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 مقدمة: 
يسعى مركز الهدهد دومًا عبر كافة منصاته وموقعه لتطوير ادواته التي تساعد في زيادة الوعي 

اإلعالمي   الخطاب  لمضمون  تحليل  و  إخبارية  متابعات  عبر  اإلسرائيلي،  اإلسرائيلي  بالعدو 
إضافة لمجموعة متنوعة من المواضيع التي تشارك في دعم ومساندة االنسان الفلسطيني والعربي  
تقريب  في  تفيد  التي  الورش  و  الندوات  إقامة  وكذلك  والعربي،  الفلسطيني  القرار  صانع  وايضًا 

لسطينية وجهات النظر التي تفضي الستخالص اجود ما لدى الخبراء من أفكار تخدم القضية الف
. 

الكتب  بعض  ترجمة  على  الهدهد  مركز  عكف  له  التابع  والموقع  المركز  تطوير  اطار  وفي 
اإلسرائيلية واألجنبية التي نرى فيها فائدة كبيرة ، ويمكن من خالل قراءتها االطالع على طريقة  

ياسية  عمل وتفكير العدو اإلسرائيلي وخاصة في المواضيع األمنية والعسكرية وال شك ايضًا الس
 التي هي المحرك لكل المواضيع األخرى.

لذلك قام طاقم مختص في مركز الهدهد بترجمة بعض الكتب المهمة، في هذا االطار، وهذا  
حماس  محطات " والذي يتحدث عن ابرز شاؤول مشعال | ابرهام سيلع -زمن حماس الكتاب " 

 .  التاريخية ومستقبلها من وجهة نظر العدو االسرائيلي

ال القارئ  * مالحظة: طاقم  تفيد  الكتاب والتي من شأنها ان  الفصول في  اهم  بترجمة  قام  هدهد 
الترجمة   بأصول  االخالل  دون  الفلسطينية  القضية  تخدم  بلغة  طرحها  مراعات  مع  الفلسطيني 

 األصلي. واإلبقاء على مضمون المطروح في الكتاب 
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 حماسعرفات  واجهعندما 

 "أن تعرف حماس"  

اضطر   النهاية  ملواجهة  الرئيس  في  وذلكحركة  عرفات    لألسف  توهمعندما    حماس، 

 بوجود تهديد حقيقي على استمرارية حكمه.

في التي نفذتها الحركة    االستشهاديةفي أعقاب سلسلة من العمليات    املواجهةه  هذ  تحدث

 م. 1996خالل شهري فبراير ومارس من العام  (إسرائيل)

  حيث  
ف 
ُ
العملن هذه  ت 

َ
اغتيال  ذ على   

ً
ردا عياش،  املهندسيات  بشهرين،   يحيى  ذلك  قبل 

العمو  من  املوجة  في  لهذه  بدأت  قام    25يات  عندما  حافلة  استشهادي  فبراير،  في  نفسه  بتفجير 

 .املحتلة  ( في القدس18)تابعة للخط 

في عسقالن في    الصهاينة  في محطة انتظار لنقل الجنود  بطولية  بعد ذلك تم تنفيذ عملية 

  كما و الثالث من مارس خالل عيد املساخر،  
ف 
ُ
 ن

ُ
ت عملية أ

َ
( بالقرب  18خرى في ذات الخط رقم ) ذ

شارع   في  يهودا  محني  المن سوق  وفي  القدس،  في  أبيبي يافا  تل  في  سنتر  ديزنكوف  في  التالي   ، وم 

العام  وهذه   الرأي  هزت  يد    (اإلسرائيلي)العملية  على  نفذت  سنتر  ديزنكوف  يتبع  استشهادي  في 

 .حماسلللجهاد اإلسالمي، وليس 

َل  ت 
ُ
 )(  59)خالل شهٍر واحد ق

ً
 مستوطنا

ً
 وُجر َح املآت.  (إسرائيليا

في   كبيرة،    ( إسرائيل)الصدمة  افقد  كانت  اليوم  في  )هآرتس(    نشرت صحيفة 
ً
مقاال لتالي 

يدعمون   (إسرائيل)شمعون بيرس وقادة األجهزة األمنية في االحتالل رئيس حكومة "  :ذكرت فيه أن

وذلك   الذاتي،  الحكم  مناطق  في  حتى  مختلفة ضد حماس  أنواٍع  من  عمليات عسكرية هجومية 

 . "بتوجيه من طاقم خاص

التجارية املختلفة  املجرم  أمر   التجاري، حيث تدخل منه املواد  بيرس بإغالق معبر كارني 

 واملواد الخام وأكثرها القمح واملنتجات األساسية. 

حكم  و  تحت  األولى  أوسلو،    ،عرفاتالرئيس  للمرة  مهندس  من  شمعون املجرم  وبأوامر 

 ضعت غزة تحت الحصار. بيرس، وُ 

أن  الرئيس  شعر   قطاع   (يلإسرائ)عرفات  على  موسعة  عسكرية  حملة  شن  من  قريبة 

والرجوب(  و غزة،   )دحالن  مستشاريه  أوهموه  بمساعدة  في  ربما  العمليات  موجة    (إسرائيل)أن 

 ستؤدي إلى فشل شمعون بيرس في االنتخابات القريبة. 
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 خسر بيرس في االنتخابات التي جرت في مايو عام  
ً
م، لصالح بنيامين نتنياهو،  1996وفعال

بمقتل إسحق    -والتي أظهرت تفوق كبير لبيرس-عات  ي نجح بربط الفارق الكبير في االستطال الذ

أيار   مايو  من  والعشرون  التاسع  بعد  مواجهة  فم،  1996رابين.  من  مرة  وألول  عرفات  اضطر 

 حماس والصراع معها. 

 
ُ
ق السالم،  عملية  الجديد  ت  توقفت  الحكومة  ورئيس  رابين،  إسحق  املجرم  ل  الصهيوني 

 .االستشهاديةعرفات بأنه ال سالم مع وجود العمليات الرئيس يامين نتنياهو أنذر بن

عرفات أنذر   
ً
أيضا دحالن     محمد 

ً
األخضر  ":  مدعيا الضوء  وتعطي  وتعمل  تنهض  أن  إما 

طرد من غزة بشكٍل مخ العتقال موسع لرجال حماس،
ُ
 .("اإلسرائيليين)على يد  زٍ وإما أن ت

والذي أصبح  -  أعطى املوافقة، فقام األمن الوقائي التابع لدحالنو بدأ عرفات بالتحرك،  

 باعتقال كل ناشط يتبع لحماس.، -الحركةأكثر جهاز مكروه لدى 

السلطة أن    ، توهمت حماس والجهاد اإلسالمي  لقادة حركتيبعد سلسلة االعتقال األولى  

بهدف نسف اتفاق   ( إسرائيل)في  العسكريةسوا فقط يقومون بتنفيذ العمليات لي  عناصر الحركة

 لضرب قيادات كبيرة في منظمة التحرير. 
ً
 أوسلو وانهيار السلطة، إنما يخططون أيضا

في انشأتها    جاء  سرية  شبكة  هناك  أن  املعتقلين  مع  عن  الحركةالتحقيقات  منفصلة   ،

 . !!مفكر الحركة  كتائب القسام، يقودها إبراهيم املقادمة،

ادعاء  وأن   وحسب  السري،  التنظيم  هذا  لدعم  األموال  بنقل  قامت  الخارج  في  حماس 

 في وأ  نائب محمد دحالن في تلك األيام،  رشيد أبو شباك،
ً
ن الشيخ أحمد ياسين الذي كان معتقال

ستعمل سجن " إشموريت"، أعطى التعليمات والضوء األخضر إلنشاء هذه الشبكة السرية التي  

 . !!ضد قيادات السلطة بل وحتى سوف تخطط الغتيال ياسر عرفات ذاته 

فإن   بعرفات،  يتعلق  عن  فيما  وصلته  التي  الوهمية  التنظيم لاكتشاف  املعلومات  هذا 

 في نظر قد  السري 
ً
 مناسبا

ً
َل مبررا

َّ
ك
َ
 .ألعضاء الحركةملا قامت به السلطة من اعتقاالت   هش

  بالنسبة لعرفات  و 
ً
 العتقال هؤالء  املحتلين  املقاومة والصراع مع    لم تكنأيضا

ً
 كافيا

ً
مبررا

 خيانة. فقد اعتبر أنها ضرب السلطة الفلسطينية نفسها أوهامهم ب، لكن املقاومين

السرية الشبكة  كشف  بعد  وبالذات  سنتر،  الديزنكوف  عملية  بعد   
ً
، املزعومة  وفعال

الدكتور محمود الزهار، الدكتور عبد  مثل:  القدماء،    الحركة املؤسسيناعتقلت السلطة قيادات  

 قادة الذراع العسكري 
ً
عدنان الغول )الذي قام  م.    :مثل  ،العزيز الرنتيس ي، وسعيد صيام، أيضا

 بتطوير صاروخ القسام(.
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غرف املعتقالت في سجن غزة، الذي  و سراديب املعتقالت في مقرات األمن الوقائي في غزة،  

  
ً
 )كان في املاض ي سجنا

ً
حتى لم   ،وكذلك سجن الجنيد في نابلس، امتألت عن بكرة أبيها  (،إسرائيليا

 يكن هناك مكان ملعتقل واحد.

  عيني الغرف املمتلئة  : "ابرهام سيلعو شاؤول مشعال  يقول الكاتبان الصهيونيان  
م 
ُ
أ رأيُت ب 

 . "بأصحاب اللحى والذقون عندما وصلت لسجن غزة لتصوير تقرير إخباري 

تحت   ةالعسكري ادة  يالق طوابق  في  احتجزوا  اإلسالمي  والجهاد  عند   رض األ   لحماس 

 دحالن، لكن القيادة السياسية احتجزت عند موس ى عرفات رئيس جهاز املخابرات. 

وكبار قادة األجهزة األمنية، لم يشعروا في هذه املرحلة    ،وموس ى عرفات  ،عرفاتالرئيس  

 بأي خطر من الرأي العام للجماهير الفلسطينية. 

يُ "، يستطيع ال الذي خاف من لقب "خائن  عرفات  الرئيس من أطلق  مم بالخيانة  هَ تَّ ن أن 

 عليه هذا اللقب. 

وفي خطوة منه إلذالل قيادة حماس قام موس ى عرفات بحلق "اللحية" للدكتور محمود 

 الزهار، والدكتور أحمد بحر.

 ن الصفح عنها.يعتبر حلق اللحية للمسلم امللتزم من األعمال الخاطئة التي ال يمكحيث 

رجال   وال  الزهار  ينساه  لم  اللحية،  حلق  من  عرفات  موس ى  به  قام  لقيادة  الحركة  ما 

 السلطة، وتأملوا أن ينتقموا منه ذات يوم.

انتهت موجة االعتقاالت ُيقنع  ،عندما  أن  للمرحلة   الرئيس  حاول دحالن  بالعبور  عرفات 

 . بغزة التالية، وهو احتالل أهم معقل لحماس في غزة، وهو الجامعة اإلسالمية 

الجامعة    اإلسالمية  كانت 
َّ
مك وقد  الفكرية،  نشاطاتها  ومركز  الحركة،  قوة  نت  مصدر 

 الحركة من تجنيد الداعمين لها وبناء كادٍر قيادي. 

وء األخضر الحتالل الجامعة من جديد عطي دحالن الضعرفات رفض أن يُ الرئيس  لكن  

 بعد انتهاء موجة االعتقاالت. 

بالنسبة   الصرح  بقي هذا  الحركة    للحركةهكذا  كان معظم قادة  أبدية، حتى وإن   
ً
علة

ُ
ش

 ونشطائها محتجزين لدى السلطة الفلسطينية. 

 لم يتم مسها. للحركة التابعة االجتماعية ؤسسات املباقي أما 

االجتماعية التابعة  ؤسسات  امل لعرفات أي حجة لوقف نشاطات  بعد كل ذلك، لم يتبَق 

نش ئ ولو مؤسسه واحدة منافسه لدعم املحتاجين، الذين أصبحت  أنه هو نفسه لم يُ رغم  ،    لحما
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بين   املعابر  إغالق  بعد  كذلك  أوسلو،  اتفاق  على  التوقيع  بعد  ازدياد  في    ( إسرائيل)أعدادهم 

وقوع عمليات ذلك فضَّ ،  عسكرية  والسلطة خشية   من 
ً
أمنٍي  الرئيس  ل  بدال إنشاء جهاٍز  عرفات 

 آخر، وكأنه قيصر لدولة عسكرية عظمى.

التابعة   التردد فيما يتعلق باملؤسسات االجتماعية  العام للحركةلكن برغم  ، ففي أواخر 

 تالش ى.يأن للحركة  م، كاد الذراع العسكري التابع1997

 ل  قام عبد الفتاح السطري فقد 
ً
كتائب الشهيد  محمد الضيف قائد  لقائد والذي كان نائبا

القسام،   الدين  العسكري  عز  لقوات  قام  ،  للحركةالذراع  واالنضمام  الكتائب  من  باالنسحاب 

 محمد دحالن، والذي اقترح عليه وظيفة آمنة. 

في قطاع غزة يتراوح عددهم  أعضاء كتائب القسام  لقد أخبرهم السطري أن من تبقى من  

  50-30ين ما ب
ً
.   عضوا

ً
 مسلحا

تبقى يكونوا مثل  من  أن  النشطاء قرروا  الطبيعية    السطري،  من  إلى حياتهم  يعودوا  وأن 

 من أن يك
ً
 لسلطة من جانٍب آخر.ولمن جانب،   (إلسرائيل)ونوا مطاردين املعتادة، بدال

يتعلق   "  بالقادةفيما  القسام،  املؤسسينالكبار  كتائب  قوة  وأساس  أن كان  "،  الخطة 

السلطةباستيعابهم  دحالن  يقوم   أجهزة  سامية  ،في   
ً
رتبا لهم  يقدم  في   ؛وأن  كضباط  ليعملوا 

الدائمة وإنهاء   بطريقة  موضوع املقاومة العسكرية  األجهزة األمنية، ويكونوا تحت عينه ومراقبته 

 االستيعاب. 

و عرفات  هذه    (إسرائيل)لكن  معالجة  في  الصحيحة  الطريقة  أو  املطلوب  إلى  يصلوا  لم 

 القضية.

واستيعابهمف بدمجهم  يقوموا  تدميرهم،    ،لم  حتى    وال 
ً
أبدا يجدوا  أخرى  ولم  طريقة 

 .الحركةللتعامل مع 

 
ُ
الباب الدوار"،  وبحق سياسة "  (إسرائيل)أطلقت عليه  تحت أبواب السجن، بما  وحينها ف

إبراهيم املقادمة، دخلوا وخرجوا من أبواب  د.  ، بما فيهم  عضاء الحركةأقادة الذراع العسكري و 

، ثم يذهبون في املساء للنوم.
ً
 صباحا

َ
قون الساعة لوَن ليوم  عمل، َيدُّ  السجن، مثل من َيص 

اتهم   العامة  ،ودحالن  ،عرفاتالرئيس    (اإلسرائيليون )عندما  املخابرات  بأنهم   ،وجهاز 

ملرة  معتقلي الحركة  تقليص خروج  قامت السلطة بيضللونهم ويخدعونهم في التعامل مع حماس،  

 أو مرتين في األسبوع. 

لفقد   قوةفرصة  عرفات  لرئيس  سنحت  موقف  من  للسيطرة  ولكن وحيدة  يتم    ،  لم 

 استغاللها باملطلق. 
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 من فرض سيطرته على األقل على  الرئيس  لقد كان  
ً
 جدا

ً
الذراع العسكري،  عرفات قريبا

 الذي أوقف أوسلو وقذف به إلى الهاوية، لكنه خاف، ولم يعطي الضوء األخضر إلكمال املهمة. 

 ما الذي أوقفه؟! تختلف على ذلك الراء. 

كان  الرئيس  أن    ( إسرائيل)تدعي   فعله  ما  وكل  حماس،  لتدمير   
ً
أبدا يخطط  لم  عرفات 

 من أجل دفع الضغط
ً
 عنه.  (اإلسرائيلي) فقط ملرأى العين، أي ظاهريا

ً
 بعيدا

أن يستخدم حماس كمقاول للتنفيذ، وخاف من    ،عرفات وفق هذه النظريةالرئيس  أراد  

 في االنتفاضة الثانية. 
ً
 تفكيكها، وذلك خشية أن يحتاج روحها املعنوية العسكرية، كما حدث فعال

أن   هو  الفلسطينية،  السلطة  قيادات  وسائر  دحالن  قدمه  الذي  التفسير  لرئيس  الكن 

الخطر   الطريق  في  بعدم وجود شريك  "نتانياهو" شعر  فترة حكم  في  أن ،عرفات  كان عليه  الذي 

 يسلكه، أو يسير فيه.

حركة   مثل  الجمهور  داخل  ومزروعة  وكبيرة  واسعة  حركة  مع  املواجهة  أن  علم  لقد 

 لدفع ثمن عار كهذا بدون مقابل.
ً
 حماس، سوف يؤدي إلى حرب أهليه، ولم يكن مستعدا

ن الرئيس  لقد   يامين نتانياهو وحكومة  أنه لو قاتل أبناء شعبه، فإن بن  ،عرفات وبحقتيقَّ

وسوف يبقى بدون دولة، وبدون سالم،    ،اليمين برئاسته لن تتقدم خطوة واحدة في عملية السالم 

 فقط سيجد نفسه في حرب أهلية فلسطينية. 

 ٍم له في حياته.في مثل هذه الحالة فإن كلمة "خائن" ستالحقه حتى آخر يو 

 جلس قادة 
ً
 ، وانتظروا ساعة الفرج.في سجنهم الحركةحاليا

يواجهون   عندما  أنهم  فيها  يثبتوا  التي  اللحظة  فإنهم    (إسرائيل)انتظروا  لوجه   
ً
وجها

 في املواجهة.
ً
موا عرفات وجماعته درسا  

 
 يستطيعون أن ُيَعل

 أن يفقد زمن حماس، توسلوا أن يأتي وقتهم، 
ً
 أتي حتى أسرع مما تصوروا.     كان متوقعا
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 " تم قصفنا يا شيخ"

العام   العمليات  2002في  من  موجة  ذروة  وفي  ال االستشهاديةم،  وزير  اعتاد  حرب  ، 

عقد اجتماعاٍت دورية لطاقم أمني موسع في مكتبه في تل أبيب،    ،شاؤول موفازالصهيوني املجرم  

 . التفجيراتوذلك في محاولٍة منه إليجاد حٍل إبداعي ملحاربة موجة 

من   ذهني  عصٍف  منتدى  هذا  األمن    صفوةكان  أجهزة  قادة  كبار  ، (اإلسرائيلية)عقول 

الفلسطينيين لدى  الدافعية  لتخفيف  ممكنة،  طريٍق  كل  عن  بحثوا  لصالح    الذين  التجنيد  من 

 االستشهاديينحماس 
ً
 .وخصوصا

الجنرال "موشيه بوجي  الصهيوني رئيس هيئة األركان   :شارك في املنتدى بشكٍل دائم كل من

"آفي   الشاباك  رئيس  داجان"،  "مئير  املوساد  رئيس  أشكنازي"،  "جابي  الجنرال  نائبه  يعلون"، 

رئيس الداخلي "تساحي هنجبي"،  وزير األمن  األمني  ديختير"،  السياس ي "عموس جلعاد"،  -الطاقم 

القيادة العامة   رئيس قسم االستخبارات الجنرال "زئيفي فركش"، رئيس قسم التخطيط في مقر 

في  االستراتيجي  التخطيط  لواء  رئيس  جلعادي"  "عيبال  الجنرال  وكذلك  آيالند"،  "جيورا  الجنرال 

 قسم التخطيط. 

ة  
َ
ن حز 

ُ
امل لجلهم  املعطيات  معروفة  َل  كانت 

َ
َدخ العام  ذلك  في  الحاضرين:    61ميع 

 
ً
في    استشهاديا القتلى  (إسرائيل)لعمليات  عدد  وصل  إلى    (اإلسرائيليين) ،  الهجمات  هذه    220في 

 قتلوا في ذلك العام باملحصلة(، وهذا يعتبر رقم قياس ي لم يمر مثله.  449قتيل )من بين 

ظاهرة   محاربة  محاولة  هؤ االستشهاديينخالل  معظم  التقى  مع    الصهاينة الء  ، 

 وألقي القبض عليهم وهم في طريقهم لتنفيذ العمليات. ،لم تكتمل مهمتهماستشهاديين 

هؤالء   منالصهاينة  اعتاد  زيارة  "القادة  فهم  محاولة  أجل  من  التحقيق  أو  شآت  العقلية 

 ، وذلك على أمل الحصول على "سالح نفس ي  رادع".لالستشهادي عقالني" الاملنطق غير 

لكن لم تستطيع أي هيئة بحث سواًء في الشاباك أو في قسم االستخبارات من بناء ملف  

 الذين تم اعتقالهم. االستشهاديينمعلومات موحد وجامع يربط بين كل 

في املحرك  ط موحد 
َ
 لم يكن هناك خ

ً
لقد جاءوا من طبقات اجتماعية مختلفة، وتقريبا

 .استشهاديينالدافع لهم للتجنيد ليكونوا  

 ا نجح الشاباك في عمله هو كتابة عدد من القواعد العامة والتي أجمع عليها جميعهم:م

اإلرادة ألن أكون مع عائلة الشهداء، وذلك بعد اليأس من الوضع الذي ترتب على االنتفاضة   .1

 . "أزمات شخصية"الثانية، أو بسبب  
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 الشرف واالحترام الذي يجلبه هذا العمل البطولي للعائلة. .2

 املساعدة املالية املضمونة لعائالتهم بعد أن يصبحوا شهداء.  .3

الرئيس  ألف دوالر، هذه املبالغ جاءت كهدية من    12كل عائلة شهيد تلقت من حماس  حيث  

 صدام حسين، لعوائل الشهداء الفلسطينيين. العراقي 

 الثواب العظيم.وغير ذلك من رضا هللا،  ، والحصول علىةالتوق إلى الثواب في الخر  .4

الدولة   .5 إقامة  سيسرع  ذلك  فإن  شهداء  أنفسه  يقدموا  عندما  أنهم   
ً
جميعا أجمعوا 

 الفلسطينية. 

، فقد زاد الطلب    استشهاديةفي تلك الفترة كانت الجاهزية للخروج في عمليات  
ً
كبيرة جدا

أو  بوضع  تقوم  دفع حركة حماس ألن  ما  استشهاديين  يكونوا  أن  أجل  من  الناس  قبل  لويات  من 

 وتصفية الطلبات. 

م، علي مجموعة من  2002محمود الزهار وهو من كبار قادة الحركة في صيف  د.  عرض  

كمرشحين  أنفسهم  فيها  يقدمون  غيره،  قيادات  وإلى  إليه  وفتيات  شباب  أرسلها  التي  الرسائل 

 ، وفي بعض األحيان يرفقون سيرتهم الذاتية. استشهاديةلتنفيذ عملياٍت 

 ن نطلب منهم الهدوء".نح"  قال الزهار:

، اقترح الحاضرون أن  الحرب الصهيونيفي اللقاءات املتالحقة التي عقدت في مكتب وزير  

 يتم تطبيق النقاط التالية بالتدريج:

من    االستشهاديين، من أجل وقف االعتبارات املادية التي تحرك  الشهداء هدم بيوت عائالت   .1

 التطوع للمهمة.

 التابعة لحماس(.  االجتماعيةؤسسات املشبكة تدفق للدعوة )اولة وقف املال امل مح .2

اغتيال الخماسية السياسية في حماس )"فرقة األحالم"، حسب ما أسماها رئيس الشاباك آفي   .3

وهمديختر( الزهار،  د.  :  ،  الرنتيس ي،  د.  محمود  العزيز  مقادمة،  د.  عبد   إبراهيم 

 إسماعيل هنية. أ. إسماعيل أبو شنب و م. 

 "قطاف شقائق النعمان". :سميتحملة اغتيال الخماسية 

ق   من  عليها  املصادقة  تمت  االغتيال  األمنيبَ قائمة  الوزاري  املجلس  وهكذا -ل  السياس ي، 

 أصبح جيش 
ً
والشاباك مخولين لتنفيذ عملية االغتيال في أي وقت تكون فيه الفرصة  العدو  عمليا

املحدد إطار  وضمن  ذلك،  لفعل  و سانحة  التي  القضائي  ات  املستشار  االحتالل  لحكومة  ضعها 

 "إلياكيم روبينشتاين".  الصهيوني 
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القائمة،   في  يظهر  لم  ياسين  أحمد  الشيخ  بضربهألن  اسم  القرار  املساس    اتخاذ  يوازي 

برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املحاصر برام هللا، أي أن ذلك يحتاج إلى قرار سياس ي من  

 حكومة كلها. ، وال االحتالل رئيس حكومة

ياسين نجا من محاولة اغتيال وحيدة، لكن هدف هذه العملية الشيخ أحمد في الحقيقة، 

كان   إنما  نفسه،  هو  يكن  الجناح  لم  القسام،  كتائب  الذين قيادات  حماس،  لحركة  العسكري 

 جلسوا برعايته.

، وذلك  الحركةوصلت معلومة للشاباك عن لقاء معلوماتي واستراتيجي لكل قيادة  حيث  

م، في تمام الساعة الرابعة والربع، وفي بيت  2003يوم السبت املوافق السادس من سبتمبر عام  

 الدكتور مروان أبو راس، عضو املجلس التشريعي وكبير رجال الدين في غزة. 

جيش   لدى  يكن  معالعدو  لم  للقاء،  والشاباك  ياسين  الشيخ  حضور  عن  أكيدة  لومة 

يُ  أن  أمل  كانوا على  العسكرية  لكنهم  القيادة    للحركة؛  قتل بصحبة 
ً
دليال يكون ذلك  أن  من أجل 

وهو    ي(سرائيلاالستشهادية داخل الكيان )اإل وتخطيطه للعمليات    باملقاومة املسلحة،على ارتباطه  

 ما سعو إلى إثباته طيلة الوقت.

على   العسكري سيوفر  الذراع  مع  اغتياله  أن  تظن –(  إسرائيل)كما      –كما 
ً
إعالميا  

ً
ردحا

وسيكون   واسع،  صدى  العسكري،  ذلك  ذات  الذراع  قائد  جانب  إلى  وقوفه  على   
ً
القائد  برهانا

 . (لإسرائي)ضد االستشهادية محمد الضيف، وتشجيعه له على تصعيد الهجمات 

 عملية االغتيال هذه فشلت.  بفضل هللا عز وجللكن 

بحيث ال يبقى على رؤوس من فيه،  مروان أبو راس  د.  هدم بيت  خطط العدو الصهيوني ل

 باستخدام قنبلة تزن طن. على قيد الحياة،  منهم أحد

 من اإلعالم ومن الرأي العام الدولي، وبسبب املالحقات القضائية عليهم بعد 
ً
ولكن خوفا

 تيال الشهيد صالح شحادة، استخدموا قنبلة تزن ربع طن.  اغ

صالح شحادة  الشهيد  وأطلقت على منزل    طن،  وزنبم، استخدمت قنبلة  2002في يوليو  

القسام،  قائد  ال لكتائب  عائلته،  العام  أبناء  مع  فيه  مكث  الذي  الوقت  إلى  في  أدى  الذي  األمر 

الشيخ صالح   إيمان  استشهاد  وابنتهم  ليلى  استشهد معهم  عام،    14شحادة وزوجته    14وكذلك 

 بينهم 
ً
 طفل. 11مواطنا

الجو   سالح  مع  املجرم  الجنرال  الصهيوني  قائد  صحفية  مقابلة  أجرى  حلوتس،  دان 

سعة على ما حصل من قتل  مراسلة "هآرتس" فيرد ليفي برزيالي، وقام بالرد على االنتقادات الوا 

أن تعرفي ما أشعر به عندما أقوم بتحرير قنبلة من الطائرة، فإنني أقول لك    إذا أردت  "  بالكلمات:
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أن ما أشعر به هو ضربة خفيفة بالجناح، وبعد مض ي ثانية ينتهي األمر، وهذا كل ش يء، هذا ما  

 أشعر به." 

اك رجل يستطيع  لم يكن هن  على طبق من فضة،  الفرصةولكن هذه املرة عندما جاءت  

 ضربة إضافية تمس باملدنيين العزل. أن يأخذ على عاتقه

املجرم  وبالذات   حلوتسالصهيوني  األركان    الذي  ،دان  هيئة  رئيس  يكون  ألن  يطمح  كان 

 القادم.

الطابق   في  االجتماع  جرى  حال  في  فقط،  طن  ربع  تزن  قنبلة  استخدام  املرة  هذه  قرروا 

في  االجتماع    وتقض ي على الجميع، ولكن إن بقي   املفروض أن تقوم القنبلة باملهمةالثاني، كان من  

 الطابق األول، فمن املفترض أن ال يتم املساس بهم. 

  كان هناك  
ً
َر مسبقا دَّ

َ
ضئيل القادة  أن احتمالية اغتيال    ،والشاباكالعدو  من جيش  من ق

 .
ً
 جدا

الجنرال "أهارون زئيفي فركش"، كان العدو  جيش  س قسم االستخبارات العسكرية في  رئي

تصعد   أن  املستحيل  من  أنه  تقديره  فحسب  االغتيال،  محاولة  جدوى  في   
ً
شكا القيادة  أكثرهم 

والسياسية  حضر    العسكرية  إذا  بالذات  العلوي،  أحمد  للطابق  لالجتماع،  الشيخ  لن فياسين 

 .الكذوب املجرم تحرك للطابق العلوي، قال وصدقيصعدوا به مع كرسيه امل

إف  طائرة  من  أطلقت  التي  تواجد   16القنبلة  حيث  للمبنى،  السفلي  الطابق  تدمر  لم 

القسام(،  املهندس  ضيف،  ال محمد  القائد  جميعهم:   )مطور صاروخ  الغول  أحمد  القائد  عدنان 

إ  الغندور  عن  املباشر  واملسؤول  غزة،  في شمال  التنفيذي  على  )الضابط  القسام  طالق صواريخ 

إسماعيل  األستاذ  ياسين وإلى جانبه ابنه عبد الحميد، ورئيس مكتبه  أحمد  (، الشيخ  املحتلةاملدن  

 هنية. 

ضاعت  لم يتمكن العدو الصهيوني من اغتيال القادة بفضل هللا وحمايته لهم، و وهكذا  

 واحدة وإلى األبد    هم الغتيالعلى العدو الصهيوني  الفرصة  
ً
تغيير تاريخ الحركة،  هللا، ثم    بإذنمرة

 واملقلقة لها.   (إلسرائيل)أصبحت في تلك السنوات العدو األكبر و 

املجرم  ل  و قي ديختر  الصهيوني  الشاباك حينها–آفي  كبير: و   -رئيس  يستطيع  "  بإحباٍط  لن 

تلوا، بعد هذا القرار".  (اإلسرائيليين)أحد أن يتصور كم من 
ُ
 ق

الذاكرة   الحميد  األخ  يستعيد  صوت   :ويقول   ياسينأحمد  الشيخ  نجل  عبد  "سمعنا 

 . "االنفجار فوق رؤوسنا
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)  يقول  هنية  إسماعيل  العبداألستاذ  به:  (أبو  يتميز  الذي  شيخ،   بهدوئه  يا  قصفنا  "تم 

 ن نترك البيت بسرعة".أيجب 

 " هل أنت متأكد أن هذا على بيتنا؟" أحمد ياسين:  ه الشيخسأل

 هنية: "نعم، بسرعة، بسرعة".  أجاب

قال: السيارة،  إلى  به  والذهاب  بسرعة  أبيه عن كرسيه  الحميد حمل  عبد  "وضع    حاول 

 بعد ذلك عرفت أنه إسماعيل هنية، من كثرة الغبار لم أتمكن من  
ً
أحدهم يده للمساعدة، والحقا

 . "رؤية ش يء..

ي من  أمسكه  الحميد  وعبد  رجله،  من  الشيخ  هنية  إسماعيل  به  أمسك  وأسرعوا  ده 

 على حياته، علم 
ً
الشيخ  للسيارة املتوقفة في الخارج، َسَعَل ياسين ُسعال حاد، حتى كان هناك قلقا

 لالغتيال.  ةياسين منذ ذلك اليوم أنه عرضأحمد 

ابنه أقوال  يتصرف    أبد"   :لذلك وحسب  ذلك  والحذربعد  الحيطة  لكن حسب  و ،  بأخذ 

 ."إعاقته ومرضه كما هو مفهوم

، وتبديل أماكن السكن باستمرار،  
ً
 بسبب مرضه وإعاقته لم يستطع العيش متخفيا

ً
طبعا

 . الحركةمثل باقي القادة في 

على قصف بيته من الجو،    ؤ لن تجر   (إسرائيل)أن  توقعوا    ،هفقو رام ياسين و الشيخ أحمد  

املثلث    وال ضرب املسجد الذي اعتاد على الصالة فيه، لذلك قرروا عدم خروج الشيخ عن حدود

فيه يعيش  تسكن    :الذي  التي  أخته  بيت  إلى  زيارة مستعجلة  بعيدة،  أوقات  وفي  املسجد،  البيت، 

منه فقد    .بالقرب  )إسرائيل(  في  مجال  أما  فإن  الغتياله  األخضر  الضوء  إعطاء  عند  أنه  علموا 

، نافذة الفرص تقلصت حتى مدى  
ً
ال  متر، ووقت تنفيذي بحد أعلى    500املناورة سيكون محدودا

 دقائق )الطريق من البيت للمسجد(.  5يتجاوز  

 " خطأ في الشاباك "

ل النهائي  الشيخ  جريمة  القرار  األمن  أحمد  اغتيال  أجهزة  أروقة  في  تدحرج  ياسين 

: " بطريقة غري (اإلسرائيلية)  ب 
ً
 خطأ في الشاباك". بة، حتى تم تعريفها الحقا

، لم يحضر رئيس الشاباك  2003يونيو    19في اللقاء الدائم عند موفاز، والذي جرى في  

 واشنطن، َحَضَر مكانه نائبه، عوفر ديكيل. إلىآفي ديختر، الذي خرج في جولة 

يقول املجرم   الذي  الرأي  ومؤيدي  أنصار  من  كان  في    :ديكيل  فائدة  األكثر  السالح  أن 

 اغتيال القيادة السياسية والعسكرية على حٍد سواء لحماس. هو  االستشهاديةمواجهة العمليات 
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الخر   ،ديكيلاملجرم   الشاباك  رئيس  نائب  داعمي املجرم    مع  من  كانوا  ديسكين،  يوفال 

 . بسفك الدماءالخط االغتيالي"، حتى اضطر ديختر في أحيان كثيرة لتهدئة نوابه املفعمين "

ية بالجدال الدائر في أروقة الشاباك حول  لم يكن على درا  (اإلسرائيلي)الجمهور  كما أن  

 موضوع االغتياالت كما هو مفهوم لدى الجميع. 

الشاباك  أما   فقدديختراملجرم  رئيس  بين   ،  وفيما  األمنية  األجهزة  بين   
َ
ُعر ف أو  تميز 

ليه من وراء ظهره اللقب املس يء  الهيئات السياسية كمن يقود "هجوم" االغتياالت، حتى أطلقوا ع

". القاتل "
 
َصف 

ُ
 أو امل

اغتيال   اعترض على  يعتقد  ياسين،  الشيخ أحمد  لكن ديختر  ياسين ربما  ألنه  اغتيال  أن 

 قد يشعل العالم اإلسالمي ويؤدي إلى موجة قوية من العمليات  
ً
 فادحا

ً
ئا
َ
ط

َ
االستشهادية  يكون خ

َد   .ي(سرائيلالكيان )اإل ض 

دفعته   ما  ذلك  على  اغتيم  (إسرائيل)والدليل  بعد  ثمن  "ن  عياش  ليحيى  املهندس"، الها 

. ستم  60أودت بحياة  عسكريةم، فقد حدثت موجة عمليات  1996عام 
ً
 وطنا

هو:   العدو  أمام  كانت  التي  الوحيدة  ستكون  املشكلة  العام   (إسرائيل)كيف  الرأي  في 

ن وعاجز ال يستطيع التحرك سوى على كرسيه املتحرك يٍخ ُمس 
َ
ش وبهذا القرار  !!  العاملي بعد قتلها ل 

وبين املدني    ،رق آلة قتلها بين الشيخ أو الشاب نفهم حقيقة العقلية الصهيونية التي ال تف الغبي  

 . ، فالكل أمامها أهداف مشروعةل أو املرأة أو الصحيح أو السقيم، وال تميز بين الطفوالعسكري 

كما   ديختر  بغياب  مكتبه  في  موفاز  يجريها  التي  األسبوعية  الجلسة  سأل  في  مفهوم،  هو 

 ماذا تقترحون هذه املرة أن نفعل؟". موفاز الحاضرين: " 

اح أجاب  :" اغتيال ياسين! هذا ما أقترحه." السفَّ
ً
 ديكيل فورا

  كان  حيث  ،  بخبث  ة وهو متفاجئ" عاد وسأل موفاز للمرة الثاني"قتل ياسين؟! 
ً
عند أيضا

 رئيس حكومة  
ً
ياسين، غتيال الشيخ أحمد  أريئيل شارون إرادة قوية ال العدو املجرم  موفاز وأيضا

 ما هو موقف ديختر.الحرب الصهيوني  لكن وزير 
ً
 علم جيدا

"إنه يقوم بتحفيز املنتحرين من ناحية دينية، كما أن    :"قتل ياسين!!!" عاد ديكيل وأجاب

 . ، أجا الوقت إلي نروح عليه، على ياسين..."ى تشجع العمليات االنتحارية، يالله فتاو 

َس   تنفَّ الكالم  هذا  سماع  وشعروا    املجرمون بعد  الصعداء،  ويعلون  وفركش  موفاز 

 بالراحة. 
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للمبادرة   الشاباك  انضم   
ً
ورئيس   ،املجرمةوأخيرا األركان  هيئة  رئيس  حاول  التي 

العدو املجرم حكومة  ى حينه لم يفعلوا ذلك ألن رئيس  االستخبارات العسكرية قيادتها، لكنهم حت

َر من كارثة.
َّ
 أريئيل شارون أولى أهمية لرأي ديختر الذي َحذ

 ؟" سأل موفاز. "هذا موقف الشاباك

 ". هذا موقف الشاباك" :أجاب ديكيل بثقة عالية ،"نعم"

 .
ً
 عندما عاد آفي ديختر من رحلته في واشنطن وسمع بذلك، استشاط غضبا

 شو الدعوة، هذا موقف الشاباك!؟ مين قرر ذلك؟" "

الس يء لحقيقة وجود   ،تم استدعاء عوفر ديكيل لجلسة استماع وتأنيبه على استغالله 

في واشنطن، ورسمه لسياسة باغتيال  قائده  يتعلق  التي   ،ياسين  الشيخ أحمد  مختلفة فيما  غير 

 رسمها ديختر حتى ذلك الحين.

أوضح ديكيل لديختر أنه استنتج ذلك من املحادثات التي دارت بينهما في الغرف املغلقة، 

 على عملية االغتيالإحيث  
ً
إنما الثمن الذي تخوف من دفعه هو ما    ، ن ديختر لم يعترض مطلقا

 كان الخالف عليه. 

نائبه مع  هذه  التوضيح  جلسة  أن   ،بعد  له  وأوضح  موفاز،  شاؤول  على  ديختر  اتصل 

 عن رأيه الشخص ي.
 

 ديكيل لم يعبر إال

 خطأ في الشاباك الشيخ أحمد  الشاباك ال يؤيد اغتيال  ولكن  
 

  ياسين، وما حدث ما هو إال

 . نةتحسب تقدير الصهاي

َد أنه من غير الجدير اغتيال ياسين، على األقل   :موقف الشاباك ورئيسه
َّ
عاد ديختر وأك

 ليس في هذه املرحلة. 

 . اإلجرام لكن املستوى السياس ي كانت قد فتحت شهيته لفعل ذلك

اسم   فيه  كل منتدى ذكر  أحمد  في  لالغتيال  الشيخ  في منتديات مطابخ  –ياسين كهدف 

كان من الواضح أن يكون القرار    –، أو بمبادرات يعلون وزئيفي فركش باك موفاز، في نقاشات الشا

 شارون.املجرم في النهاية للرئيس 

 

 

 " الُحُكم أو الجزاء " 
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لجميع  2003في صيف   الواضح  من  كان  الصهاينة  م،  الشيخ  أنقيادات  اغتيال  سيتم  ه 

الوقت لتجهيز الئحة اتهام منظمة  بحاجة إلى  حيث كانوا  ، لكن املسألة مسألة وقت،  ياسينأحمد  

رئيس   من  النهائي  األذن  ثم  التنفيذي  املستوى  من  املالئمة  ذونات 
ُ
األ على  والحصول  ومفصلة، 

 . االحتالل حكومة

الصعوبة   فقط  كانت  الصهيونية  للعدو  إجرامهاح  يتوض  يةكيفبالنسبة  للعالم   سبب 

خاص بشكٍل  املتحدة  وللواليات  عام  أن  و   ،بشكٍل  علىرجل  كيف  معاق  متحرك    عجوز  كرس ي 

 "قنبلة موقوتهيُ 
ً
 محدقا

ً
 بالصواريخ  "، مسموح أن يتم إبطالهاشكل خطرا

ً
 .واغتياله قصفا

. -اغتيال"،"قنبلة موقوتة"، و " –التعبيران  هذان 
ً
 في حاالت نادرة جدا

 
 ال يتحدان إال

، حدد أن عمليات االغتيال  الصهيونية  روبينشتاين، املستشار القضائي للحكومةإلياكيم  

 لعمليات حصلت
ً
 إنما فقط عملية ضرورية ملنع العملية القادمة.  ،ال يتم تنفيذها انتقاما

وحرج  " ضيق  يسبب  اغتياالت  منتدى  (إلسرائيل) املصطلح  أمام  روبينشتاين  ادعى   ،"

أق  الذي  واملجتمع  ديالقضاء  في  ويكمل:2001سمبر  يم   ،" "معليه هحميشاه  كيبوتس  في  هل  "  م، 

والتنفيذ،  التخطيط  في  أو  العمليات،  في  فعال  بشكٍل  اشترك  من  ضد  عملية  عن  نتحدث  نحن 

يجب بذل كل جهٍد ممكن من أجل اعتقاله ملنع استمرار نشاطه القاتل وإنقاذ حياة البشر، إذا  

على    
ً
واستنادا أخرى،  إمكانية  لدينا  يكن  نشاطاتهم  لم  باستمرار  يتعلق  فيما  موثوقة  معلومات 

اإلرهابية وخطورتهم املؤكدة، وبسبب الواجب بالدفاع عن مواطني الدولة، يوجد حاالت تتطلب  

الصادرة عن   القانونية  بالتوجيهات  التقيد  العمليات عن طريق ضرب العدو، مع ضرورة  إحباط 

 ." على حد زعمهالنيابة العامة العسكرية 

بالتصريح  العدو  يقوم املتحدث باسم جيش    مجرم،  بعد كل اغتيال و منذ ذلك الحين،  و 

أ ومن  عمليات،  عن  مسؤول  تصفيته  تمت  الذي  أنه:أن  يضيفون  القانوني  الغطاء  كان  "  جل 

 في التخطيط لعملية على املدى القريب". 
ً
 مشغوال

االغتياالت ،  الجبانة  قضية 
ً
طويال العليا  العدل  محكمة   

ً
أيضا أعقاب    شغلت  في  وذلك 

اللجنة الشعبية  ، و "  "يوجد حدود"مثل:    ،اإلنسان  استئنافات قامت بتقديمها منظمات حقوق 

وغيرها،   التعذيب"،  خاللهاضد  ح  القانون    وضَّ مع  تتعارض  االغتياالت  سياسة  أن  املستأنفون 

واملبادئ األساسية لألخالق اإلنسانية، بالذات وأنه ال يجوز تطبيق    (اإلسرائيلي)الدولي، والقانون  

 قوانين الحرب على مناطق السلطة الفلسطينية، ألنها ليست دولة بل منطقة محتلة.

املحكمة في  حسمها  يتم  لم  االستئنافات  سنوات،    لكن  أربع  طوال  اغتيل حيث  العليا 

 عبد العزيز الرنتيس ي. الدكتور أحمد ياسين ونائبه الشيخ صالح شحادة و الشيخ خاللها 
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ناقشوا   الذين  القضاة  هيئة  ترأس  الذي  براك،  أهارون  العليا،  املحكمة  رئيس  حتى 

ديسمبر   في  وفقط  املستمرة،  النقاشات  خالل  وظيفته  أنهى  أعطت   م،2006االستئنافات، 

 املحكمة قرارها النهائي في املوضوع. 

هم بمثابة مواطنين، لكن الفلسطينية  التنظيمات    أعضاء القاض ي السابق براك قرر أن  

 أنهم  ،  املقاومةعلى ضوء الحقيقة أنهم يشاركون بشكٍل مباشر في نشاطات  
ً
ال تحل عليهم  مدعيا

 . الحماية التي يمنحها القانون الدولي للمواطنين املدنيين

جيش التي على    -أنه ليس مطلق اليد(  )أي-مع ذلك شددت هيئة القضاة على املحدودية  

القاعدة يجب أن تكون أنه ممنوع املس  قوم بعمليات اغتيال، ونصت على: "تبنيها عندما يالعدو  

مقارنة   مدروس  غير  منهم  بالقرب  للمواطنين  املتوقع  الضرر  كان  إذا  باملخربين  أو  املقاتلين  في 

 ."ئدة العسكرية في املس بهمبالفا

الشيخ   بدونه فإن  أو  القانون  تنطبق عليه معايير  أحمد  مع  املوقوتة" "ياسين ال    القنبلة 

 حتى تنطبق عليه قوانين الحرب.و ، التي أطلقها عليه العدو الصهيوني
ً
 حتى أنه لم يكن مقاتال

التي  و  واملحددات  الدولي  القانون  قد  حسب  أنها  االحتالل  االغتيال  ادعى  عمليات  َدت  يَّ
َ
ق

 مواطن مدني،  الشيخ أحمد التي وضعها املستشار القضائي للحكومة، فإن وضع 
ً
ياسين كان عمليا

"كل إنسان غير مقاتل، وكل إنسان تحوم حوله    وحمايته مكفولة في البند الثالث لوثيقة جنيف:

بالحقوق  الشكو  وجدير  مستحق  وهو  مدني،  مواطن  بمثابة  الفور  وعلى  فإنه  مقاتل،  أنه  ك 

 . "والحماية التي تعطى للمواطنين في ساعة الحرب 

موشيه يعلون إنشاء  املجرم    الصهيوني  م، طلب رئيس هيئة األركان2003في نوفمبر عام  

العسكرية  العامة  النيابة  من  قانوني  الت  الصهيونية،  طاقم  يتم  املحددات  بحيث  هذه  على  غلب 

 ياسين.الشيخ أحمد اغتيال كي يتمكن من والتقييدات 

أهارون زئيفي فركش، التقوا مع رئيس اإلرهابي  ورئيس الشاباك الجنرال    ،يعلون اإلرهابي  

العسكرية االستخبارات  في  والدراسات  البحث  فاسر،  )اإلسرائيلية(  لواء  كوبر  يوس ي  العميد   ،

املعلومات عن   بجهد جمع  أحمد  وكلفوه  "الصيغة  الشيخ  بلورة  يتم  حتى  التي  القانونيةياسين   ،"

أن   بعمليات  الشيخ  تثبت  ومشارك  متورط  عسكرية،  ياسين  الذراع  فدائية  رئيس  فقط  وليس 

 السياس ي.

"، كان لتجريم  "إدانة أو تجريمأطلقوا على هذه الخطوة الصهيونيين في الجيش والشاباك 

عن األول وهو: إضعاف موقف رئيس الشاباك آفي    همية أياسين هدف آخر ال يقل  الشيخ أحمد  

ياسين، فحتى ذلك الحين كانوا يخشون  الشيخ  ديختر، الذي واصل االعتراض على عملية اغتيال  

 من أن يقوم بإقناع شارون بذلك.
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العسكرية   االستخبارات  تكليف   يونية  الصه تم 
ُ
ت التي  املعلومات  جمع  بنود بمهمة  ثبت 

 االتهام التالية: 

 ياسين األوامر لتنفيذ عمليات. الشيخ أحمد أعطى .1

َع  .2 جَّ
َ

 ياسين العمليات. الشيخ أحمدش

 ياسين أعطى الشرعية الدينية لتنفيذ العمليات.  الشيخ أحمد .3

ضد   القائمة  األدلة  أن   
ً
سريعا أحمدتبين  ظرف   الشيخ  "ياسين  لتأطيره ية،  كافية  ا  ليس 

 . "والذهاب بها لشارون 

أحمدمريم   الشيخ  األردنية    ،ياسين  كريمة  األسبوعية  للمجلة  صحفي  لقاء  في  قالت 

نفذتها حماس في ت  استشهاديةأن والدها كان يبكي بعد كل عملية  "  :، بعد اغتيال والدها""السبيل

أنه  ("إسرائيل) علم  ألنه  الفرح،  دموع  كانت  "لقد  أرض  ،  تتحرر  أن  يمكن  الطريقة  بهذه  فقط 

 فلسطين". 

األمن   أجهزة  ناحية  من  مَ (اإلسرائيلية)لكن  التي  املقابالت  بها  َد ،  أحمدح  ياسين   الشيخ 

 لم تكن في إطار اإلدانة، على األقل من ناحية الرأي العام العاملي. االستشهاديةالعمليات 

االستخبارية املعلومات   
ً
الأيضا اعتبرها  والتي  الصهيوني،  ل  عدو  إدانة  أحمداألكثر   لشيخ 

كان  حيث كانت تلك املعلومات االستخبارية أنه ياسين حول مسؤوليته عن إطالق صواريخ قسام، 

 يدخل 
ً
 لبيت قادة كبار في الذراع العسكري مسؤولين عن سلسلة تصنيع القسام. نادرا

ياسين بصورة مباشرة في إعطاء    الشيخ أحمديربط    الصهيوني  لم يصل أي دليل للقضاء

 كل الحذر    ،أن مكاملاته مراقبةيعلم  ياسين    وكان الشيخ أحمدالتعليمات،  
ً
-لذلك فقد كان حذرا

ة مع الذراع العسكري.  -كما يحذر من النار يَّ  أن يكون له عالقة واضحة وَجل 

يناير   من  2004في  األخضر  الضوء  طلب  معها  ممكن  كان  وملفات  معلومات  وصلت  م، 

 شارون.رئيس حكومة االحتالل املجرم اريئيل 

 عملية ريم الرياشي

 في معبر إيرز.استشهادية ريم الرياش ي عملية  املجاهدةيناير نفذت  14بتاريخ 

كشف   جهاز  إلى  دخلت  وعندما  التصاريح،  منح  نقطة  إلى  الباكر  الصباح  في  وصلت 

 املعادن اإللكتروني بدء الجهاز باإلنذار. 

تعرج على رجلها،  و سود،  رداء أ ملتفه بكانت  أم لطفلين،    ، وهيالرياش ي  االستشهادية ريم

 الجندي الذي يقف على الجهاز. واستطاعت أن تخدع  –وتغطي وجهها من شدة األلم 
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 أخبرت الجندي أن لديها بالتين في الركبة، لذلك نظر إليها وتركها تعبر.

 
ُ
شريط فيديو كتائب القسام  جال  نشر ر ثم  وحارس،  صهاينة  ل في االنفجار ثالثة جنود  ت  ق

فيه   ظهرت  ريم  مصور  وتقول:االستشهادية  الكالشنكوف  تحمل سالح  أن    الرياش ي  أردت   
ً
"دائما

 
 

عندما تتناثر أشالئي في كل  أكون املرأة األولى التي تقدم حياتها من أجل هللا، لن تكتمل سعادتي إال

 . "اتجاه

أحمدأجرى   وَصرََّح:  الشيخ  كثيرة  إعالم  وسائل  مع  مقابالت  أن   ياسين  من  "بالرغم 

 أن الحرب املقدسة، تلزم 
 

، إال
ً
 ونساءً ااستخدام النساء يعتبر استثنائيا

ً
 ". لجميع باملشاركة، رجاال

بتنفيذ  للنساء  مسموح  هل  مسألة  حول  الدائر  الجدال  التصريحات  هذه  سبب  كان 

 ؟. استشهاديةعملياٍت 

ريم  قبل   كان هناك  االستشهادية  بتفجير  قمن  استشهاديات  الرياش ي  بعمليات عسكرية 

 كانوا برعاية تنظيماٍت أخرى. االستشهاديات أنفسهن، لكن هؤالء 

في القدس استشهادية  األولى عطاف عليان، التي حاولت تنفيذ عملية    االستشهادية  كانت

 م، لكن ألقي القبض عليها. 1987عام 

 بينهن  استشهاديات  6بعدها كان هناك  
ً
العملية التي قامت بها الشهيدة  ، كانت األشد فتكا

 في حيفا. "، مقهى "مكسيم تفجير قامت بعملية حيث هنادي جردات من مدينة جنين، 

اعترض   الحين  ذلك  أحمدفي  للعمليات    الشيخ  النساء  تنفيذ  على  ، االستشهاديةياسين 

نحن لسنا بحاجة الن لنساء استشهاديات، وذلك  "  ة له مع جريدة األهرام املصرية:وقال في مقابل 

 أصدر فتوى أنه:ألن الحفاظ على بقاء الشعب أ
ً
عملية  مسموح للنساء تنفيذ  "  هم بكثير"، أيضا

إ رجل  وجود  حالة  في  فقط  عنها"استشهادية  للدفاع  جانبها  أنه  -لى  لتنفيذ    حيث  طريقها  في  وهي 

أنه  املنطلق حدد  ما يمس شرفها واحترامها، من هذا  أن يحدث معها  "ال تستطيع    عملية ممكن 

يو  من  أكثر  البيت  عن  غيابها  تتطلب  العملية  هذه  كانت  إذا  استشهادية،  عملية  تنفيذ  م  املرأة 

 أي إمكانية لعملية كهذه. 
ً
 منع تقريبا

ً
 واحد"، وبذلك عمليا

قال،   فيما  ياسين  أحمد  الشيخ  رأي  يعجبهم  لم  مصر  في  الشريف  األزهر  علماء  بعض 

ياسين   أحمد  الشيخ  أن  موادعوا  يملك  الفتاوى ال  يؤهله إلصدار  ما  العلم  في اختلفو ،  ن  معه  وا 

 وجهات النظر. 

الرياش يالشهيدة  في حالة   رجال  ريم  توجه  أحمد ، عندما  الجليل  للشيخ  القسام  كتائب 

ولذلك   بيتها،  من   
ً
قريبا تحدث  العملية سوف  أن  له  العملية، شرحوا  على  موافقته  لنيل  ياسين 

 ولن 
ً
 كون في خطر....تفإن غيابها عن البيت سوف يكون قصيرا
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كان     زوجها 
ً
ي،  الحركةفي  عضوا للقيام  وكان  بنيتها   

ً
مسبقا وقام  علم  بل  بالعملية، 

 بتشجيعها على تنفيذها. 

العملية   بخطوة  البطولية  بعد  الشاباك  وإحراج  بهدف    قذرةقام  أحمد إرباك  الشيخ 

بإطالق   قاموا  الفلسطيني، حيث  الشعب  أبناء  من  الشريفات  املناضالت  وتشويه صورة  ياسين، 

ا عبر  مسربة  الرياش ي  الشهيدة  أن    ،(اإلسرائيلي)إلعالم  إشاعات  تنفيذ  قد  ريم  على  إجبارها  تم 

الرياش ي على عالقة حب ممنوعة مع    ، كما ويدعون أن الشهيدة ريمالعملية بسبب أزمة أخالقية

وتم القائد   الوسطى،  منطقة  في  ميداني  قائد  وهو  شوقة،  أبو  الناصر  عبد  القسام  كتائب  في 

 .!! حاش هلل عما يقولون ضبطها.

حبيبها أبو شوقة كان هو من جندها وقام بتجهيزها  ائهم أن "ويكملون كذبتهم القذرة بادع

بالحزام الناسف، هكذا اتفق أبو شوقة مع زوجها، ومن ثم أرسلت الرياش ي لتطهير اسمها، ومن  

َدت الغتيال أحمد ياسين  . "!!ثم َمهَّ

 الكلب المبحوح أو الكلب من المقاطعة 

قام استشهادي بطل بتفجير  م،  2004/ 1/ 29في الصباح الباكر من يوم الخميس املوافق  

داخل   من  رقم  الحانفسه  رئيس    19فلة  سكن  من  حي    العدو   حكومة بالقرب  في  شارون  أريئيل 

 رحافيا في القدس. 

 حيث 
ُ
 وجرح أكثر من أربعين. مستوطن،  11تل في االنفجار ق

، بات ليلته في مزرعته )هشكميم(، وخلد إلى النوم قبيل بيتالشارون لم يكن في  املجرم  

بعد إتمام صفقة التبادل مع حزب هللا، مقابل إطالق سراح تاجر املخدرات املخطوف  و الفجر،  

سروا  ألحنان تننبويم، وجثث ثالثة جنود  
ُ
بيني أفراهام، عمر سواعد،    –من جبل دوف  صهاينة أ

أسير آخرين    400طفى الديراني وسراح الشيخ عبيد، مص  (إسرائيل)أطلقت  كما و   –عدي أفيتان  

 . الشهداء)من بينهم لبنانيون وفلسطينيون( كما سلمت حزب هللا جثث 

حزب   حاشد  هللا  احتفل  جماهيري  ملهرجان  التخطيط  وتم  بيروت،  شوارع  في  اللبناني 

يلقي   حيث  الجنوبية  الضاحية  مربع  إلى  عنهم  املفرج  وصول  مع  هللا  السيد  يتزامن  نصر  حسن 

 خطاب النصر. 

في   تاجر    (سرائيلإ)انتقدوا  مقابل  األسرى  من  كبير  عدد  سراح  إطالق   
ً
حادا  

ً
انتقادا

 مخدرات. 

 ملاذا نفعل ذلك مكافئة  "  :هناك من قال
ً
بما أنه تم إطالق سراح أسرى فلسطينيين، إذا

 . "لحزب هللا وال نفعلها كبادرة حسن نية لرئيس الحكومة الفلسطيني أبو مازن 
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، وذلك من  (إسرائيل)سن نية أو بادرة طيبة من  لتلقي أي عالمة ح  أبو مازن   لقد توسل

للحكومة  
ً
رئيسا تعيينه  تم  حين  له  الدعم  زيادة  السلطة    الفلسطينية  أجل  رئيس  معارضة  رغم 

 ياسر عرفات، )لقد كانت رؤية شارون ألبو مازن أنه فرخ منتوف الريش(. 

 حزب هللا.في صباح اليوم الذي تمت فيه عملية التبادل مع البطولية حدثت العملية 

كان    الشهيد  لقد  األصوات  املجاهد  تعالت  فلسطيني،  شرطي  وهو  فتح،  لحركة  يتبع 

ب شارون  و عرفات،    نفياملطالبة  حزب  أعضاء  من  الليكود)بالذات  كان(حزب  حينها   املجرم  ، 

حكومته وأعضاء  عمليات    املجرمة   شارون  على  بالرد  خلفية  و ،  االستشهاديينمطالبين  على 

  ورئيس حكومة   الحرب الصهيوني التقى في املساء وزير    (إسرائيل)روت والحداد في  االحتفاالت في بي

 .االحتالل

 موفاز شارون وقصد اغتيال 
َّ
 ياسين. الشيخ الجليل أحمد " هيا، ما العمل الن؟!" حث

 في املوضوع، حتى عندما كان موفاز رئيس هيئة األركان.
ً
 أجرى كالهما محادثات كثيرة جدا

املجرم  حكومة  رئيس   يكره  العدو  كان   ،
ً
كثيرا تردد  أحمد  شارون  كر الشيخ    ياسين 

ً
ها

، حتى أطلق عليه لقب "
ً
ح"، بسبب صوته الرفيع أو "الكلب العاجز"، لتمييزه  الكلب املبحو شديدا

 لطرد أو   عن "كلب املقاطعة" 
ً
ويقصد عرفات، لكن في تلك األيام بالذات كان عنده إرادة قوية جدا

 يكرهه من أعماق نفسه،  اغتيال من 
ً
 ياسر عرفات. الرئيس املحاصر في املقاطعة وخصوصا

من يمدحه ويقف معه، بالذات في االتحاد  هناك  لكن لرئيس السلطة ياسر عرفات كان  

األوروبي، حيث قاموا بنقل رسائل لشارون طيلة الوقت لكي ال يقدم على خطوة معناها انهيار كل  

وصعود   الفلسطينية،  املعتدل  جاهديناملالسلطة  الفكر  أصحاب  حساب  على  فتح،  تنظيم    في 

 ، مثل أبو مازن وآخرون."الحل السلمي"

، حذر شارون من مس ياسر عرفات بشكٍل  االبن  حتى رئيس الواليات املتحدة جورج بوش

إرسال   بعد  حتى  موقفه  يغير  ولم  ياسر    ( إسرائيل)شخص ي،  تورط  إلى  تشير  وإثباتات  لتقارير 

 . االستشهاديةعرفات والسلطة في تشجيع العمليات 

ى الشاباك وقسم االستخبارات العسكرية  و  معلومات  الصهيونية  مع بداية االنتفاضة تلقَّ

أ تفيد  العمليات  استخبارية  في  يشاركون  األخرى،  واألجهزة  الوقائي  األمن  في  الشرطة  من  ن جزء 

 . العسكرية

وكرد على هذه املشاركة هدم كل األجهزة األمنية بالقصف من الجو،    (إسرائيل)قررت  ف

لم توقف مشاركة عناصر األجهزة األمنية في االنتفاضة، بل   (إسرائيل)هذه الهجمات التي نفذتها  

 على العكس جلبت املزيد منهم فشارك من لم يشارك في البداية.



  

22 
 

على   الصهيوني  العدو  إقدام  األمنيفإن  األجهزة  رآه  تدمير  الجوية  الهجمات  في  ة 

.
ً
 كبيرا

ً
 الفلسطينيون خطوة خطيرة وقاسية ومبالغ فيها، كما أنها غير مفهومة، وتوجب ردا

َرت حتى األساس، بشكٍل عام لم يكن هناك خسائر بشرية،   كل مباني األجهزة األمنية ُدم 

.
ً
 لكن الشعور باإلهانة كان كبيرا

 ن الوقائي التابع لجبريل الرجوب في بيتونيا.دليل مادي على ذلك كان تدمير مبنى األم

الرجوب، مثل كثيٍر من قيادات املناطق الذين تربوا في االنتفاضة األولى بين السيد جبريل  

املعتقالت   مثل (اإلسرائيلية)جدران  املنتفضين  صفوف  إلى  ينضم  هل  خيارين:  بين  حينها  كان   ،

تظار مرور العاصفة، مثل سفيان أبو زايده،  صديقه مروان البرغوثي، أو الجلوس بال موقف، وان

الذي قرر أنه ال يستطيع من ناحية نفسية وال أخالقية أن يرجع للوراء، بعد أن    ،على سبيل املثال

التقيت بكثير من  "  ، قال لي:(اإلسرائيلية)املعتقالت  عبر كل هذه الطريق منذ إطالق سراحه من  

، واستمر  "ال يمكنني أن أعود من ذات الطريق مرة أخرى وارتبطت في كثيٍر منهم، و   (اإلسرائيليين)

 في دراسة الدكتوراه في جامعة إجزيتار في انجلترا. 

الرجوب قرر اختيار الطريق الوسط: الحفاظ على مقر قيادته الذي كان مصدر قوته، 

مع   ويتعاون  التيار  ضد  يسبح  وكأنه  للفلسطينيين  يبدو  ال  أن  الخر  الجانب  ومن  جانب،  من 

 .(سرائيلييناإل )

، طته حتى ال ينزلقوا في االنتفاضةأخبر أصدقائه في الشاباك والجيش أنه يحافظ على شر 

من   معزولة  جزيرة  بيتونيا  في  الوقائي  األمن  قيادة  كانت  ونصف  عام  من  أكثر  مدار  على   
ً
وفعال

 الهدوء. 

ينضموا  فعناصر  لم  من  العسكرية  العمليات    ضمنها  كان  الرجوب  ألن  الضفة،  في 

ل   املخادعينلرجال  ا يدفع  عرفات،  الرئيس  نظام  املكارين  أن  يريد  انضمام  وكان ال  في حال  الثمن 

 لالنتفاضة.عناصره 

 قال الرجوب:" عندكم مجانين، ال يفكرون مرتين ".

فعلته  مما  الكثيرون  تعجب  لقد  يسعفه،  لم  به  قام  ما  كل  ذلك،  من  بالرغم  لكن 

مقر    (إسرائيل) بهدم  قامت  حيث  عكس ي،  بشكٍل  وبقيت  قيادتهوتصرفها  العملية  ،  هذه  دوافع 

 لسنوات. 
ً
 لغزا

معلومات تفيد بأن جبريل الرجوب في الصهيونية  تلقت أجهزة االستخبارات العسكرية  ثم  

ل إلى مقر قيادته في بيتونيا بسيارة املرسيدس خاصته، وأنه ينقل معه في داخل طريقه من الخلي

 السيارة صديقه املقرب مروان البرغوثي.
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االستخبارات   قسم  في  وحتى  الصهيونية  قاموا  االنطالق  نقطة  من  الرحلة  زمن  بمتابعة 

الوق  األمن  قيادة  مقر  إلى  وصال  كليهما  أن  مفادها  لنتيجة  فتوصلوا  البرغوثي،  النهاية،  وأن  ائي، 

 ، يختبئ كما يبدو في مبنى الرجوب.)اإلسرائيلي( مسؤول التنظيم الذي يبحث عنه الجيش

 موشيه يعلون، وبعد قرابة الساعتينالصهيوني  تم نقل املعلومات إلى رئيس هيئة األركان  

بواسطة   القيادة  مقر  محاصرة  أطلقت    العدو،  جيشتم  التي  األباتش ي  طائرات  من  وبغطاء 

 الصواريخ وقامت بهدم املبنى بالكامل.

مرة: ذات  الرجوب  بخداع    أخبر  قمت  الطريق، (اإلسرائيليين)"لقد  في  البرغوثي  أنزلت   ،

 ."وذهبت مباشرة إلى مكتبي

 حماس من قبل األمن الوقائي  مجاهديتسليم 

ذلك   قبل  تم  ف،  اسُتهد  الذي  القيادة  مقر  في  الحقيقة،  نقول  أن  أجل  من  تسليم لكن 

اعتقله الذين  حماس  مطلوبي  من  لقوات  عدد  للرجوب  التابع  الوقائي  االحتالل    جيشم 

بينهم،  الصهيوني من  األبرز  كان  "، املجاهد  ،  سبارو   " لعملية  خطط  الذي  حجة،  محمد  سليم 

م، وكذلك في الحافلة التابعة للخط  2001في القدس، وذلك في أغسطس من العام    االستشهادية 

  30ذه العمليات أودت بحياة في حيفا، ه 16
ً
 ، فيما جرح العشرات. صهيونيا

تدمير مقر قيادة األمن الوقائي للرجوب في بيتونيا أنهى معه املقاطعة األخيرة ألجهزة األمن  

الفلسطينية في الضفة، وأدى إلى حرب عاملية بين الرجوب ومحمد دحالن، نظيره في قطاع غزة، 

أف من  هو  بأنه  دحالن  الرجوب  الخبر  اتهم  ونقل  السر  بمروان   (لإلسرائيليين)ش ى  عالقته  عن 

 البرغوثي، وذلك من أجل وراثة عرفات في املستقبل القريب.

.
ً
 وتفصيال

ً
 أنكر دحالن ذلك جملة

ً
 طبعا

ملقرات  املتكرر  من    القصف  اَمة  دوَّ ل  مباشرة  وبصورة  أدت  الفلسطينية  األمن  أجهزة 

 بالذات في قطاع غزة. -صهيوني العمليات العسكرية الجريئة ضد الكيان ال

كما حدث اقتتال داخلي بين أجهزة األمن الفلسطينية بين قيادات متنفذة في السلطة كي  

عرفات من  الرئيس  هي من أنقذت  وهذه األحداث  ،  تمهد لنفسها خالفة الرئيس عرفات بعد موته

 أحمد ياسين.أن يتم اغتياله كما فعل العدو الصهيوني مع الشيخ املجاهد 

موقف   ترك    ( إسرائيل)كان  األفضل  من  على الرئيس  أنه  هللا،  رام  في  محاصر  عرفات 

 الذي سيتركه من خلفه فيما لو تمت تصفيته. واالقتتال الداخلي مواجهة الفوض ى 
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 من جدول  
ً
لحكومة العدو الصهيوني عمال اليومي  األ اغتيال عرفات أو طرده، انتهت نهائيا

باستغالل التهديد الصهيونية  أوصت االستخبارات العسكرية  و ياسين،  الشيخ أحمد  بعد اغتيال  

.
ً
 بطرد عرفات حتى النهاية لكن عدم تنفيذ ذلك مطلقا

وذلك حتى اللحظة التي نستنتج بها أن الفائدة على املدى البعيد، ستكون أكبر من الضرر 

 الذي سيكون على املدى القريب.

 محاصرة املقاطعة. )اإلسرائيلية( لذلك واصلت الدبابات

تحدث كانت  عملية  كل  الصهيونيبعد  العدو  قوات  كان  ملكتب  ت  ،   
ً
مالصقا  

ً
حائطا هدم 

 عرفات، أو الجسر املؤدي إلى مكتبه. 

وذلك في تمثيلية إعالمية كان الهدف منها إخافة الرئيس ورجاله، وأكثر من ذلك إلرضاء  

في   العام  غ(إسرائيل)الرأي  شارون  حكومة  أن  وإلثبات  عرفات  ،  تهدد  وهي  األيدي،  مكتوفة  ير 

 لدى معظم 
ً
 .(اإلسرائيليين)بشكٍل مباشر، والذي أصبح مكروها

عملية    باملقابلأما   أحمد  اغتيال  فإن  منهالشيخ  الهدف  يكن  لم  له،  املخطط    اياسين 

أريئيل شارون، وكعادته في القرارات املصيرية  حيث كان املجرم  ،  (إسرائيل)إرضاء الرأي العام في  

ياسين، لذلك  الشيخ أحمد  فإنه يختبر ويفحص األمر بعمق، ومدى التأثير الذي سيتركه اغتيال  

 ربط اغتياله بثالثة شروط: 

 أن ال يشعل اغتياله الشرق األوسط، أو يزيد من موجة العمليات، بشكٍل ال يحتمل.  .1

 رد املجتمع الدولي على االغتيال، بالذات الرد األمريكي.  .2

 األردن ومصر بقطع العالقات بسبب الضغط العربي؟هل ستقوم  .3

ويسغالس   ق-دوف  النبض  بجس  يقوم  أن  املفترض  من  كان  شارون،  مكتب  بل  مدير 

املتوقع،   الأما  االغتيال  من  املجرم    حربوزير  االغتيال  عملية  تحضير  عليه  كان  موفاز،  شاؤول 

عملياتية املتوقعة    ناحية  األفعال  ردود  حول  االستخبارات  جهاز  تقدير  ذلك  في  بما  وتنفيذية، 

 للعملية وتأثيراتها. 

 " هيا، ماذا الن؟! "، عاد موفاز وسأل شارون بعد عملية القدس.

 " قدم لي خطة منظمة ومدروسة وسنتقدم في األمر"، أجاب شارون. 

.
ً
 كان موفاز راضيا

 يوجد ضوء أخضر 
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ر في مكتب  ق  ن من عملية حاجز إيرز، عُ بعد مرور أسبوعي د اجتماع لطاقم وزاري ُمَصغَّ

 ياسين. شيخ املجاهدين أحمد شارون في تل أبيب، من أجل املصادقة على اغتيال

ال وزير  دعوة  الخارجيةاملجرم    حربتم  وزير  وزير    الصهيوني  موفاز،  شالوم،  سيلفان 

الشاباك  الصهيونيالعدل   لبيد، رئيس  )تومي(  األركان    الصهيوني  يوسف  آفي ديختر، رئيس هيئة 

املوساد  الصهيوني رئيس  يعلون،  لرئيس    الصهيوني  بوجي  العسكري  والسكرتير  داجان،  مئير 

 يوآف جاالنت.  الصهيوني الحكومة

النهائي للمصادقة على قرار اغتيال   الشيخ أحمد شارون أخبر الجميع أن هذا االجتماع 

 ياسين.

ااغتي في املستوى  الوزاري    لحركةلسياس ي لال قادة  ، فقد صادق املجلس 
ً
لم يكن جديدا

قطاف  "  أطلق عليها العدو الصهيوني  حماس، مثل عمليةحركة  املصغر على اغتيال قيادات من  

عبد  وهما: د.  ،  للحركة   اثنان من كبار القيادة السياسيةوبقدر هللا ولطفه نجا  "،  شقائق النعمان

 الزهار. محمود د. العزيز الرنتيس ي، و 

الفقري   السياسية  لالعمود  أن  للحركة  لقيادة  من  وبالرغم  والنقصان،  بالتقلص  أخذ 

القيادة السياسية والقيادة العسكرية،    الحركة بين  الوهمي الفاصل  حاولت الحفاظ على الخط 

 أنَّ 
َّ

 بمسح هذا الخط بالتدريج. بدأ العدو الصهيوني إال

في نابلس، جمال سليم وجمال  للحركة    السياس ياملكتب  ن من قادة  ياثن  تم اغتيال   عندما 

العام    )الجمالين(  منصور  من  يوليو  ادعت  2001في  في    ( إسرائيل)م،  لحماس  العليا  القيادة  أن 

 . استشهاديةخططت لعمليات  (الجمالين)منطقة نابلس، بقيادة 

،  "مركز منصور للبحث" اغتيالهم بواسطة هجوم جوي على قام العدو الصهيوني املجرم ب

  ئهم وذلك خالل لقا
ُ
 في الغارة. ت  مع صحفيين فلسطينيين ق

ً
 لوا هم أيضا

نفَّ  اغتيالهم  من  أيام  عشرة  القسامذبعد  كتائب  ل  ت  العسكري  حماس حركة  الذراع 

 .املحتلة "، في القدسفي مطعم "سبارو استشهادية عملية 

 بعد العملية قالت فيه  الشهيد  نشرت كتائب  
ً
 على عز الدين القسام بيانا

ً
أنها نفذتها ردا

 اغتيال الجمالين، سليم ومنصور.

 اغتيال المقادمة 

تتصرف بعنف شديد، لكن اغتيال الدكتور    ( إسرائيل)كلما زادت حدة العمليات، كانت  

 تخٍط للخطوط الحمراء. الحركة م، اعتبرته 2003قادمة، في الثامن من مارس عام املإبراهيم 
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العسكري والذراع   الذراعاملقادمة، طبيب أسنان، لعب دور الرابط بين  الدكتور إبراهيم  

وعقيدة،   فكر  وصاحب  استراتيجي  كرجل  للحركة  بالنسبة  اعتبر  باألساس  لكن  من  و السياس ي، 

  مما "،  الصراع الديموغرافي في فلسطين"، و "عالم في الطريق إلى تحرير فلسطين"م  ومؤلفاته:   كتبه

 . الحركةفي مكانة قائد سياس ي وديني من الصف األول في حركة الجعلته 

الجامعة   في  الدين  أصول  علم  َس  َدرَّ أنه   
َّ

إال مهنته،  في  أسنان  طبيب  كونه  من  وبالرغم 

وامل دروسه ئا اإلسالمية،  إلى  لالستماع  عنده  مقاعد  على  للحصول  تنافسوا  الطلبة  من  ت 

 وتحليالته وتوجيهاته.

األمن الوقائي التابع لدحالن لعناصر جهاز  املقادمة املكروه األول    إبراهيمأصبح الدكتور  

الشديد على السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات    هفي قطاع غزة، وذلك عقب هجوم

 أنه يقف خلف تنظيم سري.  )االدعاء(  زاد كرههم له حين تم الكشفو أوسلو، 

في  أن    االدعاء،وحسب   الخارجية  ألقى    حركةالجهاز  عاتق  قد  إبراهيم  على  الدكتور 

املقادمة مهمة إنشاء تنظيم منفصل، حتى من كتائب القسام، مهمته اغتيال قيادات في السلطة 

 .!!الفلسطينية، وعلى رأسهم ياسر عرفات

بعد باعتقال الدكتور إبراهيم املقادمة  لدحالن،    ة األمن الوقائي التابعكما وقامت قوات  

 م. 1996عام هادية التي حدثت داخل الكيان الصهيوني االستش العمليات 

ذلك نية    ،مع  حول  الوقائي  األمن  رجال  علم  إبراهيم  اغتيال    (إسرائيل)عندما  الدكتور 

 محاولة منع االغتيال. املقادمة، قرر دحالن 

الدكتور محمود على  قام رشيد أبو شباك، نائب دحالن، وبتكليف من األخير باالتصال  

 املعلومات التي يعرفها حول هذا املوضوع.  اور عبد العزيز الرنتيس ي وقدم لهمالزهار والدكت

محمود  بعد  و  د.  و تأكد  العزيز  الزهار  عبد  املعلوماتد.  بصحة  تحذير    ،الرنتيس ي  تم 

يماملقا بيته حتى  الخروج من  بعدم  لهما دحالن:  دمة  قال  األمر،  هم  ض ي  ، (اإلسرائيليون )"هكذا 

 يهدئون". يغضبون ثم 

ذلك من  بالرغم  ل  ،لكن  محاضرة  إللقاء  موعد  تحديد  اتم  إبراهيم  في لدكتور  ملقادمة 

 إلى منزله  
ً
الجامعة اإلسالمية، وصل سائقه الشخص ي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا

على   واتصل  قديمة،  ميتسوبيش ي  سيارة  في  الجامعة  إلى  لنقله  رضوان  الشيخ  حي  مسئول  في 

ق بالدكتور  امعة وأخبره بقدومهم بالرغم منالجب النشاط  حد 
ُ
 . الخطر األمني امل

بعد   وعلى  ألنه  املحاضرة،  إلى  يصلوا  بيت300لم  من  إبراهيم   الدكتور   متر  الشهيد 

شارع  )  "، )أي نار الجحيم( في شارع الجالءَض املركبة صاروخين من نوع "هيل فاير املقادمة، اعتر 
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اال   -  الشهداء  هذا  عليه  أطلق  هناكحيث  االغتياالت  لكثرة  حربية   (-سم  أباتش ي  طيارة   أطلقتهما 

 . صهيونية غادرة

بشهرين،   ذلك    بعد 
ً
العام  وتحديدا من  يونيو  الشارع  2003في  ذات  وفي  العدو م،  قام 

 صاروخ آخر على سيارة الدكتور عبد العزيز الرنتيس ي. الصهيوني بإطالق 

رد   العزيز  كان  عبد  امل الدكتور  من  من    شفى: ستالرنتيس ي  املرة  هذه  هللا  منعني  "لقد 

 في سبيل هللا". 
ً
 شهيدا

 
 الشهادة، وأنا أتمنى أن ال أموت إال

اعتقد الكثيرون أن من أطلق الصاروخ أخطأ الهدف بشكٍل متعمد، وأن    ، في هذه املرحلة

فقط أرادت التهديد، وذلك ألن صاروخ آخر أطلق على سيارة الرنتيس ي املصابة بعدما    ( إسرائيل)

الواقع فإن   في الحقيقة وعلى أرض  في قطاع غزة، لكن  في مشفى الشفاء  العملية العسكرية  كان 

 )املسماة 
ً
 .افي ذروته تكان "قطاف شقائق النعمان"  (إسرائيليا

كان  املستهدف   العملية  م.  القادم  بعد  اغتياله  تم  الذي  شنب،  أبو  البطولية  إسماعيل 

 م. 2003أغسطس  19، بتاريخ  حتلةامل ( في القدس2في الخط رقم )التي حدثت 

تنفيذ عمليتين تم  التاسع من سبتمبر،  وفي  يوٍم واحد:   استشهاديتين  بعد ذلك بشهر  في 

" مفترق  على   
ً
الرملةتسريفينظهرا من  بالقرب  "املحتلة  "  مقهى  في  ومساًء  القدس هلل،  في   ،"  

 .املحتلة

 

 

 ارالزه   الدكتور المجاهد محمود محاولة اغتيال

وزير  االحتالل  حكومة  رئيس   عنه  ناَب  الصين،  في  خارجية  جولة  في  كان  شارون  أريئيل 

 سيلفان شالوم. الصهيوني املجرم  الخارجية 

األركان   هيئة  املرة  الصهيوني  أخبر    ،يعلون الصهيوني  رئيس  هذه  أن  شالوم  سيلفان 

 الزهار.املستهدف هو سيكون 

 أعطى الضوء األخضر لذلك. أنه قد و  ،على علم باألمر حكومتهمأن رئيس  كما أخبره

 الزهار جنوب حي الرمال، بالقرب من مدرسة السيدة رقية.الدكتور محمود يقع منزل 

العمليات  و  الفلسطينية،  البطوليةبعد  املقاومة  بها  قامت  محمود غادر    التي  الدكتور 

إلى   إلى  ه  لكن،  األمنة  قق ش إحدى ال الزهار منزله  ، ليبارك    منزلهعاد 
ً
في السادسة والنصف صباحا

 ألبنه خالد ويحتفل معه بخطبته التي كانت مقررة في مساء ذلك اليوم. 
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معلومات   بأن  لوصلت  تفيد  محمود  لشاباك   الدكتور 
ُ
ن بيته،  في  موجود  لت  ق  الزهار 

طلب سيلفان شالوم تنفيذ  ثم  ،  ةالجبان  املعلومات إلى سيلفان شالوم ألخذ موافقته على العملية

  8:30عملية االغتيال بعد الساعة  
ً
 .؛ لضمان االستهدافصباحا

اتخاذها   قبل  لكن  العملية،  لتنفيذ   
ً
تمهيدا دائري  بشكٍل   

ً
جوا األباتش ي  طائرات  ت 

َ
ق
َّ
َحل

تبين   اإلطالق  محمود  أن  للعدو  وضعية  اإلخبارية  الدكتور  الجزيرة  شبكة  مع  مقابلة  في  الزهار 

 عبر الهاتف. مباش
ً
 رة

شالوم: سيلفان  البث    قال  في  اإلنفجار  يسمع  ال  حتى  املقابلة،  من  ينتهي  حتى  "انتظروا 

 املباشر ".

محمود  أنهى الس  الدكتور  تمام  في  مقابلته  وحين  9:05عة  االزهار  إطالق  م دقائق،  تم  ا 

املنزل، وشاهد الصاروخ وهو ينطلق    كان الدكتور الزهار موجود في ساحة  صاروخين على املنزل،

القصف إثر  على  مباشر،  نجله    بشكل  خطيرة،  استشهد  إصابات  زوجته  وأصيبت  خالد،  البكر 

 . أصيب الدكتور محمود إصابات متوسطةبينما 

كامل، بشكٍل  املنزل  انهار  الحقيقة،  باملنزل    في  لحق  الذي  الدمار  حجم  يشاهد  والذي 

الدكتور محمود نجا  الحياة، ولكن بفضل هللا  يبقى أحد على قيد  أن ال  شقيقة  "   الزهار،  يتيقن 

الرابعة  العدو  "النعمان  عليه  يطلق  موجود  ،  كما  كان  املنزل،  وألنه  ساحة  في  اللحظات  تلك  في 

 . بكل ثقة واطمئنانيجري املقابلة 

 
ً
رويدا  

ً
قيادة  ورويدا في سلسلة  بالتدريج  دور   الحركة،  جاء  الجليل  البارزة،  أحمد   الشيخ 

 .ياسين

الشيخ، كل  اغتيال  يرافق  الذي  املرعب  السيناريو  َوَسرَد  آفي ديختر، عاَد  الشاباك  رئيس 

 أنهم شعروا بالقلق، وفي ن
 

هاية النقاش  الوزراء الذين حضروا اللقاء أرادو املوافقة على االغتيال إال

باتخاذ العدو  وزراء  تقرر أن يقوم رئيس   ال   أريئيل شارون  بالتنسيق مع وزير  ، ولكن  حربالقرار، 

 حسب الظروف والتطورات.

( 
ً
العملية    ، توفرت(إسرائيليا بعد  املناسبة  ميناء أشدود، والتي   االستشهاديةالظروف  في 

عشرة   فيها  العملية  حيث  ،  صهاينةقتل  من  استشهادييننفذ  مختلفين،  ،  الشهيد  تنظيمين 

محمد صالح من  الشهيد املجاهد  نبيل مسعود من كتائب شهداء األقص ى التابعة لفتح، و املجاهد  

للعملية  كتائب وخطط  بادر  الذي  املدهون البطل  كان    القسام،  كتائب  -  حسن  رجال  أحد 

 ومواطن يسكن في مخيم جباليا لالجئين. ،األقص ى



  

29 
 

إلى ميناء    االستشهاديينرع  بز   القائد حسن املدهون   لقد قام داخل حاوية نقلت من غزة 

املدهون بواسطة طيارة  وبعد قرابة العامين من العملية املذكورة استشهد املجاهد حسن  أشدود،  

 كان معه في السيارة. حيث ، قيادات الحركةفوزي أبو قرع، أحد القائد  ، بصحبة (إسرائيلية)

 .سالح الجو" هل أنت قادر على الهجوم ؟ " سأل قائد 

أصيب إصابات خطيرة من  حيث  كان عبد الحميد ياسين إلى جانب أبيه لحظة اغتياله،  

منذ ذلك الحين وهو يعاني من صعوبة في الحديث، وصعوبة في تحريك  و شظايا الصاروخ القاتل،  

  "  :يقول   والدهلاألخير  يوم  الكل التفاصيل في  عبد الحميد  تذكر  س جسمه، ي
ً
جلسنا في البيت ظهرا

 بالسفر إلى مصر، لكن طيلة الوقت  
ً
بعدما أحضرت عائلتي من معبر رفح البري، كان الشيخ مهتما

أمي:  (اإلسرائيلية)العمودية  الحربية  والطائرات   قالت  األجواء،  في  بدهم   تحلق  يمكن  شيخ،  "يا 

سكن فيه، لعاد الصاروخ  "لو أطلقوا صاروخ على اإلسبست الذي ن  ، ابتسم والدي وقال:"يقتلوك

 ولم يضربني". 

  :
ً
ذهبت لوضع الحقائب في بيتي، بينما بقي "يستكمل عبد الحميد حديثه وذكرياته قائال

ق فوق املنزل طيلة الوقت، عندما عدت  
 
، كانت الطائرات تحل

ً
أبي في البيت، لقد كان األمر مخيفا

، ذهبت أنا  إلى بيت الشيخ، وجدت أبي قد ذهب إلى املسجد مع مرافقيه  
ً
الثالثة املالزمين له دائما

 إلى هناك. 
ً
 أيضا

أخرى   بالطائرات  مرة  تعج  السماء  الحربيةكانت  له:الصهيونية  العمودية  قلت  "أبي،   ، 

ممنوع الخروج من هنا، دعنا نبقى في املسجد، لن يقوموا بضرب املسجد، دعنا نبقى هنا ونختبئ  

 هنا." 

أقيمت غرفة قيادة مشتركة في مقر الشاباك وجيش   في نفس الساعة،في الجهة املقابلة و

الصهيوني   الالعدو  وزير  هناك  إلى  حضر  الكرياه،  موفاز،  املجرم    حربفي  هيئة  و شاؤول  رئيس 

يعلون،  املجرم  األركان   املوساد  و موشيه  رئيس  ونائب  العملية  ديكيل، وممثلي  املجرم  قائد  عوفر 

 . الصهيوني سالح الجو

الجو   في  الغرفة  كان  إلى  بوضوح  الصورة  نقال  طيار  بدون  وطائرتين  أباتش ي،  طائرتي 

املشتركة، ظهرت على شاشات الحاسوب صورة املسجد الذي دخل إليه الشيخ أحمد ياسين مع  

 مرافقيه.

لخروج   االستعداد  أتم  على  كان  املصلينوالجميع  إعطاء    جموع  ثم  الصالة،  نهاية  مع 

 أحمد ياسين.الشيخ الجليل حركة لل الربانيقائد الاإلشارة الغتيال 

أشرقت الشمس، وأصبحت الرؤيا مشوشة بعض  ثم  ياسين لم يخرج،    الشيخ أحمد  لكن

البشر، من  خالية  الصبرة  حي  شوارع  صور  الشاشات  على  ظهرت  الوقت    الش يء،  هو  "هذا 
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ن منع ال "الشوارع فارغة من البشر، لن ي  "، تمتموا في الغرفة املشتركة،ط لو يخرجاملناسب، فق

 دون أي إصابات من العابرين، الرؤيا جيدة، الطائرات في   االغتيال
ً
 نظيفا

ً
أي ش يء، سيكون اغتياال

 قدم .... فليخرج !!!"  330حالة ثبات بارتفاع 

الحميد: َصرَّ عبد 
َ
ا"  أ تذهب  تخرج حتى  لن  وزير  لطائرات أبي  الليل عاد  "، عند منتصف 

فاملجرم    حربال بيته  إلى  يئيرشاؤول موفاز  خاف 
ُ
"ك األخير، ي  يومه  نفسه سيأتي  في  يقول  "، وهو 

 الهاتف في بيت موفاز، 
، رنَّ

ً
 الربع فجرا

 
لكن على ما يبدو ليست هذه املرة، في الساعة الخامسة إال

 موشيه بوجي يعلون.املجرم  كان على الخط رئيس هيئة األركان 

 "، قال ولم يبعد عينيه عن الشاشات طرفة عين."إنهم يخرجون 

 شخصيات.العدو الصهيوني شاشات ظهر الشيخ ياسين على 
ُ
 بوضوح وإلى جانبه ثالث

ت هذه الصور إلى ثالثة مراكز: لغرفة القيادة
َ
ل ق 

ُ
في هيئة األركان في "الكرياه"،    الصهيونية  ن

 غرفة القيادة في سالح الجو، وغرفة القيادة في الشاباك. و 

والشاباك، تقرر أن العدو  جيش  حترام التي كانت في السابق بين  بعد جداٍل كثير ولعبة اال 

التنفيذ،   أوامر  منها  تخرج  وأن  والحساسة،  الخطيرة  العمليات  الشاباك  في  القيادة  غرفة  تدير 

 بالرغم من أن معظم املعلومات عن الهدف تأتي من قسم االستخبارات.

الشاباك   رئيس  قائد الصهيوني  نائب   
ً
عمليا جلس  العمليات  هو  حيث  ممثلي ، 

القيادة  االستخبارات   غرفة  من  القريب  املوقع  تقاريرهم  املجرمة  في  يرفعون  للعملية،  املديرة 

 في الكرياه. العدو لرئيس االستخبارات الذي كان في مقر قيادة جيش 

"، والذي  بانيو أو مغطس املعلومات"  في مقر قيادة الشاباك يوجد نظام معلوماتي يدعى:

العمالء  يضم   من  يتم جمعها  مكان  الخونة  معلومات   عن 
ً
مباشرة األخرى  االستخبارية  واملصادر 

 املطلوب.

سائر   أمام  بحوزته  التي  املعلومات  بوضع  املصادر  من  مصدر  كل  يقوم  ذلك  إلى  أضف 

 الشركاء حتى لحظة االغتيال.

الجو   يتعلق  فقط  دور سالح  ما  بكل  العملية،  لتنفيذ  الجهوزية  بظروف  هو عرض مدى 

 األضرار باملحيط. بغض النظر عن  ،الطقس

 الجميع كان على تواصل دائم مع الطيارين ويسمعون التوجيهات. 

 النجاح أو الفشل الجميع يراه بالبث املباشر.

 . " هيا، ما املشكلة؟ " سأل موفاز عبر الهاتف
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 يعلون. " لم يدخلوا إلى السيارة، إنهم يسرعون به بالكرس ي املتحرك" أجاب 

" وُ في  املعلومات"،  أن  مغطس  تفيد  معلومة  أحمدضعت  على  ومرافقوه  ياسين    الشيخ 

 وشك الخروج من املسجد. 

ياسين: الحميد  كان   يقول عبد  الشيخ  الفجر، ألن  بعد صالة  البيت  إلى  نخرج  أن  "قررنا 

لم   الدواء،  العالجية من  تلقى جرعته  أن  بعد  في املسجد،  نام على فرشة  لقد   ،
ً
بعد  متعبا نسمع 

ذلك صوت الطائرات، وكنا على ثقة أن الخطر قد زال، الحقيقة لم يكن في حساباتي أنهم يمكن  

 . "أن يقوموا بإطالق النار على عربة املعاقين

اثن  همخروجعند   قام  املسجد  من  امن  الشيخ ن  واحد   مرافقي  كل  أمسك  العربة،  بدفع 

الفيديو املصور الذي الزال بيد الشاباك،    منهم بمقبض وأسرعوا بها بكل ما يملكون من قوة، في

 ياسين البيضاء التي يتالعب بها الريح. الشيخ أحمد تظهر بوضوح كوفية 

    50عد  على بُ و ياسين وآخرين،  الشيخ أحمد  صهر  كان بجوارهم  
ً
ابنه ومجموعه لحقه  مترا

 أخرى من املصلين الذين أنهوا صالتهم.

 " سأل يعلون موفاز. "ما العمل؟

 ؟" الطيار، هل هو قادر على إصابته ا" إسألو 

العملية-  عوفر ديكيلاملجرم      -قائد 
ً
توبيخه    ،كان مستعدا ثمانية أشهر مرت على  فبعد 

قائده   اغتيال  اإلرهابي  من  اقترح  كونه  أحمد  ديختر،  يصنع  فياسين،  الشيخ  أنه  املرة  هذه  شعر 

 ن.التاريخ وأنه يجب عدم التنازل أو التفريط ال 

حركات  ديختر من  حركة  كل  على  نظر  جانبه  أحمد  من  على التي  ياسين    الشيخ  ظهرت 

وبحٌر من الهواجس يجول في خاطره، ولكن مع ذلك    ،وكان مازال ممتلئ بالقلق والتردد  ،الشاشات

 ياسين. دالشيخ أحمكلما دارت األيام أصبحت القناعة تزداد في محيط ديختر أنه يجب اغتيال 

" )الجميز( يل شارون كان في بيته في مزرعة "هشكميم أريئاملجرم  االحتالل  رئيس حكومة  

 ينتظر املكاملة الحمراء.

 أفكاره لم تكن منصبة على االغتيال ذاته إنما على تبعاته.

دان املجرم  ؟" سمع موفاز عبر الهاتف صوت قائد سالح الجو  "هل أنت قادٌر على الهجوم

 حلوتس.

الطيار،   إجابة  سمعوا  القيادة  غرفة  في  من  كوفية    حيثجميع  رؤية  باستطاعته  كان 

 في  الشيخ أحمد  
ً
ياسين البيضاء تلمع مع أضواء الفجر، ومجموعة أخرى قريبة منه تجري مسرعة

 شوارع الصبرة.
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بُ   على األرض، "، كما يسميها مع مرة أخرى صوت "الزنانة م من املسجد، ُس 150عد  وعلى 

ُس ف  أهل غزة، أكثر  م  كلما   
ً
وحادا أكثر   

ً
واضحا ،  و ع صوتها 

ً
ومقلقا  

ً
أخذ  ازدادت سرعة  كلما  عنيدا

 الحيطة والحذر من غدر العدو.

  أكبر، هللا أكبر". هللاإجري، إجري، اسين ومرافقوه على بعضهم البعض "صرخ ي

 دان حلوتس.املجرم "، سمع صوت " بالتوفيق

طلق صاروخ " 
ُ
 اثنين بعده.هيل فاير" األول، ثم أ

األركان   هيئة  رئيس  حكومة    ،يعلون املجرم  اتصل  رئيس  بيت  املجرم  على  شارون  العدو 

َره بصوٍت هادئ:  !". اغتلنا ياسين، تم تنفيذ املهمة"  وبشَّ

  
ً
رد  املجرم  أيضا وقلقشارون  أضاف:"  : بخوف  سكوته  من  ثواني  وبعد  انتبهوا  "  تهانينا"، 

 للتطورات". 

االغتيال من  قصير  وقت  األم  املجرم،  بعد  مستشارة  رايس  كونداليزا  القومي  اتصلت  ن 

 دوف ويسغلس"، مدير مكتب شارون.للرئيس األمريكي، على "

:
ً
جدا غاضبة  كانت  لكم"  لقد  حدث  وقالت:؟! ماذا  ويسغلس،  رايس  ت 

َ
خ وبَّ هذا  "   "، 

 سيشعل الشرق األوسط، من سيتحمل النتائج؟!".

لم منه،  بد  ال  االتصال  هذا  أن  عرف  بما   ويسغلس  األمريكية  الحكومة  أحد  يخبر 

 د بحكومة بوش بوقف هذا االغتيال. سيحدث، خشية أن يقوم أح

 يعتقد الصهاينة بأن قتلهم للق 
ً
ادة سُيطفىء روح الجهاد في األمة، وسُينهي املقاومة  أخيرا

إأو يضعفها الحق  أن قتلهم ألهل  بها، وما علموا  ُيقتدى  إلى رموز  لهم  نار  ، ووقود  نما يحو  يشعل 

 . املقاومة من جديد

رحمه هللا  قطب  سيد  من  يقول   
ً
أعراسا هامدة  فيها  حراك  ال  ميتة  ستبقى  كلماتنا  "إن   :

تنا م  ء".ن أجلها انتفضت وعاشت بين األحياالشموع ، فإذا م 

الش  تعالى  هللا  قهر  رحم  الذي  املشلول  ذلك  جناته،  فسيح  وأسكنه  ياسين  أحمد  يخ 

 . أنفها في التراب ، ومر غ أتباعه(إسرائيل)
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 اغتيال األخوين عوض للا  وطبيعة العالقة بين حماس والسلطة 

إقامة   الفلسطينية  األمن  ألجهزة  تبين  منطقة بُ   الحركةعندما  في  تنظيمية  تحتية  نية 

نتجت فيه كمية كبيرة من املتفجرات،  ملقاومة العدو الصهيوني  نابلس
ُ
التي ، والتي ضمت مختبر أ

مع  بعنف  األمر، وتصرفت    هذا يمكن بواسطتها تجهيز العديد من العبوات، رأت السلطة خطورة  

 .الحركة

من   قيادات  باعتقال  السلطة  مؤسسات  من  و   الحركةقامت  وأغلقت  اإلسالمي،  الحزب 

 على خرق التفاهمات ب
ً
وضع السلطة في ورطة وحرج مع  األمر الذي ربما قد  ،  ام ينهخيرية، وذلك ردا

 والواليات املتحدة.  (إسرائيل)

سياسة   على  وقائم  النطاق،  واسع  التنظيم  هذا  أن  املعتقلين  مع  التحقيق  من  تبين 

الكيان الصهيوني في وسط    العمليات االستشهاديةالفصل، ولديه مخططات للقيام بسلسلة من  

 .الضفة الغربية املحتلة ستوطناتوم

قيادة   مع  ومترابطة  قوية  عالقات  أقاموا  التنظيم  هذا  و   الحركة قادة  غزة  األردن، في 

 ولبنان، من خالل استخدام وسائل اتصال ذكية، بما فيها اإلنترنت. 

كانت   الشهيد نشاطات  فقد  القسام  كتائب  الدين  تعز  بين ت،  مناطقي  مفتاح  م حسب 

من   وبمساعدة    املجاهديناملركزيين،    العناصرعدد  ملنطقة،  منطقة  من  دائمة  حركة  في  كانوا 

املسا لرجال  املدنية  التحتية  الجديدة، البنية  العسكرية  الخاليا  إنشاء  على  أشرفوا  الذين  جد، 

 وتدريبها وتجهيزها للعمل العسكري. 

  
ً
هناكأيضا بير   كان  جامعة  من  الطالبات  لبعض  املتفجرة  دور  املواد  تجهيز  في  هذا بزيت 

هل يتم التخطيط للعمليات    بالنسبة للعدو الصهيوني وهو:  املختبر، مع ذلك بقي السؤال املحير

 العتبارات سياسي
ً
هي عبارة عن محركات    م؟، أةوتنفيذها حسب تعليمات من القيادة العليا ووفقا

 محلية ووفرة في املصادر؟ هذه التساؤالت بقيت بال إجابة قطعية.

بتاريخ    
ً
القدس1998/ 7/ 19فمثال قلب  في  بالبنزين  محملة  سيارة  احترقت  ، املحتلة  م، 

ط يخطتم التتحتوي على أنبوبة غاز وكمية كبيرة من املسامير، ولكنها لم تنفجر كما    حيث كانت

سكان مخيمات الالجئين في منطقة رام   منفلسطيني  مجاهد  ، حيث كان يقود السيارة املذكورةلها

 .عناصر الحركةهللا، ومعروف كأحد 

أن )إسرائيل( هي من    دليل علىواإلصابة الخطيرة للسائق،    غير الناجحةمحاولة التفجير  

 اختلقت هذا السيناريو والتمثيل املسرحي، وذلك من أجل تخريب عملية السالم. 



  

34 
 

العام   لدى  1998خالل  ظهر  الحركة م،  ت   أعضاء  نحو  واضح  العمليات  ميول  وجيه 

في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك نابٌع من تقديرهم أن عمليات    وضربهم  ،للمستوطنين

 ال تنظر إلى    ( إسرائيل)تحظى بالتأييد واملوافقة من الجماهير الفلسطينية، و  من هذا النوع
ً
أيضا

 . املحتلةهذا النوع من العمليات بنفس خطورة العمليات التي تحدث داخل املدن 

الحركةالتي    املقاومةسياسة   مع  انتهجتها  النار  إطالق  وقف  اتفاق  لبحث  وجاهزيتها   ،

، كانت نتيجة ظروف داخلية فلسطينية، واعتبارات أخرى تتعلق بالحركة، وذلك على  (إسرائيل)

 والسلطة الفلسطينية.  (إسرائيل)خلفية العالقات بين 

سياسة   بين  االرتباط  تنتهجها    املقاومةهذا  الفلسطينية الحركة،  التي  السياسة  وبين 

قضي في  قوتها  بكل  برزت  والتي  الداخلية،  والحركية  الدين    استشهاد ة  الداخلية،  محيي  القائد 

عز  القادة في كتائب الشهيد  واحد من أصل اثنين من كبار  م، وهو  1998/ 3/ 29الشريف بتاريخ  

 . في الضفة الغربيةالدين القسام 

أن الفلسطينية  السلطة  الدين  ادعت  محيي     الشهيد 
ُ
ق بيد  الشريف  عماد  تل  القائد 

وهو   هللا،  قيادات  عوض  القسامأحد  وذلككتائب  تتعلق    ،  وخالفات  إشكاليات  خلفية  على 

 .الجناح العسكري  يات واتخاذ القرارات في قيادةبالصالح

في ورطة كبيرة، وكشفت بذلك الحركة  أو مقتل الشريف وضعت قيادة    استشهاد قضية  

 عدم سيطرة القيادة السياسية، في مناطق السلطة واألردن على حٍد سواء. 

 رية " " المقصود على قيادة القسام العسك

قيادة   ت 
َ
ل الصهيونيَحمًّ العدو  عن    الحركة  الدين  املسؤولية  محيي  الشريف، استشهاد 

  ( إسرائيلية )عن نيتها ضرب أهداٍف  الحركة  املستمر لذلك، كما أعلنت    (إسرائيل)بالرغم من نفي  

الفلسطينية  للسلطة 
ً
َهت قيادة حماس أصابع االتهام أيضا  لروحه، من جانب آخر، وجَّ

ً
  ،انتقاما

نتيجة   كان  السلطة  به  صرَّحت  ما  أن  وادعت  التصريحات،  في  تعارض  وجود  على  وأشارت 

 اعترافاٍت غير صحيحة انتزعت بالضغط والتعذيب الشديد على مساعد الشريف. 

قادة أملح  فقد  ذلك  إلى  الفلسطينية   الحركة  أضف  السلطة  بين  وثيق  تعاون  وجود  إلى 

الشريف، كما نظموا مظاهرات احتجاجية    استشهاد لوا السلطة املسؤولية عن  ، وحمَّ (إسرائيل)و

 ضدها. 

عادت   ذلك  ض  الحركة وخالل  رجالواحتجت  مطاردة  ق    املقاومة  د  السلطة  بَ من  ل 

الأل   ، وذلكالفلسطينية أو تهمة   ء الحركةأعضا  من   200سلطة اعتقلت قرابة  ن  بدون وجه حق 
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و قضائية،   سرقة  الحركة  انتقدت  كما  ظاهرة  وتفش ي  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  فساد   
ً
علنا

مئات ماليين الدوالرات.   أموال الشعب الفلسطيني ب 

لتصريحات   الخطورة  ببالغ  السلطة  طرف  الحركةنظرت  من  محاولة  بها  ورأت  الحركة  ، 

لزعزعة وتقويض صالحياتها والثقة فيها، لذلك قامت السلطة بعد ذلك باعتقال قيادات بارزة في 

عماد عوض هللا، الذي تحوم حوله  القائد  عبد العزيز الرنتيس ي، و الدكتور  ، ومن ضمنهم  الحركة

 الشكوك بقتل محيي الدين الشريف. 

َد بعد   الحركة،و محيي الدين الشريف بين السلطة    استشهادالتوتر الذي سببه   َجدَّ
َ
عاَد وت

من سجن السلطة في أريحا قبل ذلك بشهر(،    خرج مقتل األخوين عادل وعماد عوض هللا )الذي  

بيد   َل األخوين  ت 
ُ
في الخليل كانا  1998في العاشر من سبتمبر عام    ( إسرائيل)ق في شقة سكنية  م، 

 بها.  يقيمان

ت
َ
ق ر  ل  ل األخوين عوض هللاَعبَّ في الجناح العسكري، وعن    القادةكبار  عن َضرٍب مستمٍر 

)إسرائيل(   هذا  نية  للحركة،  العسكري  العمل  قدرة  َوشل  وإطالق  األمر  تدمير   تجدد  إلى  أدى 

 .(إسرائيل)برٍد انتقامٍي عنيف على حركة  الالتهديدات من طرف 

للعملية  و  بأنها محاولة من طرف  (اإلسرائيلية )بالرغم من إدانة قيادة السلطة  ، ووصفها 

املرحلة   ( إسرائيل) لتحقيق  الدبلوماسية  الجهود  النار، ونسف  اتفاق أوسلو    إلشعال  الثانية من 

"الخياني"  أن سبب انخفاض عملياتها العسكرية هو التعاون األمني  ، فإن الحركة أرجعت  والخليل

 . كتائب القسام عناصرواعتقال بمطاردة تقوم السلطة  إن، حيث (إسرائيل)بين السلطة و

أكتوبر  و  في  تقرير  صدر  هللا،  عوض  األخوين  مقتل  قيام  1998بعد  عن  من  م،  عناصر 

القسام عملياٍت    كتائب  لتنفيذ  العمليات  (إسرائيل)ضد  استشهادية  بعدة محاوالت  هذه  لكن   ،

األمن   أجهزة  بين  التعاون  بفضل  ت 
َ
ط حب 

ُ
الكشف    ( اإلسرائيلية)أ تم  كما  الفلسطينية،  والسلطة 

العسكري    عن الجناح  إلى قدرة عمل  أشارت  تحتية عسكرية عملياتية،  من    للحركةبنية  بالرغم 

 الضربات القوية التي تلقاها عدد من النشطاء الكبار.

أكتوبر   بداية  داخليفي  انفجار  الحركةحد  أل   حدث  يبدو حدث   أعضاء  كما  رام هللا،  في 

ين على حاجز إيرز، خالل محاولتهم  آخر عضوين  اعتقل  كما و ذلك خالل تجهيز سيارٍة مفخخة،  

كمية   غرامات–تهريب  الكيلو  من  بالعشرات  للعمليات    –تقدر  املخصصة  املتفجرة  املواد  من 

 . االستشهادية

جرة، احتوى حسب التقارير  وفي محافظة الخليل تم اكتشاف مختبر ومخزن للمواد املتف

 املتفجرة. ت من الكيلو غرامات من املواد ئا على امل
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العسكرية    والسلطة الفلسطينية، ومنعها للعمليات  (إسرائيل)التعاون االستخباراتي بين  

الصهيوني العدو  عبَّ ضد   جانب  ،  من  ر  َحذ  توقع  عن  للقاءات  السلطة  ر  إيجابية  بنهاية 

الثانية من  بوساطة الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بتطبيق املرحلة  التي تتم  الدبلوماسية  

 الجهة األخرى توترت العالقة بين السلطة وحماس. لكن في االتفاق، و 

العالقات    ،هكذا في  بأزمة  التسبب  عدم  اعتبارات  من  و وبالرغم  )إسرائيل(  السلطة  بين 

اتفاق   توقيع  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  في  والذي  بينهماالفلسطينية    س، 
ً
انسحابا عليه  يترتب 

  
ً
ال صهيونيا مناطق  من  الغربية،  آخر  للحركة  كان ضفة  العسكري  الجناح  في  كبار  والذين  قادة   ،

لهم،   العلنية  ومباركته  ياسين  أحمد  الشيخ  من  األخضر  الضوء  لتلقوا  عملية  يخططون  تنفيذ 

 اغتيال األخوين عوض هللا.بسبب قيام )إسرائيل(  داخل الكيان املحتل،عسكرية 

  23املرحلة الثانية، والذي تم توقيعه في واشنطن في  اتفاق مقاطعة واي من أجل تنفيذ  

كل1998أكتوبر   برعاية  نتم،  إلى  إضافة  حسين،  وامللك  و ينتون  إلى  الرئيس  نياهو  أدى  عرفات، 

 وصول التوتر بين حماس والسلطة إلى ذروته والدخول في أزمة. 

بمحاربة   السلطة  بموجبه  تعهدت  الذي  كش  املقاومةاالتفاق  أمريكية  رط  بمراقبه 

 من املناطق في الضفة الغربية، حظي بانتقاٍد شديد من قيادة  
ً
، كذلك من  الحركةلتسليمها مزيدا

 طرف القيادة السورية واإليرانية على حٍد سواء. 

التوقيع على االتفاق قام   أيام فقط من  الشهيدبعد ستة  الدين   عناصر من كتائب  عز 

بالقسام حا عملية  ،  من  بالقرب  مفخخة  سيارة  تقل  تفجير  كانت  في  فلة  مستوطنة  مستوطنين 

 غوش قطيف في قلب قطاع غزة. 

جندي بقتل  املحاولة  يتضرر   وباستشهاد  صهيوني  انتهت  ولم  املفخخة،  السيارة  سائق 

 ركاب الحافلة.املستوطنين  أحد من 

بعد   القدس  في  يهودا  في سوق محني  تفجير سيارة مفخخة  العملية، وكذلك عملية  هذه 

بأسبوع، والتي بها  ذلك  ما دلل الجهاد اإلسالميحركة    منفلسطينيين    استشهاديين  قام  للعدو    ، 

 وفرة في الوسائل واالستشهاديين.السبق، و امل تخطيط الو التنظيم، في قدرة العلى  الصهيوني

أن التعليمات للتنفيذ قد السلطة الفلسطينية،  افتراض  تنفيذ هاتين العمليتين أدى إلى  

القيادة  جاء من  الخارج ت  في  نسف    السياسية  بهدف  وذلك  اإلسالمي،  والجهاد  حماس  من  لكل 

 تنفيذ االتفاق )واي(، وزعزعة موقف ومكانة السلطة الفلسطينية. 

املبادرة،   مسألة مصدر  بقيت  الحاالت  هذه  مثل  في  وحتى  السياسية،  و لكن،  االعتبارات 

 . غير واضحةسألة والتوجيهات لتنفيذ هذه العمليات في توقيت محدد، بقيت هذه امل 
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ً
فإنحقيقة     

َ
وت قطيف،  غوش  في  العملية   الحركة  ل  مُّ َح تنفيذ 

َّ
شك التنفيذ،  ل  مسؤولية 

والسلطة الفلسطينية، والتي اتفق عليها في ديسمبر من العام  الحركة  خرق واضح للتفاهمات بين  

و 1995 تعهدت  بم،  التفاهمات فقد  هذه  تبنيها  حركة  حسب  أو  أي عمليات  تنفيذ  بعدم  حماس 

 . (إسرائيل)من داخل مناطق السلطة، وذلك حتى ال تحرج السلطة في عالقاتها مع 

صفوف   في  واسعة  باعتقاالت  السلطة  قامت  الحركةلذلك  اإلقامة  أعضاء  وفرضت   ،

ال على  نشر الجبرية  ذلك  إثر  على  ياسين،  أحمد  من  شيخ  مجموعة  الدين  الشهيد  كتائب  ت  عز 

 هددت فيه السلطة في حال استمرارها في هذه االعتقاالت والقمع فإنها  القسام
ً
 صحفيا

ً
، تصريحا

 ستضطر لتوجيه بندقيتها ضد أجهزة السلطة، وذلك على العكس من تعليمات قادة الحركة. 

 ولعل  
ُ
ظهرت    ،فذت بتعليمات من القيادة في الخارجإمكانية أن تكون هذه العمليات قد ن

 على خل
ً
فية الهجمة اإليرانية الحادة على توقيع اتفاقيات واي، والتي جاءت على لسان القائد  جلية

خامنئي،   علي  إليران  هللا، و الروحي  حزب  قائد  أطلقها  التي  والصريحة  الواضحة  الدعوة  كذلك 

  ( كما إسرائيل)" مع  اتفاق الخيانة الشيخ حسن نصر هللا، لقتل عرفات من أجل نسف تطبيق "

إثروصفه،   في صفوف  ذلك    على  اعتقاالت  حملة  الفلسطينية  السلطة  وعناصر  شنت  قيادات 

 بعد العملية الحركة 
ً
 في غوش قطيف. البطولية فورا

قيادة   الجماهير    الحركةكانت  صفوف  في  السائد  السياس ي  باإلقليم  علم  على 

بالكلية الستمرار االنسحاب   الداعم  ل  ( اإلسرائيلي)الفلسطينية،  ذلك أولت  من املناطق املحتلة، 

 قيادة الحركة أهمية كبرى للحصول على دعم جماهيري واسع ومعارضة شعبية التفاق أوسلو. 

استمرت   التي  اللحظة  في  ضد    الحركةلذلك  املسلح  الكفاح  بمبدأ   (إسرائيل)بالتمسك 

 أنها سعت من أجل تخفيف خطر اتهامها في فشل العملية السياسية.
َّ

، إال
ً
 وفعال

ً
 قوال

  (إلسرائيل)استراتيجية مختلطة، دمجت بين عمليات مؤملة    الحركة لذلك بلورت  
ً
، انتقاما

أظهرت فيها اتفاق أوسلو  كما و منها على قتلها للفلسطينيين، ودعاية قوية ضدها وضد السلطة،  

إدا أنه  للسيطرة  على  وتخليد  املحتلة  (اإلسرائيلية )مة  األراض ي  مصادرة    ،على  لنهج   
ً
واستمرارا

 األراض ي وبناء املستوطنات، كل ذلك إلى جانب استعدادها ملحاورة السلطة ومنع املواجهة معها.

أن   انتهجته  كما  الذي  من  الحركةالخط  ضد   املقاومة،  به  املتحكم  أو  السيطرة  تحت 

و (إسرائيل) ال،  و حو خط  واضطرار  الار  تناقض  عن  عبارة  النهج  هذا  كان  السلطة،  مع  تعايش 

 للسير على حبٍل رفيع. 

بصوٍت   يتحدثوا  لم  أنهم  كما  الحركة،  باسم  املتحدثين  تعدد  بسبب  جاءت  القدرة  هذه 

على  غطت  الحركة،  لدى  متباينة  وتوجهات  تيارات  وعرضت  التصريحات،  تعددت  بل  واحد، 
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مهم َبت  وَصعَّ البعض  التحتية  بعضها  البنية  ضد  شاملة  قمعية  خطوات  اتخاذ  في  السلطة  ة 

 املدنية للحركة. 

املدنية   التحتية  البنية  أن  من  وكذلك   للحركةبالرغم  وبقائها،  وجودها  أساس  كانت 

املسلحة، والتي تتمثل في مساجدها، مراكزها ورابطاتها، والتي    املجموعاتاألساس الذي نبتت منه  

ا بأخرى  أو  بطريقة  العسكرية،  دعمت  أعمال  و لنشاطات  على  الحقيقية  السيطرة  انعدام 

العمليات  املقاومة عن  املسؤولين  هوية  بشأن  املناطق  في  املعروفة  القيادة  معرفة  وانعدام   ،

َبت االستشهادية  من العمل ضد الحركة.على األعداء ، كل هذه العوامل َصعَّ

األر  تحت  يجلس  وكأنه  للحركة  العسكري  الذراع  ظهر  من  كذلك  التوجيهات  ويتلقى  ض 

 الخارج.

بهذا املفهوم كان البناء التنظيمي سهل لإلدارة السياسية املتميزة بمرونة وتكيف سياس ي، 

 . (إسرائيل)الذين كانا ضروريين من أجل منع تصادم مباشر مع السلطة و
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 مقاومة عندما يأمر عرفات بتوقف ال

 األخوين عوض هللا عندما تناوال وجبة العشاء". "تم اغتيال : (إسرائيلية)مصادر  

فلسطينية:   هللا  العدو  جيش  عرف  "مصادر  عوض  األخوين  تواجد  مكان  عن   
ً
مسبقا

 . "واغتالهم بدٍم بارد

في   منطقة  االحتالل  جيش  ضابط  املحتلةفي  بمحض  الضفة  معركة  هو  حدث  "ما   :

 الصدفة". 

اليم  4:35الساعة   مقاتلي  اقترب  الخميس،  يوم  على  -  اممساء  للحرب  الخاصة  الوحدة 

كم  7ريعة إلى مبنى وحيد يبعد قرابة  بخطى هادئة وس  -ي(سرائيلالعدو )اإل اإلرهاب التابعة لشرطة  

غرب الخليل، اقترب عدد من املقاتلين بصمت إلى الباب املفتوح، توقفوا لثانية واقتحموا الغرفة  

األخوين   كثيف صوب  ناٍر  إطالق  مع  واحدة   
ً
النار  دفعة إطالق  استمر  وعماد عوض هللا،  عادل 

 ثواٍن معدودات أعقبها جثمانين على األرض.

لم يعول الشاباك على الرقابة العسكرية ملنع نشر الخبر عن اغتيال االخوين عوض هللا، 

 بل طلب بصورة استثنائية أن يتم منع النشر على كل التفاصيل املتعلقة بالقضية. 

 م(  1998/ 13/9رت "يديعوت أحرونوت" )ألكس فيشمان وعمير رففو 

أيلون:  يقول   الغربية عام  "عامي  في الضفة  كان عادل عوض هللا رأس حماس العسكري 

صانع  1998 حقيقي    املقاومةم،  تهديد  ل 
َّ
شك حاولت  و املركزي،  السلطة  علينا،  وفوري  أساس ي 

 مطاردته، لكنها لم تنجح
ً
 ."أيضا

الفلسطيني   املعتقل  إلى  عماد وصل  منشآت  شقيقه  في   
ً
جدا تحقيق صعبة  بمرحلة  ومر 

التحقيق التابعة لجبريل الرجوب، حاولوا من خالله الوصول إلى عادل لكنه تمكن من الهرب كون  

 املعتقل الفلسطيني لم يكن محصن بشكل كافي وبالتالي اجتمع مع أخيه. 

الصهيونيتلق العدو  أين  ى  من   
ً
مهما ليس  استخباراتية،  املعلو   معلومات  ،  ماتوصلته 

 .   اعتقالهممن تنفيذ عملية من أجل   )إسرائيل(  هذه املعلومات مكنتولكن 

أيلون:  يقول   الحكومة،  "عامي  لرئيس  ذلك  لنا، عرضت  أنهم هدف شرعي  نعرف  وكوننا 

 من الرد في حال قتلهم، بالذات بعد موجة العمليات التي 
ً
 جدا

ً
، وكان قلقا

ً
 جدا

ً
نتانياهو تردد كثيرا

في   يحيى 1996فبراير عام  حدثت  عنيف على مقتل  رٍد  من  ما عايشناه وعرفناه  أي على غرار  م، 

حت وبصورة قطعية أننا لن نحصل على فرصة مناسبة مثل هذه لضربه لذلك   عياش، لكنني وضَّ

 . "علينا أن نخاطر، كما وعدته أن أعالج العنف الفلسطيني الناتج عن املس به
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الحكومة، اتخذ القرار، أنه يجب أن نضربه، وضربه  بعد جداٍل صعب بيني وبين رئيس  "

 كان محور  
ً
حتى اللحظة ال يعني قتله، ألنه في األساس كان الهدف من العملية أسره، هنا كان أيضا

سوف يكون هناك محاوالت خطف    (اإلسرائيلي)نه إذا وجد في السجن  إنقاش وذلك ألننا نعرف  

 .  "من أجل إطالق سراحه

نظ " وجهة  كانت  من  أنا  يخرج  أن  يجب  ألنه  وذلك  املعتقل،  إلى  نجلبه  أن  يجب  أننا  ري 

كنز   لكونه  بحوزته  التي  املعلومات  كل  عل  نحصل  أن  يجب   
ً
وثانيا  ،

ً
أوال العسكرية  القيادة  نطاق 

 . "معلوماتي فيما يتعلق بالبنية التحتية القائمة في الضفة 

عتقالهم، لكن في اللحظة التي في نهاية األمر وبالرغم من تخطيطنا ال "عامي أيلون:  ويكمل  

 . "يمسكون بها بالسالح فإن مقاتلي اليمام يعرفون عملهم وسيطلقون النار ليقتلون 

أخذ معه    ولكنهالشقيقين عادل وعماد عوض هللا،    الصهيونية باستشهادانتهت العملية  

األ  اعتقدكل  التي  املعلومات  وكل  الصهيوني  رشيف،  وقعي س  هأن  العدو  بالتحقيق  بين  أخذها  ت 

 بطريق الصدفة، وهذه املعلومات ال توزن بالذهب.  هيدي

التحتية العسكرية واالستخباراتية    أخذوالقد   البنية  في الضفة  للحركة  كل الكعكة وكل 

ن العدو الصهيوني من  م،  1998عام  
َّ
تنفيذ العشرات من العمليات االستخباراتية  األمر الذي مك

لكبح جماح   البحث والتحليل وجمع  اومة،  املقوالتنفيذية على األرض  بعد جهٍد مضٍن من  وذلك 

 املعلومات.   

اإلطالق على  أهمية  األكثر  العملية  هذه  كانت  على   ،لقد  دراماتيكية  بصورة  أثرت  حيث 

 م، كل البنية التحتية التي خطط 2000م، وحتى العام  1998لعامين الحقين أي من العام    املقاومة

مع    العدو بالتحقيق  عليها  هللا  عماد  الشهيد  للحصول  يديعوض  بين  ألنه  هسقطت  د ،  شه 
ُ
  است

 معه كل املعلومات. 
ً
 حامال

 
ً
خطأ كان  أبجدي  لقد  من  كونه  استخبارات  برجل  يتعلق  فيما   

ً
األمني، فادحا العمل  ات 

 أنه وقع في الخطأ في ورجل أمن، مقاتل  الشهيد عماد عوض هللا وبالرغم من كون 
 

 يوم.ك الذلإال

الصهيوني العدو  جيش  ما  ب  قام  بعكس  هللا  عوض  الشقيقين  التخطيط  قتل  له، تم 

وزراء  فحدث   رئيس  مكتب  في   
ً
جدا كبير  الصهيونيووزير  العدو  ضغط  كانت  حيث  ،  الحرب 

مقتلهم، مسألة  حول  حادة  أيلون يقول    النقاشات  كل  "  :عامي  بسيط  أمر  بتفسير  أقوم  عندما 

 يجب  مقاتل يعرفه، عندما  
ً
تدخل إلى بيت ويقف أمامك شخص يحمل سالح وهو يطلق النار، إذا

 . "أن تطلق النار لتقتل

هذه الحقيقة البسيطة كما يبدو ليست مفهومة في كل مكان  حديثه: "   عامي أيلون يكمل  

ن سنعبر  يل الفجر ووضعته بعين الحدث، وال أذهب إليه حينها، وصلت إلى بيت رئيس الوزراء قب 



  

41 
 

املرحل والفصائل  إلى  حماس  رد  إحباط  أجل  من  جهدهم  الفلسطينيون  سيبذل  كيف  التالية،  ة 

 . "األخرى، أخبرت عرفات أنني في طريقي إليه إلى رام هللا 

بقية  " ينام  هو  عام  بشكل  له،  بالنسبة  عمل  ساعة  وهي   ،
ً
فجرا الثالثة  قرابة  الساعة 

 . "ار دحالن وجبريل الرجوباليوم، ففي هذه الساعة ليس هناك حاجة إليقاظه، طلبت منه إحض

أيلون   وصل وق   عامي  رام هللا  في     له:  ال إلى مكتبه 
ُ
ق األمر  ت  "لقد  كان  ل عادل عوض هللا" 

 بالنسبة له، قلت له:وا
ً
 تماما

ً
لقد قتلنا الشقيقين ونتوقع منكم بذل كل جهٍد ممكن معنا  "  ضحا

، األمر واضٌح  من أجل ضمان بقاء عملية السالم وعدم انهيارها كونها مصلحة مشترك
ً
ة لنا جميعا

 وجلٌي بالنسبة لك، إذا كانت سلسة عمليات إرهابية األن فليس هناك عملية سالم". 

". الرئيس عرفات سأل 
ً
 : "كم من الوقت لدي؟ أريد يومين ألكون جاهزا

أيلون قال   من    عامي  لديك  معلوماتي  حسب  "اسمع،  الصباح    4-3له:  في  ألنه  ساعات، 

ننا سنتمكن من منع النشر عن طريق الرقابة العسكرية  أستخرج وسائل اإلعالم بالخبر وال اعتقد 

 أو غيرها". 

 "ما العمل؟"   :الرئيس عرفات

 "اسأل الرجوب ودحالن"  :عامي أيلون 

"ما نريده منك هو أن تأمرنا بالعمل   :الرجوب  فقال له جبريل  ا،نظر إليهمالرئيس عرفات  

 "إفعلوا ما يجب فعله".  ثم سنقوم بما يجب" فقال لهم:

حديثه   أيلون يستكمل  "عامي  من  :   
ً
بدءا فعله،  يجب  ما  كل  وفعلوا  عملهم  إلى  خرجوا 

فإنهم يستطيعون، هذه    سلكوا ثم    ،املساجد العمل  يريدون  الفلسطيني، عندما  العمل  كل طرق 

ا األولى  العملية  االنتفاضة  منذ  الحرب مع حماس  في  أهم عملية  والتي هي من وجهة نظري  لهامة 

 . "مرت من غير رد فلسطيني أو حمساوي كما اعتدنا في السابق

 أخذت معي كل هذه التفاهمات والتي تتعلق بما يجب فعله للحفاظ على أمن  "
ً
وأنا طبعا

 . "(إسرائيل)مواطني دولة  

حتىيعني  الكالم  هذا   العام    أنه  نجح 2000نهاية  من    م،  وبالتعاون  الصهيوني  العدو 

الفلسطينية التحتية    السلطة  البنية  تدمير  الضفة  للحركة في  إلى  في  السؤال  هذا  ُوجه  عامي  ، 

ستجد من سيقولون إن هذه العملية أدت إلى تدمير البنية التحتية لحماس، أما ، فأجاب: "أيلون 

هام   مكون  العملية  كانت  فأقول  كل  أنا  ليست  لكنها  لحماس،  التحتية  البنية  تدمير  في  ومركزي 

 . "ش يء، يضاف إليها عمل الشاباك بذات األهمية وكذلك تعاون أجهزة األمن الفلسطينية
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العدو أكثر من سجون    قادة وعناصر الحركةها  بمرت فترات كانت سجون السلطة  فقد  

 .الصهيوني

أيلون يقول   "  عامي  ذلك:  بما  عن  يقوموا  لم  كثيرة  أمور  عليهم، يوجد  أثني  أن  أريد  أنا ال 

مؤشر   األمر  نهاية  في  لكن  الدوار،  الباب  موضوع  في  أدخل  أن  أريد  ال  به،  القيام  عليهم  يجب 

العام   من  بالصعود  أخذ  األمن  العام  1996ومقياس  وحتى  في 2000م،  دراماتيكية،  وبصورة  م، 

أسبوع1996العام   من  أقل  في  فقدنا     57ين  م، 
ً
العمليات    214و  مستوطنا من  إصابة 

واحد    (إسرائيلي)  مستوطنم، وقبل عام من اندالع االنتفاضة قتل  2000، في العام  االستشهادية

ال يالحظ بل وينس ى هذا املؤشر    (اإلسرائيلي)، أنا أعتقد أن الجمهور  االستشهاديةمن العمليات  

كل عام حصلنا على املزيد من األمن، وهذا حدث    ،أعمال املقاومةالهام، كل عام منعنا املزيد من  

االنجاز   تقال،  أن  يجب  الحقيقة  لكن  الجهاز،  في  بذلناها  التي  الجهود  بسبب  بأخرى  أو  بصورة 

 ."األكثر أهمية كان بسبب التعاون بيننا وبين الفلسطينيين 

عليها من عادل  هل شاركتموهم باملعلومات التي حصلتم    :عامي أيلون سؤال آخر ُوجه إلى  

 عوض هللا؟

أيلون أجاب   "عامي  ال  :  وبماذا  نشاركهم  بماذا  بدقة،  مرة  كل  في  القرار  أخذنا  لقد 

لم   كما  املعلومات،  نعطهم  لم  فقط،  األمني  للتعاون  لزم  ما  على   
 
إال نطلعهم  لم  أي  نشاركهم، 

يكو  العمليات  كانت بعض   مشتركة، 
ً
كثيرة جدا كانت عمليات  لكن  بالبحث،  بها رجل  نشاركهم  ن 

كان   لقد  الباب،  املعلومات ويقودهم حتى مدخل  يتلقى  أو غزة،  رام هللا  أو  بيت لحم  في  الشباك 

 في تلك األعوام 
ً
 ."مستوى عالي من التعاون قائما

لو لم نقتل األخوين عوض هللا، ونحصل على األرشيف ونقوم بكشف  "يوفال ديسكين:  

باع قمنا  من  ونعتقل  لحماس،  العسكرية  للسلطة،  الذراع  االستخبارية  املعلومات  ونقل  تقالهم 

لم   هم  حينها،  به  قاموا  بما   
ً
أيضا الفلسطينيون  قام  ملا  األمريكان،  مع  شكلناها  التي  والضغوط 

يتحولوا إلى مبادرون وال إلى إيجابيون، هنا أستطيع أن أعطيك مثال ألنني أملك قاعدة للمقارنة،  

بعد   ما  سلطة  اليوم،  الفلسطينية  فقط 2007العام  السلطة  تقتل  ال  حماس  أن  فهمت  م، 

 عليهم بشكٍل كبير، لذلك قرروا أن يكونوا إيجابيين ضد حماس، (إسرائيليين)
ً
، إنما تشكل خطرا

بالعمل ضد حماس دون تشكيل ضغط عليها، وحققوا   بدأوا  لقد طوروا منظومة استخباراتية، 

العام   منذ  نرها  لم  كبيرة  با94نتائج  السلطة  لو قامت  العام 1994لعام  م،  بعد  به  قامت  بما  م، 

 . "م، أنا أزعم أن األمور كانت ستبدو بشكٍل آخر مما كانت عليه 2007

 لهم؟ 
ً
 هل ألنهم فهموا أن حماس تشكل تهديدا



  

43 
 

على "ديسكين:   خطر  ذلك  أن  فهموا  ببساطة  هم  أحبونا،   
ً
فجأة ألنهم  ليس   ،

ً
قطعا

 من العمليات  مستقبل فتح، لو سلك الفلسطينيون طريق املقاومة ال 
ً
،  االستشهاديةسلمية بدال

العمليات   العمليات،  من  بكثير  أكبر  مشاكل  لنا  سيخلق  هذا  شرعية    االستشهادية كان  دمرت 

 وجهة نظر عامي أيلون،
ً
من وجهة نظري لم يكن ذلك حقيقة،    الصراع، لذلك أنا ال أقبل مطلقا

هم  80 بينما  لنا  كانت  العمليات  إحباط  من   %20 
ً
أيضا وكانت  األمن    %  أجهزة  منا،  بمساهمة 

اإلرادة   عندهم  تتوفر  لم  هم  يستطيعوا،  لم  ألنهم  ليس  وهذا  بالواجب،  تقم  لم  الفلسطينية 

 . "الكافية كذلك لم يتلقوا الدعم الكافي من عرفات في ذلك الوقت

 ."إذا لم نكن نحن ستأتي حماس"  قال دحالن وجبريل:

عليهما  ديختر  رد  لن    :آفي  أنفسكم...  تبنون  وأنتم  قَتل 
ُ
ن نحن  الواقي،  درعكم  لسنا  "نحن 

    .، انسوا ذلك"(إسرائيل)تبنوا السلطة أو أجهزة األمن على ظهر دولة 

أمني  كل جهاز  األمن.  وليس  األمنية  أجهزتهم  تقوية وتحصين  باتجاه  ذهابهم   
ً
كان واضحا

أنه ند، كل رئيس جهاز كان همه أن يبقى  كان عبارة عن كيان مستقل، ونظر إلى الجهاز الخر على  

 إذا أرادوا.  يواجهوا املقاومينياسر عرفات، ولم  الرئيس في القيادة، وعمل بشكٍل مباشر مع
 

 إال

به   قتل  الثانية  االنتفاضة  قبل  كامل  أيلون   مستوطن عام  يقول عامي  "  واحد،  هذا  :  أن 

 . "كان بفضل الشاباك والتعاون مع أجهزة امن السلطة

وجود  "ر:  ديخت لعدم  نتيجة  هو  األرض  على  السائد  الهدوء  هل  نفسك،  تسأل  أن  يجب 

 ستبقى هذه  
ً
الدافعية أو أنه نشاطات فعاله ألجهزة األمن، إذا كان السبب فعالية أجهزة األمن إذا

الكبيرة   الدافعية  وجود  حال  في  حتى  فعالة  أذكر  للمقاومةاألجهزة  ال  أنني  أسف  بكل  وأقولها   ،

 . "ة ألجهزة أمن السلطةنشاطات فعال

بواجبهم" ويقوموا  حقيقية  أمنية  أجهزة  ليكونوا  الوقت  حان   30,000حوالي  -  عندما 

الثانية،  -عنصر في االنتفاضة  الحالة   ،وذلك  في  لالنتفاضة  في أحسن حاالتهم، وانضموا  اختفوا 

 . "السيئة

أيلون:   الهندي بشكٍل "عامي  في التقيت مع جبريل الرجوب ومحمد دحالن وأمين   منتظم 

لي: قالوا  االستخباراتي،  التنسيق  أجل  من  وذلك  الشهر(  في  يوم  )أول  شهر  أول  لسنا    كل  "نحن 

الفلسطيني  الشعب  بذلك ألن  نقوم  للسجن ألجلك، نحن  الحمساويون  لن ندخل  وكالء عندك" 

دولة   إلى جانب  دولة فلسطينية  النهاية ستقوم  في  أنه  ين(إسرائيل)يؤمن  التي  اللحظة  وفي  عدم ، 

 ."األمل فإن عليك أن تنسأنا 

كان هذا السبب في التعاون األمني الوثيق، وصلنا ملرحلة كان يذهب بها رجل الشاباك مع  "

عمليات   ينفذون  ثم  االستخبارية  املعلومات  ويعطيهم  الفلسطينيين،  األمن  رجال  من  مجموعة 
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ضد   أن  املقاومةمشتركة  الجميع  لدى   
ً
مفهوما كان  ألنه  ملاذا؟    ت   املقاومة ، 

ً
مشتركا  

ً
تهديدا شكل 

 . األطراف"لجميع 

وإذا سألتني، هل بسبب ذلك كانت الرؤيا واضحة لدينا أننا ذاهبون النتفاضة أخرى في "

العام   العام    1999نهاية  اللحظة 2000وبداية  في  الجدران،   على كل 
ً
 ومكتوبا

ً
كان هذا واضحا م، 

الس  في عملية  الثقة  انهيار  بدأ  االستطالعات،  في  الفلسطينيين  مع  ذلك  فيها  رأينا  الم، حينها  التي 

في  األرض، حيث  على  إرهاصات  لذلك  تكن  لم  وإن  للعنف  ذاهبون  أننا  لنا  بالنسبة   
ً
واضحا كان 

 ."نهاية األمر وخالل عدة أشهر ذهبنا إلى جولة جديدة من العنف

 

 إعرف عدوك 

في  )إلسرائيل(مهم بالنسبة  الفلسطينيهل تعتقد أن العاطفة وتفهم ما يحدث في الطرف 

 إدارة الصراع؟

بصورة قطعية نعم، ال أعتقد أننا نستطيع أن نهزم ظاهرة معينة إذا ":  أجاب  عامي أيلون 

لم نفهمها، ومن أجل أن نفهمها يجب أن ندخل إلى رأس الطرف الثاني، وأن تفهم الواقع كما يراه  

 . "هو

االنسحاب  إحدى أصعب العمليات، إن لم تكن األصعب كان قتل عائلة )حتوآل( خالل  "

على   النار  أطلقوا  الصفر،  نقطة  من  القتل  تأكيد  مع  بارد  بدٍم  وابنتيها  أم  قتلت  حيث  غزة،  من 

التالي  اليوم  في  بالكلمات،  وصفه  يمكن  ال  قاس ي  حيواني،  تصرف  وهذا  الصغار،  البنات  رؤوس 

  يلسوف، سأله حصل نقاش في املوضوع، وتم طلبي لهذه القضية، تحدث أمامي رجل أكاديمي وف

 ".كيف تفسر هذا التصرف الحيواني الغير إنساني لهؤالء املخربين؟"  الذي قام بمقابلته،

"أنا ال أريد أن أفسر ذلك، وممنوع علينا أن نفسر، وذلك ألننا إذا عرفنا السبب   قال له:

فإننا من املمكن أن نسامح"، أنا أعتقد أنه مخطئ، قلت بال شك أنه ممنوع أن نسامح، لكن إذا  

هم لن نستطيع أن ننجح، أنا ال أتوقع من نقاش الجماهير أن يأخذنا إلى حدود الفهم، ألنه لم نف

 ألفعالهم، لكن برأيي أنه على أصحاب  
ً
هناك قد يتحول تفهم الخرين إلى عاطفة حقيقية أو تبريرا

ومن   الظاهرة،  فهم  لن  أاالختصاص  ذلك  غير  الخر،  الطرف  بعيني  تنظر  أن  يجب  فهمها  جل 

 . " على حد قولهالتغيير وال التفسير ولن نستطيع إدارة الصراع  نستطيع 

 

 انتهى 
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