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 :استهالل

دواته التي تساعد في زيادة ألتطوير  ؛قعهادوماا عبر كافة منصاته ومو           يسعى مركز 
 ،”اإلسرائيلي“مضمون الخطاب اإلعالمي  وتحليلخبارية اإلمتابعات ال، عبر ”ائيلياإلسر “الوعي بالعدو 

نسان الفلسطيني والعربي مجموعة متنوعة من المواضيع التي تشارك في دعم ومساندة اإلإلى  إضافةا 
نظر الورش التي تفيد في تقريب وجهات الوالعربي، وكذلك إقامة الندوات و  يضاا صانع القرار الفلسطينيأو 

 الفلسطينية.جود ما لدى الخبراء من أفكار تخدم القضية أالتي تفضي الستخالص 

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

وخاصة في المواضيع األمنية والعسكرية وال شك ايضاا السياسية التي هي ” اإلسرائيلي“ العدووتفكير 
 المحرك لكل المواضيع األخرى.

، وهذا راإلطافي هذا  بترجمة بعض الكتب المهمة          لذلك قام طاقم مختص في مركز 
التي  االغتياالتعن تاريخ  غمانر يبن ي، كتبه رون2018عام هو كتاب صادر  ”قم واقتل أوالا “الكتاب 

 . ”اإلسرائيلية“قامت بها أجهزة المخابرات 

أكثر ممن اغتالهم أي بلد غربي منذ الحرب العالمية ” إسرائيل“ يقول مؤلفه أن عدد من اغتالتهم
حزب اهلل، ومنظمة و أعضاء من حماس، و يسلط الكتاب الضوء على اغتيال مسئولين بريطانيين، و  ،الثانية
أجرى الكاتب  الكتاب ، وليتمكن الكاتب من تأليفير الفلسطينية، والعلماء النوويين اإليرانيينالتحر 

  ودرس آالف الوثائق. حوالي ألف مقابلة مع شخصيات سياسية وعمالء سريين بيرغمان
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 بين يدي الكتاب

 :”اإلسرائيلي“ُمجتمع االستخبارات 

، حيث يتسم بالغموض الجزئي، من اآلخرين بدافع الغيرة هُ ظ أسرارُ حفَ يَ  ُمجتمع  عبارة عن هو 
من القوانين والبروتوكوالت، والرقابة العسكرية الصارمة، وترهيب  معقدة   محمي بواسطة مجموعة  و 

ومقاضاة واستجواب الصحفيين ومصادرهم، فضالا عن طبيعة التضامن والوالء بين موظفي وكاالت 
ي ـمن وراء الكواليس، حتى يومنا هذا، كانت متحيزة ف هاأخذتم ن جميع اللمحات التي إذ إ، التجسس

 أحسن األحوال.
 األرض؟ على وجه   نظمات سرية  من أكثر المُ  كتاب عن واحدة   تأليف كيف إذ ُطلب منكف

 :”االسرائيلي“الدفاع  قناعإل مساٍع

ن إحيث والتي ذهبت مهب الريح،  للتعاون في البحث عن هذا المشروع تصَ ُخص   هي مساع  
عن طريق نقل وثائقه  ،لالمتثال إلى القانون ،الطلبات المقدمة إلى مجتمع المخابرات وهيئة المحكمة العليا

ا أو أكثربها رُ مُ عُ  رَ والسماح بنشر مواد ُقد   ،التاريخية إلى أرشيف الدولة قوبلت  ، حيثخمسين عاما
إلصدار أمر باالمتثال للقانون على مدى لتماس إلى المحكمة العليا إتم تأجيل و كما  ،بالصمت الحجري

تمديد األحكام السرية من و ، ولم ينته ذلك سوى بتعديل القانون نفسه العليا سنوات بتواطؤ من المحكمة
 .نفسها أطول من تاريخ الدولةوالذي كان خمسين إلى سبعين سنة، 

توقيع  لَ ب  فقَ  ،أليديمكتوف ا” اإلسرائيلي“ جهاز الدفاعلم يجلس  2010من عام  مبكر   في وقت  
لمناقشة كيفية تعطيل  ، وذلكهذا الكتاب، تم عقد اجتماع خاص في قسم العمليات في الموسادتأليف عقد 

حذرهم من إجراء ، وتمت كتابة رسائل إلى جميع موظفي الموساد السابقين، تُ وعدم نشره هذا البحث
ين السابقين الذين اعتُبروا األكثر محادثات فردية مع بعض الموظففقمت بإجراء  ،مقابالت شخصية

 . بالنسبة لهم إشكالية

)المالزم ” اإلسرائيلي“ ، طلب رئيس هيئة األركان العامة للجيش2011في وقت الحق من عام و 
جريمة “أنني ارتكبت  العام غابي أشكينازي( من الشاباك اتخاذ خطوات عدوانية ضد المؤلف، مدعياا 

 . ”باستخدام مواد سرية من أجل الحط من قدر أشكنازي شخصياا “ر سرية سراأل يوحيازت ”التجسس المشدد

الكتاب،  هذا ل هيئات مختلفة لوقف نشربَ منذ ذلك الحين تم اتخاذ العديد من اإلجراءات من ق  و 
 أجزاء كبيرة منه.إيقاف أو على األقل 
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بحسب المنشورات ) :بإضافة عبارة” اإلسرائيلية" ب الرقيب العسكري وسائل اإلعالمطال  يُ بينما 
وفي مقدمتها االغتياالت ، ”اإلسرائيلية“ ت أعمال سرية منسوبة إلى المخابراترَ ما ُذك  ل  كُ  (،األجنبية

” إسرائيل“ رسمي بمسؤولية عترافإأي ل شك  المنشور ال يُ هذا لتوضيح أن وجود بهدف االمستهدفة، وذلك 
تأكيد محتوياته على أي  ُتعب رال  (دخيالا منشوراا )كتاب اعتبار هذا اليجب وبالتالي إذن ، عن هذا االغتيال

 .”إسرائيلي“او إقرار 

أن  من المفترض من آالف المقابالت التي أي  إجراء لم تتم الموافقة على الجدير بالذكر أنه 
ى ستند إليها هذا الكتاب مع المصادر، والتي تراوحت بين القادة السياسيين ورؤساء أجهزة المخابرات إلي

 باألسماء همتم تحديد معظمواألشخاص الذين وافقوا ، ”اإلسرائيلية“ ل مؤسسة الدفاعبَ النشطاء أنفسهم من ق  
إليهم باألحرف األولى أو باألسماء اإلشارة قمت بى أن يتم التعرف عليهم، وبالتالي خشَ يَ  ، حيثُ المستعارة

 سرية هوياتهم.حفاظاا على نهم، تفاصيل أخرى ع ةأيتطرق إلى وعالوة على ذلك لم أالمستعارة، 
ا لي هذه المصادر، والتي تمت اإلشارة إليها َمتهَ د  من آالف الوثائق التي قَ أيضاا  دتُ فَ تَ لقد اس  

إلزالة المستندات المتعلقة بهم من  وعداا تتلق كما أن مصاري لم ألول مرة هنا في هذا البحث، و جميعاا 
أن يمثل ذن بنقلها إلي، وبالتالي فإن هذا الكتاب هو أبعد ما يمكن أماكن عملهم، وبالتأكيد لم يكن لديهم إ

 .”اإلسرائيلية“ل المخابرات بَ التاريخ المصرح به من ق  

 ثت هذه المصادر معي وزودتني بهذه الوثائق؟ د  حَ فلماذا تَ إذن، 

ة من دافعه الخاص، وفي بعض األحيان كانت القصة وراء الكواليس أقل إثار  ممنه لقد كان لكل  
ن ين بارعتيمن الواضح أن بعض السياسيين ورجال المخابرات يمارسون مهنتفمحتوى المقابلة نفسها، 

من األحداث، أو لتشكيل  آرائهمعن  ن استخدامي كقناة للتعبيرو ا يحاولو للغاية في التالعب والخداع، فكان
  .يتناسب معهم بما التاريخ

كن من من خالل مراجعة أكبر عدد مم ،المحاوالتحاولت إحباط مثل هذه إنني وعلى الرغم من 
عالقة له وبشكل خاص ما كان هناك دافع آخر،  -غالباا–لكن بدا لي أنه ، المصادر المكتوبة والشفوية

يتم تصنيف كل شيء تقريباا في البالد على أنه يتعلق  :من ناحيةف، ”اإلسرائيلي“كبيرة بالتناقض 
ريد الجميع التحدث عما فعلوه، وأن هذه يُ  :خرىري للغاية"، ومن ناحية أُ "سـ باالستخبارات واألمن القومي ب

عن أنها تعتبر مصدر فخر  األفعال التي قد يخجل الناس في البلدان األخرى من االعتراف بها، عوضاا 
 حماية األرواحلضرورة من ضرورات األمن القومي  مأنهبشكل جماعي ليهم إ، ألنه ُينظر ”لإلسرائيليين“
 دولة المحاصرة من وجهة نظرهم.وجود للمجرد المهددة، وهذا إن لم يكن ” سرائيليةاإل“
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في معظم الذين ن الموساد من منع الوصول إلى البعض من مصادري )بعد فترة من الوقت تمك  
. وهكذا، فإن أن التقيت بهم، كما أن الكثيرين قد ماتوا بشكل طبيعي بعد معي بالفعل(قد تحدثوا الحاالت 

حداث تلك األشاركوا في  وأالمباشرة التي قدمها هؤالء الرجال والنساء لهذا الكتاب، والذين شهدوا  رواياتال
 مؤسسة الدفاعوأرشيف مهمة هم في الحقيقة الوحيدون الموجودون خارج خزائن أسرار التاريخية ال
 .”سرائيلياإل“

 الوحيدون الموجودون على اإلطالق. -من حين آلخر-َفُهم 
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 المقدمة

 انــمـرغـن بيــيـرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 )مؤلف الكتاب(

على  دخل الغرفة متكئاا  ،، الجاسوس والقاتل األسطوري”اإلسرائيلي“رئيس الموساد  "غانامئير د"
من القرن الماضي، في السبعينيات  فلسطينيونمناضلون زرعه  منذ أن أصيب بلغم كان يستخدمه عكاز
  .ةخاص يقاتلهم في قطاع غزة كضابط عمليات شاباا  كانعندما 

على عدم إنكار  حريصاا وكان عرف شيئاا أو شيئين عن قوة األساطير والرموز، يَ  "داغان"كان 
كان رجالا حيث ، تكشفها بضغطة زرفيد بوجود شفرة مخبأة في العصا، والتي يمكن أن الشائعات التي تُ 
 .بسماع ذلك وا دائماا ؤ قاتم اللون لدرجة أن الناس تفاج قصير القامة،

جعلت من حضوره  ،مستديرة   بارزة   كبيرة  كرش  وكان لديه  ،من أصول بولندية "داغان"ينحدر 
 وحذاءا  ،اللون د فاتحمفتوح العنق، وبنطال أسو  بسيطاا  كان يرتدي قميصاا  اتلمناسبل فعند حضوره ،مميزاا 
كان هناك شيء فيه يعبر عن ثقة ذاتية فقد  ،ر أي اهتمام خاص لمظهرهع  وبدا كما لو أنه لم يَ  ،اا أسود

 في بعض األحيان. مهددةمباشرة ومقتضبة، وكاريزما هادئة و 

كانون الثاني )يناير(  8غان عصر ذلك اليوم، في اكانت غرفة االجتماعات التي دخلها د
رئيس  يلتقيتي لمرة األولى على اإلطالق، ال، فقد كانت اأكاديمية الموساد شمال تل أبيب ، في2011

 وسرية. حراسةا ” اإلسرائيلية“ صحفيين في قلب واحدة من أكثر المنشآتبمجموعة من الوكالة التجسس 
ه وحش إلى استنتاج مفاده أن "لقد توصلتُ قال لي الحقاا: و وسائل اإلعالم  بح  يُ  "غاناد"لم يكن 
 ال فائدة مرجوة من الحفاظ على عالقة معه".ال يشبع لذلك 

كنت  ، لقدقبل ثالثة أيام من االجتماع، تلقيت أنا وعدد من المراسلين دعوة سريةو ومع ذلك، 
للموساد،  لقاسيةه بعض االنتقادات اوج  أُ  على مدار عقد كامل كنتُ و  ألنني ،من تلك الدعوة متفاجئاا 

 ، مما جعله غاضباا للغاية."انغاد"في  بشكل خاصو 



|  |    

 

- 9 - 

 ،على هذه القضية (العباءة والخنجرمسلسل )بذل الموساد كل ما في وسعه إلضفاء جو من 
جمع للسينما ليس بعيداا عن المقر هو مُ )، سينما سيتي أن نأتي إلى موقف السيارات فيحيث تم إبالغنا 
 ،ء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأدوات الكتابةباستثنا-، وأن نترك كل شيء في سياراتنا (الرئيسي للموساد

من هناك تم نقلنا في حافلة ذات و أي إزعاج". عدم إصدار قال لنا مرافقينا: "سيتم تفتيشك بعناية، ونريد 
مررنا بعدد من البوابات الكهربائية والالفتات حيث  ،نوافذ مظلمة إلى مجمع المقر الرئيسي للموساد

 قامواثم  ،المبنى حرم داخل محيطمالهو مسموح وما الهو ما ما بيدخلون  اإللكترونية التي تحذر من
أجهزة الكشف عن المعادن للتأكد من أننا لم نحضر أي معدات تسجيل فيديو أو واسطة فحص شامل بب

عندما و  ،غان بعدنا بدقائق قليلة، يتجول ويصافحاغرفة االجتماعات، وجاء دثم وصلنا إلى  ،صوت
 ."تعتبر قاطع طريق "أنت حقاا :بيدي للحظة وقال بابتسامةأمسك  وصل إلي  

المتحدث باسم رئيس الوزراء بجانبه وكان  ،ثم جلس
، نسائي قائد لواء ورئيس الرقابة العسكرية ،بنيامين نتنياهو
وحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وبموجب  :)الموساد هو

ضع القانون الوطني، فإن اإلبالغ عن أي من أنشطته يخ
 هذا للرقابة(. ويعتقد هذان المسؤوالن أن داغان دعا إلى

 أكملالذي  ،توديع رسمي للشعب محاولة مجرد ،االجتماع
 .ثابت أو حقيقي وقتها، وأنه لن يقول أي شيء الحكمفترة 

كانت المفاجأة واضحة على وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء، الذي اتسعت و  ،كانوا مخطئينلقد 
 اصل داغان حديثه.عيناه كلما و 

تحصل على شهادة حيث  ،إصابة في الظهرتلقي مزايا ل عدة كلمته: "هناك مستهالا  "غاناد"قال 
سرعان ما أدركنا أن هذا لم يكن مجرد حكمة، حيث شن داغان هجوماا ف ،طبيب تؤكد أنك لست ضعيفاا"

بشكل غير مسؤول، وألسبابه  وزعم أن بنيامين نتنياهو كان يتصرف ،”إسرائيل“ عنيفاا على رئيس وزراء
إذا قام شخص  ما بانتخاب شخص  ما، " :الساخرةأقواله كانت إحدى ، و قاد البالد إلى كارثةوأنه األنانية، 

 ".فهذا ال يعني أن المنتخ ب ذكي

بينما  ،الباب ُيظهر له "نتنياهو"كان و  ،كان هذا هو اليوم األخير من والية داغان كمدير للموساد
 ،لن يقف مكتوف األيديهو ف، ”إلسرائيل“لم حياته أن يشغل منصب أكبر جاسوس كان حُ  داغان الذي

اندلعت أزمة الثقة الحادة بين الرجلين حول قضيتين، وكالهما مرتبطان ارتباطاا وثيقاا بسالح مئير حيث 
 االغتيال. أال وهو المفضل:وأسلوبه داغان 

 رئيس الموساد العاشر –مئير داغان 
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وكلفه بمهمة تعطيل مشروع  ،منصب الموساد ن أرييل شارون داغان فيي  قبل ثماني سنوات عَ 
تصرف داغان حيث  ،”إلسرائيل“الذي اعتبره الرجالن تهديداا خارجياا األمر األسلحة النووية اإليرانية، 

األكثر فاعلية بينما الطريقة األكثر صعوبة،  هايعتقد داغان أنالتي  ،بعدد من الطرق إلنجاز هذه المهمة
 ، حيثقتلهميقوم بعد ذلك بالصواريخ وتحديد مواقعهم، و علماء ان النوويين و علماء إير أسماء هي تحديد 

معظمهم عندما كانوا في طريقهم - ة منهمعلى ست يضمن هذا القبيل، قُ  حدد الموساد خمسة عشر هدفاا 
عن طريق القنابل ذات الصمامات القصيرة ، التي يعلقها سائق دراجة نارية على  -إلى العمل في الصباح

في مقره مع سبعة عشر من  باإلضافة إلى ذلك تم تفجير لواء في الحرس الثوري اإليراني ،راتهمسيا
 .مسؤوالا عن مشروع الصواريخ وكان هذا الواءرجاله، 

بعضها بالتعاون مع -كانت هذه العمليات والعديد من العمليات األخرى التي بدأها الموساد 
 هما عديمي الفائدةران بأنشعُ اهو ووزير دفاعه إيهود باراك، بدؤا يَ كلها ناجحة، لكن نتني -الواليات المتحدة

 التخلص منعلى بشكل فعال و اإلجراءات السرية لم تعد قادرة تلك أن بقرروا لذلك ، في التراجع ينآخذو 
سيقضي  هو فقط من ، وأن القصف الجوي المكثف للمنشآت النووية اإليرانيةالمشروع النووي اإليراني

 الحصول على مثل هذه األسلحة.يران من على حلم إ

: هو، وقال كان يؤمن به اه كل مهفي وج حيث بدا، بشدةو غان هذه الفكرة اعارض دفي الواقع  
في المواقف  "، أو كمالذ أخيررقابناشن فقط عندما "يكون السيف على أن الحرب المفتوحة يجب أن تُ 
 جب التعامل معه بوسائل سرية.يكل شيء آخر يمكن و  ،التي ال يوجد فيها خيار آخر

ال أعتقد ف ،أكثر من كل المؤثرات العملية "االغتياالت لها تأثير على الروح المعنوية :أيضاا  قالو 
يلعب حيث  ،أو رئيس وزراء مثل تشرشل ،نابليون، أو رئيس مثل روزفلت استبدال بإمكانه أحدأن هناك 

 استبدال أي شخص، ولكن هناك فرق بين استبدالصحيح أنه يمكن  ..الجانب الشخصي دوراا بالتأكيد
أو تفتقر  شخصية ميتة واستبدال شخص بشخص ذو  ،شجاعةشخص بشخص آخر يتميز بشخصية 

 ".للحياة

" من شن حرب ةأخالقيأكثر أنه " :عالوة على ذلك، فإن استخدام االغتيال من وجهة نظر داغان
ن تحييد عدد قليل من الشخصيات الرئيسية و  ،شاملة نقاذ  ،يكفي لجعل الخيار األخير غير ضروريا  وا 

هجوم واسع النطاق ضد إيران من شأنه فال ،حياة أعداد ال ُتحصى من الجنود والمدنيين من كال الجانبين
أن يؤدي إلى صراع واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق األوسط، ومن المحتمل أال يتسبب في أضرار 

 كافية للمنشآت اإليرانية.
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 له حرباا مع إيران، فسيكون ذلك بمثابة اتهام” إسرائيل“ من وجهة نظر داغان، إذا بدأت اا أخير و 
 . طوال حياته المهنيةيالحقه وس

 نهاء االستحواذ النووي اإليرانيإلر أنه لم ينجز المهمة التي كلفه بها شارون: ظه  التاريخ تُ  ب  تُ كُ و 
 اللجوء إلى هجوم مفتوح. لعدم، خفيةوسائل  عن طريق

والضغوط الشديدة المماثلة من كبار قادة الجيش والمخابرات، أجبرت على  ،غانامعارضة دإن 
ارات المركزية ليون بانيتا، بخستحتى أن داغان أطلع مدير وكالة اال ،متكرر للهجوم على إيرانالتأجيل ال

حذر الرئيس أوباما  )يزعم رئيس الوزراء أنه فعل ذلك بدون إذن(، وسرعان ما، ”اإلسرائيلية“ على الخطة
 نتنياهو من الهجوم.

 داغان توليبعد سبع سنوات من و ، 2010تصاعد التوتر بين الرجلين بشكل أكبر في عام 
للقضاء على  ،من عمالء الموساد إلى دبيعميل  27غان فريق اغتيال مؤلف من اأرسل د لمنصبه،

قام القتلة بحقنه حيث : بالفعل المهمةلقد قاموا بو  ،مسؤول كبير في جماعة حماس الفلسطينية المسلحة
ولكن بعد فترة وجيزة من  ،وهربوا من البالد قبل اكتشاف الجثة ،في غرفته بالفندق حركته بمخدر شل
عدد ال يحصى من  متناسيين مراعاة وجودبسبب سلسلة من األخطاء الجسيمة التي ارتكبوها، و مغادرتهم 

جوازات السفر المزيفة التي استخدمها النشطاء سابقاا لدخول استخدام نفس و  ،كاميرات المراقبة في دبي
سرعان ف ،لم تواجه الشرطة المحلية مشكلة في اختراقهالتاي هاتف ال ونظام ،دبي من أجل متابعة الهدف

هذه  عملية الموساد كتشاف أنواال ،جل كامل لتحركاتهملقطات فيديو لوجوههم وس   ه  ما شاهد العالم بأسر  
التي تم ضبطها  ،”إسرائيل“ أضرار عملياتية خطيرة بالوكالة، فضالا عن إحراج عميق لدولة لحاقإل كانت

 مرة أخرى باستخدام جوازات سفر مزورة لدول غربية صديقة لعمالئها.

من الصفر"،  كان قريب"لكنك أخبرتني أن األمر سيكون سهالا وبسيطاا، وأن خطر حدوث أخطاء 
بتعليق العديد من خطط االغتيال والعمليات األخرى المعلقة حتى  هُ رَ مَ ، وأَ غاناهذا ما قاله نتنياهو في د

 إشعار آخر.

إلى أن قرر نتنياهو )بحسب روايته( عدم  ،دةغان ونتنياهو أكثر ح  اأصبحت المواجهة بين د
 "لقد سئمت منه وقررت التقاعد". :غان(اغان، أو )على حد تعبير داتمديد والية د

وفي عدد من المقابالت الالحقة لهذا الكتاب، أظهر داغان  ،اديمية الموسادأك فيمقتضب وببيان 
قادراا على منع اإليرانيين من صنع أسلحة نووية عن  وأنه كان ثقة قوية في أن الموساد تحت قيادته،

العمل مع الواليات المتحدة لمنع  :على سبيل المثالف ،طريق االغتياالت وغيرها من اإلجراءات الدقيقة
من القدرة  مهُ نُ مك  ال يُ والذي  ،أجزاء مهمة لمشروعهم النوويشراء إليرانيين من أن يكونوا قادرين على ا
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ا من منع إيران من الحصول على بعض المكونات، فسيؤدي ذلك إلى ن  إذا تمك  ف ،تصنيعها بأنفسهم على
كان ، فلو ة في المتوسطقطع 25,000، تخي ل أن هناك سيارة تحتوي على إلحاق ضرر جسيم بمشروعها

 ".تشغيل السيارة سيكون من الصعب جداا ف ،نفي عداد المفقوديغير موجودين و مائة منهم 

في بعض ، "من ناحية أخرى :عائداا إلى طريقة عمله المفضلةو مبتسماا وهو داغان ثم قال 
 األحيان يكون قتل السائق هو األكثر فعالية وهذا كل شيء".

___ 

لحماية أمنها، ليس هناك ما هو أكثر  ةالديمقراطي الدول ائل التي تستخدمهامن بين جميع الوس
مجتمع أما  ،يسميها "تصفية" ألسباب قانونيةالبعض أال وهو االغتيال، و  إثارة للجدل من "قتل السائق"

  .من الناحية العملية "القتل المستهدف"يطلق عليها االستخبارات األمريكية 

إلى نفس الشيء: قتل فرد معين من أجل تحقيق هدف محدد قى تر هذه المصطلحات  جميع
ب فعل خطير يكون على وشك ارتكابه، وأحياناا إنقاذ حياة األشخاص الذين ينوي الهدف قتلهم، وتجنُ ك

 إزالة زعيم من أجل تغيير مجرى التاريخ.

هي فعالة؟  هل :أوالا  ،معضلتين صعبتين للغايةيالمس استخدام االغتياالت من قبل الدولة إن 
ر بر  هل هو مُ  :لقضاء على فرد أو عدد من األفراد أن يجعل العالم مكاناا أكثر أماناا؟ ثانياا اهل يمكن 

ف دولة ما أخطر الجرائم في أي مدونة وظ  أخالقياا وقانونياا؟ هل من الشرعي، أخالقياا وقضائياا، أن تُ 
 ل حماية مواطنيها؟لحياة اإلنسان من أج القتل المتعمد لألخالق أو قانون

ستهدف التي نفذها الموساد وأذرع أخرى يتناول هذا الكتاب بشكل أساسي االغتياالت والقتل المُ 
ل بَ من ق   ،المنظمات المحلية بوقت  مبكرفي ، السلم والحرب من ل وقت  في كُ ، ”اإلسرائيلية“ للحكومة

 يقدم خدمات تي كانت ستصبح جيشاا نظمات القبة ما قبل الدولة، وهي المُ الميليشيات السرية في حُ 
     جرد إنشائها.للدولة بمُ  يةاستخبارات

 ،خرى في العالم الغربيأكثر من أي دولة أُ  ناساا أُ ” إسرائيل“ نذ الحرب العالمية الثانية اغتالتمُ 
ما يمكن أن يكون أفضل طريقة للدفاع عن بين كان قادتها يوازنون حيث ناسبات ال حصر لها، في مُ و 

طريقة بغتيال الاب عمليات سرية وتكراراا  قرروا مراراا وبعدها يا القومي، من بين جميع الخيارات، أمنه
من  ل المشاكل الصعبة التي تواجهها الدولة، وأحياناا حُ كانوا يعتقدون أن هذا من شأنه أن يَ فقد  ،االختيار

قتل هدف ” إسرائيل“ رر قادةقالتي تفي كثير من الحاالت ولكن  ،األحداثغير مجرى يُ شأنه أيضاا أن 
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الذين قد للخطر، تعريض المدنيين األبرياء عدم ناحية أخالقية وقانونية من فإنها تجد أمامها حدد، مُ 
 ويعتقدون أن إيذاء مثل هؤالء هو شر ال بد منه. ،في خط الناريوجدون 

وذلك  ،2000 ها حتى بداية االنتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبرنفساألرقام تتحدث عن 
سلحة االستخدام اليومي للطائرات المُ عن طريق االستشهادية بالرد على التفجيرات ” إسرائيل“ عندما بدأت

 العمليات في هذهو  ،عملية قتل مستهدف 500ذت الدولة حوالي نف  حيث بدون طيار لتنفيذ االغتياالت، 
 ”إسرائيل“ ذتاالنتفاضة الثانية نف   خاللو  والمطلوبين،شخص من المدنيين  1000ُقتل ما ال يقل عن 

 ذتمنذ ذلك الحين وحتى كتابة هذا الكتاب نف  و  عملية، 168خرى، نجح منها عملية أُ  1000حوالي 
من جوالت الحرب ضد حماس في  جزءاا  ستهدف كانت جميعها تقريباا عملية قتل مُ  800حوالي ” إسرائيل“

 ضد ،لموساد عبر الشرق األوسطأخرى لعمليات أو  2014و  2012و  2008قطاع غزة في األعوام 
يرانية تحدة في المقابل خالل رئاسة جورج دبليو بوش، نفذت الواليات المُ  ،أهداف فلسطينية وسورية وا 

 353ناك ستهدف بحسب أحد التقديرات، وفي عهد الرئيس باراك أوباما كان هُ عملية قتل مُ  48األمريكية 
 هجمة من هذا القبيل.

 اا نابعكان على االغتياالت كأداة عسكرية لم يحدث عن طريق الصدفة، بل ” إسرائيل“ دإن اعتما 
لدى قادة  الموجود اإلحساسو  ،من الجذور الثورية والناشطة للحركة الصهيونية، ومن صدمة الهولوكوست

، لن كما في الهولوكوست لخطر اإلبادة وأنه بأن الدولة وشعبها يتعرضون دائماا ” إسرائيل“ ومواطني
 ساعدهم أحد عندما يحدث ذلك.يُ 

ومحاوالت الدول العربية لتدميرها حتى قبل إنشائها، وتهديداتهم  ،الصغير” إسرائيل“ حجمبسبب 
فعاالا للغاية، وربما أفضل  رت الدولة جيشاا العربي، طو   "لإلرهاب"المستمرة بالقيام بذلك والتهديد الدائم 

  دورهم طوروا آلة االغتيال األكثر قوة وانسيابية في التاريخ.هم بو  ،في العالم مجتمع استخباراتي

ختلط بين حرب العصابات مُ الزواج الثمرة التي كانت ل الصفحات التالية أسرار تلك اآللة فص  ستُ 
عمالءها وقادتها وأساليبها ومداوالتها ونجاحاتها من  ،تكنولوجيةلمحطة عمل الطاقة الوالقوة العسكرية 

خفاقاتها،   حون كيف نشأ نظامان قانونيان منفصالن فيسوف يوض   ،فضالا عن التكاليف األخالقيةوا 
وقد سمح النظام  ،جتمع االستخبارات ومؤسسة الدفاعواآلخر لمُ  ،أحدهما للمواطنين العاديين ،”إسرائيل“

دون كونها بكبيرة لإشكالية ب التي تسببت غتيالاالأعمال و غمزة، اليماءة و اإل من الحكومة بنظام األخير
 رقابة برلمانية أو عامة، مما أدى إلى فقدان العديد من األرواح البريئة.

" ةأقل من رائع تية "ليساتد إلى معلومات استخبار ستن  المُ  من ناحية أخرى فإن سالح االغتيال
ايدن، ارات المركزية الجنرال مايكل هبخستعلى حد تعبير الرئيس السابق لوكالة األمن القومي ووكالة اال
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في مناسبات  دول الغرباألكثر فاعلية على اإلطالق من قبل  "اإلرهاب"على ” إسرائيل“ الذي جعل حرب
 من أزمات خطيرة للغاية.” إسرائيل“ ستهدف هو الذي أنقذكان القتل المُ فعديدة، 

 على وصفهماألخرى من األفراد الذين تم ” اإلسرائيلية“ تخلص الموساد وأذرع االستخباراتحيث 
، ”إلسرائيل“ إذا كنت عدواا  :أنهم يمثلون تهديدات مباشرة لألمن القومي، كما أن قتلهم أرسل رسالة أكبر

إن األخطاء كما  ،عت هذه الرسالة بالفعل في جميع أنحاء العالمم  لقد سُ  ،فسنجدك ونقتلك أينما كنت
 ،معة الموساد العدوانية والقاسيةتعزيز سُ إال إلى  د  ؤَ دث بين الحين واآلخر لم تُ ح  التي تَ والمتخبطة الفادحة 

 حددة.مثل هدف استباق أعمال عدائية مُ  عندما يكون هدف الردع مهماا  باألمر السيئ تليسالتي و 

 ،شاركينوكلما زاد تعقيدها زاد عدد المُ  ،ل مجموعات صغيرة ومغلقةبَ لم تتم االغتياالت كلها من ق  
أحياناا يأتي هؤالء و  ،ومعظمهم دون سن الخامسة والعشرينصل إلى المئات، كانت تفي بعض األحيان ف

إعطاء الضوء األخضر لعملية اغتيال من أجل بل له الشباب مع قادتهم للقاء رئيس الوزراء الوحيد المخو  
عظم التي يكون مُ  جتماعاتمثل هذه االو  ،الحصول على الموافقة النهائيمن ثم  شرح العملية و عرض و 
بما تكون فريدة ، رُ عاماا  دافعون عن موت شخص ما دون سن الثالثينفيها ممن يُ  مسينالُمتح المشاركين

هذه  وا في مثلشاركذين نيا التب الدُ باط من ذوي الرُ الضُ  من بعضو  ،”إسرائيل“ من نوعها في
التي  األشياءما هي ، فنفسهمألزراء ؤساء وُ صبحوا قادة وطنيين وحتى رُ االجتماعات على مر السنين ليُ 

 ؟الهجومشاركتهم في عمليات منذ وقت مُ  ة لديهمعالمكبقيت 

ية اتجمع المعلومات االستخبار  في ”اإلسرائيلية“ ساليباألمريكية األلقد اتخذت الواليات المتحدة 
وقرار الرئيس بوش  2001سبتمبر  11 أحداث نموذج، وبعدك” إسرائيل“ واالغتياالت التي تم تطويرها في

ضد القاعدة، قامت بزرع بعض هذه األساليب في استخباراتها وأنظمة الحرب على  إطالق حملة اغتياالت
رف الحرب وأساليب جمع المعلومات، وتكنولوجيا الطائرات بدون أنظمة القيادة والسيطرة، وغُ ك ،"اإلرهاب"

 ”. إسرائيل“ لفائهم، كلها تم تطويرها إلى حد كبير فيطيار، التي تخدم اآلن األمريكيين وحُ 

بل أمريكا ضد من ق   القانون عنخارج العندما يتم استخدام نفس النوع من القتل  أيامنا هذهي فو 
، من المناسب ليس فقط اإلعجاب بالقدرات عقودوعلى مدار  يومياا ” إسرائيل“ الذي استخدمتهو  ،أعدائها

ال يزال و ، هتم دفعالذي هظ دراسة الثمن األخالقي البا اا ضولكن أي ،”إسرائيل“ التي بنتها ذهلةالعملياتية الم
 مقابل استخدام هذه القوة. ه حتى اآلنيتم دفع

 مانغرونين بير
 تل أبيب
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1 
 الدم والنارب

جو  ديفيد شومرون في جلس، 1944سبتمبر  29في 
شارع سانت جورج، بالقرب من الكنيسة في  العارمة كآبةال من

باط من قبل للضُ كمسكن  هاتم استخدامالتي  ،الرومانية في القدس
م فلسطين، وكان شومرون تحكُ  كانت لطات البريطانية التيالسُ 

  والذي ُيدعى توم ويلكين لُمغادرة البالد. باطينتظر أحد هؤالء الضُ 

( في االنتداب البريطاني CIDكان ويلكين قائد الوحدة اليهودية في إدارة التحقيقات الجنائية )
 ،التسلل وتعطيل الحركة السرية اليهوديةب الخاصزء فته، السيما الجُ في وظي جداا  اا ماهر لفلسطين، وكان 

تحدث العبرية بطالقة، وبعد يوكان بشكل استثنائي،  يحسب حساباتهو  صبوراا  لكنه أيضاا و  عدوانياا كان فقد 
وبفضل المعلومات  ،خبرينمن الخدمة في فلسطين، كان لديه شبكة واسعة من المُ  ثالثة عشر عاماا 

حباط عملياتهم تم اعتقال مُ  هاية التي قدماتر االستخبا قاتلين سريين، واالستيالء على مخابئ أسلحتهم وا 
  غادرة فلسطين.خططة إلرغام البريطانيين على مُ المُ 

في ال قتُ يَ وهذا هو السبب الذي جعل شومرون وشريكه 
(، ”Mazal “Luckلقب بالرمزتلك الليلة، يعقوب باناي )المُ 

، أكثر الحركات (Lehi) (1)ليحي ء معمالكانا عُ حيث 
قاتل البريطانيين في أوائل تُ  كانت هيونية السرية التيالصُ 

للعبارة  كان اختصاراا  ليحيغم من أن على الر  و  ،األربعينيات
ولكن البريطانيون ، رية إسرائيل"قاتلون من أجل حُ "مُ العبرية 

                                                           

معروفة على نطاق واسع باسم وهي  ،رية صهيونية أسسها البولندي أبراهام شتيرنمنظمة عسك: شتيرنأو ليحي  (1)
تفضل التحالف مع ألمانيا النازية  كانت، كما أنها وتعد من أكثر الميليشيات الصهيونية شراسة وشهرة ،عصابة شتيرن

  .بدالا من بريطانيا

 توم ويلكين ديفيد شومرون
 

 يعقوب باناي أبراهام شتيرن
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خفاف باسم عصابة شتيرن، على اسم مؤسسها القومي شيرين إليها باست، مُ "إرهابية"نظمة مُ اعتبروا أنها 
الحاصلة  فوضىالباستغالل من التابعين  شتيرن ومجموعته الصغيرة حيث قام ،تيرنشراهام بالمتطرف أ
 كما وصفها رئيس عمليات ليحي شخصي"الرهاب ال "لة م  االغتياالت والتفجيرات في حَ ب بهدف القيام

 ا( يتسحاق شامير.الحقا ” اإلسرائيلي“ رئيس الوزراء)و

وقد  عرف ويلكين أنه كان هدفاا 
ورئيسه جيفري  هو حاول ليحي بالفعل قتله

قرب من ثالث سنوات، مورتون، قبل ما يُ 
 20في حيث  ،له فاشلةفي أول عملية 

قتلة عبوات ناسفة على الزرع  1942يناير 
شارع الموجود في  مبنىالسطح وداخل ال

من ذلك انتهى  وبدالا  ،في تل أبيب 8 ياعيل
كين ومورتون يقبل ويل واورجل إنجليزي وصل اثنان من اليهود ،رطةباط الشُ بهم األمر بقتل ثالثة من ضُ 

خرى صيب في محاولة أُ مورتون من فلسطين بعد أن أُ  في وقت الحق فر  و  الُموجهة إليهما، همونقضا التُ 
 بعد أن قتل شتيرن بالرصاص. اا منهالغتياله انتقام

 ،م شومرونهُ كانت تَ  ، كلهاوبأي ترتيب ،من   قتلَ  من  من ذهب ومن عاد، ه التفاصيل هذكل 
ر اصدبإشامير  قامهم، مّ يه ما كان وهذا ،احتل البريطانيون األرض التي اعتبرها الصهاينة حقهمعندما ف
  كماا باإلعدام ضد ويلكين.حُ 

بارزاا وذو  هدفاا  كان بل عادياا، خصاا ش بالنسبة لهم لم يكن ويلكينفبالنسبة لشومرون ورفاقه، أما 
مكننا التفكير في "لقد كنا مشغولين وجائعين للغاية بحيث ال يُ قال شومرون بعد عقود: حيث  ،قيمة عالية

 البريطانيين وعائالتهم".

حيث  ،لحق الكنيسة الرومانية، انطلق القتلة في مهمتهمقيم في مُ بعد اكتشاف أن ويلكين كان يُ 
مالء ليحي اآلخرون في الجوار كان عُ ، و يوبهمسدسات وقنابل يدوية في جُ ون وبناي مُ كان لدى شومر 
 .مثل اإلنجليزمظهرهم بعات أنيقة ليبدو يرتدون بدالت وقُ 

غادر ويلكين مساكن الضباط في الكنيسة وتوجه إلى إدارة التحقيقات الجنائية في المجمع 
وهو  "كان حذراا " كما هو الحال دائماا و  ،م تحت األرضشتبه بهم واستجوابهالروسي، حيث تم احتجاز المُ 
نما كان يمر عند زاوية وبي، ويحتفظ بإحدى يديه في جيبه طوال الوقت ،يتفحص الشارع أثناء سيره

 على األرض، بعتهقُ  اءققام بإلشعارم، نهض شاب يجلس خارج محل بقالة الحي و شارعي مارجورج وميا

 إسحق شامير جيفري مورتون



|  |    

 

- 17 - 

شاهدوها للصور التي  حددا هويته وفقاا حيث الن يتجهان نحو ويلكين، دأ القاتكانت هذه هي اإلشارة وب
استداروا وفوراا ، بباطن يدهم المتعرقةمسدساتهم بأمسكوا ثم سمح له شومرون وبناي بالمرور، و  ،وحفظوها

 لكن عندما، و دعني أطلق النار أوال   )بناي(، "قبل أن نقوم بذلك قال مزاليتذكر شومرون:  أطلقوا النار،و 
 ". النار أوال   وقمت بإطالقرأيناه، أعتقد أنني لم أستطع كبح جماح نفسي 

إحدى لكين يو أصابت حيث  ،مرة ةعشر  أربع الرصاص قطالقام بناي وشومرون بإفيما بينهم 
بعد ذلك سقط  همن االلتفاف وسحب مسدسه، ولكن نيويلك "لقد تمكنقال شومرون:  ،عشرة رصاصة
لم تكن صورة ولكنها  ينبوع،رأسه مثل الجبين من  اءسيل من الدم قتدفو  على الفور،على وجهه 

  ."جميلة

وانطلقوا  ،رآخ ليحي رجلفيها  نتظرهميكان حيث  ،العتمةشومرون وباناي عائدين إلى ثم انطلق 
 .في سيارة أجرة

"الشيء الوحيد الذي آلمني هو أننا نسينا أخذ الحقيبة التي كان بها جميع قال شومرون: 
كنا  ،الذنبب الشعور من وخزة قليلةبخالف ذلك لم أشعر بأي شيء، وال حتى التي تخصه،  ائقوثال

 رية".عدد التوابيت التي وصلت إلى لندن، كلما اقترب يوم الحُ  تلما زادنعتقد أنه كُ 

  

––– 

 

 التي، و مكن أن تتحقق إال بالقوةال يُ ” إسرائيل“ إلى أرض” إسرائيل“ الفكرة القائلة بأن عودة شعب
 شتيرن ورفاقه في ليحي. نم يتم تبنيهالم 

من غرفة مكونة في شقة  نجتمعو كانوا يجذور هذه االستراتيجية إلى ثمانية رجال  تعودحيث 
من  بالضبط قبل سبعة وثالثين عاماا و  ،1907سبتمبر  29في و  ،في يافا تطل على بستان برتقال ،واحدة

 ،ركيةثمانية التُ من اإلمبراطورية العُ  زال جزءاا تانت فلسطين ال عندما كو تدفق ينبوع الدم من رأس ويلكين، 
ثمانية في شاب روسي هاجر إلى فلسطين العُ وهو في، سيتسحاق بن ت دعىشقة رجل  يُ تلك ال استأجر

هاجرين من كان جميع المُ و تلك الليلة،  منمثل اآلخرين في شقته  ، لقد كانوقت سابق من ذلك العام
ضاءة بالشموع، رفة المُ منتشرة على أرضية الغُ العلى حصيرة من القش  يجلسون سيةاإلمبراطورية الرو 

كانت قد و نشقة مُ  تهمن طائف جزءاا على الرغم من أن ، ملتزماا  صهيونياا  يتسحاق بن تسفي كانحيث 
 هددت ذات مرة بتمزيق الحركة.
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  ،1896تأسست الصهيونية كأيديولوجية سياسية في عام 
 ي اليهودي الفييني تيودور هرتزل كتاباا بعنوان عندما نشر الصحف

( وكان قد تأثر بشدة أثناء The Jewish Stateالدولة اليهودية )
 اليهودي في الجيش اا ضابط الذي كانحاكمة ألفريد دريفوس، تغطيته لمُ 

 دين بالخيانة في باريس.وأُ  هم ظلماا تُ ا

جذرة بعمق تعاداة السامية كانت مُ جادل هرتزل في كتابه بأن مُ 
رية مكنه تحقيق الحُ لدرجة أن الشعب اليهودي ال يُ  ،في الثقافة األوروبية

لنخبة اليهودية في أوروبا الغربية الذين تمكنوا من ابينما ، واألمان الحقيقيين إال في دولة قومية خاصة به
قراء واليهود من لكن أفكاره القت صدى لدى الف، حياة مريحة ألنفسهم، رفضوا هرتزل في الغالب توفير

الطبقة العاملة في أوروبا الشرقية، الذين عانوا من المذابح المتكررة والقمع المستمر والتي رد عليها 
  إلى االنتفاضات اليسارية. االنضمامالبعض من خالل 

المكان  وأنهاموطن أجداد اليهود،  فلسطين أنلقد رأى هرتزل 
ناك يجب أن كد أن أي مستوطنة هُ ستقبلية، لكنه أالمثالي لدولة يهودية مُ 

 من خالل القنوات الدبلوماسيةو ،  حساس وبتروي شكليتم التعامل معها ب
تريد أن تبقى على إذا كانت دولة يهودية فدولية، ال والموافقات المناسبة
 وجهة نظر هرتزل بالصهيونية السياسية.، فذاك بفضل بسالم قيد الحياة

عظم اليهود رفاقه السبعة مثل مُ في و سخرى كان بن تمن ناحية أُ 
، بدالا من انتظار بقية العالم لمنحهم منزالا ف ،الروس اآلخرين الصهاينة

الذهاب إلى فلسطين، والعمل في األرض وجعل الصحراء  عن طريق خاص بهم منزل ُصنعآمنوا ب
 أخذوه. قد حقهم، وسيدافعون عمامن يأخذون ما يعتقدون أنه  زدهر، مما سيجعلهمت

يعيشون بالفعل كانوا عظم اليهود الذين مع مُ  مباشرفي صراع وافدين وضع الصهاينة الا ما وهذ
كانوا منخرطين في حياتهم اعتبارهم أقلية صغيرة في أرض عربية، فإن العديد منهم وعلى  ،في فلسطين

نظام علماء الدين وموظفين في ظل المنهم الباعة المتجولين و  مع الفلسطينيين، منهم من كان من
ن هؤالء اليهود تمك  وبالتالي نوع والتسوية والرشوة، فضلوا عدم لفت األنظار من خالل الخُ و ثماني، العُ 

 ن.امن األم وقدر   نسبي   الفلسطينيون من شراء سالم  

 ،ها إخوانهم اليهودلَ روف التي تحم  صيبوا بالفزع من الظُ دد اآلخرين أُ في والوافدين الجُ سلكن بن ت
 تماماا  كانوافقد  ولم يكن لديهم أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، ،دقعثيرون يعيشون في فقر مُ كان الكحيث 

 ثيودور هرتزل

 ألفريد دريفوس
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شود الحُ حيث قامت  ،الضعيفةتحت رحمة األغلبية العربية والمسؤولين الفاسدين لإلمبراطورية العثمانية 
 .أي عواقب تلحقهمما كانت  ونادراا  ،ستوطنات اليهودية ونهبهاالمُ بمهاجمة العربية 

مت دفاعها ستوطنات نفسها قد سلّ في واآلخرون، أن تلك المُ سواألسوأ من ذلك كما رآه بن ت
 .المتشردةمجموعات ال ويهاجمونهم مع راس العرب الذين يتعاونون بدورهم أحياناا للحُ 

 بأي حال من األحوال، مكن تحمله وال يطاقوجد بن تسفي وأصدقاؤه أن هذا الوضع ال يُ وعندما 
عضهم أعضاء سابقين في الحركات الثورية اليسارية الروسية المستوحاة من إرادة الشعب كان بحيث 

بما  "إرهابية"استخدمت تكتيكات  ،ناهضة للسارية)نارودنايا فوليا( وهي حركة حرب عصابات عدوانية مُ 
 في ذلك االغتياالت.

ة سوى الحد األدنى من نتج في النهايالفاشلة في روسيا، والتي لم تُ  1905بخيبة أمل من ثورة 
اإلصالحات الدستورية، انتقل بعض هؤالء الثوريين االشتراكيين والديمقراطيين االجتماعيين والليبراليين إلى 

 يهودية.الدولة الثمانية إلعادة تأسيس فلسطين العُ 

ئف وظا من عائداا مادياا يكسبون حيث كانوا  ،وبالكاد يكسبون قوتهم ،دقعفي فقر مُ  كانوا جميعاا 
عانون من ما يُ  ، وغالباا التي كانوا يعملون بها قول وبساتين البرتقالالتدريس أو العمل اليدوي في الحُ 

 ،إذا كانوا يريدون إنشاء أمة، فعليهم أوالا الدفاع عن أنفسهمف بأنفسهم، نيفخور  دائماا لكنهم كانوا  ،الجوع
 ،هم إلى االجتماع السري في شقة بن تسفي، وشقوا طريقبشكل فردي وثنائيلذلك تسللوا في شوارع يافا 

لقد أصدروا  ،برية في العصر الحديثل هؤالء األشخاص الثمانية أول قوة قتالية ع  في تلك الليلة شك  حيث 
ضطهد عن صورة اليهودي الضعيف والمُ  ، كل شيء سيكون مختلفاا إلى ما بعدالحين  ذلك ذنمُ أنه  قراراا 

 فقط من سيدافعون عن اليهود في فلسطين.هم اليهود  ،في جميع أنحاء العالم

ضد  ةالعظيم ةاليهودي ثورةعلى جيشهم الوليد، على اسم أحد قادة ال "بار جيورا"اسم أطلقوا 
 ،وتوقعوا مستقبلهم ،دمق  منذ العلى رايتهم أشادوا بهذا التمرد و  ،اإلمبراطورية الرومانية في القرن األول

 ."ستنهض يهودا "بالدم والنار ،يهودا "طت سق "بالدم والنار يهاُكتب علحيث 

لكن في البداية  ،سيكون بن تسفي ذات يوم ثاني رئيس لألمة اليهودية ،يهودا بالفعل نهضست
 .الدماء والنارسيكون هناك الكثير من 

 

––– 
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لكن وصل المزيد من اليهود إلى فلسطين من  ،على اإلطالق حركة شعبية "بار جيورا"لم تكن 
حاملين معهم نفس  1914و  1905بين عامي يهودياا  35000 إلى روبا الشرقية كل عامروسيا وأو 
 حددة للصهيونية العملية.الفلسفة المُ 

 التفكير إلى من حيثتشابهين مع تدفق المزيد من اليهود المُ و 
، كما كان ُيطلق على الجالية اليهودية في فلسطين، )ييشوف( االستيطان

وهي الُمستوطنة  (شوميراه) إلى 1909في عام  عيد تشكيل بار جيوراأُ و 
 دوانية )العبرية لـ "الحرس"(. األكبر واألكثر عُ 

 ةعشر  دافع عن أربعتُ  (شوميراهت )، كان1912بحلول عام و 
درات قُ العلى تطوير  ومع ذلك كانت تعمل أيضاا  ُأخرى، ستوطنةمُ 
ن كانت سرية، واالستعداد لما اعتبره الصهاينةهُ ال  العمليون حرباا  جومية وا 

نفسها نواة  (شوميراه)لذلك اعتبرت  ،نهائية حتمية للسيطرة على فلسطين
 ستقبل وجهاز استخبارات.لجيش يهودي في المُ 

بعض المستوطنات  خيولهم وهم يمتطون راس هاشوميراقتحم حُ 
قاموا بضربهم  عاقبة السكان الذين أضروا باليهود، وأحياناا لمُ  ،العربية

عدامهم في إحدى الحاالت قرر تجمع سري خاص ألعضاء هاشومير و  ،وا 
رطي البدوي عارف العرسان، الذي كان قد ساعد األتراك تصفية الشُ بالقيام ب

في  (شوميراهعلى يد )رصاص الب إعداماا  ُقتل ،جناء اليهودوعذب السُ 
  .1916يونيو 

لطتها على اليهود شومير عن استخدام القوة لتأكيد سُ الم تتراجع ه
عارض هاشومر بشدة شبكة ى خالل الحرب العالمية األولو  ،آلخرين أيضاا ا

NILI وهي شبكة تجسس يهودية تعمل لصالح البريطانيين في فلسطين ،
شومير أن يكتشف األتراك الجواسيس وينتقمون اخشي هحيث  ،ثمانيةالعُ 

تسليم مخزون العمالت بأو  بوقف العمليات NILIعندما فشلوا في إقناع و  ،من الجالية اليهودية بأكملها
حاولة اغتيال يوسف ليشانسكي، أحد أعضائها، الذهبية التي حصلوا عليها من البريطانيين، قاموا بمُ 

 وتمكنوا فقط من إصابته.

 

 راية هاشومير )=الحارس(

 الشرطي/ عارف العرسان
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على ف ،لدفاع"(ا" =)العبرية  هشومير مرة أخرى واآلن إلى الهاغانااتطورت ه 1920في عام 
لطات البريطانية التي كانت تحكم البالد على وجه التحديد، إال أن السُ  غم من أن ذلك لم يكن قانونياا الر  

 ،، تسامحت مع الهاغاناه باعتبارها الذراع الدفاعية شبه العسكرية للييشوفلمدة ثالث سنوات تقريباا 
ي تأسس في العام نفسه، ذالو  ،”إسرائيل“ مال االشتراكي لليهود فياتحاد العُ  الذي ُيمثل الهستدروت

برئاسة  االثنتان كانتاو  كم الذاتي لليشوف، التي تأسست بعد بضع سنوات،لطة الحُ الة اليهودية سُ والوك
 الُمنظمات السرية.على السيطرة على  حفاظاا ديفيد بن غوريون، 

 في بلونسكبمدينة  "نرو ديفيد يوسف غ" ،ولد بن غوريون
طى والده كناشط منذ صغره سار على خُ و  ،1886بولندا عام 

على الرغم من و  ،هاجر إلى فلسطين 1906في عام و  ،يصهيون
رعان ما أصبح سُ فإنه وتصميمه،  ُقوة شخصيتهوبفضل  صغر سنه
، ثم غير اسمه إلى بن غوريون، على "Yishuv (1)"يشوف أحد قادة

  آخر من قادة الثورة ضد الرومان. شخص اسم

ه شومير وسلوكاتأثرت الهاغاناه في سنواتها األولى بروح هثم 
  .العدواني

بعد أن و  ،هاجرين في يافازل للمُ في نُ  يهودياا  14بقتل عربية قامت مجموعة  1921مايو  1في 
في الدخول إلى  عصابةقد ساعد ال ك"يتوفيق ب"اسمه الجنسية أن ضابط شرطة عربي الهاغاناة علمت 

 .فرقة اغتيال للتخلص منهبإرسال الهاغانا قامت زل، النُ 

تورطين وقال أحد المُ  ،تل أبيبشارع في في وسط  ُأطلَق عليه النار 1923يناير  17وفي 
 من ذلك طلق عليه الرصاص من األمام وليس من الخلف، وكانت النيةأُ أنه  "كمسألة تتعلق بالشرف"
 .متأخر ا"كان ، حتى لو ال محالة سيأتي همنسى وأن يومتُ لن  ليثبتوا للعرب أن أفعالهم"

ذين قادوا الهاغاناه في البداية كانوا على استعداد الرتكاب أعمال حتى أن أعضاء هاشومير ال
كان تشدد ولد وهو يهودي مُ هولندي المَ  ريدياا ح -كان جاكوب دي هانفقد  ،عنف ضد إخوانهم اليهود

 عية لالعتقاد الحريدي بأن المسيحكان داو  ،دس في أوائل العشرينات من القرن الماضييعيش في القُ 
عيد اليهود إلى موطن ستطيع إقامة دولة يهودية، وأن اهلل وحده هو الذي يقرر متى يُ وحده هو الذي ي

خرى كان دي هان بعبارة أُ و  ،أجدادهم، وأن البشر الذين يحاولون التعجيل بالعملية يرتكبون خطيئة خطيرة

                                                           

يشير ، كما و ر ليدل على المجتمع اليهودي في فلسطينمصطلح استخدم ابتداءا في ثمانينات القرن التاسع عش :يشوڤ (1)
 ".اإلسرائيلي"مصطلح اليشوف إلى هيئة السكان اليهود في فلسطين قبل قيام الكيان 

 ديفيد بن غوريون
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فاجئ في تغيير بشكل مُ  هيون، وكان بارعاا صُ لبني  قوياا  ناهضاا مُ 
سحاق بن تسفي، الذي أصبح اآلن يتالنسبة لب ،الرأي العام الدولي

بن تسفي فأمر  ،طراا للهاغاناه، فإن ذلك جعل دي هان خَ  بارزاا  زعيماا 
 بقتله.

قبل يوم واحد من سفر دي هان إلى  1924يونيو  30في 
لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بإعادة النظر في وعدها بتأسيس 

نان النار ثالث مرات عندما دولة يهودية في فلسطين أطلق عليه اث
لكن بن غوريون و  ،يافا في القدس شارع خرج من كنيس يهودي في

لقد أدرك أنه من و  تشاؤم، نظرةبكان ينظر إلى مثل هذه األعمال 
هيونية، سيتعين عليه فرض معايير أجل الحصول على اعتراف جزئي من البريطانيين باألهداف الصُ 

 القاتلين الُشجعانتم استبدال حيث  ،يليشيات شبه السرية الخاضعة لقيادتهعلى الم نظمة وأكثر اعتداالا مُ 
أمر بن و  ،نظمة ذات تسلسل هرميسلحة مُ بواسطة قوة مُ  دي هانبعد مقتل  هاشوميرمن  عزلينالمن

 .غوريون الهاغاناه بالكف عن استخدام عمليات القتل المستهدف
خط  ت"فيما يتعلق بالرهاب الشخصي، كان :حقاا قال قائد الهاغاناه يسرائيل جليلي في شهادته ال

من الحاالت التي رفض فيها بن غوريون  د عدداا رَ ، وسَ "ومنظمبشكل ثابت  ضده يسيربن غوريون 
الحاج أمين وكان من بين هؤالء الزعيم الفلسطيني  ،الموافقة على مقترحات لضرب أفراد من العرب

مثل مسؤول كبير في سلطة  ،ليا، وموظفون بريطانيونالعُ  وأعضاء آخرين في اللجنة العربية سينيالحُ 
 رقل مشاريع االستيطان اليهودية.كان يعُ  الذي أراضي االنتداب

ن ب  ل   أو الخضوع على اإلذعان لم يكن الجميع حريصاا 
الرجل الذي أطلق النار "أفراهام تيهومي  رَ ق  احتُ حيُث  ،غوريون

ل الذي اتخذه بن غوريون عتدالخط المُ وهو يعتبر ، "على دي هان
، ضد البريطانيين والعرب ومع بعض الشخصيات البارزة األخرى

 زئيفيشّكل إرغون  1931وفي عام  ،استقال من الهاغانا حيث
غة التي يكون اختصارها في اللُ  نظمة العسكرية الوطنية""المُ ليومي 

م غة اإلنجليزية باسشار إليها باللُ ، وعادة ما يُ Etzelالعبرية هو 
IZL  أوIrgun )منظمة اإلرغون الصهيونية( . 

تطرفة هذه المجموعة اليمينية المُ بقيادة مناحيم بيغن قام 
في األربعينيات من القرن الماضي، وكان من المقرر أن يصبح 

 جاكوب دي هان

 مناحم بيغن
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ناك اشتباكات شخصية كانت هُ حيث ، داخل اإلرغون أيضاا و  ،1977في عام ” إسرائيل“ رئيس وزراء
تفاق بيغن على التعاون مع بريطانيا في حربها ضد النازيين انفصلوا ال نمعارضو لا نأل، وأيديولوجية

 .لعنة بمثابةكون يسبالنسبة لهؤالء الرجال أي تعاون مع بريطانيا  و ،ليحيمنظمة لوا وشكّ 

تفاوتة، إلى استخدام عمليات القتل المستهدف ضد نشقتان بدرجات مُ دعت هاتان المجموعتان المُ 
ظل بن  ، حيثخطر على قضيتهم يشكلون والبريطاني، وضد اليهود الذين اعتبرتهم العدو العربي
 مكافحةإجراءات  إنه بمثابةعلى أن عمليات القتل المستهدف لن تستخدم كسالح بل  صراا غوريون مُ 

 ضد أولئك الذين لم يطيعوا أوامره. اُتخذت

 بن غوريون العنيد آراءتى كل شيء ح تغيرولكن بعد ذلك انتهت الحرب العالمية الثانية، 
 .تغيرت

––– 

ساعدة والخدمة في يهودي من فلسطين للمُ  38,000خالل الحرب العالمية الثانية تطوع حوالي 
سمى باللواء اليهودي، وكان ذلك على مضض ما يُ  والشك  البريطانيون ألن  ،الجيش البريطاني في أوروبا

 نية لليشوف.إلى حد ما، بعد تعرضهم لضغوط من القيادة المد

أرسله البريطانيون أوالا للتدريب في حيث ما يجب فعله باللواء،  تماماا المعروف غير من كان 
عندما و  ،سمع أعضاؤها ألول مرة عن الحملة النازية إلبادة اليهود 1944هناك في منتصف عام ، و مصر

أهوال الهولوكوست وكانوا من بين  إلى أوروبا للقتال في إيطاليا والنمسا، شهدوا عن كثب تم إرسالهم أخيراا 
 فصلة إلى بن غوريون وقادة آخرين للييشوف.رسلوا تقارير مُ أول من أَ 

ون، الذي شتاي جيكردو نود مكان أحد هؤالء الجُ 
، ”اإلسرائيلية“ خابرات العسكريةؤسسي المُ أحد مُ  اا أصبح الحق

كانت  هموأُ  روسياا  اهوكان أب 1922ُولد في برلين عام الذي 
خت عائلة ألمانية يهودية شهيرة، وهي ابنة أُ  نسل من

إعادة التشكيل ) الحاخام ليو بايك، زعيم اليهود الليبراليين
ون إلى شتانتقلت عائلة جيثم  ،في ألمانيا (واإلصالح

اي في كردو لب مبعد أن تم طَ  1933فلسطين في عام 
  مدرسته األلمانية إللقاء التحية النازية وغناء نشيد الحزب.

على الذي عاد كجندي إلى أوروبا المدمرة وشعبه 
 موردكاي جيتشونالتي تنبعث منها  األنقاضكدمر، ومجتمعاتهم وشك أن يُ 
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في  ،لقد حان الوقت للرد ولالنتقام ،"لقد تعرض الشعب اليهودي لإلذالل والسحق والقتلقال:  الدخان،
اسمه كان ن ألمانيا أعز أصدقائي م لاعتقأني  في حلمي االنتقامشكل  ندت، أخذأحالمي عندما جُ 

 ديتليف، نجل رائد في الشرطة هذه هي الطريقة التي سأستعيد بها الشرف اليهودي المفقود".

ذالل الشعب، بقدر ما هو الغضب من النازيين، هو الذي دفع عور بفُ كان هذا الشُ  قدان الشرف وا 
يطاليالتقى أوالا بالالجئين اليهود على الحدود بين العندما إون شترجال مثل جي قام رجال حيث  ،نمسا وا 

من البرد، وحاولوا استخالص تفاصيل  واعطائهم المالبس لحمايتهمالكتيبة بإطعامهم وخلع زيهم العسكري 
 .الجئة أنثىعندما جاءت إليه  1945لقاءا وقع في يونيو  شونتجي يتذكروكان  ،الفظائع التي تعرضوا لها

"أنتم جنود اللواء : ثت معي باللغة األلمانية". "قالتت عن مجموعتها وتحدلَ صَ : "انفَ شونتجي قال
م. "قالت" سأتذكر ق. 135-132البطل العظيم لثورة اليهود الثانية ضد الرومان في أبناء بار كوخبا" 

 وما فعلته من أجلنا". المميزة شاراتك دائماا 

بالشفقة يضا ا أبار كوخبا، ولكن لمدحها وامتنانها شعر ب همون باإلطراء من تشبيهشتيجشعر 
 ،”إسرائيل“ إذا كان اليهود في اللواء هم أبناء بار كوخبا، فمن هم هؤالء اليهود؟ الجنود من أرض ،والعار
الناجين من المحرقة كضحايا يحتاجون إلى رأوا والذين ، تبدو عليهم معالم القسوةو وأقوياء نتصبين مُ يقفون 

لقد جّسدوا  هم،ذبح بأن يتم وروبا الذين سمحوا ألنفسهمجزء من يهود أكُ  كانوا أيضاا  همساعدة، ولكنالمُ 
هيونية غة يهودية وصُ بلُ وعبر عنهم المنفى  يفو في الشتات  الذين يهودالبن وضعف جُ ل الصورة النمطية

 (سالحال نطلقون النار أو يستخدموالذين استسلموا بدال  من القتال، والذين لم يعرفوا كيف يُ )تقليدية 
عامية ألمانية ، وهي كلمة Muselmann أنه اليهوديواعتبر  ،في أكثر صورها تطرفاا  كانت تلك الصورة
عسكرات الزومبي الذين يحومون بالقرب من الموت في المُ ب شبههمتو لسجناء الهزالين االتي كانت تصور 

 دد. التي رفضها يهود يشوف الجُ و  ،النازية
 نفس ، ليس فيستوعب ذلكلي أن ي"لم يستطع عق بعد أكثر من ستين عاماا  :شونتقال جيو 

كيف كان من الممكن أن يكون هناك عشرات اآلالف من اليهود في معسكر مع أنه  اليوم،و ذلك الوقت 
 .الذبح"مالن إلى لقد ذهبوا ببساطة مثل الحُ و لكنهم لم ينتفضوا، و عدد قليل من الحراس األلمان، 

أنه ال يمكن أن يحدث شيء  لقد قلت دائما  مزقوا األلمان إلى أشالء؟ "لماذا لم يُ  وقال أيضا:ا 
لو كان لتلك المجتمعات قادة يستحقون هذا االسم، لكان العمل و  ،”إسرائيل“ أرض علىمن هذا القبيل 

 ".بأكمله مختلف ا تماما  
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، أن ألنفسهم -واألهم من ذلك-في السنوات التي أعقبت الحرب، أثبت صهاينة اليشوف للعالم 
 ستة ماليين ، وأنخرى إلى مثل هذه المذابح وأن الدم اليهودي لن يأتي بثمن بخسة أُ اليهود لن يذهبوا مر 

 .لذلك سينتقمون يهودي

انضم المرموق الذي ” اإلسرائيلي“ الروائيقال هانوخ بارتوف  
"كنا نظن أننا ال : راللواء قبل شهر من عيد ميالده السابع عش إلى

 الموت".بوالموت  الدم،بالدم  نتزعنستطيع أن نرتاح حتى ن

على الرغم من فظائعه من شأنه أن ينتهك و  مثل هذا االنتقام
 ،للقضية الصهيونيةبالنسبة  حتمل أن يكون كارثياا ومن المُ  ،قواعد الحرب

: بن غوريون ، قالالعملي كما هو الحال دائماا يخص الجانب ما ما أ
ال يمكنه و فه ،االنتقام اآلن هو عمل ال قيمة له على الصعيد الوطني"

 ".لحياة إلى الماليين الذين ُقتلواإعادة ا

االنتقام، إلرضاء القوات التي  من أنواعم قادة الهاغاناه بشكل خاص الحاجة إلى نوع ه  ومع ذلك فَ 
 ستقبلية لذبح اليهود.عينة من العدالة التاريخية وردع المحاوالت المُ لتحقيق درجة مُ  تعرضت للفظائع وأيضاا 

 بعد الحرب مباشرةو  ،بعض أنواع األعمال االنتقامية ضد النازيين والمتواطئين معهمهكذا أجازوا 
للقادة البريطانيين داخل  بالنسبة ليا للهاغاناه غير معروفةتم تشكيل وحدة سرية خاضعة لسيطرة القيادة العُ 

هي "االنتقام،  كانت مهمة الوحدةو  ،تعني "التعويض"و بالعبرية  (Gmul) سمى جمولكانت تُ حيث  ،اللواء
"االنتقام من رجال القوات الخاصة  :ذكرة سرية في ذلك الوقت"، كما جاء في مُ ينسارقالانتقام كلكن ليس 

 ."ذين شاركوا هم أنفسهم في المذبحةال

ر الصمت بين قادة جمول الذي ظل يحتفظ به ألكثر من ستين ينذ مخترقاا  شونتاي جيكردو قال م
كبار النازيين الذين تمكنوا من نزع زيهم الرسمي والعودة  من بين ،مينصيد ث"لقد بحثنا عن  عاما:ا 

 إلى ديارهم".

نفسه لشون تيجافترض  ،بشكل سري حتى أثناء أدائهم لواجباتهم في اللواءجمول عمل عمالء 
رائد بريطاني أثناء مطاردته للنازيين في رحالت كزيفتين إحداهما كمدني ألماني واألخرى هويتين مُ 

مدن كل في  "الجستابوالبوليس السري النازي "أرشيفات شون تجياستعاد  ،افية تحت غطائه األلمانياستكش

 هانوخ بارتوف
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منها  صغيراا  ولكن جزءاا  ،، والتي أضرم فيها النازيون النيران(3)وكالغنفورت (2)وفيالتش (1)تارفيسيومن: 
من الشيوعيين  بصفته الرائد البريطاني، حصل على المزيد من األسماءو  ،فقط احترق بالفعل

كان عدد قليل من حيث  ،اليوغوسالفيين الذين كانوا ال يزالون يخشون تنفيذ هجمات انتقامية بأنفسهم
من خالل تسليم المعلومات التي كانت وذلك  ،ساعدةاليهود في المخابرات األمريكية على استعداد للمُ 

أفضل  نتيجةسطينيين سيستخدمونها لتحقيق بحوزتهم عن النازيين الهاربين، والتي اعتقدوا أن اليهود الفل
 من الجيش األمريكي.

على زوجين  "جمول" منظمةثر عمالء عَ ، حيث 1945في يونيو  أيضاا  األسلوب القسرينجح 
متلكات يهودية تورطة في نقل مُ كانت الزوجة مُ  ،ألمانيين مولودين في بولندا ويعيشان في تارفيسيو

يطاليا إلى  عرض وهناك  ،ألمانيا، وساعد زوجها في إدارة مكتب الجستابو اإلقليميمسروقة من النمسا وا 
 .التعاون أو الموتإما : اا مصار  عليهم الجنود اليهود الفلسطينيون خياراا 

رطة العسكرية للجيش أصبح قائد الشُ والذي الذي استجوب الزوجين،  قال يسرائيل كرمي
ه بإعداد قوائم بجميع كبار المسؤولين لقد كلفتُ ، و اونالرجل وقال إنه مستعد للتعانهار " :"اإلسرائيلي"

االسم وتاريخ ب ،وقوات األمن الخاصة البوليس السري النازيالذين كان يعرفهم والذين عملوا مع 
 ".يالوظيفالمسمى التعليم و مستوى الميالد و 

تعقب رجال و  ،قائمة بعشرات األسماءذ هي وا  استخباراتية دراماتيكية،  ُمفاجئةوكانت النتيجة 
ستشفى محلي، حيث كانوا من النازيين ووجدوا بعض الجرحى في مُ  اا مفقود من كان لكُ  "جمولمنظمة "

لقد وعدوا  ،ستعارة مسروقة ثم ضغطوا على هؤالء الرجال لتقديم مزيد من المعلوماتجون بأسماء مُ عالَ يُ 
مالء ، أطلق عُ يعودوا علينا بالنفععندما لم و  ،كل ألماني بأنه لن يتضرر إذا تعاون، هكذا فعل معظمهم

القيادة  إلرشادناك أي معنى لتركهم أحياء لم يكن هُ حيث  ،الجثثوتخلصوا من النار عليهم  "جمول"
 السرية. جموللمهمة  البريطانية

عنه تحديد الهدف وجمع المعلومات  من عين، بدأت المرحلة الثانيةجرد التحقق من اسم مُ بمُ 
:"لم يشتبه قال ، حيثلد في ألمانيا بهذه الوظيفةالذي وُ  شونتجيما يتم تكليف  غالباا  ،لمهمة القتل النهائية

                                                           

تارفيزيو أو تارفيس هي مدينة في مقاطعة أوديني في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم الحكم الذاتي فريولي فينيتسيا ( 1)
 ،ية على الحدود مع كل من النمسا وسلوفينيافي فال كانالي في جبال األلب الجيرية الجنوب تقع ،جوليا في إيطاليا

 .السالفيةل من أوروبا الالتينية والجرمانية و تتميز بموقعها في نقطة االلتقاء الثالثية لكو 
أو فيالتش ثمثل فيالخ  ، حيثهي سابع أكبر مدينة في النمسا وثاني أكبر مدينة في الوالية االتحادية كيرنتن تش:فيال( 2)

 .أدريا-مفترق طرق هام للحركة الجوية في جنوب النمسا وكامل منطقة الب
 ي".الجانب الشرقي من بحيرة "ورثير سفي  تقع، مدينة نمساوية وعاصمة والية كيرنتن :كالغنفورت (3)
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كنت أذهب إلى متجر ف ،برلين األمني في مخزونال موجودة لدىالصوتية  بصمتيكانت فقد  ،بي أحد
في معظم األوقات و  ،باب لنقل تحياتي من شخص ماأي البقالة أو الحانة في الزاوية أو حتى أطرق 

في صمت غامض، بتعدوا عني أو ي ،أسمائهم الحقيقيةب يستجيبون لي عند مناداتي لهم كان الناس
 ."بالنسبة لي جيد ا الذي كانوهو 

 تفصيلياا  دم مخططاا قَ األلماني ويُ الشخص يتتبع تحركات  شونتجيجرد تأكيد الهوية كان بمُ و 
 الختطاف.بعملية ا لقيامللمنزل الذي يعيش فيه أو المنطقة التي تم اختيارها ل

هدف، كانوا لل حديدهمعند تو  ،رجال ةعن خمسعدد أفرادها زيد يق ال رَ عملوا في ف  فكان القتلة ي
جاءوا قد أنهم كانوا يأتون الى مكان الهدف ويخبرونه بيرتدون زي الشرطة العسكرية البريطانية، و عادة 

 . دون اعتراضيأتون معهم ب لماناأل كانفي معظم األوقات و  ،ألخذ رجل ُيدعى فالن لالستجواب
"في بعض األحيان : نود الوحدة شالوم جلعادي، في شهادته ألرشيف الهاغاناهكما قال أحد جُ و 

 لقد " قال:و  ه"،قتلأن يتم ُنقل إلى مكان بعيد قبل يُ  كان ، وفي أحيان أخرىكان النازْي ُيقتل على الفور
وات الخاصة الذين وقعوا في وفعالة لرعاية رجال القُ  أساليب هادئة وسريعة ناسبفي الوقت المُ طورنا 
 أيدينا".

)شاحنة نصف نقل(، يجب شاحنة يصعد إلى ال ُيريد أنأي شخص  هو ُمتعارف عليه عندكما و 
فيحني رأسه للدخول إلى ، عليه أن يضع قدمه على العتبة الخاصة بالشاحنة ليستطيع الُصعود إليها

سيستغل وأثناء دخوله بطريقة ُمنحنية إلى الداخل، ، عن مظلة قماشية(مؤخرة الشاحنة الخلفية )عبارة 
 هذا االنحناء. نتظر داخل الشاحنة من ي كانالذي 

ابتدأ تنفيذ الكمين  ،داخل الشاحنة في الظالم رأسه األلمانيالرجل فيها  يرفعاللحظة التي  ي تلكف
بشكل  بعد ذلك يسقط الجندي، و (حول حلقهتحت ذقنه )ف ذراعيه فيقوم الجندي بل الذي خطط له القتلة،

 وكسر رقبته على الفور.ه إلى خنق ذلك سيؤديمما األلماني، الرجل أثناء إمساكه برأس  عكسي

عسكر اعتقال إنجليزي بجوار هربت ضابطة من قوات األمن الخاصة من مُ في إحدى األيام 
من  لها أثناء َسجنها قطتالتُ  سلوا صوراا ، أر تقد هرب ةبعد أن اكتشف البريطانيون أن الضابطو  ،قاعدتنا

خيم الالجئين وتعرفنا عليها عندما مررنا بمُ ثم  ،رطة العسكريةإلى جميع مراكز الشُ األمام والجانب 
لم ولكن  ،وقالت إنها ال تعرف سوى اللغة الهنغارية الحمقاءلعبت دور ولكنها خاطبناها باللغة األلمانية، 

هاجرين غير مُ  على متنها لق  سفينة تُ هناك "وقال:  هنغاريليها طفل ذهب إحيث  مشكلةتلك التكن 
لم  ،احزموا أمتعتكم بهدوء وتعالوا معنا" ،على وشك البحار إلى فلسطينوهي  هنجارياشرعيين من 

مع زارو  لستُ خالل هذه العملية جَ و  ،هب معنا في الشاحنةتذتناول الُطعم و ت أن يكن لديها خيار سوى
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في الخلف بينما كان كرمي يقود  الحقاا(” اإلسرائيلي“ جيش الدفاع الذي كان جنراالا فيمئير زوريا )
، اا مناسبنراه مكان مهجور  في مناسبة مسافة نبتعدكان األمر الذي أعطانا إياه كرمي: "عندما و  ،سيارته

 ".للقضاء عليهاعالمة هي الستكون هذه و  السيارة، ق بوقطاليقوم كرمي بإس

للتأكد من و  "،ما الذي يجري؟و  ؟هذا "ماراخها األخير باللغة األلمانية: كان صُ  ،هذا ما حدثو 
تبدو فيه أنه تم  ا يحيطه من مالبس مظهراا جسدها وم اءعطُقمنا بإثم  ،موتها، أطلق كرمي النار عليها

 .اا عنيفاغتصاباا  هاغتصابا

حيث  ،لتحصينات في الجبالالنازيين إلى سلسلة صغيرة من اباستدراج  ُقمنا في معظم الحاالت
معظم الذين يواجهون اإلعدام سيفقدون غطرستهم النازية عندما ، فمهجورةو حصنة هوف مُ ناك كُ كان هُ 
وكنا قد سألناه "ارحم زوجتي وأوالدي!" ، وكانت الصرخات التي سمعها النازيون تتكرر أننا يهودب يعرفوا

 م بها هؤالء النازيون ضد الضحايا اليهود.عن عدد هذه الصرخات في ُمعسكرات االبادة التي قا

ما بين مائة  "جمول"من مايو إلى يوليو، وخالل هذه الفترة قتل  استمرت العملية ثالثة أشهر فقط
أن األساليب  "جمول"في عمليات  يؤكد العديد من المؤرخين الذين أجروا بحثاا كما ، ومائتي شخص

ناسبات، مُ تلوا في العديد من القُ  قد ية، وأن العديد من األبرياءاألهداف لم تكن كاف هذه ستخدمة لتحديدالمُ 
من قبل مصادرها للقيام بعمليات ثأر  ستغالللال جمولفرق  العديد من النقاد يتجادلون بشأن تعرضأن و 

 حدد العمالء ببساطة الشخص الخطأ.ي كان خرىفي حاالت أُ  أوشخصية؛ 

حاالت حول ما كان يحدث عن الذين سمعوا شكاوى  عندما أدرك البريطانيون، "جمول"تم إغالق 
، تفاءخبشأن حاالت اال عدم إجراء مزيد من التحقيقات تقرر وأن جمول االختفاء من العائالت األلمانية، 

 عن األلمان، وأصدرت قيادة الهاغاناه أمراا  نقل اللواء اليهودي إلى بلجيكا وهولندا بعيداا ب قامت هاولكن
  .االنتقام بوقف عمليات صارماا 

كانت أولويات اللواء الجديد بحسب الهاغانا وليس البريطانيين، هي رعاية الناجين من المحرقة 
واجهة المعارضة البريطانية، وتخصيص المساعدة في تنظيم هجرة الالجئين إلى فلسطين في مُ القيام بو 

 أسلحة لليشوف.

___ 

 

 ن قادة إال أقتل األلمان في أوروبا، بوقف  "جمول"غم من أنهم أمروا على الرُ و  ،ومع ذلك
في أيضاا أن االنتقام الذي توقف في أوروبا سوف يستمر ب اراا قر اتخذوا الهاغاناه لم يتخلوا عن القصاص و 

 فلسطين.
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)طائفة ُفرسان  أعضاء كنيسة تمبلجيسيلز األلمانيةطرد بفي بداية الحرب البريطانيون قام 
إلى الحرب  العديد منهمانضم حيث  ،سيتهم وتعاطفهم مع النازيينبسبب جن ، وذلكمن فلسطين الهيكل(
بادة اليهودب القيام وقاموا بدور نشط في ،األمانيمع  عند انتهاء الحرب عاد بعضهم إلى و  ،اضطهاد وا 

 في سارونا في قلب تل أبيب ومناطق أخرى.التي كانت منازلهم السابقة 

ُيدعى جوتثيلف  رسان الهيكل في فلسطين رجالا كان زعيم فُ 
خالل  (2)والجستابو (1)واغنر، وهو رجل صناعي ثري ساعد الفيرماخت

شالوم فريدمان،  رجل يدعىروى أحد الناجين من الهولوكوست، و  ،الحرب
في عام  بفاغنر ، أنه التقىهنجاري الجنسيةكاهن كيتنكر  وقتها كانو 

عندما كان و  ،"تفاخر بأنه كان في أوشفيتز وبوخنفالد مرتين الذي: 1944
وقام  ،أصغرهمحتى كبيرة من اليهود،  أعداد خراجإساعد في في أوشفيتز 

هم عما إذا كانوا لسأوخالل ذلك  عليهم، صب سائل قابل لالشتعالب
أن  همأخبر  هموعندما أشعل ،على األرض حقيقياا  يعلمون أن هناك جحيماا 

ب نظم بعد الحر و هذا هو المصير الذي ينتظر إخوانهم في فلسطين". 
  رسان المعبد بالعودة إلى فلسطين.لسماح لفُ ل ُخططفاغنر 

يبلغ والذي كان من روسيا،  الرائد اليهودي كان رافي إيتان نجل
"هنا يأتي األلمان في ذلك الوقت قال:  مر سبعة عشر عاماا من العُ 

ندوا في الذين جُ و بتهجون، الذين كانوا أعضاء في الحزب النازي، المُ 
متلكاتهم عندما تم ، ويريدون العودة إلى مُ الوحدة السريةالفيرماخت و 

 متلكات اليهودية في الخارج".تدمير جميع المُ 

الخاصة" التابعة للهاغاناه والتي  شركةمن "ال في قوة مؤلفة من سبعة عشر فرداا  كان إيتان عضواا 
أدرك رئيس أركان حيث  ،باشر من القيادة العليا للهاغاناهتم إرسالها لتصفية فاغنر، بموجب أمر مُ 

نتظمة واستدعى الرجلين اللذين تم اختيارهما أن هذه لم تكن عملية عسكرية مُ  ،الهاغاناه يتسحاق سديه
 مسدسه في روسيا انتقاماا عن رجل أطلق عليه النار بُ  ارهمأخبو تشجيعهم وقام ب ،للضغط على الزناد

 .الهولوكوست لمذبحة

                                                           

 فيرماخت: بمعنى "قوة الدفاع"، وهو اسم القوات المسلحة في ألمانيا. (1)
 .البوليس السري األلماني خالل الحرب العالمية الثانية: جستابو (2)

 جوتثيلف واغنر

 شالوم فريدمان
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ت استخباراتية مضنية، كانت فرقة االغتيال تنتظر بعد جمع معلوماو  1946مارس  22في 
 123قطعة أرض رملية في  والذهاب إلىأجبروه على الخروج من الطريق حيث  ،نر في تل أبيبغفا

أعلنت محطة إذاعة الهاغاناه السرية في اليوم التالي  بعد ذلكثم ، شارع ليفينسكي وأطلقوا النار عليه
"تم إعدام النازي الشهير غوتثيلف واغنر رئيس الجالية األلمانية في  هأن ،)صوت إسرائيل( "كول يسرائيل"

من أرض ُتربة أي أي نازي  تطأ قدمأنه لن  يعلم الجميعلو  ،فلسطين أمس على يد الحركة السرية العبرية
 إسرائيل".أراضي 

آخرين  رسان الهيكل في الجليل واثنيناثنين آخرين من فُ  ةبعد ذلك بوقت قصير اغتالت الهاغانا
 .أخرى أيضاا  جتمعاتمُ  قد أسست الطائفة كانت والذيفي حيفا، 

فرسان الهيكل من البالد تاركين كل شيء  اءاختفعلى  "كان لذلك تأثير فوريقال إيتان: 
للقوات المسلحة  أصبح حي سارونا في تل أبيب مقراا ثم  ،مرة أخرى" ؤيتهم بعد ذلكر يتم ورائهم، ولم 
في وساعد في السابعة عشرة من عمره،  ُمنذ أن كان قاتلك إيتانوعمل ، ”إلسرائيليةا“ خابراتوأجهزة المُ 

 ستهدف في الموساد.العثور على وحدة القتل المُ 

جرد استمرار ألعمال االنتقام من النازيين في أوروبا، بل كان بمثابة رسان الهيكل مُ لم يكن قتل فُ 
دد من الهولوكوست هي أن ها يهود فلسطين الجُ مَ تعل   روس التيكانت الدُ فقد  ،تغيير كبير في السياسة

مكن االعتماد على اآلخرين لحماية اليهود، تحت تهديد التدمير، وأنه ال يُ  الشعب اليهودي سيكون دائماا 
ن األشخاص الذين يعيشون مع هذا وأ ،صول على دولة مستقلةوأن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحُ 

صول على للحُ  ،مهما كانت شديدةو ، أياا كانت إلبادة سيتخذون جميع التدابيرواخطر بال الدائم اإلحساس
 .على الهامش في ُكل األحوال لقوانين واألعراف الدوليةيعودون لاألمن، وس

يتبنى بن غوريون والهاغاناه عمليات القتل المستهدف وحرب العصابات س، من اآلن فصاعداا 
في  افية تتجاوز الدعاية والتدابير السياسية التي كانت ُتستخدم دائماا كأدوات إض "اإلرهابية"والهجمات 

ل بَ تستخدم من ق   ،فقط وسيلة هو قبل سنوات قليلة كانما و  ،محاولة تحقيق هدف الدولة والحفاظ عليها
ح سال ال التيار السائد على أنهبَ من ق   انظر إليهأصبح يُ واآلن ، المتطرفين المنبوذين من ليحي واإلرغون

 قابل للتطبيق.

ثم أمرت القيادة  ،في البداية بدأت وحدات الهاغاناه في اغتيال العرب الذين قتلوا مدنيين يهود
خدم في ذلك الوقت صطلح استُ خاصة" ببدء "عمليات إرهابية شخصية" وهو مُ  شركةالعليا للميليشيا "

اضطهدوا الحركة السرية اليهودية باط إدارة البحث الجنائي البريطاني الذين ستهدف لضُ غتيال المُ لال
وقد ُأمروا بـ "تفجير مراكز االستخبارات البريطانية التي  ،”إسرائيل“ وعملوا ضد الهجرة اليهودية إلى أرض
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عملت ضد حيازة اليهود لألسلحة" و "اتخاذ إجراءات انتقامية في القضايا التي تحكم فيها المحاكم 
 اناه باإلعدام".العسكرية البريطانية على أعضاء الهاغ

مة الجديدة ستضطر وأن األُ  ،في فلسطين دولة يهودية ستقام قريباا  ، فإنتوقع بن غوريونوكما 
وهكذا بدأت  ،جاورةوصد غزوات جيوش الدول العربية المُ  ،إلى خوض حرب ضد العرب في فلسطين فوراا 

باسم  من االستعدادات صدر أمر  زء لهذه الحرب الشاملة، وكجُ  قيادة الهاغاناه في التحضير سراا أيضاا 
 كان العرب في فلسطين.ؤساء السُ )ستارلينج( يقضي باغتيال رُ أوزرزير 

 

___ 

 

تطرفون تحت األرض ستهدف، كان المُ ف الهاغاناه ببطء من استخدام عمليات القتل المُ بينما كث  و 
 طين.حاولين إخراج البريطانيين من فلسوساق، مُ  قد أطلقوا حملة القتل على قدم  

ليس فقط القضاء على شخصيات  ،"ليحي"الذي يتولى اآلن قيادة  ريتسحاق شاميصمم حيث 
حاوالت بمُ أيضاا ويقوم  ،أفراد إدارة البحث الجنائي على محلياا  القضاء ، بلرئيسية في االنتداب البريطاني

سامي السير هارولد فوض الرطة القدس مايكل جوزيف ماكونيل، والمُ عديدة لفعل الشيء نفسه مع قائد شُ 
والتر إدوارد مثل لهدفه السياسي  الذين شكلوا تهديداا  ،لدان األخرىاإلنجليز في البُ  وحتى ،ماكمايكل

  .باسم اللورد موين غينيس، المعروف رسمياا 

كم تحت الحُ  كانت أيضاا  حيث ،قيم في القاهرةوزير الدولة البريطاني المُ حيث كان اللورد موين، 
لتقييد  يةاستخدم موقفه بجدوالذي للسامية  صارخاا  ياا عاداليهود في فلسطين مُ  هاعتبرو د فق ،البريطاني

  لطة ييشوف من خالل تقليل حصص الهجرة للناجين من المحرقة بشكل كبير.سُ 

مالء أرسل اثنين من عُ و  ،بقتل موين اا أمر حيث أصدر شامير 
لياهو بيت زوري إلى القاهوهما ، ليحي رة، حيث انتظروا إلياهو حكيم وا 

سكرتيره في السيارة  ركبعندما توقف موين و  ،عند باب منزل موين
أحدهم  ورفع ،السيارة نحو جريا بسرعة "بيت زوري"و "حكيم"معه، 

، عبر النافذة ووجهه نحو رأس موين، وأطلق النار ثالث مرات هسدسمُ 
إلى  نهارالقد أطلقوا النار علينا!" ثم  "أوه وصرخ: أمسك موين بحلقه ُثم

كان شامير قد ف ،كانت عملية هواة لقد ومع ذلك، كرسيهعلى األمام 
 (إدوارد غينيس )بارون موينروب في سيارة، لكنهم بدالا من ذلك ه الصغار بالترتيب للهُ تنصح قتل
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وكم حكيم القبض عليهم، وحُ من إلقاء رطة المصرية الشُ األمر الذي مك ن  ،طءفروا على دراجات تسير ببُ 
 بعد ستة أشهر.قوا ن  دينوا وشُ وبيت زوري وأُ 

ن لم يكن ذلكلقد  تصوره  كما التأثير كان لالغتيال تأثير حاسم على المسؤولين البريطانيين، وا 
التكهن بكيفية  من الصعب جداا سيكون قبلة، في السنوات المُ أن  وتكراراا  مراراا ” إسرائيل“ كما تعلمو  ،شامير

 سير التاريخ بعد إصابة شخص ما برصاصة في الرأس.

حاولة إبادة شعب بأكمله ومُ  ،محرقةلل المطلق شرلابعد 
في أوروبا، كان هناك تعاطف متزايد في الغرب مع القضية 

سبوع األول من تشرين حتى األُ و لبعض الروايات،  الصهيونية وفقاا 
زراء البريطاني ونستون كان رئيس الوُ  1944الثاني )نوفمبر( 

 ،في فلسطينتشرشل، يدفع حكومته لدعم إنشاء دولة يهودية 
بادرة بما في ذلك ؤثرة لدعم المُ حشد العديد من الشخصيات المُ و 

أن نفترض إذن أن تشرشل كان  فيه ليس من المبالغو  ،اللورد موين
مكن أن يصل إلى قمة يالطا مع فرانكلين روزفلت وجوزيف من المُ 

يجابية ستقبل دولة يهودية، فيما يتعلق بمُ  ،ستالين بسياسة واضحة وا 
القاهرة، وصف تشرشل المهاجمين ما حدث في بعد  بدالا من ذلكو  في االغتيال، ليحي ُعمالء دخلت لوال

  عيد النظر في موقفه.يُ سبأنهم "مجموعة جديدة من رجال العصابات" وأعلن أنه 

رغون بقيادة االزرع أعضاء من منظمة حيث  ،1946تموز )يوليو(  22 حتىواستمر القتل 
ندق الملك داوود في القدس، حيث تفجرات في الجناح الجنوبي من فُ راماا من المُ كيلوغ 350مناحيم بيغن 

من  يةكالمة تحذير مُ  هم تلقواأن، ومع مكاتب إدارة االنتداب البريطاني والجيش واالستخباراتفيه كانت 
الذي  فجارنااللم يتم إخالء المبنى قبل وقوع و  ،دعةخُ هم رفضوها ألنهم اعتقدوا أنها ولكنرغون منظمة اال

 .45وُجرح  شخصاا  91ُقتل و  ،هائالا  كان

عصابات على مركز ل اا أو هجوم ،حتقرستهدف لمسؤول بريطاني مُ القتل المُ هو لم يكن هذا 
يوجد بداخله العديد من  استهدف هدفاا  "إرهابي"بدالا من ذلك، كان من الواضح أنه عمل و  ،للشرطة
 اليهود من بين الضحايا. منكبير عدد  ودوج، اعتراضاا  والذي ُيعتبر أكثر ،المدنيين

شجب بن غوريون على الفور منظمة و  ،في ييشوف شديداا  ندق الملك داوود نزاعاا أثار تفجير فُ 
 رغون ووصفها بأنها "عدو للشعب اليهودي".األ

 شرشلونستون ت
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أكتوبر، من  31بعد ثالثة أشهر من هجوم الملك داود في حيث  ،لم يتم ردع المتطرفينلكن 
خرى بالعمل من تلقاء نفسها دون موافقة أو علم بن غوريون بتفجير السفارة يحي مرة أُ قامت خلية ل

تعرض مبنى السفارة ألضرار بالغة، ولكن بفضل حقيقة أن العملية جرت ليالا، حيث  ،البريطانية في روما
 أصيب حارس أمن واثنين من المارة اإليطاليين فقط.

بالبريد إلى كل عضو بارز في مجلس الوزراء  بعد ذلك مباشرة أرسل ليحي رسائل مفخخة
، المظاريفمن  أيلم ينفجر حيث فشل ذريع، عبارة عن  كان من ناحية هذا الجهد ،البريطاني في لندن

أظهرت و  ر هذه االنفجارات،شقدرته على نومدى  أوضح ليحي وجهة نظرهلقد ، ناحية أخرى منولكن 
لألمن  اتهديدالتأخطر من عتبر الصهيوني كان يُ  "اإلرهاب"جهاز األمن البريطاني أن و ، MI5(1)ملفات 

تم إنشاء خاليا و  نفسه، أكثر خطورة من االتحاد السوفيتي ، حيث كانالقومي البريطاني في ذلك الوقت
حذرت مصادر  ، حيثخاص به"المأوى ال"لضرب الكلب في  ،MI5ذكرة لمُ  رغون في بريطانيا، وفقاا اال

ن موجة من الهجمات على "شخصيات بارزة مختارة"، من بينهم وزير الخارجية المخابرات البريطانية م
، أورد تقرير للمفوض 1947في نهاية عام و  ،زراء كليمان أتلي نفسهإرنست بيفين وحتى رئيس الوُ 

أفراد  المدنيين ومن منفرداا  176تل قُ  حيث ن الماضيينعدد ضحايا العامي   يوضح السامي البريطاني
 لبريطاني.االنتداب ا

"فقط  :كين في أحد شوارع القدسيقود من إطالقه النار على توم ويلقال ديفيد شومرون بعد عُ 
لو لم يبدأ ]أبراهام[ ، و هي التي دفعت البريطانيين إلى الرحيل التي حدثت عمليات العدامو األفعال هذه 

 ."موجودة اآلن بالفعل” إسرائيل“ شتيرن الحرب، لما كانت دولة

عن قد تنازلت تقلصة اإلمبراطورية البريطانية المُ  في ظل أن دل المرء مع هذه التصريحاتجاقد يُ 
لدان التي لم يتم فيها استخدام تكتيكات السيطرة على غالبية مستعمراتها، بما في ذلك العديد من البُ 

حصلت التي ، دناله مثل ،باالستقالل عن السكان األصليين ةألسباب اقتصادية وزيادة المطالب "اإلرهاب"
قتنعين بشدة بأن شجاعتهم ومع ذلك كان شومرون وأمثاله مُ  ،على استقاللها في نفس الوقت تقريباا 

 تطرفة قد أدت إلى رحيل البريطانيين.وأساليبهم المُ 

الذين سيلعبون  "واإلرهابيين"م الذين حاربوا تلك العصابات الدموية السرية والقتلة وكان الرجال هُ 
 جتمع المخابرات.ومُ ” اإلسرائيلية“ سلحةفي بناء الدولة الجديدة للقوات المُ  اا مركزي دوراا 

                                                           

وكالة حيث إن   ،، المعروف عالميا بإسم القسم الخامس في هيئة المخابرات العسكرية المكتب الخامس أو جهاز األمن (1)
تب االتصاالت مكاو االستخبارات واألمن المحلية في المملكة المتحدة تعمل مع جهاز االستخبارات البريطاني، 

 .الحكومية البريطانية وهيئة استخبارات الدفاع
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2 
 م السري الجديدميالد العاَل

 

تحدة لصالح تقسيم صوتت الجمعية العامة لألمم المُ  1947تشرين الثاني )نوفمبر(  29في 
نشاء وطن يهودي ذي سيادة لكن و  بعد ستة أشهر، التقسيم لن يدخل حيز التنفيذ إالوهذا  ،فلسطين، وا 
حسن سالمة قائد القوات الفلسطينية في جنوب  بَ صَ نَ  ، حيثالهجمات العربية بدأت في اليوم التالي

كاب رُ  8بالقرب من بلدة بتاح تكفا، مما أسفر عن مقتل  "إسرائيليتين"لحافلتين  البالد ومقاتلوه كميناا 
صابة كثيرين آخرين من في اليوم التالي و  ،لعرب الفلسطينيين واليهودبدأت الحرب األهلية بين ا ، ثموا 

"فلسطين  :ووعد رجال وطنه بأن ،الحافالت، وقف سالمة في الساحة المركزية لمدينة يافا العربية ومجهُ 
وُجرح  يهودياا  48خالل األسبوعين التاليين ُقتل في  هنإحيث  لقد أوفى بوعدهو  ،ستتحول إلى حمام دم"

  .آخرون 155

أنه  وحتى ،قاتلمُ  500ي قاد قوة قوامها سالمة الذ
تل أبيب مباشرة، أصبح بطالا في العالم العربي،  ةهاجمبمُ  قام

صور نشرت مجلة المُ  ، حيثباركة الصحافةوقد حظي بمُ 
قواته في عددها  وهو في ُمقدمة هورة ضخمة لالمصرية صُ 
"البطل  رئيسي:تحت عنوان و  1948يناير  12الصادر في 
 ".الجبهة الجنوبية ئدقاحسن سالمة 

كان بن غوريون قد استعد لمثل هذه االعتداءات في 
م األعداء، وكان كان عرب فلسطين هُ حيث تفكيره، 

البريطانيون الذين استمروا في الحكم حتى يصبح التقسيم 
 القائـد/ حسـن سالمـة ،ضهميحر قاموا بتم من هُ  1948في مايو  بشكل رسمي سارياا 
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 بدائيةعظم قوات الهاغاناه كانت مُ حيث  ولية،ودفاعاتهم األمكن لليهود االعتماد فقط على أنفسهم يُ و 
  .صادرتها من قبل البريطانيينخبأة في مخابئ سرية لتجنب مُ التدريب والتجهيزات، وكانت أسلحتها مُ 

هاجرين الجدد الذين المُ من خالل مدعومين وكانوا ، ونساءا  رجاالا الجيش البريطاني مكوناا من  كان
بكثير  دامى المحاربين في الجيش األحمر(، لكنهم كانوا أقل عدداا بعضهم من قُ و ت )نجوا من الهولوكوس

كان بن غوريون على علم بتقديرات وكالة المخابرات المركزية فقد  ،من قبل القوات المشتركة للدول العربية
يكونوا بعض أفراد شعبه لم وأن  ،وأجهزة المخابرات األخرى بأن اليهود سينهارون تحت هجوم العرب

 على األقل أظهر ثقة في قدرة الهاغاناه على الفوز.ظاهرياا لكن بن غوريون  ،واثقين من النصر

عن طريق هي استخدام القوة االنتقائية،  بعد ذلكطة الهاغاناه لسد الفجوة العددية كانت خُ و 
الحرب األهلية،  من زء من هذا التصور وبعد شهر  وكجُ  ،اختيار األهداف لتحقيق أقصى قدر من الفعالية

من قادة العرب الفلسطينيين الذين كان من  اسماا  23 التي حددتليا عملية ستارلينج، أطلقت قيادتها العُ 
 قرر استهدافهم.المُ 

كانت المهمة بحسب القائد العام للهاغاناه يعقوب دوري، 
: "القضاء على قادة األحزاب السياسية العربية أجزاءمكونة من ثالثة 

ضرابات إضرابات ضد المراكز السياسية؛ عمل و عليهم؛  أو القبض وا 
 ضد المراكز االقتصادية والصناعية العربية".

تحت الذي كان حسن سالمة كان على رأس قائمة األهداف 
وحي دس والزعيم الرُ فتي األكبر للقُ قيادة الحاج أمين الحسيني، المُ 

الثورة العربية  في قيادة سالمة ةساعدحيث قام بمللعرب الفلسطينيين، 
 -لمدة ثالث سنوات-قاتلون العرب التي هاجم فيها المُ و ، 1936عام 
 بريطانية ويهودية. أهدافاا 

ن الحسيني وسالمة من فلسطين بعد أن ُوضعا على قائمة المطلوبين لدى االنتداب م   ل  كُ اختفى 
الستخابارات العسكرية وهي ا-، ألبفيرانضموا إلى قوات األمن الخاصة و ، 1942البريطاني في عام 

طة عظيمة حيث لقد كانت خُ و  ،، للتخطيط لعملية أطلس-وكالة المخابرات العسكرية النازيةفي االلمانية، 
وماندوز األلمان والعرب بالهبوط بالمظالت إلى فلسطين وتسميم إمدادات المياه في تل أبيب من يقوم الكُ 

قدسة ضد االحتالل عرب البالد على خوض حرب مُ حفز مكن من اليهود، مما يُ أجل قتل أكبر عدد مُ 
 ، وقاموا بأسرشفرة اللغز النازية البريطانيون عندما اخترق فشالا ذريعاا  ُخطتهم فشلت ، ولكنالبريطاني
 .1944أكتوبر  6رب من أريحا في سالمة وأربعة آخرين بعد أن سقطوا في واد صحراوي بالقُ حسن 

 يعقوب دوري 
 أول رئيس أركان للجيش السرائيلي
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لق البريطانيون سراح بعد الحرب العالمية الثانية أطو 
حاولت الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، ولقد  ،سيني وسالمةالحُ 
التي أشرفت على الكثير من النشاط السري للييشوف في أوروبا و 

 ،1948و  1945وقتله عدة مرات بين عامي  الُحسينيتحديد مكان 
 سبباا  أيضاا و فتي مع هتلر، هو االنتقام لتحالف المُ  زئياا وكان الدافع جُ 

سيني قد خرج من البالد، لكنه كان ال يزال ربما كان الحُ ف: دفاعياا 
ستوطنات اليهودية في شارك بنشاط في تنظيم هجمات على المُ يُ 

بسبب لكن و  ،غتيال القادة اليهودالحاوالت مُ ب يقومشمال فلسطين و 
ية والعاملين المدربين، فشلت كل هذه اتنقص المعلومات االستخبار 

 حاوالت.الم

لدمج الذكاء البشري واإللكتروني  في ُمحاولة أول عملية للهاغاناه في بدأ البحث عن سالمة
قامت وحدة تابعة لفرع مخابرات الهاغاناه بقيادة إيسر هاريل، بالتنصت على خط حيث  ،بشكل واعد

دوات تم بناؤه ألل ُمخصص كان لدى هاريل كوخو  ،الهاتف المركزي الذي يربط يافا بباقي أنحاء البالد
كان و  ،تقليم وجزازات العشبالومأله بمقصات  ،الزراعية "ميكفيه إسرائيل"أراضي مدرسة  بالقرب من

 ،حاسية لنظام الهاتف في يافااألسالك النُ  منفرة تحت األرض، تم قصه في حُ  ئاا بّ مخَ هناك جهاز تصنت 
الناطق بالعربية الذي وضع مجموعة  (ياش) عميلالوجه  ذكراته: "لن أنسى أبداا في مُ  كتب هاريل الحقاا و 

ولوح بيده عاطفيا إلسكات اآلخرين  ندهشاا فمه مُ  فغرّ ، حادثة األولىمن سماعات الرأس واستمع إلى المُ 
كانت الصفوف مليئة بالمحادثات التي كان يجريها القادة السياسيون ورؤساء و  ،الذين كانوا ينتظرون بشدة

كالمات التي تم اعتراضها، تحدثين في إحدى المُ أحد المُ كان سالمة حيث  ،"الوحدات المسلحة مع زمالئهم
غالق إلمالء الهاغاناه لنصب كمين له بقطع شجرة خطط عُ  ، ثمسافر إلى يافاأنه سيُ )شاي( علم و 

 الطريق الذي ستسير عليه سيارته.

الت اغتيال قبل أن من عدة محاو  أيضاا  نجا سالمة ، فقدالكمين فشل ولم يكن الفشل األخير لكنّ 
 اا ضكما فشلت أي ،لهويته اا دركغير مُ  الشخص الذي قام بقتله كانو  ،1948يسقط في القتال في يونيو 

، بسبب المعلومات االستخبارية الخاطئة ستهدف لعملية ستارلينج األخرى تقريباا حاوالت القتل المُ جميع مُ 
 عديمي الخبرة.لكن هرة و من قبل الرجال القتلة الم المليء باألخطاءأو األداء 

––– 

 المفتي/ محمد أمين الحسيني
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خبة في الهاغاناه، من قبل وحدتين من وحدات النُ  اا العمليات الوحيدة التي نجحت تم تنفيذها جميع
كانت إحدى هذه و  ،سلحة جيداا والمُ  ، وهي الميليشيا الوحيدة المدربة جيداا "باالش"وكالهما ينتميان إلى 

وماندوز سرية رى كانت "الفصيلة العربية"، وهي وحدة كُ "السرية البحرية" واألخ (Palyam)الوحدات هي 
 يعمل أعضاؤها على أنهم عرب.

البحرية باالستيالء على  Palyamلوحدة صدرت أوامر  
جرد بمُ و أهم بوابة بحرية في فلسطين، والتي ُتعتبر ميناء حيفا، 

مكن من سرقة أكبر قدر مُ  ت مهمتهمكان ،مغادرة البريطانيين
دات التي بدأ البريطانيون بشحنها للخارج ومنع عاألسلحة والمُ 

 .قدر اإلمكان العرب من فعل الشيء نفسه

من سالح الحيازة ب األشخاص التي قامت ركزنا على"
 ما ذكره هذا بحثنا عنهم وقتلناهم"و العرب في حيفا والشمال 

 أحد رجال باليام. ،أبراهام دار

ته األم، لغكالذي كان يتحدث اإلنجليزية  ،دار أبراهام
نود بريطانيون بأنهم جُ  تظاهروا رجلين آخرين من باليامومعه 

رب من تم وضع موعد للتبادل بالقُ و  ،يريدون بيع معدات مسروقة للفلسطينيين مقابل مبلغ كبير من المال
كان اليهود الثالثة يرتدون الزي البريطاني في مكان  ، حيثمطحنة دقيق مهجورة في ضواحي قرية عربية

ثم  ،كانوا مختبئين في الجواراليهم و  اإلشارةوانتظر أربعة آخرون  ،تماع عندما وصل الفلسطينيوناالج
قال دار: "كنا نخشى أن توقظ طلقات الرصاص و  ،وقتلوهم بأنابيب معدنية من فوقهم على العربانقضوا 
 ".دون القيام بإطالق النيران عملية صامتةال أن تكونقررنا ف من حولنا الجيران

المقاتلين المدربين الذين  أفضلالعربية عندما قررت الهاغانا أنها بحاجة إلى  المجموعةشكلت ت
، جمع المعلومات وتنفيذ مهام التخريب والقتل المستهدفللقيام بيمكنهم العمل في عمق خطوط العدو، 

كوماندوز المهاجرون من األراضي العربية تكتيكات من المعظمهم الذين كان  تدريب رجالها حيث شمل
كانوا يلقبون بـ و كثفة لإلسالم والعادات العربية دراسة مُ كانوا يدرسون  ولكن أيضاا  متفجرات،الو 
(Mistaravim)، لدان العربية، وهو االسم الذي انتقلت به الجاليات اليهودية في بعض البُ  أي الُمستعربين

الملبس  من حيث ي جميع النواحي األخرىشابهين للعرب فلكنهم كانوا مُ و حيث مارسوا الديانة اليهودية 
 .إلخ ..واللغة والعادات االجتماعية 

 أبراهام دار
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اولة اغتيال الشيخ نمر التعاون بين الوحدتين محُ  هذا نتج عن
الخطيب، رئيس التنظيمات اإلسالمية في فلسطين، أحد األهداف 

على الشارع الفلسطيني  كبيراا تأثيره  الذي كان األصلية لعملية زرزور،
 ينالبريطاني أي من أن يتحرك دون أن يوقفه للُمستعربين يمكنأنه  وبما

نصبوا حيث  1948 فبرايرفي  ، حدثت محاولة االغتيالأو العرب
حملة بالذخيرة إلى دمشق بسيارة مُ  تهمن رحل عادعندما  للخطيب كميناا 

روح بالغة وغادر فلسطين ونأى بنفسه عن أي دور سياسي أصيب بجُ و 
 فاعل.

 أن مجموعة من العرب ،خبريه العاملين في الميناءأيام سمع أفراهام دار من أحد مُ  بعد بضعة
يتحدثون عن خطتهم لتفجير سيارة مليئة بالمتفجرات في قسم يهودي سمعهم  ،في مقهىكانوا  عندما

سيارة اإلسعاف البريطانية التي حصلوا عليها لهذا الغرض كانت جاهزة في مرآب وأن  ،مزدحم في حيفا
نبلة خاصة بهم في قُ  الُمستعربينأعدت عائلة حيث  ،ي شارع الناصرة في الجزء العربي من المدينةف

 توقفواإصالح أنبوب متفجر، و  علىتظاهرين بأنهم عمال يعملون شاحنة قادوها إلى الحي العربي، مُ 
هنا؟ ممنوع  نهو "ما الذي تفعل :صرخ الرجال في المرآب عليهم باللغة العربيةثم  بجوار جدار المرآب

 " !واذهبوا من هنا قوف السيارات هنا! حرك الشاحنةوُ 

 نحتاجثم نحصل على مشروب، سوف على الفور، ذاهبين " :باللغة العربية الُمستعربينأجاب 
، وبعد دقائق تنتظرهمذهبوا إلى سيارة كانت ثم  ،بعض الشتائم المثيرة تسريب" مضيفاا ال اصالح إلى أيضاا 

، وقتلت سيارة اإلسعاف أيضاا و  حيث انفجرت الشاحنة التي كانت بداخلها الُقنبلةم، نبلتهانفجرت قُ 
 الفلسطينيين الخمسة الذين كانوا يعملون عليها.

––– 

الجديدة وأصبح أول رئيس وزراء ” إسرائيل“ أعلن بن غوريون إقامة دولة ،1948مايو  14في 
 ذلك.عه بعد يمكن توقُ الذي ف ما عر  كان يَ و  ،ووزير دفاع

قبل و اآلن و  ،من المصادر في الدول العربيةمتغلغلة قبل سنوات أمر بن غوريون بتشكيل شبكة 
أبلغه رؤوفين شيلوح مدير الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، قسم  ،”إسرائيل“ ثالثة أيام من قيام

نهم يعتمدون على و  ،مايو 15 تزامن فيجوم مُ شن هُ  خابرات في الوكالة أن "الدول العربية قررت أخيراا المُ  ا 
 طة الهجوم.قدم شيلوح تفاصيل كثيرة عن خُ  حيث عدم وجود أسلحة ثقيلة وسالح جوي عبري"

 الشيخ/ "محمد نمر" الخطيب
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تم الهجوم من قبل العرب الدولة  قيام بعد إعالنو نتصف الليل عند مُ فكانت المعلومات دقيقة 
من القوات  أفضل تجهيزاا وكانوا  عددحيث كان العرب متفوقين في ال ،من اليهود سبعة جيوشعلى 

ح صر  حينها  ،صاباتاإلستوطنات وأوقعوا المُ حرروا بكر حيث اليهودية، وحققوا مكاسب كبيرة في وقت مُ 
هذه حرب دمار ومجازر عظيمتين  ستكون" :األمين العام لجامعة الدول العربية، عبد الرحمن عزام باشا

 ون".ذكر مثل المجازر التي ارتكبها المغول والصليبيستُ 

أعادوا تجميع صفوفهم حيث  ،لكن اليهود اآلن "إسرائيليون" رسمياا 
دنة مبعوث األمم المتحدة بعد شهر توسطت الهُ و  ،جوموذهبوا إلى الهُ 

نهكين وبحاجة إلى الخاص، الكونت فولك برنادوت كان كال الجانبين مُ 
عادة اإلمداد  فضلب، تعندما استؤنف القتال انقلبت الطاوالو  ،الراحة وا 

دارة معركة مُ وُ  متازة، إلى جانب مساعدة جود معلومات استخباراتية وا 
حيث العديد من الناجين من الهولوكوست الذين وصلوا لتوهم من أوروبا، 

القوات العربية، وفي النهاية احتلوا أراضي طرد من  "اإلسرائيليون"تمّكن 
م لألمم أكثر بكثير مما تم تخصيصه للدولة اليهودية في خطة التقسي

  المتحدة.

بشأن  تفائالا تفوقة لم يكن بن غوريون مُ مُ  قد صدت جيوشاا ” إسرائيل“ غم من أنعلى الرُ و 
المعارك األولى، لكن خسروا بما يكون العرب قد رُ ف ،"اإلسرائيلي"االنتصار قصير المدى لجيش الدفاع 

رفضوا  ،"بإسرائيل"عربية المحيطة في الدول ال الذين عاشوا أولئك الذين عاشوا في فلسطين وأولئك جميع
عادة الالجئين إلى ديارهم.” إسرائيل“ تعهدوا بتدميرو  ،قبول شرعية األمة الجديدة  وا 

 في الدفاع عن حدود الكثير مكنه أن يأملال يُ ” اإلسرائيلي“ كان بن غوريون يعلم أن الجيش
فقد بقايا عمليات استخبارات الهاغاناه،  منو  ،الطويلة والمعقدة من خالل القوة البشرية المطلقة” إسرائيل“

 شرعية.الدولة لكان عليه أن يبدأ في بناء نظام صحيح مناسب ل

ستعمرة تمبلر ساعديه برئاسة شيلوح، إلى مكتبه في مُ يونيو استدعى بن غوريون كبار مُ  7في و 
األدوات  "االستخبارات هي إحدىوكتب شيلوح في مذكرة إلى بن غوريون:  ،السابقة في تل أبيب

يجب أن تصبح أداة دائمة بما في ذلك أجهزتنا ، و العسكرية والسياسية التي نحتاجها بشدة لهذه الحرب
 السياسية ]في زمن السلم[."

الُمفاجئة الكبيرة والتي تحدت  تل شيء كانبعد كُ ف أن يتم اقناعه،لم يكن بن غوريون بحاجة إلى 
 مديناا باالستخدام الفعال لالستخبارات الدقيقة.ذي كان وال اتهاودفاعة الدول تأسيس كل الصعاب، هي

 الكونت برنادوت
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كان قسم المخابرات في هيئة  :األول ،بإنشاء ثالث وكاالت بن غوريون مرفي ذلك اليوم أَ 
 :الثانيو  AMANباالختصار العبري  شار إليه الحقاا ، والذي يُ "اإلسرائيلي"األركان العامة لجيش الدفاع 

ز األمن العام( المسؤول عن األمن الداخلي والذي تم إنشاؤه كنوع من كان الشين بيت )اختصار لجها
نظمة اسمها غيرت المُ حيث ) ،البريطاني MI5بين مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي وجهاز  الدمج
ك شيرون إليها باالختصار الشاباما زالوا يُ  "اإلسرائيليين"عظم لكن مُ ، ”اإلسرائيلية“ إلى وكالة األمن الحقاا 

 لدائرة السياسية اآلنا تكان :الثالثو  ،(الشين بيت إلىفي هذا الكتاب ذكرت كما  أو بشكل أكثر شيوعاا 
ستنخرط في التجسس األجنبي وجمع و  ،إلى وزارة الخارجية الجديدة، بدالا من الوكالة اليهودية والتي تنتمي

رب من وزارة الدفاع ارونا، بالقُ تم تخصيص منازل تمبلر المهجورة في حي سو  ،المعلومات االستخبارية
 نظمة من أجهزة األمن.مُ القوة الفي مركز  ظاهرياا  ل جماعة، مما وضع مكتب بن غوريونلكُ 

تم استيعاب بقايا وكاالت فقد  ،نظم في تلك األشهر والسنوات األولىناك شيء مُ لكن لم يكن هُ 
عادة استيعابهم في أجهزة  الهاغاناه في مختلف األجهزة األمنية أو عصابات التجسس، ثم تم خلطهم وا 

التي ال تعد وال تحصى لما كانوا في  معاركالأضف إلى ذلك  ،أخرى
الكثير من الفوضى في  ُهناك كانأنه ، و وبدافع غرورهم األساس ثواراا 

المؤسسين لالستخبارات  القادةقال إيسر هاريل أحد حيث  السري،التجسس 
كان علينا إنشاء دولة والدفاع  ،صعبة"لقد كانت سنوات : "اإلسرائيلية"

كم ون أي حُ لكن تم تحديد هيكل الخدمات وتقسيم العمل دُ  ،عنها
ناقشات مع جميع األشخاص المعنيين بطريقة مُ  إجراء منهجي، ودون

 ."وتآمر أكثر تشددا  

جراءات واضحة، وسيقوم العُ  ن مالء الميدانيو في ظل الظروف العادية سيضع المسؤولون حدوداا وا 
النوع من لم يكن لديها هذا ” إسرائيل“ لكن ،مصادر المعلومات على مدى سنوات زراعةب بكل صبرو 

رعة فائقة وتحت الحصار، بينما كانت الدولة الفتية كان البد من بناء عملياتها االستخباراتية بسُ و  ،الترف
 قاتل من أجل وجودها ذاته.تُ 

––– 

 من بينهم : كان هناكداخلياا  بن غوريون تحدياا لخاصة باجواسيس الكان التحدي األول الذي واجه 
ومن األمثلة  ،الحركات اليمينية السرية حيث كانوا من، غير أخالقيتحدوا سلطته بشكل  قد يهود

قرر أن تصل سفينة بهذا االسم، كان من المُ  ،1948المتطرفة على هذا التحدي قضية ألتالينا في يونيو 
نظمة رفضت تسليم جميع لكن المُ و  ،مهاجرين وأسلحة على متنها تحمل أرسلها اإلرغون من أوروبا،

 إيسر هاريل
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أمر و  ،اتحت إمرتهال تزال  التي وحداتلعلى منح بعضها ل تاألسلحة إلى جيش الدولة الجديدة، وأصر 
 ،مالء داخل اإلرغون، باالستيالء على السفينة بالقوةخططات من قبل عُ بن غوريون الذي تم إبالغه بالمُ 

قاتالا من اإلرغون وثالثة جنود تل ستة عشر مُ وقُ  ،في المعركة التي تلت ذلك لسفينةاغرقت ثم 
بعد فترة وجيزة، اعتقلت قوات األمن مائتي عضو من اإلرغون في جميع أنحاء البالد مما و  ،"إسرائيليين"

 .أنهى وجودها فعلياا 

لطة بن غوريون ل سُ تحت قيادته رفضوا بدورهم قبو  الذين كانوا حييق شامير ونشطاء لااسح
طة سالم م المتحدة بيرندوت خُ الصيف، صاغ مبعوث األمُ الهدنة في فصل فترة خالل و  ،األكثر اعتداالا 

لكن الخطة لم تكن مقبولة من قبل ليحي وشامير، اللذين اتهما برنادوت  ،ؤقتة كانت ستنهي القتالمُ 
 دوداقتراح من شأنه إعادة رسم الحُ  بالتعاون مع النازيين خالل الحرب العالمية الثانية وصياغة

النقب والقدس للعرب، ووضع ميناء حيفا ومطار اللد  صحراء بطريقة تشمل إعطاء معظم” اإلسرائيلية“
 من شأنه جعلألف الجئ عربي  300لسيطرة الدولية، باإلضافة إلى إلزام الدولة اليهودية باستعادة ا تحت

 .حياةغير قادرة للبقاء على قيد ال ”إسرائيل“

: ، مثلشكل إشعارات تم نشرها في شوارع المدن علىعدة تحذيرات عامة  ت ليحيأصدر 
"سينتهي أنه  كانت اإلذاعة السرية أكثر صراحة، معلنةا و . خرج من بالدنا"أُ  برنادوتنصيحة إلى الوكيل "

يرات، وأمر مراقبي تجاهل برنادوت التحذو  ،(الهاغتيتم " )إشارة إلى اللورد موين الذي للوردالكونت مثل ا
 األمم المتحدة بعدم حمل السالح قائالا: "علم األمم المتحدة يحمينا".

 .أمر شامير باغتياله ندوببقبول خطة الم برنادوت وعندما اقتنع

طته سبتمبر بعد أربعة أشهر من إعالن قيام الدولة، وفي اليوم التالي لتقديم برنادوت خُ  17في 
 سوتويكونة من ثالث سيارات دمم المتحدة، كان يسافر مع حاشيته في قافلة مُ إلى مجلس األمن التابع لأل

عندما سدت سيارة جيب و دس اليهودية، بيضاء من مقر األمم المتحدة إلى حي رحافيا في القُ  سيدانس
أطلق اثنان منهم النار على إطارات  عالية، سوداء بعاتبان يرتدون قُ قفز إلى الخارج ثالثة شُ  ،طريقهم

تحدة، وفتح الثالث يهوشوا كوهين، باب السيارة التي كان برنادوت يستقلها وفتح النار كبات األمم المُ مر 
األولى الرجل الجالس بجوار  ُدفعة الرصاصاتأصابت وقد  ،40شمايسر إم بي من طراز بمدفع رشاش 

 الكونت تثر دقة أصاباألككانت  ةالتالي لدفعةبرنادوت، وهو كولونيل فرنسي اسمه أندريه سيروت، لكن ا
الوقت الذي خالل انتهى الهجوم برمته في ثوان  "مثل الرعد والبرق، و  ،ُقتل كال الرجلينحيث  ،في صدره

النقيب موشيه هيلمان، الذي ” اإلسرائيلي“ يستغرقه إطالق خمسين طلقة"، هكذا وصفه ضابط االتصال
 ناة.ى الجُ القبض عل فيما بعد لم يتمو  ،كان في السيارة مع الضحايا
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حراجها الشديد أدان مجلس األمن ذلك و  ،أثارت عملية االغتيال غضب القيادة اليهودية وا 
دس"، وكتبت صحيفة يبدو أنه ارتكبته مجموعة إجرامية من اإلرهابيين في القُ  جباناا  "عمالا  :باعتباره

لدولة اليهودية[ في بار ]"لم يكن بوسع أي جيوش عربية أن تفعل الكثي :نيويورك تايمز في اليوم التالي
 ."وقت قصير جداا 

ؤدي إلى تمكن أن يُ والتي لسلطته،  خطيراا  رأى بن غوريون أن عملية ليحي المارقة تمثل تحدياا 
ر أمَ و  ،حظر كل من اإلرغون والليحيقيامه بكان رد فعله على الفور  ، حيثانقالب أو حتى حرب أهلية

 ،ق شاميراوكان على رأس قائمة المطلوبين اسح ،ليحي ، باعتقال أعضاءهاريلرئيس الشاباك يسير 
 ، مما أدىشددةلم يتم القبض عليه ولكن تم القبض على كثيرين آخرين، وتم حبسهم تحت حراسة مُ الذي 
 نظمة.ليحي من الوجود كمُ  الختفاء

 خابرات رقمعله مسؤول المُ السرية وجَ  الحركة لهاريل لعمله النشط ضد كان بن غوريون ممتناا 
 واحد في البالد.

، وقد تأثر بالحركة الثورية البلشفية الروسية ُمندفعاا و  كان إيسر هاريل رجالا قصير القامة وقوياا 
وعندما كان العمل  ،حرب العصابات واالغتياالت، لكنه كره الشيوعيةاقامة استخدامها للتخريب و التي تم و 

وريون غصوم بن قام بالتجسس السياسي ضد خُ  حيثمستمرة المراقبة التحت إشرافه، حافظ الشاباك على 
السياسيين واألحزاب االشتراكية والشيوعية اليسارية وحزب حيروت اليميني الذي شكله قدامى المحاربين 

 في إرغون وليحي.

ضون ذلك كان بن غوريون في غُ 
ووزير خارجيته موشيه شاريت على خالف 
 ،حول السياسة التي ينبغي تبنيها تجاه العرب

” إسرائيل“ أبرز قادة من كان شاريتفقد 
األوائل الذين اعتقدوا أن الدبلوماسية هي 
أفضل طريقة لتحقيق السالم اإلقليمي 

حتى قبل االستقالل و  ،وبالتالي تأمين الدولة
قدم مبادرات سرية للملك األردني عبد اهلل 

، يالغزو العرب في تشكيل تحالف ورئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح، اللذين سيكون لهما دور فعال
تأسيس  قبل والذي كان بالفعل مسؤوالا إلى حد كبير عن الميليشيات الفلسطينية التي تكبدت خسائر فادحة

 إال أنه، ”إلسرائيل“ عاديةالمُ واألعمال  يهودللبشدة ُمناهضة رياض الصلح و  على الرغم منو  الييشوف،
ناقشة لمُ  1948شاريت عدة مرات في باريس في أواخر عام مع إلياهو ساسون، أحد نواب  التقى سراا 

 رياض الصلح الملك عبد اهلل األول
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 بالغ مجلس الوزراءأخذه إلالتصاالته السرية،  اا تحمسشاريت، مُ كان عندما  قال ساسونو  ،سالمالاتفاقية 
يجب أن نكون على اتصال مع هؤالء  : "إذا أردنا إقامة اتصاالت مع العرب إلنهاء الحرب،بأنه

عوبة في والذين يواجهون صُ ، مع أولئك الذين أعلنوا الحرب علينا ،لطةي السُ األشخاص الموجودين اآلن ف
  ".االستمرار

 12أمر بن غوريون في ونتيجة لذلك  ،بادرات الدبلوماسية لم تكن فعالةمن الواضح أن تلك المُ 
 الصلح. رياض مالء المخابرات العسكرية باغتيالعُ  1948كانون األول )ديسمبر( 

ناتان هو شخصية بارزة في اإلدارة السياسية بوزارة  آشر )آرثر( بن
والذي تذكر  الخارجية، وهي الذراع المسؤولة عن األنشطة السرية في الخارج

مساعدة  ق سمناوعندما ُطلب من ، : "كان شاريت يعارض الفكرة بشدةقائالا 
قام خابرات العسكرية في تنفيذ األمر من خالل اتصاالتنا في بيروت، المُ 
 ".األمر وقتله فعلياا  هلبتجا

خرى بين هاريل هذه الحادثة باإلضافة إلى عدد من االشتباكات األُ 
 ر الدبلوماسية بديالا ضعيفاا بَ لقد اعتَ و  وريون تغليغوشاريت، جعلت دماء بن 

نافس يهدد سيطرة رئيس ، على أنه مُ لجيش قوي واستخبارات قوية، وكان ينظر إلى شاريت شخصياا 
أزاح بن غوريون اإلدارة السياسية من سيطرة وزارة الخارجية  1949كانون األول )ديسمبر( في و  ،الوزراء

 ،: معهد االستخبارات والعمليات الخاصةجديداا  ثم أطلق على الوكالة اسماا  ،باشرةووضعها تحت قيادته المُ 
 الموساد. -كان ُيعرف ببساطة باسم "المعهد"  األكثر شيوعاا ومع ذلك االسم 

في المجتمع الذي يعيش على  الثالث” اإلسرائيلية“ شاء الموساد اندمجت أجهزة المخابراتمع إنو 
” اإلسرائيلي“ زود الجيشذراع المخابرات العسكرية الذي يُ  وهي أمان :أوالا  نفس الشكل إلى حد ما اليوم:

كافحة ومُ  خابرات الداخليةالمسؤول عن المُ هو و  (The Shin Bet)الشاباك  :وثانياا  ،بالمعلومات
 الموساد الذي يتعامل مع األنشطة السرية خارج حدود الدولة. :ثالثاا و  ،والتجسس "اإلرهاب"

يعتمد على جيش قوي ” إسرائيل“ ستقبل دولةألولئك الذين رأوا أن مُ  واألهم من ذلك كان انتصاراا 
: الُممتلكات الحقيقية تجسد هذا االنتصار فيو  ،أكثر من اعتماده على الدبلوماسية ،جتمع استخباراتومُ 
، احتلتها اإلدارة السياسية كانت قد التيو  إلى الموسادفي تل أبيب  رسان الهيكل السابقةتسليم منازل فُ  من

 وتم تنصيبه رئيساا  ين بيتكان مسؤوالا بالفعل عن الش ، الذير هاريليإليس شخصياا  انتصاراا  أيضاا  ويعتبر
 المبكر.” إسرائيل“ خصيات وأكثرها سرية في تاريخ، مما جعله أحد أقوى الشللموساد أيضاا 

 آشر بن ناتان
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من خالل التنافس ” اإلسرائيلية“ سيتم تحديد السياسة الخارجية واألمنية قطة فصاعداا من تلك النُ 
المكان  التي تعتبر ووزارة الدفاع ،ومقر المخابرات ،القيادة العسكرية العليا فيها حيث توجد ،بين تل أبيب

في مجموعة من  التي استوطنت وزارة الخارجيةو دس، القُ في و  فيها عظم وقتهالذي قضى بن غوريون م
 .في كل شيء ليااليد العُ هي  تل أبيب دائماا  حيث بقيت وال زالت كمسكن لهم، األكواخ الجاهزة

كان الموساد والشين بيت تحت قيادته  ،باشرةأبقى بن غوريون جميع األجهزة تحت سيطرته المُ 
 هناك لقد كانو  ،ء، وكانت المخابرات العسكرية تحت سلطته ألنه كان وزيراا للدفاعبصفته رئيس الوزرا

منع و  ،"اإلسرائيلي"منذ البداية عن الجمهور  لكنه تم إخفاؤها رسمياا  السرية، السياسية لطةلسلتركيزاا هائالا 
ة األطراف وجود هذه الشبكة المتراميعن ، ناهيك عن الكشف بها بن غوريون أي شخص من االعتراف

حتى  محظوراا  في العلن أو الموساد ين بيتفي الواقع كان ذكر اسم الشو  ،من المؤسسات الرسمية
وريون إنشاء أساس قانوني لعمليات تلك غمكن االعتراف بوجودها فقد منع بن وألنه ال يُ  ،الستينيات

الحياتهم أو ميزانياتهم أو هدافهم أو أدوارهم أو مهامهم أو صألحدد أي قانون ولم يُ  ،الوكاالت نفسها
 العالقات بينهم.

وهو ُيمثل أحد  ظل،ال ما ُيسمى بعالمنذ البداية مُ ” اإلسرائيلية“ خابراتخرى احتلت المُ بعبارة أُ 
ين تمت أنشطة أجهزة المخابرات في معظمها )الش الُمؤسسات الديمقراطية القريبة والُمنفصلة في البالد،

” اإلسرائيلي“ دون أي إشراف فعال من قبل البرلمان ،لمباشرة لرئيس الوزراءوالموساد( تحت القيادة ا بيت
 أو الكنيست أو أي هيئة خارجية مستقلة أخرى.

تم استخدام "أمن الدولة" لتبرير عدد كبير من اإلجراءات والعمليات التي  االظل هذ عالمفي 
ستمرة راقبة المُ : المُ من ن طويلةالحقة الجنائية وألحكام سجستخضع للمُ و  كانت في العالم المرئي،

واطنين بسبب انتماءاتهم العرقية أو السياسية؛ أساليب االستجواب التي تضمنت االحتجاز المطول دون للمُ 
خفاء الحقيقة عن المُ القيام بعقوبة قضائية و   ضاة.حامين والقُ التعذيب؛ الحنث باليمين في المحاكم وا 

لكن و  ،عداملإلقوبة ال توجد عُ ” اإلسرائيلي“ في القانونف ،دفستهكان المثال األبرز هو القتل المُ 
 عدام خارج نطاق القضاء.اإللطة األمر بتنفيذ عمليات بن غوريون تحايل على ذلك بإعطاء نفسه سُ 

مكن أن كان مبرر الحفاظ على عالم الظل هذا هو أن أي شيء آخر غير السرية الكاملة يُ حيث 
عن االنتداب البريطاني ” إسرائيل“ لقد ورثتو  ا،ذاته” إسرائيل“ تهدد وجود ؤدي إلى مواقف من شأنها أنيُ 

وكان من بين تلك األحكام  ،لحالة الطوارئ لفرض النظام وقمع التمردات يتضمن أحكاماا  قانونياا  نظاماا 
لى خابرات والجيش إاشتراط أن تقدم جميع وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة أي تقارير عن أنشطة المُ 

لم يتم إلغاء حالة الطوارئ حتى وقت و  ،عسكري، الذي استخدم حق النقض ضد الكثير من الموادالرقيب ال
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بما يكفي إلنشاء  كان بن غوريون حاذقاا  التو اقة لألخبار،ولكن كتنبيه لوسائل اإلعالم  ،كتابة هذه السطور
من وقت آلخر كان بن و  ،عيةحف المطبوعة واإلذاهيئة تحرير كانت تتألف من رؤساء تحرير الصُ 

أمام اللجنة لتبادل الحكايات السرية بينما يشرح لماذا  يمكن أن يظهرغوريون نفسه، أو أي شخص يمثله، 
حررون كان المُ و  ،مهورروف للجُ هذه الحكايات، تحت أي ظرف من الظُ  سراح مثل مكن إطالقال يُ 
لهم فرضوا على أنفسهم  وامتناناا  ،ألغازهلتعرف على االشفق و من خول عالم عداء ألنهم اكتسبوا ألنفسهم دُ سُ 
 ستوى من الرقابة الذاتية تجاوز حتى تلك التي فرضتها الرقابة الفعلية.مُ 

 

––– 

 

افتُتح معرض للوحات للفنان الفرنسي األلماني تشارلز دوفال في المتحف  1952في يوليو 
ن شفته سيجارة بشكل دائم، قد انتقل إلى مصر من طويل القامة يتدلى م اا دوفال شاب ، كانالقومي بالقاهرة

نشرت صحافة القاهرة عدداا من المقاالت  ، وقد"وقع في حب أرض النيل" :أنه باريس قبل عامين، معلناا 
 سرعان ما أصبح العباا أنه بيكاسو عن كما قال النقاد  وأعماله التي تأثرت بقوة، المزيفة عن دوفال

فقد حضر وزير الثقافة المصري افتتاح معرض دوفال،  هذا ما حدث وبالفعل ،في المجتمع الراقي أساسياا 
كانتا تركها على سبيل اإلعارة للمتحف حيث كان يريد من اللوحات التي  ثمينتين بل واشترى لوحتين

 عاماا. 23علقان لمدة تُ س

إلى بعد خمسة أشهر عندما انتهى عرضه، قال دوفال إن والدته مرضت وكان عليه أن يهرع 
سمع دامى في مصر ثم لم يُ قُ ال ئهبعد عودته إلى فرنسا، أرسل بضع رسائل إلى أصدقا، و باريس لرعايتها

 عنه أي شيء بعد ذلك.

 كان اسم دوفال الحقيقي شلومو كوهين أباربانيل، وكان جاسوساا 
حاخام بارز في هامبورغ  كان أبوهمكان األصغر بين أربعة أبناء  ،"إسرائيلياا "

  .يابألمان

عندما وصل النازيون إلى السلطة وبدأوا في  1933في شتاء عام 
بعد أربعة و  ،إلى فرنسا ثم إلى فلسطينعائلته ، فرت رقيةقوانين الع  التطبيق 

إلى باريس لدراسة الرسم في  أباربانيل-كوهينعاد  1947في عام  عشر عاماا 
بعد فترة وجيزة سمع و  ،ذ أن كان طفالا صغيراا دراته الفنية واضحة منكانت قُ  فلقد، سن السابعة والعشرين

 دوفال/ شلومو كوهين أباربانيل
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وجندوه لتزوير جوازات سفر وأوراق ليستخدمها يهود أوروبا وشمال  ،أفراد استخبارات الهاغاناه عن مواهبه
 تهكانت بداية مسير  ، وهذهإفريقيا الذين يتم تهريبهم إلى فلسطين في انتهاك لقوانين الهجرة البريطانية

 .نفسه على أنه فنان بوهيمي ووصف ،جسسطويلة في مجال التال

مالء جدد في جميع أنحاء أباربانيل بتشغيل شبكات من الوكالء في مصر وجند عُ -قام كوهين
ؤسائه جرمي الحرب النازيين الذين لجأوا إلى الشرق األوسط، وأبلغ رُ جمع معلومات عن مُ و  ،العالم العربي

” إسرائيل“ عندما عاد إلىو  ،لمان لبيع خدماتهم للجيوش العربيةلماء الصواريخ األحاوالت األولية لعُ عن المُ 
وساد إلى استثمار المزيد من الموارد في المُ  ةؤسائه في جهاز المخابرات الشابرُ  عَ فَ دَ  1952في عام 

 ثور على النازيين وقتلهم.العُ 

م شعار بعد وقت قصير من توليه قيادة الموساد طلب إيسر هاريل من كوهين أباربانيل تصمي
 كان التصميم في وسط ،رفته وخرج بتصميم رسمه باليدنفسه في غُ  على أغلق الفنان ،رسمي للوكالة

الذي دمره و دس في الهيكل في القُ  قدس الذي كان قائماا المصباح المُ و الشمعدان ذو السبعة فروع،  ُهناك
من كتاب  24من الفصل  6سطورة اآلية أُ  أيضاا  لشعاريحمل او  ،بعد الميالد 70الرومان في عام 

 تم تغيير هذا الحقاا و  "الحرب تصنع حيلة"ألنك بالليمان نفسه: ليهود بقلم الملك سُ تقاليد ال األمثال، وفقاا 
تسقط  عند عدم وجود ما ُيسمى بالحيلة" :(، والذي يقرأ14، اآلية 11إلى سطر آخر من األمثال )الفصل 

 الذي يقصده كوهين أباربانيل معنىالمكن أن يكون ال يُ  ..ن"مااأل يكمنستشارين األمة، لكن في كثرة المُ 
وساد الدرع األعلى للكومنولث اليهودي باستخدام الحيل السرية، سيكون المُ ف: من ذلك أكثر وضوحاا 

 قوط يهودا مرة أخرى.الجديد، مما يضمن عدم إهانة اليهود مرة أخرى وعدم سُ 

كان هدف و  ،بنفس القدر وطموحاا  بكونه شامالا  يتميزكان ميثاق الموساد الذي كتبه هاريل، 
"جمع المعلومات بشكل سري )إستراتيجي، سياسي، عملي( خارج  :ألوامرها الرسمية هو المنظمة وفقاا 

حباط تطوير وحيازة أسلحة غير تقليدية من و  ،”إسرائيل“ تنفيذ عمليات خاصة خارج حدودو دود الدولة؛ حُ  ا 
تطوير وال ،”إسرائيل“ ويهودية خارج” إسرائيلة“ ضد أهداف "اإلرهابية"مات منع الهجو قبل الدول المعادية؛ 

 ،”إسرائيل“ والحفاظ على العالقات االستخباراتية والسياسية مع الدول التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع
نشاء أُ  ،غادرةمن دول رفضت السماح لهم بالمُ ” إسرائيل“ جلب يهودو  ما  طر للدفاع عن اليهود الذينوا 

 ومواطنيها، ولكن أيضاا ” إسرائيل“ حمايةلبعبارة أخرى تم تكليفها ليس فقط و  ،زالوا في تلك البلدان"
 يهود العالم.للدفاع عن بالوقوف كحارس 

 

––– 
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على سلسلة من التحديات  قدم رداا أن تُ  الشبابية” السرائيلية“ خدمات االستخباراتكان على 
كان هناك و  ،وهددت بتدميرها” بإسرائيل“ دولة عربية معادية أحاطت 21المكونة من  الُعصبةالتي قدمتها 

واجهة هذه التحديات هي ليا في مؤسسة الدفاع ممن اعتقدوا أن أفضل طريقة لمُ من هم في المراتب العُ 
 استخدام عمليات خاصة محددة بدقة تتجاوز خطوط العدو.

عتبر في ي لذي)وا "13جهاز المخابرات " يطلق عليهاوحدة  وهي "أمان" اءنشإ تمولهذه الغاية 
وهو اآلن أحد  1951إلى مصر في عام  "أبراهام دار"ذهب  ،(بالنسبة لهم التقاليد اليهودية رقم الحظ

مالء الذين تم انتقاؤهم من النشطاء الصهاينة إلنشاء شبكة من العُ ذهب  حيث ،باطها البارزينضُ 
للتدريب على التجسس ” إسرائيل“ ثم إلى ،جندون إلى أوروباسافر المبعد ذلك و المحليين بذرائع مختلفة، 

 "المشكلة المركزية التي جعلت مصر معادية :شبكته أننشاء إالذي حدد هدف  "دار"وأوضح  ،والتخريب
ذا تمكن  و  ،هي الطريقة التي يدير بها الملك فاروق الحكومة” لسرائيل“ ا من التخلص من تلك العقبة ا 

عدم وجود " ل اإلسبانيثَ إلى المَ  "دار" لجأ بعبارة أخرىو  "العديد من المشاكللكان من الممكن حل 
 ".يجعل من ُظهور داء الكلب ُمستحيالا ، الكلب

على و  ،فاروق في انقالبالملك طيح بثبت أن التخلص من "الكلب" غير ضروري وسرعان ما أُ 
 هومع ذلك فإن على العكس تماماا،ه تبين أن ، ولكنبأن األمور ستكون أفضل عندما يرحل "أمان" افتراض
أن هذه الشبكة المصرية القائمة بالفعل يمكن استخدامها لتغيير مجرى التاريخ في  التفكير في بمجرد

استخدام هؤالء ب "أمان" وقامت ،للتخلي عنه” إسرائيل“ المنطقة كانت ببساطة مغرية للغاية بالنسبة لقادة
"بهدف تقويض وذلك  فاروق مؤخراا اللملك التي أطاحت بو ، "األحرارباط الضُ "العمالء المحليين ضد حركة 

ثارة المظاهرات واالعتقاالت  ثقة الغرب في النظام ]المصري[ من خالل التسبب في انعدام األمن العام وا 
 . لكن العملية برمتها انتهت بكارثة."غير مكشوف” إسرائيل“ واألعمال االنتقامية، مع بقاء دور

قذرون، وانتهت جميع لكن واة و هُ  أمانالتدريب المكثف كان المجندون في  على الرغم منو 
ُأعدم  ،لطات المصريةمن قبل السُ  نصراا في النهاية تم طرد أحد عشر عُ و  ،عملياتهم التخريبية بالفشل

اآلخرين كم على وحُ  ،بعضهم بعد محاكمات قصيرة، وانتحر أحدهم بعد تعرضه لتعذيب شنيع
 طويلة وباألشغال الشاقة. ةن لمدبالسج "المحظوظين"

” إسرائيل“ شوب نزاع سياسي كبير احتدم فيأدت االضطرابات التي أعقبت ذلك إلى نُ كما 
ؤسسة السياسية لهذه العمليات قد حصلت على موافقة المُ  "أمان"لسنوات عديدة، حول ما إذا كانت 

 الفاشلة.
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تجنيد اليهود المحليين  أنه ال ينبغي أبداا هو ” إسرائيل“ كان الدرس الرئيسي الذي استخلصتهفقد 
 بهم األمر ينتهيمن يتم القبض عليهم و كان من شبه المؤكد أن ألنه  ،عادية "مستهدفة"مُ  في دول

غم من على الرُ  ،أنحاء الجالية اليهوديةفي  بالتالي ُمحاولة تقفي أثر جميع الجنود اآلخرينبالموت، و 
لم يكونوا بحاجة أنهم ستخدام األشخاص الموجودين بالفعل على األرض و الغراء باإل ”إسرائيل“ ُشعور قادة

 .لم تفعل ذلك مرة أخرى تقريباا  ”إسرائيل“ أن إال، ما حدث تغطيةلإلى إنشاء قصة 

جرأة وتغير التاريخ بطريقة أكثر مكن أن تتصرف يُ ” إسرائيل“ ومع ذلك فإن القناعة األساسية بأن
تم ترسيخها في الواقع كمبدأ أساسي حيث ط العدو ظلت قائمة، من خالل عمليات خاصة خلف خطو 

هذه الفلسفة التي تنص على أن العمليات الخاصة خلف خطوط العدو  وأن، ”اإلسرائيلية“ لعقيدة األمن
سوف تسود بين وأنها يجب أن تكون على األقل واحدة من األساليب األساسية للدفاع الوطني في البالد، 

 على طول الطريق حتى يومنا هذا.” اإلسرائيلية“ واالستخباراتية المؤسسة السياسية

وبينما أبقت العديد من الدول القائمة في العالم على الفصل بين أجهزة االستخبارات التي جمعت 
 المعلومات ووحدات العمليات التي استخدمت تلك المعلومات إلجراء مهام سرية، كانت القوات الخاصة

تعتبر ، في أمريكا على سبيل المثالف ،البداية جزءا ال يتجزأ من وكاالت استخباراتهامنذ ” اإلسرائيلية“
من مكونات قيادة  (2)(SEAL Team Six) و (1)= قوة دلتا( Delta Force)وحدات العمليات الخاصة 

” إسرائيل“ لكن في ،خابرات العسكريةخابرات المركزية أو المُ شتركة، وليست وكالة المُ العمليات الخاصة المُ 
 .أمانوساد و خابرات المُ باشرة ألجهزة المُ كانت وحدات العمليات الخاصة تحت السيطرة المُ 

بينما كانت  ،إلى عمليات ،كان الهدف هو ترجمة المعلومات االستخباراتية المجمعة باستمرار
ا في وقت السلم،  فعل ذلك إال لم تو الدول األخرى في ذلك الوقت تجمع المعلومات االستخبارية أيضا

 خرىمن ناحية أُ و  ،وات الخاصة العرضيةستعدة في حالة اندالع الحرب، أو لتفويض هجمات القُ لتكون مُ 
طوط العدو على أمل تجنب باستمرار استخباراتها لتطوير هجمات خاصة خلف خُ ” إسرائيل“ ستستخدم

 .الحرب الشاملة تماماا 

––– 

هاريل  وما تعلمه ،التنفيذ ، أال وهوواحد ءشيلعسكرية  فلسفةعتبر ميثاقاا و يُ شعار للتصميم الكان 
 ال سيما عندما يتعلق األمر بالعمل العدواني. ،آخر تماماا  كان شيئاا  قريباا 

                                                           

هي إحدى وحدات القوات الخاصة األمريكية، تعمل على مهمات تحرير الرهائن واالستطالع والعمليات  :قوة دلتا (1)
 .اإلنزال الجويعلى تعتمد حيث الصغيرة والدعم الخاص وتقوم بمكافحة العمليات اإلرهابية 

 رية األمريكية لقيادة العمليات الخاصة المشتركةمكون البح (2)
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، نزل نقيب في 1954في تشرين الثاني )نوفمبر(  ،أول عملية كبيرة للموساد انتهت بشكل سيء
وكان  ،خارج البالد في بالديون مثقالا كان جل مخادع يدعى ألكسندر يسرائيل، وهو ر ” اإلسرائيلية“ البحرية
 أبلغ عميل للموسادثم  ،وحاول بيع وثائق سرية للغاية للسفارة المصرية في روما ،زيفجواز سفر مُ يحمل 

طة الختطاف الذين بدأوا على الفور في وضع خُ و يعمل في تلك السفارة في تل أبيب، رؤسائه، حيث كان 
عادته إلى  حاكمته كخائن.لمُ ” إسرائيل“ يسرائيل وا 

في ف ،سواء بالنسبة ألمن األمة أو في حياته المهنية حاسماا  بالنسبة إلى هاريل كان هذا اختباراا 
 كبيراا  ؤساء جميع الوكاالت يتنافسون على السلطة والمكانة، وقد يكون فشالا تلك السنوات التكوينية كان رُ 

مالء الموساد والشين بيت ستوى من عُ بتشكيل فريق رفيع المُ اريل هلقد قام و  ومدمراا للغاية، مهلكاا  واحداا 
 -راهقةسن المُ  وهو في-وعين ابن عمه الثاني رافي إيتان الذي اغتال  ،على يسرائيل في أوروبا لقبضل

 .تهمسؤولي وكان تحت رسان الهيكل األلمان،اثنين من فُ 
لكن هاريل  ،مكنله في أسرع وقت مُ لعثور على يسرائيل وقتلح اناك اقتر "كان هُ يقول إيتان: 

قال و . : "نحن ال نقتل اليهود"، وأعلن أن هذه عملية اختطاف"على لسانه قالو ذلك على الفور دمر 
 كنت أرغب في إحضاره إلى ،بقتل أحدنا "لم يخطر ببالي قط أن أصدر أمرا  : ُمبرراا لما فعله هاريل نفسه

 همة الخيانة".حاكمته بتُ ومُ ” إسرائيل“

يجب أن  المسؤوليةالشعور ب فعندما يعتبر كجزء من التقاليد الُمتعارف عليها أن ،ه نقطة مهمةهذ
 ،عالقة عميقة بين جميع اليهود وكأنهم عائلة واحدة كبيرةأن تكون الاليهودية، و الدولة تبادلة في مُ  تكون

المنفى،  فيوال ألفي عام ُينظر إلى هذه القيم على أنها أبقت الشعب اليهودي على قيد الحياة كأمة طو 
بالعودة إلى أيام الحركة السرية الفلسطينية، و  ،ال يطاق قيام يهودي بإيذاء يهودي آخر يعتبر أمراا أن و 

 مشروعاا  عتبر أمراا كان القضاء على الخونة اليهود يُ و حاكمات، إجراء مُ  ستحيل فعلياا عندما كان من المُ 
جتمع قانوناا حديدياا لمُ  "نحن ال نقتل اليهود" ت العبارة:أصبحف ،ولكن ليس بعد قيام الدولة ،إلى حد ما
 . ”اإلسرائيلي“ شكلون خطراا جسيماا على األمن القوميعتقد أنهم يُ حتى لو كان يُ ، ”اإلسرائيلي“ المخابرات

يسرائيل بعد  باختطافقام إيتان وثالثة آخرون حيث في البداية  ، أنهتكشفت الخطة بشكل مثالي
حقنه طبيب و ُنقل األسير إلى منزل آمن،  ، ثمامرأة أخرى في الموساد عند تقاطع باريسأن أوقفته 

تعددة في رحلة طويلة ومُ  خوضهقبل و ستخدم عادة لنقل األسلحة، الموساد بمهدئ ووضعه في قفص يُ 
ة تم حقن يسرائيل مر ي كانل محطة في كُ ، ”اإلسرائيلي“ التوقف على متن طائرة شحن تابعة لسالح الجو

هاريل،  من بعد أوامرو  ،لنوبة شديدة وماتيسرائيل ض تعر  حيث خرى إلى أن حطت الطائرة في أثينا، أُ 
 ثة من مؤخرة الطائرة في البحر.انتهى األمر بأحد رجال إيتان بإلقاء الجُ 
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ترك زوجته بعد أن بمعلومات كاذبة تفيد بأن يسرائيل ” اإلسرائيلية“ الصحافةبمد قام رجال هاريل 
عملية الللغاية ألن  هاريل محرجاا وكان  ،حامل، سرق أمواالا واستقر في مكان ما في أمريكا الجنوبيةال

بإخفاء جميع السجالت الخاصة بالقضية في أعماق إحدى  اا أمر وأعطى ه انتهت بموت يهودي، الخاصة ب
ما إذا لزم  ده يوماا سخة من بعض الوثائق الستخدامها ضصوم هاريل احتفظوا بنُ لكن خُ و  ،خزائن الموساد

 األمر.

صممة لحة لتشكيل وحدة خاصة مُ ناك حاجة مُ كما توصل هاريل إلى نتيجة مفادها أن هُ 
خلصين لن دربين، أقوياء ومُ قاتلين مُ مُ )بدأ البحث عن و  ،ستهدفللقيام بمهام التخريب والقتل المُ  خصيصاا 

المكان األخير الذي كان من المتوقع أن  لقد وجدهم فيو  (،يترددوا في الضغط على الزناد عند الضرورة
 .ذاكآن مريراا  صراعاا وكان دامى المحاربين في اإلرغون وليحي، الذين قاتل ضدهم ذات مرة ينظر إليه: قُ 

كان بن غوريون قد منع توظيف أي أعضاء سابقين في العمل السري لليمين في الدوائر 
أن الشين بيت اعتقد و  ،تعطشين للعملحبطين ومُ كومية، وكان العديد منهم عاطلين عن العمل ومُ الحُ 

 مكن أن تبدأ تحركات سرية ضد النظام.ويُ  اا خطر كان ُيشكل بعضها 

: تأسيس وحدة العمليات الخاصة به، وجعل بحجر صفورينكان هاريل يهدف إلى قتل عُ 
 دود الدولة.قاتلين السريين يعملون تحت إمرته خارج حُ المُ 

بأن لديهم من القسوة بروا رغون والليحي، الذين اعتُ مير ورفاقهم في االيتسحاق شاو  شومرونديفيد 
كان هذا و  ،القسم تأديةدعوتهم إلى منزل هاريل في شمال تل أبيب و ب قاموابما فيه الكفاية، والجرأة 
أول فريق ناجح وكان ، باالنجليزية "Bayالعبرية "الخليج" أو "والتي تعني ب ،راتسفميلفريق تأسيس 
 اد.للموس
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3 
 تذكرة رحيل لآلخرة

 

لم يتوقف القتال في الواقع و  ،1949هدنة في عام  اتفاقياتبعقد ” إسرائيل“ انتهت حرب استقالل
البالد باستمرار من قبل  تسربطيلة أوائل الخمسينيات من القرن الماضي كان يتم و  ،غير الرسمي أبداا 

أي قطاع غزة في )في أيدي العرب بعد الحرب أجزاء فلسطين التي ظلت يعيشون في  الذينالعرب 
ر د  قَ و  ،يةأردن تحت إدارةالضفة الغربية في الشرق كانت ، و يةتحت إدارة مصر ي كانت تالو  (الجنوب
اتجاه حوالي ستة عشر ألف تسلل )أحد عشر ألفاا من  ثَ دَ حَ  1952في عام أنه ” اإلسرائيلي“ الجيش

عض هؤالء المتسللين من الالجئين الذين فروا خالل حرب كان بو  ،مصر(اتجاه األردن والباقي من 
نقاذ ما تبقى من ممتلكاتهمأو كرهاا  االستقالل، إما طوعاا  هناك لكن  ،، وكانوا يحاولون العودة إلى قراهم وا 

أطلقوا على وقد  بينهم، قتل اليهود ونشر الرعببهدفهم تحقيق  ون من أجلناضليكانوا  ،نو ن آخر و كثير 
 .أنفسهمالذين يضحون ب هم أولئك( و الفدائيين)أنفسهم اسم 

أدركوا بسرعة أن الفدائيين يمكنهم خوض إال أنهم ، تفاقيةعلى الرغم من توقيع المصريين على اال
من خالل التدريب واإلشراف المناسبين، يمكن لهؤالء المقاتلين الفلسطينيين ف ،عنهم نيابةا بالوكالة حرب ال

 .الئق بشكل بينما يمنحون مصر غطاء اإلنكار” يلإسرائ“ إحداث فوضى كبيرة في

في المخابرات العسكرية  مصطفى حافظ تم تكليف النقيب الشاب 
بدأ حيث ، 1953من منتصف عام  اا ابتداء ،تنظيم الفدائيينلالمصرية، 

الملحق العسكري المصري في العاصمة )حافظ مع صالح مصطفى 
ب العصابات إلرسالها إلى األردنية عمان( في تجنيد وتدريب فرق حر 

 تسللت تلك الفرق البالغ عددها ستمائة فدائيحيث  ،”إسرائيل“ جنوب
 تدميره، ودمرت كل ما في وسعها ،عبر الحدود من غزة لسنوات عديدة

 مصطفى حافظ
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شعالو  ،أنابيب المياه بتفجير :قامواحيث  الطرق تفجير و  ،وقصف مسارات القطارات ،النيران في الحقول ا 
عدد ر د  قُ حيُث  ،وطالب المدارس الدينية أثناء الدراسة ،بقتل المزارعين في حقولهمأيضاا ا قامو و الملغومة؛ 

 ،ونشروا الذعر والخوف ،1955و  1951 خالل الفترة منمستوطن حوالي ألف  بمجموعاليهود القتلى 
 امتنعوا عن القيادة ليالا على الطرق الرئيسية في الجنوب. ”اإلسرائيليين“لدرجة أن 

تحميل مصر أو  ”اإلسرائيليون“لم يستطع و  ت فرق الفدائيين )فرق التوكيل( نجاحاا كبيراا،حقق
 واإلى مخبرين، وجمعهم وتحويل العرب بتجنيد وكالئهم قامواذلك ومقابل  ،األردن المسؤولية المباشرة

مهام بفريق هذه المعظم تم تكليف و كما  ،ثم اغتيالهم ،المعلومات االستخبارية عن أهداف الفدائيين
 .504يعرف باسم الوحدة ” اإلسرائيلي“ استخبارات للجيش

في األحياء العربية في فلسطين،  504نشأ بعض رجال الوحدة 
وبالتالي كانوا على دراية وثيقة باللغة والعادات الخاصة بالسكان 

بولندي وهو  (رحافيا فاردي)تحت قيادة  504كانت الوحدة و  ،المحليين
في استخبارات الهاغاناه قبل  كبيراا  ي كان قد عمل ضابطاا ، فاردالجنسية
إن ": ئالا قا ،بذكائه الحاد وتصريحاته الفظة الدولة، وكان معروفاا  تأسيس

 المالأو  المنصب ؛مكن تجنيده على أساس واحد من ثالثةل عربي يُ كُ 
من خالل تلك الوسائل الثالثة أو غيرها من الوسائل، قام و  ،"الجنسأو 

الذين نقلوا معلومات و ورجاله بتجنيد أربعمائة إلى خمسمائة وكيل، فاردي 
 منهم تم التعرف على العديدو  ،1956و  1948في الفترة ما بين عن القادة الفدائيين ال تقدر بثمن 
عشرة إلى خمسة عشر حالة من تلك الحاالت، أقنع  من، و ماستهدافهمن َثم  و  موتحديد موقعه

 م العرب بوضع قنبلة بالقرب من الهدف.عمالئه ”اإلسرائيليون“

 عندما طلبوا خدمات ناتان روتبرج. ،188كان ذلك عندما اتصلوا بالوحدة حيث 

––– 

لم ُيسمح و  ،سماء الوحداتألم يسمح لنا بذكر  ،لقد كان كل شيء في غاية السرية قال روتبرج: "
 .كنا نفعل" ذاأن نقول مادون ب حتى أين نخدم أو أو نذهب كنا لنا بإخبار أي شخص إلى أين

 فقطيتكون عددها واحداا من مجموعة صغيرة، وكان شارب كثيف، و كان روتبرج ذو رقبة كثيفة 
في عام و  ،والموساد الشين بيتو  "أمانـ"بضع مئات من الرجال، شاركوا في تشكيل الثالثية األصلية ل من

 خابراتأقامت المُ كما و (، 13شايطيت ) ، عندما تم تعيين روتبرج في وحدة كوماندوز بحرية تسمى1951

 رحافيا فاردي



|  |    

 

- 53 - 

تم تعيين و  ،تطورةلتعليم تصنيع قنابل مُ  (عمليات الهدم الخاصة) نشأة سرية شمال تل أبيبمُ ” اإلسرائيلية“
 إلدارتها. 13شايطيت روتبرج ضابط المتفجرات في 

 ،النتراتوخماسي اريثريتول رباعي ، TNT من ال طيب فيه خلرك  كان لدى روتبرج وعاء كبير مُ و 
لكن على الرغم من أن خلطاته كانت و  ،مميتة من مكونات وعناصر مختلفةومواد كيميائية أخرى 

قال: "عليك أن و  بدافع الحقد والكره الذي في قلبه، يكن يقوم بهاة لقتل الناس، إال أنه ادعى أنه لم مَ صم  مُ 
نغفر أن ة القو  ليس لدينا ذلك على الرغم منو  ،عليك أن تعرف كيف تغفر للعدوو  ،سامحتعرف كيف تُ 

ترتيب لقاء  علىمهمتنا وتقتصر  ر على فعله سوى اهلل وحده،قد  ال يَ  الذي هذاو  ،ألناس مثل بن الدن
 ،مثل هذه االجتماعاتلتب ، وهو مكتب رُ متخصص في صنع الث َقاب مكتب ي فتحتُ في مختبر  ، فبينهما

 قبيل".أكثر من ثالثين اجتماعا من هذا الفيه لقد نظمت و 

 ،للحصول على القنبلة "روتبرج"، كانوا يذهبون إلى الهدفورجاله "رحافيا فاردي" عندما حدد 
أبطن  فجوتين عميقتين، وكنتباستخدام سالل من الخيزران ذات  قمنا عملنابداية قال روتبرج: "في و 

، عليها غطاءلاضع أثم  ،الحوض فيوأسكب الخليط  خارجالجزء السفلي من السلة بورق غير منفذ لل
رصاص ال، استخدمنا أقالم "بدء التشغيل"بالنسبة آللية لكن  ،نمأله بالفواكه والخضرواتكنا وفوق ذلك 

 تنشيط ثم يتمإلى المفجر،  يصلبعيداا حتى  الذي سيقوم بالتآكلحمض الأدخلنا فيها أمبوالت مملوءة بو 
أن الظروف الجوية أثرت على  في منتك لحدوث االنفجار، وكانت المشكلة الشحنة قطالا  ، و القنبلة

في حدوث  لغطاء[، مما أدى إلى عدم انتظام التوقيتلالتآكل ]في  الحمض الوقت الذي يستغرقه
الذي سوف تنفجر  الوقتمختلف عن  وقتفي قطاع غزة في  تنفجر قنبلةال جعلاألمر الذي  االنفجار،

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى استخدام  و فيها بشكل عام،نظراا لبرودة الج في الضفة الغربية فيه القنبلة األخرى
 ".في تحديد الوقت الساعات التي تكون أكثر دقة

وبحسب عدة مصادر  ،بالكاد كافية لحل مشكلة الفدائيينكانت روتبرج التي صممها قنابل اللكن 
ناء ، بينما قتلت أث1953ومنتصف عام  1951قتلت المتفجرات سبعة أهداف فقط بين منتصف عام 

 العملية ستة مدنيين.

” اإلسرائيلي“ جيش الدفاع وتعرض ”اإلسرائيليين“بترهيب المدنيين بال هوادة،  واستمرت الهجمات
 ينموهوب نهم كانواأل جمع معلومات قليلة عن هويات الفدائيين، من فاردي ورجالهن تمك   ، حيثلإلذالل

  .في تجنيد العمالء
قادراا على العثور عليهم ” اإلسرائيلي“ محددة، لم يكن الجيش وحتى عندما كشفت الوحدة عن أهداف

كان لدينا : "والتي ستكون الحقاا بقيادته 504في الوحدة  المحاربين القدامىيقول إيغال سيمون أحد و  ،أو قتلهم
ا، ولم نتمكن من اتكن لدينا معلومات استخبار يلم ف ألهداف،لنسبة نجاح تحقيق حدود أثرت على  ية دائما
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كان من المهم للقيادة و ، ”اإلسرائيلي“ رونا بما فيه الكفاية في الجيشد  قَ رسال عمالئنا إلى كل مكان، ولم يُ إ
 هذه األعمال".مثل تنفيذ  باستطاعتها” اإلسرائيلي“ ظهر أن األيادي اليهودية في جيش الدفاعالعليا أن تُ 

ختراق قطاع غزة وسيناء واألردن النظامية عدة مرات ا” اإلسرائيلي“ حاولت وحدات جيش الدفاع
وبناءا على ذلك قرر رئيس الوزراء بن غوريون  ،، لكنها فشلت مراراا وتكراراافيها لتنفيذ هجمات انتقامية

 ”. اإلسرائيلي“ يفتقر إليها جيش الدفاعكافة القدرات التي تطوير 

 :ى توصيته بأنعل” اإلسرائيلي“ وافق مجلس الوزراء 1953يونيو  11في  سري   في اجتماع  
بالموافقة على ... أعمال انتقامية ضد الهجمات والقتل ]التي  لوزير الدفاع بن غوريون بنفسه "يأذن

استخدم بن غوريون السلطة و كما  ،األردنية"” اإلسرائيلية“ ارتكبها[ القادمون من وراء خطوط الهدنة
سان في إيفين سابير، وهي مستوطنة ُقتل حار  ،مايو 25في و  .المخولة له ليتصرف بعد ذلك بوقت قصير

فلسطيني كبير اسمه  "إرهابي"من القدس، وأمر بوضع تفاصيل سرية خاصة من أجل التخلص من  قريبة
 قتل الحراس. والذي كان وراءمصطفى صمولي، 

 اآلن بن غوريون يحتاج فقط إلى الرجل المناسب لقيادتها.
––– 

طالباا  1953في صيف عام  ، والذي كانشارون أرييلبمعروف بشكل أفضل ال ،أرييل شاينرمان
أثبت نفسه كقائد حيث  ،بخبرة قتالية واسعةكان يتمتع لكنه بالفعل و ، يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماا

التي أصيب خاللها  وأثبت شجاعته خالل حرب االستقالل "لحركة الشباب المراهق"منذ أيامه كمستشار 
 بجروح بالغة. 

 
 شارون وهو مصاب في الحربالسفاح ارييل 
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ا، كان "أريك" كان فقد ، به موثوقوأنه شخص  ،شخصية كاريزميةب يتمتع كما كان ُيعرف أيضا
للقضاء ” اإلسرائيلي“ محارباا في أفضل حاالته البدنية، ولم يتردد عندما جندته هيئة األركان العامة للجيش

كان واثقاا ، حيث ل: "أبي قال نعم على الفوركتب ابن شارون جلعاد، في سيرة حياة أرييو  ،صموليعلى 
توفر خدموا معه في الحرب وبعد ذلك، ومع  له من أنه مع سبعة أو ثمانية رجال طيبين، أصدقاء

 المعدات المناسبة، يمكنه فعل ذلك".

فريق مكون من جنود االحتياط من دخول مع تموز )يوليو(، تمكن شارون  13-12في ليلة و 
، خاطئةلكن المعلومات االستخباراتية التي تلقوها كانت و  ،فة الغربية وتفجير منزلهفي الض صموليقرية 

 تورطت القوة في تبادل إلطالق النار.و  آن ذاك، في المنزل لم يكن موليصف

ثباتاا لقدرتها على عمق واعتبرت القيادة العليا العملية بمثابة اختراق ناجح ل أراضي العدو، وا 
شارون منهكا وغير راض  عادولكن في المقابل ، إلى القاعدة دون وقوع إصاباتهدف، والعودة الإصابة 
كان استنتاجه أن مثل هذه العمليات يجب أن يتم إجراؤها من قبل محترفين، وهو أمر مختلف و  ،تماماا 

أخبر رؤسائه أن و  ،معه في تلك الليلة مبهااصطحقام ب نيلذا يناألصدقاء العشوائي من تماماا عن مجموعة
 .أغسطس 10في  إلى الوجود 101رقم الوحدة حيث ظهرت  ،هناك حاجة إلى وحدة كوماندوز خاصة

"تم إنشاء هذه الوحدة لغرض : أنه " التي كتبها شارون بنفسه101يات وفقاا لـ "إجراءات العمل
ا وأداءا عالي المستو   ."ىالعمليات عبر الحدود، تلك المهام غير القياسية التي تتطلب تدريباا خاصا

 صقلهم فياختيار رجاله من جنود االحتياط المعاد في  كان لشارون الحرية المطلقةحيث 
تعلم و  ،أراد أن يضعهم في برنامج تدريبي مرهق لمدة عامفقد  منهم، الجنود النظاميين حتىو  ،الجيش

ار بدقة أثناء مقاتلوه كيفية التعامل مع المتفجرات، وكيفية اإلبحار لمسافات طويلة، وكيفية إطالق الن
 .لديهم الشعور بالفخر والثقة تالركض فوق تضاريس جبلية، وهي تدريبات طورت مهاراتهم وغرس

عمل القائد الشاب على التأكد من أن رجاله يقفون بعيداا عن العسكريين النظاميين، حيث قاموا 
وبدالا  ،في ذلك الوقت بتسليحهم بسالح شخصي مختلف عن البندقية التشيكوسلوفاكية القديمة المستخدمة

 Uzi، وكانوا أول من جرب سالح Carl Gustavبنادق رشاشة من طراز  كانوا يحملونمن ذلك، 
 الجديد والذي ال يزال سرياا. ”اإلسرائيلي“ )العوزي(
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 رشاش من طراز "كارلو غوستاف"  بندقية "العوزي السرائيلي"             

 

في  التي كانت في قاعدتهم السريةف ،قواعد اللباس والسلوكدة االلتزام بحف من يخفبالتشارون قام 
لم بالنسبة لشارون  ،بالزي المدني طوال الوقتيعملون  101جبال القدس، غالباا ما كان رجال الوحدة 

األهم من ذلك هو أن رجاله يعتقدون أنهم و  كبيرة، أهميةالخارجية للنظام العسكري ذات  المظاهركن ت
كانت اإلحاطة العملياتية و يثقون بقائدهم: كانوا  حيث الجميع،بين من  فضلبل وأنهم األ ،نمميزو 

، فيهاواألكثر حساسية  غالباا في أضعف موقعو قد حارب في مقدمة كتيبته، فبس فيها، لشارون دقيقة وال لُ 
 : "اتبعني!"”اإلسرائيلي“جسداا الشعار المعروف جيداا لقادة جيش الدفاع مُ 

رون مشبعاا بدوافع غير محدودة وغير مقيدة لمواصلة العمليات، وأدرك أنه إذا كان عليه كان شا
فمن مستهدفة، القتل اللتنفيذ عملية  "أمان"ية دقيقة من اتاالنتظار للحصول على معلومات استخبار 

 .ال يفعل أي شيء أبداا المحتمل أ

التكتيكات، متخليين عن  بعض روعليه قام شارون وموشيه ديان، رئيس األركان العامة بتغيي
 المجموعاتقادة وبدالا من قتل  ،أكثر بدائية تكتيك في اجراء العمليات، واستخدام الدقة الشديدة

 تالقرى العربية التي انطلقوتخويف من خالل مهاجمة  ”اإلسرائيليين“، فإنهم سينتقمون لمقتل ةالفلسطيني
 عسكرات الجيش ومراكز الشرطة.إيذاء اليهود وموقاموا بتلك المجموعات منها 

في  النائمة : "ال يمكننا منع قتل العمال في البساتين والعائالت1955قال ديان في محاضرة عام 
 ".لسفك دمائنا، لكن لدينا القدرة على تحديد ثمن باهظ اأسرته

 لسلسلة من الغارات العقابية ضد أهداف للعمل، وضع خططاا  اا متلهفالذي كان دائماا شارون 
ومع ذلك، فإن السؤال المطروح  ،لموافقة عليهاامن أجل  رؤسائهعلى عسكرية ومدنية عربية، ثم ضغط 

  ؟استفزازية تكانت عقابية وليسالتي كم عدد تلك المداهمات  :هو

 "نحن ال نبدأ المعارك في أوقات السلم".  :كان شارون مغرما باقتباس مقولة ديان الشهيرة
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لم القاعدة شغل منصب ضابط مخابرات شارون، يشير إلى أن هذه  الذي، الشخص عوزي عيالم
، باستفزاز العدو "شارون" على طلب أريك "كانت هناك حاالت كثيرة قمنا فيها، بناءا  ، قائالا:تكن صارمة

في تحليل حقيقي لـ "من بدأها" على مدار التاريخ الكامل و  ،ض على الحربيحر بالت قمنَ عبر الحدود و 
اف، ”اإلسرائيلي“ دفاعلردود جيش ال  ".لن نخرج صريحين تماما

فإنه  ،لتكتيكات شارون ةواضح جوانب سلبية وجود كانوا يكتشفونحتى في الوقت الحقيقي بينما 
 جريمة كانت، قتل الفدائيون امرأة شابة وطفليها في يهود، جنوب شرق تل أبيب، و 1953في خريف عام 

أن المسلحين العرب  واافترض، فلقد تعهدت الحكومة باالنتقامو ، ”اإلسرائيلي“ قتل وحشية صدمت الجمهور
اختار شارون إحدى تلك ثم  ،”إسرائيل“ يستخدمون قرى الضفة الغربية القريبة من الحدود كقواعد لمهاجمة

 أو غير متورطة في جرائم القتل في يهود كهدف.متورطة تكون قد قبيا، التي ربما مثل القرى 

وجماعات  101رجالا من الوحدة  130فجر، قاد شارون قوة قوامها قبل ال أكتوبر 15في و 
وشهد  ،مرت القريةفي غضون ساعات، دُ و  ا،رطل من المتفجرات إلى قبي 1500أكثر من  الا حم  مُ أخرى، 
مزوداا ” اإلسرائيلي“ كان الجيشو  ،منزالا  43فجرنا  افي عملية قبيأنه " :بقوله أحد مساعدي شارون الحقاا 

 تستطيع الرؤية من خالله،الجيش البريطاني، وهو شيء بالكاد  من مخلفاتهربائية صغيرة بمصابيح ك
وصرخنا: "إذا كان هناك أي شخص  من المصابيح مشعةالضواء حيث األصوت، المكبر استخدام دخلنا ب

المتفجرات  وضعناثم  من المكان، نهض البعض وخرج ،"المكان هنا، فاخرج ألننا على وشك تفجير
بشأن عدد الضحايا،  أننا كذبنابلم يكن األمر ف ،اا عربي 11غنا عن مقتل بل  دنا، أُ عندما عُ و  ،المنزل نافجر و 

 ".بوجود أحد نحن فقط لم نكن نعلم ولكن

، معظمهم من النساء شخصاا  69ُقتل ما ال يقل عن حيث  ،كان عدد القتلى أعلى بستة أضعاف
 ،بالرعب -والجاليات اليهودية” اإلسرائيلية“ المجتمعات ير منالكثبما فيه -أصيب العالم حيث  ،واألطفال

وزارة الخارجية أيضاا الغارة، و  بإدانة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قامو 
 بالفعل مساعداتها أوقفت، التي أعلنت أنها فعلت ذات الشيء األمريكية

 .1949تفاقيات الهدنة عام الخرقها بسبب ” إلسرائيل“

للمذبحة هو أن المدنيين اليهود ” إلسرائيل“ ر الرسميكان التفسي
: ليلة الغارة قال بن غوريون علناا حيث  عنها، مسؤولينال هم الفاسدين كانوا

 "أبا إيبان"كرر  بينما ،في قواعدها"” اإلسرائيلي“ "كانت جميع وحدات الجيش
عقدت لدى األمم المتحدة كذبة بن غوريون في جلسة ” إسرائيل“ سفير
 أبا إيبان  لس األمن.لمج
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في السر قدم بن غوريون لشارون دعمه 
 أن المي إالفعلى الرغم من الغضب الع الكامل،
 رفعت الروح المعنوية داخل الجيش 101الوحدة 

بسبب العمليات  اا منهك الذي كان” اإلسرائيلي“
 مثاالا  الوحدة وكانت ،الدفاعية التي ال هوادة فيها

والقدرة على  لتفاني والجرأة والبراعة الجسديةل
تطمح إليها كل وحدة في  التيالتحمل العقلي، 

وكما قال شارون ، ”اإلسرائيلي“ جيش الدفاع
 نها صمدت"أ 101الوحدة  بما يخصالحقاا 

أنه ال توجد مهمة ال يمكنها القيام بها، وأن هذه المهام ساعدت في تأمين حدود و خالل فترة قصيرة، 
لنقاش وهناك تساؤالت جدية حول مدى نجاح غارات الكوماندوز هذه في ل اا هذا االدعاء مفتوح. ".إسرائيل

اعتقدوا  ”اإلسرائيليين“لكن الجنود  ،الحد من هجمات المتسللين، وبعضها لم يحقق حتى أهدافه المباشرة
  أن ذلك صحيح.

قام ، 101بعد خمسة أشهر فقط من تأسيس الوحدة ف، 1954في أوائل عام  وكان ذلك كافياا 
 101اعتقد دايان أن الوحدة و  ،دمجها مع لواء المظليين مع شارون كواحد من قادة الكتائببدايان 

ا للتدريب واالنضباط والتفاني والمهارة التي يمكن لشارون تكرارها مع  معالمظليين ثم  لواء أصبحت نموذجا
 الجيش بأكمله.

 وحدة مستقلة، ولكن أيضاا ل كان نشاط شارون داخل المظليين أكثر تحفظا، ألنه لم يعد قائداا 
بدل كرئيس للوزراء كان بن غوريون قد استقال واستُ حيث  ،بسبب التغييرات التي حدثت في القيادة العليا

 بموشيه شاريت، الذي امتنع بشكل عام عن الموافقة على الهجمات االنتقامية.

ُقتلت شقيقة دما فعن ،رجال شارون على عاتقهم هلم يوافق عليه شاريت، أخذ األمر الذيلكن 
 معلى يد البدو أثناء قيامه شديدة بوحشية( مئير هار تسيون)، 101 الوحدة المحارب األكثر شهرة في

بتشجيع من و هار تسيون واثنان من رفاقه، قام وانتقاماا لذلك  ،بنزهة غير قانونية عبر الحدود األردنية
وطالب شاريت  ،بدومن الدث وقتلوا أربعة رعاة ، ذهبوا إلى مكان الحامعنوياا ومساعدتهم لوجستياا  شارون

 بن غوريون أحبطوا ذلك.من ، لكن دايان وشارون، بدعم اا بمحاكمتهم عسكري

التي : "أتساءل عن طبيعة ومصير هذه األمة، 1955يناير  11كتب شاريت في مذكراته في 
 وق الصادقشهذا ال عن، هذا الحب العميق لإلنسانية كميةعن أتكلم ، المست روحهم الحساسة الرقيقة

قادرين على قتل  فها، شبابنتج في الوقت نفسه من بين صفو ي، بينما الجمال والرفعة نهم عنيفي أع

 بن غوريون )يمينا (  وشارون
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أي من الروحين  الشاب األعزل،في لحم البدو  وطعنها بدفع السكاكين ،الناس بعقل صاف  وبدم بارد
 .داخل هذه األمة؟" اآلخر له نافسهم سيتغلب على ،الكتاب المقدس هذا صفحات بين تجوالناللذان ي

––– 

مصطفى حافظ كان ال يزال على قيد  إال أن على الرغم من جميع األحداث التي حصلت،
 الحياة.

استمر نقيب المخابرات المصرية وزميله في األردن صالح مصطفى في تشكيل فرق من حيث 
 ”. إسرائيل“ ى فيالمتسللين الفلسطينيين، وما زال هؤالء المتسللون يعيثون الفوض

لحافلة مدنية كانت في طريقها  كميناا  عربياا  12، نصبت عصابة مؤلفة من 1954مارس  17في 
أطلقوا النار  ،في قلب صحراء النقب متعرج من إيالت إلى تل أبيب عند ممر العقرب، وهو امتداد لطريق

 اسمه حاييم فورستنبرغ،و تسعة أعوام، قام فتى يبلغ من العمر ثم  ،من مسافة قريبة، وقتلوا أحد عشر راكباا 
عادوا إلى  "اإلرهابيون"سمعه  ولما"هل ذهبوا؟"  :بعد أن غادروا الحافلةسأل مقعد، المختبئاا تحت  كان

لكنه أصيب بالشلل حتى وفاته بعد اثنين وثالثين و نجا،  الفتىحيث إن  ،الحافلة وأطلقوا النار على رأسه
موا د  قَ  من البدووتبين فيما بعد أنهم فلسطينيون  ،على جثث الموتى العرب بصقثم  من الحادث، عاماا 

 من األردن وكانوا يدعمهم صالح مصطفى.

 عملية انتقاميةحدوث ، لكنه لم يوافق على على تلك العملية كان شاريت تحت ضغط شديد للرد
ال إلى طمس األثر رد فعل على حمام الدم لن يؤدي إب إن القياموكتب في مذكراته: " كنوع من الرد،

 في نفس مستوى القتلة الجماعيين على الجانب اآلخر". ذلك ، وسيضعناالذي خلفته المذبحة المرعب

وظفتهم  ، كانت قدبدوال وا منقتل أشخاص تفاصيل ثالثة 504 أمانوبدالا من ذلك أرسلت وحدة 
 ،ين من إعداد ناتان روتبرجعبروا الحدود إلى األردن مدججين بالسالح ويحملون عبوتين ناسفت ،كوكالء

، في قرية جنوب األردن، قرروا عدم تفجير "اإلرهابيين"اكتشفوا المكان الذي يعيش فيه أحد وبعد أن 
يروي إيغال سيمون أحد كبار المحاربين و  ،انتظروا حتى أصبح بمفرده وقتلوه بالرصاصو منزله، 

تم من بين األشياء التي  ، والتي كانتةسائق حافلل"عثر عمالؤنا على بطاقة هوية  :504المخضرمين 
 ها إلينا".تعادا  نهبها و 

ث فرقاا كبيراا حد  ، لكنها لم تُ 504، من العمليات الناجحة للوحدة تم اعتبار هذه العملية الدقيقة
فشلت في وعلى الرغم من النجاحات المحدودة لعمليات القتل المستهدف، إلى أنها  على الصعيد األكبر،

أثارت الغارات العقابية غضباا عالمياا و  ،الهجمات عبر الحدود بشكل ملحوظ ماطلة هذهموقف أو حتى 
 لكنها لم تبطئ المذبحة.
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 الذين دربهم "يناإلرهابي" بقيام يحرز العديد من االنجازات،في منتصف الخمسينيات، كان حافظ 
جمع المعلومات طريق عن ، ”اإلسرائيلية“ هجمات دموية أكثر من أي وقت مضى في األراضي بتنفيذ

إلى البنية ” إسرائيل“ ، وافتقار”اإلسرائيليين“االستخباراتية وتخريب البنية التحتية وسرقة الممتلكات وقتل 
الكبيرة المدربة  هاوقوات ،التحتية المناسبة، بما في ذلك المعلومات االستخبارية عالية الدقة والخبرة والمعرفة

رد إال بعمليات انتقامية غير محددة بشكل متزايد وقصف مكثف لقطاع والمجهزة بما يكفي، لم تستطع ال
 غزة.

 ،من مصادرها في الجنوب 504وظهر اسم حافظ بشكل متكرر في التقارير التي تلقتها الوحدة 
قال يعقوب نمرودي، قائد القاعدة  متخفي كالظالل،، بالنسبة لهمومع ذلك كان شخصية غامضة 

كننا عرفنا أنه كان شاباا يبلغ من العمر حوالي ثالثين ، لل على صورة له قط"لم نحص :الجنوبية للوحدة
 رهبةالعجاب و بنبرة من اإلوتحدث عنه سجناءنا وعمالئنا  ،عاماا، حسن المظهر إلى حد ما وجذاب للغاية

 ".بنفس الوقت

ذو شخصية و  انشاب انضابطكانا  ،حافظ ونمرودي
قال ، ”اإلسرائيلي“ ربيكاريزمية، وقفا على جانبي الصراع الع

نمرودي: "كان حافظ يعتبر من أفضل العقول في المخابرات 
 بين رجاله، وقدقلة هم عمالؤنا الذين تمكنوا من التسلل ، و المصرية

 بعضهم صبحأن ي أوتصفيتهم، القيام بتم القبض على العديد منهم و 
في ف ،، وانقلبوا عليناهعمالء مزدوجين بعد المعاملة التي تلقوها من

 الفوز والنجاة ". يفقط ه طريقة حرب العقول هذه، كان أفضل

 شاريت ُأجبر الشديد، الشعبي والضغط العجز األمني  بسبب
زراء الو  رئاسة إلى إعادته ثم للدفاع، وزيراا  غوريون بن قبول على أوالا 

جبر بعد ذلك أُ و  ،عاد شاريت إلى كونه وزير الخارجية فقطحيث  ،1955في تشرين الثاني )نوفمبر( 
 على االستقالة تحت ضغط من بن غوريون.

على التخطيط مرة أخرى لهجمات أكثر قوة ضد  "أمان" الوحدة شجعت عودة بن غوريون
قال نمرودي: "لقد كان رأس األفعى، وكان علينا  ،األفكار التخلص من حافظهذه كانت إحدى  ،الفدائيين
 قطعها".

، بجمع المعلومات االستخبارية عن أمانفي  ن بصفته رائداا لف اآلقال أبراهام دار، الذي كُ 
جمع معلومات استخباراتية كافية عنه وعن صعوبة  :أوالا  ؛حافظ: "لكن هذا كان صعباا، لثالثة أسباب

 يعقوب نمرودي
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 ضابطاا  ونهك ،المشكلة الدبلوماسية: وثالثاا  ؛الوصول إليه وقتلهصعوبة : األماكن التي يتردد عليها؛ ثانياا 
على أنه تجاوز للخط األحمر في  القيام بالقضاء عليهقد ُينظر إلى و  ،جيش دولة ذات سيادةفي  كبيراا 

 ".يؤدي إلى تدهورهامما العالقات مع مصر، 

 حتىومصر، واستمرت غارات حافظ ” إسرائيل“ وساطة بينفي الفشلت محاوالت األمم المتحدة 
 .1956ربيع عام  إلى 1955عام 

بفتح  ،حافظ ين على يددربالمجموعة من المسلحين الفلسطينيين م قامت 1956أبريل  29في و 
 ”. إلسرائيل“ على الحدود الجنوبية مستوطنة كانتالنار على مزارعين يعملون في حقول ناحال عوز، 

مسؤول عن أمن الو ، ”اإلسرائيلي“ مالزم شاب في احتياطي جيش الدفاعأول روي روتبيرج، 
جسده عبر  جرواوقلع عينيه، و  ثم قاموا بقتله سلحين الفلسطينيين،الم ، ركب حصاناا لصدالمستوطنات

 أجنبية. لإليحاء بأن روتبرج قد غزا أرضاا  جاهدة يميز الحدود، في محاولة كان الحقل والخندق الذي

لقد عانى موشيه ديان من موت 
كان قد التقى بالمالزم  ،بشكل خاص جر يروتب

م بجولة في اليوم السابق فقط، بينما كان يقو 
في اليوم التالي و  ،في المستوطنات الجنوبية

 جر يأبريل وقف دايان فوق قبر روتب 30 من
ي السنوات الفاصلة، فالمفتوح وقرأ تأبيناا، ف

 المعنى الحقيقيأصبح ُينظر إليه على أنه 
 للنزعة العسكرية اإلسرائيلية:

ن الجو العارم واضحاا لكو صمت ال ، كانقُتل روي أمس في الصباح الباكر
 لم ير أولئك المنتظرين على حافة األخدود. أدى إلى أنه ياا، مماربيع

من نحن لنجادل ضد كراهيتهم القوية  ،ال نلقي اللوم على القتلةاليوم دعونا 
لنا؟ منذ ثماني سنوات يجلسون في مخيمات الالجئين في غزة، وأمام أعينهم 

اا ميراث أن تصبح ادهم إلىكنا نحول األرض والقرى التي عاشوا فيها هم وأجد
 .لنا نحن

نحن جيل االستيطان، وبدون الخوذات الفوالذية وقذيفة المدفع لن نتمكن من 
لن يعيش أطفالنا إذا لم نحفر المالجئ، وبدون أسوار  ،زرع شجرة أو بناء منزل

لن نتمكن من رصف الطرق أو التنقيب عن  ،من األسالك الشائكة وبنادق آلية

 موشيه ديان يقرأ بيانا  من فوق قبر روتبيرج
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يين من اليهود الذين أبيدوا ألنه لم يكن لديهم دولة، ينظرون إلينا المال ،المياه
قامة أرض لشعبنا.غُ  خالل من  بار التاريخ اليهودي ويأمروننا باالستيطان وا 

... يجب أال نتوانى عن رؤية الكراهية التي تصاحب وتمأل حياة مئات اآلالف 
نون فيها أقوياء بما من العرب الذين يعيشون حولنا وينتظرون اللحظة التي يكو 

هذا هو مصير  ،لن نتجنب أنظارنا لئال تضعف أيدينا ،سيل دمائناييكفي ل
 جيلنا.
ربما وصلوا كمستوطنين عائدين إلى ” إسرائيل“ بسيطة، قصد ديان أن اليهود في دولة بعبارات  

د من وجهة لذلك فإن العرب كرهوا اليهو  ،وطنهم القديم، لكنهم من وجهة نظر العرب، جاءوا كغزاة
الدفاع عن أنفسهم ضد العرب باستمرار وجود اليهود اعتمد أكثر من أي شيء آخر على قدرتهم ف ،نظرهم

تابعة يجب أن تكون والثقافة كانت  ،كل ما تبقى من التنمية واالقتصاد والمجتمع ،الذين أرادوا قتلهم
ولد من آالف ” إسرائيل“ رمصيفكان هذا من وجهة نظر ديان،  ،الحتياجات األمن والبقاء تخضعو 

 السنين من التاريخ اليهودي.

رج صانع يناتان روتبهو كان ابن عم روي و  ،كان يقف فوق القبر بينما كان دايان يتحدث
 بعد الجنازة، وعد نتان عمه شمرياهو بأنه سينتقم البنه روي.و  ،القنابل

ا لرو  اآلخرين الذين  ”إلسرائيليينا“، وجميع يكما حدث، كان دايان مصمماا على االنتقام أيضا
هذه المرة أقنع ديان بن غوريون ليس فقط بشن غارة انتقامية ضد ففي  ،قتلوا وأرهبوا على يد فرق حافظ

” إسرائيل“ إلى القتلة الهاربينقرية فلسطينية، ولكن للسماح له بتوجيه مجتمع المخابرات لقتل المصريين 
 ا كبيراا.كان هذا تصعيدا و  (،العقيدان حافظ وصالح)

وبقدر ما يمكن  ،Eunuch (Saris)كتب أبراهام دار األمر التشغيلي، والذي أطلق عليه اسم 
 ”. إسرائيل“ التأكد منه، كان هذا أول أمر عملي لقتل مستهدف تمت كتابته وتنفيذه في تاريخ دولة

حرك ضد "في ضوء تنظيم مصر لألنشطة الفدائية في قطاع غزة واألردن، تقرر الت :وكتب دار
الهدف: القضاء وكان  ،مصطفى حافظ في قطاع غزة والملحق العسكري المصري في األردن، ميهامنظ  

"كان من الواضح لنا  :في حالة حافظأنه دار  وقرر ،الجسدي على الرجلين المذكورين بقنابل مفخخة
 أن القنبلة يجب أن ُتعطى له من قبل شخص يثق به".

محمد الطاللقة، شاب بدوي كان يعيش في قطاع غزة  يدعىمن خالل شخص هم لَ جُ وجدوا رَ 
عرف ت 504 وحدة بأن علملم يكن الطاللقة وحافظ على ف ،504كل من حافظ والوحدة  معوكان يعمل 
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عطائه تقرر  أمانوحدة أن أنه عميل مزدوج، و  بدو له طرد، وجعله ي شيئاا ما بداخل استغالل هذا األمر وا 
 يأخذه على الفور إلى حافظ.لدرجة أنه س للغاية، اا مهم

ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء؟ كتاب يتضمن جميع الشفرات الموجودة في شفرة مورس التي 
” إسرائيلي“ نقله إلى عميلب 504 الوحدةقبل من سُيطلب من طاللقة  ذي، وال”اإلسرائيليون“استخدمها 

 آخر في غزة.

 عمه. لمقتل ابنينتقم بالفعل سوف و  ،خرى تم استدعاء خدمات ناتان روتبرجمرة أُ 

قال روتبرج بعد أكثر من خمسة عقود: "اتصل بي صادوق ]أوفير، ضابط في القاعدة الجنوبية 
نهم إذا أقلت لهم  ،كان متورطاا وكنت سعيداا جدااأنه لقد فهمت من و  ،[ وأخبرني عن الخطة504للوحدة 

 .التفاصيل" سأعتني بباقي سميك إلى حافظ،الكتاب التمكنوا من تسليم 

هل  موادي التي صنعتها، وسألت نفسيالكتاب وصببت ثالثمائة جرام من  بداخل ما كان"قطعت 
ا يبلغ وزن المفجرف ،كافيا؟ بالطبع بكل تأكيدذلك كان  ذا انفجر في يدك فسوف ينتهي و  ،عشرين جراما ا 

 ستقتله بالتأكيد.تنفجر في وجه اإلنسان قد لذلك ثالثمائة جرام التي  ،بك األمر بدون أصابع

كان و  ،عندما كان الكتاب مغلقاا ،ونابض قوي من الرخام كان الجهاز مبنياا على ذراع معدني
في اللحظة التي و  ،تحركتكون الذراع تحت الضغط وال تشرائط، بالعديد من ال الكتاب مثبتداخل غالف 

يؤدي  يثقب المفجر، الذيمما مام الغالف، يتحرر الذراع ويدفع الرخام لأل رفعقوم فيها بفك الشرائط و ي
 الكابوم.! "حدوث القنبلة و  انفجار إلى

الطاللقة الحدود وتوجه  رَ بَ عَ  1956يوليو  11في و  ،الخطة والفخ المتفجر على أكمل وجهتمت 
قال شاهد عيان  ،مباشرة إلى مقر المخابرات العسكرية المصرية في غزة، وسلم الطرد بحماس إلى حافظ

انحنى  ،لتحقيق مصري سري: "عندما أخرج الكتاب من العبوة، سقطت قطعة من الورقفي وقت الحق 
العقيد مصطفى حافظ اللتقاطها من على األرض، وفي تلك اللحظة وقع االنفجار". أصيب حافظ بجروح 

"لقد ضربتموني،  بأعلى صوته: صرخ ،شهد بعض الحاضرين أنه بينما كان مستلقياا على األرضو  ،قاتلة
 الكالب".أيها 

 أوضح وجهة نظره الخاصةلقد  ،بزيارة إلى عمه، والد روي جفي الليلة التالية، قام ناتان روتبر 
مع  قمُت بتصفية  حسابك الخاص"قلت له .. يا شمرياهو .. لقد  :وقال روتبرج زيه،ل ئهارتدا عند

. سكت يداا كنت سعو يشعر بتحسن؟ لست متأكداا، لكنني فعلت ذلك ذلك هل جعله ، مصطفى حافظ
 ".اخباري له بآخر المستجداته وشكرني على يتشكلت دمعة في عينو  ،شمرياهو
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 حافظ، لوفاة التالي اليوم في علناا،كان المصريون محرجين للغاية من االعتراف بانتهاكهم األمني 
 ، المتمركز في قطاع غزة،استشهدمصطفى حافظ  المالزم: "المصرية األهرام صحيفة في إعالن ظهر

لقد سجل التاريخ و  ،بانفجار لغم بمركبته .... كان من أبطال حرب فلسطين وقاتل من أجل تحريرها
 ".”لإسرائي“ الخوف والذعر في اسمه بزرع ، ونجحأعماله البطولية

في نفس اليوم الذي ُقتل فيه حافظ تلقى صالح مصطفى الملحق العسكري المصري في عمان 
! بقلم هاينز جوديريان، بطل حرب الدبابات للجيش األلماني Achtung Pander كتاب بالبريد نسخة من

اختار الكتاب أبراهام دار، وهو من هواة التاريخ العسكري  ،مفهوم الحرب الخاطفةل المؤسسينوأحد 
دخل اثنان من  له، واالستراتيجية العسكرية، ألنه كان واثقاا من أن صالح يعتقد أنه هدية مناسبة

الشرقية، التي كانت تحت الحكم األردني، وأرسلوا الكتاب بالبريد من هناك حتى ال يثير  مستارافيم القدس
 اللغم به صالح الذي لم يسمع بعد بالهجوم على نظيره في غزة، فتح الكتاب وانفجر ،الختم البريدي الشك
 توفي الحقا في المستشفى. ،وأصابه بجروح قاتلة

الضربتين، وأقام في فناء منزله حفالا فخماا لالحتفال بمقتل أدرك رئيس األركان ديان أهمية هاتين 
 قائمة الضيوف. "أبراهام دار"وضع  ، حيثحافظ وصالح
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4 
 القيادة العليا بأكملها بضربة واحدة

أصابت عمليات القتل المستهدفة لحافظ وصالح المخابرات العسكرية المصرية، وكان هناك 
 يعتبر كان” اإلسرائيلية“ من وجهة النظر ،”إسرائيل“ داخلفدائيين الفي عدد توغالت  لحوظانخفاض م
 .باهراا  هذا نجاحاا 

 بعد ذلك لسبب مختلف. ُحجبت بالغيوملكن سماء المنطقة 

قام الرئيس المصري جمال عبد  1956يوليو  26في 
الناصر بناءا على أجندة مناهضة لالستعمار، بتأميم قناة السويس، 

 والبحرحيوية بين البحر األبيض المتوسط وهي حلقة الشحن ال
 كان اللتان والفرنسية، البريطانية الحكومتان كانتحيث  األحمر،
 التي للغاية المربحة الشركة في الرئيسيين المساهمين مواطنوها

من جانبها كانت  ”إسرائيل”و للغاية، تانغاضب ر المائيالمم تدير
ناة، لكنها في الوقت عبر الق المائي ترغب في استعادة المرور

ا  فرصة إليصال رسالة واضحة إلى مصر: وهي النفسه رأت أيضا
قطاع غزة  منأن ناصر سيدفع أخيراا ثمناا باهظاا إلرسال مقاتلين 

  وأن أطماعه الصريحة بتدمير الدولة ستقابل بقوة ساحقة. ،”إسرائيل“ لمهاجمة

الدول الثالث، حيث لعب المدير العام  أدى هذا التقارب في المصالح إلى نشوء تحالف سري بين
 ،شيمون بيريز، دوراا رئيسياا في وضع خطة حرب طموحة، ”اإلسرائيلية“ الشاب النشط لوزارة الدفاع

ألزمة تهدد السويس  أولياا  شبه جزيرة سيناء، مما يعطي الفرنسيين والبريطانيين نصاا  بها” إسرائيل“ ستغزو
 جوية ضد هجمات القوات الجوية المصرية. دفاعاتب” إسرائيل“ دعدت فرنسا بتزويو و  ،بغزوها أيضاا 

 جمال عبد الناصر
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أن ” إسرائيل“ قبل وقت قصير من يوم النصر، علمت
وفداا ضم رئيس األركان المصري القوي، المشير عبد الحكيم 

غادروا  الذينعامر، والعديد من كبار المسؤولين اآلخرين 
حت فرصة مما أتي ،القاهرة على متن طائرة متوجهة إلى دمشق

القضاء على ” إلسرائيل“ مكنت، واحدة دقيقةبضربة  القيام
  .اا القيادة العسكرية المصرية بأكملها تقريب

االعتراض  فيبدأ سالح الجو بإجراء تدريبات مكثفة 
عملية صعبة بالنظر إلى القدرات التكنولوجية  كانتالليلي، 

” رائيلإس“ قرر بن غوريون وديان أن ،المتاحة في ذلك الوقت
ستفعل كل ما في وسعها إلخفاء تورطها، ومحاولة جعل األمر يبدو كما لو أن الطائرة تحطمت بسبب 

 .عطل فنيحدوث 

 .(1)عملية الديكبسمى همة تُ كانت المُ 

كان من المتوقع أن يقوم المصريون برحلة 
قصيرة من دمشق عائدين إلى القاهرة في طائرتين 

مهمة  "أمان" تأسند ،14-من طراز إليوشن إيل
لقافلة الجوية لوحدة استخبارات اتحديد وتتبع 

حققت الوحدة )المعروفة في و  ،(SIGINTاإلشارات )
( بالفعل عدداا 8200الوقت الحاضر باسم الوحدة 
العديد من الموارد في تطوير  أمان، وبعد ذلك استثمرت 1949-1948من النجاحات البارزة في حرب 

 ”. اإلسرائيلي“ األكثر أهمية كما يقول البعض في جيش الدفاعو لنهاية األكبر، الوحدة، والتي ستصبح في ا

 SIGINTو يّ ثبت االستثمار قبل أيام قليلة من مغادرة الوفد القاهرة متوجهاا إلى دمشق، تمكن فن  أ
 ،من عزل تردد البث الذي كان من المتوقع أن يستخدمه المصريون في رحلة العودة القصيرة إلى القاهرة

 جميعهم دون سن الخامسة والعشرين،الذين كانوا من مشغلي الراديو،  ”إسرائيلي“ شخص انتظر عشرون
 حيث في المقر الرئيسي في رمات هشارون، شمال تل أبيب، أثناء وجودهم بضغوط شديدة وشعروا

مدرج في في انتظار مغادرة المصريين الوبينما هم على مدار الساعة، متواصلة يعملون في نوبات عمل 

                                                           

جرت خالل حرب االستنزاف بهدف االستيالء على رادار مصري من نوع  ”إسرائيلة“: عملية عسكرية 53عملية الديك  (1)
 .12-بي

 المشير عبد الحكيم عامر

المستولى عليه في عملية الديك وهو  12-بي الرادار المصري
 حتسريم ”السرائيلية“ موجود حاليا  في متحف القوات المسلحة
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تعرضت الوحدة لضغوط شديدة من القيادة العليا، حيث تم التخطيط للغزو البري لشبه جزيرة  ،دمشق
مما جميع كبار أركانها العسكرية  هملفقدان اتهم فوضى عارمةمعنويوشكلت أكتوبر،  29سيناء في 

 .من تحت أيديهم كان الوقت ينفدو  ،ضع المصريين في وضع غير مؤاتيس

التي  صوتاا في سماعات الرأس سماع بفارغ الصبر ونينتظر ببطء، مشغلو الراديو مرت األيام 
اليوم السابق لساعة وهو  ،أكتوبر، وما زال المصريون لم يغادروا سوريا 28 بزغ فجر يوم يلبسونها،
 الصفر.

ا: كان أكتوبر، تم التقاط اإلشارة التي كانوا ينتظرونه 28في الساعة الثانية بعد ظهر يوم  أخيراا و 
 يستعدون للمغادرة. 14إليوشن إيل من نوع طائرات الطيارو 

التابع لسالح الجو وأحد أفضل طياري  119تم اختيار ماتياس "تشاتو" بيرغر، قائد السرب 
 SIGINTمساءا، أبلغت  8في حوالي الساعة و  ،القوات الجوية في ذلك الوقت، للقيام بهذه المهمة الدرامية

أن  SIGINTومع ذلك، اعتقدت  ت،قد أقلع ةاإلليوشين المصريطائرات فقط من  ةسالح الجو أن واحد
 جاهزة. كانت عملية الديك نإ، حيث جميع الضباط المصريين كانوا على متن الطائرة

طائرة أقلعت مع مالحه إلياشيف "شيفي"  "13ميتيور مك.  " Meteor Mk. 13صعد شاتو إلى 
 الظالم.شدة حتى أن األفق كاد يختفي في  ،ل خاصبشك للغاية كانت ليلة مظلمة ،بروش

أخطأ الرادار وعندما  على هذا االرتفاع، استقرثم  إلى السماء عشرة آالف قدم حواليصعد شاتو 
الساعة  اتصال، اتصال، اتصال!" ، قال شيفي عبر موجة االتصال الداخلي:تقتربكانت طائرة  حول
، واالنتقال إلى الساعة الثالثة. البعضفي مواجهة بعضنا  ثالثة أميال فع إلى أعلىرتسوف ن الثانية
 ! أنت تقترب بسرعة كبيرة!"ئأبط  ثم ! تحرك بجهة اليمينأربعة! 

من المتصاعدة ألسنة اللهب كانت د، رأى تشاتو توهجات برتقالية صغيرة، االسو هائلة أمام السماء 
 "اتصال بالعين".ما رآه بأبلغ مركز التحكم األرضي وقد  أنابيب العادم في إليوشن.

قال قائد القوات الجوية دان تولكووسكي، الذي كان جالساا في مركز التحكم: "أريد تحديد هوية 
 تفهم؟"هل  ،المركبة بشكل إيجابي، ال شك فيه

كانت نوافذ قمرة  ،نوافذ مقصورة الركاب منشاتو قليالا إلى اليسار حتى يرى الضوء تانحرف 
لديه  ]نوع طيارة[فقط اإلليوشن  اا،إيجابي اا تعريف كان شاتو أن هذاتيعتقد ) ،افذ األخرىالقيادة أكبر من النو 
 يرتدون زي الجيش يمشون بين المقاعد. كانوا كما جعل أشخاصاا  (،نوافذ من هذا القبيل

 "تم تأكيد الهوية!". وقال: 
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 لفتح النار، فقط إذا لم يكن لديك شك". اإلخالءأجاب تولكووسكي: "تم 

 ."مُعل  "د عليه: ر 

 شاتوتأعمى مما  ،اندلعت قذائف من أربعة مدافع من عيار عشرين ملم مثبتة على مقدمة الطائرة
سلسلة  بحشوقام و ما على األرض، يحاول أن يكون مفيداا،  شخصاا أن وجود : ةمتوقعالغير  بهذه العبقرية

 عينيه. تأحرق في المدافع، لكن الومضات الساطعة في الظالم شبه التام الذخيرة

المحرك  !عثرت عليه" :قال للمراقبة األرضيةو ، في السماء رأى ناراا عندها  ،شاتو بصرهتاستعاد 
 ."مشتعالا كان األيسر مشتعل، يبدو أن هناك ماس كهربائي، ألن كل شيء 

كرة نارية في الليل، ك، (اإلليوشنالطائرة )ر اانفج ، أدى إلىشاتو على الزناد مرة أخرىتضغط 
 البحر. باتجاهفي الدوران  تبدأ ، ثماذفة شظايا مشتعلة من الحطامقو 

 سحب طائرته من الدوران.كان تشاتو ي؟" سأل تولكوفسكي بينما تتحطم ها"هل رأيت

 تحطمت".لقد : "شاتو باإليجابتأجاب 

رئيس األركان  ، حيث كان في استقبالهعلى مدرج المطارالمعبأة باألبخرة طائرته بشاتو ت هبط
عامر قرر في اللحظة األخيرة انتظار المشير شيه ديان والجنرال تولكوفسكي، اللذين أبلغا تشاتو بأن مو 

 الطائرة الثانية.

 ونخرج مرة أخرى".الطائرة بالوقود قال تشاتو: "إذا كان هناك وقت، فسنزود 

 سيبدو واضحاا  أنه :ولكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها ،بعين االعتبار ذلك أخذناورد دايان: "لقد 
مع ، و حر قررنا أن نسمح لـ عامر أن يكونو  ،للغاية وسيكون من الممكن الكشف عن مصدر استخباراتنا

دعونا نشرب  ،األركان العامة المصرية، ربحت نصف الحربهيئة ذلك، في اللحظة التي قضيت فيها 
 ".فرحاا بنصف هذا النصرالشراب 

وبالفعل بدأ  ،والحرب الجوية االستخبارات ذكاءم عن نُ يَ  ،اكانت عملية الديك بال شك إنجازاا رائعا 
وزعموا أن  ،"العامة طلقون عليها اسم "إسقاط هيئة األركان المصريةيُ  ،المشاركون في عملية الديك الحقاا 

في الحرب ” إسرائيل“ الفوضى التي سادت القيادة العليا في القاهرة قد ساهمت بشكل كبير في انتصار
 ت في اليوم التالي.التي اندلع

سيواصل هزيمة ” اإلسرائيلي“ كان التأثير كبيراا كما ادعى هؤالء الرجال أم ال، فإن الجيش وسواءا 
 حازمة،أصبحت الدولة اليهودية اآلن قوة قتالية  حيثلقد لفت انتباه العالم: ف ،الجيش المصري بسهولة
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امة إلى ضباط وجنود اللواء التاسع يتحدث أرسل بن غوريون مؤقتاا في حالة من النشوة، رسالة عحيث 
 الثالثة".” إسرائيل“ فيها عن "مملكة

––– 

” اإلسرائيلي“ الجيش قيامبعد و  ء،شبه جزيرة سيناباإلضافة إلى قطاع غزة ” إسرائيل“ احتلت
لتفتيش مبنى المخابرات المصرية  504رجاله من الوحدة من  اا أرسل رحافيا فاردي بعض ،للقطاعبدخوله 

 في القبو عثروا على كنز مخفيف من ذلك، مدينة غزة، حيث ُقتل مصطفى حافظ قبل بضعة أشهر في
 الفلسطينيين الذين "اإلرهابيين"تدميره: ملف بطاقات سليم لجميع لالمصريون الفارون منه  هأهملكان قد 

 في السنوات الخمس التي سبقت حملة سيناء.” إسرائيل“ نشرهم حافظ ورجاله ضدب قام

التقى فاردي ثم  وتركوها بالقبو، قائمة الضربات تغاضوا عنن األمر كما لو أن المصريين كا
 ،لبدء في قتل الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في ملف البطاقةابرئيس األركان دايان وطلب اإلذن منه 

بالبدء  (اصة بهالمتفجرات الخ)مخزن  أمر ناتان روتبيرجفارداي ثم  ،دايان بدوره نال موافقة بن غوريونو 
 بسرعة في عملية االغتياالت.

والعات السجائر والفواكه و في سالل من الخيزران، روتبرج بالخاصة المتفجرات تركيبة  إخفاءتم 
العرب بإخفاء القنابل في أماكن مناسبة أو  504قام عمالء الوحدة ثم  ،والخضروات، وحتى قطع األثاث

مارس  1957بين نوفمبر وخالل الفترة ما  ،دائياا فلسطينياا في غزةتسليمها كهدايا لما يصل إلى ثالثين ف
حيث  ،لسنوات ”اإلسرائيليين“، عمل رجال فاردي على الملف، وتخلصوا من الرجال الذين أرهبوا 1958

كانت مهمات القتل المستهدف ناجحة إلى حد كبير من الناحية التكتيكية، ولكن ليس بالضرورة من 
"كانت كل عمليات القصاء هذه ذات أهمية محدودة للغاية، قال روتبرج: حيث  ،جيةالناحية االستراتي

 مكانهم ببساطة". أخذواآخرين هناك أشخاص ألن 

سرائيل“سرعان ما تحولت المؤامرة السرية لبريطانيا وفرنسا   ،إلى كارثة دبلوماسية دولية مدوية ”وا 
في و  ،استسلمت فرنسا وبريطانياو  ،اب من سيناء وغزةعلى االنسح” إسرائيل“ أجبرت الواليات المتحدةفقد 

ين إلى تميقادة هاتين القوتين العظ اراضطر األمر الذي أدى إلى ، ى القناةفقدتا السيطرة علالنهاية 
 االستقالة.

في االستعمار  كل من يتدخلُينظر إلى النظام المصري على أنه وقف في وجه اآلن أصبح 
جمال عبد  اعتبارتم و  ،اليهودي اللدود على التنحيوعدوه  روبيتين عظيمتينأجبر قوتين أو أنه الغربي، و 

 عالم العربي.لل اا وأصبح لجميع األغراض العملية زعيم ،ناصر كبطلال
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باستخدام القناة، والتوقف ” اإلسرائيلية“ ناصر على السماح للسفنجمال عبد الومع ذلك، وافق 
من ” إسرائيل“ اندالع عسكري عام مع حدوثأدرك أن احتمال ا ربم ،عن رعاية العمليات الفدائية في غزة

 هذه العمليات كان أكبر من المزايا التي يمكن الحصول عليها منها.

عبر ” إسرائيل“ عن التدفق إلىاألعمال النضالية ستتوقف أن  ا، بد1957أخيراا، في عام و 
 الحدود.

 سيكون صعباا للغاية، وأعطت” يلإسرائ“ للدول العربية أن تدميرسيناء أوضحت حملة حيث 
. 1967من التحرر من حرب واسعة النطاق، حتى حرب األيام الستة عام  أحد عشر عاماا ” إسرائيل“

هذه المرة للتحول إلى قوة عسكرية قوية وكبيرة ومدربة تدريباا جيداا ” اإلسرائيلي“ واستخدم جيش الدفاع
 بقدرات واسعة. "أمان"وتضم ذراع استخبارات  وقائمة على التكنولوجيا، ومجهزة بأسلحة حديثة

من منظمة  "إيسر هاريل"لقد رعاها  ،سنوات جيدة للموساد السنوات التي تلت ذلك كانت أيضاا 
بصالبتها  مشهورة دولياا و إلى وكالة تضم ما يقرب من ألف موظف،  ،وليدة متعثرة في بعض األحيان

 ومثابرتها ومشروعها.

ت بالظهور كقوة استخباراتية في عام قد بدأ” إسرائيل“ كانت
 حينها كم االتحاد السوفييتي" حانيكيتا خروتشوف"، بعد أن ألقى 1956
أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي تحدث فيه بصراحة  سرياا  خطاباا 

القائد الثاني لالتحاد  "جوزيف ستالين"عن الجرائم التي ارتكبها سلفه 
  .السوفييتي

جسس في العالم الغربي حريصة على كانت كل جماعة ت
عن أدلة على عقلية والبحث دراسته بهدف ، نص الخطابالحصول على 

 من اختراق حجاب االتحاد السوفيتي الحديدي للسرية.  أحد، ولكن لم يتمكن أي "خروتشوف"

” اإلسرائيلية“ خابراتنجحت المُ بينما 
، وأمر صول على الخطابحينها من الحُ 

بتسليم نسخة من الخطاب إلى  "إيسر هاريل"
 .االمريكية وكالة المخابرات المركزية

 مدير وكالةأعجب األمر الذي 
 ،"ألين داالس" االمريكية خابرات المركزيةالمُ 

، "دوايت أيزنهاور"الرئيس ونقل الخطاب إلى 

 نيكيتا خروتشوف

 دوايت أيزنهاور ألين داالس
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وأحرج  ،يةأثار عاصفة عالم ، حيث إن المنشورالذي أمر بعد ذلك بتسريبه إلى صحيفة نيويورك تايمز
  االتحاد السوفيتي بشكل كبير.

على الجانب كان يقودها  ، حيثالتحالف السري بين المخابرات األمريكية واإلسرائيلية دَ ل  وُ وقتها 
رئيس فريق مكافحة التجسس في وكالة المخابرات المركزية، وهو  "جيمس جيسوس أنجلتون"األمريكي 
تحت كل  سوفيتياا  جاسوساا "يجب تجنيد  :التي تقول "هاريل" اقتنع بمقولةالذي ” إسرائيل“ أحد مؤيدي

من المعلومات  كبير   ر  دَ تحصل وكالة المخابرات المركزية على قَ  ا التحالفمن خالل هذف ،"سرير
 مستمرة حتى يومنا هذا.و االستخبارية في الشرق األوسط، وهي ممارسة 

رثة سياسية، إال أنها عززت مكانة كا 1956عام ” اإلسرائيلية“ حملة سيناءأن على الرغم من 
في نسج شبكة من  "هاريل"بدأ حيث الدولة في العمليات االستخباراتية في أعقاب تلك الحرب القصيرة، 

 بلدان أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك الذين وقفوا علناا  جميع االتصاالت السرية داخل
في الموساد باسم "عقيدة األطراف"، وقد دعا إلى إقامة  عروفاا كان أسلوب العمل هذا ملقد  ،مع العرب

، أو مع ”بإسرائيل“روابط سرية مع المنظمات التي تقع خارج حلقة الدول العربية المعادية المحيطة 
 ”. إسرائيل“ األقليات داخل تلك الدول التي كانت في صراع مع أعداء

 ،المحيطية عبارة عن تحالف استخبارات ثالثيكان اإلنجاز البارز الستراتيجية الموساد حيث 
سيجتمع رؤساء وكاالت التجسس في ، فيما إيران وتركيا شاهو ” إسرائيل“ بين" ترايدنت"أطلق عليه اسم 

الدول الثالث من وقت آلخر ويتبادلون كميات كبيرة من المواد 
، مليات مشتركة ضد السوفييت والعربكما نفذ التحالف ع ،االستخباراتية

كان أحد  "ترايدنت"أن  "أيزنهاور"الرئيس بإقناع  "بن غوريون"يث قام ح
، وأن وكالة المخابرات المركزية قدمت األموال القوية للتحالف األصول
 .ألنشطتها

 1960في عام  تللموساد، حدث ضربةأكبر والجدير بالذكر أن 
أحد المهندسين  "أدولف أيخمان" ”إسرائيليون“عندما تعقب عمالء 

حيث  "بوينس آيرس"لمعماريين والميسرين الرئيسيين لحل هتلر النهائي إلى ا
 كان يعيش لمدة عشر سنوات تحت اسم ريكاردو كليمنت.

من فرص  "فريتز باور"يأس المدعي اليهودي األلماني، عندما 
تقديم مجرمي الحرب النازيين للعدالة في ألمانيا، سرب المعلومات التي 

عندما جاء مسؤول من الموساد و  ،إلى الموساد "أيخمان"جمعها حول 

 أدولف إيخمان

 فريتز باور
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التلميح  ”اإلسرائيلي“ فهمو  ،الوثائق السرية ملقاة على سطح المكتبفيما كانت وشأنه  "باور"لرؤيته، تركه 
  وقام بنسخ التفاصيل ذات الصلة.

كان رئيس الوزراء و  ،لهاريل بالذهاب إلى بوينس آيرس، على رأس فريق كبير "بن غوريون"سمح 
، من الكلمة Dyb-buk، الذي أطلق عليه االسم الرمزي "أيخمان"على تصفية الحسابات مع  صمماا مُ 

لكن الهدف من العملية كان أكبر بكثير  ،العبرية التي تعني الروح الشريرة التي تسيطر على شخص حي
بعدم إيذاء  هاريل وفريقه "بن غوريون"أمر حيث  ،من االنتقام من فرد، مهما كانت تجاوزاته فظيعة

، على الرغم من أن قتله كان سيكون الخيار األسهل، ولكن بدالا من ذلك خطفه وتقديمه جسدياا  "أيخمان"
 ”. إسرائيل“ للمحاكمة في

إثارة وعي دولي وذاكرة ال يمكن محوها عن الهولوكوست، من خالل  من العملية كان الهدففقد 
 كشف أفعال أحد مرتكبيها الرئيسيين.

 في العملية العشرات من عمالء الموساد والمتعاونين، بعضهم يحمل جوازات سفر شاركحيث 
انتشروا في عدد من المنازل اآلمنة في جميع أنحاء و  باستمرار، يغيرونهاكانوا إلى خمس دول و  تنقلهم

 العاصمة األرجنتينية.

من  "كليمنت"مايو، تمركز الفريق بالقرب من المحطة حيث نزل الرجل المعروف باسم  11في و 
جاءت الحافلة، لكن أيخمان لم و وسار مسافة قصيرة إلى منزله،  7:40مساء في الساعة  ذلكالحافلة 
ذا لم يظهر بحلول  ،كانت أوامر الفريق هي االنتظار حتى الساعة الثامنة مساءا على األكثرفقد  ،يظهر وا 

 ، حتى ال يثير الشبهات.يتم اجهاض العمليةذلك الوقت، 

قرر  ،"رافي إيتان"القائد الميداني  الثامنة، كانوا يستعدون لحزم أمتعتهم، لكن عةالسا فيو 
نزل حيث  ،عندما كان إيتان على وشك االستسالم ليالا، توقفت حافلة أخرىو  ،االنتظار لفترة أطول قليالا 

 وبدأ يمشي ويده في جيبه. "كليمنت"

أن يشك  خشيلكنه على الهدف، و  ض  أول من ينقهو  "مالشين" العميليكون المفترض أن  كان
وسار السيارة، نحو وسحبه  ،إمساكه من الخلف تمكن من ،هسحب مسدسوقبل أن ي ،في شيء "كليمنت"

 دفعه من الخلف إلى حفرة وقفز فوقه مع إيتان وعميل آخر قريب. ثم كما هو مخطط، األمر 

والسيطرة عليه، طاقته  نهاكافي غضون ثوان تم و  ،لكن لم يكن هناك من يسمعه "نتمكلي"صرخ 
 لقي به في المقعد الخلفي للسيارة. وأُ 

باللغة األلمانية أنه إذا  بتهديده أحد عمالء الموساد والذي كان جالساا هناك "زفي أهارونيقام "
 أثار المتاعب فسيتم إطالق النار عليه على الفور.
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إحدى العالمات كانت  بكل تأكيد، أيخمان أنه هو تشير إلى دقيقة بدأ إيتان بالبحث عن عالمات
العالمة  كانت، و تم تحديد موقعها بسهولةمما ، SSمكان وجود الوشم ذو الرمزعند  الندبة تحت ذراعه
، أيخماناستئصال الزائدة الدودية التي خضع لها  الناتجة عن )مكان الغرز( ندبةال األخرى للتأكد هي

بنطال أيخمان  كان على إيتان أن يفتح حزامحيث ، الخاص به االستخباراتوالموثقة بدقة في ملف 
الركاب يهتزون من جانب إلى آخر. لكنه و  تسير بسرعة، بينما كانت السيارة على مكان الندبةويضع يده 

من الفرح وأصبحوا يغنون  إيتان ومالتشين!! "هذا هو أيخمان" وبرقت عينا وجدها في النهاية وصرخ
تنتهي التي التي ُكتبت تكريماا لليهود الذين حاربوا النازيين في الغابات، و رية أغاني الُمحاربين باللغة العب

 .بجملة "مسيرتنا تفوق الرسالة: نحن هنا"

 على متن طائرة تابعة لشركة العال. ” إسرائيل“ تم تخدير أيخمان وتهريبه إلى

الهولوكوست، ُحكم جذبت محاكمته في القدس اهتماماا دولياا غير مسبوق، وذّكر العالم بفظائع 
 ر.م حرق جثته وتناثر رماده في البحوُأعدم شنقاا، وت ،على أيخمان باإلعدام

خبار الُمتداولة والقليلة حول اكتشاف أيخمان واختطافه أعطت للموساد األفإن في غضون ذلك، 
 .انطباعاا بأنها عديمة الرحمة وقادرة على كل شيء

، ”اإلسرائيلية“ بر الرجل األقوى للمخابرات والدفاعيعتهاريل ، كان 1962وبحلول منتصف عام 
 من مجد وُشهرة، ولكن على الرغم من كل هذا حصل بن غوريون على كل ما كان يأمل فيهحيث 
 .، فقد أخطأت وكالة هاريل تماماا عندما غفلت عن تهديداا ُمدمراا يتطور في الجوار ُمباشرةالنجاح
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5 
 لى رؤوسنا"قط عاست"كما لو كانت السماء ت

على أسوأ كوابيسهم  ”اإلسرائيليون“، استيقظ 1962في صباح الحادي والعشرين من يوليو عام 
حيث أفادت الُصحف المصرية عن نجاح تجربة إطالق صاروخين أرضيين من طراز الظافر )فيكتور( 

صواريخ عشرة واثنين من طراز القاهر، أي نموذج )الفاتح(، عقب يومين من التجربة األولى، تم عرض 
من كل نوع، ملفوفة بالعلم المصري في طريق القاهرة على طول نهر النيل، وكان من بين المتفرجين 

ة، وتقدم الرئيس المصري جمال حوالي ثالثمائة دبلوماسي أجنبي، وكذلك كثير من سكان القاهر 
وأعلن بفخر أن  الناصر بنفسه العرض من منصة خاصة أمام مبنى حكومي بالقرب من نهر النيل،عبد

 الجيش المصري أصبح اآلن قادراا على ضرب أي هدف حتى "جنوب بيروت"، ومعلوم أن كامل أراضي
كان ى غز المأي أن تقع بين مصر من الجنوب، ولبنان وعاصمتها بيروت إلى الشمال، ” إسرائيل“

 واضحاا.

ت الرعد المصرية "صو  في اليوم التالي، كان الخطاب الذي تم بثه بالعبرية من محطة اإلذاعةو 
"هذه الصواريخ تهدف إلى فتح أبواب الُحرية للعرب، الستعادة الوطن الذي  ، بأنمن القاهرة" أكثر وضوحاا 

 ُسرق كجزء من المؤامرات اإلمبريالية والصهيونية".

العميق إال بعد أسابيع قليلة فقط، عندما أصبح من الواضح ” اإلسرائيلي“ لم يتضح قلق الجمهور
ريقاا من الُعلماء األلمان لعب دوراا أساسياا في تطوير هذه الصواريخ، حيث كانت الحرب العالمية أن ف

الثانية قد انتهت قبل سبعة عشر عاماا فقط، وفجأة أفسحت صدمات الهولوكوست، التي غمرتها صور 
أمام تهديد وجودي  أللمانية"، الطريقاالعلماء األلمان بزي الفيرماخت "أي زي القوات المسلحة الموحدة 

 ”. إسرائيل“ جديد ومختلف، وهي ُوجود أسلحة الدمار الشامل في أيدي عدو

هتلر الشرق األوسط، كما وصفته الصحافة العبرية ” اإلسرائيليون“ الذي اعتبره جمال عبد الناصر
في مشاريع  وعنونت الخبر الرئيسي بجرائدها بـ"النازيون األلمان السابقون ُيساعدون عبد الناصر اآلن

 اإلبادة الجماعية المناهضة إلسرائيل".



|  |    

 

- 75 - 

من التهديدات الخارجية، ” إسرائيل“ وعلى الرغم من ميثاقه الغليظ لُمراقبة وحماية-الموساد ولكن 
ل شيئاا على اقيُ لم  رات في الدولة اليهودية بذلك، إذلم يكن على علم بذلك، لقد ُصدمت أجهزة االستخبا

والعسكريين، عندما علمت بمشروع الصواريخ المصري قبل أيام فقط من اإلطالق  لسان قادتها السياسيين
 .التجريبي

والفشل المهين لمدير المخابرات "هاريل" وللموساد،  ،لقد كان تذكيراا مدمراا بهشاشة الدولة الصغيرة
لم ” إسرائيل“ واألسوأ من ذلك أن العلماء األلمان الذين طوروا الصواريخ المصرية التي يمكن أن ُتدمر

الرجال الذين عملوا أثناء الحرب وهم يحجبوا أنفسهم عن المشهد، وكانوا من كبار ُمهندسي النظام النازي، 
وهي شبه جزيرة تقع على ساحل البلطيق حيث تم  بينيماندابلدة  ،"Peenemunde"في قاعدة البحث 

ء القنبلة الطائرة التي أرهبت إنجلترا ساعدوا في بناحيث تطوير أسلحة الرايخ الثالث األكثر تقدماا، 
، الذي استخدمه األلمان لتدمير أجزاء ضخمة من مدينتي أنتويرب ولندن  (V-2)والصاروخ الباليستي

قال آشر بن نتان حيث  والذي كان بمثابة النموذج األولي لصواريخ األرض أرض بعيدة المدى اليوم،
 السماء تتساقط على رؤوسنا"."شعرت بالعجز وكأن مدير عام وزارة الدفاع: 

نه أول رئيس وزراء أل ،وتحدث بن غوريون مراراا وتكراراا عن الكابوس الذي أبقاه ُمستيقظاا ليالا 
للخضوع الهولوكوست الثاني، عندما  ،”إسرائيل“ أحضر اليهود الباقين على قيد الحياة من أوروبا إلى دولة

 . أسلحة ضخمة” إسرائيل“ يمتلك عدو

، لخص األمر 1982شديد السرية ُأجري عام في القضية في تحقيق داخلي و نفسه، الموساد 
، ”اإلسرائيلي“ على النحو التالي: "لقد كان أحد أهم األحداث وأكثرها صدماا في تاريخ ُمجتمع االستخبارات

 ".الذي أدى إلى سلسلة من ردود الفعل التي تولد إجراءات متطرفة

كل  العارمة في جو من األزمة تهاجتاحو  ،بأكمله على قدم وساق الموسادجهاز وضع بهاريل قام 
قال المقر الرئيسي في تل أبيب حيث  ،أشهر لعدةالداخلية  لوحداتانعكس في ا مما ،لوكالةا مكان في

ذا ظهر ألماني يعرف شيئ ا عن هذا ولم يكن إ": 1962لمحطات الموساد في أوروبا في أغسطس 
يرجى مالحظة ذلك ألنه يجب  ،استعداد ألخذه بالقوة وحمله على التحدث مستعد ا للتعاون، فنحن على

 ."نا الحصول على المعلومات بأي ثمنعلي

بدأ عمالء الموساد على الفور باقتحام السفارات والقنصليات الدبلوماسية المصرية في العديد من 
ا من تعيين موظف سوي ،العواصم األوروبية لتصوير الوثائق سري في مكتب مصر للطيران وتمكنوا أيضا

الموظف  حَ مَ سَ حيث  ،ناصرعبد الفي زيورخ، وهي شركة كانت تعمل أحياناا كغطاء ألجهزة استخبارات 
تم فتحها وتصوير  ،السويسري لعمالء الموساد بأخذ أكياس البريد ليالا مرتين في األسبوع إلى منزل آمن
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إلى العودة ذين لم يتركوا أي عالمة على العبث بهم، ثم محتوياتها ثم إغالقها مرة أخرى من قبل الخبراء ال
أولي لمشروع الصواريخ تصور بعد فترة قصيرة نسبياا، كان لدى الموساد و  ،مكتب الخطوط الجوية

 المصرية ورؤوسه.

عالمين معروفين  على يد بدأ المشروع
 ،دولياا هما الدكتور يوجين سانجر وولفجانج بيلز

واراا رئيسية في مركز خالل الحرب لعبوا أد
، 1954في عام و  ،ألبحاث الجيشبينيماندا 

 معهد أبحاث فيزياء الدفع النفاث انضموا إلى
ترأس سانجر هذه الهيئة حيث  ،في شتوتغارت

بيلز واثنان  رؤساء األقسام هم كانو  ،المرموقة
آخران من المتخصصين المخضرمين في 
لكن هذه المجموعة التي شعرت بأنها عاطلة عن  ،ز كروغويرماخت، الدكتور بول جويرك والدكتور هاين

عليه وعرضت  1959اقتربت من النظام المصري في عام  ،في ألمانيا ما بعد الحرب وعديمة النفعالعمل 
ناصر عبدالوافق حيث  ،أرض بعيدة المدى-تجنيد وقيادة مجموعة من العلماء لتطوير صواريخ أرض

اريه العسكريين، اللواء عصام الدين محمود خليل، المدير السابق ن أحد أقرب مستشوعيّ  ،على الفور
أنشأ خليل نظاماا و  ،لمخابرات القوات الجوية ورئيس البحث والتطوير بالجيش المصري، لتنسيق البرنامج

منفصالا عن بقية الجيش المصري، للعلماء األلمان الذين وصلوا ألول مرة إلى مصر في زيارة و ، مجزءاا 
  .1960في أبريل 

، انتقل سانجر وبيلز وجويرك إلى مصر وقاموا بتجنيد حوالي خمسة 1961في أواخر عام ز 
احتوت المرافق في مصر و  ،لالنضمام إليهم ؛من ذوي الخبرة العاليةو الجنسية وثالثين عالماا وفنياا ألماني

عوا بظروف ممتازة حقول اختبار وأماكن معيشة فاخرة للمغتربين األلمان، الذين تمتو مختبرات على 
، والتي كانت في إنترا التجاريةبقي كروغ في ألمانيا، حيث أسس شركة تدعى  ومع ذلك ،ورواتب ضخمة

 الواقع الواجهة األوروبية للمجموعة.

 16في ف ،المزيد من األخبار السيئةتوالى وصول ، األساسي لوضعاالموساد  فهموبمجرد أن 
إيسر هاريل لرؤية بن غوريون، ومعه وثيقة من  مشؤومالشخص ذو الوجه ال ، جاء1962أغسطس 

 تم تصويرها قبل يومين في زيورخ.التي أكياس بريد المخابرات المصرية 

من قبل  1962تب عام كانت عبارة عن أمر كُ  ، فالوثيقةفي حالة صدمة” اإلسرائيليون“ كانفقد 
يجب الحصول عليها في أوروبا  بيلز، إلى مديري المشاريع في مصر، وتضمن تفصيالا للمواد التي

 يوجين سانجر ولفجانج بيلز
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، وفقاا لتقرير داخلي للموساد، تلقيهم لهذا الخبربعد و  ،كان هذا رقماا هائالا فقد  ،لتصنيع تسعمائة صاروخ
من أن ” اإلسرائيليين“ واألسوأ من ذلك أن الوثيقة أثارت مخاوف الخبراء ،من الذعر" صيب التنظيم "بجو  أُ 

 ية.و يح الصواريخ برؤوس حربية مشعة وكيماالهدف الحقيقي للمصريين كان تسل

كان لدى ، حيث على أعلى مستوىو  عاجل اجتماعبن غوريون أن يعقد استدعى وهذا األمر 
 هاريل خطة من نوع ما.

في مشروع  (1)خيلأل أثركشفت المعلومات االستخباراتية التي جمعها الموساد حتى اآلن عن فقد 
بحيث أصبحت غير وظيفية، مما يعني  ير متطورة بشكل كبيرغكانت أنظمة التوجيه حيث الصاروخ: 

وطالما كان هذا هو الحال، فستحتاج مصر إلى  ،أن الصواريخ ال يمكن أن تدخل في اإلنتاج الضخم
كانت خطة هاريل إذن هي خطف األلمان أو القضاء ف ،بدونهم سينهار المشروعو  يين،لماناألعلماء ال

 عليهم.

كان الطقس  ،ذهب هاريل إلى أوروبا لوضع خطته موضع التنفيذفي أواخر شهر أغسطس، و 
بعد فشل كل الجهود لتحديد موقع بيلز، و  ،بارداا مما يبشر بأبرد شتاء عرفته المنطقة منذ سنوات عديدة

 قرر هاريل العمل ضد كروغ.

 "صالح قاهر"م نفسه على أنه مساءا، اتصل رجل قد   5:30سبتمبر الساعة  10يوم االثنين 
قال إنه كان يتحدث نيابة عن العقيد سعيد نديم، كبير مساعدي اللواء محمود  ،بمنزل كروغ في ميونيخ

باستخدام أكثر وأضاف صالح  ،"على الفور في أمر مهم"وأن يقابل كروغ  "نديم"نه كان على أخليل، و 
في فندق أمباسادور في وكان ينتظر كروغ  ،رسل تحياتهي، أن نديم الذي يعرفه كروغ جيداا األحاديث ودية

كان من بحيث  غ،ن األمر المطروح هو صفقة من شأنها أن تحقق ربحاا جيداا لكرو بأوقال صالح  ،ميونيخ
 المستحيل مناقشته في مكتب إنترا بسبب طبيعته الخاصة.

سوى يد قديمة في "عوديد" ن صالح لم يكبينما  ،ل الدعوةب  هذا غير عادي، وقَ أن لم يرى كروغ 
د في العراق، وكان ناشطاا في الحركة الصهيونية السرية هناك، وهرب من البالد عام ل  وُ حيث  ،دالموسا
كان قادر على ، و في بغدادمع المسلمين مدارس نظامية ثم التحق ببعد أن كاد أن ُيقبض عليه،  1949

تية ضد أهداف الموساد في القدرات العمليا ةخدملذلك فقد استطاع أن يتقمص دور العربي بكل سهولة، 
 عربية لسنوات.

                                                           

يتس ابنة آخيل: أحد األبطال األسطوريين في الميثولوجيا اإلغريقية، وهو ابن بيليوس ملك فثيا من حورية البحر ث (1)
 أورانوس، وكان له دور كبير في حرب طروادة، وهو البط اللمركزي في إلياذة هوميروس.
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التقى "عوديد" في بهو فندق أمباسادور، وقال "أنا العقيد نديم وأنا بحاجة إليكم لوظيفة "كروغ" 
في فيال  "نديم"في اليوم التالي ذهب "عوديد" إلى مكاتب "إنترا" ليأخذ "كروغ" ويصحبه لمقابلة و ُمهمة"، 

 خارج المدينة.

كان كروغ سعيداا برؤيتي وقدمني لموظفي الشركة، ولم يشك أبداا يقول: "جئت في سيارة أجرة، و 
بيننا، وفي سيارة المرسيدس ونحن في  ةانسجام جيدحالة للحظة أنني لست كما أنا عليه، كان هناك 

في –نحن مع كروغ وأخبرته كيف بنوع من المجاملة له، تحدثت  أعطيتهالطريق إلى العنوان الذي 
تحدث بشكل أساسي عن سيارة ولكنه ر خدماته ومساهمته، قد  نُ طيع أن نست -المخابرات المصرية

 المرسيدس الجديدة التي اشتراها للتو.

وصل االثنان إلى المنزل حيث اعتقد كروغ أن نديم ينتظره، نزلوا من السيارة وفتحت امرأة الباب 
 خطط إلى الخارج.، كما هو معوديدخلفه، وأغلق الباب وعاد عوديد األمامي، ودخل كروغ وكان 

فاجأوا كروغ ببضع ضربات، واستطاعوا حيث  كان ثالثة عناصر آخرين ينتظرون داخل الغرفة، 
 عندما جاء إلى هناك، فحصه طبيب فرنسي يهودي جنده الفريق. و ده، يقيتتكميمه و 

قال بحيث يعتقد أن كروغ يعاني من صدمة طفيفة، لذلك أوصى بعدم إعطائه حقنة مهدئة، فهو 
أحد عمالء الموساد المتحدث باأللمانية: "أنت سجين، افعل ما نقوله بالضبط أو سنقضي عليك"، وعد له 

كروغ باالمتثال، وُوضع في حجرة سرية في عربة باص فولكس فاجن، والفرقة بأكملها ُترافقه، بما في ذلك 
 "إيسر هاريل"، الذي كان حاضراا طوال الوقت.

ي تلك السيارة مع االثنين اآلخرين، وفي الطريق توقفوا في الغابة، انطلقوا إلى الحدود الفرنسية ف
بتشغيل وأخبر "هاريل كروغ" أنهم على وشك عبور الحدود وأنه إذا أصدر صوتاا، فسيقوم سائق السيارة 

 داخل المقصورة.المميت من شأنها أن تضخ قدراا من الغاز السام آلة ميكانيكية 

تخدير كروغ بشدة ووضعه على متن طائرة تابعة لشركة العال  عندما وصلوا إلى مرسيليا، تمو 
وقال العاملون في الموساد للسلطات  ،”إسرائيل“ التي تنقل المهاجرين اليهود من شمال إفريقيا إلى

 ."إنه مهاجر مريض" :الفرنسية

ق أطلق الموساد عملية تضليل واسعة النطاق، مع رجل يشبه "كروغ" ويحمل وثائ في الوقت نفسه
باسمه ُيسافر في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، تاركاا أثراا ورقياا ُيشير إلى أن "كروغ" قد سرق األموال 
وهرب من مصر، في الوقت نفسه، سرب الموساد معلومات مضللة إلى اإلعالم قائالا إن "كروغ" تشاجر 

 مع الجنرال خليل وُشعبته ويبدو أنه تم اختطافهم وقتلهم.
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تم سجن "كروغ" في ُمنشأة سرية للموساد وتعرض لتعذيب قاسي، في البداية ظل  ”إسرائيل“ في
وفقاا لتقرير و م الكثير من المعلومات، التعاون، وعلى مدار عدة أشهر سل  بصامتاا، لكنه سرعان ما بدأ 

روع "كان لدى الرجل ذاكرة جيدة وكان يعرف كل التفاصيل التنظيمية واإلدارية للمش :صادر عن الموساد
"هذه البيانات جعلت من  :ص التقرير إلى أنلُ الضخم" وكانت الوثائق التي في حقيبته مفيدة أيضاا، وخَ 

 الممكن بناء موسوعة استخباراتية".

تطوع كروغ للعودة إلى ميونيخ والعمل كعميل للموساد هناك، لكن في النهاية، وبعد أن بدا 
كان من الواضح أن فقد الموساد في ما يجب فعله به،  للُمحققين أن كروغ أخبرهم بكل ما يعرفه، فكر

عرضه بالعودة إلى ميونيخ سيكون أمراا خطيراا للغاية، فقد يخون كروغ الموساد، ويذهب إلى الموافقة على 
مواطناا ألمانياا من األراضي األلمانية، فاختار "هاريل" ” اإلسرائيليون“ الُشرطة، وُيخبرهم كيف اختطف

 ، ومن ثمفأمر أحد رجاله بأخذ كروغ إلى مكان مهجور في شمال تل أبيب، للخروج الطريق األسهل
 حملت طائرة تابعة لسالح الجو الجثة وألقتها في البحر.ثم طلق النار عليه، ي

"بن غوريون" إلى إعطاء الضوء األخضر لمزيد من عمليات القتل دفع نجاح عملية "كروغ" 
، وهي جهاز عملياتي سري 188الوحدة  "أمان"خابرات العسكرية الُمستهدف، ووافق على استخدام المُ 

كانت قيادة الوحدة و في ُعمق دول العدو،  شكلي ومستعارتحت غطاء ” اإلسرائيليين“ يضع الجنود
تدريب على للموجودة في ُمجمع سارونا في تل أبيب، ليس بعيداا عن مكتب بن غوريون، ولديها مرفق 

 بجوار ُمختبر "نتان روتبرغ" الخاص ألعمال الهدم.الشاطئ في شمال تل أبيب، 

، فمنذ ُمنتصف الخمسينيات كان يحاول إقناع بن غوريون 188" من الوحدة هاريل استاء "إيسر 
بنقلها إلى الموساد، أو على األقل بتكليفه بها، ولكن مع ُمعارضة الجيش بشدة، قام بن غوريون بإبعاده 

  عنها.

اء "مئير عميت" لم يعتقد أن الُعلماء اللو  "أمان"رئيس جهاز 
كما فعل هاريل، ومع ذلك ” إلسرائيل“ األلمان كانوا ُيشكلون تهديداا خطيراا 

وبسبب التنافس بين المنظمات والموساد، فقد طالب بالسماح لوحدته 
"يجب أال نتجاهل ذلك ويجب  :بالعمل ضدهم، ألنه على حد تعبيره 188

في مهده"، وهكذا بدأت الُمنافسة الشديدة  علينا القضاء على هذا األمر
 والموساد. 188حول من سيقتل المزيد من األلمان بين الوحدة 

عميالا ُمخضرماا تحت غطاء  188خالل ذلك الوقت كان للوحدة 
 اللواء/ مئير عميتعميق في مصر، كان فولفغانغ لوتز "وهو عميل ألماني يعمل لصالح 
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ويبدو وكأنه ألب أممي، وأم يهودية، وكان غير مختون ، فقد كان مثل الجنين الكاذب، حيث إنه إسرائيل"
قام باختالق قصة للتستر بها وأنه ضابط سابق في الجيش األلماني فيما ُيعرف حيث ألماني عادي، 

 بالفيلق األفريقي حينها، وأنه أصبح ُمربي خيول وعاد إلى مصر لتأسيس مزرعة خيول.

هوب جزءاا ال أصبح لوتز الُممثل المو  ،في غضون وقت قصير
د الوحدة زو  حيث يتجزأ من الدائرة االجتماعية األلمانية الُمتنامية في القاهرة، 

بالكثير من التفاصيل حول مشاريع الصواريخ وموظفيها، ومع ذلك لم  188
يستطع أن يأخذ على عاتقه القضاء عليهم في األعمال التي تتطلب 

، توصل "ياريف" رئيس الوحدة انكشافه أمامهممشاركته المباشرة، خوفاا من 
، إلى استنتاج مفاده أن أفضل طريقة للتخلص من الُعلماء األلمان 188

 ستكون باستخدام الرسائل والطرود الُمفخخة.

وأمر "ياريف" ناتان روتبرج بالبدء في تحضير القنابل، كما السابق، وقد كان "روتبرج" يعمل على 
صفائح رقيقة ومرنة من المواد الُمتفجرة، تم تطويرها لألغراض  وهي عبارة عن ،نوع جديد من المتفجرات

من المفترض أن تصهر اثنين من صفائح الفوالذ عندما تنفجر، وبذلك ستسمح لجعل  تالمدنية، والتي كان
أوضح "روتبيرج" بأنه علينا تطوير نظام ُيمكن أن يظل غير ُمسلح وآمناا أثناء حيث الُشحنات أكثر قوة، 

 التي تمر بها الرسالة في نظام البريد، ثم تنفجر في الوقت المناسب.  للطرد، التجهيز كل عمليات

فقط عند فتحها، مما يجعل الظرف غير تنفجر بطريقة تجعل القنبلة المغلف، وهكذا عملت آلية 
تم إجراء البحث والتطوير بالتعاون مع الُمخابرات حيث متفجراا، إال عندما يتم سحب الُمحتويات، 

" حول أنشطة جبهة التحرير الوطني الجزائرية السرية في زلفرنسية، في ُمقابل المعلومات التي نقلها "لوتا
الفرنسيين في تهريب الُمتفجرات إلى القاهرة الستخدامها في اغتيال  188ساعدت الوحدة و القاهرة، كما 

  أعضاء جبهة التحرير الوطني هناك.

بواحدة من الرسائل المفخخة  كان الهدف األول الذي تم إرساله
كان نائباا "ألدولف  ،ُمجرم حرب نازي هارب ، وهوالجديدة هو "ألويس برونر"

 130وعمل كقائد لُمعسكر اعتقال في فرنسا، مما أدى إلى مقتل  ،أيخمان"
في دمشق، حيث كان يعيش ثماني  188ألف يهودي، رصدته الوحدة 

العربية حق اللجوء لعدد قليل سنوات تحت اسم مستعار، حيث منحت الدول 
من مجرمي الحرب النازيين، مقابل الحصول على خدمات متنوعة، وأيضاا 

والتعذيب باألجهزة السرية  "اإلرهاب"ساعد "برونر" في تدريب وحدات 
 السورية.

 فولفغانغ لوتز

 ألويس برونر
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تم العثور عليه بمساعدة "إيلي كوهين" أحد كبار ُعمالء الوحدة، والذي كان نشطاا مع الُمستويات 
بعد أن قدم بن غوريون موافقته على تصفية "برونر" قرر ياريف و ليا في مؤسسة الدفاع السورية، العُ 

 ."بإرسال هدية صغيره له مناققال روتبرج: "تجربة أحد أجهزة التفجير الجديدة على النازي، 

لم يمت،  ،بعد أن فتحهبه انفجر  ،في دمشق تلقى برونر مظروفاا كبيراا  1962سبتمبر  13في 
 صيب بجروح خطيرة في الوجه وفقد عينه اليسرى.أُ ولكنه 

حريصة على  188تسليم القنبلة إلى الهدف، كانت الوحدة بسيقوم من لتشجيع وب ،ومع ذلك
"أنا  :كما أوضح رافي إيتان على ذلكاعترض  الموسادولكن  ،استخدام نفس الطريقة ضد العلماء األلمان

 قد من ،أن يفتح ساعي البريد المغلف، ويمكن للطفل فتح المغلفيمكن ف ،أعارض أي عمل ال أتحكم فيه
 ."!هذا القبيل؟ منيفعل أشياء 

بريدهم بشكل  يتلقب يقوموا واتضح أن الوصول إلى األلمان في مصر أمر معقد للغاية، ألنهم ال
كاتب في م ،والعاملين به ،المخابرات المصرية بجمع كل البريد الخاص بالمشروعحيث تقوم  ،مباشر

مصر وهكذا تقرر اقتحام مكتب شركة  ،تم إرسالها بعد ذلك إلى القاهرةيشركة مصر للطيران، حيث 
 لطيران أثناء الليل ووضع المغلفات في أكياس البريد.ل

تم تطويره في ورش عمل  متطورمفتاح رئيسي  عن طريقباستخدام طريقة جديدة لفتح األقفال 
من الدخول إلى مكاتب مصر للطيران  188ن كانوا يساعدون الوحدة الموساد، تمكن عمالء الموساد الذي

 نوفمبر. 16في فرانكفورت في 

بينما كانوا يتكئون على الباب  ،في االقتحام نصف مختبئ خلف امرأة عاملة المتخصصكان 
ى التي سُترسل إل دخل الفريق المكتب لكنه فشل في العثور على حقيبة البريدو  ،مثل زوجين من العشاق

 ،بينما كانوا مشغولين بالباب ظهر البواب وهو مخمور تمامااو  ،في اليوم التالي حاولوا مرة أخرىو  ،مصر
الفريق، لذلك تظاهر اثنان من الرجال بأنهم شاذون جنسياا، ضمن كن هناك نساء يلم وفي هذه المرة 

في و  ،المفخخ في الحقيبة وضع البريدأيضاا بدون  وتمكنوا من الهرب دون إثارة شكوك البواب المخمور
كانت حقيبة البريد التي سيتم  ، حيث، وهذه المرة سارت بشكل سلسجديدةالليلة التالية جرت محاولة 

 قام الفريق بإدخال المغلفات المفخخة في األكياس.ف ،إرسالها إلى مصر على أحد المكاتب

تية التي تم جمعها عنه أنه االستخبارا ومن المعلومات لإلغتيال، تم اختيار بيلز كهدف رئيسي
 ته األولى تعيشزوجو  ،حتى يتمكن من الزواج من سكرتيرته هانيلور ويندي ،يطلق زوجتهيريد أن كان 

تم تصميم الرسالة  ..وهكذا ،من هامبورغلها بمحام  ، وأقامت عليه دعوى قضائية مستعينة في برلين
 يظهر شعاره وعنوانه على ظهرحيث مي، المفخخة التي تستهدف بيلز لتبدو وكأنها من ذلك المحا
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قال التقرير النهائي عن العملية: "افترض مخططو المشروع أن مثل هذا العنصر الشخصي من  الرسالة،
 البريد لن تفتحه ويندي، وأنها ستعطيها لبيلز بنفسه".

 نوفمبر، 27من المفترض أن ويندي التي تلقت الرسالة في ف ،لكن المخططين كانوا مخطئين
 من وانفجر في يديها، ففجر بعض هفتحب ، قامتبيلز ها بحياةاعتقدت أنها تهتم بحياتها بقدر اهتمام التي

أدركت حينها  ،لثتها خارجأسنانها من بعض  قذفها وأتلف األخرى و يأصابعها، وعمى إحدى عين
مع أجهزة وعثرت على عناصر البريد المفخخة األخرى  ،السلطات المصرية على الفور ما كان يحدث

األشعة السينية، ثم سلمتها لتفكيكها والتحقيق فيها من قبل متخصصين من المخابرات السوفيتية في 
لكنها لم تجعل أياا منهم  ،وعائالتهماأللمان العلماء أرعبت القاهرة الحاصلة في نفجارات فتلك اال ،القاهرة

استعانت المخابرات المصرية بخدمات بدالا من ذلك و  ،يتخلى عن وظائفه المريحة وذات األجر الجيد
، وهو رجل سابق في قوات األمن الخاصة ُيدعى هيرمان أدولف ذو خبرة عاليةضابط أمن ألماني 

، وقدم لهم المشورة بشأن االحتياطات ةالمختلف اريعموردي المشالعديد من زار مكاتب إنترا و  ،فالنتين
بعض  خلفيةكما بدأ التحقيق في  ،وتأمين تسليم بريدهم أبوابهم،ب الخاصةاستبدال األقفال مثل األمنية، 
 الموظفين.

كان الهدف التالي على قائمة ضربات هاريل هو الدكتور هانز 
كالينواتشتر ومختبره في بلدة لورش، والذي تم التعاقد معه لتطوير نظام 

أرسل هاريل وحدة الطيور )تسيبوريم( الشين بيت،  ،توجيه للصواريخ
ا والتي استخد أوروبا مع أوامر لبدء التخطيط  فيمها الموساد أيضا

: "كالين صريحةكانت أوامر هاريل و  كالين واشتر،ضد القنفذ لعملية 
ذا لم ينجح ذلك، اقتله".و  ،”إسرائيل“ واشتر سُيختطف وُيحضر إلى  ا 

 ،في مدينة ميلوز الفرنسية هاريل بنفسه مقره الرئيس أسس
المعروف منتصف الشتاء في يتان: "إنه ليتذكر قائده المتنامي رافي إ

، اا بشدةغاضبر إيسكان  ،عشرون تحت الصفر بالخارجبدرجة حرارة الثلج الرهيب والبرد القارس، و ب
 ،"هذا هو الهدف :أظهر لي بعض الصور وقال ،جالساا في منزل داخلي في فرنسا خلف نهر الراين

 اقتله".

تعلق بالعلماء ي بماالعمليات التي ال حصر لها  بعد كل ما لديهم لقد استنفد عمالء الطيور
في النهاية  ،188والدعم الذي كانوا يقدمونه للوحدة  ،األلمان الذين تم تكليفهم بها في األشهر السابقة
"كنا بحاجة  :القتل المستهدف جاهزة للمساعدة في عملياتأخبر إيتان هاريل أن الظروف في رأيه لم تكن 

 د. هانز كالينواتشتر
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نشاء فخ خاص بنا، وليس مجرد إطالق النار على الناس في الشارعإلى االنتظار قليالا   :قلت لهثم  .وا 
 سأقوم بالمهمة ولن يعرف أحد أنني كنت هنا".، "أعطني شهراا

وحدة القتل وهي طرد "بيردز" واستدعى "مفراتس" قام بيناير  21في ف ،لكن هاريل لم يستمع
ما لم يكن و  ،من أجل القضاء على كالين واشترك وذلفي الموساد بقيادة يتسحاق شامير،  ةالمستهدف

 مجموعةقدم له حيث  ،واتشتر سيكون الهدف التالي للموساد يعرفه هاريل هو أن فالنتين أدرك أن كالين
 .اا ، وتأكد من أنه كان يرافقه باستمرار، وقدم له مسدساا عسكرياا مصريمساعداتمن ال

اتشتر وهو ينطلق بمفرده على الطريق من لورتش و  هد مراقب الموساد كالينو فبراير ش 20في و 
لف مع هاريل في الميدان، كُ العملية شامير الذي قاد لكن قرروا القيام بالضربة عندما عاد. و  ،إلى بازل

شخص أرسل هاريل معه حيث  ،بمهمة إطالق النار على قاتل سابق تابع لإلرغون يدعى أكيفا كوهين
لكنه لم يحضر وتقرر إلغاء و  ،انتظروا عودة الهدف في المساءو  ،نيتسفي أهارو اسمه األلمانية  يتحدث
كان وتم عكس أمر اإللغاء فجأة،  أخيراا كالين واتشنرظهر  حين ،ثم سارت األمور على ما يرام ،العملية
جرائها عمليةتنفيذ الحيث يجب  متسرعااعمالا  الطريق مفراتس سيارة عمالء  أغلقتفي حين  ،ملاكالب وا 
منعت  قد الطريقة التي توقفت بها السيارتان على الطريق الضيقهذه  وكانت، كالين واتشنررة سياعلى 

 رجال الموساد من الهروب بعد العملية.

كانت الفكرة  ،واتشتر، وكأنه يسأله عن االتجاهات نزل أهاروني من السيارة وصعد إلى كالين
سحب بين الذي اقترب من أهروني من الخلف كوه ، وقاميفعل ذلك كالين بدأو  ،هي جعله يفتح النافذة
لكن الرصاصة أصابت الزجاج وكسرته، ثم  ،عبر النافذة المفتوحة وأطلق النار ابندقيته وحاول تصويبه
 ،لم يطلق النار مرة أخرىثم لكنها أخطأت جسده لسبب غير معروف، و واتشتر،  أصابت وشاح كالين

أن  وأأن الرصاصة كانت عديمة الفائدة،  أوانقطع،  قدنابض االرجاع أن  النظرياتتقول إحدى وكما 
لم و  ليهربوا، رأى أهاروني أن الخطة قد فشلت وصرخ في وجه الجميع ،انفجر وسقطمخزن الرصاص 

 يتمكنوا من استخدام سيارتهم، فهربوا في اتجاهات مختلفة في محاولة للوصول إلى سيارات الهروب
لم لكنه  ،الفارين” اإلسرائيليين“ مسدسه وبدأ بإطالق النار علىواتشتر  سحب كالينحينها  المنتظرة،

 .مدوياا  العملية برمتها فشالا لقد كانت  ،أحداا  صبي

من اإلجراءات التي تهدف إلى تخويف العلماء وعائالتهم، بما في ذلك  عدداا هاريل ثم أطلق 
إلضافة إلى زيارات فعلية في رسائل مجهولة تهدد حياتهم وتحتوي على معلومات كثيرة عنهم، بارسال إ

 منتصف الليل إلعطاء تحذيرات مماثلة.
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عندما ألقت الشرطة السويسرية القبض على  ،فشالا ذريعااأيضاا التي فشلت العمليات ومن ضمن 
تم تسليمه و  ،"جوركه"ابنة البروفيسور  "هايدي" بعد أن هدد ،عميل في الموساد ُيدعى جوزيف بن غال

دانت كان لدى عمالء الموساد بعد المحاكمة تجربة سيئة و  ،ه وحكم عليه بالسجن لفترة قصيرةإلى ألمانيا وا 
هيرمان فالنتين، ظهر في الذي يدعى الضخم الشخص تتمثل في مشاهدة ضابط أمن مشروع الصواريخ، 

 الجلسة بابتسامة متعجرفة، ولم يتظاهر حتى بإخفاء مسدسه.

، ناهيك عن إنهاء تقدم المصريين نحو هاريل موساد يتباطأ، لم 1963بحلول ربيع عام و 
بدأ في تسريب و لذا فقد لجأ هاريل إلى الذريعة السياسية  ،”إسرائيل“ الصواريخ التي يمكن أن تقضي على

بعض األكاذيب حيث كانت ، مزيف، وبعضها ياا حقيق هابعضوالتي كان بعض القصص للصحافة 
حول قيام النازيين و إنتاج قنابل ذرية وأشعة ليزر مميتة( )أن األلمان كانوا يساعدون مصر في  :الصريحة

أن العلماء األلمان كانوا نازيين بمقتنعاا تماماا كان هاريل عالوة على أن  ،ببناء أسلحة للعرب لقتل اليهود
ال يزالون مصممين على إكمال الحل النهائي، وأن السلطات األلمانية كانت على دراية بأنشطتهم لكنها و 

ا اعتادوا على الحياة الجيدة في ظل حكم و  ،ل شيئاا لوقفهالم تفع المانيا كانت الحقيقة أنهم كانوا أشخاصا
، وأصبحوا عاطلين عن العمل عندما سقط، وهم اآلن يحاولون ببساطة جني بعض المال السهل النازية

 ه هذا.وراء هوس -وفي الواقع البلد كله- المنظمة بأكملها لكن هاريل جر   ،من المصريين

م "هاريل" معلومات تم جمعها في القاهرة حول الدكتور "هانز إيزيل" من أجل إثبات مزاعمه، قد  و 
يهود، وقد تم تصنيفه كمجرم  سجناءجزار الُمعسكر النازي بوخنفالد، الذي شارك في تجارب ُمروعة على 

، حيث أصبح طبيباا للعلماء العربية لكنه هرب من الُمحاكمة ووجد ملجأا مريحاا في جمهورية مصر ،حرب
األلمان، كما وجه "هاريل" أصابع االتهام إلى عدد من النازيين اآلخرين في القاهرة، على الرغم من عدم 

 انتماء أي منهم إلى مجموعة ُعلماء الصواريخ.

وهو  ،”إسرائيل“ مع متأزمةكان هدفه هو تشويه سمعة ألمانيا علناا، والتي كانت تحكمها عالقة 
أكد الُمعتدلون مثل "بن غوريون" وكبير مساعديه "شيمون بيريز" أنه حيث نزاع كبير داخلياا، به ع موضو 

بكل المساعدات العسكرية ” إسرائيل“ في الوقت الذي كانت فيه الواليات المتحدة ُمترددة في تزويد
المساعدة من  ”لإسرائي“ تقادرة على تحمل ذلك، رفض” إسرائيل“ واالقتصادية التي طلبتها، ولم تكن

حكومة ألمانيا الغربية، والتي جاءت في شكل اتفاقية تمثيل وتعويض وبيع ُمعدات عسكرية بجزء بسيط 
من تكلفتها الحقيقية، من ناحية أخرى ، رفض المتشددون مثل "غولدا مئير" و"هاريل" نفسه فكرة أن 

لقد ترك التاريخ في أذهانهم وصمة عار  جمهورية ألمانيا االتحادية كانت ألمانيا "جديدة" أو "ُمختلفة"،
 دائمة.
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الفريدة، التي كانت تتألف ” اإلسرائيلية“ في لجنة المحررين تلك المؤسسةهاريل  يَ دع  كما استُ 
آنذاك من كبار المحررين لوسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية، الذين فرضوا رقابة ذاتية على المواد في 

طلب هاريل من لجنة المحررين تزويده بثالثة صحفيين، حيث لحكومة، منشوراتهم بناءا على طلب ا
دهم الحقاا في الموساد، وقد تم إرسالهم إلى أوروبا، على نفقة الموساد، لجمع المعلومات حول شركات جن  

زعم "هاريل" أنه بحاجة إلى الصحفيين حيث التي كانت تشتري ُمعدات للمشروع المصري،  الصدارة
ية، لكن الحقيقة هي أنه أراد استخدام ُمشاركتهم والمواد التي جمعوها لغسيل المعلومات ألسباب تشغيل

لغرض تصنيع تقارير  ”واإلسرائيلية“التي يمتلكها، وعلى هذا النحو يمكن نشرها لوسائل اإلعالم األجنبية 
 صحفية من شأنها أن تخلق مناخاا يناسب أغراضه.

حاول "بن حيث  ،”إسرائيل“ وشعوراا متزايداا بالذعر في جنوناا إعالمياا  "هاريل"وّلدت قصص 
غوريون" تهدئة "هرئيل" دون جدوى، وقال "عاموس مانور" رئيس الشاباك في ذلك الوقت: "لم يكن في 
رأيي عاقالا تماماا، لقد كان شيئاا أعمق بكثير من جلسة، ال يمكن أن يكون لديك محادثة منطقية معه 

 حول هذا الموضوع".

، بنفسه " بتدمير حملته الدعائيةهاريلهى ذلك كما تفعل معظم الهواجس، حيث قام "وانت
قد الترهات هذه والقصص الصحفية المسعورة التي زرعها عن أتباع هتلر وهم ينتفضون مرة أخرى، و 

بن غوريون بشكل كبير، وهوجم رئيس الوزراء ألنه لم يفعل ما يكفي إلنهاء التهديد الذي يشكله أصابت 
حاا وقائماا على خطراا واض” اإلسرائيليون“ لعلماء األلمان العاملون في مصر، وهو تهديد اعتبره المواطنونا

بالده إلى تسوية مع ألمانيا الغربية، التي بدت اآلن مسؤولة بشكل غير مباشر على  ةوجودهم، ولقياد
 من الحل. ةجديد رؤيةاألقل عن 

إلى مكتبه وطالب بتفسير جزء من هاريل ن ، استدعى بن غوريو 1963مارس عام  25في 
تجاه وسائل اإلعالم المحلية والدولية دون موافقة بن غوريون، وقد تحول هاريل اإلجراءات التي قام بها 

ذّكر رئيس الوزراء هاريل حيث تجاه ألمانيا، ” اإلسرائيلية“ الحديث إلى خالف مرير حول سياسة الحكومة
اسة الحكومة وليس وضع سياساته الخاصة، وبعد أن شعر هاريل باإلهانة بأنه من المفترض أن ُينفذ سي

 قدم استقالته، واثقاا من أن الرجل العجوز لن يتمكن من إدارة شؤونه بدونه، وأنه يتوسل إليه للبقاء.

وعمل بن غوريون خالف ذلك وقبل االستقالة على الفور، وانتهت مسيرة "إيسر هاريل" الالمعة  
 .)أمان(لـة فاشلة وهزيمة تامة، وعلى الفور تم تعيين مئير عميت رئيساا ذات مرة بخدع

لماء في كانت حملة هاريل ضد العُ  ، حيثبالنسبة لبن غوريون أيضاا  جداا  تأخراا لكن كان الوقت مُ 
داخل من حتى  ،أبداا عن هجومه على بن غوريون يالذي لم يتخلوهو عارضة بيغن، مصلحة زعيم المُ 
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تشاجر بن غوريون مع غولدا مئير، الداعمة الرئيسية و  ،لت األمور إلى نقطة الغليانوصحيث حزبه، 
 .لهاريل

 له دعم حزبهخسر بأنه  ، استقال بن غوريون، مقتنعاا هاريلبعد أقل من شهرين من استبدال و 
 ه ليفي اشكول.محل   وحل  

من  تخ التي كانفي غضون ذلك كانت مصر ال تزال تعمل على إصالح أنظمة توجيه الصواري
 .يينإسرائيل مقتلالممكن أن تتسبب في 

 أحد القادة الشباب الالمعين في جيش الدفاع-عميت  مئيرتم تعيين 
له الفضل في والذي كان  1956ط لحملة سيناء عام خط  ومُ ” اإلسرائيلي“

وهي قيادة الموساد تم تعيينه ل -مديرية المخابرات العسكرية لعدة أجيالنهوض 
 ة من الفوضى.في حال

منذ أن أعلنت مصر عن تجاربها ف ،كانت الوكالة محبطة للغاية
وحتى تلك اللحظة فإن الكثير عن البرنامج، ” اإلسرائيليون“ يعلمالصاروخية، لم 

باإلضافة إلى أنه أدى إلى فشل باء بالفعله  "أمان"وكل شيء حاول الموساد 
على ألمانيا سواء من خالل حملة هاريل الصحفية الضغط وحتى  ،إبطاء المشروع، ناهيك عن تفكيكه

 فشلت.. كل ذلك قد فشل. ضحي بنفسهتُ قد التي 

حتى الرسائل التي في وقت الحق من ذلك الصيف،  ،طب التي ألقيت في الكنيستلم تختلف الخُ 
ى عل في حث األلمان أيضاا  تفشل إلى المستشار كونراد أديناور حملت رسالة شديدة اللهجة من أشكول

كما أشار دبلوماسيون إسرائيليون إلى وزارة الخارجية في و  ،إجراءات فورية إلعادة العلماء من مصر اتخاذ
لم يكن بوسعهم سوى افتراض أن "أديناور والقيادة مشغولون بمشاكل أكثر أهمية"، مثل "إدارة أنه القدس، 

 الحرب الباردة في فترة ما بعد أزمة الصواريخ الكوبية".

شرع عميت في إعادة بناء المنظمة، وتعزيزها بأفضل الموظفين الذين عرفهم من ور وعلى الف
حالما تولى منصبه، أمر بوقف أي مسائل يعتبرها دخيلة، وتخفيض جذري في الموارد و  ،"أمان"

قبل كل شيء، علينا و "مسألة أولويات.  أن األمر وضحاا خصصة للبحث عن المجرمين النازيين، مُ المُ 
  في الوقت الحاضر".” إسرائيل“ مات عن أعداء دولةإنتاج معلو 

 الموسادخيبة إعادة التفكير في  يهجة إلى إعادة ضبط تكتيكي، وأن علكان عميت يعلم أنه بحا
عن  لتحول بعيداا لقد دفعه االعتبار وهذا ، والتي تعتبر المرة األولىمشكلة الصواريخ المصرية اء جر  

 مئير عميت
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كز الغالبية العظمى من موارده بدالا من ذلك على محاولة فهم ما كان عمليات القتل المستهدف، وأن تر 
 يجري بالضبط في جانب مشروع الصاروخ.

مشروع قتل  مع خروج معظم كبار المسؤولين في المنظمة من الحلقة، أعد  و  ،وفي السر ،ولكن
طرق إلرسال طرود حاولون إيجاد كان أفراد العمليات يُ لقد  ،األلمان لماءستهدف خاص به ضد العُ مُ 
جربوا  حيث ،رسال وفتح الطرداإلر الوقت بشكل كبير بين قصُ يَ فخخة من داخل مصر، وبالتالي مُ 

سبتمبر وقع انفجار في مكتب البريد  25في ف ،، وهو الطبيب هانز إيزيلاا الطريقة على هدف سهل نسبي
وجهة إلى الدكتور كارل ديبوش، مُ  فخخة كانتفي جوار المعادي الراقي بالقاهرة، عندما انفجرت رسالة مُ 

 االسم المستعار الذي كان يستخدمه إيزيل ، وأصاب عامل بريد بالعمى.

ستخدم فقط بشكل ستهدف يجب أن تُ أقنع عميت أن عمليات القتل المُ  هذه العمليةفي فشل ال
منع الفشل على األقل بعد التخطيط الدقيق الذي من شأنه أن ي أوأخير،  كخيارإن لم يكن  ،قتصدمُ 

لماء أو تفجيرهم أو تسميمهم، في ومع ذلك فقد أمر الموساد بإعداد خطط إلطالق النار على العُ  ،جالمحر  
 .هود المبذولة لحل المسألة سلمياا حال لم تنجح الجُ 

تصلة بمشروع الصواريخ في ألمانيا أمر عميت بتكثيف عمليات اقتحام جميع المكاتب المُ 
كانت المواقع ألن  ،كانت هذه العمليات معقدة للغاية ،مكن من الوثائقدد مُ وسويسرا، وتصوير أكبر ع

المدن  داخلفي  "هيرمان فالنتين"المصرية ورجال  االستخبارات السريةمن قبل  شديدةتحت حراسة 
 .التي يتم فيها تطبيق القانون بصرامةو زدحمة األوروبية المُ 

ومكتب إنترا  ،المصرية في كولونياالدبلوماسية عثة بالعمالء الموساد السفارات المصرية، و  اقتحم
في الفترة ما ال يقل عن ستة وخمسين مرة باقتحموا مكتب مصر للطيران في فرانكفورت كما و  ،في ميونيخ

 .1966وديسمبر  1964بين أغسطس ما 

 )تم تصوير حوالي عبارة عن المعلومات التي تم الحصول عليها في عمليات االقتحاموقد كانت 
على الموساد تجنيد لذلك كان  ،كافية لم تكنلكنها و  وحده( 1964ثالثين ألف وثيقة حتى نهاية عام 
 خاص داخل الموساد،همة الحاسمة إلى قسم تم إسناد هذه المُ  ، وقدشخص من داخل مشروع الصواريخ

 وهو المسؤول عن جلب الجزء األكبر من استخبارات المنظمة.

، فإن معظم هذه المعلومات ال يتم جمعها مباشرة بوليسيةقصص اللاعلى عكس أفالم هوليوود و 
من ذلك يتم الحصول فبدالا  الى ُعمق أرض العدو، الموساد الذين يندفعون في الظل عمالءمن قبل 
ُيطلق على ضباط حالة الموساد المسؤولين عن تجنيد  ،األجانب في بلدانهم األصلية العمالءعليها من 
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يعرفون كيفية إقناع الشخص بخيانة  ،وهم علماء نفس خبراء" التشغيل"ضباط ر اسم وتشغيل هذه المصاد
 .وُمجتمعه بل وفكرهأصدقائه وعائلته  ، منكل شيء وكل شخص يؤمن به

أصبح تجنيد و  ،على أي شخص قريب من البرنامج المصري لم تُفلح هذه الطريقةلسوء الحظ 
 معو ، في المنظور القريب أولوية استراتيجيةذات بقي ولكنه  ،بةو بالغ الصع في الدول العربية أمراا  العمالء

 في مكان آخر. الموساد الحصول على حلقة وصل ، سيتعين علىتسارع الزمن

___ 

التي  إلى باريس "إيتان ائيلرف"أرسل  "عميت" 1964في أبريل 
إلدارة ، ”اإلسرائيلية“ كانت بمثابة مركز األعصاب األوروبي للمخابرات

عمليات  في القارة حتى هذه اللحظة، كانت كل جهود االتصالت عمليا
حد العلماء بال جدوى، ويرجع ذلك في الغالب إلى االحتياطات ألجنيد الت

 عاني من مشكلة أكبركان يُ الذي  فالنتين،األمنية الصارمة التي وضعها 
  .من يوم آلخر

 السمك صيداك بَ تؤدي الحاجة إلى التعامل مع فالنتين إلى ش  قد 
، -" األلمانيةبونمدينة "في  "رق بونتمف"نسق مُ وهو - فكرة "ألفراهام أهيتوف"خطرت حيث  ،أكبر بكثير

لنظام مات و معلريبة باعت أسلحة و ، وقد حدد شخصية مُ 1964وقدمها إلى إيتان في باريس في مايو 
شكلة صغيرة واحدة ناك مُ "ه :قال أهيتوف ء،قريبة من األلمان العلما عبد الناصر وكانت أيضاا جمال 
، وقائد العمليات ")جيش هتلر(الفيرماخت"في  رفيعاا  "اسم الرجل هو أوتو سكورزيني، وكان ضابطاا  .فقط".

 ديه.فضل لوالمُ  الخاصة لهتلر
 ."رائع"..هذا؟" ريد تجنيد أوتو"وتُ : ساخراا  قال إيتان

 وأضاف أهيتوف: "هناك مسألة صغيرة أخرى". "لقد كان نازياا 
 في قوات األمن الخاصة". وعضواا  لصاا مخ

، "أمل"أخبر أهيتوف إيتان أن هاريل أمر حركة  1960في عام 
مكن طاردة مجرمي الحرب النازيين، بجمع أكبر قدر مُ الوحدة التي تولت مُ 

  .من المعلومات حول سكورزيني، بهدف تقديمه إلى العدالة أو قتله

في سن الثالثة وهو للحزب النازي النمساوي  اا متحمس ملفه إنه كان عضواا حيث جاء في 
في وحدة سرية تابعة لقوات األمن الخاصة في النمسا، وشارك  1935والعشرين، وقد تم تجنيده في عام 

 رفائيل إيتان

 أوتو سكورزيني
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الجناح  . ارتقى بسرعة في رتبته فيليلة الكريستالضم هتلر )ضم هتلر للنمسا( وفي ب ما ُيعرففي
 بها. وحدات العمليات الخاصة، وأصبح رئيساا لالعسكري للحزب النازي

ليلة الزجاج المكسور، وتعود على الموجة العنيفة للمذابح  ليلة الكريستال" ُيقصد بها غالباا "
بكامل ألمانيا والنمسا المحتلة ومناطق  1938نوفمبر  10و 9المرتكبة ضد اليهود التي حدثت في 

 .مانيةزوداتنالند في تشيكوسلوفاكيا المحتلة من قبل القوات األل

ب القبائل المحلية على تفجير أنابيب ودر   ،فوهرر سكورزيني بالمظلة إلى إيران هبط ستورمبان
 الثالثة الكبار تشرشل وستالين وروزفلت. الُزعماء النفط التي تخدم جيوش الحلفاء، وتآمر لقتل 

قضاء عيد ، الذي ُأجبر على ف وقتل الجنرال دوايت دي أيزنهورخطة الختطا كان لديه أيضاا 
قبل  من تم اختيار سكورزيني شخصياا حيث ، مهارةاألكثر  بالحراسة المكثفة محاطاا  1944الميالد عام 

، والتي نجحت في تخليص صديق وحليف الفوهرر، الديكتاتور الفاشي هتلر لقيادة غارة غران ساسو
 ومة اإليطالية.السابق بينيتو موسوليني، من فيال جبال األلب حيث كان محتجزا من قبل الحك

ومع ذلك لم تتم إدانته  "أخطر رجل في أوروبا"خابرات الحلفاء سكورزيني بأنه وصفت مُ حيث 
ساعدة هرب بمُ  ،خرىم أُ هَ في تُ  اعتقالهيد إحدى المحاكم، وبعد أن أعُ باستقالته  موقد ،بارتكاب جرائم حرب

ربحة مع األنظمة الفاشية قات تجارية مُ حيث أقام عال لجأ إلى إسبانياو  ،أصدقائه من قوات األمن الخاصة
 لماء األلمان في مصر.في جميع أنحاء العالم، كما حافظ على اتصاله بالعُ 

كانت معرفة سكورزيني بالعلماء في مصر وحقيقة أنه كان ضابطا متفوقا على هيرمان فالنتين 
لم يكن  ،غم من ماضيه النازيعلى الر فأثناء الحرب كافية من وجهة نظر إيتان، لتبرير محاولته تجنيده، 

 كان يعتقد أنه إذا ساعدفقد  ،إيتان أحد الناجين من الهولوكوست، وقد تعامل مع األمر كما كان معتاداا 
في المقابل شيئ ا ال  "ويمكننا أن نعرض عليه :قال لزمالئه ،ذلك يستحق المغفرةبفسيكون  ،”إسرائيل“

 .الحياة بال خوف" .. يمكن لغيره

 ةزوج" فيكنشتاين السيدة "إلس فوندد من الوسطاء أجرى الموساد اتصاالت مع من خالل ع
ملف وصف حيث  ،كانت بمثابة مدخل للموسادفهذه الزوجة النبيلة الساذجة  ،"سكورزينيأوتو "

هي ابنة عم وزير المالية األلماني ]ما و  ،نها كانت "من الطبقة األرستقراطيةأب بهااالستخبارات الخاص 
 45من العمر ، وتبلغ امرأة جذابة إلى حد ما، ومليئة بالطاقة، وهي رب[ هجال مار شاختقبل الح
 ".عاماا 

"لقد والذي تم تكليفه بالمهمة: لد في ألمانيا الذي وُ عامل الموساد  "رافائيل )رافي( ميدان"قال 
ان، وباعت األسلحة ت ألقاب النبالء، وكانت لها عالقات بمخابرات الفاتيكلقد باعَ ت في كل شيء" ك  شار  
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قال ميدان: "لم يكن لديهم أطفال،  ،أفكار ليبرالية حول عالقتهما كانت لديها هي وزوجها أيضاا فقد  ،أيضاا 
كل عامين لعالج هرموني  ، حيث كانت تخضعتبدو دائماا مذهلة "إلس"كانت  ،وحافظوا على زواج مفتوح

 ".سويسرا من أجل الحفاظ على شبابهافي 
"كان يتمتع بسمعة طيبة، بسبب مظهره الموساد حول القضية، فإن ميدان وبحسب تقرير 

في  1964تم تحديد اجتماع في أواخر يوليو حيث  ،التأثير على النساء" فيقدرته و األوروبي الجيد، 
في إجازة ويبحث عن فرصة وأنه ” اإلسرائيلية“ نفسه كموظف في وزارة الدفاع "ميدان"قدم و  ،دبلن، أيرلندا

الزوجة بالمشاركة في مشروع تنمية جزر البهاما الذي شاركت فيه  وقال إنه مهتماا  ،سياحة الدوليةفي ال
عندما انتهى حديثهم عن العمل، دعته إلى حفلة و  ،واشتدت عالقتهماالزوجة النبيلة  "ميدان" أحب، و النبيلة

ادي الليلية في جميع أنحاء برية والنو  كرحالت صيدبداية سلسلة من اللقاءات، كانت هذه و  ،في مزرعتها
 أوروبا.

___ 

ولكن لم  ،في التقاريرليها إوفقاا إلشاعة الموساد التي انتشرت لسنوات عديدة، والتي تم التلميح 
ضحى بنفسه من أجل بلده واستغل زواج الزوجين األلمان المفتوح من خالل  "ميدان"ذكر صراحةا، فإن تُ 

على ذلك بقوله: "هناك أشياء  "ميدان"ق ها في النهاية إلى الفراش )علّ وأخذ "إلين" الزوجة النبيلة،استمالة 
.)"  ال يتحدث عنها السادة" ووصف لقاءهم بابتسامة بأنه "جيد وحتى مرض 

ريد مقابلة ي” اإلسرائيلية“ له من وزارة الدفاع اا أن صديق "ميدان"سبتمبر، أخبرها  7ليلة  ،في مدريد
 كان الصديق في أوروبا بالفعل وينتظر الرد.و  ،للغاية" مهم   زوجها "في أمر  

” إسرائيل“ قبل أربع سنوات فقط عثرتف ،بالتعاون "فون فينكشتاين"لم يكن من الصعب إقناع 
في العالم اليهودي، بما في ذلك  ة جب ارةكانت هناك قو حيث  ه،وحاكمته وأعدمت "أدولف أيخمان"على 
في حمالت عالمية للعثور على النازيين ومحاكمتهم مثل النازي سيمون ويزنتال، الذي شارك  القاتل

 حياة بال خوف. "الزوجة النبيلة"لزوج قدم على أن يُ  قادراا  "ميدان"كان  لذلك ،سكورزيني

فون قامت "الكحول والدخان في النوادي، تحت تأثير في الصباح عندما كانوا ال يزالون 
 ابلة صديقه في تلك الليلة إن أمكن.أن زوجها مستعد لمق "ميدانبإبالغ " "فيكنشتاين

 "زوجة الكونت"جاءت  ،في بهو الفندق ذلك المساء أقام اجتماعاا و أهيتوف إلى مدريد  "ميدان"دعا 
 "ميدان"قدمهم و  ،سكورزيني دقيقة ظهر العقيد ةعشر  بعد خمسو  ،تهابأناقتميزت حيث في المرتبة األولى، 

 بقي سكورزيني مع أهيتوف.و في "حديث عمل"  جانباا  "فون فينكنشتاين"ثم وضع  ،"أهيتوف"إلى 
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على الرغم من كتابته بلغة احترافية جافة لم و التقرير النهائي للموساد الداخلي حول القضية، 
من الصعب المبالغة في تردد أفراهام أهيتوف العاطفي بشأن هذه فيستطع التغاضي عن حدة االجتماع: "

 ،تلقى تعليمه في مدرسة يهودية دينية ،مواطن ألمانيوهو مة دينياا، لتز عائلة مُ  ابنأبراهام  ،العملية
 ".تطلبات المهنةتجاوزت مُ و صادمة حساسة و بالنسبة له كان االتصال مع وحش نازي تجربة ف

ي حادثات الت، وصف المُ 1964سبتمبر  14في التقرير المفصل الذي قدمه أهيتوف بنفسه، في 
  يني:ز أجراها في ذلك األسبوع مع سكور 

على خده  بُكل ما تحمله الكلمة من معنى، ،هيكل رجلب اا قكان سكورزيني عمال
في  قليل السمعكان و  ،دبة المعروفة من صوره تصل إلى أذنهاأليسر كانت النُ 

  .طلب مني الجلوس على يمينهثم  ،تلك األذن
كان سكورزيني يبحث عن رقم في دفتر هاتفه ليعطيني  ،صدمتني لحظتان

مع  ،عينه اليمنى تجاعيدمن جيبه ووضعها في  عدسةفجأة، أخرج و إياه. 
 أبعاده الجسدية والندبة ونظرته العدوانية، جعله يبدو وكأنه نازي كامل.

في مطعم  نا نتناول الطعام معاا االجتماع، عندما كُ  وقع الحادث الثاني بعد
ت كعبيه بصو وسمعت طقطقة وفجأة جاء أحدهم إلينا،  ،بالقرب من مكتبه

 ،  هني سكورزيني أنرَ خبَ باسم "جنرالي". أَ وناداه رحب به باللغة األلمانية ثم عال 
 .الفترةوكان أحد كبار النازيين في تلك  ،صاحب المطعم

وشددت  ،حتى زوجته لم تحاول تبرئته ،ليس لدي أوهام حول آرائه األصلية
دثات في عظم المحاتركزت مُ  ،فقط على أنه لم يلعب أي دور في الهولوكوست

والمحرقة،  ،االجتماع األول على القضايا السياسية، والحرب العالمية الثانية
 والعالقات بين الشرق والغرب، والوضع في الشرق األوسط.

قام بسحب قائمة طويلة من  ،شاركة سكورزيني في مذابح ليلة الكريستالأثار أهيتوف مسألة مُ 
 لى سكورزيني.األشخاص الذين شاركوا في الهجمات وقدمها إ

 ،كان سكورزيني على دراية بالوثيقة، التي تم تخزينها في ياد فاشيم، ألن االتهام قد أثير 
 ومناقشته خالل محاكمة جرائم الحرب التي تمكن من الفرار منها.

على الرغم  هذا دليل على أنني لم أشارك"قال: "و تم توقيعها بجانب اسمه.  Xوأشار إلى عالمة 
اشتكى سكورزيني حيث  ،ر العالمة على أنها دليل على العكس تماماا فس   "يزنتال"فالنازي القناص من أن 
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قرر و  ،وأنه وجد نفسه أكثر من مرة في موقف "يخشى فيه على حياته" ،من أن فيزنتال كان يطارده
 ولم يجادل. ،بعيداا هذا األمر  توسيعأهيتوف عدم 

كان  ؟"أوقفني وسألني ما هو عملي ،ن الحربمعينة سئم سكورزيني من الحديث ع في مرحلة  و 
]قال ، ”السرائيلية“ قلت له إنني في المخابرات ،من الواضح أنه ال جدوى من لعب لعبة الغميضة

ببلدان مختلفة، وما زال  كان مرتبطا  ألنه سكورزيني[ إنه لم يتفاجأ أننا وصلنا إليه في أوقات مختلفة، 
 ".التأكيد لتبادل اآلراء معنا أيضا  ب لقد كان مستعدا   ،امع بعضه يحافظ على عالقات ممتازة

طريقة سكورزيني الدقيقة للقول إنه وافق على التعاون الكامل هذه كانت  ،"تبادل وجهات النظر"
 صالحاا  اا لقد أراد جواز سفر نمساوي ،طالب سكورزيني ثمن مقابل مساعدتهحيث  ،”إسرائيل“ والشامل مع

رئيس  من ةا قعمو وأن تكون بالحصانة مدى الحياة من المالحقة القضائية،  وأمراا  باسمه الحقيقي، صادراا 
زالته على الفور من قائمة   للنازيين المطلوبين، باإلضافة إلى بعض األموال. "فيزنتال"الوزراء إشكول، وا 

يتان في نفوسهم "و  ،في الموساد أثارت ظروف سكورزيني جدالا حاداا  بة أنهم بمثارأى أهيتوف وا 
حاولة من قبل مُ في هذه الُمطالبات وقالوا بأنها  واجادلمسؤولون كبار ، ولكن "ةيُمشغل بضمان نجاح العمل
هذا التحقيق الجديد ولكن  ،وطالبوا بإلقاء نظرة جديدة على ماضي سكورزيني ،مجرم نازي لتطهير اسمه

عن مزيد من التفاصيل حول الدور الذي لعبه في ليلة الكريستال، كشف 
 :وأنه "كقائد إلحدى العصابات التي أحرقت المعابد اليهودية في فيينا"

  لمنظمات النازيين الجدد". طاا ش  نَ  "حتى وقت قريب، كان داعماا 

، أن إيتان وهو رجل عملي وغير عاطفي "عميت مئير"يعتقد 
وأهيتوف كانا على حق، لكنه كان بحاجة إلى الدعم المعنوي من رئيس 

ليفي إشكول إلى عميت واستشار بعض كبار أعضاء استمع  ،الوزراء
يتان وأهيتوف، عميت الموساد الذين نجوا من المحرقة )على عكس  وا 

 ومع ذلك وافق أخيراا  ،وسمع اعتراضاتهم الشديدة الذين لم يفعلوا ذلك(
 المال وجواز السفر والحصانة. على منح سكورزيني

 ،الموسادقرار يزنتال، لكن هذا لم يكن قراره وال كما وافق رئيس الوزراء على الطلب المتعلق بف
” إسرائيل“ على الرغم من أنه كان على صلة وثيقة بدولةف، للغاية وعنيداا  كان وينثال رجالا عنيداا حيث 

، وكان يعمل خارج فيينا خارج إسرائيلياا  بعض عملياته، إال أنه لم يكن مواطناا  تلي مو  توحتى الموساد ال
 ”. إسرائيل“ مصلحة

 ثالث رئيس وزراء –ليفي إشكول 
 (1969-1963) ”لسرائيل“
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 هدفع لمناقشة السبب الذي "ويزنثال"مع  "رافي ميدان"، التقى 1964في تشرين األول )أكتوبر( 
، دون أن يوضح تفاصيل وقتلهمقائمة السوداء للمجرمين النازيين ليتم تعقبهم المن  سكورزيني إلى حذف
 العملية.

هذا نازي  ،فرصة جدال يو  :اعترض على ذلك وقال "ويزنثال"تلك األيام وأن  "ميدان"يتذكر 
 "بغض النظر عما قلته أو كيف حاولت، فقد رفض رفضاا  ،من قائمتنا أبداا  نشطبهومجرم حرب ولن 

 ".قاطعاا 

لكنه وافق على  ،بخيبة أمل "سكورزيني"صيب ، أُ "ويزنثال"نه سيبقى على قائمة أعندما قيل له و 
في جميع أنحاء  ومطلوب خلص،وزعيم مُ من صديق ما ال ُيصدق  حصلوهكذا  ،الصفقة على أي حال

 عميالا  إلى، قوات األمن الخاصةالعالم كمجرم حرب نازي أحرق المعابد اليهودية وشارك في عمليات 
 في ذلك الوقت.” اإلسرائيلية“ خابراتفي أهم عملية شنتها المُ  رئيسياا 

بين العلماء في  هي إرسال رسالة إلى أصدقائه من "سكورزيني"كانت الخطوة األولى التي قام بها 
وقوات الدفاع المسلحة الموحدة حاربين في القوات الخاصة دامى المُ يعيد إحياء شبكة من قُ سمصر بأنه 
 ،ةالرابعاإلمبراطورية لتأسيس  :بعبارة أخرى، أو بناء ألمانيا جديدة""بهدف  " وذلكالفيرماختأللمانيا "

ب من العلماء طلُ يَ س وبالتالي ،ع المعلومات سراا على منظمته أن تجم بأن كان يقول لهم ولتمهيد الطريق
تزويد منظمة  القوات المسلحة؛م سَ بموجب قَ و ناصر، جمال عبد الاأللمان الذين يعملون لصالح 

ل القوة العسكرية األلمانية بَ مكن استخدامها من ق  الوهمية بتفاصيل أبحاثهم الصاروخية حتى يُ  "سكورزيني"
 د.قيد اإلعداالتي هي الجديدة 

طة للحصول خُ  "أهيتوف"و "سكورزيني"في الوقت نفسه وضع 
، الذي كان "هيرمان فالنتينالصعب "على معلومات من ضابط األمن 

يعرف كل شيء عن مشروع الصواريخ المصري على عكس تجنيد 
المحنك وذوي الخبرة، الذي كان يعلم أنه يتعامل مع رجل من  "سكورزيني"

قرر االثنان استخدام ثم ، تضليله أبداا  "هيتوفأ"الموساد والذي لم يحاول 
  ."فالنتينمع "بعض الحيل 

جة أنه كان إلى مدريد بحُ  "هيرمان فالنتين"استدعى و دوره على أكمل وجه  "سكورزيني"لعب 
 -على حساب الموسادو - "فالنتين"وضع ، حيث جيدة"لمرؤوسيه من "الحرب الم خاصاا  يستضيف تجمعاا 
ثم كشف أن هذا لم يكن السبب  ،اإلمبراطورية األلمانيةزيفة إلحياء له خطته المُ وقدم  ،في فندق فخم

الخارجية ارات بخستقابل "صديقاا مقرباا"، وهو ضابط في االريده أن يُ الوحيد لدعوته إلى مدريد، وأنه يُ 

 هيرمان فالنتين
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مساعدة  "فالنتين"هتمون بما يحدث في مصر، وطلب من قال إن البريطانيين مُ و  ،"6"إم آي البريطانية 
 صديقه.

 .غير متورطين؟"” اإلسرائيليين“ "هل أنت متأكد من أن :ويسأل متشككاا  "فالنتين"كان 

"كيف  .. واعتذر!" ما يتم التحدث إليك،"كن منتبهاا عند " وأعاد ظهره إلى الخلف:سكورزيني"رد 
 !"المسؤوللضابط لتجرؤ على قول شيء من هذا القبيل 

 ،لم يكن "صديق" سكورزيني بريطانيف ،تماماا  اا وكان في الواقع محق ،تنعلكنه لم يق "فالنتين"اعتذر 
 ."هاري باراك"الموساد باسم  ويعمل فيمولود في أستراليا ” إسرائيلي“ بل كان ضابط

الوصول ولم يؤد االجتماع بين االثنين إلى  ،ولكن ليس على التعاون ،على مقابلته "فالنتين"وافق 
 .إلى إتفاق

 "فالنتين"في لقائه التالي مع و  ،واسع الحيلة توصل على الفور إلى حلالذي ُيعد  "سكورزيني"
قرب نهاية  "سكورزيني"ره بأن برقية أرسلها قد ذك  االستخبارات الخارجية البريطانية، أخبره أن صديقه من 

 ."فالنتينلـ"والتي أبلغ فيها هيئة األركان العامة بأنه يروج  ،الحرب

أصبحت اآلن  ، إال أنهاعلى الرغم من أن هذه الترقية بأثر رجعيف "،فالنتين"ن أضاء عيو وهذا ما 
 "سكورزيني"وشكر  "تحية هتلر"وقف وألقى  ،فمن الواضح أنها كانت تعني الكثير بالنسبة له ،رمزية بحتة

 بغزارة.

كان يث ح ،ستعد إلعطائه وثيقة مكتوبة تؤكد أنه تمت ترقيتهأنه مُ  "فالنتينأخبر " "سكورزيني"
ووافق على مساعدته  ،خابرات البريطانية على المعلومات التي قدمهالصديقه الجديد من المُ  متناا مُ  "فالنتين"

 ريد.بقدر ما يُ 

  السابقين اآلخرين القوات المسلحة األلمانيةباط في الوقت المناسب دعا سكورزيني ضُ 
ت بأنها فَ ص  الت فخمة في منزله وُ حضروا حفحيث  ،إلى مدريد -شاركين في مشروع الصواريخالمُ -

ضيوفه يأكلون وكان  ،الجناح العسكري للحزب النازيحاربين في القوات الخاصة في دامى المُ قُ لتجمعات 
” اإلسرائيلية“ أن الحكومة ويشربون ويستمتعون بأنفسهم حتى وقت متأخر من الليل دون أن يعلموا أبداا 

 حادثاتهم.لى مُ كانت تدفع ثمن طعامهم وشرابهم وتتنصت ع

عظم والعلماء الذين جاءوا إلى مدريد حلت مُ  "فالنتين"و "سكورزيني"المعلومات التي قدمها ف
حددت بدقة من شارك في و  ،فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ المصري ،الموسادلدى معلومات الكل امش

 ن بالضبط.كو  والوضع الحالي لكل مُ  ،المشروع
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ومات من هذه العملية نجح الموساد في تفكيك مشروع الصواريخ بفضل الكم الهائل من المعلو 
كان أحدهما إرسال رسائل تهديد إلى العديد من  الُملتوية،المصري من الداخل، باستخدام األساليب 

بناءا على معلومات استخباراتية من الدرجة األولى قدمها و  ،تم صياغتها بمهارة شديدة وقد العلماء األلمان
 ستلمين.عن المُ  دقيقةوتضمنت تفاصيل ، "فالنتين"

"تذكر أنه حتى لو لم تكن مسؤوالا عن جرائم األمة األلمانية في الماضي، فلن 
فكر بجدية من األفضل أن تُ ف ،تتمكن من إنكار مسؤوليتك عن أفعالك اليوم

 شديدة في محتويات هذه الرسالة، من أجل مستقبلك ومستقبل عائلتك الشابة".
 .غير معروفةهو اسم منظمة و  "جدعون"الة توقيع حملت هذه الرس

ن ، تمك  "فالنتين"في غضون ذلك وبفضل معلومات استخباراتية جديدة من مصادرها وباألخص 
لطائرات لتصنيع ا "القديسين"الموساد من تحديد خطة مصرية سرية لتجنيد عشرات العمال من مصنع 

 "عميت"قرر حيث  ،انوا على وشك االستغناء عنهمممن ك األلمانية، فرايبورغمدينة والصواريخ في 
 رحيلهم إلى مصر.تاالستفادة من الزخم للقيام بخطوة سريعة تهدف إلى منع 

ديسمبر، حمل شمعون بيريز نائب وزير الدفاع آنذاك، ورافي ميدان، قضية  9في صباح يوم و 
بناءا على المواد  ، وذلكدير الموسادمقفولة تحتوي على عدد من الوثائق باللغة اإلنجليزية أعدها مكتب مُ 

تم الترتيب له على  سافر إلى اجتماع  ثم إلى مدريد،  واجاء نوالعلماء الذي ،التي قدمها سكورزيني وفالنتين
  وزير الدفاع السابق فرانز جوزيف شتراوس. وهو ،عجل مع أحد كبار السياسيين في ألمانيا الغربية

"إرجاع الحقوق إلى قية هندسي اتفاتراوس مُ شكان بيريز و 
سرائيل أصحابها" نهض شتراوس من مقعده حينها  ،بين ألمانيا الغربية وا 

 تراوس وبيريز بحرارة.ش عانقتو ، ”اإلسرائيليين“ ليحيي

وكان شتراوس  ،جلسنا لمدة ست ساعاتيا إلهي، لقد " :قال بيريز
يمكنني  نهأ، صحيح أنحاء العالمكافة من الموجودة  والبيرة يشرب النبيذ

يل؟ ست ساعات ولم بكميات من هذا القبليس أيضا أن أشرب ولكن 
 ".نتوقف عن الشرب

صحتها،  تم التحقق منوبعد أن كانت المعلومات التي قدمها بيريس إلى شتراوس أكثر تفصيالا، 
، قال بيريز لشتراوسحيث  ،في السابق ا لهممن أي شيء تم تقديمه كانت أخطرلمان أنها عرف األ

هذه المواد إلى الصحافة الدولية: "من غير المعقول مثل ذي ال بد أن يكون قد أدرك ما يعنيه تسرب الو 
 تقف مكتوف األيدي".أنت ساعد العلماء األلمان أسوأ أعدائنا بهذه الطريقة بينما أن يُ 

 فانز جوزيف شتراوس
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 تعمل، وهو شخصية "لودفيغ بولكوـ "اتصل بحيث  ،نظر شتراوس في الوثائق ووافق على التدخل
لماء ممثليه لتقديم وظائف لعُ  "بولكو"أرسل حيث  ،ي صناعة الطيران األلمانية، وطلب مساعدتهف
 عدم مساعدة المصريين.بشرط ظروف جيدة في مصانعه، وب في شركة "هيليج"،هندسين ومُ 

عظم أعضاء المجموعة الجديدة إلى لم يذهب مُ حيث  ،في االتجاه الصحيح عملت الخطةفقد 
كان برنامج الصواريخ في حاجة ماسة إلى مساعدتهم في أنظمة التوجيه غير ين في ح، مصر أبداا 

 ستقرة، وهو تطور أدى إلى شل المشروع بشكل قاتل.المُ 

القائمين على لماء العُ  ، وقابلإلى مصر "بولكو"مثل عن جاءت الضربة القاضية عندما وصل مُ 
تلو اآلخر، وبحلول يوليو  البرنامج واحداا تخلوا عن حيث  ،بالعودة إلى الوطنوأقنعهم  ،لعمل هناكا

 ."بولكو"ق مكونات الطائرات في رَ قد رحل، وعاد إلى ألمانيا ليترأس إحدى ف   "بيلز"كان  1965

لماء األلمان هي المرة األولى التي حشد فيها الموساد كل قواته لوقف ما اعتبرته كانت قضية العُ 
لنفسها باستهداف مدنيين من ” إسرائيل“ ولى التي سمحت فيهاالمرة األكانت من خصم، و  وجودياا  تهديداا 

، تمت كتابة تقرير داخلي سري للمخاطر التي تم رفعها مؤخراا  نظراا و  ،دول تربطها بها عالقات دبلوماسية
سخية  ل ما إذا كان من الممكن حل القضية باستخدام أساليب "ناعمة" وعروضاا حل  ، يُ 1982للغاية عام 

، أو القنبلة التي الُمتفجرةالكمثرى  "لكروج الغامضلالختفاء "اللجوء ومة ألمانيا للعلماء دون بالمال من حك
 فخخة األخرى والترهيب".أو الرسائل المُ  "،هانيلور ويندي"شوهت 

نف الموجه اعتقد الموساد أنه بدون التهديد بالعُ حيث وخلص التقرير إلى أن ذلك لم يكن ممكناا: 
 لماء األلمان على استعداد لقبول األموال والتخلي عن المشروع.لم يكن العُ فضدهم، 
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6 
 سلسلة من الكوارث

 

المزيد من  "مئير عميت"جلب حيث  ،الموساد في حالة تأهببقي العلماء األلمان ية ضقبعد 
 كما واصل ،م تقنيات جديدة، وعزز الروابط مع أجهزة المخابرات في الخارجالمهنيين من الجيش، وقد  

 إطالق العديد من اإلصالحات التنظيمية.

إنشاء قسم عمليات واحد في الموساد، والذي من شأنه أن يستهدف جميع الوحدات  "عميت"أراد 
من ، و العرب تحت مظلة واحدة علىالقتل والتجسس حيث يكون ب، يةالتخريباألعمال التي تتعامل مع 

قام حيث ، حينها ام به لسنوات وقد عارضه عميتالقي "هاريل"ما حاول  "عميت"أجل القيام بذلك فعل 
 "يوسف ياريف"ن وعي   ،ميفراتسكيبوتس إلى الموساد ودمجها مع  "أمان"من  188نقل الوحدة ب "عميت"

 له. وشامير نائباا  للوحدة،رئيسا 

على اسم المدينة الرومانية على ساحل البحر  "ريةساقي" اسم أطلق رئيس الموساد على الفرقة
باألسماء الرمزية المأخوذة ” اإلسرائيلي“ باراتاالستخ مجتمع ولع على آخر كمثالو  ،المتوسط  األبيض

 ."مجلس الشيوخ"باسم ” إسرائيل“ خارج "ريةساشبكة أنشطة قي"تم تسمية  وقد ،من تاريخ البالد القديم

فقد  ،والموسادتخدم كالا من الشاباك  به أنشعبة المخابرات الخاصة بأن تكون  "عميت"كما أراد و 
قام بتجميع حيث  ،لموساد فقطلو ” إسرائيل“ نفصلة تعمل فقط خارجوحدة مُ  اآلن أنه يريد "عميت"قرر 

"وهو اسم بطل خيالي  Colossusبعض أفراد وحدة الطيور لوحدة استخبارات جديدة أطلق عليها اسم 
 .خارق"

معلومات  عمليات جمع "عميت"ي عهد ذت الوكالة فباإلضافة إلى هذه التغييرات البيروقراطية، نف  
هذه العمليات كانت عملية واحدة من أبرز  ،كميات غير مسبوقة حول الدول العربية وخدماتها العسكريةوب

بطائرته ” إسرائيل“ ، الذي انشق إلى"منير رضفا"بتجنيد الطيار العراقي  نقطة االتصال، حيث قام دايموند
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تلة في أيدي الكُ الذي كان  وتهديداا  وهو سالح الهجوم األكثر تقدماا  ،21قاتلة الجديدة من طراز ميج المُ 
على االستعداد لمواجهة أقوى  اآلن قادراا ” اإلسرائيلي“ أصبح سالح الجو ، حيثالوقتذلك السوفيتية في 

لكن على معرفة أسرار الطائرة، و  جداا  كان البنتاغون حريصاا لقد  ،خصم له في القتال الجوي في المستقبل
مجهزة والالطائرة نفسها ب ولكنه جاء ،فقط ألمريكيين المخططات الخاصة بالطائرة ميجللم يمنح "عميت" 
 ب.در  مُ  وبطيار   كامالا  تجهيزاا 

 
 في إسرائيل 21الطيار العراقي منير رضفا أمام طائرته الحربية ميج 

مغرب، بما يتماشى مع المملكة السرية مع ” إسرائيل“ بجد على تنمية عالقات "عميت"كما عمل 
 على اتصال وثيق مع أعداءو  ،المغرب كانت دولة عربيةمملكة على الرغم من أن ف ،األطراف" معتقدات"
عالوة على ذلك  ،”إسرائيل“ وليس لديها نزاع إقليمي مع ،عتدلةمُ  الرئيسيين، إال أنها كانت أيضاا ” إسرائيل“

 لغرب.الموالي ل "الملك الحسن الثاني"كان زعيمها هو 

 المغرب مساعدة استخباراتية وتكنولوجية قيمة من تتلق
 حسن لليهود المغاربة بالهجرة إلىالالملك وفي المقابل سمح  ،”إسرائيل“
وحصل الموساد على حق إنشاء محطة دائمة في العاصمة  ،”إسرائيل“

   يمكنه من خاللها التجسس على الدول العربية.حيث الرباط، 

 الملك"عندما سمح  ،1965سبتمبر في  ذروة التعاون تجاء
بإحداث  "رافي إيتان"و "تسفي مالتشين"لفريق الموساد بقيادة  "حسنال

 ملك المغرب –الحسن الثاني 
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األجنحة الخاصة لقادة الدول العربية وقادتهم العسكريين خالل وفي  ،رف االجتماعاتفي جميع غُ  اختراق
شتركة في ة إقامة قيادة عربية مُ ناقشكان الغرض من القمة هو مُ حيث  ،القمة العربية في الدار البيضاء

كام العرب اآلخرين كانت لكن عالقات الملك حسن مع بعض الحُ  ،”إسرائيل“ ستقبلية معالحروب المُ 
 توترة، وكان يخشى أن يقوم بعضهم بعزله، فسمح للموساد باالستماع.مُ 

عظم أللمحة غير مسبوقة عن األسرار العسكرية واالستخبارية ” إلسرائيل“ وقد أعطى ذلك
أفاد قادة الجيوش العربية أن قواتهم حيث في تلك القمة، العربية عقليات قادة الدول الكشف عن ، و عدائهاأ

 ليا للجيشوهي معلومات كانت أساس الثقة العُ  ،”إسرائيل“ لم تكن مستعدة لخوض حرب جديدة ضد
في حزيران )يونيو( و بعامين بعد ذلك ف ،عندما حثوا رئيس الوزراء إشكول على خوض الحرب” اإلسرائيلي“

 خابراتثيرة" كانت "واحدة من أبرز إنجازات المُ "هذه المادة المُ ذكر تقرير للموساد أن  1967
 منذ تأسيسها".” السرائيلية“

بالمعلومات الهامة التي ” اإلسرائيلي“ الجيشمن التصنت، زودت هذه العمليات الناجحة حيث إن 
 نظمته.ومُ  "عميتكارثة "ضربت كارثة تلو  ُمتسارعةولكن بعد ذلك وبوتيرة  ،يحتاجها للتحضير للحرب القادمة

إيلي كوهين الذي اخترق الدوائر الحاكمة في  حيثرية، سا، قي188أفضل جاسوس للوحدة واآلن 
رسال رسالة مُ  "ألويس برونر"نت الموساد من تحديد موقع النازي م المعلومات التي مك  وقد   ،دمشق  فخخة له.وا 

لن يصبح ف، وبدالا من جمع المعلومات ونقلها، غير نشطم تعيين كوهين في األصل للعمل كعميل ت
 جوم مفاجئ ضدها.خطط لشن هُ أن سوريا كانت تُ ب” إسرائيل“ إال إذا اضطر إلى تنبيه نشطاا 

مق مع قصة الغالف الخاصة به بعُ  وبعد أن أصبح متورطاا  ،تحت ضغط من مشغليهو  ،ومع ذلك
يومي، باستخدام جهاز تلغراف كان يخفيه في بشكل زائدة، بدأ في بث الرسائل إلى مسؤولي الموساد وثقته ال
سوريا للسيطرة على مصادر المياه في المنطقة ومخطط  ،تحدث عن منشآت عسكرية سريةحيث  ،شقته

تحاد السوفيتي، وعالقة سوريا مع اال ،)بمساعدة شركة مقاوالت سعودية برئاسة محمد بن الدن، والد أسامة(
شائعات برلمانية وروايات عن و أيضا عن النازيين المتحصنين في دمشق، و 

كان إرسال كوهين لمعلومات من هذا النوع فقد  ،صراعات السلطة الحكومية
ولكن واألهم من ذلك من  ،وعلى هذا التردد خطأا فادحا وغير مهني من جانبه

 .أيضاا  ُمشغليهجانب 

شغل منصب رئيس برنامج التدريب في أوائل  الذي "رموتي كفي"قال 
"كان إيلي كوهين أحد  :الستينيات، من بين وظائف أخرى في الموساد

 موتي كفير أحياناا  حذراا عندما تكون ف ،يبتعدون عن الخطراألشخاص الذين مروا بحياتهم 
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حياة ك  تكن أبداا قلت له أثناء التدريب، "ال ،أصبح بارزاا جداا ألنه لكنه كان مخطئاا  ،تعتقد أن ال أحد يراك
  ".الحفلة" لكنه فعل العكس

بالنازيين  "كوهين"واالهتمام النشط الذي أظهره  "برونر"تم إرسال الرسالة المفخخة إلى حيث 
هاجر بال إلى جانب حقيقة أنه كان "في وضع غير عادي مُ  ،اآلخرين في محادثاته مع كبار السوريين

وضع ، حيث إنه "ع أنواع الترفيه لضيوفه وأصدقائهجمي لديهتوفر " مع ذلكو  ،"عربي جتمعمُ  فيوظيفة 
كمال أمين ثابت،  لجوءحاوريه إلى الشك في قصة ودفع أحد مُ  ،خابرات السورية في حالة تأهبأجهزة المُ 

]عاصمة  وهو تاجر سوري ثري عاد إلى وطنه بعد سنوات طويلة من المنفى في بوينس آيرس
 .األرجنتين[

البث أجهزة على جهاز اإلرسال الخاص به شو ش حيث ، ن خالل الفترةلكوهيأغبى خطأ وفي 
وكالة المخابرات الخارجية العسكرية طلب السوريون من  وبارتباك شديدمقر قيادة األركان السورية، في 

عبر و ، ومميزة خاصةتعقب أرسل الروس سيارات ف ،التحقيق المخابرات العسكرية السوفيتيةالروسية، و 
نبعثة من جهاز إرسال كوهين أثناء إحدى عمليات اإلشارات المُ تحديد نت من تمك  ، الشارعفي االستطالع 

فيها حفالت جامحة لكبار كان يقيم التي تم اقتحام الشقة الفاخرة التي استأجرها، و و  ،البث الخاصة به
 .المسؤولين السوريين

تم القبض على كوهين وتعرض للتعذيب الوحشي وسرعان 
 دمشق وسط ساحة فيتم شنقه علنا و وُحكم عليه باإلعدام وكم ما حُ 
 بمالءة ملفوفاا  المشنقة، على متدلياا  جسده ُتركو  مايو، 18 في

 ”. إسرائيل“ دولة إلى كرسالة اإلعدام ُحكم نص عليها بيضاء

به وشّغله، جدليا خلف، قال د كوهين ودر  الرجل الذي جن  
السوري، وشاهدت في وجهه على التلفزيون  "نظرت إليهالحقاا: 

لم أكن أعرف ماذا أفعل  ،العذاب الشيطاني الذي تعرض له
 آخذ مسدسا  أو أن أردت أن أصرخ، وأن أفعل شيئا،  ،بنفسي

أضرب رأسي بالحائط حتى  أو أن، السورية ز  قتحم سجن الم  أو 
قتلوه ولم يكن بوسعنا أن ولكنهم  ،ينكسر، حتى نتمكن من إنقاذه

 ."ى الوقوف هناك والمراقبةسو  نفعل شيئا  

التي لحقت به ووقف  اإلهانة حجم من جداا  حرجاا م، كان "عميت"الموساد الذي ينتمي إليه  
كان السوريون قد عذبوا كوهين بشدة ونزعوا أظافره،  فقد ،األسوأ من ذلك أن الموساد قد تم كشفه، و عاجزا

، (كامل ثابتإيلي كوهين، أو ) ”السرائيلي“ الجاسوس
 م18/5/1965في  مشنوقا  في ساحة دمشق
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كشف رموز االتصال السرية وفك شفرة مائتي  كما وأجبروه على ،قد انهاروا خصيتيه لدرجة أنه بوكهر 
لكنهم لم يتمكنوا من قراءتها، وأخبرهم بما يعرفه عن آنذاك و لسوريون ل والتقطها ،رسالة كان قد أرسلها

 للمخابرات اإلسرائيلية.كيفية التخفي أساليب التجنيد والتدريب و 
جاسوس  "ولفجانج لوتز" ،بعد وقت قصير من القبض على كوهين، تعرضت قيسارية لكارثة أخرىو 

نصر أساسي في جمع المعلومات االستخبارية لمحاوالت قتل في المجتمع الراقي في القاهرة، وهو عُ رية ساقي
ا ضجاء سقوطه أيحيث  ،1965فبراير  10في وذلك ، اا ضتم الكشف عنه أيفقد العلماء األلمان في مصر، 

وعدد من األخطاء الفادحة التي ارتكبها هو  التغطية،قصة و  ،فرط والثقة الزائدة في حياتهالنشاط المُ  نتيجة
 ومساعدوه.

من نفس مصير إيلي كوهين هو تدخل جهاز التجسس األلماني  زالشيء الوحيد الذي أنقذ لوت
BNDزنجا لوت ، حيثكان يعمل معهم أيضاا  زوأخبر المصريين أن لوت ،”إسرائيل“ ، الذي استجاب لطلب 

في عملية تبادل  تم اإلفراج عنهم الحقاا ثم  ،شنقة وُحكم عليهما بالسجن مدى الحياةمن الم "والترود"وزوجته 
من  خوفاا ، و لكن هذه كانت ضربة قاسية أخرى للموساد ،1967أسرى في أعقاب حرب األيام الستة عام 

دة من سنوات عديوحمايتهم جواسيسه اآلخرين، الذين كلف تدريبهم  "يوسف ياريف"المزيد من الخسائر، أمر 
 خراب.من الرية في حالة ساكانت قي نهاي، حالعودة إلى الوطن طلب منهمالجهد، 

 
 في قفص االتهام في المحكمة المصرية"والترود" وزوجته  "ولفجانج لوتز"
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على الرغم من الحالة السيئة و لكن  ،واعتبر رئيس الوزراء إشكول سقوط الجاسوسين كارثة وطنية
وبأي قرر إشكول الموافقة على مهمة قتل مستهدف خاصة من قبل قيسارية  التي كان فيها الموساد،

شهرين ُعقد مؤتمر حضره ممثلو وكاالت االستخبارات ب هاقبلحيث ، وروغوايدولة األفي  طريقة  كانت
طاردة النازيين، وهي مسألة لم تكن على رأس ناقشة حالة مُ المختلفة لمُ 

نائب رئيس وحدة أمل التي -دان رافي ميفي حين قام  ،قائمة األولويات
حتملة لالغتيال في القائمة األهداف المُ  بتحديد، قام -عالجت القضية

عندما جاء إلى اسم و  ،منها للتو "أوتو سكورزيني"اسم  شطبالتي تم 
 طياراا ولكونه  ،مجرم حرب نازي من التفياوهو ، "هربرت كوكورس"

البوليس السري وهي  "الغيستابو"لمساعدة قوات األمن الخاصة تطوع 
ُمدوي، ع صوت م  سُ عندها مروعة، األلماني، وبدأ في وصف أفعاله الُ 

 "أهارون ياريف"اللواء  "أمان"سقط رئيس المخابرات العسكرية  حيث
قد  "كوكورس"قبل مجيئه اتضح أن ، و واستغرق األمر بعض الوقت
  .أحياء "ياريف"أحرق بعض أقارب وأصدقاء 

قابلة مُ ثم ذهب وتأثر بشدة بالحادث،  "ياريف"من  جداا  الذي كان قريباا  "يتعم"بعد المؤتمر ذهب 
 .س"كوكور "بإقصاء  موافقةرئيس الوزراء إشكول وحصل على 

ق عليهم أطلثم  طلب منهم الهروب للنجاة بحياتهم ، حيثالتسليةاليهود من أجل  "كوكورس" لَ تَ قَ 
وشرب الويسكي  فيها يهود في المعابد ثم أضرم النارقد حبس الأيضاا كان و  ،الرصاص في شوارع المدينة

، ]عاصمة التفيا[" جزار ريغا"أطلق عليه الناجون من الهولوكوست لقب لقد  ،همراخوهو يستمع إلى صُ 
بشكل  باعتباره متورطاا  ،لمانيا[أ]مدينة في  حاكمات جرائم الحرب في نورمبرغفي مُ  وظهر اسمه مراراا 

 (عشرين ألفا)بشكل غير مباشر في قتل متورط يهودي، و  (ة عشر ألفخمس)مباشر في قتل حوالي 
 سياحياا  نشاطاا  أقامفي البرازيل، حيث  ئ  ن من الفرار والعثور على ملجبعد الحرب تمك   هلكنو  ،آخرين

  ."أيخمان" ـمن نفس المصير الذي حلت ب راس األمن خوفاا وأحاط نفسه بحُ 

رجل صفة انتحل ، -يتحدث اإلسبانية واأللمانيةرية اسقيوهو عامل في -انتحل يعقوب ميداد 
 رزتمكن من إقناع كوكو  ، حيثالسياحة في أمريكا الجنوبيةمهنة رص في يبحث عن فُ  ،أعمال نمساوي

]عاصمة  فاخر خارج مونتيفيديو في قصر   المتعهدينبالذهاب إلى أوروغواي للقاء مجموعة من 
 ،طة أن يدخل "ميداد" أوالا كانت الخُ فقد  ه،في القصر ينتظرونولكن كان هناك ثالثة قتلة  ،األروغواي[
عندما كان فريق الموساد خارج خط و  ،غلق الباب خلفهأحد القتلة يدفعه إلى الداخل ويُ و  ،"زيليه "كوكور 

 هربرت كوكورس
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في  "زكوكور "كان  ، حيثلم يتم العمل بسالسة كما هو مخطط لهفومع ذلك ، النار، أطلق النار عليه
 الوقوع في فخ. خشية  دوماا حالة تأهب 

وأخذ  ،يحدثسأدرك ما كان  ،في اللحظة التي دخل فيها
 السيطرة عليه بينما كان "ياريف"حاول حيث  ،استراحة من أجله

كان  زقال ميداد: "حقيقة أن كوكور  ،آخر يجره إلى الداخل” إسرائيلي“
من هذه خوفاا  خائفا حتى الموت، وعاش في رعب لمدة عشرين عاماا 

تمكن من ضرب الرجل حيث  ،أعطاه قوة خارقة ، ولكن هذاظةاللح
ا من تمكن   أمسك بمقبض الباب، ولوال ثالثة منا بمن فيهم أنا،و  ،أرضاا 

 ".غالق الباب، لكان بإمكانه الخروجإ

رأس  ، وقطعهفي أحد أصابعبشدة  "ياريفعض  " "زكوكور "
ر إلى من األلم واضط "ياريف"صرخ حينها  ،في فمهأصبعه وبقي 

 "زئيف عميتأمسك به "لكن في اللحظة األخيرة و  ،كاد أن يتحررو  ،"كوكورز"تخفيف قبضته على رقبة 
فقام ، طالق النار بسبب الخطر على رفاقهلم يتمكن من إ، ولكنه أحد القتلةوهو )ابن عم مدير الموساد( 

القاتل قام ثم  ،غمي عليهأُ فقد صوابه و حتى  وتكراراا  مراراا  "زكوكور "مطرقة وضربها في رأس بسحب 
رصاصتين على أطلق رغون، اإلرئيس وكان قد شارك في عملية قتل ، "اليعازر سوديتشارون"الثالث 

 مات.قد أنه وقبل أن يتركوه تأكدوا ، "كوكورز"

قرار "ورقة  مقدمة الحقيبةعلى ثم وضعوا تركوها في القصر، و ثة في حقيبة الجُ  قام القتلة بوضع
ألف يهودي بوحشية  30"بالنظر إلى مسؤوليته الشخصية عن قتل  :عليها عبارة "، مكتوبةحكمم
 "دانروعة، تم إعدام الرجل المُ مُ 

 ".أولئك الذين لن ينسوا أبدا  "[ توقيع]

ناجحة، لكن الحقيقة هي أن التنفيذ غير المهني كان من  داخل الموساد، اعتُبرت العملية رسمياا 
حق رأس سُ ، فيما ك ياريف بنصف إصبعر  تُ حيث ارثة في كلتا الحالتين، مكن أن يؤدي بسهولة إلى كالمُ 

بصدمة مصاباا من كوابيس مروعة لبقية حياته أصبح يعاني زئيف عميت كما أن بمطرقة،  زكوكور 
 القتل.

___ 

همة والحيوية من القمة بعد يوم واحد من استالم الموساد لألشرطة المُ  1965سبتمبر  30في 
خابرات المغربي أحمد الدليمي، بالموساد وأوضح أن المغاربة يريدون أحد قادة جهاز المُ العربية، اتصل 

 يعقوب ميداد
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ال توجد  تبادل المعلوماتفي عالم ف ،في أقرب وقت ممكن التي تم تقديمها قابل المعلوماتلدين مُ سداد ا
 هدايا مجانية.

رى، قالوا "أعط!" لقد أعطونا هذه األشرطة، لكن من ناحية أخ "من جهة :فقال عميت إلشكول
قد أصدر ، وحيث إن الملك عارض للملكالمُ  " الرجلبن بركةمهدي "هذا  ،إنهم يريدون شيئا بسيطا للغاية

 ."أنتم قتلة رائعون ... افعلوها!"لنا: جاؤوا إلينا وقالوا ولكنهم  ،بالقضاء عليه أمراا 

عارضة مهدي بن بركة قد ُنفي من المغرب وكان زعيم المُ 
حاولت و  ،فيما بعد باإلعدام غيابياا وُحكم عليه  ،لستينياتفي بداية ا

على  خابرات المغربية تحديد مكانه، لكن بن بركة كان حريصاا المُ 
 ،إخفاء مكانه، واالنتقال من مكان إلى آخر باستخدام أسماء مستعارة

ساعدة في خابرات المغربية من الموساد المُ طلب رؤساء المُ لذلك 
  ه وقتله.العثور عليه واعتقال

"إما أن تساعد  .. عضلة""لقد واجهنا مُ  :عميتيتذكر 
اإلنجازات الوطنية من الدرجة األولى  وُتعّرض، أو ترفض وتتدخل
 للخطر".

أن يرسم صورة لنفسه بعد أن اختار "السير بين قطرات المطر" ليس  "عميت"حاول  ،بعد سنواتو 
عتادة شتركة المُ أنشطتنا المُ  معة المقدمة للمغاربة المساعد ولكن "لدمج ،باشرة على القتللتحريض مُ ل

تورطة نظمة كانت مُ ظهر أن المُ ينظرة فاحصة على البرقيات والسجالت الداخلية للموساد بلكن و  ،معهم"
 بشدة.و 

الذي و في جنيف مكان بيع الصحف المغاربة على تحديد  "كولوسوس"و "ريةساقي"ساعدت فقد 
في وقت الحق اقترحوا خطة و  ،هم من وضعه تحت المراقبةبريد، مما مكن  بن بركة مجالته بال ىأرسل إل

مفتون بقصة ، و خرج أفالم وثائقيةل رجل يتظاهر بأنه مُ بَ يتم بموجبها استدراج بن بركة إلى باريس من ق  
يس، د الموساد المغاربة بمنازل آمنة في بار زو  ثم  ،نع فيلم عنهاهتم بصُ أنه محياة المغاربة في المنفى و 

ما و"شيء  أدوات حفرباإلضافة إلى  ،م لقتلهختلفين من السُ وسيارات وجوازات سفر مزورة، ونوعين مُ 
 إلخفاء اآلثار".

باط اختطفه المغاربة بمساعدة ضُ  ،1965أكتوبر  29بن بركة إلى باريس في وصل عندما 
حيث بدأ المغاربة في استجوابه  ،دآمن للموسافارغ تم نقله إلى منزل ومن ثم  ، المرتشينالشرطة الفرنسيين 

 في حمام من الماء القذر. مات بعد ذلك بوقت قصير من االختناق بعد أن ُغمر مراراا ثم ، بوحشية

 المهدي بن بركة
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تورطين أو حاضرين عندما وقع القتل، لكنهم أخذوا على عاتقهم التعامل مالء الموساد مُ لم يكن عُ 
قاموا و  ،بنقلها إلى غابة سان جيرمان القريبة "سوسكولو "و "ريةساقي"شترك من ثة، وقام فريق مُ مع الجُ 
ثة، وبعد ذلك قاموا بنثر مسحوق كيماوي، تم تصميمه ليأكل فرة عميقة في األرض ودفنوا الجُ بحفر حُ 

 ي، لذلك لم يتبقسقطت أمطار غزيرةوعلى الفور  ،لماءيتم مالمسته لالجسم وينشط بشكل خاص عندما 
تم نقله مرة  -المعنيين” اإلسرائيليين“ لبعض وفقاا -منه ما تبقى صير، و بعدها بوقت قن بركة من أثر لب

يدت مؤخرا، أو حتى ؤدي إلى مؤسسة لويس فويتون الحديثة التي شُ واليوم يقع تحت الطريق المُ  ،أخرى
 أسفل المبنى نفسه.

بعد  خبرهكان ي، لكنه "لن أتخذ أي خطوات دون أن أخبرك" " بقوله:إشكول"قد وعد  "عميت"كان 
قال عميت  1965تشرين الثاني )نوفمبر(  25في أيضاا، ف، وبعد وقوعها من الحقيقة زء  عن جُ فقط ذلك 

 "كل شيء على ما يرام".إلشكول: 

ن حقيقة اختفاء بن بركة في باريس، وتورط أل ،لكن في الحقيقة، كل شيء لم يكن على ما يرام
في وسائل اإلعالم الفرنسية  قد ُعر َضت بالتفصيل رؤساء المخابرات المغربية والمرتزقة الفرنسيين،

 بضجة كبيرة وظلت تتصدر العناوين لفترة طويلة.و 

قام الرئيس شارل ديغول بحل أجهزة مخابراته  حينها
حسن تسليم العندما رفض الملك و  ،وحاكم بعض المتورطين

رؤساء وكاالت التجسس التابعة له لمحاكمتهم، قطع ديغول 
  ماسية مع المغرب.العالقات الدبلو 

ت بظاللها كَ رَ وتَ  ،قوداستمرت تداعيات العملية لعُ و 
القاتمة على العالقات بين المغرب وفرنسا، حيث ال يزال هناك 

ضد  وأثارت التحقيقات شكوكاا  ،قاضي تحقيق مكلف بالقضية
تورطين باريس على ، وغادر جميع المُ موظفي الموساد أيضاا 

 حاكمة.لخطر المُ  رضةا وا لسنوات عديدة عُ ظلّ و  عجل

يشعر بالمرارة وكان  ،ستشار إشكول لالستخباراتكان إيسر هاريل يعمل في ذلك الوقت كمُ 
حيث ، الذي اعتبره ناجحاا  "عميتـ"ل ه  د  سَ من إدارة الموساد، وحَ فيها واإلحباط من الطريقة التي تم إقصاؤه 

 ضد عميت. الخاصةلخوض حربه الوثائق ذات الصلة بقضية بن بركة ب تمسك هاريل

 شارل ديغول
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تورطون في طول قدمه إلى رئيس الوزراء، أعلن أن "الموساد ومن خالله الدولة، مُ وفي تقرير مُ 
مصلحة فيها فحسب، بل يجب ” إلسرائيل“ لم تكن مغربي ُمعارض رتبطة باغتيال سياسيختلفة مُ أعمال مُ 

 ".منظور أخالقي ودولي، على اإلطالقمن  كأال تكون كذل

رسال مبعوث شخصي ليقول الحقيقة لديغول "عميت"بطرد  "إشكول" "هاريل"وطالب  لكن و  ،وا 
 ،، واتهم هاريل رئيس الوزراء بالتورط في القتل بنفسه وطالبه باالستقالة على الفورذلكرفض إشكول 
 والحزب كله )العمل( سيتعرض للعار". ،ت انتباه الجمهورلف  ن "أصداء القضية ستُ إ :شكول قائالا إوهدد 

ثيرة، وعندما حظر جوهر القصة إلى صحيفة أسبوعية صفراء مُ  هاريل بسر   ،فلح ذلكما لم يُ عند
ثم ، ستوى بالتفاصيل وحثهم على التمرد على قيادة إشكولالرقيب النشر، أبلغ أعضاء الحزب رفيعي المُ 

لى ضرورة وافقت مائير عحيث  ،"إشكول"بقيادة انقالب ضد  "مئيرغولدا"حاول هؤالء األعضاء إقناع 
سقط إشكول وأحل محله؟" عند اإلطاحة برئيس الوزراء "يجب أن أُ  خطتها، لكنها وضعت "عميت"رحيل 

 ."أفضل أن أرمي بنفسي في البحر" ،سألت المتآمرين بالشفقة التي اشتهرت بهاو 

 ،دضاأن يقاوموا االبتزاز بدافع مُ  "عميت"و "إشكول"الالذعة، قرر  "هاريل"عندما لم تهدأ هجمات 
قربين: "لن يتخلى هاريل عن الموضوع من تلقاء نفسه ... إال إذا تم التلميح إليه أنه قال عميت لرفاقه المُ 

 ".للموساد [الوصي األخالقي]ما يكفي من المواد لتقويض ادعائه بأنه  يوجد في ماضيه

من  "يالكسندر يسرائيل"عميت كان قد أحضر ملف  ،ناك ما يكفي من الموادوبالفعل، كان هُ 
ثم تم اختطافه بقصد  1954هو ضابط البحرية الذي باع األسرار لمصر عام  "يسرائيل"كان  ،األرشيف
هاريل قد أمر بإلقاء جثته إال أن  ،غم أنه توفي أثناء تناول جرعة زائدة من المهدئاترُ و حاكمة، تقديمه للمُ 

خبار عائلته أنه قد استقر في أمريكا الجنوبية.  في البحر وا 

، "هاريل"حتقر كان يدامى المحاربين في الموساد الذي إلى أحد قُ  "يسرائيل"ملف  "عميت" أعطى
، وسال الرجل للقائهاستدعى ذلك الشخص هاريل  عندما ، وكان على علم باألمر"عميت"مع  وكان ودوداا 

مر الخطير . "أال تعتقد أن مثل هذا األ. "ماذا تعتقد أن يحدث إذا تم الكشف عن هذه القضية؟" هاريل:
حاول الحفاظ على هدوء القصة، لكننا بالطبع، سنُ ... كثف؟ لفحص والتحقيق المُ وا يتطلب دراسة شاملة

 ".ت انتباه الصحفيين هذه األياميلف  لسنا الوحيدين الذين يعرفون ذلك، ومن المشين ما 

 .من رئاسة الموساد بعد ذلك بوقت قصير استقالو  ،الموقف "هاريل"لقد فهم 

في القيام  ، كان الدرس الرئيسي للقضية هو أنه "يجب أال نتورط أبداا "عميت"بالنسبة إلى أما 
فقط  يجب أن نقتل شخصاا و  ،ال سيما االغتياالتو باشر، ال نهتم بها بشكل مُ والتي بمهام حساسة لآلخرين 
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إشارة إلى ألوان تلك و "، دام باللونين األزرق واألبيض فقطوأن يتم اإلع ،”إسرائيل“ هدد مصالحإذا كان يُ 
 ".ل اإلسرائيليينبَ من ق   "فقط يقصد به حيث، ”اإلسرائيلي“ العلم

أنشأ و  ،فيها كدمات مشوشة -رية رأس الحربةساوال سيما قي- كل هذه الكوارث تركت الوكالة
 حاولة تحليل الخطأ الذي حدث.من لجان التحقيق لمُ  عدداا  "عميت"

عندما تم االنتهاء من  ،التحقيقات هي مايكل "مايك" هراريهذه  تهيمنة التي أجر الشخصية المُ 
خدم هراري في هذا المنصب لمدة خمس حيث  ،ريةسالرئيس قي نائباا  "هراري" "عميت"ن ي  عملهم عَ 

مارسة العملية هو لكنه كان في المُ و سنوات، أوالا في عهد يوسف ياريف ثم تحت قيادة تسفي أهاروني، 
أصبح رئيسا لمدينة قيسارية، وهو المنصب الذي و ، 1970عام في الواقع قادها  حيثالروح الحية للفرقة، 

كانت السنوات الخمس عشرة التي قاد خاللها الفرقة هي األهم واألكثر و  ،شغله لمدة عشر سنوات
في عالم  وأصبح الشخصية األكثر تأثيراا  ،رصَ ي  طلق على هراري لقب قَ أُ كما و  ،في تاريخها اضطراباا 
  ت الخاصة للموساد.العمليا

 حيث يقول: ،1927في تل أبيب عام  "هراري" دل  وُ 
عندما كان طفالا شهد  :1936ال حياتي" في عام ك  "حدثان شَ 

أعمال الشغب العنيفة التي قام بها عرب فلسطين ضد اليهود 
"رأيت  ،والبريطانيين، والتي ُعرفت فيما بعد بالثورة الفلسطينية

حترقة مع جسد سيارة جيب بريطانية مُ المشاغبين و  ئينالغوغا
عندما رأى و  ،مسك بمقود السيارة"مال زال الذي حترق الرقيب المُ 

لم يتراجع، لكنه ذهب إلى  -كما يقول-العرب واليهود يقاتلون 
ما يبدو أنه أفضل على – مقبض ثقيلواختار  متجر قريب

 ذهب لالنضمام إلى المعركة ضد العرب.ثم  -سالح

بعد و  ،يلعب في الشارع وصل إلى مكان حادثكان عندما  :1942عام  ثانيالوقع الحدث 
وهو رطة البريطانية بط إدارة البحث الجنائي في الشُ اضوهو  "أبراهام ستيرنرأى جثة "دقائق قليلة 
رأيتهم ينزلون يقول: " ،"ليحي" ُتدعى جماعة يهودية متطرفة سرية قائدكما أنه ، بالرصاصمضروب 

ذهبت إلى الشقة ورأيت الخزانة و  ،ولم يوقفني أحد صبياا  كنتُ فقد ، إلى الطابق العلوي الجثة ثم صعدت
 ."هذه األشياء تؤثر عليكفيها .... التي كان يختبئ ف

السري للييشوف اليهودي في ، الجيش خلالنضمام إلى البلما ه  ن  كذب بشأن س   1943في عام و 
راا كانت "حيث  ،فلسطين شارك في العديد من األعمال، بما في ، كما و ي"ر فضولتحت األرض، وقد أثاس 

 سفاح الموساد/ مايك هراري
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رطة البريطانية، وجمع سور، والهجمات على مراكز الشُ طوط السكك الحديدية والجُ ذلك تخريب خُ 
 ل إدارة البحث الجنائي.بَ تم اعتقاله عدة مرات من ق  حيث  ،المعلومات االستخبارية

قامت غات، ة الهاغاناه أن هراري يتحدث عدة لُ بعد الحرب العالمية الثانية، عندما علمت قيادو 
شارك في االستحواذ السري و  ،”إسرائيل“ ساعدة في نقل الالجئين اليهود الناجين إلىإرساله إلى أوروبا للمُ ب

هاجرين غير الشرعيين عبر أنقاض أوروبا عقدة التي ينطوي عليها نقل هؤالء المُ فن واللوجستيات المُ للسُ 
"كانت تلك هي الفترة التي فقد  ،رب، ثم تهريبهم إلى فلسطين تحت أنوف البريطانيينإلى القواالمدمرة 

خاللها لنفسي معايير وأساليب األنشطة السرية في الخارج، واألدوات التي استخدمتها الحق ا  عتُ صن  
 في الموساد".

في  "هراري"د يجنبت "إيسر هاريلقام " ،بعد قيام الدولةو 
تكليفه بالتحقيق أن يتم قبل و يث قام بسرعة الشاباك ثم الموساد، ح

حالة سيئة للغاية، في وحدة ألنه قد وجد ال ،ريةسافي عمليات قي
، وحدة 188 الوحدة مع خليط من األفراد )أعضاء سابقين في

عقيدة قتالية وهؤالء األعضاء لديهم العمليات في الشاباك( 
 حددة.غامضة وأهداف غير مُ 

إلى استنتاج  "هراري"أدت رية اسسلسلة اإلخفاقات في قي
رية من األسفل إلى األعلى، مع ساأنه يجب إعادة بناء قي :مفاده

"من ؤساء الموساد: م عقيدته إلى رُ بعد عدة أشهر من العمل قد  و  ،إعادة تحديد أهدافها ومهامها وموظفيها
ية خاصة به، سرية، ر ساريد أن يعيش يجب أن يكون لديه قيوجهة نظري للعالم، أعتقد أن أي بلد يُ 

خارج حدود الدولة بأشياء ال تستطيع أي وكالة أخرى في البالد  العملخبة تكون قادرة على جزأة، ونُ مُ 
 ".استخدامها للعمل ضد أعداء البالدمكن لقيادتنا إنها أداة فريدة يُ  ،القيام بها

يب وجمع المعلومات ستهدفة، وتخر حدد هراري أهداف قيسارية األساسية على أنها عمليات قتل مُ 
 دود.ختطفين عبر الحُ عادية والعمليات الخاصة مثل تهريب المُ لدان "المستهدفة" المُ االستخبارية في البُ 

الذين حقق معهم هراري كانوا أعضاء سابقين و - ،ميفراتسكيبوتس معظم النشطاء الميدانيين في 
سر هاريل بقيادة يين تم تجنيدهم من قبل إالذ، و ناهضة للبريطانيينتطرفة المُ في الجماعات السرية المُ 

أقوياء للغاية مع الكثير من الخبرة في القتال والعمليات السرية، وعلى  "هراري"وجدهم  ،-يتسحاق شامير
ضعيفين للغاية: "لقد  "هراري"أخرى وجدهم  يلكن من نواح ،الزناد عندما تحين اللحظة لضغطاستعداد 

 ريلإيسر ها
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لقد أمرت أنه عند التخطيط لعملية ما، يجب إعطاء نفس الوزن  ،سحابخطة االنفي  نفشلو كانوا دوماا ي
ذا لم تكن هُ والعودةللهدف   ذه".يتنفيتم ناك طريقة للخروج في قطعة واحدة، فال ، وا 

جري دراسات متعمقة والتي من شأنها أن تُ  "لجنة أهداف"بتشكيل  "هراري"ر مَ أَ وعلى الفور 
رب، بالسكاكين أو غيرها م بأن القتل ال ينبغي أن يتم عن قُ كَ ل، وحَ لتحديد من سيكون على قائمة االغتيا

 من األسلحة "الباردة".

رية وكولوسوس، يكرهون تسمية النشطاء، ساكان الموظفون الميدانيون في القسمين العملياتيين، قي
"وكيل"، وهو )األسوأ من ذلك هو وناسب تفتقر إلى االنقالب البطولي المُ و والتي بدت لطيفة وروتينية، 

تم تجنيدهم لخيانة بلدانهم نيابة عن إسرائيل( يخصص للمواطنين األجانب الذين صطلح شبه ساخر مُ مُ 
سين للدفاع عن أمتهم الفتية والحفاظ اربين )إسالميين(، مكر  بدالا من ذلك، كانوا يعتبرون أنفسهم محُ ف

 عليها.

___ 

قد يتعرض ف ،اك فرقا جوهريا بين أفراد الفرقتينحاربا إال أن هنغم من أن كالهما كان مُ على الرُ 
مثل  ،”إسرائيل“ عالقات دبلوماسية كاملة مع ا" لهمركزيةالجاسوس العمالق الذي تم اعتقاله في "دولة 

من المحتمل أن يتعرض ف ،لخطر السجن في "بلد مستهدف" مثل سوريا أو مصر ،فرنسا أو إيطاليا
رية ساُينظر إلى الكشف عن أحد عمالء قيحيث  ،ستجواب ثم إعدامهروع واالرية للتعذيب المُ سامحارب قي

هذا هو السبب في إصرار هراري على االنضباط الصارم و ” إسرائيل“ وأسره على أنه كارثة وطنية في
 األخطاء. تجنبو 

حيث ، افي تاريخ الفرقة بأكمله رية حدثت أخطاء قليلة جداا ساوبالفعل منذ أن أعاد هراري بناء قي
عدامه. كان  إيلي كوهين هو العميل الوحيد الذي تم القبض عليه وا 

"لقد تم تحقيق هذا السجل  :ان" الذي كان أحد كبار المسؤولين في الوحدة لسنوات عديدةتيقول "إي
 المقاومة للماء".موضوع األغطية وقبل كل شيء  ،الهائل بفضل ابتكارات هراري

أوضح إيثان أن "السالح الرئيسي لعامل  ،حهمكانت عملية التوظيف عامالا رئيسيا في نجا
يمكننا و ، تطبيق هذه االستراتيجية على الجميع"يجب ورية هو القدرة على العمل تحت غطاء عميق" ساقي

 ."تعليمهم

والتي بحث عنها ” إسرائيل“ تم منح الموساد حق الوصول إلى قاعدة بيانات السكان فيكما 
كان المكان الطبيعي للبحث أوالا عن فقد بالنسبة لهراري و  ،ة من الناسرية ألنواع معينساخبراء اختيار قي
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 القتالية في جيش الدفاعالجوالت أو أولئك الذين خدموا سابقا في  ،الُمجندينأفراده بين أولئك 
وكشف استخدام  "إيلي كوهين"بعد سقوط ف ،لكن هذه كانت مجرد بداية لعملية الفرزو ، ”اإلسرائيلي“

قرر االعتماد بشكل أساسي على األشخاص الذين يمكن أن  ،ود من الدول العربية كجواسيسالموساد لليه
 من الدول الغربية. عاميونيتظاهروا بأنهم 

مكن أن يمر كسائح أو رجل أعمال من بلد يرحب الذي يُ  ،المرشح المثالي هو المظهر األوروبيف
 مجندين المحتملين من أبناء العلماءتألفت إحدى مجموعات الحيث  ،بمواطنيه في العالم العربي

طويالا في الخارج بسبب  الذين أمضوا وقتاا ” اإلسرائيلي“ أو أعضاء السلك الدبلوماسي” اإلسرائيليين“
رية كانوا مهاجرين عاشوا في بلدانهم األصلية حتى سن سالكن معظم المجندين في قي ،وظائف والديهم

ال يزال يعيش خارج إسرائيل(، ألنهم قدموا ميزة  رية يهودياا سايجند قسوف تُ  الرشد )في حاالت نادرة جداا 
 واضحة لم يكونوا بحاجة إلى التدريب للعب دور غير إسرائيلي.

لة مع هؤالء من ناحية أخرى أوضح رئيس التدريب السابق كفير أن هناك تعقيدات مقاب  و 
ولكن إذا لم يتم  ،ك بالطبعيخضع جميع الطامحين لفحص أمني شامل من قبل الشاباحيث  ،المجندين

 إذا لم يكن قد خدم في جيش الدفاعف، ”اإلسرائيلي“ المهاجر بشكل صحيح من قبل المجتمع فلترة
فمن  ،ولم يطور شبكة من األصدقاء على المدى الطويل، وليس لديه أقارب في الدولة” اإلسرائيلي“

بالفعل جواسيس  أن يكونوابل من الممكن ، دوالموسا” إسرائيل“ من الصعب للغاية التأكد من والئهم لـكل  
 ريةساوبالتالي فإن فحوصات الخلفية التي تلت اختبارات جهاز كشف الكذب األولية لمجندي قي ،لبلد آخر

حيث يسافر المحققون في بعض  ،أصبحت أكثر صرامة -وهي بالفعل األكثر صرامة في الموساد-
 تم استثمار جهد هائل في توظيف كل مرشح.وهكذا  ،األحيان إلى الخارج للتدقيق في ماضي المرشح

___ 
 

"موظفون تلقوا مكالمات من أشخاص عّرفوا عن أنفسهم بأنهم  ،بمجرد تحديد االحتماالت
ما كان كل  -للغاية بطريقة عامة-واقترحوا عقد اجتماع في أحد المقاهي، حيث وصفوا  ،"حكوميون

من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة  -ما إلى حد  - غامضاا  خطاباا شيء عنه، كما أن اآلخرين قد تلقوا 
، "نقدم لك فرصة المشاركة في عملية تتضمن أنشطة متنوعة وفريدة من نوعها :يقول الخطاب الدفاع

مكاناتك ورضاك لمنحك فرصة لمواجهتها مع تحقيق كامل والتي ستواجهك بتحديات مثيرة و 
 إعالنات طلب غامضة في الصحفأجرى الموساد فإن ، الصريحباإلضافة إلى هذا النهج و  ،الشخصي"

 تبحث عن مرشحين "للعمل الصعب". "منظمة حكومية"تشير إلى ” اإلسرائيلية“
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عدة من خالل  الفريقبدأ الموساد في فرز  ،من بين تلك المجموعات من المجندين المحتملين
  .فقط وظيفةلل المناسبين نفسياا فرز حتى تم  ،متنوعة من االختبارات اتمجموع

عملية الفرز لجميع الوظائف التشغيلية في الموساد كانت وال تزال تجري من قبل ضباط التوظيف 
على أن األخصائيين النفسيين أنفسهم يخضعون لبرنامج  "هراري"أصر حيث  ،وعلماء النفس في الموساد

لمطلوبة من العميل ويكونوا " المروع، حتى يدركوا الصفات ا"تمرين السجينبما في ذلك  ،قره  تدريبي مُ 
 أكثر قدرة على فحص المرشحين.

 ،للغاية صعباا  كان العثور على عمالء مرشحين يتمتعون بجميع الخصائص المطلوبة تحدياا لقد 
: "المحارب المطلوب يجب "موتي كفير"قال  ،بالمائة 0.1في الموساد الحظوا بفخر أن معدل القبول هو 

يجب أن يكون و وأهدافها قبل كل شيء، ” إسرائيل“ مع التطابق والتماثل يحتاج إلى أن يكون صهيونياا 
ال  اا شجاعويكون  ،يحتاج إلى المبادرة دون أن يكون عدوانياا أن و  ،لديه توازن من الخصائص المتعارضة

يجب أن يكونوا مستعدين لتحمل مخاطر كبيرة ولكن دون تعريض و  ،، منفتح لكنه متحفظيعرف الخوف
إنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين  ،ودون أن يتحول هذا إلى رغبة في الموت ،نظمة للخطرالمهمة والم

إنهم  ،على عيش حياة األكاذيب والخداع مع إرسال تقارير موثوقة وعدم إخفاء أي شيء عن قادتهم
 .بحاجة إلى استخدام السحر الشخصي دون إنشاء روابط شخصية

أخطر في الحصول على  الرجل أو المرأة يرغبلماذا سؤال عن الدافع:  هناك دائماا إن ثم 
 الوظائف في العالم؟

 ، وهمأتي من االتجاه اإليجابياألولى: ت" .."هناك مجموعتان من المحاربين" :ل كفيرو قي
 ، وهمتأتي من االتجاه السلبي :المجموعة الثانيةبينما  حبون تجربة كل شيء،الذين ياألشخاص 

أولئك الذين ينتمون إلى االتجاه اإليجابي ليس لديهم أما  ... شيء ما األشخاص الذين يبتعدون عن
يأتون لخدمة أشخاص نهم أل ،طبيعة عملهم يش، وليس لديهم زوجات ال يفهمونمشكلة في كسب الع

المغامرة.. ألنهم يحبون والمغامرة يريدون رؤية العالم و  ،الصهيونية ويسعون إلشباع روح المغامرة لديهم
نازلهم ولم ينجحوا حبون مما، وال يُ  ون من شيء  ر  ف  م أناس يَ هُ فَ  :االتجاه السلبيالذين ينتمون إلى  أما أولئك

 ".فقط ص يحاولون خلق حياة أفضل ألنفسهمإنهم أشخا، في مهنة مدنية

أسباب تركهم لحياتهم القديمة ألن  ،اإليجابي والسلبي :كال النوعين من المحاربين ُيوظ فالموساد 
يقول و  ،في ظل هوية مختلفة تماماا و همية من القدرة على العمل في عزلة تامة في دولة معادية، أقل أ

 .كفير: "أنت جندي ولواء" "إنه عبء عاطفي وفكري ثقيل"
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 تخفيف هذا العبء، بدأ هراري أيضاا  -على األقل-لتفادي أو ما  على أمل العثور على طريقة  
 (KGBجهاز المخابرات السوفيتي )سمعت أن "لقد  ،شكل خاصبو  طموحاا  أكثر برنامج توظيف آخرفي 

أخذهم و ، في سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر عائليةاأليتام الذين ليس لديهم أي التزامات  اختياراعتاد 
عتقد أ ،لصالحهمليكونوا عمالء يعملون تحت  ، وذلكبهم في أفضل الظروف الممكنةيدر تتحت جناحها و 

  .ة"نها كانت فكرة جيدأ

يبلغ من العمر أربعة  إسرائيلياا  صبياا  ليدرب "ريةساقي"علم النفس في بأخصائي  استعان بطبيبلقد 
كما  ،تحت جناحها دون أن يعرف من الذي يعتني به اآلن "ريةساقي"أخذته حيث عشر عاما بدون أبوين، 

حصل على تعليم ممتاز كما إنه ثابتة عليه،  مميزةاحتفظ عالم نفس واثنان من المعلمين بعالمات و 
يقول هراري: "قلنا له إننا نريده أن يخدم األمة  ،والترفيه الرياضة وتعلمودروس إثراء في الفن والثقافة 

 عندما يكبر".

 ومثقفاا  موهوباا  شاباا  ثم ضابطاا  أصبح الصبي جندياا  ، حيثكل من االستمالة والتعليم كانت ناجحة
"أصبح من الواضح لي أنه  ، حيثلكن المشروع ككل فشل ،كأجنبياء في الخفعلى العمل  وقادراا  ،للغاية

هذا ال يمتلك ” اإلسرائيلي“ اليهوديألن  ،”إسرائيل“ قد ينجح في دولة شمولية مثل روسيا، ولكن ليس في
من المحتمل أن تكون لديه ف ،مهنة مدنية وراتب جيدو صديق،  أو النوع من المثابرة وسرعان ما أراد فتاة

يل سوى تركه لم يكن لدينا بدف ،عما يمكن أن يقدمه عالم االستخبارات تماماا  مختلفة   في اتجاهات  تطلعات 
 ".يسير في طريقه الخاص

أصبح الموساد في فقد ألسباب عملية،  أثبتت سياسات التوظيف األخرى أنها أكثر نجاحاا بينما 
: "إنها ميزة كبيرة وجود امرأة في الفريق "إيثان" يقول ،في مجال المساواة بين الجنسين اقاا وسب   الواقع رائداا 

ما يوفر قصة تغطية أفضل ويقلل من  أثناء العملية" "فريق مكون من أعضاء من كال الجنسين ... دائماا 
 الشكوك".

 ، حيثفإنهم يبدأون بعد ذلك "دورة العمالء" ،تجاوز مرحلة الفرز األوليةمن إذا نجح المجندون ف
وليس لديهم أي اتصال مع المتدربين  ،أثناء تدريبهم رية مقر الموساد أبداا ساقي ال يزور معظم طالب

أنه لن يكون لديهم الكثير ليكشفوه إذا تم و ، يتعرضون ألقل قدر ممكن من المعلوماتحتى ال  اآلخرين
تكون قاعدتهم الرئيسية واحدة من عدة شقق في تل أبيب، حتى ال فأسرهم وتعذيبهم أثناء التدريب، 

 يتعرضوا لموظفي الموساد العاديين الذين يأتون للعمل في المقر كل يوم.
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في مجموعة من مجاالت التجسس المشفرة لنقل شفرة مورس  لالنضماميخضع الطالب المتدربون 
، السرية التعرض لفقدانو  ،والمراقبة ()إلى أن جعلت التطورات التكنولوجية هذا النمط من االتصال قديما  

 يدرسون الجغرافيا والسياسة والتاريخ في الدول العربية.و  ،األسلحة والقتال اليدوين على كما ويتدربو 

 بالكامل على األراضي اا تقريبوتعقد يتم صقل المهارات في سلسلة من المهمات التدريبية، ف
عادة : إدخال جهاز استماع في هاتف في بهو أحد البنوك، واستمثل وعادة ما تكون عادية، ”اإلسرائيلية“

 غير الضارة، واقتحام المنازل أو األعمال التجارية لمجرد إثبات أن المجند لديه المهارة. الوثائق

المجند يحفظ من المتوقع أن ف ،االسم المزيفبمتقنة  تخفييتجاوز إنشاء قصة كما يجب عليه أن 
االجتماعية والثقافية  : أين ُولد وترعرع، ومن كان والديه، والخلفيةسيرة ذاتية خيالية جديدة تماماا 

دولة صديقة  عنسيسمح جواز السفر الصادر حيث  ،وما إلى ذلك ،وهواياته ،واالقتصادية التي نشأ فيها
، ”اإلسرائيليين“ ية، حتى إلى البلدان التي ال تسمح بدخولر  حُ السفر ب  من ويمك ُنُه للعميل مزوره هوية أو 

زيفة هي المهنة التي تتطلب السفر الدولي المتكرر وقضاء وفي الوقت نفسه، عادة ما تكون المهنة الم
فمن الممكن أن  ،الكثير من الوقت في العمل بمفردك، دون شركاء أو مكاتب أو ساعات عمل منتظمة

عن  يعمل مراسل صحفي أو مصور فوتوغرافي على سبيل المثال، أو كاتب السيناريو الذي ُيجري بحثاا 
 ن كالهما ال يتطلب الكثير من الشرح.أل ،بشكل جيدو سيناريو فيلم، 

 في بلد   جديدةا  د المجند عن حقيقته وتمنحه حياةا بع  التي تم تشكيلها بمرور الوقت، تُ  التخفيقصة 
خاصة  من المستوى الثاني يخف  قصة تَ  اختالقبعد ذلك يتدرب المجندون على و  ،ثير أي شكال يُ  جديد  

على تفسير سبب وجوده في مكان معين في  أن يكون قادراا  يحتاج المحارب إلىلذلك س، بحاالت فردية
مراقبة عدد األشخاص الذين يأتون ويذهبون إذا  :على سبيل المثالفوقت معين خارج وزارة حكومية، 

ولكي يكون هذا التفسير قابالا للتصديق يجب تقديمه بسرعة وهدوء وبأقل  ،أزعجهم ضابط شرطة فضولي
عدم وجود  همثلو  ،تقديم الكثير من المعلومات يمكن أن يثير الشك بسهولة نألقدر ممكن من التفاصيل؛ 

 تفسير على اإلطالق.

 عميلقال  ،الضغط من خالل محاكاة االعتقال واالستجواب الوحشيمن ون بُ د المدر  صع  سيُ 
أرسلونا في أزواج إلى القدس لتظلل  ،أن هذا هو أصعب جزء من الدورة "كورتز"قيصري ُيدعى 

بدا األمر وكأنه مهمة بسيطة لمجرد متابعتهم وتقديم تقرير، دون إقامة اتصال،  ،لوماسيين األجانبالدب
كنا مجهزين بجوازات سفر أجنبية، وكانت تعليماتنا أننا تحت أي ظرف من الظروف لن نكشف  :"قال

دد قليل من من العدم توقفت ثالث سيارات شرطة وقفز علينا عو فجأة  ،ألي شخص عن هويتنا الحقيقية
ا،  في العربة.قيدونا والقوا بنا  البلطجية اآلخرين في ثياب مدنية وأوقعونا أرضا
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هناك بشكل أمضينا  ، حيثلشاباك في المجمع الروسي في القدسلونقلونا إلى مركز استجواب 
تم في جزء من الوقت و  ،ومعصوبي األعين ،دون نوم، ومقيدي األيديب ،ثالثة أيام ونصف اليوممرو ع 

في جزء من الوقت، قيدونا و يوتر أجسادنا بالكامل؛  تقييد أيدينا إلى كرسي وأذرعنا خلفنا في وضع  
ضربنا رجال الشرطة حيث  ،االستجواببالسالسل وأجبرونا على الوقوف على رؤوس أصابعنا أثناء 

دف هو معرفة كان اله ، بحيثسمعت أنهم حتى تبولوا على رجل واحدو  ،وعناصر الشاباك وبصقوا علينا
إذا كان قد فعل ذلك، فمن المحتمل أن يكون ف ،ر كورتزكسَ ". لم يُ ةالمزيف بهويتهمن سينكسر ومن سينجو 
 قد تم فصله من البرنامج.

عند االنتهاء من الدورة يتأهل الطالب الناجحون ليكونوا نشطاء ويبدأون في القيام بمهام في و 
 البلدان المستهدفة.

أي شخص لم يتبع و  ،وطالب بالطاعة المطلقة "ريةساقي"ط الحديدي إلى االنضبا "هراري"قدم 
 .خارجالنفسه في سيجد  المسار الذي ألقاه

األمور دار تل أبيب، كانت تُ في  ابالنقشارع  2في الطابق الحادي عشر بمكاتب القسم في 
 -البراعة  -الكالم : ريةسا: "جلب مايك معه أجواء أوروبية إلى قي"إيثان"قال  ،بهدوء وبترتيب مثالي

كان ، و ، وكذلك كان في سلوكه ولباسهومرتباا  نظيفاا  ماا و كان مكتبه دفقد  ،طريقة التصرف -األخالق 
أينما رائحتها تتبعه التي الفرنسية المفضلة  Macassarوحليق الذقن برائحة كولونيا  جيداا  اا هندممُ  دائماا 
البلدان التي أتينا منها ملها معتادة على العمل في أجواء ، ألنه جعل الوحدة بأككان هذا مهماا فقد  ،ذهب

 ".ظاهرياا
وطالب بميزانيات أكبر وأكبر،  ،يكلفان المال" ،وقيسارية قوية ،"الذكاء الجيدميت: عقال هراري ل

افتتح  ، حيثوتشكيل المزيد والمزيد من األطر والشبكات التشغيلية ،على تدريب األفرادقام بإنفاقها والتي 
ال حصر لها، والتي ستخدم الموساد لسنوات  ودول   راد هراري مئات الشركات التجارية في مجاالت  أف

لكن هراري كان لديه البصيرة و فوري، الستخدام لديهم حاجة لاللم يكن معظمهم  ، ألنعديدة بعد رحيله
من ف ،أوسطيما لقيسارية أن تسيطر على شركة شحن في بلد شرق  ليرى أنه سيكون من المفيد يوماا 

تغطية أنه جاء وقت احتاجت فيه الوحدة إلى سفينة شحن مدنية لتوفير  -على سبيل المثال-المؤكد 
قامت وحدة الموساد بتحميل عبوات من اللحوم على  ، حيثلفريق الموساد في المياه قبالة اليمن وحماية

 .ةسريالمكان آخر أثناء قيامهم بمهمتهم إلى سفينة، وشحنها 
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رية ساقيوكان نشطاء  ،تغييرات هراري تعطي نتائج ملحوظةإصالحات و بدأت  1967في عام و 
 تتعلق في الغالب بأعداء ،”إسرائيل“ معلومات قيمة إلىيومي  بشكلو في البلدان المستهدفة ينقلون 

 الرئيسيين في ذلك الوقت: سوريا ومصر واألردن والعراق.” إسرائيل“

بشكل مبرر العديد من الموارد لالستعدادات للمواجهة و  والحكومة، ،أمانو  ،لقد خصص الموساد
 العسكرية القادمة مع الدول العربية، والتي انتهت بالفعل في يونيو من ذلك العام.

ماليين بأن التالي:  الكبير والرئيسيفي تحديد التحدي ” اإلسرائيلية“ ومع ذلك فشلت المخابرات
 الفلسطيني ضد "اإلرهاب"موجة من وأن  ،وطنهم األمإلى دة عو الالفلسطينيين المستعدين للقتال من أجل 

 وغيرهم من اليهود سرعان ما اجتاحت الشرق األوسط وأوروبا.” اإلسرائيليين“

 قال هراري: "لم نكن مستعدين لهذا الخطر الجديد".
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7 
"النضال المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير 

 فلسطين"

، فإنه ما ُيقارب ما 1949-1948ي الفلسطينية خالل حرب لألراض ”إسرائيل“ في أعقاب احتالل
بين ستمائة ألف إلى سبعمائة وخمسون ألف فلسطيني، نزحوا خوفاا، أو ُطردوا قسراا من بيوتهم وأراضيهم، 

، وهربوا باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض الدول حينها ”إسرائيل“ والتي ُأقيمت عليها دولة
 .المجاورة

ضرورة على  ”إسرائيل“ والعرب بتدمير الدولة الوليدة، األمر الذي حثالفلسطينيين لثوار ثم تعهد ا
وجلب أي الداخلي تقليل عدد العرب داخل حدودها ما أمكن، حتى تجن ب الدولة من الهشاشة والضعف 

ن كان  ،كان هذا هو األساس المنطقيفرصة للبقاء على قيد الحياة، حيث  ؤل موضع تساهذا سيشكل وا 
 والرفض الشامل للسماح ألي الجئ بالعودة على اإلطالق. ،وراء كل من عمليات الطرد أخالقياا 

ل على طول الساحل تشك   ،ميالا مربعاا  141مساحته بقطاع تم توطين الالجئين في غزة )
تسيطر عليها مصر حتى كانت التي و ، 1949-1948نتيجة حرب  ،الجنوبي الغربي لفلسطين االنتدابية

سرائيل منذ ذلك الحين(،  ،1967م عا )االسم الذي  وهو الضفة الغربيةوأيضاا تم توطين الالجئين في وا 
في  1948بعد حرب عام  مربعاا ميالا  2270 بمساحة أطلقه األردن إلى المنطقة التي سيطر عليها

هم نزحوا إلى كما أن(، 1967على هذه األرض في عام ” إسرائيل“ استولتثم فلسطين االنتدابية سابقا؛ 
حيث صرخت األنظمة الحاكمة بأنها سوف تمسح  ،مخيمات أخرى متداعية في الدول العربية المجاورة

كالماا لكن هذا كان في الغالب  ،إعادة الفلسطينيين إلى وطنهممن ثم  و  ،نهائياا الصهاينة من الخريطة 
 عساء، الذين غالباا الالجئين التُ ألولئك  سيةا قا ظروفاا العربية في الواقع فرضت تلك األنظمة بينما  ياا،إعالم

 ،لتعليم العالي أو العمل الالئقلآفاق يوجد حياتهم، وال  وال يحكمون على سير ،حقوقأي لم يكن لديهم 
كما أن  كان معدوم، وحتى األمن الغذائي ،وكذلك الصحة العامة ،كانت الظروف المعيشية سيئةو 
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ضاعفوا عدد سكان المنطقة ثالث  1949-1948ة خالل حرب قطاع غز نزحوا إلى الالجئون الذين 
عام حلول في ربع مليون نسمة ، ارتفع العدد إلى حوالي 1945نسمة في عام سبعين ألف من  ،مرات

وصل   2015نسمة، وبحلول عام ثالثمائة وستة وخمسون ألف كان هناك  1967بحلول عام و  ،1950
 . مةإلى مليون وسبعمئة وعشرة آالف نس همعدد

 ،ومطلوبين من قبل أي شخص آخر ،وا من بالدهمدُ ر  الجنسية، وطُ  وأصبح الالجئون عديمحيث 
ما زالوا يعتبرون  -في القرى والمدن في الضفة الغربية وغزة المواطنينوالسكان الفلسطينيين -لكنهم 

حركات قومية مدفوعين  م المقاتلون الشباب أنفسهم فينظ  المتهالكة في المخيمات ف ،واحداا  أنفسهم شعباا 
 .همفخر لذاتالبو ” إسرائيل“ كراهيةب

في الرملة جنوب  دَ ل  من بينهم طفل يدعى خليل الوزير، وُ 
تم  1948عام النكبة خالل حرب و  ،1935شرقي تل أبيب في عام 

حيث كانوا  ،ترحيله هو وعائلته مع العديد من سكان الرملة إلى غزة
 يعيشون في مخيم لالجئين.

الوقت بلغ من العمر ستة عشر عاما، كان الوزير  رورومع م
 نه حريصاا بأالوزير خليل قال  ،إلحدى الجماعات المسلحة بالفعل قائداا 

"بحث عن المجاهدين حيث على االنتقام لترحيل عائلته من الرملة 
ن من تمك  يحتى  1948عام فلسطين نكبة الذين شاركوا في حرب 

 ي المعركة".من تجربتهم الشخصية فالتعلم 

قاموا بدورهم والذين الوزير وأصدقائه، قاموا بتدريب  48هؤالء المحاربون القدامى في حرب 
فقط، قاد  عندما كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماا  1953في عام و  ،بتدريب شبان فلسطينيين آخرين

وبداية  1954نهاية عام  فيو  ،بشغف لمحاربة العدو الصهيونيو جميعهم متحمسون  ،الوزير مائتي شاب
 والقتل داخل الثأر، بدأ رجال الوزير سلسلة من عمليات 1955عام 

المصريون أرسلوا تعزيزات للطالب الفلسطينيين من بينما  ،”إسرائيل“
وكان من بينهم طالب الهندسة الكهربائية في جامعة  ،القاهرة إلى غزة

القدوة الحسيني  محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات)القاهرة 
 .("ياسر عرفات"

بحسب الرواية الفلسطينية ف ،مكان والدة عرفات متنازع عليه
في القدس، كما هو متوقع من زعيم  1929لد عام الرسمية فقد وُ 

 خليل الوزير

1955ياسر عرفات في   
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بغض النظر فقد جاء من  ،ومع ذلك فقد قيل أيضا أن عرفات ولد في غزة أو حتى في القاهرة ،فلسطيني
الت بالمفتي العام الحاج أمين الحسيني، وعبدالقادر الحسيني قائد القوات ص   عائلة فلسطينية مهمة لها

 .لالغتيال في ذلك الوقت أساسياا  هدفاا  اوكالهما كان 1948الفلسطينية عام 

، "أبو جهاد"عليه اسم  قَ طل  الذي أُ  "الوزير"، و"أبو عمار"الذي أخذ االسم الحركي  "عرفات"أصبح 
 لتقوية الخاليا الفلسطينية في قطاع غزة. عمال معاا و شركاء ومقربين 

المحتدم في مخيمات  بالقتال زيادة عن اللزوممهتمة ” اإلسرائيلية“ لم تكن المخابرات ،ومع ذلك
"بشكل عام يمكن القول إن في ذلك الوقت:  "أمان"في  الذي كان ضابطاا  "أهارون ليفران"قال  ،الالجئين

 وبدالا  ،لم يكونوا يشكلون قوة كبيرة في ذلك الوقت"ألنهم ماتنا، ضمن اهتماالشتات الفلسطيني لم يكن 
ولم  ،مشكلة تكتيكية فوريةالفلسطينيون ر المسلحون من أن تكون قضية استراتيجية طويلة األمد، فقد اعتُب  

وقد ُحّلت هذه المشكلة  ،"إرهابهم"يكن مصدر قلق إال لدرجة أنهم تسللوا عبر الحدود لمضايقة اليهود و
 تخشى االنتقامأصبحت التي -توقفت مصر  ، عندما1956من خالل حملة سيناء عام  اهرياا ظ
  عن رعاية تلك الغارات. -وتهتم أكثر بالحفاظ على السالم على الحدود” اإلسرائيلي“

أبو جهاد وعرفات بعد أن تعرضا للخيانة حيث قام  ،سلحين لم يروا األمور بالطريقة نفسهالكن المُ 
إنهاء محنته إال من  ال يمكنه يالفلسطينالمناضل قرروا أن حينها من التسلل، لهم المصريون  منعجر اء 
التي أوقفت و سيناء، حرب في ” اإلسرائيلي“ االنتصار العسكريحيث إن  ،ستقلةعمليات مُ القيام بخالل 
نفصلة عن مُ  إلى إنشاء حركة حرب عصاباتأدى للفلسطينيين من األراضي المصرية  "اإلرهابي"التسلل 

 غير قصد.

إلى  1959بعد سنوات من التجوال من دولة إلى أخرى، انتقل عرفات وأبو جهاد في أواخر عام و 
الذي كان يحاول توحيد العالم العربي تحت و عبد الناصر، جمال أدركوا أنه في نظر ألنهم  ،الكويت

أنهم طالما بقوا في إحدى الدول  كانوا يعلمون، و نظر إلى أنشطتهم إال على أنها عوائققيادته، لن يَ 
 تحت سلطتهم.و الة بالكامل للفلسطينيين من إنشاء منظمة فع   لن يتمكنوا أبداا إنهم العربية الكبرى، ف

والذي كان يمتلك بالفعل شبكة واسعة  ،ه بست سنواترُ أبو جهاد سيادة عرفات الذي كان يكبُ  لَ ب  قَ 
على الفور القدرات  أوكلعرفات نفسه القائد، لكنه  اعتبرو  ،من العالقات عبر الشتات الفلسطيني

لمدة عامين عمل عرفات وأبو جهاد وثالثة و  ،نفسه عرفاتإليه  يفتقرُ  العملياتية ألبو جهاد، وهو أمر  
لقد فعلوا ذلك في الخفاء لتجنب إثارة  ،رفاق على تطوير سلسلة من المبادئ واألطر التنفيذية لمنظمتهم

 .تم تأسيس حركة التحرير الفلسطينية رسمياا  1959أكتوبر العاشر من أخيرا في و  ،ةمعارضة الدول العربي
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إلى بشكل مزعج وتفسيرها يؤدي لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن االختصار العربي السمهم حتف، 
فاقترح أبو جهاد الذي كان لديه حساسية خاصة لألمور الرمزية أن يتم عكس الحروف  ،أنها "موت سريع"

 ."نصر مجيد"هذه الكلمة تعني . و (.فتح)اختصار  لتشكيل

المبادئ األساسية التي ُنشرت في ذلك الوقت على شكل منشورات سيتم التركيز عليها فيما بعد 
"النضال المسلح هو  :على أن 9تنص المادة حيث  ،والتعبير عنها في الميثاق الوطني الفلسطيني

جميع اليهود الذين وصلوا إلى طرد إلى  فعلياا  6المادة  تدعوبينما ، السبيل الوحيد لتحرير فلسطين"
دعاءات بوجود روابط تاريخية أو دينية إن اال" :إلى 20تشير المادة  ، في حين1917فلسطين بعد عام 

من تلقاء نفسها  لليهود مع فلسطين تتعارض مع حقائق التاريخ .... وال يشكل اليهود أمة واحدة ذات هوية
.. عنصرية  "الصهيونية :على أن 22وتنص المادة كما  ،"الدول التي ينتمون إليهاطنون في إنهم موا

تزعم معظم .. كما و متعصبة بطبيعتها، وعدوانية وتوسعية، واستعمارية في أهدافها، وفاشية في أساليبها"
 قيود العهد ضد الصهيونية أنها أداة لإلمبريالية الدولية.
___ 

تشكل مصر ، ومقتنعة تماماا بأن من جمال عبد الناصر مرعوبة كانت” اإلسرائيلية“ المخابرات
هذا و  ،فتححركة تأسيس غائبة تماماا عند كانت مصر ولكن ، حضوراا و رعباا واألكثر جديةا التهديد األكثر 

م جاسوسان بعد أكثر من أربع سنوات على الواقعة، قد  ف، 1964كذلك حتى أوائل عام لم يكن األمر 
)المعروف في الموساد باسم  "أوري يسرائيل"ر حذ  حيث  ،تقارير ميدانية عن التنظيمإسرائيليان أول 

، من أن خاليا -رجال أعمال فلسطينيينوكأنهما ن يعمالن االلذ-)"يسرائيل"(،  "إسحاق ساجيف""الدية"( و
ينبغي التقليل وال  ،فتح تكتسب المزيد والمزيد من الزخم في أوروباحركة  وتأييدالب التي تعمل بدعم الطُ 

  .من شأنها

إلى مسؤولي  ، كتب "الدية"اد بكامله بقضية العلماء األلمانالموستورط مع و  1964أبريل  6في 
من العلماء والطالب "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الخطر الذي نواجهه  :محذراا الموساد

 ".بأسلحة الدمار الشامل ول العربيةالفلسطينيون[ ال تقل أهمية عن تسليح الدوالمتعلمين ]

عرفات وأبو جهاد واعتبروا أن ، عما جاء بالتقرير في البداية كان ضباط الموساد غير راضين
من أن  ر وحذرصراإ” إسرائيل“ ىلكن لد ،بالكالم وليس باألفعال" ياءومثقفين أقو  "طالبا  وأصدقائهم 

 سلح ضد الكيان الصهيوني"."الكفاح المعن بوتيرة ُمتزايدة الفلسطينيين كانوا يتحدثون 

 عن أي شيء كان موجوداا  تماماا  على أن فتح كانت "شيئا مختلفاا  1964روا في تقرير مايو وذك
 "قادران على إلهام الفلسطينيين للعمل ضدنا". [عرفات وأبو جهاد]"هذان"  . وأنمن قبل".
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جير ناقل المياه حاولة لتف، في مُ 1965يناير  1لها في  مسلح  فتح أول هجوم حركة نفذت 
حيرة طبريا إلى جنوب وهو نظام األنابيب والقنوات الضخم الذي يجلب المياه من بُ ، ”اإلسرائيلي“ الوطني

في صحراء الشرق األوسط  "الماء" هدد بقطع مصدر الحياةلقد كان عمالا رمزياا للغاية يُ  ة،البالد القاحل
كان بناء نظام القناة قضية خالفية، مما و  ،ةلجميع سكان المنطق األساسيعصب الحياة التي المست 

رئيس الوزراء السوري صالح ، حيث أعلن تسبب في إثارة كبيرة في الرأي العام العربي في ذلك الوقت
أن الدول العربية قررت شن "حملة ال هوادة فيها لمنع ]إسرائيل[ من تحقيق  1963البيطار في سبتمبر 

فارغة ولالستهالك اإلعالمي، بينما قامت كانت ولكن تلك الكلمات حلمها" بجلب المياه إلى الصحراء، 
 .ونفذتالتي ما زالت صغيرة وذات موارد قليلة، هي التي بادرت و  ،فتح وحدهاحركة 

، ”إلسرائيل“ فشل ذريعبينما مثلت  ،كانت العملية التي خطط لها أبو جهاد عملية غير اعتيادية
فترض أن تنفذ أول عمل عسكري من قبل فتح في غزة قبل أسبوع اعتقلت المجموعة التي كان من المثم 

في النهاية تمكنت و  ،أيام قليلةب هاتم اعتقال مجموعة أخرى في لبنان قبل وأيضاا  ،كامل من موعد اإلطالق
لكنها فشلت في و ، ”اإلسرائيلي“ مجموعة ثالثة قادمة من األردن من وضع متفجرات في موقع ناقل المياه

 .فراد الوحدةأتم القبض على حيث  ،إسرائيلية شفتها دورية أمنيةواكت الرجوع

في النهاية و  ،أنباء العملية في جميع أنحاء العالم العربيو رغم هذا الفشل الواضح، ترددت أصداء 
من جانبها لكنها لم تفعل أكثر من الحظت  "أمانأما "، ”اإلسرائيليين“ كانت هناك قوة مستعدة لمواجهة

 ذلك بقليل.

التي نشأت على مدى -تت عالقات "الدية" آفي الوقت نفسه 
حافظ عرفات وأبو جهاد حيث  ،ثمارها -سنوات من العيش حياة مزدوجة
الب الفلسطينيين في جميع أنحاء أوروبا، على اتصال وثيق مع الطُ 

صديق فلسطيني، لديه  كان "الدية"و  ،وخاصة في شرق وغرب ألمانيا
الب الفلسطينيين في ألمانيا أس رابطة الطُ هو هاني الحسن الذي يتر و 

 ،الغربية، وكان شقيقه خالد أحد األعضاء الخمسة المؤسسين لحركة فتح
  وكان ذلك ُفرصة جيدة.عاني من صعوبات مالية، كان هاني يُ 

بمثابة المقر  فرانكفورت، والتي كانت أيضاا  -دفع إيجار شقة هاني في بيتهوفن  "الدية" عرض
 ناك بشكل دوري.عماء فتح يجتمعون هُ وكان زُ  ،البظمة الطُ نالرئيسي لمُ 

على مدى و  ،في الشقة دقيقة راقبة التابعة للموساد ميكروفوناتزرعت وحدة المُ  1965في يناير و 
جلسات اإلستراتيجية للفلسطينيين من موقع العلى يتنصتون  ”اإلسرائيليون“ كاناألشهر الثمانية التالية، 

 هاني الحسن
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عن الخريطة"، كما أعلن أبو جهاد في ” إسرائيل“ تعهدوا بـ "محويوهم  ون كالمهمويستمععبر القاعة، 
  سجلة سراا.إحدى الجلسات المُ 

” اإلسرائيلي“ كان رافي إيتان، الذي قاد قبل سنوات قيادة قوة الجيش
التي طردت عائلة أبو جهاد من الرملة، رئيس عمليات الموساد األوروبية في 

، فهم على الفور أن هذه كانت التسجيالتستماع إلى عند اال ،ذلك الوقت
وقال  ،بشكل خاص وخطيراا  كاريزمياا  حركة ذات إمكانات، وأن لديها قائداا 

إيتان: "إن طبيعة عرفات الحقيقية كانت واضحة حتى في ذلك الوقت في 
نظمة مُ  ةعشر  قال الطالب لعرفات إن هناك خمسو  ،اجتماعات فرانكفورت"

قال  ،المهم التأكد من أنها تعمل جميعها تحت قيادة واحدةومن  ،فلسطينية
نه ألمر جيد أن يكون لكل مُ عرفات إن ذلك ليس ضرورياا   فريقنظمة ، وا 

ي بكل لق  "استمرار النضال ضد الصهيونية حتى نُ القيام بذلك سيضمن وأن  ُمستقلة، بها وميزانيتها خاص
 اليهود في البحر".

ذت فتح المزيد والمزيد من هجمات حرب العصابات، ، نف  1965خالل النصف األول من عام 
باألسلحة ” اإلسرائيليين“ طلق النار علىكانت تخطوط األنابيب، و ودمرت ، وزرعت المتفجرات في الطرق

 .في باريس "رافي إيتان"، لكن صداها وصلت إلى فشلت هذه الهجمات.. معظم الخفيفة

باقتحام الشقة  "ريةساقي"أن يأمر وحدة  "عميت"موساد دير المن مُ  "إيتان"طلب  1965في مايو 
"لدينا الوصول  ،"يمكننا القيام بذلك بسهولة": عميتكتب إلى  ،واغتيال الجميع هناك ،في شارع بيتهوفن

 صل عليها مرة أخرى ".رصة قد ال نحُ الهدف وهذه فُ  إلى

كوهين ولوتس، رفض رية ساقيالقبض على نشطاء يتمايل من لكن عميت الذي كان ال يزال 
 درة حقيقية.ليس لديهم قُ و  ،جرد عصابة من البلطجية الشبابالمجموعة أكثر من مُ  في لم يرو  ،التوقيع

هد "كان بإمكاننا توفير الكثير من الجُ  ،قال إيتان بعد عقود: "من المؤسف أنهم لم يستمعوا إلي"
 .والحزن واألسى"

، حيث ُمتسارعيد من الهجمات، وزاد تواترها بشكل في األشهر التي أعقبت ذلك، كان هناك المز و 
وكان من الواضح أن عرفات وأبو جهاد كانا مشكلة لن  ،1965عام تسعة وثالثين هجمة في وصل إلى 

: -أمانالذي كان آنذاك نائب رئيس قسم جمع المعلومات االستخباراتية في - قال أهارون ليفران ،تختفي
لكن مع مرور الوقت، أصبحوا أكثر جدية في مواجهة و  ،ابية سخيفةية كانت هجماتهم الره"في البدا

 رافي إيتان
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 أنشأوا قسما   :أوال   ،طريقتين نموذجيتينر بعكان رد فعل مجتمع االستخبارات ولكن  ،هذه المواقف
 ."ضربوا أعلى الهرم :ثانيا   ،للتعامل مع هذه المسألة خاصا  

وذلك الفلسطيني،  "اإلرهاب"ية مواجهة وهي لجنة سرية لبحث كيف ،ُأنشئت "الدائرة الخاصة"ثم 
وشموئيل  ،مايك هراري نائب رئيس قيسارية ،وتضم ثالثة أعضاء هم: ليفران ،1965في آب )أغسطس( 
 .504 أمانجورين، قائد وحدة 

مع العلم أن  ،أوامر للقضاء على عرفات وأبو جهاد أشخاص من ثالثةمكونة وأصدرت لجنة 
ستهدف باستخدام حتمل للغاية حصولهم على إذن لعملية قتل مُ من غير المُ  الكوارث األخيرة للوحدة جعلت

المعلومات التي جمعها الرجوع إلى ب ،فخخةأوصت اللجنة بدالا من ذلك بالعودة إلى الرسائل المُ ف ،ريةساقي
 .سُترسل هذه القنابل إلى عدد من مسؤولي فتح في لبنان وسوريا ”إسرائيل“ ، وبدورها"الدية"الجاسوس 

، التقى مدير الموساد عميت برئيس الوزراء ووزير الدفاع ليفي إشكول لتقديم 1965 أكتوبر 8في 
  .الخطة للموافقة عليها

 .ميت: "لدينا ثالثة أهدافعقال 

 من العاصمة بيروت ودمشق، ونريد اإلعدام".عاد  "الدية" جاسوسنا

معلومات الضرورية، واالقتراح هو "جلب كل ال ميت إلى أن "الدية"عبعد تحديد األهداف، أشار 
 ةوكأنها من أشخاص معروفستبدو الرسائل وسيتم مراعاة أن تلك  ،لكل واحد منهم "هدية" إرسال

 .لجعلها تبدو أصلية قدر اإلمكان سيتم إرسالها بالبريد مباشرة من داخل لبنانو ، للمستهدفين

صندوق في الرسائل وتضع وت بير حيث ستذهب إلى . ."هذه المرة سوف تكون امرأة تفعل ذلك
 ."على استعداد للقيام بذلكبجواز سفر بريطاني، وهي و ، اجنوب أفريقيالمرأة من  ، ستصلبريد هناك

 تحملولكنها ، وثنية ]غير يهودية[أب يهودي وأم  من كان عميت يتحدث عن سيلفيا رافائيل، ابنة
تدربت على ، كما و م تجنيدها من قبل الموسادوت ،”إسرائيل“ هاجرت إلىحيث للشعب اليهودي،  قوياا  والءا 
 .ريةساقيوأصبحت أشهر ناشطة في تاريخ  "موتي كفير"يد 

بينما ركز الموساد على  ،قال عميت إلشكول إنه ستكون هناك موجة كاملة من الرسائل المفخخة
طاء فتح في إلى نش الُمفخخةمن األظرف  15إلى  12في نفس الوقت من  "أمان"أرسل فأهدافه الثالثة، 

 األردن.

لماء العُ  فخخة التي تم إرسالها إلىبأن الرسائل المُ  :-عميت اا ر مذك-قال و  ،كان إشكول متشككاا 
 .هم فقطاأللمان في مصر لم يقتلوهم بل تسببوا في إصابات
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 اآلن نضع عشرين جرام". ،هذه المرةالُمتفجرة "إننا نضع المزيد من المواد  :طمأنه عميت قائالا 

ستلمي يب عدد قليل من مُ أصُ حيث  ،فخخة لم تعمل هذه المرة أيضاك، فإن المظاريف المُ ومع ذل
عظم الرسائل ونزع فتيلها قبل أن يتمكنوا من فعل أي شيء روح طفيفة، ولكن تم اكتشاف مُ الرسائل بجُ 

 على اإلطالق.

 "فتح"في ذلك الوقت كان عرفات وأبو جهاد في دمشق، التي اتفقت على رعايتها ألنشطة 
 كانت احتماالت أي نوع من العمل ،والسماح لوحداتها العسكرية باستخدام بعض مرافق التدريب السورية

في دمشق محدودة للغاية، خاصة بعد القبض على إيلي كوهين واإلخالء المذعور للعناصر ” اإلسرائيلي“
 األخرى.

من  بشكل أفضل” ائيلإسر “ نضالها ضد تنسيق "فتح"كان من الممكن على عالوة على ذلك، 
وأقامت  ،تكرر إلى الضفة الغربية، التي كانت آنذاك تحت الحكم األردني، ودخولها بشكل مُ خالل سوريا

حاوالت عظم الهجمات عبارة عن مُ كانت مُ و  ،”إسرائيل“ شنت منها هجمات داخلو هناك  هاقواعد "فتح"
ات والبنية التحتية مثل أنابيب المياه تخريبية ألهداف مدنية، بما في ذلك المنازل الخاصة والمؤسس

 والسكك الحديدية والطرق الترابية.

رغم أن تكرار الهجمات و  ،”إسرائيل“ في "فتح"من قبل  كان هناك أربعون هجوماا  1966في عام 
ابتداء من منتصف و  ،، إال أنه كان هناك اختالف كبير في الجرأة والجودة1965ظل كما هو في عام 

 11في إحدى هذه العمليات في  ،محاولة ضرب أهداف عسكرية إسرائيليةبُ  "فتح"بدأت  1966عام 
 ، ُقتل ثالثة جنود إسرائيليين عندما اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي. 1966تشرين الثاني )نوفمبر( 

قرية فلسطينية تقع جنوب ” اإلسرائيلية“ جاء رد انتقامي بعد ذلك بيومين عندما داهمت القواتثم 
كان الهدف األصلي هو هدم منازل القرية على أمل إرسال حيث  ،ليل في األراضي األردنيةمدينة الخ

غير أن الجيش األردني تدخل، وأسفر عن  ،"فتح"إشارة تردع الدول العربية وتحفزها على العمل ضد 
لى توتر عو تصاعد حاد أدى إلى األمر الذي واحد، ” إسرائيلي“ مقتل ستة عشر جندياا أردنياا ومقتل

 الحدود.

 ومع ذلك كان الدافع إلخفاء القضية الفلسطينية تحت السجادة قوياا لدرجة أن المؤسسة
قال شلومو غازيت رئيس قسم األبحاث  ،"فتح"بذلت كل ما في وسعها حتى ال تنطق باسم ” اإلسرائيلية“

ن هذا الهجوم أن نقول إو "لم نرد أن ننسب الفضل إلى فتح،  :1967إلى عام  1964من عام  أمانفي 
"ومن ناحية أخرى كان علينا الرجوع بطريقة ما، لذلك قررنا  .أو ذاك كان من صنعها". "اإلرهابي"

 ،المعادي "اإلرهابي"" ، االسم العبري المختصر للنشاط باهاتلك الكلمة كانت " ،حايد "صطلح مُ استخدام مُ 
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عندما أخبروا الجمهور ” اإلسرائيليون“ على مدى عقود كان هذا هو المصطلح الذي يستخدمه المسؤولونو 
 ."اإلرهاب"الذي يقف وراء أعمال 

أكثر من مائة  "فتح"مع بداية شهر مايو شنت و  ،الوضع بسرعة تدهور 1967في أوائل عام 
ُقتل ثالثة عشر إسرائيلياا: حيث  ة،الحدود األردنية والسورية واللبنانية والمصري رَ ب  عَ ” إسرائيل“ هجوم على
تتالية على نطاق صغير إلى قيام الفلسطينيين بغارات عبر أدت الهجمات المُ  ،نيين وأربعة جنودتسعة مد

 عالقات الهشة بالفعل مع الدول العربية المجاورة.العلى تدهور بالرد  ”إسرائيل“ قيامالحدود، مما أدى إلى 

لم تقم بكبح حركة  أنها حذرت سوريا للمرة األخيرة من أنها إذا” إسرائيل“ مايو أعلنت 11في و 
وأدى هذا التحذير إلى إنشاء قيادة عسكرية ، ستقوم بعمل عسكري واسع النطاق” إسرائيل“ فتح، فإن

اعتقد الكثير من العرب أن  ،شتركة بين مصر وسوريا واألردن وتركيز قوات هائلة من جميع األطرافمُ 
 ”. إسرائيل“ الوقت قد حان لتصفية دولة

حيث  ،ساد جو من الكآبةو  ،ثير من الناس من أن محرقة أخرى وشيكةخشي الك ،”إسرائيل“ في
تم تجهيز مواقع الدفن الجماعية على عجل في الحدائق العامة مثل و  ،توقع البعض موت عشرات اآلالف

 غان مئير في قلب تل أبيب.منتزه 

، 1967/ أيار  مايو 28في ” اإلسرائيلية“ في اإلذاعة خطاباا بإلقاء رئيس الوزراء إشكول ثم قام 
 ،تأتأ إشكول في العبارات الرئيسيةو  ،ألن النص قد تم تغييره في اللحظة األخيرة ،زاد الطين بلةوبخطابه 

ذلك على أنه عدم وجود تصميم من جانبه، مما أدى إلى تفاقم المخاوف ” اإلسرائيلي“ م الجمهوره  فَ حيث 
 القائمة.

خابرات على يقين من قدراتهم الخاصة وضغطوا والم” اإلسرائيلي“ كان قادة الجيش ،ومع ذلك
التقى بوزير و إلى واشنطن عميت سافر رئيس الموساد حيث  ،على إشكول للسماح لهم بالضرب أوالا 

من رد مكنمارا أنه حصل على ما وصفه الحقا بأنه "ضوء أخضر  عميتم ه  فَ  ،الدفاع روبرت مكنمارا
 شن هجوم استباقي.ب ”إسرائيل“ تقوموامض" ل

القوات  امتق، حيث 1967يونيو  5من صباح يوم  7:45ندلعت حرب األيام الستة في الساعة ا
بفضل المعلومات االستخبارية و  ،ت عشرات المطارات المعاديةقصفو بالهجوم بأكملها ” اإلسرائيلية“ الجوية

، تمكن على مدى سنوات طويلة من التحضير للحرب "أمان"المفصلة والدقيقة التي جمعها الموساد و
تمتلكها مصر وسوريا  في غضون ساعات من تدمير كل طائرة مقاتلة تقريباا ” اإلسرائيلي“ سالح الجو

زادت  تحتل أراض  ” إسرائيل“ يونيو كانت 10في  أيبحلول الوقت الذي انتهت فيه الحرب و  ن،واألرد



|  |    

 

- 125 - 

 ،والضفة الغربية ،ومرتفعات الجوالن ،شبه جزيرة سيناء :وشملت فتوحاتها ،٪300حجمها بأكثر من 
 وقطاع غزة.

، من مليون فلسطيني في تلك األراضيكثر أحيث أصبحت "إسرائيل" اآلن مسئولةا ومشرفةا على 
من  طردتهمنفس القوات التي هم القوات التي احتلتهم و  .1948عام من حرب  ينالعديد منهم الجئو 

 ألوسط بالكامل.تغير وجه الشرق ا في أقل من أسبوعو  ،أراضيهم قبل عشرين عاماا 

وجيشها يتمتعون بتفوق غير منقطع على ” اإلسرائيلية“ أثبتت الحرب أن أجهزة المخابراتلقد 
أن النصر العظيم لم يكن مجرد سبب ” اإلسرائيليين“ ومع ذلك أدرك بعض، منافسيهم في الدول العربية

بتأليف ورقة  ،غازيت "أمان"اث قام رئيس أبححيث  ،دائمة للتوصل إلى هدنة   فرصةا  للفرح، بل كان أيضاا 
تفاخرين، "يجب أال نبدو مُ من أنه  وشمل ذلك تحذيراا ، سرية خاصة وزعت على قادة الحكومة والجيش

ودعت المذكرة إلى إجراء مفاوضات فورية مع يسخرون من عدو مهزوم، ويحط من قدرنا هو وقادته". 
قامة ” إسرائيلي“ ضة وانسحابالدول العربية واستخدام األراضي المحتلة في صفقة مقاي "دولة فلسطينية وا 

  .عاهدة سالم شاملة ومطلقة ونهائيةقابل مُ مُ  مستقلة"

في الشاباك أيضا، كان هناك الكثير ممن اعتقدوا أن هذه فرصة تاريخية إلنهاء الصراع القومي 
لسالم لكن نصيحته األول مئير عميت، أدرك إمكانات ا” اإلسرائيلي“ حتى الجاسوس ،بين اليهود والعرب

 لم تلق آذاناا صاغية.

 
 على الجبهة السورية ”السرائيلية“ قصف المدفعية
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من مواطنين  ،ووزراء حكومته ،وبرلمانيوه، ”اإلسرائيلي“ إن االنتقال الحاد الذي مر به الجمهور
الجميع يتجاهلون جعل األمر الذي إلى إمبراطورية تبدو وكأنها ال تُقهر،  ،وقادة في بلد على شفا الدمار

 حقيقة أنه حتى النصر واحتالل أراضي العدو يمكن أن يستتبعه مخاطر جسيمة.

حيث  ،من القالئل الذين فهموا االتجاه الجديد العميق والخطير في علم النفس القومي عميتكان 
نا "أ .خيبة أمل مؤلمة". ،"ما يحدث اآلن هو خيبة أملكتب في مذكراته بعد أسبوعين من الحرب: 

متخوف وقلق وخائف من هذا الضياع للنصر .. عندما أرى كيف تجري األمور، تتعثر يدي ويراودني 
 .شعور رهيب"

___ 

يعتبر فرصة للسالم، رأى ياسر عرفات وأبو جهاد الهزيمة الساحقة  عميتبينما كان انتصار 
لدول العربية سيفسح المجال في لقد أدركوا أن الفشل المشين لقادة ا ،للدول العربية كارثة يجب استغاللها

كما أدرك أبو جهاد  ،الرأي العام للقادة الجدد، الذين سُينظر إليهم على أنهم شباب وشجعان وغير فاسدين
 ”. إسرائيل“ أنه سيكون من األسهل اآلن شن حرب عصابات ضد

من  حزيران )يونيو( بعد عشرة أيام فقط من انتهاء الحرب، أعلن عرفات وأبو جهاد 20في 
ووفقا  ،للتو” إسرائيل“ ستواصل نضالها، اآلن فقط من داخل األراضي التي احتلتها "فتح"بيروت أن 

حيث قاموا بثالث  ،في غزة والضفة الغربية "اإلرهابية"لكلمته، بدأ أبو جهاد موجة مدمرة من الهجمات 
في نوفمبر، جمة ثماني عشرة هفي أكتوبر، و  عشر هجمات، و 1967هجمة وقعت خالل سبتمبر عشرة 

 ،كانت األهداف بمعظمها مدنية: مصانع ومنازل ودور سينما ونحوهاحيث  ،في ديسمبر عشرين هجمةو 
على الدعوة إلى التفاوض مع ” اإلسرائيلية“ في أعقاب في تلك الهجمات لم يجرؤ أحد في المخابراتو 

 فتح.

هو ياسر  "فتح"ليين أن زعيم رغم أن أبو جهاد كان يخوض الحرب، إال أنه كان واضحاا لإلسرائي
كان هو الذي وضع الخطوط الدبلوماسية واأليديولوجية، وتمكن تدريجياا من توحيد جميع  ،عرفات

كما أنه بدأ في التوسط في العالقات مع قادة الدول العربية، الذين  ،الفصائل الفلسطينية تحت سلطته
 .على أنها تهديد خطير "فتح"كانوا ينظرون إلى 

ووضعت دمية لها أحمد  ،ت الدول العربية منظمة التحرير الفلسطينيةسَ س  أَ  1964 في عام
ولكن في أعقاب األداء السيئ للمنظمة في حرب األيام الستة ومع بروز عرفات  ،الشقيري، على رأسها

رئيساا  نظمة التحرير الفلسطينية، حتى تم انتخاب عرفاتبالتدريج في السيطرة على مُ  "فتح"المتزايد، بدأت 
 نسق أنشطتها العسكرية، وهو في الواقع الرجل الثاني في القيادة.أصبح أبو جهاد مُ و  ا،له
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للنضال  ليبدو وكأنه خريطة فلسطين، أصبح رمزاا  الكوفيةعرفات الذي ارتدى غطاء الرأس 
 الفلسطيني.

 ب على"يجفي مذكراته: كتب كتب يهودا أربيل، قائد الشاباك في القدس والضفة الغربية، 
 "..عرفات-"تصفية أبو عمارو .. أن تضرب قلب المنظمات الرهابية ومقرها الرئيسي"” إسرائيل“
وضغط أربيل على لجنة الثالثة التخاذ خطوات لتحقيق  "شرط مسبق ليجاد حل للقضية الفلسطينية"كـ

لصقات التي ن المُ األول من بين العديد م ويعتبرلصقا للمطلوبين، من جهته رسم ووزع مُ ف ،هذا الهدف
: سمين. بقعة صلعاء الجسم بناء اللون، سم؛ جلد غامق 160-155تضمنت الوصف التالي: قصير، 

تتحرك ون: العي ،السلوك: مضطرب ،شاربالق يحل، على الصدغ رمادي :الشعر ،في منتصف رأسه
يابا  ".باستمرار ذهابا وا 

 

في و  ،ل حرب األيام الستة وبعدها مباشرةقتل عرفات عدة مرات خال” اإلسرائيلية“ حاولت القوات
على  في البلدة القديمة في القدس عرفات خبر الشاباك مخبأد مُ حد   "،إسرائيل"األيام التي أعقبت انتصار 

، لكنه تمكن من الفرار أو ميتاا  تم إرسال فرقة من الجنود إلخراج عرفات حياا حيث  ،مقربة من بوابة يافا
، 504بعد يومين قام الجنود بناء على معلومات أخرى من عميل و  ،همقبل دقائق قليلة من وصول

بالسلطة والطحينة،  مليئاا  بمداهمة شقة في بيت حنينا وهي قرية تقع شرقي القدس، لكنهم وجدوا فقط خبزاا 
 متنكراا ن عرفات من عبور أحد جسور نهر األردن بعد يوم واحد تمك  و  ،اللقيماتعدد قليل من  قضممع 
 امرأة في سيارة أجرة تابعة ألحد مؤيديه.زي في 

أكثر ” إسرائيل“ ضد "اإلرهابية"ضون ذلك أصبحت هجمات منظمة التحرير الفلسطينية في غُ 
 249مدنياا، وأصيب  50و جندياا  65ُقتل  1968مارس شهر بين نهاية الحرب و حيث  ،وفتكاا  تكراراا 

من مقرها في الكرامة جنوب غور األردن إلى  "فتح"وأدت الهجمات التي شنتها  ،مدنياا  295جندياا و
والجيش األردني، وتوترت الحدود الطويلة بين البلدين مما جعل ” اإلسرائيلي“ تكررة بين الجيشاشتباكات مُ 

على الموافقة  "أشكولحث وا "” اإلسرائيلي“ باط الجيشضُ  ،مستحيلة” اإلسرائيلي“ الحياة الطبيعية في الجانب
 .ة واسعة النطاق لكنه كان متردداا على عملية عسكري

يتذكر زعيم قيسارية تسفي أهاروني، "اإلذالل الذي سببته الهجمات  ،كان الموساد محبطاا
قتل نفي فكرة كيف  وافكر  ،خارج الصندوقبأن يفكروا " "أخبرت الرجال ،اإلرهابية أنتج شعوراا بالعجز"

 ".عرفات
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دعت إلى شحن سيارة كبيرة من  1968)يناير( الخطة التي توصلوا إليها في كانون الثاني 
يعمل تحت  ةرياقيصمن أوروبا إلى بيروت، حيث ستكون معبأة بالمتفجرات ثم يقودها إلى دمشق رجل 

ذهب ثم  ،عد في الوقت المناسبسيتم إيقافها خارج منزل عرفات وتفجيرها عن بُ و  ،غطاء رجل أعمال
قوبل برفض صريح، على أساس أن الهجوم سوف يدعو عميت إلى أشكول للحصول على الموافقة لكنه 

، لكنه "إرهابياا "عرفات كان يعتبر إشكول ف ،"إسرائيليين"ويبرر محاوالت انتقامية على حياة قادة سياسيين 
كان قد حصل على مكانة زعيم سياسي، وربما كان هذا أفضل دليل على نجاح رئيس منظمة التحرير 

 الفلسطينية.

مارس اصطدمت حافلة مدرسية بلغم  18في ف ،فلسطيني استمر بال هوادةال "اإلرهاب"لكن 
استسلم إشكول المتردد للضغط ووافق على  بعدها ،صيب عشرة أطفالُقتل اثنان من المرافقين وأُ  ،أرضي

 أن قتل عرفات سيكون الهدف األساسي للعملية ضد القوات الفلسطينية في الكرامة وحولها.

قوة كوماندوز النخبة في وهي تم نقل وحدة من سيريت متكال،  1968آذار )مارس(  21في 
بطائرة مروحية إلى نقطة انطالق في الصحراء بالقرب من قاعدة فتح في ، ”اإلسرائيلي“ جيش الدفاع

كانت أوامر الكوماندوز بسيطة وواضحة: "الهجوم في وضح النهار والسيطرة وعزل وقتل فقد  ،الكرامة
حاييم الفريق رئيس األركان العامة  دَ عَ وَ  ،ماع لمجلس الوزراء في الليلة السابقةفي اجتو  ،اإلرهابيين"

أو عدم وجودها  ”اإلسرائيليين“ عدم وجود خسائر في صفوفيقصد بها حيث ، بـ "عملية نظيفة" فبارلي
 تقريباا.

 
 صورة للملك حسين والجيش األردني بعد االنتصار في معركة الكرامة
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نهر حيث  ،له خططاا أطول مما كان مُ  شكل خاطئ، واستغرقت المعركة وقتاا لكن األمور سارت ب
والغطاء النباتي على طول ضفافه كثيف والتضاريس صعبة  ،رتفع في ذلك الوقت من العاماألردن مُ 

عالوة على ذلك  ،من المفترض أن تدعم الكوماندوز تالقوات اآللية التي كان ت، مما أوقفوصولال
خاطئ، ألقى سالح الجو منشورات تحذر السكان المدنيين من اإلخالء في الوقت وبسبب التنسيق ال

قاوموا و  تسع من الوقت لالستعداد للهجوممُ  "فتح"وكان لدى قوات  ،ضاع عنصر المفاجأةحيث  ،المحدد
 بضراوة.

 .دراجة نارية منمجنون  من دهس  أفلت و  ،زي امرأةبعرفات مرة أخرى تنّكر 

 أردنياا واحد  وستين  باإلضافة إلى ،ن قتيالا إسرائيلياا و ثالثة وثالث –لضحايا اعلى الرغم من سقوط 
في معركة وجهاا لوجه نجح الفلسطينيون في الصمود ضد فإنه وللمرة األولى  -وأكثر من مائة فلسطيني
أظهر من هم المنتصرون وهذا ، ”اإلسرائيلي“ الجيش وتفوقوا على األوسطأقوى جيش في الشرق 

 ون.الحقيقي

الفاشلة،  "إسرائيل"العالقات العامة لعملية الدعاية و  إمكاناتعرفات بعد أن أدرك على الفور 
( بأن حتى أنه ذهب إلى حد التباهي )كذباا  ،لها إلى أسطورة الجرأة الفلسطينية في مواجهة هجوم العدوحو  

فلسطينيين لالنضمام إلى منظمة ألهم آالف الوبذلك  ،موشيه ديان” اإلسرائيلي“ قواته أصابت وزير الدفاع
 "إسرائيل"الكرامة لم يشك أحد في وجود أمة فلسطينية حتى لو استمرت معركة بعد و  ،التحرير الفلسطينية
ياسر عرفات زعيم تلك فقد كان وال يمكن ألحد أن يخطئ  ،لسنوات عديدة بعد ذلك في إنكارها رسمياا 

 نازع.األمة بال مُ 

في غاراتها على األردن مما  سياسة أكثر انضباطاا ” إسرائيل“ ى تبنيأدى فشل عملية الكرامة إل
تكشف محاضر اجتماعات هيئة األركان في تلك الفترة ، ”اإلسرائيلي“ أدى إلى إحباط كبير في الجيش

عن مدى انشغال كبار الضباط بمنظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات الذي كان يحظى بإعجاب 
 الفلسطيني.كبير من قبل الشباب 

عرفات والقضاء عليه، لكن دون مكان استمر الجيش والمخابرات في البحث عن سبل لتحديد 
في مايو  ،في نهاية المطاف بدافع اليأس كانوا على استعداد لتبني خطة غريبة بشكل خاصو  ،جدوى
ما عن  طريقة  ب ،دعى بنيامين شاليطيُ  ،سمع عالم نفس ذو شخصية كاريزمية من البحرية السويدية 1968

، حيث المرشح المنشوري 1962واقترح فكرة تستند إلى فيلم عام  ،اللجنة السرية المكونة من ثالثة رجال
رسله ويُ  ا،أمريكلدى صيني أسير حرب  استخبارات المغناطيسي، لرجل منومبواسطة الدماغ الغسل يتم 

 إلى اغتيال مرشح رئاسي للواليات المتحدة. 
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قال شاليط للجنة في اجتماع  ،ن أن يفعل الشيء نفسه مع عرفات كهدفوزعم شاليط أنه يمك
سجين فلسطيني واحد من بين اآلالف في  ء أهارون ياريف أنه إذا تم منحاللوا "أمان"حضره رئيس 

ذلك  بعدو  مبرمجاا، قاتالا  ليصبح وتنويمه دماغهغسل  نابالخصائص المناسبة، فيمكن” اإلسرائيلية“ السجون
 الفرصة يتخلص من عرفات.له هناك، وعندما تسنح  "فتح"األردن لينضم إلى قوات  يرسل عبر

رشحين مناسبين، وقد أجرى وجد الشاباك عدة مُ ، و وافقت اللجنة على الخطة ،بشكل ال يصدقو 
يبلغ من العمر ُول د في بيت لحم و وهو شاب   ،طولة معهم، واختار الرجل األكثر مالءمةقابالت مُ شاليط مُ 

، ويبدو أنه عليهويسهل التأثر ذكياا وغير معروف، ليس  ،اللون غامق ،ُبنيته قويةعاماا، ة وعشرين يناثم
 بقيادة ياسر عرفات.  غير ملتزم تماماا 

فتح حركة في  جديد في وقت اعتقاله كان يعيش في قرية صغيرة بالقرب من الخليل وهو ناشط
 .(يحفت)وقد أطلق عليه االسم الرمزي الرسمي 

مالء الوحدة عارضوا لتوفير البنية التحتية الالزمة، لكن عُ  مانالتابعة أل (504)تعيين وحدة تم 
"كانت فكرة حمقاء ومجنونة الخطة بشدة وكما قال رافي ساتون قائد قاعدة الوحدة في القدس آنذاك 

 ".ل العلمي الخيال الجامح واألوهامذكرني العمل كله بالخيا

رف تم وضع مبنى صغير يحتوي على حوالي عشر غُ و  ،ساتونومع ذلك تم رفض اعتراضات 
ي، باستخدام مجموعة حهنا أمضى شاليط ثالثة أشهر في العمل على فت ،تحت تصرف فريق شاليط

منظمة  .فتح طيبة.»الرسالة في رأس الشاب الطيب:  غاصتتنوعة من تقنيات التنويم المغناطيسي و مُ 
 ". . يجب إزالته.. عرفات سيء.التحرير الفلسطينية جيدة

تم وضعه في ثم في المرحلة الثانية من تدريبه،  ي قد استوعب الرسالةحبعد شهرين بدا أن فت
قفزت صور عرفات في زوايا مختلفة وُطلب منه إطالق النار  ،سدسوحصل على مُ  رفة معدة خصيصاا غُ 

 .هليقتلبين العينين يطلق النار و عليهم على الفور دون التفكير أوالا، 

من لجنة القتل المستهدف المكونة من ثالثة رجال  ياريف وأهارون ليفران، جزء   أمانئيس ر 
ي هناك في حقال لي ليفران: "وقف فت ،، ذهبوا عدة مرات لمراقبة عمل شاليطأمانوضابط كبير في 

وفجأة ضرب شاليط يده  ،منتصف الغرفة وتحدث شاليط معه كما لو كانوا يجرون محادثة عادية فقط"
ثم  ،مع كل أنواع إيماءات شاليط لقد تجاوب تلقائياا  ،ي يركض حول الطاولةحلى المنضدة وبدأ فتع

سدسه إلى موقع إطالق النار كلما ظهرت صورة عرفات ي مُ حرفة وأظهر لنا كيف رفع فتوضعه في غُ 
 ".رائعاا  ذلك كانفقد  ،من إحدى قطع األثاث
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تم تحديد ساعة الصفر في ليلة و  ،مضي قدماا تسليط أن العملية اأعلن ش ،في منتصف ديسمبر
هبت عندها  ،ي عبر نهر األردن إلى المملكة األردنيةحكان من المقرر أن يسبح فتحيث ديسمبر،  19

ض على يفيالضيق والهادئ عادة  األردنونهر  ،ال يهدأالمنهمر المطر هطول عاصفة شديدة وكان 
ي كان في "حالة التنويم األمثل" حليط أصر على أن فتالتأجيل، لكن شا "أمان" ت أرادعندها  ،ضفافه

 وأنه يجب استغالل الفرصة.

ي حمشى فتو  ،أنزله شاليط وقال بضع كلمات منومةحيث  ،ي من القدس حاشية كبيرةحرافق فت
رعان ما ألقى به التيار وبينما كان يخوض في النهر سُ  ،بها معداتهو حقيبة ظهر  رتدياا في المياه الهائجة مُ 

حينها  ،وغير قادر على العودةاآلخر غير قادر على العبور إلى الجانب وهو أمسك بصخرة و  ،قدميه عن
استخدم و في الماء وكان يتمتع بلياقة بدنية كبيرة وعضلية،  504قفز عوفاد ناتان، وهو سائق من الوحدة 

 راضي األردنية.ي ووضعه في األحثم عبر النهر مع فت ،ي وجذبه إلى جانبهححبالا لربط نفسه بفت

ي مبلالا ويرتجف وهو حلنهر األردن يشاهد فت” اإلسرائيلية“ كان رافي ساتون يقف على الضفة
الحظت  ،وتظاهر بإطالق هدف وهمي بين عينيه ،من أصابعه "لقد صنع مسدسا  لمشغليه  يلوح وداعاا 

 ."بقليل صباحا  الواحدة كان ذلك بعد الساعة و  ،بمريضه أن شاليط كان مسرورا  

مالئها في األردن: شاب من أحد عُ  بالغاا  504بعد حوالي خمس ساعات تلقت الوحدة و 
وقال لرجال الشرطة إن  ،م نفسه إلى مركز شرطة الكرامةفلسطيني، ناشط في فتح من بيت لحم سل  

 وأفاد مصدر داخل فتح بعد ثالثة ،حاولت غسل دماغه لقتل عرفات وسلم مسدسه” اإلسرائيلية“ المخابرات
 لياسر عرفات. مؤيداا  ي ُسل م إلى المنظمة، حيث ألقى خطاباا حأيام بأن فت
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8 
 مئير دغان وخبرته

المواطنون –الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية  دَ جَ وَ  ،1967عام ” اإلسرائيلي“ بعد االحتالل
الدولة اليهودية التي  يأ ل العدو،بَ أنفسهم محكومين من ق  وجدوا  -هناك دائماا يعيشون الالجئون الذين و 

الفلسطينيون الذين لم يشاركوا وال يهتمون بالسياسات القومية ف ،تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بتدميرها
على السيطرة على ” اإلسرائيليين“ وتصميم ،تصارعةدوامة من التيارات المُ  :حاصرين فيأصبحوا اآلن مُ 
 الفلسطينية على طرد اإلسرائيليين. نظمة التحرير وتصميم مُ  ،حتلةاألراضي المُ 

كان بإمكان الفلسطيني أن  فقد ،في ظل أنظمة عربية قاسية وديكتاتورية عاشوا جميعاا  وبما أنهم
سلح الذي كان يدور على الحدود بين الدول العربية بالكامل عن الصراع المُ  يختار أن يكون معزوالا 

سرائيل مثل المدن الفلسطينية الكبيرة بين زدحمة أحياء فقيرة مُ وكبرت وأصبحت مت نَ اآلن المخيمات ف ،وا 
 "إسرائيل"حاولت حيث  ،ساحة المعركة الرئيسيةالمدن كانت تلك  ،غزة ونابلس ورام اهلل وجنين والخليل

 ."اإلرهابي"نظمة التحرير الفلسطينية واجهة نشاط مُ في مُ بقوة لطتها فرض سُ 

والسيما الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر -وده وجن” اإلسرائيلي“ همة جيش الدفاعخضعت مُ 
لتغيير  -1949، الذين يؤدون خدمتهم العسكرية اإلجبارية، والتي كانت سارية منذ عام وعشرين عاماا 
قبل ذلك تقوم بدوريات على حدود الدولة، وتحميها من التي كانت القوات القتالية وكذلك  ،جوهري أيضاا 

أدت الحرب إلى  حيث ،دن والبلدات الفلسطينيةراقبة المُ تم إعادة تكليفهم اآلن بمُ  األعداء الخارجيين، فقد
تخلى الموساد المكلف بجمع المعلومات االستخبارية خارج و  ،جتمع االستخباراتتغييرات عميقة في مُ 

على عاتق تقع هذه المهمة وأصبحت ، عن المسؤولية عن األراضي المحتلة حديثاا ” إسرائيل“ حدود
شاباك، وهي وكالة صغيرة تضم حوالي سبعمائة موظف كانت مسؤولة في السابق بشكل أساسي عن ال
 كافحة التجسس والتخريب السياسي.مُ 

نظمة التحرير الفلسطينية على الجنود ، بينما كانت هجمات مُ 1970حتى عام  1968من عام 
لقد حصلوا على  ،لشاباك يتوسع بسرعةتتزايد بشكل متكرر وفعال وقاتل، كان ا” اإلسرائيليين“ والمدنيين
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 "أمان"تحدثين باللغة العربية من وأخذوا العديد من المُ  ،الميزانيات والتسهيالت ومخصصات الموظفين
وسرعان ما أصبحت مكافحة  ،التي كانت مسؤولة عن تجنيد المصادر العربية 504وخاصة الوحدة 

 الفلسطيني الهدف الرئيسي للمنظمة. "اإلرهاب"

أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في  الذي ُيعَتَبر ،ن مسرح العمليات األصعب هو قطاع غزةكا 
عبر القطاع للوصول إلى سيناء وبحثوا عن صفقات ” اإلسرائيليون“ بعد حرب األيام الستة سافر ،العالم

في إقامة ” إسرائيل“ بدأت 1970في عام و  ،مال المزارع والبناء الفلسطينيينفي أسواقها، ونقلوا عُ 
بلغت ، ”اإلسرائيليين“ هاجمةفي كثير من األحيان تمت مُ و  ،ستوطنات يهودية في القطاع وشمال سيناءمُ 

وقتل في هذه الحوادث  ،في قطاع غزة "إرهابية"عندما تم تنفيذ خمسمائة عملية  1970ذروتها في عام 
على  قادراا ” اإلسرائيلي“ كان الجيشبحلول ذلك الوقت و  ،ح المئاتر  وجُ  إسرائيلياا  ثمانية عشر مدنياا 

نظمة التحرير الفلسطينية في كل مكان مُ  فيما سيطرتالسيطرة فقط على شرايين المواصالت الرئيسية؛ 
 آخر.

شتبه في تورطهم في كان غزة المُ وضع الشاباك قائمة بأسماء سُ  ؛في القطاع "اإلرهاب"لقمع و 
سرعان ما أصبح من  كثيراا،المعلومات وطالت القائمة تم جمع قدر كبير من و  ،هجمات على إسرائيليين
من أجل القبض و  ،ال يمكنه العمل بمفرده -جهاز جمع المعلومات االستخبارية-الواضح أن الشاباك 

لقد وجدت أذناا  ،على المطلوبين أو القضاء عليهم كانت بحاجة إلى القوة البشرية والقوة النارية للجيش
في عام ” اإلسرائيلي“ "أريك" شارون، الذي تم تعيينه قائداا للقيادة الجنوبية للجيشصاغية لدى اللواء أرييل 

ساعدة الشاباك في بدأ شارون في إدخال المزيد والمزيد من الوحدات العسكرية إلى القطاع لمُ و  ،1969
شكل رئيسي تم توفير المعلومات االستخبارية عن هذه األنشطة بو  ،"اإلرهابيين"طاردة واعتقال أو قتل مُ 

  عتقلين تحت استجواب قاسي.فلسطينيين أو تم انتزاعها من المُ  "خبرينمُ "من قبل 

الحاكم العسكري - أكد العميد يتسحاق بونداكحيث  ،لم يتفق الجميع مع نهج شارون العدواني
 "اإلرهاب"أن طريقة كبح  ،-لقطاع غزة والمسؤول عن الشؤون المدنية

كان المنطقة والسماح لهم نوعية الحياة لسُ  الفلسطيني تتمثل في تحسين
بإدارة الشؤون المدنية والبلدية بأنفسهم، مع الحد األدنى من الوجود 

قال بونداك: "القتال والقتل من أجل  ،العسكري في المناطق المأهولة
القتل ال يمكن أن يأخذنا إلى أي مكان سوى االنتفاضة" أو االنتفاضة 

[ دايان وشارون لم يتوافقا بشأن ما يجب القيام ]وزير الدفاع "،الشعبية.
كان، في حين كان أراد ديان اتصاالت وعالقات مع السُ  ،به في القطاع

ندقيته، ولم بُ  منظاروال يراهم إال من خالل  "اإلرهابيين"طارد شارون يُ 
 يتسحاق بونداك
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 هتمين به على اإلطالق".كان مُ يكن السُ 

علن أمام كل الضباط،" من "سمعت شارون يُ  زعج بونداك من تكتيكات شارون واشتكى بمرارةان
 ."جاجة صوداسيحصل على زُ  جاجة شمبانيا، وأي شخص يأخذ سجيناا سيحصل على زُ  "إرهابياا "يقتل 

قدم لهم القليل من المساعدة، القليل من من يتكلم هكذا؟ بعد كل شيء، إذا لم نُ  يتسائل: بونداك
 ".ابف يتجهون جميعا إلى طريق اإلرهاالزدهار، فسو 

وأكد أنه يجب الرد على الهجمات  ،أصر شارون على أنه ال أمل في التسوية مع الفلسطينيين
إذا كان هدف عرفات وباقي  ،بقوة، وال يوجد أحد على الجانب اآلخر للتحدث معه عن السالم "اإلرهابية"

 فماذا بقي للتفاوض؟ ،”إسرائيل“ نظمة التحرير الفلسطينية هو تدميرقيادة مُ 

______ 

كان لوحدات الجيش النظامي في القيادة الجنوبية لشارون واجبات أخرى، مثل تسيير دوريات 
دود الطويلة مع مصر وخوض المعارك التي اندلعت خالل حرب االستنزاف التي استمرت ثالث على الحُ 

 كافحةهمتها الوحيدة هي مُ سنوات على طول قناة السويس، لذلك كان شارون بحاجة إلى وحدة مُ 
ن شارون أراد إنشاء هيئة صغيرة ومغلقة من الرجال الذين حيث إال يقل أهمية عن ذلك، وهو ، "اإلرهاب"

 باشرة إليه ويعملون وفق نفس العقلية والقواعد.سيقدمون تقاريره مُ 

مكنه قيادة الوحدة الجديدة تحول ذهن شارون على الفور إلى مئير عندما حان الوقت لتقرير من يُ 
قد وضعت صواريخ  "فتح"وكانت  ،1969راا حادثة وقعت في شمال سيناء في منتصف عام دغان، متذك
لم يجرؤ أي ، ”اإلسرائيلي“ تصلة بصمامات موقوتة وسط حقل ألغام ووجهتها نحو قاعدة للجيشكاتيوشا مُ 

ع لكن داغان الذي كان حينها ضابط استطال ،ندي أو ضابط على االقتراب من الصواريخ لنزع سالحهاجُ 
ذكر شارون تو  ،سار ببساطة إلى صواريخ الكاتيوشا بال خوف ونزع فتيلها حيث ،شاب تقدم إلى األمام

 .شاباا  نفسه عندما كان ضابطاا 

البولندية قبل ذلك  Lukow)لوكوف(  من بلدة رباا كان والداه قد هُ  1945لد داغان في عام وُ 
ى وشك احتالل المنطقة وأن األمور لن بست سنوات، بعد أن حذرهما ضابط روسي من أن األلمان عل

في نهاية الحرب عادوا مع عشرات  ،وجدوا ملجأ في سهول سيبيريا القاسيةثم  ،تكون في صالح اليهود
اآلالف من الالجئين اآلخرين إلى بولندا، غير مدركين أنه لم يبق شيء من منازلهم أو لليهود الذين لم 

في سيارة شحن  ،في مكان ما في أوكرانيا نحدى محطات قطار الشحمائير في إ لدوُ وَ  ،يتمكنوا من الفرار
، لكن العناية المتفانية لوالديه باإلضافة إلى في البقاء على قيد الحياة ضئيلة تهرصكانت فُ  ،باردة وضيقة

 وه.قوته الجسدية الفطرية على ما يبدو أنقذ
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األمر كما بدا  ..1945إلى عام  1939من عام  لداي لم يتحدثا قط عن تلك الفترةقال دغان: "وا
 نجوا وأنقذونا، لكن الحرب تركت أنهم صحيح   ،ما قد محى تلك السنوات من التقويم لو أن شخصاا 

إلخباره عن العودة إلى مسقط  مرة واحدة فقط كان والده مستعداا ل ،"منها لم يتعافوا أبداا و محطمة  هممعنويات
صب م ذبح اليهود ودفنهم في مقبرة جماعية، وأراد إقامة نُ وجد وادي الموت حيث تحيث  ،دمررأسهم المُ 

أخبره هذا الرجل أنه و  ،دفع المال ألحد األغيار البولنديين من القرية لمساعدتهب ، فقامتذكاري في ذاكرتهم
 ،طلب منه األلمان التقاط صور فوتوغرافيةفقد األخيرة لليهود،  البوليس السري النازيخالل إحدى جوالت 

وجد أن إحدى  ض الفيلمحم  عندما و  ،أخذ الفيلم عندما غادروا المنطقة، وأعطاها الرجل لوالد مئيرنسوا و 
لقائه في المقبرة الجماعية. "جد مئير أي" الصور كانت لوالده   قبل لحظات من إطالق النار عليه وا 

وشوهد الجد دوف إرليش بلحيته الطويلة والرعب في عينيه 
بتسمين يلوحون ببنادقهم وقال: "من ان مُ نود ألمراكعا أمام جُ 

"الحقيقة  ،تطرفين هم القتلة"ناسب لنا أن نعتقد أن الفاشيين المُ المُ 
 القواتمن خالف ذلك: الكتيبة التي نفذت هذه المذبحة كانت وحدة 

كانت الوحدات القتالية في و  ،النازية أللمانيا الموحدة المسلحة
 ،ين وتجار أناس عاديونهؤالء الرجال كانوا محام ،المقدمة

 ،"أن تأخذ أي شخص وتحوله إلى قاتل مكنكاالستنتاج فظيع: يُ 
كان الدرس الثاني لدغان أكثر أهمية: "دعونا نعترف بالحقيقة: 

يجب أال نصل إلى هذا الوضع مرة أخرى راكعين، دون  ،عظم اليهود في الهولوكوست ماتوا دون قتالمُ 
 ".االقدرة على القتال من أجل حياتن

قود كمدير للموساد بعد خمس سنوات في بولندا، تعلم خاللها مئير اللغة التي استخدمها بعد عُ 
في اجتماعات مع نظرائه البولنديين، شقت العائلة طريقها إلى إيطاليا حيث استقلوا سفينة  الجمودلكسر 
كان مع  يقول صديق   ،”إسرائيل“ هاجرين إلىلنقل المُ  ُجه زت ،كانت موجودة[ للدواب خاصة]ماشية 

د ليكون ل  قد وُ أنه ف كما لو مكتظة "تصر  البائسة و الظروف من الداغان على القارب إنه حتى ذلك الحين 
ولكن هذه المرة واجه مئير الموت مرة أخرى،  ، حيثق السفينةغر  في الطريق كادت العاصفة أن تُ  ،ندياا"جُ 

ل: و قويالثمرة في يده و  يتذكرالموت، نتظراا مُ  ،ك برتقالةرتدياا حزام نجاة ويمسعلى ظهر السفينة، مُ وهو 
تذوق فيها البرتقال، وأتذكر الفخر الهائل الذي أعطاني أ"هناك على متن السفينة كانت المرة األولى التي 

 ."”إسرائيل“ إنها من أرض :به والدي الفاكهة قائالا 

كاب إلى معسكر لوكالة اليهودية الرُ ل مسؤولو ارسَ هناك أَ و ، بعد شهر في البحر وصلوا إلى حيفا
عسكر للجيش البريطاني تم إخالؤه بالقرب ؤقتة في مُ تهالكة، ثم إلى مساكن مُ مؤقت حيث ناموا في خيام مُ 

 دوف إرليش
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ش واحد لكل كان هناك دُ و  ،ةارَ تَ عاشت ست عائالت في كل غرفة، وال يفصل بينها سوى س  لقد  ،من اللد
التعامل مع الموقف اليهود هاجرين كان على المُ فقد ة الصعبة، يعيشترتيبات المتلك العن  وبعيداا  ،ثكنة

 في  المولودين” اإلسرائيليين“ كما كان ُيطلق على- (1)سابراكما أن ، دامىلمحاربين القُ لالمهين 
يهود  الُجدداليهود وبدالا من محاربة النازيين، اتهم  ،عاملوا الالجئين اليهود بازدراءأيضاا ، -”إسرائيل“
  بهدوء إلى غرف الغاز مثل حمل الحمالن للذبح. واتقدمبأنهم روبا أو 

ترك داغان المدرسة الثانوية في سن السابعة عشرة وتجّند في سايرت ماتكال، وهي قوة النخبة 
الصياغة التي ظهر منها العديد من القادة  التي نفذت مهام سرية على خطوط العدو )وكانت أيضاا 

 في جيش الدفاع من بين الثالثين مجنداا  ، حيث كان داغان(الحقاا ” اإلسرائيليين“ العسكريين والمدنيين
فقط شخصاا ، أربعة عشر 1963الذين تطوعوا في سايرت ماتكال في آب )أغسطس( ” اإلسرائيلي“

أحد أولئك الذين بدأوا الدورة و  ،البرنامج التدريبي الشاق الذي دام خمسة وسبعين أسبوعاا استطاعوا إكمال 
وكان ” اإلسرائيلي الجيش“ليا في في عدد من المناصب العُ  الذي خدم الحقاا  "داني ياتوم"مع داغان كان 

تذكر ياتوم انزعاجه عندما قابل داغان  ،رئيس الموساد أحد أسالف داغان
فها في كل جذع خرج سكين الكوماندوز خاصته ويقذقال: "كان يُ  ،ألول مرة

فسي أنني قد وصلت إلى وحدة قتلة فكرت في ن ..شجرة أو عمود هاتف
حقيقيين وأنه ربما لم يكن لدي أي فرصة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذا 

قال داغان: "بالنظر إلى الماضي  ،قطع ياتوم لكن داغان لم يفعل ،المكان"
 كـ"سابرا"، ألنني لستُ  ،لذلك وهذا مجرد تخميني أعتقد أنني لم أكن مناسباا 

وادي يزرعيل، شرق حيث  "،من الوادي ستُ لو  ،سكيبوتلُت عضواا في اسلو 
سيرت أشادت نسبة عالية من مجندي قد العديد من الكيبوتسات، به  ،حيفا

 ."الذي يحاول الدخول بيننا؟من هذا الغريب  .."لقد فكروا في أنفسهم متكال،

شاة وتم خضع لدورة ضابط مُ حيث  ،تم تعيين داغان للمظليين وخدم في وحدة إعادة اللواء
في حرب األيام الستة تم استدعاؤه للخدمة االحتياطية وعمل كقائد و  ،1966تسريحه برتبة مالزم في عام 

 حارب أوالا في سيناء ثم في مرتفعات الجوالن.فقد  ،لسرية المظليين

                                                           

(: هي كلمة تطلق على اليهود المولودون في "إسرائيل"، وهي كلمة عبرية مأخوذة من تسابرا، צבר( )Sabrasسابرا ) (1)
رقون "اإلسرائيليون" عن المهاجرون، وظهر وهي تعني صبار، لكن هذا المصطلح له معنى سياسي، فبهذه التفرقة يف

من قبل الصهيونيون لتحديث اليهود، وغرز الوالء "إلسرائيل"، وأيضاا للتفريق بين اليهودي القادم من بالد أخرى 
 واليهود الذين ترعروا في "إسرائيل".

 الرئيس الثامن للموساد –داني ياتوم 
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 شعرتُ حيث " ، ويقول:يقول: "وجدنا أنفسنا فجأة في خضم سلسلة من الحروب غير المنقطعة"
بعد حرب األيام ، ف"من خالل كل هذه المعارك ، وفقطقدمي من خاللغير مضمون ” سرائيلإ“ أن وجود

الستة، انضم مرة أخرى إلى الجيش النظامي وتم إرساله إلى سيناء كضابط عمليات حيث التقى به 
 شارون أوالا وشجاعته، مما أدى إلى نزع فتيل الكاتيوشا.

 150مكونة من كانت قوة صغيرة  ،لخاصة الجديدةلوحدة شارون ا أصبح قائداا  1969في عام و 
وكان  قمة عنفوانها،في و سرية للغاية  ، وكانتاا جندي
” اإلسرائيلي“ عترف بها في الوثائق الداخلية للجيشمُ 

ُتعرف باسم  حيثُ بشكل غير رسمي،  5176برقم 
Sayeret Rimon the Grenade Rangers  ألن

وسكين ومظلي شاراتها كانت تحتوي على قنبلة يدوية 
غان على ااستولى د فقد بالنسبة للقاعدةأما  ،أجنحة

فيال مهجورة على الشاطئ جنوب مدينة غزة مباشرة، 
  ناصر.ال جمال عبد كان يستخدمها الرئيس المصري

بكل  جريئاا لقد كان  ،إن داغان "أصيب بخلل خطير في آلية الخوف لديه" :قال أحد جنوده
ومن المالئم إذن أن قوته الجديدة كانت تمتلك القليل من ، بشكل استثنائي ياا وعدوان ،ومركزاا  ،المقاييس

وحشية ومهتمة بشيء واحد فقط: إجراء أكبر و كانت مجانية فقد  ،رتبطة عادةا بوحدة عسكريةالسمات المُ 
ويتوجه إلى  ،كل صباح كان داغان يخرج من غرفة نومه، عاري الصدرففي  ،عدد ممكن من العمليات

في علب الصودا التي تركها رجاله  ويطلق الناركان يسحب مسدسه و  ،(1)دوبيرمان باكوالء برفقة الفنا
قام غان ادكما أن  ،ثم يقوم فريق من المساعدين بإعداد إفطاره وتلميع حذائه ،متناثرة حول األرض

على استعداد عن رجال كانوا  اا من الوحدات األخرى، بحث بانتقائهمقام حيث  ،جنوده شخصياا ار ياختب
 .تحت كل الظروف لرفقته

ال يزال داغان في منتصف العشرينيات من عمره، بدأ في تطوير عقيدته القتالية والتي تشبه بينما 
” اإلسرائيلية“ ووكاالت التجسس” اإلسرائيلي“ بشكل الفت للنظر تلك التي ال يزال يتبعها جيش الدفاع

يجب أن تتجنب الحروب الكبيرة، ألن ” إسرائيل“ و أنكان المبدأ التوجيهي للعقيدة ه ،حتى اليوم
يجب أال اا وقال إنه للمضي قدم ،"االنتصار الكبير والسريع في حرب األيام الستة لن يتكرر مرة أخرى"

وبدالا من ذلك، كان يعتقد  ،في مواجهة عسكرية شاملة "ما لم يكن السيف في حناجرنا"” إسرائيل“ تدخل
                                                           

المات مميزة، وهو من الكالب كلب كبير من ساللة ألمانية مع أنياب قوية وفرو ناعم، وعادة ما يكون أسود مع ع (1)
 األليفة، ويتميز بالذكاء والنشاط والوالء لصاحبه، كما أن تلك األنواع تستخدم لألغراض البوليسية والعسكرية.
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وبناءا عليه يجب  ،ضوا للضرب في سلسلة من االشتباكات الدقيقة المحدودةأن العرب يمكن أن يتعر 
 همين بال رحمة ومطاردتهم والقضاء عليهم.مالحقة قادة العدو والنشطاء الميدانيين المُ 

 
 

 

قرر  ،بعد حوالي نصف عام من التجنيد والتدريب وبناء وحدتهو  ،1969مع اقتراب نهاية عام 
قال أفيغدور  ،مه الشاباك ملف مطلوبين في قطاع غزةسل   ،للذهاب إلى الميدانداغان أن الوقت قد حان 

ربما كان الشاباك يعرف من كان  ،كبر"ت تكان الوريقةإلدان أحد أوائل المجندين في الوحدة الجديدة: "لكن 
الملف  احتوىلذلك فقد  ،نقص القوة النارية للوكالة لم يتمكن من وضع يده عليهمبسبب لكن  ،يبحث عنه

 على أكثر من أربعمائة اسم.

 
 1969عام  مائير داغان يتوسط جنوده أثناء التدريب

" في الغالب من ذوو التصنيف األسودكان المستهدفون " ،م الشاباك قائمة المطلوبين إلى فئتينقس  
اف بما هذه األهد كنسحاول رجال داغان  ،النشطاء الصغار الذين ال يعرفون أنهم مطلوبون لالستجواب

" في منظمة من التصنيف األسودسيتم استجواب عنصر "حيث  ،أسماه بعثات "إعادة تحديد الهوية"
ذا رفض التعاون يتم تعذيبهبَ التحرير الفلسطينية أسير من ق   ثم يتم وضعه في سيارة أجرة  ،ل الشاباك، وا 
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ير إلى أماكن االختباء، ب منه أن يشطلَ ويُ  ،سلحين بمسدساتبين رجلين من رجال داغان، مُ  محصوراا 
من  والمزيد ،رق التي سلكها المسلحونوالعائالت التي ساعدت منظمة التحرير الفلسطينية، والطُ 

في سيارات الجيب على الفور بناءا على المعلومات التي تم الكشف الوحدة تحركت حيث  المعلومات،
 خبر.شخص أشار إليه المُ  كلعنها واعتقلت 

أنهم مطلوبون مما  ]أقل خطورة من التصنيف األسود[ األهداف "الحمراء"من ناحية أخرى عرفت 
يتطلب التخلص من ، و دججين بالسالحيعني أنهم كانوا أكثر حذراا، وهاربين بالفعل، وعادة ما يكونون مُ 

غان أفضل اوبناءا على ذلك أرسل د منهم وقتلهم بسرعة،االقتراب بدرجة كافية  اللون األحمر عموماا 
 .فلسطينيين، مما وفر لهم غطاءا مقنعاا  عمالءرتدين زي العرب برفقة مُ  ،إلى أعماق أحياء غزةرجاله 

تم اختيار حيث  ،هذه المجموعة التي تشكلت مع الشاباك، أطلق عليها اسم زيكيت )الحرباء(
في البداية "لم لدرجة أنه  ،للغاية سراا  )الحرباء(كان مشروع و  ،ثمانية جنود من النخبة القتالية في البداية

"كل ما كنا نعرفه هو أنهم مزقوا مؤخراتنا وال تنسوا أننا كنا  :نكن نعرف ما الذي يدربوننا عليه"، قال إلدان
 .نقاتل بالفعل عندما وصلنا إلى هناك"

كانوا قادرين على التسلل إلى و  ،مزورة وفرها "الشاباك" محليةا يحمل أوراقاا  (الحرباءكان مشروع )
 كتظة بالسكان دون أن يتم رصدهم حتى سحبوا بنادقهم.ق المُ قلب المناط

"بسبب خلفيتهم  .. غان: "لقد استغلنا نقطة الضعف الرئيسية لهذه الخاليا اإلرهابية"اقال د
كان كل رجل و  ،’الحاجة إلى المعرفة‘ تجزئة المعلوماتمن  الماركسية، فقد مارسوا مستوى عال  جداا 

محلي ويمكنك التحدث سلح مُ كإذا ظهرت ف ،يس أعضاء الخاليا األخرىيعرف أعضاء زنزانته فقط ول
 بلغة الهدف، فليس لديه أي وسيلة لمعرفة أنها في الواقع خدعة حتى فوات األوان".

نظمات المُ ""لقد أدركنا أن  :، العضو المخضرم في الوحدة"موشيه روبين"على سبيل المثال قال 
كانوا يبحرون في سفينة من بيروت،  ن،فن من لبناوأموالها عبر السُ كانت تحصل على أسلحتها  "اإلرهابية
نفسنا قلنا أل .. يتجهون إلى الشاطئ ، ثمفي البحر قبالة ساحل غزة، يستقلون قوارب صيد صغيرة وبعيداا 

 ."على متن سفينة من لبنان؟ يضاا ألماذا ال نصل نحن 

على متن قارب صيد، قامت  (الحرباء)فرقة صعد ستة رجال من  1970لذلك في نوفمبر 
 بجره إلى نقطة قبالة ساحل غزة.” اإلسرائيلية“ البحرية

الفلسطينيين، الجواسيس وانضم إليهما اثنان من  ،غاناضم الفريق ثالثة جنود يهود برئاسة د
أحدهما كان قد هرب من مذبحة رجال منظمة التحرير الفلسطينية التي ارتكبها الملك حسين ملك األردن 

، قتل أحد أقاربه غواصةاآلخر الذي يحمل االسم الرمزي و  ،لإلسرائيليين إلنقاذه شهرين وكان ممتناا قبل 
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العضو األخير كان بينما  ،عمالتهقابل أطلق الشاباك سراحه مُ  ، حيثعن طريق دفع خنجر في جمجمته
التي  المذياعرسال أجهزة راقبة إكانت وظيفته مُ ، و ”اإلسرائيلي“ في جيش الدفاع إسرائيلياا  بدوياا  ضابطاا 

مع الرجال  يحملها الفلسطينيون، والذين كان من المفترض أن يتقدموا على اآلخرين ويقيموا اتصاالا 
غان إذا ا: إبالغ دهي همة أخرى أيضاا كان لدى البدو مُ كما  ،المطلوبين ثم إخبار اآلخرين بما كان يحدث

 كان الفلسطينيان يعتزمان خيانته.

إحدى مهجورة في تعبئة  ورشةفي لعدة أيام إلى الشاطئ واختبأت  حرباء()الوصلت فرقة 
 ،مخيمات الالجئين المحيطةمتباعدة ومتقطعة في بمغامرات الذين يقومون ، مع المتعاونين نيتابسال

 وا من لبنان.مُ د  قَ وأنهم وزعموا أنهم أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

ليس ألنهم اعتقدوا أننا  ،البداية لم يأت أحد "لقد كانوا خائفين منا في :يتذكر أحد أعضاء الوحدة
 إسرائيليون ولكن ألنهم كانوا مقتنعين بأننا رجال منظمة التحرير الفلسطينية". 

كانوا يبتزونهم في فقد  ،مع السكان المحليين ن جداا و لطيف المطلوبون دائماا  "اإلرهابيون"لم يكن 
 غالباا و في بساتين الحمضيات،  ،المزيد والمزيد من الطعام واغتصاب النساء كثير من األحيان، ويطلبون

على أيدي رجال مطلوبين، قاموا بتسوية حسابات شخصية  تم قتلهم ما وجدنا جثثاا لعرب لم نقتلهم، بل
 ".” إسرائيل“ معجواسيس بحجة إعدام متعاونين 

 موعة من قبل دورية تابعة للجيشالمج "اكتشاف"مة إلثبات المصداقية، تم نظفي عملية مُ و 
وفر داغان ورجاله إلى منطقة كثبان رملية جنوب مخيم  ،فتحت النار وتظاهرت بالمطاردة” اإلسرائيلي“

 بيت الهيا لالجئين.

 (الحرباءفرقة )تمكن "الغواصة" من ترتيب لقاء بين حيث  ،اهتمام السكان المحلييناالشتباك  أثار
حيث قامت فرقة  ،رتبطة بأعضاء مطلوبين كبار في الجبهة الشعبيةا مُ وامرأة كان من المعروف أنه

قاموا بلف الضمادات حول حناجرهم، لشرح سبب عدم قدرتهم ثم  ،دجاجة ولطخت بدمائها ( بذبحالحرباء)
كبار القادة إلى الكثبان  يأحضر  م..قال للمرأة: "جئنا لنساعدك ،للجاسوسعلى الكالم، وتركوا الحديث 

 "الرملية.

رجالن وامرأة مسلحون  ،يتذكر داغان قائالا: "كان هناك ثالثة منهم ،"اإلرهابيون" رَ هَ ظَ  ،بعد يوم
أطلق الجنود الثالثة النار من مسافة قريبة  ،رسغان بكلمة الابعد تبادل التحية، همس دو  ،من كبار القادة"

ب كل منهم من خمس عشرة تم ضر ثم  ،ملم، مما أسفر عن مقتل الرجلين 9من مسدسات بيريتا عيار 
 إلى عشرين مرة.

  .غان بارتياح: "المرأة لم ُتضرب"اقال د
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يتذكر إلدان أنه "بعد ذلك انزلق مئير بسرعة على الكثبان الرملية العالية التي كنا نتجه نحوهم، 
 "تاا ممي "فحصاا  واستخدمه في إطالق النار علينا، ونفذ ،شهارهإسدس ستار الذي تمكن أحدهم من وأخذ مُ 
لنفسه وأعطى  مسدس )ستار(غان اأخذ دثم  ،رصاصتين أخريين في رأس كل واحد من الرجالوأطلق 

 إللدان. رابچال

 .ثم أخذوا المرأة معهم وسلموها إلى الشاباك الستجوابها

 
 

 

اصطحب مدير إعالنات يبلغ من العمر  1971في أوائل يناير  دافئ   في صباح يوم سبت  
ساحل العائلته للتنزه في التالل المطلة على بحيرة البردويل، على  ،وب أرويوثالثين عاما ُيدعى ب

  .سيناء جزيرة شبه فيلبحر األبيض المتوسط الشمالي ل

جته بريتي زو  مع 1969 عام في” إسرائيل“ إلى وانتقل إنجلترا في ونشأ مالطا في أرويو ُولد
، وكان كان األطفال ال يزالون صغاراا  ،تل أبيب وطفليه مارك وأبيجيل، واستقروا في ضاحية صغيرة شرق

كانوا و مارك في السابعة من عمره، وأبيجيل في الخامسة من عمره، لذا خطط أرويو لجولة قصيرة لطيفة؛ 
ليوم واحد في الشمس والهواء النقي، ثم يتوجهون إلى المنزل لتناول  جنوباا ويتوجهون يقودون سياراتهم 

ألن والدهما  ،”إسرائيل“ ذهل ووجوههما كانت مألوفة فيلين كانا جميلين بشكل مُ كال الطف ،اا عشاء مبكر ال
 استخدمهما في بعض اإلعالنات التي صممها.

حيث ، متجهة إلى المنزلفورد وصعد إلى سيارة  تنزهه،من  أوريو مساءا انتهى 3بحلول الساعة 
رى الفلسطينية ومخيمات الالجئين على مروا بالقُ ثم شماالا عبر العريش قبل دخولهم قطاع غزة، سافروا 

المتجهون إلى سيناء ال يزالون يتنقلون ” اإلسرائيليون“ في ذلك الوقت كان ،طول الطريق السريع الرئيسي
 .في كثير من األحيان عبر القطاع ألنه كان أقصر الطرق وأسهلها، وحتى ذلك الحين كان آمنا تماماا 

، نع سفن أب، تم توقيفهم عند حاجز مؤقت على الطريقرب من مصبالقُ و  ،شمال مدينة غزةفي 
عظم إلى انفجار مُ  ذلك ، أدىنبلة يدوية في المقعد الخلفيصغير نحو السيارة وألقى بقُ  "راهقمُ "ركض 

صاب إلى الخارج وتوسل إلى زحف أرويو المُ  ،رة ناريةكُ وتحولت السيارة إلى الجزء الداخلي للسيارة، 
 ،ماتت أبيجيل في السيارةحيث  ،فقط لكنهم ضحكوا وسخروا ،يب لطلب النجدةشابين يقفان في مكان قر 

بعد ذلك بيومين ُدفن أطفال ، معوقة بشدة لبقية حياتهاجعلتها جروح بريتي و  ،مات مارك في المستشفىو 
 حضره عشرات اآلالف من مراسمأرويو في قبر واحد في مقبرة القدس القديمة على جبل الزيتون، في 
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 كل تحزن تأبيناا رئيس الشرطة في الجيش اإلسرائيلي، –اللواء الحاخام شلومو غورين م قد  و ” ئيلييناإلسرا“
 . ألجله ”إسرائيل“

يبلغ من العمر  كان الطفل الذي رشق القنبلة شاباا  ،بعد أسبوعين ألقى الشاباك القبض على الجناة
شخص في كان شركاؤه و  ،غزة ُيدعى محمد سليمان الزكي من حي الشجاعية في خمسة عشر عاماا 
تم تجنيدهم ، و في ثانوية فلسطين في المدينة وكان الثالثة طالباا  ،سبعة عشر عاماا واحد و السادسة عشر 
 األولى. ةمهمهي اللم يكن الهجوم على عائلة أرويو ولكن  ،ل ناشط بارز في فتحبَ للعملية من ق  

 "اإلرهابية"ي الرد على فيضان الهجمات قطة تحول فبمثابة نُ  ،كان مقتل مارك وأبيجيل أرويو
مكن أن تسير على هذا "لقد قررنا أن األمور ال يُ غان: اقال مئير د ،التي أعقبت حرب األيام الستة

على عاتقه في قطاع غزة  "اإلرهاب""بعد مقتل هؤالء األطفال، أخذ أريك ]شارون[ قضية و ،النحو"
من تلك ألنه  ،غان، رغم أنه ال يزال يثق به بالكاملامن د لم يعد شارون يكتفي بتلقي تقاريرف ،بنفسه"

في تخطيط مهامنا معنا ويشترك  ،الفيال في كثير من األحيانإلى شارون "كان يحضر  ،النقطة فصاعداا 
 .حتى أدق التفاصيل"ويتدخل ودورياتنا، 

حول كيفية ” يليةاإلسرائ“ كما أدت عمليات القتل في أرويو إلى إنهاء الجدل داخل مؤسسة الدفاع
توغلت قوات حاشدة ثم  ،انتصر نهج شارونحيث  ،التعامل مع السكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة

دمت المنازل في قطاع غزة، وبتعليمات من شارون هُ 
من أجل فتح طرق وصول واسعة عبر مخيمات 

ذات ليلة في كانون الثاني )يناير( و  ،الالجئين المزدحمة
ن بطرد آالف البدو من منطقة أمر شارو  1972

صيب أُ حيث  ،فدان جنوب رفح 2500مساحتها 
الجنرال شلومو غازيت المسؤول عن األنشطة الحكومية 

 لقد استشاط غضباا  ،في المناطق المحتلة بالصدمة
عندما سمع عن الفعل في صباح اليوم التالي وهدد 

"ال توجد طريقة أخرى لوصف قال الحقاا:  ،باالستقالة
 .العمل غير التطهير العرقي وجريمة الحرب"هذا 

الستخدام القوات العنان طالق لشارون تم إ  
 "اإلرهابيين"الخاصة والوحدات السرية الكتشاف وقتل 

 ”. إسرائيل“ قبل أن يتمكنوا من ضرب
 شارون )يسار( مع بعض جنوده جنوب غزة
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غان ورجاله أساليب جديدة للعثور على هؤالء الفلسطينيين المطلوبين افي غضون ذلك ابتكر د
آخر كان االختباء في األشجار و  ،كان أحد التكتيكات نصب كمين لهم في بيوت الدعارة ،نهموالتخلص م

كانوا يخططون للقاء هناك، والتواصل عن طريق  "اإلرهابيين"في بساتين الحمضيات عندما علموا أن 
 ا جميعاا ُقتلو  "اإلرهابيون"عندما وصل و  ،طلقسحب حبل الصيد الممتد بينهم من أجل التزام الصمت المُ 

 بالرصاص.

وذلك ، فخخة لجيش التحرير الفلسطينيلبيع قنابل مُ  فلسطينياا )خائناا(  ما استخدموا متعاوناا  وكثيراا 
ثالث ثوان إلى نصف ثانية، مما يضمن أن كل  من في صاعق الُقنبلة عتادالمُ المؤقت  تغيير عن طريق

، وهي )اللحم المفروم( من عمليةحيلة داغان  استخدموفي إحدى المرات  ،من يستخدمها سيفجر نفسه
عمالء اثنان منهم  ،وحمله رفاقه ،جثةتظاهر داغان أنه  حيثحيلة بريطانية في الحرب العالمية الثانية، 

 قتلوا الجميع. "يينلإلرهاب"في مخبأ  ، وبمجرد دخولهمن بزي العربو واآلخرون متنكر  ،فلسطينيون

كانت سيارتان جيب تحت قيادة  ،1971نون الثاني يناير/ كا 29بعد شهر من مقتل أرويو في 
على طول الطريق واجهوا سيارة  ،غان تتحرك على الطريق الممتد بين مخيم جباليا لالجئين ومدينة غزةاد
]نسبة إلى  غان اثنين من "الحمرين"احدد د ،يقودون في االتجاه المعاكس كانواجرة محملة بالركاب أُ 

 ".أبو نمر"باسم  : فوزي الرحيدي ومحمد األسود، المعروف أيضاا وهم بين الركاب الجبهة الشعبية[

اقتربت سيارات الجيب وأغلقت الطريق  ،طاردة الكابينةأمر داغان سيارات الجيب باالستدارة ومُ 
قفز أبو نمر إلى  ،مسدسه مشهراا اقترب داغان من السيارة و  ،غان وأحاطوا بسيارة األجرةاوقفز جنود د
!" توقف داغان صاح: "إذا اقتربت أكثر، سنموت جميعاا  ،قنبلة يدوية، مشدوداا الدبوس الخارج حامالا 

ونطحه في رأسه  ،بالقنبلة بيده ممسكاا وقبض أبو نمر  وهاجموا ،ثم صرخ "قنبلة يدوية!" ،لثانية أو ثانيتين
، ووجد رذَ وحَ  ء  بهدو من قبضته غان القنبلة اأزال دثم ، كان أبو نمر ينزف بغزارة وفقد وعيه ،بخوذته

كما  ،هذا العمل الشجاع أكسب داغان ميدالية من رئيس األركان ،الدبوس على األرض وأعاد إدخاله
: "أعظم خبرته هي فصل بأن داغانروح الفكاهة السوداء ووصف يصوغ لأعطت الفرصة لشارون 

 العربي عن رأسه".

الشاباك ف ،غاناي اختارها دللجدل حول فعالية األساليب الت مساحة ضيقةفي الواقع هناك 
ودعم من شارون، حراس القنابل وبإلهام ومساندة بقيادة ” اإلسرائيلي“ والقوات الخاصة التابعة للجيش

نظمات ولم يكن للمُ ، 1972و  1968في قطاع غزة بين عامي  "اإلرهاب"قضت بشكل أساسي على 
معرفة كيف علم الشاباك أسرارهم، أو كيف لم يتمكنوا من ألنهم  ،الفلسطينية أي رد على تكتيكات داغان

إلقاء القبض على ومن ثم في زي عربي دون أن يتم اكتشافهم، الظهور فجأة ” اإلسرائيليين“ يمكن للجنود
تم تقليص قائمة الشاباك المكونة من أربعمائة رجل مطلوب )والتي ُتضاف إليها حيث  ،مقاتليهم وقتلهم
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 سبعة وثالثون هجوماا  وقعفي ذلك العام و  ،1972في عام أشخاص أسماء جديدة باستمرار( إلى عشرة 
ستمر هذا الرقم في او  ،كل عام من السنوات السابقة عنفقط في قطاع غزة، بانخفاض المئات  "إرهابياا "

 .االنخفاض في كل سنة متتالية لمدة أربع سنوات

 .ولكن كان هناك ثمن يجب دفعه مقابل هذه األساليب أيضاا 

قدمته الوحدة جاء  تسحاق بونداك الحقا أنه قرأ تقريراا يتذكر ي
]مخيم في الشاطئ  مطلوباا  "إرهابياا "كانت تطارد  مجموعاتنافيه: "

باقتحام المنزل الوحدة وقامت  ،ركض إلى أحد المنازل ،لالجئين في غزة[
 ،"المنزلفي داخل قتلته ثم سالحه  تنزعوألقت القبض عليه و من بعده 

أنه إذا وصل مثل ، مخابراتاللفت انتباه ضابط قام بنه أيقول بونداك 
من المحتمل أن إلى األمم المتحدة أو الصليب األحمر فإنه  الحدثهذا 

بحسب ط ما هي المشكلة؟" قال الضاب "إذاا  ،يتسبب في فضيحة دولية
  ".مسرح الحدث"دمروا  :بونداك

، وعندما رفض إجراء مزيد من التحقيق، نقل بونداك هذه القصة إلى قائد المنطقة الجنوبية شارون
نهض شارون ورفع يده وكأنه يصفع  ،"مخادعقال لشارون "أنت كاذب، محتال، و  أنه يتذكر بونداك

جلس  "إذا قمت بذلك، فسوف أكسر عظامك هنا في مكتبك".قال:  ،بونداك، لكن بونداك لم يخاف
 غادر الغرفة.ثم "، ن أعلم أنك جبان أيضاا "اآل وقال، أدى التحية العسكريةشارون يقول بونداك إنه 

قالوا إنهم أطلقوا  ،ف عن أسمائهمكشَ من رجال لم يُ غان افي دجمع العديد من الصحفيين روايات 
ل عن أحدهم قوله إنه وجنود آخرون ألقوا شقونُ  ،النار على الناس بعد أن استسلموا وأياديهم في الهواء

زعم أن عميالا في الشاباك يَ ، ”اإلسرائيلي“ في الجيش ه ضابطاا لقتل القبض على فلسطيني كان مطلوباا 
ر في المحكمة على تقديم الرجل إلى المحاكمة، ألن المخابرات سُتجبَ  قال إنه ال يمكن أبداا و  ،كان برفقتهم

ا األسير "يهرب" ثم أطلقو  واتركالجنود ولماذا  ،م المعلومات التي أدت إلى اعتقالهالذي قد   العميلتسمية 
 النار عليه وهو يجري.

"كان األسير سُينقل من المنزل الذي تم أسره فيه إلى  :حد قدامى المحاربين في وحدة أخرىقال أ
تجعل من المغري  ،أو قنبلة يدوية بطريقة معينة ك الجنود مسدساا ترُ ، حيث يَ المنزلعن  زقاق مظلم بعيداا 

في بعض األحيان كانوا كما أنه  ،النار عليه قطالبإ ذلك قاموالذلك عندما فعل  ،بالنسبة له الوصول جداا 
 .ن النار عليه على أساس أنه سيهرب"لديك دقيقتان للركض"، ثم يطلقو  :يقولون له

 يتسحاق بونداك
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داغان من قام إنه عندما تعلق األمر بقائمة األهداف الحمراء،  ،نيالسابق أحد قاذفي القنابل قال
لتي تقضي بإعطاء المشتبه بهم فرصة لالستسالم قبل أن ا” اإلسرائيلي“ لجيشلقاعدة بإلغاء جانب واحد 

يؤكد داغان ذلك لكنه حيث  ،المباشرلالغتيال  هدفاا تحت قيادة داغان اللون األحمر حيث كان  ،ُيقتلوا
في ظروف  نعيشكنا  ،: "كل المزاعم حول كوننا فرقة موت أو عصابة قتلة هي هراءيقول إنه كان مبرراا 

ال يمكن أن يكون و  ،ذات األسلحةنفس ثياب مدنية ومسلحين بكنا نرتدي المطلوبين و ألننا ، صعبة قتالية
 ،كل المطلوبين في ذلك الوقت مسلحين -تقريباا –ألنه  ،إجراء اعتقال لشخص مسلح -من وجهة نظري-
ال يزال فإننا نطلق عليه النار، ألنه سواء كان يستدير أو يركض أو يهرب  يحمل سالحاا كان أي رجل و 
كان من الواضح أننا إذا لم فقد ، أيضاا االنتحار هدفنا لم يكن  كما ،لم يكن هدفنا قتلهمف ،مل سالحاا يح

 ".لنار أوالا فسيطلقون النار علينانطلق ا

والتي انتهت بوفاة المطلوب، طالب بونداك  1972نوفمبر  29بعد إحدى عمليات االعتقال في 
وأفيد في المحاكمة أن باز أطلق النار من مسافة بعيدة  ،، عسكرياا -غانانائب د-شموئيل باز بمحاكمة 

 .تقدم باز نحوه وأطلق النار طوال الوقت للتأكد من موته ،على الرجل الذي كان يحمل بندقية فسقط

 بالضبط؟" أن أفعل "وماذا تريدني  :سأل باز

على  زال قادراا ال يفهو "حقيقة سقوط الرجل ال تعني أنه ال يقوم بفعل ما أو أنه مجروح فقط 
  .إطالق النار علينا

 قال داغان: "ال توجد طريقة أخرى للتصرف في مثل هذا الموقف".

تم وضع جميع الشكاوى والشائعات والشهادات و  ،ك وتمت تبرئتهالش   ه فيحصل باز على حق
 خارجي.األخرى لعدم قول أي شيء عن الجثث العديدة في خزانة، وتم إغالقها بإحكام لمنع أي تحقيق 

يمكن للمرء أن يجادل بشكل و  ،لقواعدها الخاصة وعملت وفقاا  ،غان قاسيةابال شك كانت وحدة د
وهو  ،”إسرائيل“ مواز  للقانون الجنائي فيو معقول بأن هذه كانت بداية نظام قانوني خارج نطاق القضاء 

لناس في األراضي التي ألول مرة تقضي على او غان، اكانت وحدة دحيث  ،نظام تطور بهدوء وسرية تامة
 بدالا من اعتقالهم ومحاكمتهم، كما يقتضي القانون الدولي.  ،”إسرائيل“ تسيطر عليها

القيام بأعمال تتعارض مع  "من أجل حماية مواطنيها، يجب على الدولة أحيانا  قال داغان: 
 الديمقراطية".

ما أراده قادة  ،رف ظاهرياا رغم أنها غضت الط، ”اإلسرائيلية“ كل هذا تبنته السلطات المدنية
” اإلسرائيلية“ سمح هذا الهدوء للحكوماتو  ،الدولة في المقام األول كان الهدوء في المناطق المحتلة
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والواردات الرخيصة من المناطق، فضالا عن سوق )الُعم ال( باالستمتاع بالعمالة الفلسطينية الرخيصة 
 ة ال تربطها بها عالقات تجارية.للصادرات وهو أمر مهم لدولة محاطة بدول معادي

 يعتقد اليمينحيث  ،نت من بناء المستوطنات اليهودية في األراضي المحتلةمك   ،عالوة على ذلك
من أجل الحفاظ على  1967أن تتمسك بالمناطق التي احتلتها عام ” إسرائيل“ أن على” اإلسرائيلي“

من اليهود المتدينين أن غزو يهودا والسامرة التوراتية  باإلضافة إلى ذلك يعتقد العديد ،الميزة االستراتيجية
تأمل كلتا المجموعتين في أن  ،، وأعاد األمة إلى وطنها التاريخي واإلسراع بقدوم المسيحكان تدخالا إلهياا 

 إنشاء أكبر عدد ممكن من المستوطنات من شأنه أن يعيق إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.

 ، فسرت القيادة السياسية الهدوء الذي حققه الشاباك والجيش"اإلرهابية"في ظل غياب الهجمات 
، وكأن التاريخ قد توقف ولم يكن هناك حاجة للتعامل مع ودفاععلى أنه انتصار كامل ” اإلسرائيلي“

 القضية الفلسطينية.
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9 
 العالمية تتصدرمنظمة التحرير الفلسطينية 

 

أقلعت الرحلة رقم  ،1968يوليو  23بتاريخ  ت غرينتشبتوقيمساءا  10:31الساعة في تمام 
فيوميتشينو في مدينة ليوناردو دافنشي متجهةا إلى مطار هيثرو لندن من مطار  ،707طائرة بوينج ب 426

 وعشرة من أفراد الطاقم ،اثني عشر إسرائيلياا منهم ، على متنها ثمانية وثالثين راكباا حيث كان ، اإليطالية
تل أبيب [ بمدينة اسمه حالياا بن غوريونمطار اللد ]قرر أن تهبط الطائرة في كان من المُ و  ،”اإلسرائيليين“

 .ليالا  1:18الساعة  حوالي

الفلسطينيين الثالثة الذين كانوا على  "اإلرهابيين"بعد حوالي عشرين دقيقة من اإلقالع، اقتحم أحد 
، ه العودة إلى مقعدهوطلبوا منمخموراا أن الرجل في البداية اعتقد الطيارون  ،مرة القيادةمتن الطائرة قُ 

سقط ، على أمل أن يُ "االرهابي"يد  " بضربماعوز بورات" ساعد الطيارقام مُ حينها  ،سدساا لكنه أخرج مُ و 
م أطلق رصاصة باتجاهه بضرب بورات على رأسه، ثُ  "اإلرهابي"قام  ، ولكن لم يستطع ذلك،سدسالمُ 

 ،بطان الطائرة رد بسرعة وقال له إنه سيهبط بالطائرة أينما شاءيدوية، لكن قُ نبلة أخرج قُ ثم  ،لكنها أخطأت
راقبة في روما رسالة مفادها أن الطائرة التي كانت على ارتفاع رج المُ تلقى بُ  11:07في الساعة 

غير مسارها وتتجه إلى الجزائر العاصمة، حيث هبطت في الخامسة والثالثين دقيقة قدم كانت تُ  33,000
في الطريق أذاع الخاطفون إشارة نداء الطائرة إلى و  ،نتصف الليل، بموافقة السلطات الجزائريةد مُ بع

 .707تحرير فلسطين 

واحُتجز  ،وكذلك جميع النساء واألطفال” اإلسرائيليين“ عند الوصول تم إطالق سراح جميع غير
رب من المطار رطة األمن الجزائرية بالقُ نشأة تابعة لشُ كاب رهائن في مُ باقي أفراد الطاقم السبعة وخمسة رُ 

أسيراا فلسطينياا كانوا قابل أربعة وعشرين حيث ُسجنوا لمدة ثالثة أسابيع، إلى أن تم إطالق سراحهم مُ 
 جون اإلسرائيلية.في السُ ُمعتقلين 
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 صورة الطائرة المخطوفة على مدرج مطار هواري بومدين في الجزائر

ذهل من قبل بشكل مُ  جريئاا  هجوماا  426لة كان االستيالء على الرح
كانت الجبهة الشعبية  ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أال وهوفصيل جديد

في  1967كانون األول )ديسمبر(  11 لتحرير فلسطين قد تأسست في
، جورج حبش من اللد، الفلسطينيين ل اثنين من الالجئينبَ من ق   ،دمشق

يعتنقون الفكر الماركسي و  ،أطفالأطباء كالهما  ،ووديع حداد من صفد
في ضربة واحدة سريعة فازت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و  األرثوذكسي،

درة بانتصار تكتيكي واستراتيجي قصير المدى، مما يدل على أن لديها قُ 
ونشر القضية ” إسرائيلة“ كاب مدنيةالستيالء على طائرة رُ لروعة مُ 

دس على القُ أنها فرضة قضية كما  ،العالمالفلسطينية في جميع أنحاء 
واألسوأ من  ،نظمة رفضت االعتراف بها وهو تنازل مهينمع مُ  اتفاوضمال

 ،في النهاية إلى الموافقة على تبادل األسرى” إسرائيل“ اضطرتفقد ذلك 
 .وهي إهانة أعلنت أنها لن تحدث أبداا 

      

 وديع حداد

 جورج حبش
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 هود الحثيثة التي يبذلها الجيشمن الجُ على الرغم ف ،قدمةجرد مُ كانت مُ  426لكن الرحلة 
وعلى طولها تزداد ” إسرائيل“ دودسلحة داخل حُ تجعل الهجمات المُ لكي  الشاباكجهاز و ” اإلسرائيلي“

من مجموعات نظامية أو ُمنشقة ال حصر لها  اتمجموع الذين ُيشكلون صعوبة، إال أن عرفات وأتباعه
أدركت  ”إسرائيل“ ال أنإ، اعتماداا على احتياجاته اللحظية رفات،ا عمكن أن يعترف بها أو يتبرأ منهالتي يُ 

 مسرح قطاع غزة والضفة الغربية. أن العالم أكبر بكثير من

 ، فقدإليقافه ستعدة تماماا وكانت أوروبا الغربية غير مُ  ،في أي مكان "اإلرهاب"يمكن أن ينفجر 
موانئ تم تفاديها بسهولة، وقوات الشرطة كانت والحواجز في المطارات وال ،دود سهلة االختراقكانت الحُ 

مع الفلسطينيين ذوي الميول الماركسية،  يهاب اليساريين عززت تعاطالمترهلة وعاجزة، وحركات الطُ 
على سبيل المثال، أو األلوية الحمراء في  (في ألمانيا )عصابة بادر مانهوفوالراديكاليون في أوروبا مثل 
 .للفلسطينيين وجستي والتشغيليإيطاليا عرضوا التعاون الل

شكلة الفلسطينية ت المُ طالما ظل  ف، ”اإلسرائيلي“ جتمع االستخباراتهائالا لمُ  ل تحدياا كل هذا شك  
بسيطة  ستكون كانت األمورو بعد حرب األيام الستة، ” إسرائيل“ محصورة في األراضي التي احتلتها

هم  -”اإلسرائيليون“ وخاصة-مواجهة، وكان اليهود خط العلى ولكن اآلن أصبح العالم بأسره  ،نسبياا 
 ستهدفون.المُ 

 

 

من  840رقم  (TWAتي دبليو آيه )رحلة ، أقلعت 426 الرحلةمن كارثة أكثر من عام بعد 
وسبعة من  ،ستة منهم إسرائيليون :فقط راكباا  120على متنها كان و  ،تجهة إلى تل أبيبلوس أنجلوس مُ 

بعد نصف ساعة من و  ،توقفت في نيويورك ثم هبطت في روما للتزود بالوقود وكالُمعتاد ،أفراد الطاقم
اعتراض ن كانوا على متن الطائرة في روما في و إقالعها في آخر توقف لها في أثينا، بدأ أربعة فلسطيني

اندهش حيث  ،مرة القيادةضيفة تحت تهديد السالح على فتح باب قُ أجبر أحدهم مُ طاقم الطائرة، حيث 
 قنبلة يدوية. وفي يدها د الطيار، هاري أوكلي عندما رأى أن وراء الرجل كانت هناك امرأةساعمُ 

"كانت ترتدي مالبس ، الطيران التي كانت على متن الطائرةضيفة تتذكر مارغريتا جونسون مُ 
ضيفين وصفها أحد المُ و  ،مرنة، وسترة بيضاء، وبنطلون أبيض" قبعة بيضاء، أنيقة للغاية كلها بيضاء

حلق فوق حيفا، قائلة إنها مسقط القبطان بإعادة توجيه الطائرة لتُ أمرت حيث ، "السيدة غير جذابة" الذكور
 .ارأسها، وهو ما لم يسمح لها الصهاينة بالعودة إليه
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 "االنتصار"بعد  ،1944بالفعل في حيفا عام  "ليلى خالد"لدت وُ 
عائلتها  نزحتحيث ، اليهودي في المعركة المريرة لتلك المدينة الساحلية

المنشأة ” إسرائيل“ لكن دولة ،هدأ الحربتة العودة عندما ي  ن  إلى لبنان ب  
  .منعت عودة الالجئين حديثاا 

كتظ لالجئين في مدينة صور بجنوب خيم مُ خالد في مُ  ت ليلىنشأ
، وبحلول سن الخامسة عشرة كانت حاداا  سياسياا  لقد طورت وعياا  ،لبنان

الفرع األردني للحركة االشتراكية العلمانية العربية التي في  بالفعل عضواا 
  المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش. رأسها الحقاا ت

فبراير  18في ، فخالد على الطيران المدنيلليلى  جومأول هُ  840رحلة تي دبليو آيه  كنتلم 
عندما كانت على وشك اإلقالع  707 بوينج جوم على طائرة من طرازساعدت في التخطيط لهُ  1969

طالق  ، حيثمن مطار زيورخ بنادق النار من قام أربعة من أعضاء الجبهة الشعبية بإلقاء قنابل يدوية وا 
صابة مُ صابتها ا  و قمرة القيادة  جاهت كالشنيكوف كما شاركت  ،ساعد الطيار بجروح قاتلةبالرصاص وا 

طائرة الرحلة تي دبليو آيه لكن اختطاف  ،خرىخلف الكواليس، في عدة هجمات أُ  وحتىباشر بشكل مُ 
 جعلها مشهورة. 840

تستطع تلك لم  ،ينتين إسرائيليتقاتلمُ طائرتين برفقة  ،”إسرائيل“ فوق للطائرة السريعبعد التحليق 
تم و هبطت الطائرة بسالم في دمشق، ثم فعل شيء خوفاا من إلحاق األذى بالركاب،  الطائرتين الُمقاتلتين

رهينة لمدة ثالثة ك حتجزينمُ  ظالاثنين كاب وأفراد الطاقم، باستثناء إسرائيليين اح جميع الرُ إطالق سر 
 ثم أوصلتهمالطائرة الفارغة  مقدمةفّجر الخاطفون ثم  ،ثم أطلق سراحهم مقابل جنود سوريين ،أشهر

 المخابرات السورية إلى بر األمان.

تم تصويرها  ،في العالم "إرهابية"أشهر ر و لذلك العص خالد رمزاا  ت ليلىضون ذلك أصبحوفي غُ 
ظهرت صورتها على وأيضاا  ،قاتلي الحريةفي مئات المقاالت وتم اإلعالن عنها في أغاني المدح لمُ 

سوداء تتدفق من تحت  ذةتلبس ب  ، و AK-47كانت تمسك ببندقية عندما  تلك الصور أبرزو الملصقات، 
 رصاصة ودبوس قنبلة يدوية".نها صنعته من "أ قالت ،ذهل على إصبعهاها، وخاتم مُ تكوفي

من  "العال"خالد وزمالؤها اختطاف طائرة تابعة لشركة  ليلى حاولت 1970سبتمبر  6في 
، ”اإلسرائيلي“ قاتل سابق في سالح الجو، طيار مُ "أوري بارلي"القبطان  ، حيث كانأوروبا، لكنهم فشلوا
أطلق رجل  وفوراا  ،ودفع الخاطفين إلى األرض ،ةفاجئ مما خلق قوة سلبيمُ ُهبوط وضع الطائرة في 

 ليلى خالد
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قام م ث ،مرة القيادة وتغلب عليهاجاء آخر من داخل قُ  ثمخالد، ليلى تخفي من الشاباك النار وقتل شريكة مُ 
 رطة في لندن عندما هبطت الطائرة.تسليمها إلى الشُ ب

: في ذلك اليوم ائرات، حيث اختطفت طأربع فرق أخرى للجبهة الشعبية كانت أكثر نجاحاا  لكن 
ورحلة لشركة خطوط عبر  رحلة لشركة الخطوط الدولية السويسرية،و رحلة لشركة بان أمريكان العالمية، 

تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء طائرة قاموا باختطاف وبعد ثالثة أيام،  العالم الجوية،
 خالد والعديد من رفاقها.ليلى عن  هبطت بها في األردن، وطالبت باإلفراجثم ، البحار

الذين تم نقلهم إلى حي  ،وأحد أفراد الطاقم ،كاب باستثناء خمسة وخمسين يهودياا ج عن الرُ فر  أُ 
وقام الخاطفون بتفجير الطائرات الفارغة بينما كانت كاميرات التلفزيون تبث الصور  ،فلسطيني في عمان

 "أحلك يوم في تاريخ الطيران". :وصفته وسائل اإلعالم بأنهوهو ما  ،للعالم

، الذي صورته وسائل اإلعالم الدولية على أنه ملك ملك األردن لملك حسينل أسوداا  كما كان يوماا 
كان األردن، وكان شكلون غالبية سُ الفلسطينيون يُ حيث إن  ،فقد السيطرة على مملكتهوأنه غير كفء 

آخذة  ،اعه يتصرفون كما لو كانت البالد ملك لهمعرفات وأتب كانفقد ، الفلسطينيون حسين يخشىالملك 
 .وأنهم يخططون لسرقة مملكته ،في االزدياد

حاولة اغتيال الملك من قبل خلية فلسطينية، كان رده بعد اإلحراج العالمي للطائرات المخطوفة ومُ 
جوم وحشي شن هُ خابرات برطة والمُ في منتصف سبتمبر/ أيلول، أمر الجيش األردني والشُ ، فوشديداا  سريعاا 
 أطلق الفلسطينيون، حيث سلسلة من العمليات خالل شهرعبر  ،عرفات، وذبحهم دون تمييز أتباععلى 
نظمة التحرير الفلسطينية إلى االنتقال ُقتل آالف الفلسطينيين، واضطرت مُ فقد اسم "أيلول األسود"،  عليها

 ة البناء.نهارة في إعادإلى لبنان، حيث بدأ ما تبقى من قيادتها المُ 

 "اإلرهاب"فتح وفصائلها تجميع صفوفها وأطلقت موجة وحشية من  حركة رعان ما أعادتسُ 
أن الهدف هو "إظهار أن  ،أوضح بسام أبو شريف، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينكما  ،الدولي

 الطرد من األردن لم يضعفنا على اإلطالق".

يل من أمر رئيس بعد أكثر من عام بقلو  ،1971نوفمبر  28في 
الوزراء األردني وصفي التل باالعتداء على الفلسطينيين، ُقتل بالرصاص 

سلحين اغتيال السفير وبعد أسبوعين حاولت مجموعة من المُ  ،في القاهرة
فلسطينيون  مَ عدَ بعد ذلك بشهرين أَ و  ،األردني في بريطانيا زيد الرفاعي

م قصفوا ثُ ” إسرائيل“ عاون معهمة التخمسة مواطنين أردنيين في ألمانيا، بتُ 
 ”. إسرائيل“ مكاتب شركة غاز هولندية وشركة إلكترونيات ألمانية، متهمين إياهم بالتجارة مع

 وصفي التل
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نظمة غير معروفة حتى اآلن ُتدعى "إيلول األسود"، تم تنفيذ جميع هذه الهجمات من قبل مُ 
نظمة لكن هذه لم تكن مُ  االسم جديداا  ربما كان ،ميت بهذا االسم إحياءا لذكرى المذبحة في األردنسُ و 

سرعان ما اكتشف الموساد أن أيلول األسود هو أحد فصائل فتح ف ،جديدة
ياد( القائد إأبو  التي تتطور باستمرار، بقيادة صالح خلف )االسم الحركي:

الراصد الذي كان وهو نظمة التحرير الفلسطينية، السابق لفرع استخبارات مُ 
من ، تكرروسط االقتتال الداخلي المُ  "اإلرهابية"مكانته حاول الحفاظ على يُ 

أعاد خلف تعريف حيث أجل العمل ضد مجموعة واسعة من األهداف، 
 أعداء الشعب الفلسطيني، بدءا من "الواليات المتحدة" اإلمبريالية، مروراا 

 باألنظمة العربية المرتبطة بها، وتنتهي بإسرائيل".

ثالثة من أيلول األسود وواحد من الجبهة الشعبية ) "إرهابيين"اختطف أربعة  1972مايو  8في 
وسبعة من أفراد الطاقم من  راز سابينا تحمل أربعة وتسعين راكباا كاب من طُ طائرة رُ ( لتحرير فلسطين

عندما هبطت الطائرة في و  ،كاب إسرائيليين أو يهودوكان أكثر من نصف الرُ  ،بروكسل إلى تل أبيب
 المسجونين في "اإلرهابيين"من رفاقهم  315ن غوريون( طالب الخاطفون باإلفراج عن مطار اللد )اآلن ب

 ”. إسرائيل“

اقترح مئير داغان وأعضاء من وحدة  ،ختلفتين إلى وزير الدفاع موشيه دياني رد مُ طتَ تم تقديم خُ 
خرين المفرج عنهم جناء عرب، ويختلطون مع األسرى اآلقوا رؤوسهم ويتظاهروا بأنهم سُ حل  أن يَ  (الحرباء)

خبأة أسلحتهم المُ  يستخرجواصبح الرهائن بأمان، ، ويصعدوا معهم على متن الطائرة ثم بمجرد أن يُ حديثاا 
نار على الساجناء اذا لزم طالق ال"إ ليالقيادة العُ على ا كما اقترح داغان ،"اإلرهابيين" ويقضون على

 األمر".

اقترب  ،سيريت ماتكالفي قائد وحدة الكوماندوز  طة التي طرحها إيهود باراكل ديان الخُ فض  
بالخفاء اثنين تنكرين بطاقم المطار، يرتدون وزرة بيضاء ويحملون باراك وفريقه من الطائرة المخطوفة مُ 

تلت راكبة في وقُ  ،"اإلرهابيين"ثم اقتحموا الطائرة وقتلوا وجرحوا جميع  ،بيريتاوعشرين مسدساا من طراز 
بجروح طفيفة برصاصة  "بنيامين نتنياهو"صيب جندي شاب اسمه كما أُ  ،نيخر آن يثنصيب اأُ االشتباك و 

 هاجمين اآلخرين.أطلقها أحد المُ 

ولكن على الرغم من نجاحها، فقد تحقق  ،”إسرائيل“ اتخذت عملية سابينا أبعاداا أسطورية في
الثوار في  ، قامكامل ود: "ليوم  قال أحد قادة أيلول األس ،الهدف االستراتيجي الرئيسي للفلسطينيين أيضاا 

 ."شاهدكان العالم كله يُ  ،حتلةأنفاسهم ليروا ما سيحدث في مطار فلسطين المُ حبس بجميع أنحاء العالم 

 أبو إياد –صالح خلف 
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أدت الموجة الجديدة من  ،رعان ما احتشد العديد من هؤالء الثوار من أجل القضية الفلسطينيةسُ و 
 نظمات السرية.االنضمام إلى المُ  إلى زيادة هائلة في طلبات "اإلرهابي"النشاط 

طلبات االنتساب الى رسالة تحمل نفس احتوت جميع فقد  "أيلول األسود" وفقاا ألحد أعضاءو 
 في العالم". طريقة لجعل صوتنا مسموعاا  اا "لقد وجدت أخير المضمون 

ء من قام ثالثة أعضا 1972مايو  30في  ألعمال التدمير،دد جندين الجُ تم استخدام هؤالء المُ 
الجيش األحمر الياباني من اليساريين السريين الذين تم تدريبهم من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

طوط الجوية الفرنسية من روما إلى مطار في كوريا الشمالية ولبنان، بالطيران على متن طائرة تابعة للخُ 
متوافقة مع  "الماوية"كانت أيديولوجيتهم فيما إذا داخل الجبهة الشعبية، كان هناك بعض الشك ولكن  ،اللد
للموت من  -أو األصح، رغبتهم الشديدة  -عجبوا باستعداد اليابانيينلكن الفلسطينيين أُ  ،الجبهة "ماركسية"

 الفلسطينية. أجل القضية

كانت أجهزة الفرز التي نشرها الشاباك حول مكاتب شركة ، حيث لم يجذبوا أي اهتمام في المطار
سحب الرجال اليابانيون الثالثة  ،ياح آسيويينتوترين، وليس سُ كان شرق أوسطيين مُ ث عن سُ العال تبح

إطالق النار بشكل عشوائي على ب وايدوية من أمتعتهم وبدأالقنابل وبعض ال AK-47بنادق من طراز 
ن الدماء تكدسون في بركة ممُ  يتذكر أحد الشهود قائالا: "رأيت خمسة وعشرين شخصاا  ،زدحمةالمحطة المُ 

ل بالقرب من الحزام بمدفع رشاش وأطلق النار على ارجال"وقف أحد  ،رب من حزام النقل رقم ثالثة"بالقُ 
 لما رأى الناس في مجموعات كبيرة".قنابل يدوية كُ ألقى آخر وشخص   ،طول الغرفة

 ، سبعةُقتل ستة وعشرون شخصاا  فقد ،مألت أصوات سيارات اإلسعاف شوارع تل أبيب لساعات
 قدسة، وأصيب ثمانية وسبعون بجروح.عشر منهم من الحجاج المسيحيين البورتوريكيين إلى األرض المُ 

لتحرير  تحدث باسم الجبهة الشعبيةالمُ  "بسام زايد"في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، دافع 
ثم ، أبرياء جميع القتلى ُمذنبون وانه ال يوجد، عن مذبحة الحجاج، وأعلن أن فلسطين )وزوج ليلى خالد(

 على الفشل في منع المجزرة.” اإلسرائيلية“ عور بالندم المرير مؤسسة الدفاعساد شُ 

 

 

 ، ولكنناسبةرائيل للتوصل إلى استجابة مُ ت إسكافح ،من خالل هذه الموجة الجديدة من الرعب
عملية عقابية حددة، أمر رئيس الوزراء ليفي إشكول بفي غياب أي معلومات استخباراتية مُ و في البداية 
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جة القائلة بأن األنظمة استند ذلك إلى الحُ و  ،الطيران المدني العربي مثل اسهداف ضد هدف سهل نسبياا 
نظمة طوط الجوية كانت مسؤولة عما كان يحدث وكانت تدعم مُ سيطر على هذه الخُ العربية التي كانت تُ 
 التحرير الفلسطينية.

 14وفجرت  ،المطار الدولي في بيروتئيلية إسراعسكرية  داهمت فرقة ،1968في ديسمبر 
طوط الجوية اللبنانية الدولية، وخطوط ترانس طائرة فارغة تابعة لشركة طيران الشرق األوسط، والخُ 

 نجحت العملية في أنها دمرت الطائرات دون وقوع إصابات في صفوف ،ميديترينيان الجوية
 ستقبلية على الطيران المدنيالمُ  "اإلرهابية"دع الهجمات لكن لم يكن لها تأثير حقيقي في ر ، ”اإلسرائيليين“
إلى جانب إدانة  ،على أهداف مدنية شرساا ” اإلسرائيلية“ وكان رد الفعل الدولي على الغارة، ”اإلسرائيلي“

وألغى بيع خمسين ” إسرائيل“ مجلس األمن الدولي، شدد الرئيس الفرنسي ديغول حظر أسلحة بالده على
 قاتلة.طائرة مُ 

عليها تم الحصول حددت المعلومات االستخباراتية التي حيث  ،ذلك من الفشل سوف يتبع اا مزيد
 2في و  ،نظمة التحرير الفلسطينيةكمقر لمُ تعمل بيروت  مدينة فيأن إحدى المكاتب  من نقطة االتصال

وقيت على زودة بأجهزة تأربعة صواريخ آر بي جي من قاذفات مُ  "قيسارية"أطلق نشطاء  1970فبراير 
رية: اسقال ناشط في قي ،داريةاإلف ائوظبالغل بشكل أساسي تشياتضح أن المبنى ، حيث نوافذ المكاتب

كانت هذه واحدة  ،يتعلق بذلكلم "أصيب بعض السكرتارية بجروح واحترقت بعض األوراق"، لكن األمر 
جولدا مئير،  ةالجديد” سرائيليةاإل“ الوزراء ةعليها رئيس تالتي وافق "اإلرهاب"كافحة من أولى عمليات مُ 

 .1969رئاسة الوزراء بعد وفاة ليفي إشكول في فبراير  تقد تول التي

استطاع اثنان من  ،محاوالت قتل مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تكن أكثر نجاحاا 
لتي كان وديع شارع محي الدين في بيروت، وا 8صول على عنوان الشقة الواقعة في رية الحُ اسشطاء قينُ 

قال تسفي  ،القصر في بيروت صاحبحداد يتصرف مثل كان فقد  ،حداد يستخدمها كمكتب ومسكن
، شكلة في العثور عليه، لم يكن خائفاا ولم يتخذ أي احتياطات": "لم تكن هناك مُ "ريةاسقي"أهاروني رئيس 

وهبطت على  ،سريع( من قارب 707)الوحدة ” اإلسرائيلية“ يوليو نزلت قوات الكوماندوز البحرية 10في و 
شقة وقاموا أفراد الفرقة باستئجار  ،رية قاذفين قنابلافراد قيسأتسلم و  ،رب من كازينو بيروتالشاطئ بالقُ 
حداد جالساا التي رأى غرفة الب أحدهم الصواريخ على نافذة ، صو  صباحاا  9في الساعة و  ،مقابل حداد

 على ثالثين ثانية وهرب من المكان.، وضغط على زر العداد الذي تم ضبطه هافي

انفجر  رفة األخرى، حيث كانت زوجته وأطفاله جالسين،حداد إلى الغُ دخل " :قال مايك هراري
 ."كانت غولدا قد أمرت بعدم إيذاء أي شعر على رأس بريء حيث حداد بأعجوبة، ونجا الصاروخ،
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بش في بسابا، وهي منطقة في لبنان فيال جورج ح” إسرائيلي“ عميل سريفي غضون ذلك حدد 
 15في و  ،رفة منزله مع بعض رجالهعلى شُ  ر حبش جالساا حتى أنه صو   ،جبلية جنوب شرق بيروت

جاور وهدمه بدالا هجوماا لقصف المنزل، لكنه أصاب منزل مُ ” اإلسرائيلي“ يوليو/ تموز، شن سالح الجو
 .صابته بجراح بسيطةإبعد ونجا حبش  ،من ذلك

إلى االنتقادات  ، ويرجع ذلك جزئياا "ريةاسقي"ير استقال أهاروني من رئاسة بعد ذلك بوقت قص
  مايك هراري. بعد ذلك هُ فَ لَ خَ ، و "اإلرهاب"الموجهة إليه لعدم القضاء على قادة 

كانت عملية  ،باشرة إلى الهدف األول: ياسر عرفاتهراري ذهب مُ 
حرير الفلسطينية في نظمة التطة هراري الغتيال زعيم مُ الصحراء البيضاء خُ 

تم إنشاء منصة  ،1970سبتمبر  1احتفال للعقيد معمر القذافي في ليبيا في 
تم طرح عدة أفكار و  ،ور مدينة طرابلس القديمةلكبار الشخصيات بجوار سُ 

تصلة بجهاز توقيت على الجانب وضع قذيفة هاون مُ ثم  ،"ريةاسقي"في 
عرفات والقادة اآلخرون، قصف المنصة حيث يجلس ليتم اآلخر من الجدار 

 ،صول على تأكيد بذلكتفجرات أسفل المنصة وتفجيرها بعد الحُ أو وضع مُ 
 مع-إشكالية ألنه ذات عرفات كان هناك في النهاية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه كانت عملية 

لى ليبيا عدة سافر هراري وطاقمه إ ،"لذلك قررنا الذهاب مع قناص ،أخرى روحاا  120 قتلسيتم  -عرفات
 مرات الستكشاف المكان واستئجار منازل آمنة والتخطيط لطرق الهروب.

طة إلى رئيسة الوزراء جولدا الخُ  "زامير "تسفيدير الموساد م مُ عندما قد   ل شيء جاهزاا كان كُ 
وأن تؤدي إلى ” إسرائيل“ ركزة علىأن تكون العملية مُ وخشية  ،مئير للحصول على موافقتها النهائية

 حاوالت اغتيال قادة إسرائيليين تم إلغاء الخطة.انتقادات دولية شديدة ومُ 

 الرسائل الُمفخخة،بخيبة أمل أرسل هراري عميلين إلى أوروبا مع أوامر إلعادة تنشيط إعداد 
ستهدفة، لدان المُ "كان من السهل إيصالها إلى البُ  ،إن لهذه القنابل "ميزتين واضحتين" "موتي كفير"وقال 
طويالا للفرار على عكس إطالق النار، األمر الذي يجذب االنتباه  ها بدت غير مؤذية، ووفرت وقتاا ألن

سلحين بهذه القنابل، ولكن لم يمض وقت طويل قبل من تشويه اثنين من المُ ” اإلسرائيليون“ تمكن ،الفوري"
 م.مع بريده نظمة التحرير الفلسطينية أن يكونوا أكثر حرصاا أن يتعلم موظفو مُ 

وأهداف الموساد األساسية هي عرفات، أبو جهاد، حبش، حداد  ،وظلت فتح وفروعها دون رادع
 خطر دائم.لكنه يشكل عافى، و ، مُ حياا  كل واحد منهم بقي

 مايك هراري
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خابرات لفشلها في هت أصابع االتهام إلى أجهزة المُ ج  وُ  ،”اإلسرائيلية“ غلقة للقيادةفي الجلسات المُ 
قال هراري: "عندما انفجرت حافلة في القدس،  ،أو ردع الهجمات المستقبلية "اإلرهابية"وقف الهجمات 

 نا في"لماذا ال أفجر أربع حافالت في بيروت أو القاهرة؟ بعد كل شيء، كل ما فعلوه هُ  ،نظروا إلي"
 ،كان بإمكاننا أن نفعله بهم في القاهرة أو دمشق أو عمان أو في أي مكان يريده أي شخص” إسرائيل“

إلى ال نغرق  لكيللقيام بهذا النوع من العمليات،  ستعداا لكنني لم أكن مُ  ،إمكاني فعلها في وقت واحدكان ب
 "اإلرهابيون"لم نكن يائسين إلى هذا الحد لقد بحثنا عن الضربة االنتقائية، تلك التي كان  ،مستواهم

 لكنها لن تترك أي بصمات".” إسرائيلة“ يعرفون أنها

  :همتينسيتعين على هراري التغلب على عقبتين مُ من أجل القيام بذلك 

  موجودة في عواصم الدول العربية، مما  "اإلرهابية"التنظيمات  مقراتكانت جميع  :أوالا
 ".ريةاسقي" ضمن صالحياتمنحها حق اللجوء في أماكن يصعب عليها العمل 

  ناسبين لهذه المهمةرية في ذلك الوقت مُ اسلم يكن رجال قي :ثانياا. 

تجانسة، وأمثالها إلى تصوير الجواسيس على أنهم مجموعة مُ  "جيمس بوند"تميل أفالم  حيث
، وفناناا (1)لدخُ مثل اليمكن أن يكون الشخص نفسه  راقبة، حيث يجمع المعلومات ، وخبير مُ حطماا مُ  ، وقاتالا

تم تدريب حيث  ،، وخاصة في الموسادختلف جداا الواقع مُ ولكن  ،حللها لصانعي القراراالستخباراتية ويُ 
أي  يجذبوا ال كان من المفترض أن ،على تنفيذ مهام طويلة األجل تحت غطاء عميق "قيسارية"مالء عُ 

، وأن يكون لديهم أقل قدر ممكن من االحتكاك مع الجهات الفاعلة المحلية، وأن يجمعوا أكبر قدر اهتمام
لم  فريقي"قال هراري:  ،أي حرب مقبلةسبق بشعار مُ ستإ” إلسرائيل“ مكن من المعلومات، بحيث يكونمُ 

جمال مكنه قضاء بعض الوقت في القاهرة كعالم آثار ودعوة كنت أبحث عن شخص يُ  ،يكونوا كوماندوز
ستشفى عسكري في مرضة في مُ مكن أن تعمل كمُ ناصر في جولة في الحفريات، أو امرأة يُ عبد ال
من  ،سدس أو رمي السكينمُ  استخدامأو  بمطلو هؤالء الناس لم يتلقوا التدريب على إخراج  ،دمشق

 ".خرى من األسلحةختلفين وأنواع أ، كنت بحاجة ألشخاص مُ "الرهاب"أجل محاربة 

ألن  ،لإلسرائيليين سياسياا  نظمة التحرير الفلسطينية إلى النشاط العالمي تحدياا انتقال مُ  أوجدكما 
السنوات، كما أنها لم تسمح لإلسرائيليين بالقيام بنفسها خالل تلك  "اإلرهاب"حارب الدول األوروبية لم تُ 
هم، ولم يكن نظر األوروبيون إلى الصراع في الشرق األوسط على أنه بعيد وغير مُ  ،بذلك داخل حدودها

 خطط لها ضد أهدافالمُ  "اإلرهابية"جمع الموساد مئات النصائح حول العمليات  ،لديهم أي حافز للتحرك
 ،ساعدة أجهزة استخبارات أوروبية صديقةروبا، ولكن للتعامل معها احتاج إلى مُ ويهودية في أو ” إسرائيلة“

                                                           

 الُخلد: حيوان ثديي حشري صغير، يختبئ مع فرو مخملي غامق، كمامة طويلة، وعينان صغيرتان جداا. (1)
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"نبلغهم بذلك مرة، مرتين، أوضحت غولدا مائير في اجتماع سري للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، 
 ."ثالث مرات أو خمس مرات، ولم يحدث شيء"

 طُيخط  نا بهدوء بينما كل يوم هُ  "ال أفهم لماذا نجلس ،كان اإلحباط يتنامى داخل الموساد
 .لقتل اليهود" "اإلرهابيون"

 :وقال ،"ريةاسقي"خابرات في اشتكى أفراهام "روني" ضابط المُ ، خالل اجتماع في مقر الموساد
يطاليا وقبرص معر   ،"نحن نعرف أين هم عامة. إنهم ال يحاولون حتى  فةا مكاتبهم في ألمانيا وفرنسا وا 
ل عملية اختطاف للطائرة، وستستريح األرض لمدة أربعين جر أحد مكاتبهم مقابل كُ االختباء. دعونا نف

 من كتاب قضاة الكتاب المقدس. قتبساا "، كما قال، مُ اا عام

بجمع  كلفاا لم يكن مُ  "قيسارية"كان الحل الذي قدمه هراري هو إنشاء فريق خاص داخل 
ه ركز بدالا من ذلك على "العمل في الخفاء والقيام المعلومات االستخباراتية قبل األعمال العدائية، ولكن

 "كيدون"طلق على الوحدة االسم الرمزي أُ  ،راقبة وتنفيذ األهداف البشرية وعمليات التخريب"بتحديد ومُ 
(Bayonet )وتعمل بشكل أساسي في أوروبا وهي السكين التي تكون في ُمقدمة السالح ،أي الحربة ،

 قراطية في أماكن أخرى.لدان الديمالغربية وفي البُ 

ولكن  "داني"، تحت قيادة عميل ُيدعى 1969نتصف عام هور في مُ في الظُ  "الحربة" بدأت نواة
أنشطتها على التدريب فقط  اقتصارواضطر إلى  ،لسنوات عديدة لم يستطع هراري توظيفها في الميدان

لقد فهمت  ،سيادتها نها تحترمأال إ ةغولدا مائير رغم حذرها من الدول الغربيبينما  ،ووضع عقيدة قتالية
ستهدفة في أراضيها دون إذن ذت عمليات قتل مُ إذا نف  ” إسرائيل“ مع أن الدول الصديقة لن تتعاون أبداا 

قرر ما هو مسموح وما هو محظور خابرات األوروبية "يمكنها أن تُ منها على حد تعبيرها، فإن أجهزة المُ 
إنه  ،كل هذا ليس بسيطاا  ،"لن تفعل ذلك هنا؛ ها نحن السادة: تقولول صديقة ناك دُ هُ و ، على أراضيها
 ليس بلدنا".

بالهدوء  "الحربة"أمرت حيث ر رأيها في النهاية، غي  ستُ  "مئير"بأن  اا قتنعمُ  ي كانذال "هراري"
"في النهاية لن  :وافق زامير على ضرورة استمرار التدريبالذي  قال هراري لزامير، تدريبها ومواصلة

منا فقط بجهود جمع احترمنا سياسة رئيس الوزراء وبالتالي قُ  ..يكون لدينا بديل سوى قتلهم في أوروبا
 المعلومات وأعدنا األفراد واألسلحة التي ستكون مطلوبة في المستقبل".

جندين أن يكونوا ماهرين في الحركة السريعة، كان على المُ  ،كان نظام التدريب واإلعداد هذا شاقاا 
 ،، واقتحام المباني، والقتال اليدوياآلثاروالتخلص من  ،والخطف ،ة السيارات أو الدراجات الناريةوقياد

وقد  ،روف القتالتنوعة من ظُ أن يكونوا قادرين على العمل بهدوء في ظل مجموعة مُ  كان عليهم أيضاا و 
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 تم تطويره جزئياا  ،لغريزيةسدس مع التركيز على طريقة تعرف باسم الرماية االرماية بالمُ  علىتم تدريبهم 
والذي ساعد في تحرير ، "ديف بيكرمان" سمىدامى في الجيش األمريكي المُ حاربين القُ بواسطة أحد المُ 

أو تحقيق أقصى قدر من  ،إلى موقع إطالق النار الثبات، وهو يعتمد على الحركة السريعة من "داخاو"
طالق النارو  الحركةأثناء الدقة   .بالتوازي ا 

 "الحربة"عظم مهام ألن مُ  نظراا  ،المكياجمثل أخرى  اتمهار  علىتدريب الجندون إلى تاج المُ ثم يح
ليارين شاحاف،  وفقاا  ت،يمكن استخدام أشكال مختلفة من التنكر لتغيير الهوياو ستكون قصيرة األجل، 

عليك التأكد من أن فعقدة: "همة مُ المكياج، فهذه مُ  اتقانمالء الموساد على بتدريب عُ  الذي يقوم حالياا 
طاردة فوق أسطح ولن تطير حتى في مُ  ُمتماسكةالشارب لن يسقط حتى أثناء القتال وأن الباروكة 

، وكذلك أن بحيث يبدو معقوالا  ء مالبس واكسسوارات التنكرحارب كيفية ارتدايجب أن يعرف المُ و  ،المنازل
 نظف نفسه بسرعة إذا اضطر إلى الهروب".يُ 

ه ودائرته االجتماعية، حي  و ستعيده الوكالة إلى منزله حيث جند الختبار أخير يخضع المُ  اا أخير 
، دون أن يتم داا إذا كان بإمكانه أن يتنقل هناك بين أولئك الذين يعرفونه جيف ،وباسمه المستعار متخفياا 

 عادية من الغرباء.على العمل في دولة مُ  تحديد هويتهم فقد تم اعتباره قادراا 

وصل ثمانية من أعضاء  1972كر من يوليو عام بفي وقت مُ 
عسكر تدريب في الصحراء الليبية بقيادة محمد األسود" إلى مُ  أيلول"

كان الثمانية  ،يوسف النجار رئيس جهاز األمن والمعلومات في فتح
ختلفة كان لدى البعض شطاء فتح وتم اختيارهم ألسباب مُ جميعهم من نُ 

دراية بأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل  آخرون علىو  ،خبرة قتالية واسعة
 1945ومن بين هؤالء الرجال محمد مصالحة من مواليد  ،أكثر تحديداا 

يتقن اللغتين  ،وهو نجل أول رئيس لمجلس قرية الجليل في دبورية
، بل عمل يكن مقاتالا  ولكن لماأللمانية واإلنجليزية وأكبر من اآلخرين، 

سرعان ما و طلق عليه اسم عيسى، أو ومتحدث باسم الجماعة،  كراصد
 في جميع أنحاء العالم. أصبح مشهوراا 

ياد( مؤسس أيلول األسود، إصالح خلف )أبو  معلتقى الرجال الثمانية إفي المعسكر الليبي 
 وألب خلصاُ ومُ  اا به موثوق ، حيث كان أبو داودومحمد عودة )أبو داود( وهو ناشط في فتح منذ فترة طويلة

دون أن يكشفوا بالضبط ماهية تلك  شاركة في عملية بالغة األهميةاألخير أنهم على وشك المُ أبلغهم  ،إياد
خالل األسابيع القليلة التالية خضعت المجموعة لتدريب على األسلحة النارية، بما في ذلك  ،العملية

خاصة  ُقيودتم وضع و  ،سدسات والرشاشات والقنابل اليدوية باإلضافة إلى القتال اليدوي واللياقة البدنيةالمُ 

 يوسف النجارمحمد 
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وُطلب منهم إخفاء وجوههم طوال  ،زورةوجوازات سفر ليبية مُ  ،شفرةتم إعطاؤهم أسماء مُ و  ،على التنكر
بوجود عدد أكبر من  شاهدونهم انطباعاا إعطاء من يُ وذلك بهدف تكرر، وتغيير مالبسهم بشكل مُ  ،العملية

 أعضاء المجموعة.

يوليو حذر  7في  ،هذه االستعدادات في ليبيافي رصد  ماماا ت” اإلسرائيلية“ خابراتأخطأت المُ 
"وأفاد في  جوم في أوروبالشن هُ  ُتخططون "األسود أيلولالموساد من أن " "لوسيفر"عميل فلسطيني ُيدعى 

العديد ، فظهرت لكنه لم يكن لديه تفاصيل ،يستعد لعملية ذات طابع دولي" "األسود أيلولأغسطس أن " 5
كان و  ،تجاهل بعضها ، ولكن لسبب ما تمغرق قسم األبحاث في الموسادتُ  لتي كانتامن التنبيهات 

 .برامج االسقاطلوسيفر من بين أولئك الذين سقطوا من خالل العميل 

 ،نفصلة إلى ألمانيا الغربيةالثمانية برحالت جوية مُ  "األسود أيلول"قام مقاتلو  ،سبتمبر 4و  3في 
جارية، وشاهدها مئات الماليين من  1972دورة األلعاب األولمبية لعام في ميونيخ، حيث كانت  والتقوا

الذين ال نظمة التحرير الفلسطينية، نيابة عن الفلسطينيين وقد طلبت مُ  ،الناس في جميع أنحاء العالم
وقال خلف  ،لكن اللجنة األولمبية الدولية رفضت ذلكفي األلعاب األولمبية،  الجنسية، المشاركة يحملون

التي تتظاهر بأنها غير سياسية، لم و ذات السمعة الطيبة بأن هذه اللجنة  وقت الحق: "على ما يبدو في
 ."على عاتقها"قررت قيادة أيلول األسود أن تأخذ األمور  . حيثموجودين".نحن الفلسطينيون نكن 
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ثم  خيراا،أطة رب من محطة سكة حديد ميونيخ، أخبرهم عودة بالخُ عشية العملية في مطعم بالقُ 
تفجرات التي تم لجمع األسلحة والمُ  "عودة"وانضموا إلى  لهم شتركةوضع الرجال الثمانية وصية أخيرة مُ 

خفائها في خزانة في محطة السكة الحديد جوازات سفرهم  "عودة"استلم  ،تهريبها من إسبانيا والسويد وا 
وساروا إلى شارع  ،سهولة فوق السياجصعدوا بحيث  ،بالقرية األولمبية A25وأرسلهم إلى البوابة رقم 

كان هناك اثنان وثالثون و ، إلى األلعاب في ذلك الوقت” اإلسرائيلي“ تم إيواء الوفدي، حيث 31كونولي 
ضيفين األلمان ألن المُ وذلك سلحين، سدسات لكن البقية غير مُ ، اثنان منهم يحمالن مُ المنطقةفي  شرطياا 
 الحظ أي منهم ما كان يحدث.لم يُ و  ،جو سلمي قدر اإلمكانتوفير أرادوا 

 مقر الفريق "أيلول األسود" ت مجموعةسبتمبر، اقتحم 5في  صباحاا الرابعة في حوالي الساعة 
ورافع األثقال  "موشيه واينبرغ"صارعة درب المُ حاول مُ و  ،تمكن أحد الرياضيين من الفرارو ، ”اإلسرائيلي“
دة تسع لقاة على األرض لمُ ُتركت جثثهم مُ و  ،تلوا بالرصاصقُ لكنهم  "اإلرهابيين"قاومة مُ  "يوسف رومانو"

 ت الحقق، وفي و الذين احُتجزوا كرهائن ساعات على مرأى ومسمع من أعضاء الفريق التسعة اآلخرين
 ."رومانو"ثة تم العثور على عالمات تشويه شديد على جُ 

هذه االحداث يث شاهد كومة حمثلي شرطة والية بافاريا والحُ فاوضات مع مُ مُ  "عيسى"أجرى 
بلغت غولدا مائير في ذلك الصباح في القدس أُ  ،شاهدين في جميع أنحاء العالممئات الماليين من المُ 

قابل إطالق مُ ” اإلسرائيلية“ من السجون "إرهابي"طالبون باإلفراج عن مائتي الكنيست بحزن، "القتلة يُ 
 سراح الرهائن".

كم مؤسستي ها كرئيسة للوزراء، اعتمدت مئير على حُ ل قضية خالل فترة عملكما فعلت في كُ 
تحت أي ظرف  "اإلرهابيين"فاوضات مع ناك مُ لن تكون هُ "الدفاع واالستخبارات، بشرط واحد ال لبس فيه: 

 ."من الظروف

 ،عتبرين أن تلفزيون ألمانيا الغربية ليس لديه برامج بديلةرفض األلمان بشدة وقف األلعاب، مُ 
األمر ف ،اي من صحيفة لوس أنجلوس تايمز: "بشكل ال يصدق هم مستمرون في ذلككتب جيم مور حيث 
 ."[معسكر اعتقال لليهود في ألمانيا] يكون مثل الرقص في داخاوأن  يكاد

 

أن ” إسرائيل“ لكن ما أثار دهشة ،على الفور في التحضير لعملية إنقاذسيرت متكال بدأ فريق 
ولكن  ، رغم أن األلمان أقل خبرة في مثل هذه األمور،بدخول البالد ”ينلإلسرائيلي“األلمان رفضوا السماح 
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رئيس الموساد تسفي زامير، ورئيس دائرة استجواب الشاباك فيكتور  وهم ح الثنين من كبار المسؤولينم  سُ 
 من مسافة بعيدة.و فاوضات فقط راقبة المُ بمُ للقيام كوهين، 

عربية بطالقة ولديه قدر كبير من الخبرة في كان كوهين وهو سوري األصل ويتحدث اللغة ال
يتذكر  ،الرجل الذي تفاوض مع خاطفي طائرة سابينا في سبتمبر األسودوهو  "اإلرهابيين"استجواب 
من خالل المحادثات مع الخاطفين، تمكنت  "في قضية سابينا، سمحوا لي بالعمل بشكل صحيحكوهين: 

؛ من اختيارهم للكلمات، بالضبط ما كانوا فيه؛ من الطاقة من تعلم الكثير: من لهجاتهم، ومن أين أتوا
تعبين، أخبرت سايرت ماتكال أن الوقت عندما شعرت أنهم كانوا مُ  ،التي شعرت بها، وكم كانوا يقظين

 قد حان لالقتحام".

روض كوهين وزامير لتقديم المشورة لأللمان حول كيفية التعامل مع لكن في ميونيخ تم رفض عُ 
شاهدوا أعضاء الفريق الناجين وهم ُيقتادون من مبنى المهجع  لكوبدالا من ذ ،تكرربشكل مُ  "يناإلرهابي"

توقفتين في مكان كانتا مُ  Bell UH-1تحت تهديد السالح إلى طائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز 
إلى المروحيات،  ُيساقونفي ذهن زامير: "مشهد الرياضيين وهم  عميقاا  ترك الحدث بأكمله انطباعاا  ،قريب

شب، وقف عشرات من العُ  الذي كان نوعاا  الطريقعلى جانبي  ،حتى يوم وفاتي أبداا  ذلك لن أنسى
إلى جانب وزير  وقفتُ ثم  ،شبيه بالموتصمت  ،اآلالف من األشخاص من عدد ال يحصى من البلدان

 ، وشاهدنا الرياضيين"يكتورف"و "فرانز جوزيف شتراوس" بجانبيو  "هانز ديتريش جينشر"الداخلية األلماني 
 ،نحو طائرات الهليكوبترواحدة ، وكلهم ساروا بخطوة "باإلرهابيين"حاطين قيدة، ومُ وأيديهم مُ ، ”اإلسرائيليين“

 في ميونيخ".و ، خاصة بالنسبة ليهودي على األراضي األلمانية، مروعاا  لقد كان مشهداا 

فترض أن تقلهم طائرة من كان من المُ حيث  ،أخذت المروحيات الرهائن إلى مطار عسكري قريب
والرهائن مروحيات إضافية  "اإلرهابيين"وأعقبت  ،ألمانيا فور إبرام صفقة إطالق سراح األسرى الفلسطينيين

 والمسؤولون األلمان على متنها. ،كانت على متنها زامير وكوهين

دربة ي نشرتها كانت غير مُ عملية إنقاذ في المطار العسكري لكن القوات التبابتكار ألمانيا قامت 
، ومعدات القناصة "اإلرهابيين"وغير منظمة، وكانت تفتقر إلى المعلومات االستخباراتية المطلوبة عن 

بوا أو يقتلوا ما يكفي من يصولم يُ  ،نسقةأطلقوا النار بطريقة غير مُ حيث  ،والدعم لمثل هذه المهمة
 لتحييد الفرقة. "اإلرهابيين"

ركضنا أنا وفيكتور على الدرج،  ،نا فيه"لرهابيون النار على المبنى الذي كُ "أطلق اقال زمير: 
رأينا أن  ،نتلمس طريقنا في الظالم، ونبحث عن قادة العملية، مع استمرار إطالق النار طوال الوقت

عندما حددنا موقع القادة و  ،على وجوههم فأسقطوهمالرهابيين أطلقوا النار على طياري المروحية 
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للعملية، طلبت الصعود إلى السطح للتحدث إلى الرهابيين وتحذيرهم من أنه إذا استمر إطالق  ماناألل
أن حتى وافقوا على شرط  نحن على ذلك ، وأصررناذلك رفض الضباط ،النار، فلن يخرجوا أحياء

 ".نتحدث العربية وليس األلمانية

 اا جد "لكن الوقت كان قليالا  ،باالستسالم "اإلرهابيين"حاولة إقناع كبر الصوت وبدأ بمُ أخذ كوهين مُ 
 .كاد أن يقتل كالنا"و  "االرهابيين"رصاصات كثيفة من ، وكل ما حصلت عليه هو ومتأخر جداا 

    
 ”االسرائيليين“صور ألبطال العملية اثناء تنفيذ عملية خطف 

رطة كانت ه إن الشُ قيل لف ،"اإلرهابيين" مكان جود قوة تقتحمزمير األلمان عن سبب عدم وُ  سأل
بسبب كثافة روري درعة التي كانت عالقة في طريقها إلى المطار وسط ازدحام مُ تنتظر العربات المُ 

 تفرجين.المُ 

” اإلسرائيليون“ حيث كان ،وهم يلقون قنابل يدوية على المروحيات "اإلرهابيين"وراقب زامير 
عندما ركض إلى الطائرة المشتعلة، وجد و  ،ليدويةرآهم مشتعلين بالنيران بعد انفجار القنابل او  ،محتجزين

 .قيدة اليدين، متفحمة، وبعضها ال يزال مشتعالا التسعة، مُ ” اإلسرائيليين“ ثثجُ 

هد لنقاذ األرواح، "لم يبذلوا حتى أدنى جُ الرهائن:  النقاذلوك األلمان سُ بالنسبة إلى  زامير  يقول 
قال إنه رأى أحد الطيارين  ،الناس ال شعبنا وال شعبهم"أخذوا الحد األدنى من المخاطر لنقاذ ي ولم

 ،"اس ينزفون في المروحيةناك أنُ "بحق اهلل هُ  بذلك: أخبرت الشرطة األلمانية ،األلمان يطلب النجدة
"لقد زحف على أربع، ولم يتحرك أحد  جه من هناك!اخر الزحف أحد أفراد الطاقم الجريح مائتي متر 

 لنقاذه".

فترض أن يشاركوا في رطة الذين كان من المُ أن بعض رجال الشُ  "علمنا الحقاا  :لكوهين وفقاا و 
 خاطرة بحياتهم من أجل اإلسرائيليين".ستعدين للمُ بأنهم غير مُ  يبدواقبل أن  عملية اإلنقاذ اتخذوا قراراا 
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، -لاألو  "اإلرهابي"من الهجوم  وعشرين ساعة تقريباا  بعد ثالث  - ،بعد الساعة الثالثة صباحاا و 
 بأن جميع ادرنامص تلقد أخطأ"ُمستهزئاا" ا على نجاحه ائير، الذي هنأهغولدمااتصل زامير ب

 ،"يؤسفني أن أخبرك بهذا يا غولدا، لكن لم يتم إنقاذ الرياضيين :قال لها بأمان،و  في أمان” اإلسرائيليين“
 ".منهم أحد   لم ينجُ  يموتون لقد رأيتهم جميعاا 

، تم ذبح اليهود على األراضي األلمانية بينما في هذه االحداثشابه على الفور تم رسم أوجه ت
واألسوأ من ذلك أن السلطات األلمانية جعلت  ،لم يحدث استمر باقي العالم في العمل كالمعتاد وكأن شيئاا 

 ،يهايذبحون مواطن "اإلرهابيون"بينما كان  ،بشكل سلبي فقط براق  ت على أن تُ رَ جب  عاجزة وأُ ” إسرائيل“ دولة
بعد ذلك تم إلغاء احتفاالت رأس السنة في جميع و  ،لعدة أيام توقفت الحياة فعلياا فقد ” إسرائيل“ فيأما 

 من الكآبة بين السكان.جو  أنحاء البالد وانتشر 

حيث احتلت قضيتهم مركز الصدارة في اهتمام الرأي العام  ،اعتبر الفلسطينيون العملية ناجحة
نظمة التحرير الفلسطينية، "قنبلة في البيت األبيض، لغم أرضي في مُ كتب أحد أعضاء  ،العالمي

مكن أن يكون له صدى أكبر مع كل شخص في الفاتيكان، موت ماو تسي تونغ، زلزال في باريس ال يُ 
كان األمر أشبه برسم اسم  ،عملية ميونيخفي  "األسود أيلول"مجموعة فيه  تالعالم من ذلك الذي تسبب

 ".مكن رؤيته من جميع أنحاء العالمة جبل يُ "فلسطين" على قم

 وأصدرت إعالناا  ،ناك الكثير مما يمكن أن تفعله حكومة مئيرفي أعقاب ذلك مباشرة لم يكن هُ 
 مقتل أحد عشر إسرائيلياا ” إسرائيل“ "في حالة من الغضب واالشمئزاز، تستنكر حكومة :مفاده أنه شكلياا 

عسكرات والمقار ر بشن ضربات جوية على عشرات "القواعد والمُ مائي تكما أمر  ،على يد إرهابيين عرب"
 ".إيذاء اإلرهابيين وليس المدنيين القصد هووكان  ،الرئيسية لإلرهابيين في سوريا ولبنان

 ولكنها فقط كانت البداية.

فترض أن يكون لهما كان من المُ  ،رسالتينسبتمبر عاد زامير من ميونخ في  6في مساء يوم 
، بانفعال الهجوم ورد الفعل األلماني ت، وصف"اإلرهاب"ستقبلية بشأن المُ ” إسرائيل“ على سياسة تأثير كبير

والالمباالة التي أظهرتها  ،ساعدة أو النصيحة، والفوضى واالفتقار إلى االحترافرفض ألمانيا قبول المُ و 
 القوات األلمانية.

  ."العار األلماني ال يقاس": زامير قال

إن كل ما أراده األلمان هو إخراج القضية من الطريق حتى  :زراء المصدوموقال لمجلس الو 
 تستمر األلعاب.
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، التي سفكت دماء اليهود "اإلرهابية"نظمات مع تداول رواية زامير ازدادت حدة الغضب تجاه المُ 
  .لطات األلمانية التي فشلت فشالا ذريعاا ورفضت تحمل المسؤوليةجاه السُ وكذلك تُ 

دافع عن أنفسنا فحسب، بل شاركين: "يجب أال نُ سري للجنة الكنيست قال أحد المُ  في اجتماع
علينا تحويلهم من صيادين إلى  ،وقتلهم "اإلرهابيين"علينا البحث عن  ،يجب أن نواصل الهجوم أيضاا 

 مناحيم بيغن قصف ليبيا. ، فيما اقترحفريسة"

خابرات تحت قيادتها في أجهزة المُ  مائير التي تعرضت النتقادات شديدة بسبب فشلأما غولد
قررت و  ،ظهرت اآلن ،رص إعادة انتخابها، وخوفها على فُ من الوقوع الكشف عن مذبحة ميونيخ ومنعها

على أراضيهم، فسيحصل الموساد على  "اإلرهابيين"حاول األوروبيون إيقاف مئير وحكومتها أنه إذا لم يُ 
 .الضوء األخضر للقيام بذلك

لرئيس الوزراء بالموافقة على األهداف حتى في  االحتالل، أذن مجلس وزراءسبتمبر  11في و 
سبتمبر: "انتقام أو ال انتقام،  12مئير للكنيست في  تقال ،الدول الصديقة دون إخطار السلطات المحلية

 ضد اليهود سوف يجدونا هناك لضربهم قبل إلحاق الضرر بنا". في أي مكان يتم فيه التخطيط لمؤامرة

 في الخدمة على الفور. "الحربة"سيتم إدخال  ،: غيرت مئير رأيهاحقاا مُ  "هراري" كان

 

  



|  |    

 

- 165 - 

 

10 
 "هقتلب ُقمت "ليس لدي مشكلة مع أي شخص

 وتشق طريقها إلى منزلها". "لقد غادرت سارة الجميلة المبنى

ي أكتوبر في روما ذات ليلة ف "الحربة"كانت هذه هي الرسالة التي تم نقلها عبر شبكة راديو فريق 
من  "مايك هراري"من أمر  وهذه هي رسالة ُمشفرة تكون بمثابة ،"استعدوا لالشتباك ،"حسن ا، تحرك 1972

 موقع قيادته.

لكنها كانت االسم الرمزي لرجل  ،لم تكن "الجميلة سارة" امرأة
اسمه  ،طويل ورفيع يرتدي نظارة له شعر أسود المع ووجه معبر للغاية

زئي في السفارة الليبية ر، وهو فلسطيني عمل بدوام جُ الحقيقي وائل زعيت
كتاب االنتهاء من ترجمة الوشك من يتر على عز كان  ،ترجمفي روما كمُ 

سية في منزل ألف ليلة وليلة من العربية إلى اإليطالية، وأمضى األمُ 
من أدق  الفنانة األسترالية، يناقش بعضاا  "جانيت فين براون"صديقته 
أعطت  عند البابو ، مته لألوصاف الملونة في الكتابفي ترج التفاصيل

وضعه في الظرف  ، حيثته لهز بز كانت قد خبضيفة زعيتر رغيف خُ مُ 
  ته.احتفظ فيه بمخطوطيالذي 

ستقل حافلتين، وعندما نزل من وكان ي "ساحة أنيباليانو 4"توجه إلى شقته في  ،غادرتهبعد مُ 
أبيض يحتوي على الفصول األخيرة من  مظروفاا يحمل ل الوقت طواوكان الحافلة الثانية ذهب إلى حانة، 

 ترجمته.

 ،ترجمجرد مُ الموساد أنه لم يكن مُ حيث كان يعتقد  ،راقب زعيتر طوال الوقتيُ  "الحربة"كان فريق 
كانت و  ،في روما "األسود أيلول"وأنه كان في الواقع قائد عمليات  ،جرد غطاءكان مُ  العمل أن هذاو 

أصبحت حيث ، "اإلرهاب"مكافحة و بشكل خاص عندما يتعلق األمر بإنفاذ قوانين و  ،ضعيفةإيطاليا دولة 

 وائل زعيتر )الجميلة سارة(
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هو أن زعيتر يعتقد الموساد وكان  ،الفلسطيني في ذلك الوقت "اإلرهابي"روما المركز األوروبي للنشاط 
 مسؤول عن تهريب األفراد واألسلحة واختيار األهداف.ال

نبلة في سبتمبر على متن دبر لمحاولة زرع قُ العقل المُ  كما اشتبه الموساد في أن زعيتر كان
في ، فلطات اإليطالية شكوكها أيضاا كانت لدى السُ و  ،قادمة من روما "إلعال"طائرة تابعة لشركة 

ضد شركات النفط التي  "األسود "أيلولاحتجزته الشرطة لفترة وجيزة فيما يتعلق بهجمات  ،/ آبأغسطس
 ”. إسرائيل“ تاجر معتُ 

 ،مع اثنين من رفاقهم السلكياا  راقبة اتصاالا وأجرى فريق المُ  ،يتر المقهى وتوجه إلى منزلهعر ز غاد
وضغط على كانت اإلضاءة خافته حيث  ،يتر إلى بهو مبنى شقتهعصعد ز ثم  ،مؤكدين اقتراب الهدف

سدسات مُ ج قاموا بإخرا ،ختبئين في الظل تحت الدرج حتى فات األوانلم ير القاتلين مُ و  ،زر المصعد
للخلف  اندفعوبسبب الرصاص  ،مرة 11ثبتة في البراميل وأطلقوا النار على زعيتر بيريتا بكواتم صوت مُ 

ناك على مات هُ ، و بمخطوطة ألف ليلة وليلة مسكاا سقط على األرض، مُ و صف من النباتات بواصطدم 
 األرض.

لم يتم و  ،”إسرائيل“ ىشطاء السبعة عشر من إيطاليا إلضون ساعات، غادر جميع النُ في غُ 
 خطط لها بالضبط.سارت العملية كما هو مُ و  ،القبض على أي منهم

من المقاتلين وموظفي منظمة التحرير الفلسطينية  كان زعيتر هو األول فقط في قائمة طويلة جداا 
 الذين كانوا على وشك الموت.

 

دت في ل  وُ حيث  ،وشديداا  فورياا  كان التغيير في موقف غولدا مائير تجاه الدول األوروبية الصديقة
 ، ورأت العالم من منظور مباشر وأحياناا األمريكية كياميلو مدينة وترعرعت في بأوكرانيا، كييف مدينة 
ناك صلة كانت هُ و  ،إما سوداء أو بيضاء، جيدة أو سيئةفي ذهن غولدا مائير كانت األشياء  ،صارم

قالت كبت في الحرب العالمية الثانية: الفظائع التي ارتُ الفلسطينيين و  "اإلرهابيين"مباشرة بين أفعال 
"أولئك الذين يؤذون اليهود ، وهو ناشر جديد يعمل صحفي في نيويورك تايمز: آرثر سولزبيرجرللصحفي 

 .ا هو الحال مع اإلرهابيين العرب"، وهذرالشعوب األخرى فيما بعد؛ هكذا كان األمر مع هتلثم  ،أوالا 

، وستقوم ؤون العسكرية واالستخباراتاالة أنها ال تفهم الكثير عن الشُ كانت ستعلن بال مبو 
لكن بعد و باالعتماد على وزير الدفاع موشيه ديان، والوزير يسرائيل جليلي، ورئيس الموساد زفي زامير، 

أمنها، خرى لحماية ال تستطيع االعتماد على دول أُ ” إسرائيل“ مذبحة ميونيخ أدركت بوضوح أن
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ومتى وصلوا إلى كانوا الناس أينما ” إسرائيل“ اآلن ستقتل وبدالا من اإلذعان لسيادة أي دولة، ومواطنيها،
 للحفاظ على الدم اليهودي.وذلك ، استنتاج أن ذلك ضروري

ميونيخ، كانت مذبحة قبل ف ،"قيسارية"كان لهذا التغيير في السياسة تأثير كبير على عمليات 
رسمياا، ” إلسرائيل“ التي كانت معادية الدول تلكلللبلدان "المستهدفة"،  مائير محدودة بأمر عمليات القتل

قتل أي شخص في تلك البلدان بسبب  "قيسارية"شطاء لكن كان من الصعب على نُ و  ،مثل سوريا ولبنان
بالهدف لفتت  وثيقاا  ن استخدام أسلوب البندقية أو بندقية القنص التي تتطلب اتصاالا كما أ ،البيئة الخطرة

، وحتى لو هرب القتلة بهدوء من مكان الحادث، فمن قبل السلطات المحليةمن  االنتباه السريع دائماا 
 ،قبل أن يتمكنوا من مغادرة البالدو قتل الجريمة  بعدرجح أن يتم وضع ضوابط صارمة على الحدود المُ 

عد تعرضه للتعذيب ب وذلكتم أسره في بلد مستهدف، ” إسرائيلي“ رجح أن يموت قاتلكان من المُ كما 
أقل فعالية وعرضة للعديد من  ، لكنها كانت أيضاا عد أكثر أماناا ربما كانت عمليات القتل عن بُ و  ،الوحشي

 .تسبب لهم اإلعاقةأن تقتل األبرياء أو  المتغيرات، ومن المحتمل جداا 

والتي تشمل -، باسرائيل تلك التي تربطها عالقات ودية ،كان العمل في ما يسمى ببلدان القاعدة
قوبة السجن. عالوة قاتل يتم القبض عليه سيقضي عُ  أكثر تقديرعلى ف ،أكثر مالءمة -أوروبا الغربية كلها

خابرات األجنبية، المسؤول عن االتصال بهيئات المُ و )تيفيل( في الموساد  "الكون"ر قسم على ذلك، طو  
ألوروبية، والمعروفة بلغة الموساد باسم ا أجهزة المخابراتشبكة من العالقات الوثيقة مع العديد من 

 مقابل خدمات، ساعدة في تسهيل األمورللمُ  ؛مكن أن توفر جهات اتصال محلية"الوسائد الناعمة" ألنها يُ 
 .من الفعلةأنه في أوروبا كان من السهل قتل رجل واإلفالت  :خالصة القول

الضربات األولى من أحد عشر تتألف قائمة  على قائمة القتل، كان هناك الكثير من الرجال
في دول عربية أو  محتضنونرعان ما اتضح أنهم سُ و  ،متورطون في مذبحة ميونيخ "إرهابيون"وهم : اسماا 
 ومع ذلك بدأت الكثير من المعلومات تتراكم، صول إليهمأوروبا الشرقية، وسيكون من الصعب الوُ ُدول 

بعد ميونيخ أي شخص يشتبه ف ،نوا يقيمون في أوروباكاأيضاا خرى كانت أقل أهمية ولكنهم حول أهداف أُ 
 هدفاا ُيعتَبر انتمائه إلى منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام  أو "أيلول األسود"الموساد في تورطه مع 

 ما جعل من قائمة األهداف تطول أكثر. هذاو  ،شرعياا 

حقيقي من مسافة قريبة، من اغتيال  ،: "أردنا إحداث تأثير صاخب"ريةاسقي"قال أحد العاملين في 
أي عالقة به، سيكون من الواضح ” إسرائيل“ ، وهو الفعل الذي لو أنكرتوالرعبثير الخوف شأنه أن يُ 
 ".الحربة"هذا االصبع ينتمي الى ، و ضغط على الزناد"” إسرائيلي“ أن إصبع
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نشطاء: وقال لل ،"الحربة"فريق ظهر تسفي زامير في مركز تدريب  1972في منتصف سبتمبر 
ستكون الذراع و  سوف نحصل على األشخاص الذين فعلوا ذلكو  "إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي

 الطويلة للمكتب".

في غضون و ،بالفخر فينا" "هذه الكلمات أثارت إحساسا  ُيدعى كورتز:  "قيسارية"قال ناشط في و 
 .فلسطينياا  ناشطاا  14تل عام من ميونيخ قُ 

 
 

، ، أحد الناجين من المحرقة النازية"نحميا ميري"وقائد بعض عملياتها هو  "الحربة"كان قائد فرق 
 اا كان يبلغ من العمر اثني عشر عاموعندما  ،لعائلة يهودية تقليدية في قرية دمبلين بجنوب بولندا وهو

 فرةأمر اليهود بحفر حُ و  ،بجمع يهود قريته ونقلهم إلى غابة قريبةالبوليس النازي السري عندما قام 
قوي  "ميري"ألن الطفل ، و جميعاا  ثم تم إطالق النار عليهم ،على االصطفاف على طول حافتها هموأجبرو 

، وبقي ذلك لم يالحظ األلمانو فرة لجزء من الثانية قبل إصدار األمر بفتح النار الحيلة، غاص في الحُ 
وهو من القبر الجماعي  عندما رحل األلمان زحفو  ،ثث عائلته وجيرانه حتى انتهى القتلبهدوء بين جُ 

 في الدماء. غارقاا 

جباره على العمل الشاق في مهبط  "ميري"بعد أن تم القبض على  ،في وقت الحق من الحربو  وا 
ُمدرج الطائرات، على  طائرته تحطمعندما ت وزارة الحرب النازيةللطائرات، أنقذ حياة ضابط كبير في 

فاقد للوعي، وبالتالي اشترى لنفسه سنوات من الالطيار إلى الطائرة المحترقة وأنقذ  "ميري"صعد حيث 
ثم  "الُخروج"،بعد الحرب هاجر إلى فلسطين على متن سفينة الهجرة غير الشرعية الشهيرة و  ،الحماية
ندي أردني في جوبة بعد أن بدأ جُ ونجا مرة أخرى بأعُ  ،وتم أسره 1948في حرب االستقالل عام شارك 

 جز أسرى الحرب.

الحظ زمالئه حيث  ،نضم إلى الشاباك وخدم في الحرس الشخصي لبن غوريونبعد ذلك ا
 بشأن قتل أي شخص يؤذي اليهود. داخلهوليس لديه أي مخاوف  ورؤسائه أنه كان فاتراا 

 بين أسنانه". اعتاد نحميا االستيقاظ في الصباح حامال  سكينا  يتذكر أحد أعضاء فريقه: "

شارك في اختطاف و  ،اباكشترك بين الموساد والشالمُ  عضو في فريق العمليات "ميري"كان 
شارك في حملة اغتيال وترهيب كما و  ،”إسرائيل“ اإلسكندر يسرائيل، الذي حاول بيع أسرارالمخادع 

قائداا وتم تعيينه  "قيسارية"في وقت الحق تم نقله إلى ثم  ،لماء النازيين الذين يصنعون صواريخ ناصرالعُ 
والذي شغل منصب رئيس مكتب  ،”إسرائيل“ أحد أشهر الصحافيين في "إيتان هابر"قال  ،"الحربة" لفريق
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إنه كان غير  "هابر"قال  ،"الحربة"في موقع  "ميري"ذات مرة لوضعه  "زامير"خ إسحاق رابين، إنه وب  
 أهوال الهولوكوست من أجل خلق آلة قتل". أخالقي، "استغل

يندم على ما فعله  ملكما أنه ، "الحربة"فرقة ون في أي مشكلة في أن يك "ميري"لكن لم يكن لدى 
األشخاص الذين يعرفون حياته السرية عما إذا أحد  هسألوعندما  ،أثناء خدمته في الوحدة على مر السنين

ميري: "أحلم بالليل  أجاب ،طارده صور األشخاص الذين قتلهم، أو إذا كان لديه كوابيس عنهمكانت تُ 
صطلح استخدم مُ وهو ) "ميزلمان"لذبح هناك، بجوار ديمبلين في بولندا؛ أحلم بـ أحلم بوادي او  ،بأسرتي

 ،هذه هي األشياء التي تزعجني (،لوصف سجناء الحرب العالمية الثانية في معسكرات االعتقال النازية
رصاصة في الصدر واثنتين في  حقكل واحد منهم كان يست ،شكلة مع أي شخص قتلتهليس لدي مُ 

 الرأس".

بعد أسبوعين تم و  ،حتى الموت في روما "زعيتر"أحد الرجال الذين أطلقوا النار على  "ميري"ن كا
 ."أيلول األسود"في  بالظاهرتحديد الهدف التالي: محمود الهمشري الرجل الثاني 

فجروا قنابل على القنابل، حيث البريد الجوي الدولي لزرع  هعليه الستخدام اللومألقى الموساد 
انفجرت إحدى هذه القنابل في  ،”إسرائيل“ ن من أوروبا إلىالطيرا
بعد وقت قصير من إقالعها من فرانكفورت في رحلة  1970فبراير 

كما حاول  ،ن من الهبوط اضطرارياا متجهة إلى فيينا، لكن الطيار تمك  
من زيورخ إلى هونج كونج مع توقفه في تل أبيب  330طيار الرحلة 

لكنها  ،نبلة في مقصورة الشحن الخاصة بهالهبوط بعد انفجار قُ و 
وكان  ،كاب وأفراد الطاقم السبعةُقتل جميع الرُ و  ،تحطمت في غابة

كان على صلة بمحاولة فاشلة الغتيال  "همشري"أن يعتقد الموساد 
وأن شقته في  1969بن غوريون أثناء زيارته للدنمارك في مايو 

 ."األسود لولأيلمنظمة "باريس كانت بمثابة ترسانة أسلحة 

في باريس أنه قضى جزء كبير من وقته  "همشري"راقبون الذين كانوا يُ  "الحربة"اكتشف نشطاء 
 زدحمة.األماكن العامة المُ  مع زوجته وطفلته في المنزل، والباقي يقابل أشخاص مختلفين، معظمهم في

حيث  ،الحساسية تجاهها كانت مائير شديدةو  ،شكلةمثل مُ يُ ذلك بالعديد من األبرياء  اا كونك محاط
مايك، تأكد من عدم تساقط شعرة من رأس قالت: " ،من الشاي إلى منزلها وأعدت له كوباا  "هراري"دعت 

 ؟"يمواطن فرنسي وال حتى شعرة واحدة هل تفهمن

 محمود الهمشري
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درك أنه يجب اتباع على الرغم من استعدادها الجديد لقتل الناس في أوروبا، ما زالت مائير تُ 
كم على الرجال رتاحة لتحملها وحدها المسؤولية عن الحُ كما أنها ظلت غير مُ  ،نةبروتوكوالت معي

التوقيع على "الصفحة الحمراء" حيث تم استدعاء أمر القتل بسبب لون  "زمير"كلما طلب منها  ،باإلعدام
ي ذلك وزير ختارة من وزرائها للتداول معها بما فكانت تعقد اجتماعاا لمجموعة مُ و الورقة المكتوبة عليها، 

 الذي كان يمسح كل مهمة بختم ديني للموافقة. ،"غتيبرهاف حزيرا"الشؤون الدينية 

 "رومي"و "يرائم"غولدوضعت  ،عندما يكون بمفرده داخل شقته "الهمشري"كان يجب قتل  اا إذ
، "يةقيصر "عن البروتوكوالت المعتادة في  الخطة التشغيلية، التي دعت إلى مشاركة وحدة إضافية خروجاا 

 كوحدة مستقلة داخل الموساد. والتي عملت عموماا 

وهو ، كيشيت :بالعبريةوتُقرأ ) [رينبو" ]قوس قزح"كانون األول )ديسمبر( اقتحم فريق من  3في 
والتقطوا  "همشري"الوحدة المسؤولة عن االختراق السري( شقة والتي ُتعَتَبر  ،"العمالق"االسم الجديد لـ 

” إسرائيل“ ثم ُنقلت تلك الصور جواا إلى ،يز بشكل خاص على منطقة عملهعشرات الصور، مع الترك
قام  ،الحظ أن الهاتف كان على قاعدة رخاميةحيث  ،، في الدائرة الفنية للموساد"يعقوب رحافي"ودرسها 

 قاعدة متطابقة محشوة بالمتفجرات.بصنع هو وطاقمه 

، "كارل"دعى ى أنه صحفي إيطالي يُ م نفسه علكانون األول )ديسمبر( اتصل رجل قد   7في و 
رب من قابلة في مقهى بالقُ مُ  وعقد معه "همشري"هاتفياا مع اتصل ، "نحميا ميري"لكنه في الواقع كان 
واستبدل  "همشري"منزل  مرة أخرى "قوس قزح" أثناء إجراء المقابلة اقتحم فريقو  ،منزله في اليوم التالي

"هل هذا السيد الدكتور  ،إلى منزله، رن هاتفه "الهمشري" بعد وقت قصير من عودةو  ،قاعدة الهاتف
وقال  ،خاميةفجر بعيد وانفجرت القاعدة الرُ تم الضغط على زر على مُ وعندما جاء التأكيد همشري؟" 

توفي بعد عدة أسابيع في أحد و  ،إلى نصفين" ُجثته إن همشري "تقطعت :الذي شارك في العملية "كيرتس"
 ستشفيات باريس.مُ 

 

 اا وتفكير  طويالا  ستهدف وقتاا نسقون عمليات القتل المُ الذين يُ  "أمان"س موظفو الموساد ور  ك
كان من المهم أن ُينظر إلى مثل هذه األعمال على أنها أخالقية، على األقل فقد  عملية،ألخالقيات كل 

ة عميقة لديهم في قناعبأن هناك مالئه وعُ  "هراري"بعد أربعين عام وصف و حتى  ،في نظر القتلة أنفسهم
قال لي هراري: "لقد كانوا أناس عاديين  ،ناك قتلة بالوالدةلم يكن هُ  قيساريةفي  ،كل من الغاية والوسائل

حاربي مُ  خفي،تعاقدين في العالم اللما وجدتهم يعملون كقاتلين مُ  ،ريةاسلو لم يأتوا إلى قي ،مثلك ومثلي
ذا  ما يجب أن يموت ألنه قتل يهوداا  يعلمون أن شخصاا كانوا  ، دولةلهم بأي  مهمةكل في  "قيسارية" وا 
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لم يكن لدى أي منهم أي شك  ،استمر في العيش فسيقتل المزيد من اليهود، وبالتالي فعلوا ذلك عن قناعة
 ".في القتللم يكن هناك حتى أدنى تردد  ،حول ما إذا كان يجب القيام بذلك أم ال

كان يعرف كيف يعمل فقد  ،يهفسانلمُ اا كان مهم "ئيرام"أن دعم  "زامير"عرف رئيس الموساد 
عندما التقى بها  ،"الحربة" أو اثنين من عمالء واحداا  عقل رئيس الوزراء، لذلك كان يجلب معه دائماا 
"شخص يتمتع بعالم من القيم األخالقية  ي، ه"ئيرام"أخبرها أحدهم عن مدى أهمية معرفة أن قائدهم 

ناك عالمات القتلة براحة أكبر مع كل ما فعلوه، حتى لو كانت هُ  يشعر وبسبب ذلك ،وحسن التقدير
 استفهام في بعض األحيان".

معهم أجلس وأنا : ""ريةسقي"قالت بعد اجتماع آخر مع محاربي ، و من السعادة "ئيرام" تابتسم
 بينيجلسون  إنهم تنفيذ المهام،وقدرتهم على  ،ورباطة جأشهم ،بالدهشة لشجاعتهم مليئ   ُيراودني إحساس

 ".بمجموعة مثل هذهنحن اليهود علينا  مَ ال أستطيع أن أشرح لنفسي كيف أنعَ ، فكي العدو

شترك في أخالقيات أفعالهم، كان هناك في على الرغم من هذا اإلعجاب المتبادل واالقتناع المُ 
يونيخ، وما إذا تم ستهدف بعد مالواقع عدد من األسئلة حول الدوافع وراء العديد من عمليات القتل المُ 

 ناسبة.اختيار األهداف المُ 
"بعض العرب الذين قتلناهم في تلك الفترة لم نكن نعرف لماذا قتلناهم، رية: سقال ضابط في قي

زعيتر ال عالقة له بقتل الرياضيين، ربما باستثناء أن ، ال يعرفون حتى يومنا هذا لماذا ماتوا وهم أيضا  
 قها إلى ميونيخ".طائرتهم حلقت فوق روما في طري

كان  قتلهبعد فوات األوان بأن " "زعيتر"اعترف مسؤول كبير في الموساد نظر في ملف أيضاا 
يمقت  مسالماا  ثقفاا كان مُ  "زعيتر"في الواقع أصر الفلسطينيون منذ فترة طويلة على أن  ،"فادحاا  خطأا 
من  تقريباا  أهداف الحربة دف آخر منل هماثلة حول كُ تم تقديم ادعاءات مُ من ذلك و )تم التأكيد  ،العنف

 .تلك الفترة(

ف تعامل مع تحديد أهدا "أمان"قال ضابط في حيث  ،م يكن ذلك مهماا ل لكن بالنسبة للبعض
مثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما، وهو أمر جرد مُ كان مُ  "يترعز "لضربات الموساد: "لنفترض أن 

بين األشخاص الذين تعاملوا  أبداا  ككيان واحد، ولم نقبل التمييز لقد نظرنا إلى التنظيم ،ال خالف حوله"
وكان  ،كانت تقتل اليهود "إرهابية"نظمة كانت فتح مُ  ،"اإلرهاب"مع السياسة وأولئك الذين تعاملوا مع 

 ".للموسادنظمة أن يعرف أنه هدف مشروع في مثل هذه المُ  يجب على أي شخص عضواا 
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كان  ،خطأ أم جزء من نهج "زعيتر"د بأثر رجعي ما إذا كان قتل حدفي الواقع من الصعب أن نُ 
كل عضو في منظمة يعتبرون ” اإلسرائيلية“ أتباع المخابراتكما أن  االنتقادات، له ومازال العديد من

 هدف مشروع.هو  "اإلرهاب"بـرتبطة بشكل مباشر حتى لو لم تكن وظيفته مُ  "إرهابية"

ح للموساد بقتل األشخاص الذين يستطيع م  النهج هي أنه سُ  شكلة المتأصلة في هذاكانت المُ 
على الرغم من أن الموساد اعتبر  في الدائرة،قتلهم، وليس بالضرورة أولئك الذين اعتقدت الوكالة أنه 
لحق الضرر كان من الواضح أنها لم تُ  1973حملة القتل المستهدف ناجحة، إال أنه بحلول أوائل عام 

كان هذا هو و  ،كانت هذه األهداف تحتمي في بيروتو  ،نظمة التحرير الفلسطينيةا في مُ ليستويات العُ بالمُ 
 همة أكثر صعوبة.أن تضربه وستكون هذه مُ ” إسرائيل“ المكان الذي سيتعين على

 

 

 المسؤولة عن االتصاالت مع وكالء "أمان"في قاعدة  شفرةوصلت رسالة مُ  ،1972 أكتوبر 9في 
القاعدة التي تقع على سلسلة من التالل تطل على البحر وتحيط بها  هذهو  ،وسطفي الشرق األ” إسرائيل“

نود تم توظيف المئات من الجُ  ،”إسرائيل“ الكثبان الرملية، في واحدة من أجمل المناظر الطبيعية في
 السرية. الرسائللتلقي وفك تشفير وترميز ونقل  ،هناك

 عاجالا". يطلب اجتماعاا  [نموذج]ال"أن على نصت الرسالة في تلك الليلة 

في  على االطالق ، أحد أكثر الوكالء قيمة"لكلوفيس فرانسيس"هو االسم الرمزي  "النموذج"كان 
 من عائلة مسيحية ثرية ومترابطة، وقد خدم مهذباا  لقد كان رجالا لبنانياا  ،الذين عملوا في لبنانو الموساد 

ويستخدم  ،عتمد على الحمام الزاجلويرة منذ األربعينيات، شفرسل رسائل مُ كان يُ و  ،بأمانة لعقود” إسرائيل“
ألف صورة على مر السنين، مئة بحوالي ” اإلسرائيلية“ د المخابراتزو   ، حيثثبتة في باب سيارتهكاميرا مُ 

طالع غواصة أو سفينة بحرية ال بشكل دوري، مستخدماا ” إسرائيل“ وزار ،كن من أركان البالدل رُ ق كُ وثّ و 
أؤمن بتحالف بين لبنان "كنت  هيتجسس ألن هوقال إن ،الماللكنه لم يطلب  ،لي المخابراتكبار مسؤو 
سرائيل  خطراا كبيراا على بلدي".تشك ل ألنني رأيت أنشطة الفلسطينيين في لبنان  -وقبلها- وا 

زورق مطاطي في عتمة الليل إلى  أبحربعد ثالثة أيام من رسالته التي طلبت عقد اجتماع، 
خار على البُ يعمل قل إلى زورق صاروخي ونُ  الهدفصعد  ،رب من صور في جنوب لبنانلقُ شاطئ با
 لم يخيب العميل ،ينتظرون هناك لسماع ما سيقوله 504باط الوحدة كان كبار ضُ حيث  ،إلى حيفامتجهاا 
 :وُهم، ظمة التحرير الفلسطينية في بيروتأحضر معه عناوين منازل أربعة مسؤولين كبار في منُ و  الظن،

رئيس جهاز استخبارات منظمة التحرير الفلسطينية، الذي شارك في عمليات -محمد يوسف النجار 
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” إسرائيل“ مسؤول العمليات السرية لفتح داخل-كمال عدوان و التخطيط على عملية ميونيخ؛ و الموافقة 
-وأبو جهاد  ،ةتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينيالمُ -كمال ناصر و  ،والضفة الغربية وقطاع غزة

عاش الثالثة األوائل بالقرب من بعضهم البعض في مبنيين شاهقين فقد  ،الرجل الثاني في قيادة عرفات
 في شارع فردان.

، وعقد سلسلة من االجتماعات في "ريةساقي"ضابط استخبارات  "رومي"تم نقل المعلومات إلى 
إلى المعلومات حول مساكن رجال منظمة باإلضافة و  ،شارع كابالن في تل أبيب 2في  "قيسارية"مقر 

التحرير الفلسطينية، تم تجميع كميات كبيرة من المعلومات عالية المستوى على أهداف إضافية لمنظمة 
إنه يعتقد أن "هناك  "هراري"قال  ،التحرير الفلسطينية في ورش األسلحة ومراكز القيادة والمكاتب في لبنان

 .نا"عملية قتل مستهدف هُ 

قال  ،ناك الكثير من الثغرات في المعلومات حتى يتمكن من المضي قدماا  يزال هُ ولكن ال
 ."لفترة ناك معلومات استخباراتية فلن تكون هناك عملية، أنه إذا لم تكن هُ قاعدتي: "لقد كانت "هراري"

 .إرسال ناشطة إلى بيروت "قيسارية"من أجل سد هذه الثغرات في المعلومات، قررت و 

ت في كندا دَ ل  وُ  ،نشر اسمها األول فقط(ُسمح لنا ب) "يائيل"
ونشأت في نيو جيرسي في أسرة يهودية دون أي صلة  1936عام 

طورت عالقة عاطفية تجاه الدولة تفي وقت الحق و  ،بإسرائيل
” إسرائيل“ الفتية، وقررت أن "الصهيونية الحقيقية تعني الهجرة إلى

ذلك الوقت قبل حرب  في ،لتخلي عن وسائل الراحة في أمريكاوا
الطرف  كونهافي داخلي تعاطفاا ” إسرائيل“ األيام الستة، "أثارت

منجذبة إلى األشخاص  منذ الطفولة، كنتُ و  ،المستضعف
بعد الهجرة والعثور  ،المعرضين للخطر، والذين يتعرضون للتمييز"

موظفي الموساد في دورة  ل قسمبَ برمجة كمبيوتر، تم تجنيدها في النهاية من ق  على عمل ألول مرة كمُ 
بشكل  وهادئةبمرور الوقت أصبحت معروفة بأنها عاملة موهوبة و  ،"قيسارية"في  وُعينتتدريبية طويلة 

 "يائيل" "هراري"عندما أرسل و  ،ومظهرها الجذاب كسالح قوي الوديعةاستخدمت جاذبيتها فقد استثنائي، 
  ك فيك؟"إلى بيروت، قال لها: "بأنوثتك ولطفك وجمالك، من يش

 تمويهومساعدوها قاموا بصياغة قصة  ،في الموساد "نيلسن"التي تحمل االسم الرمزي  "يائيل"
، وهي امرأة بريطانية "هيستر ستانهوب"سلسل تلفزيوني عن حياة السيدة جاء إلى لبنان لكتابة مُ  لشخص  

 يائيل 
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 ،ةرائد ةواجتماعي ةاسيسي ةة في القرن التاسع عشر وأصبحت ناشطظَ أرستقراطية تحدت القيود المحاف  
 وأمضت سنواتها األخيرة في لبنان وسوريا. اا كثير  "ستانهوب"سافرت حيث 

في فندق بالنزول وقامت  1973كانون الثاني )يناير(  14إلى لبنان في  "يائيل"وصلت 
داف عيش فيهما األهيقابل المبنيين اللذين ، وبعد أيام قليلة استأجرت شقة في مبنى فخم مُ "لوبريستول"

ل من السكان المحليين واألجانب في بيروت، الذين وافقوا على رعان ما أقامت صداقات مع كُ سُ و  ،الثالثة
الخاصة  التمويهمكنتها قصة فقد  ،"الليدي ستانهوب"سلسل التلفزيوني عن ساعدتها في بحثها عن المُ مُ 

 .الد تقريباا رية وقدمت ذريعة مشروعة للسفر إلى أي مكان في الببها من التنقل بحُ 

ستهدفة، وهي تحمل حقيبة يد بها كاميرا المحتملة والمباني المُ  اإلقامةبدأت تتجول في مناطق 
في إحدى المجالت:  الحقاا  "يائيل"كتبت  ،بداخلها قامت بتشغيلها عن طريق الضغط على زر في الخارج

ضاء األنوار عندما تُ ف ،النهار والليلفي الشقق الثالث لروتين  وصف  ، "كل التفاصيل كانت مهمة
 الستدعائهمؤيته من خالل النوافذ في أي وقت، وتفاصيل عن سياراتهم، ومن جاء مكن رُ يُ  اوتنطفئ، وم

 ."به حراسةوما إذا كان المكان 

االستطالعي المكثف في متناول اليد، عرف الموساد اآلن من سيضرب ومكان  "يائيل"مع عمل 
نظمة التحرير الفلسطينية في كانت منازل كبار رجال مُ حيث  ،ت هائلةناك عقباضربهم، ولكن ال تزال هُ 

قتل المدنيين األبرياء  يةاحتمالألن تفجرات، تل مكتظة بالسكان في بيروت، لذا ال يمكن استخدام المُ كُ 
 تشكلة كانت أن لبنان كانلكن المُ و  ،اا يجب أن تكون هذه ضربات قريبو  ،بشكل غير مقبول كبيرةا  تكان

وهذا يعني أن  ،التعذيب والموت بالتأكيدو سيواجه القاتل األسر و ، ”إلسرائيل“ عاديةستهدفة مُ مُ دولة 
راقبة العميقة بل على المُ  ،الذين تم زرعهم بالفعل في بيروت لم يتم تدريبهم على القتال "قيسارية"حاربي مُ 

ظيفة، يفتقرون إلى قصص التغطية مكنهم تنفيذ عملية قتل ن، الذين يُ "الحربة"وكان محاربو  ،طويلة المدى
حتى لو فعلوا ذلك، فإن و  ،ناك لفترة كافية للقيام بالمهمةستهدف والبقاء هُ قنعة للوصول إلى بلد مُ المُ 

ثالثة -نظمة التحرير الفلسطينية من مُ سرعة بعد إصابة ما يصل إلى سبعة أهداف الخروج من البالد بُ 
 .سيكون مستحيالا  -نشآترجال وأربع مُ 

 ،ال تستطيع تنفيذ مثل هذه المهمة بمفردها "قيسارية"إلى نتيجة حتمية:  "هراري"و "رومي"صل تو 
 كان هذا اقتراحاا فقد  ة،مداهمة ناجحلعملية كان لديه القوات والموارد الالزمة من  فقط” اإلسرائيلي لجيشا“

جوم على في عمليات الهُ  اا أبد” اإلسرائيلي“ لم يتعاون الموساد والجيش فيما ،حتى تلك اللحظة جديداا 
بشكل روتيني مسؤوليتها عن ” إسرائيل“ نفتفيما  ،أنها تحمل مخاطر خاصةلتصورهم  ،أرض الواقع

حتى لو لم يكن الجنود و يها قوة عسكرية كبيرة في قتل الناس ستبدأ ففي اللحظة التي فإصابات الموساد، 
 عي أنها لم تشارك.د  أن تَ ” ئيلإسرا“ ستحيل علىسيكون من المُ فيرتدون الزي العسكري، 
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عارمة في مكان العملية وهذا فوضى  فرضعبارة عن ” اإلسرائيلي“ كانت الخطة األولية للجيش
اقتحام المباني الشاهقة ودفع السكان إلى بمجموعة من مائة رجل تقوم حيث بطويالا،  ستغرق وقتاا ي

 تحديد األهداف الذين سيتم قتلهم بعد ذلك.سيتم تنظيم نوع من تشكيلة الشرطة من أجل  ، فيماالشارع

 ،لديه شكوك جدية بشأن الخطة، ”اإلسرائيلي الجيش“، رئيس هيئة أركان "دافيد العازر"كان 
سيريت ماتكال، عن ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“قائد وحدة استطالع األركان العامة في  "إيهود باراك"سأل و 

 بعض األفكار الجديدة.

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بهدف إنشاء قوة  "سيرت متكال"ة فرق تم إنشاءفقد 
التي "سيتم تدريبها على تنفيذ عمليات قتالية وتخريب و قادرة على االختراق السري ألراضي العدو، الالنخبة 
 .تأسيسهابمر من أعلى حد تعبير - يةاستخباراتمعلومات وجمع 

ت الوحدة بشكل أساسي في االختراقات العميقة تخصص من القرن الماضي حتى السبعينيات
عتبر أفضل كانت وال تزال تُ و  ،راقبة متطورة للغايةخلف خطوط العدو من أجل تثبيت أجهزة استماع ومُ 

جندين الجدد، الذين يخضعون بعد ذلك المُ  صفوة حيث تتلقى دائماا ، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“وحدة في 
 نها األصعب في العالم.ح البعض بأصر  كما و  ،لدورة تدريبية لمدة عشرين شهراا 

أصبح و  "سيرت"الذي كان أول ضابط نشأ في  "إيهود باراك"
، قصير القامة، اتوهو من مواليد الكيبوتس ،1971قائدها في عام 

د باراك جميع الصفات الخاصة ، جس  ومفتول العضالتلكنه رياضي و 
ماهر يعرف كيف يتعامل لقد كان أيضا سياسي  ،التي تتطلبها الوحدة

منذ  ،على رباطة جأشه دائماا  ويحافظمع رؤسائه، وكان طموح بال حدود 
 "سايرت ماتكال"اللحظة التي تولى فيها القيادة دفع باراك إلى أن تكون 

بما يتجاوز جمع ، ”اإلسرائيلي الجيش“أكبر من عمليات  جزءاا 
  المعلومات االستخبارية خلف خطوط العدو.

بيروت، قال أحد ضباطه: "انتشرت  الغتيالمساعدته في التخطيط  "إلعازر"ا طلب لذلك عندم
فحص باراك  ،نظرة رضا على وجه باراك مثل نظرة على وجه طاه  بدأ بطهي طبق غير عادي"

قال ثم  ،على خريطة بيروت، وخطة المئة رجل السابقة المغامرة، ونقاط الكاملةالمعلومات االستخباراتية 
قوة من هذا الحجم تدخل بيروت وقد تضطر إلى قضاء وقت  ،هذا ليس جيداا  :عازر: "يا رئيسلباراك إل

يمكن أن يكون و  ،تشارك في تبادل إطالق النارسُ و حتى يتم االنتهاء من تشكيلة الشرطة،  ،طويل هناك
 ".أيضاا  ينمدنيوضحايا من ال ،من جانبنا ومن جانبهم والقتلىهناك العديد من الضحايا 

 ايهود باراك
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 "كيف تفعل ذلك؟"إلعازر:  سأله

جرد التأكد من أن األهداف الثالثة في المنزل، سندخل المدينة بقوة صغيرة أجاب باراك: "بمُ  
كل ذلك  ،وننسحب مطلق النار عليه، ال تزيد عن خمسة عشر رجالا، ونصل إلى الشقق ونقتحمها ونُ جداا 

ول مكننا الدخول والخروج قبل وصُ اسب، يُ نبالتخطيط والوسائل الصحيحة والتدريب المُ  ،في بضع دقائق
األهم:  ،بحلول الوقت الذي يفهمون فيه ما حدث سنكون قد رحلناو  ،قوات العدو اإلضافية إلى الموقع

 ".فاجأةنصر المُ الحفاظ على عُ 

 .اإلعدادابتسم إلعازر وأعطى باراك الضوء األخضر لبدء 

_____ 

وحدة  ، وتتلخص فيب تم تحديد غارة بيروتطة عمليات ربيع الشباخُ في  بعد أيام قليلة
مالء داهمة على الشاطئ، حيث ينتظر عُ فريق المُ بستنزل و ، االسطول الثالث عشرالكوماندوز البحرية، 

 ستأجرة.مع السيارات المُ  "قيسارية"

وساد القوات إلى شارع فردان، حيث يفاجئون قادة فتح في شققهم ويقتلونهم، ثم ثم يقود فريق المُ 
خرى أربعة أهداف هاجم فرق كوماندوز أُ في الوقت نفسه ستُ  ،”إسرائيل“ دون إلى الشاطئ ويهربون إلىيعو 
 ختلفة في لبنان.مُ 

 خرى، وبالتالي أرادكان من الواضح أنه بعد العملية سيكون من الصعب للغاية تنفيذ عملية أُ 
 اسه هو أن إلعازر لم يكن واثقاا إن إحس :قال باراك ،ضرب أكبر عدد ممكن من األهداف” اإلسرائيليون“

 تقليلريد "نظمة التحرير الفلسطينية الثالثة، وأنه يُ نجح في ضرب كبار رجال مُ تس "سيرتـ "من أن ال
 أهداف إضافية".وضع خطر الفشل ب

ختلفة، لذلك أشرف حيث تضمن التنسيق والتكامل بين الوحدات المُ  معقداا  كان هذا تمريناا  
نتصف وأثار القلق من أن تحرك مجموعة من الرجال في مُ  ،ورات التدريبية بنفسهعازر على بعض الديإل

عازر يقال إل ،واقترح أن يرتدي بعض الرجال مالبس نسائية ،الليل عبر وسط بيروت قد يثير الشكوك
 من إخفاء المزيد من األسلحة". : "بهذه الطريقة ستتمكن أيضاا بتسماا مُ 

قائدهم للوحدة في عملية تجاوزت جمع المعلومات  شاركةم ذواحبلم يُ  "سيرت"عض أعضاء ب
أميت "و "أميتاي نحماني"باط باراك، جادل اثنان من ضُ ت ،قبل المداهمة اندلع جدال داخليو  ،االستخبارية
اليسارية، بأن الوحدة لم يتم  "هاشومير هاتزاير"، وكالهما من أعضاء الكيبوتس في حركة "بن حورين

حاول باراك إقناعهم لكنهم طلبوا رؤية  ،صبحوا قتلةنهم لم يكن لديهم نية أن يُ تأسيسها كفرق موت وأ
همية الحرب على أليهم عن إالذي تحدث  "عازريال"وعقد باراك لقاء مع رئيس االركان  منه، لطة أعلىسُ 
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إنه من قال و ، سببه حركة فتح وفي الخارج” إسرائيل“ فيالذي ُسف ك ن الدم اليهودي أوحقيقة  ،"االرهاب"
 .تم تعيينهما للفريق الرئيسيو  هذا التوضيح،وافق االثنان على ثم  ،"وصرامةواجبهم الرد "بقوة 

ن و حترفليس فقط الجنود المُ  ،جة على أنها "دليل على قوة الوحدةوقال باراك إنه رأى الحُ 
جرد أمر ن ال يكتفون بمُ والرجال الذين يطرحون األسئلة، والذي ،الرجال ذوي اآلراء ن، ولكن أيضاا و تفوقالمُ 

 وراء ذلك".من بمعرفة المنطق  اا ضولكنهم يطالبون أي ،التنفيذ

يتدربون على اإلنزال، االسطول البحري الثالث عشر و  ووحدة سيرتبينما كان الكوماندوز البحري 
ئ الخاص بوط الشاطلهُ  ناسباا مُ  موقعاا  "يائيل"اختارت حيث  ،جمع المعلومات االستخبارية "يائيل"واصلت 
من موقف سيارات  وكان قريباا  ،ندقزالء الفُ لنُ  اا ، حيث تم اختياره ألن الوصول كان مقيد"الرمال"بفندق 

لت في الشوارع المجاورة، وهي امرأة صغيرة ترتدي تنورة طويلة ونظارة شمسية ثم تجو   ،خاص بالفندق
اهمة على الشاطئ، والشوارع التي كانوا دالمُ  لفرقةالطريق الكامل  "يائيل"رت صو  ثم  ،وتحمل حقيبة يد
، وصندوق الهاتف الذي ربما يتعين عليهم تفجيره حتى ال يمكن استدعاء التعزيزات، سيسيرون فيها

 والمباني في شارع فردان، والبواب عند المدخل.

الذي كان على بعد حوالي ستمائة قدم فقط و تفاصيل حول مركز الشرطة القريب،  "يائيل"جمعت 
صول إلى مكان الحادث لمنازل السكنية، والدوريات التي أجرتها الشرطة والمدة التي سيستغرقونها للوُ من ا

 إذا تم االتصال بهم.

رئيس  "إيمانويل شاكيد"قبل إبالغ رئيس األركان بأن القوة كانت جاهزة لالنطالق، أصر العميد 
الذين كانوا سيقودون رجاله من الشاطئ  "قيسارية" شاة والمظالت والقائد العام للعملية، على مقابلة أفرادالمُ 

 "إلعازار"للقاء  "قيسارية"مع فريق  "رومي"و "هراري"و "ميراز "جاء  ،إلى األهداف والعودة مرة أخرى
 ."سايريت"نشأة تدريب في مُ  "باراك"و "شاكيد"و

قديم أنفسهم ت "قيسارية" فريقلب من طُ حيث  ،وصفت شاكيد االجتماع بأنه "ال يقل عن كارثة"
ما  ،واستخدمته؟" "متى كانت آخر مرة حملت فيها مسدساا  ، وتم سؤالهمووصف تجربتهم القتالية السابقة

أولئك الذين أما ، ”اإلسرائيلي الجيش“وقد خدم بعضهم فقط في  ،قط عظمهم لم يحمل سالحاا أن مُ  أرعبه
ويفتقرون إلى أي نوع من  ،المطلق حصلوا على نوع من التدريب العسكري لم يفعلوا سوى الحد األدنى

 المهارات القتالية.

 "شاكيد"أخبر  ،قائلة: أخرج عصافيرك من الغرفة "زامير"بغضب واستدارت إلى  "شاكيد"انفجرت 
 مع هؤالء األشخاص، الذين ليسوا جنوداا  دماا للسماح للعملية بالمضي قا  أنه "لم يكن مستعداا  "هراري"
 قاتلين".مُ 
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على ” اإلسرائيلي“ نا بحاجة إلى جيش الدفاعمقاتلين لما كُ  : "لو كانوا جنوداا اا غاضب "هراري"رد 
حاربون من أعلى المستويات في الساحة التي "مُ بأنهم  "زامير"وقبل وعد  "عازريإل"تدخل  ،اإلطالق"

 من القيام بعملهم".” السرائيلي الجيش“ُيطلب منهم العمل فيها، لتمكين جنود 

ختلفة الستة إلى بيروت من مطارات أوروبية مُ  "قيسارية"عناصر  ذهبن، أبريل/ نيسا 6في 
نفصل في قاموا بتسجيل الوصول بشكل مُ ثم  ،حاملين جوازات سفر ألمانية وبلجيكية وبريطانية مزورة

 نع، وأوقفوها في ساحة انتظار الفندق.، واستأجروا سيارات كبيرة أمريكية الصُ "الرمال"ُفندق 

 في حافالت إلى قاعدة البحرية” اإلسرائيلية“ أبريل / نيسان، ُنقلت القوات 9هر يوم بعد ظُ 
ال  ،"ال تطلقوا النار على هدفكم وتغادروا: "شاكيد"لهم  النهائية قال التوصيةفي و  ،في حيفا” اإلسرائيلية“

 الشقة إال بعد أن تتأكد من أنه لن يقوم مرة أخرى". واتغادر 

حربية  زوارق ثمانية أبحرت الهادئ، البحر األبيض المتوسطمساءا وفي  4الساعة تمام في 
في الخامسة و  ،محركاتهم وأسقطوا المرساة أوقفواثم بالة بيروت، قُ  الشمال باتجاه ثنا عشر ميالا ا” إسرائيلة“

 ،وأكدت أن األهداف الثالثة في المنزل ،ندق الفينيقيينفي فُ  "يلئيا"مع  "قيسارية"شطاء مساءا التقى أحد نُ 
 القوة المنتظرة: "الطيور في أعشاشها". الراصدافترقوا وأرسل ثم 

واحد وعشرون  :حملة بالجنودمنها مُ  كل  من حواجز المدافع، و نزل تسعة عشر زورق مطاطي 
من وحدة  من الكوماندوز البحري، وعشرون جندياا جندياا ، وأربعة وثالثون "سايريت ماتكال"من جندياا 

كانت واحدة من ألنها  ،خبة القتالية هذه بثالثة آالف فرد إضافيدعم وحدات النُ  تمو  ،االستطالع المظلي
ليعازر و  ،ستهدف في القرن العشرين إن لم تكن أكبرهاأكبر عمليات القتل المُ  كان هراري وزامير ورومي وا 

 ة الجيشحي تل أبيب القديم الذي كان يضم قيادفي ، "كيريا سارونا"ووزير الدفاع دايان في مخبأ تحت 
المخبأ بكما ُيعرف أو ، [العبرية "الحفرة"]ب "بورمنطقة "في  العملية أيضاا  ونيراقبوكانوا ، ”اإلسرائيلي“

 يعلم أنه على الرغم من تعبئة البحريةو  ،"إيلي زيرا" أمانرئيس هناك كان  ، فقدبشكل غير رسمي
 يكن هناك خيار إنقاذ لها". "عملية لم، فإن ربيع الشباب كان بالكامل تقريباا ” اإلسرائيلية“

االسطول البحري عندما وصلوا إلى الشاطئ حمل رجال و  ،زحفت القوارب نحو أضواء بيروت
مع الحرص على  ،د تنكرهمسَ ف  يَ  داهمة إلى أرض جافة حتى ال يبتلوا والأعضاء مجموعة المُ الثالث عشر 

التابع  تظرون في موقف السياراتكان عناصر الموساد ينو  ،انتحال الشخصية بشكل كبير في الفريق
 ندق.لفُ ل

في المقعد األمامي إلحدى السيارات  ي زي إحدى النساء في الفريق، كانرتدي ي كانذباراك ال
 ،وجسمه كله يرتجف كان سائق الموساد يتصبب عرقاا  ،!" لكن لم يحدث شيءاذهب" وقال: ،الثالث
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"لم أذهب إلى أي  :قال السائق ،نه كان خائفا فقطلكو  بالُحمى، صابأنه إما مريض أو مُ  "باراك"اعتقد 
  .مكان حيث يوجد إطالق نار"

 انيقومسلحين ببنادق رشاشة مُ  الشرطةاثنان من رجال ورأيت  ،قمت باستطالع آخر للمنطقة
سايريت منذ فترة طويلة  يمقاتلوهم قام باراك وموكي بيتسر،  ، ثمات في الشارع القريب من المبانيبدوري
 ناك إطالق نار.لن يكون هُ  وقاال له بأنهالسائق  بتهدئة

في زورق  ي بقيذال-، شاكيدل الشرطةبالغ عن اإلقرر عدم  هابعدو ، أمره "اذهب!" كرر باراك
 من إلغاء العملية. خوفاا  -الحربيالقيادة 

عد شارعين من الهدف، على بُ و  ،الراقي في بيروت "رملة البيضاء"السيارات الثالث دخلت حي 
 11، حوالي الساعة تأخراا كان الوقت مُ فقد  ،يقترنان معاا  على شكل نسق ُمعين الفريق وبدأ في المشي نزل

سلحين يقفان رطة المُ كان هناك اثنان من رجال الشُ و  ،ناك عدد قليل من الناس في الشارعلكن هُ و مساءا، 
 بجانبهم.تجاهلوا األزواج الذين مروا كان الملل والتدخين ُيسيطر عليهم و و هناك، 

 ،زهة رومانسيةجرد زوجين آخرين في نُ ن االثنان مُ أ، وك"باراك"ذراعه حول  "موكي بيتسر"وضع 
 همس بيتسر لباراك: "إنه يذكرني بروما".

في مبنى آخر في شقتين منفصلتين كان ، و نائماا  "النجار"محمد يوسف في أحد المباني كان 
قسمت انو األزواج انفصل  ،ن عند مداخل المبنيينانائم "ناصر"كمال و "عدوان"كمال االثنان اآلخران، 

 باراك تشمل طبيب لتغطية الشارع.تحت قيادة وأخرى  ،من األهداف الثالثةهدف ثالثة لكل  إلى القوة

تل السكنية نائمين في نظمة التحرير الفلسطينية الذين كانوا يتوقعونهم في ردهات الكُ راس مُ كان حُ 
أنفسهم أثناء صعودهم حتى ال وأصبحوا يعدون الطوابق بدون عوائق، عود الدرج ص سياراتهم، وبدأ الجنود
إلى هدفها، اتخذ الرجال مواقعهم ووضعوا عبوات ناسفة  الفرقل عندما وصلت كُ و  ،يقتحموا الشقق الخطأ

عندما سمع باراك  ،ل قائد ثالث مرات على ميكروفون الراديو الخاص بهصغيرة بجوار الباب، ونقر كُ 
في الوقت نفسه  ،الثالثة، أجاب بخمس نقرات، وهو ما يعني "تنفيذ" الفرقنقرات الثالث من كل من ال

نصر ب الحفاظ على عُ تطل  و  ،ختلفة في لبنان يمكن أن تبدأخرى في أماكن مُ أشار لشاكيد أن الهجمات األُ 
 الشقق قبل أن تبدأ.اقتحام أن يتم بالمفاجأة 

استيقظت واختلست عندما ُقتلت امرأة و  ،رة في فتح األبواب الثالثةبوات الناسفة الصغيتسببت العُ 
رفة نومه النجار من غُ محمد يوسف خرج حينها  ،عندما فتح االنفجار بابها أيضاا  ،من فتحة بابهاالنظر 

مما بالرصاص برش الباب قام  "بيتسرولكن " ،خرىرفة أُ في غُ  ه  فس  ما يحدث، وحاول حبس نَ واستدرك 
 .تله هو وزوجتهأدى إلى مق
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 اختبأ تحت سريره وأطلق النار من مسدسه فأصاب أحدحيث ، "كمال ناصركان "الهدف الثاني و 
 .كثيفةوقتلوه بنيران  "ناصر"السرير ورأوا المقتحمون قلب ثم  ،في ساقه” اإلسرائيليين“

لكن و يه، في يدكالشنكوف من بابه حامالا بندقية  "دوانكمال عُ "داخل الشقة الثالثة خرج وفي 
فه كل  ولكن هذا التردد  ،تردد لثانيةثم  ،وكأنه رجل وامرأة يواجهانه -ما يبدو-لرؤية  يبدو أنه كان مرتبكاا 

 النار من رشاشات عوزي مخبأة تحت مالبسهم.” اإلسرائيليون“ عندما أطلق ،حياته

 
المفترض أن  نظمة التحرير الفلسطينية، الذي كان منراس مُ في الوقت نفسه استيقظ أحد حُ 

 "باراق"قام حينها  ،مسدسه ماسكاا رينو دوفين، خرج من السيارة الم في سيارته ئناكان يحمي األهداف لكنه 
أصابت رصاصة السيارة  ،ضباط، بإطالق النار عليه بمسدساتهم الصامتةالأحد كبار  "عميرام ليفين"و

: "دليل إضافي "بيتسر"يقول  ،وا بالشرطةاتصلبدورهم الذين  ،أيقظ الجيراناألمر الذي  ،وانطلق بوقها
 ."توقع هو الشيء األكثر توقعاا غير المُ  ،فاجأة جديدةمُ  ناك دائماا على أن هُ 

ال ” اإلسرائيليون“ جاورة نحو شارع فردان، حيث كانرطة من المحطة المُ الشُ  جاءترعان ما وسُ 
راف المهاجمة في الطابق السفلي، تاركة تسابقت األط أخيراا و  ،يزالون ينهبون الشقق للحصول على الوثائق

 .اآلن كان عليهم االشتباك مع شرطة بيروتو  ،شقيق بنيامين "يوناتان نتنياهو"وراءها 

يتأرجح فيما ال يزال على رأسه،  اللون مستعار األشقرال هفي منتصف الشارع، وشعر  "ليفين"وقف 
طلق النار على رجال على الطريق يُ  "باراك"وقف  ،الرصاص ويطلق، ويساراا  عوزي يميناا سالحه ال
اقتربت سيارة ثم  ذلك، "ليفين" ىرطة وغطالنار على سيارة الند روفر تابعة للشُ  "بيتسر"أطلق و  ،الشرطة

 أطلقعندها  ،وسط تبادل إطالق النار بالجدارنود لبنانيين واصطدمت جيب على متنها أربعة جُ 
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بينما ، عليها قنبلة يدوية مما أدى إلى مقتل ثالثة من ركابها "بيتسر"النار عليها، وألقى ” اإلسرائيليون“
قبل نقله  ُمنهاروهو لساعات على الرصيف  من نافذتها جالساا  "يائيل"رأته  ،روح طفيفةأصيب السائق بجُ 

 ستشفى.إلى المُ 

دين وتكدس الجنود في سياراتهم المستأجرة واندفعوا عائ ،الشرطةرجال  ”اإلسرائيليون“القتلة  صد  
رطة ب في ثقب إطارات سيارات الشُ سب  نثروا خلفهم حوامل فوالذية صغيرة حادة، مما تُ ثم  ،إلى الشاطئ

على الرغم من و  ،وصل باراك إلى الراديو ودعا الكوماندوز البحريين الصطحابهم ،طاردهمالتي تُ 
نظر في دهشة إلى أ نت"أتذكر أنني كُ قال:  ،ن من فصل نفسه للحظةوتمك   ظل هادئاا لكنه الفوضى، 
لم أكن في مثل هذه الشوارع الرائعة من قبل، ولم أر مثل هذه المنازل السكنية الجميلة من ، الشوارع

، ففتح ساخناا ال زال مستعار ال هشعر  كان ".” إسرائيل“ للبناء لم نكن نعرفه في لقد كان معيارا   ،قبل
 ركض رجل إلى الرصيف وهو يصرخ طالباا حينها ، استرخى ،النافذة وشعر بنسيم بارد يداعب وجهه

 "أطلق عليه النار يا موكي".قال بيتسر  ،إبطاء السيارة

 لم يطلق بيتسر النار. ،"إنه عامل محطة وقود، وليس شرطي"

آخر  في حي  اا آخر التي كانت تقصف مبن ،ة الثانية قوات استطالع المظليينمَ كانت القوة المداه  
الذي كانوا  "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وا الحراس عند مدخل مبنى قتلفقد  اا،في بيروت أقل حظ
أطلق فلسطيني النار مما أدى إلى إصابة ثالثة  ،يعرفوا عن موقع حراسة ثانيكونوا يستهدفونه، لكنهم لم 

ييغال "وأصيب الثالث  ،تم إجالء اثنين منهم إلى سيارة كانت تنتظر ،بجروح بالغة ”إسرائيليين“جنود 
حمله أحد رجال الكوماندوز البحري وركض نحو السيارة لكن رجل من  ،بأربع عشرة رصاصة "رسلرب

 تصارع مع الكوماندوزو  ،حاول إنقاذهو فلسطيني،  "بريسلر"أن  -على ما يبدو-عتقد ا، منظمة التحرير
كنه تمكن أصيبت إحدى ذراعي بريسلر بالشلل، لوعلى إثر ذلك  ،على األرض في كومة همسقطوأالثالثة 
 "بريسلر"طارده الكوماندوز، واعتقد و هرب الفلسطيني حينها  ،وأطلق النار مسدسه بأسنانهتصويب من 

الجو كان  ،مرة أخرىإنقاذه د و عاالكوماندوز ولكن  ،ر في تفجير نفسه بقنبلةفك  و  ،أنه قد ُترك بمفرده
 المباني المجاورة. كافةفي اإلنارة  ثم أضيئت ،بالنيران والصراخمليء باالنفجارات و 

وبدالا من االنسحاب على الفور، أمر قائد الفرقة رجاله بإعادة التوجيه وتنفيذ مهمتهم وربط 
 المتفجرات بالمبنى.

دنا إلى قال ليبكين شاحاك: "أصعب لحظاتي لم تكن أثناء القتال الفعلي، ولكن عندما عُ 
هو ورجاله  قَ ل  عَ وَ  ،الجرحى لم تكن موجودة " فوجئت باكتشاف أن السيارة التي كانت تقلحيث  ،المركبات
كان يقودها ناشط في  ةوالثالث ،صاب بجروح بالغة، في قلب بيروت بسيارتين فقطالمُ  "برسلر"بمن فيهم 
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كما  ،اختفى ثم ،صابين بجروح خطيرةاثنين من المُ  اوعلى متنه "ريةساقي"
لمستعجلة أي ، ولم تجد عمليات البحث اتعمللم تكن أجهزة الراديو أن 
  .شيء

ريد لم يكن يُ  ،للغاية" : "كان األمر مقلقاا أيضاا  ليبكين شاحاك لو قوي
أعطى  ،االنسحاب دون معرفة مكان جرحى رجاله لكن لم يكن لديه خيار

بعد انطالقهم مباشرة و  ،األمر بالتكدس في السيارتين والتوجه إلى الشاطئ
فيما بعد علموا أن  ،هدف ينهارستسمعوا دوي انفجار قوي ورأوا المبنى المُ 

 حوالي خمسة وثالثين من نشطاء الجبهة الشعبية دفنوا تحت األنقاض.

في سيارته، واثنان من رفاقهما  اا سجال ة"ريساقيمن فرقة "عندما وصلوا إلى الشاطئ وجدوا الرجل 
بالعرق يدخن سيجارة  غطىكان السائق مُ بينما  ،بالفعل بسبب فقدان الدم في المقعد الخلفي، أحدهما ميت  

ولماذا لم ينتظر طبيب الوحدة  ؟قال ليبكين شاحاك: "سألته عما حدث لماذا لم ينتظرنا ،بأصابعه المرتجفة
فهمته بشكل صحيح، فقد سمع  نيولكن بعض الشيء كان مرتبكاا وعلى الرغم من أنه  ؟عالجة الجرحىلمُ 

 ".روج والذهاب إلى الشاطئأحياء، لذلك قرر الخُ ج خرُ إطالق النار في بداية الغارة واعتقد أننا لن نَ 
"كان من الخطأ السماح ألشخاص ليس لديهم خبرة قال أحدهم: ، غضب رجال ليبكين شاحاك

 قد هرب".و رية رأى أننا في ورطة ساهذا الرجل من قي ،قتالية بالمشاركة في هذا

توفي رجل آخر من الجرحى أثناء ثم  ،قاربالالزوارق وعادوا إلى  وااستقل، فقد الفريق بأكملهأما 
أنفسهم وبدأوا بالصراخ في السيطرة على اثنان من المظليين لم يتمكنوا من و  ،عملية جراحية على القارب

واندلع  هلكمو ، دصفعه أحد الجنو و صرخ مرة أخرى  ،بأنه مسؤول عن مقتل رفيقيهما "ريةساقي"الناشط في 
 قتال على ظهر السفينة حتى فصلهم اآلخرون.

باراك إلى المنزل، كانت وصل عندما و  ،”إسرائيل“ لكن مع بزوغ الفجر، عاد كل المهاجمين إلى 
عندما و  ،حذاءههو يرتدي و  وضع حقيبته على األرض واستلقى بجانبها منهكاا  ،ال تزال نائمة "نافا"زوجته 

 .اللون فاقعحمر شفاه مكياج وآثار أ وعلى وجهه آثار نائم بجانبهاوهو زوجها  بوجوداستيقظت، تفاجأت 

وسط حطام الليلة السابقة، لم ينتبه أحد للمرأة النحيلة  ، ومنفي صباح اليوم التالي ،في بيروت
قد كتبت رسالة إلى مسؤول قضيتها  "يائيل"كانت  ،"شارع مدام كوري"التي جاءت إلى مكتب البريد في 

 أظهرت صدمتها بسبب ما رأته من نافذة شقتها.

 

 

 ليبكين شاحاك 
 رئيس أركان الجيش السرائيلي 
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 :عزيزي اميل

نتصف الليل أيقظتني فجأة في مُ  ،ما زلت أرتجف من الليلة الماضية
” اإلسرائيليين“ عر أن... لقد أصابني الذُ  ،دوي انفجارات كثيرة مدوية

 .كان األمر مريعاا فقد يهاجمون !...

 !لكنها لم تكن كذلك ،جرد حلم سيئصباح كل شيء بدا وكأنه مُ في ال
ألول مرة أستطيع أن و اا... نا حقوا هُ الرهيبون كان” اإلسرائيليون“ هؤالء

هذه  أرى سبب وجود الكثير من الكراهية لهذا البلد ولليهود.... حقاا 
 طفاء للغاية.ناس طيبون ولُ جميلة وهادئة بها أُ سكنية منطقة 

 

)أكثر مما  ته كثيراا "أفتقد هاجازة لتهدأ وأناإللـ "إميل" إنها أرادت أن تأتي لرؤيته في  "يائيل"قالت 
 !"ُمعطلة بعاتالقُ  ،الليلة الماضية في رائعاا  : "لقد كان عرضاا السريحبر الوأضافت ب ،كنت أتوقع("

تزايد ، على الرغم من الخوف المُ اا آخر  في بيروت أسبوعاا  "يائيل"بهات، بقيت من أجل تفادي الشُ و 
 العملية.بعد  شددة التي تم اتخاذهامن أنها قد تتعرض لالنكشاف بسبب اإلجراءات األمنية المُ 

أحزمة شعرت بضغوط  ،العجالت األرضية، استرخيت في مقعدي أغلقت"عندما أقلعت الطائرة و 
 ت روحي تضعف تدريجياا ذَ خَ وأَ  ،كل عضو من أعضاء جسديوكأنه يعصر بي  الخاصلمقعد الربط ل

وكان من الصعب  ترهلة، كانت ذراعي مُ " في لندنهيثرو"عندما هبطت في مطار و  ،قطعة ني قطعةا قُ مز  وتُ 
 ".قبل أن أتمكن من مغادرة الطائرة بحاجة لبضع ثوان أخرىوشعرت وكأنني  ،الخروج من مقعدي

ُقتل  ،وقد تم تحقيق جميع أهدافها ،باهراا  عتبر نجاحاا كان ربيع الشباب يُ  ،”إسرائيل“ بالعودة إلى
 سين آخرين، جميعهم تقريباا نظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب حوالي خمثالثة من كبار مسؤولي مُ 

ياد( القائد األعلى لـ "أيلول األسود" إصالح خلف )أبو ولكن نجا  ،أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية
حيث كان يقضي  ،ستهدفةقق المُ داهمة غادر إحدى الشُ ألنه قبل وقت قصير من المُ  ،دفةعن طريق الصُ 

 من الشقة الماستهدفة.ي أربع مبان في عيادة طب االسنان على ُبعد وقتاا 

والتي اعتبرها  "عدوان"صادرة عدد كبير من الوثائق من شقة مُ و تصنيع األسلحة ورشة لتم تدمير و 
نظمة التحرير الفلسطينية في األراضي زودوا الشاباك بتفاصيل عن خاليا مُ ألنهم  الفلسطينيين كارثة،

 هناك. "فتح"ى تدمير شبكة أدى إل ،وأدى ذلك إلى عدد من االعتقاالت مما ،حتلةالمُ 
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سيارات لوك غير المهني لسائقي للسُ ” إسرائيل“ وبسبب هذا النجاح لم يتم إيالء اهتمام في
، وحقيقة أنهما منعا العالج الطبي "هراريالتابعة لـ " "ريةساقي"كالهما من أفراد وحدة النخبة في فالموساد، 

 في كارثة أكبر.ذلك مكن أن يتسبب مُ كان من الفقد متأثرين بجراحهما، رجلين ماتا ُ عن 

الحكومة اللبنانية بسبب عجزها أمام فيما استقالت  ،ان في حالة صدمةبنَ تركت العملية لُ لقد 
قت صحيفة األهرام اليومية كان العالم العربي في حالة اضطراب، وفي مصر عل  و  ،«العدوان اإلسرائيلي»

". سيطر على المنطقةتُ ” إسرائيل“ العرب لإلحساس بأن"دفع قلوب الرائدة أن الهدف من العملية كان 
 -ب في أي مكان وفي أي وقتضر  مكن أن يَ يُ أنه -ربيع الشباب بدأت أسطورة الموساد  عملية بفضلو 

 تكتسب المصداقية في العالم العربي.
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11 
 

 غلطة" بل "التعريف الخاطئ للهدف ليس فشاًل

 

ستهدفة للموساد في يعني توقف سلسلة عمليات القتل المُ ال باب الشربيع  لعمليةالباهر نجاح إن ال
وعامل آخر في باريس في انتظار  "ميري" يرة من التحضير لغارة بيروت، كانفي األيام األخ، فأوروبا

في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  صغيراا  اا أستاذ القانون في جامعة بيروت وناشط "باسل الكبيسي"
أنه، مثلما قدموا لرجل  "قررتُ  :حسب ما قال ميريو  ،عاهرة قبل قتله بالرصاصدموا له ه قلالنتهاء منو 

 .يستحق بعض الجنس قبل وفاته" ُمدان آخر طلب، فإن هذا الرجل أيضاا 

 ساعات فقط من عودة قوات ربيع الشباب إلى عدَ بَ ف
شطاء إضافيين إلى وخمسة نُ  "ميري"و "هراري"سافر  ،”إسرائيل“
نبلة مزروعة في مرتبة سريره بقُ  "زيد محاسي"يث قتلوا ، ح"أثينا"

فتح في قبرص، حيث حركة عن  مثالا كان ُعين لتوه مُ فقد  ،بالفندق
 24في  الموساد أيضاا  هالذي قتل "شيرآل حسين عبد بـ " لَ بد  استُ 

 نبلة في مرتبة فندق في نيقوسيا.يناير بقُ 

وديع "أن  شير إلىيونيو/ حزيران وردت معلومات تُ  10في و 
أرسل اثنين من رجاله إلى روما لتنفيذ هجوم على مكتب  "حداد

 داخلفي  عمليجاءت المعلومات من عميل  ،"العال"شركة طيران 
"مصدر بارز  بأنه أمانجند الجديد والواعد الذي سيوصف في التقرير السنوي لـ هذا المُ  ،منظمة حداد

قابل المال، حصل والذي وافق على التجسس مُ مة حداد" متازة وحصرية إلى منظيتمتع بإمكانية وصول مُ 
بدأ فريق بقيادة "كارلوس"، أحد عمالء  ، حيث"لحزنابالعبرية " (Itzavon)ايتزافون على االسم الرمزي 

 د. باسل الكبيسي
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في سيارة مرسيدس تحمل لوحات  ،، في تعقب الرجلين اللذين كانا يقودان السيارة حول روما"الحربة"
 التسجيل األلمانية.

في الصباح عندما صعد أحد و  ،قنبلة تحت السيارة "الحربة"زرع فريق ، يونيو 17-16ليلة في و 
يقودها  "هراري"، تبعته سيارة الموساد وكان الرجال الفلسطينيين إلى السيارة وبدأ في القيادة بعيداا 

جل تفجير من أألنه  ،ندوق األحذيةعد بحجم صُ بجهاز تحكم عن بُ  في مقعد الراكب ممسكاا  "كارلوس"و
بعد بضع دقائق توقف الفلسطيني في السيارة ليأخذ و  ،بين السيارات قريبةالقنبلة يجب الحفاظ على مسافة 

على وشك الضغط على الزر  "كارلوس"كان  ،نوان آخر، ثم انطلق مرة أخرىقيم في عُ شريكه الذي كان يُ 
جيان "هم للنحات الشهير ، وهو عمل مُ "نتريتو "، موقع نافورة "بربريني"عندما دخلت السيارة ساحة  تماماا 

 ."لورينزو بيرنيني

عندما كان يعمل  ،منذ األيام التي تلت الحرب العالمية الثانية روما جيداا  " يعرفهراريكان "
"ال! قف! التمثال ... إنه برنيني!  ،ر الفنقد  وكان شخص يُ  ،”إسرائيل“ ساعدة الالجئين على الهجرة إلىلمُ 
 ، ثم شرع في شرح أهمية العمل له."كارلوس"صرخ في ر! " فج  ال تُ 

زر بعد ثوان  عندما ابتعدت السيارة التي كانت تقل الفلسطينيين عن النافورة، تم الضغط على 
توفي أحدهم في وقت  ،روح بالغةيب الرجالن بجُ زء األمامي من السيارة وأصُ انفجر الجُ حيُث  التفجير،

 ،"حادث عمل"طة على أسلحة في السيارة وفسرت االنفجار على أنه عثرت الشر ثم  ،الحق في المستشفى
 كانا يحمالن قنبلة في السيارة وتعاملوا معها بشكل غير صحيح. "إرهابيين"على افتراض أن االثنين كانا 

رئيس عمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  "محمد بودية"حزن" عن نشاطات الكما تحدثت "
 ،غامر والرئيسالمُ إلى نائي الجنس، باأللوان من الثوري الجزائري ثُ  غنياا  مزيجاا  "يةبود"كان  ،في أوروبا

المسرح الصغير  ستخدمحيث كان ي، "أيلول األسود"عمل مع و  ،حدادوعمل مع  ،العسكري "اإلرهاب"و
 واليهود.” اإلسرائيليين“ الذي أداره في باريس كغطاء لخططه لمهاجمة

 ،اقبل تنفيذه "بوديه" ن الشاباك من إحباط بعض خططتمك   "،حزنالجاسوس "بفضل تقارير 
القوية في أكبر سبعة فنادق في تل أبيب في ليلة عيد  TNTأحدهما كان لالنفجارات المتزامنة لقنابل 

 .1971الفصح عام 

كون من تبعه فريق مُ  ر،خطط لهجوم كبير آخكان يُ  "بودية"أن "حزن"  رذك   1973يو خالل يونو 
عندما أوقف سيارته في و باريس قبل أن تسنح الفرصة،  إلى "قوس قزح"و  "الحربة"مالء من عُ ثالثين 

نبلة شارع دي فوسيس سان برنارد، في الحي الالتيني عندما عاد وبدأ تشغيلها مرة أخرى، انفجرت قُ 
 حساسة للضغط وضعت تحت مقعد سيارته وقتلته.
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قال أحد  ،ة في جميع أنحاء المنظمة بأكملهابالنشو  شعوراا  "الحربة"غرست سلسلة انتصارات 
: "بدا األمر كما لو لم يكن هناك شيء ال يستطيع الموساد فعله، وأنه لم "ريةساقي"حاربين القدامى في المُ 

 يكن هناك أحد ال يمكننا الوصول إليه".

في بعد تسعة أشهر من المذبحة المروعة ف ،مفتوحاا  "األسود"أيلول بعد قولي هذا ظل حساب 
ما  "األسود"أيلول كبار أعضاء لجوم الذي أدى إلى تصعيد عمليات القتل المستهدف كان الهُ  ،ميونيخ

 ،األحد عشر رجالا الذين أرادهمأي منهم من يس لقد قتل الموساد الكثير من الناس لكن ل ،زالوا طلقاء
ا ثم انطلقوا بعد أن اختطفت طائرة شاركين الثالثة الناجين من العملية والذين ُسجنو وكان من بين هؤالء المُ 

تم تحديد الثمانية اآلخرين من حيث  ،وأجبرت األلمان على إطالق سراحهم "األسود"أيلول في  "لوفتهانزا"
 رتبطون بمفهوم أو قيادة أو تنفيذ الهجوم.قبل الموساد على أنهم مُ 

كان والد علي و ، "وداألس"أيلول ضابط عمليات  "علي حسن سالمة"على رأس تلك القائمة كان 
عندما اندلعت الحرب بعد قرار  ،1947حسن سالمة، أحد قائدي القوات الفلسطينية عام  السيد سالمة

 حاولت الهاغاناه مراراا حيث  ،”إسرائيل“ األمم المتحدة بشأن قيام دولة
 القتال.خالل  أخيراا اسُتشهد حتى  ،تلَ ش  اغتياله وفَ  وتكراراا 

"أردت أن أكون على  علي:يقول حيث  ،ثقيالا  عبئاا ابنه حمل 
على وعي بحقيقة أنني ابن حسن سالمة  طبيعتي، لكن كنت دائما  

ستوى ذلك، حتى دون أن يتم إخباري أن أرتقي إلى مُ  وكان علي  
قال علي سالمة في واحدة  كيف ينبغي أن يعيش ابن حسن سالمة"

عشت  ،سيسةنت مُ تربيتي كا" ،قابلتين الوحيدتين اللتين أجراهمامن المُ 
 ،فرغةكانت القضية تدور في حلقة مُ  القضية الفلسطينية في وقت  

ولكن  ،من التشتت زء  تفرق الناس وأنا جُ و  ،بال قيادة لقد كانوا شعبا  
 ".آخ ا  ن  س  أن أكون ح  أرادت والدتي 

علي استسلم  ،كافياا  "ياسر عرفات"و "علي"نتصف الستينيات كان الضغط من عائلة لكن بحلول مُ 
لقد وجدت ما ، "لقد أصبحت مرتبط ا جد ا بفتحقائالا:  ذلك يتذكرو  ،"فتح"وقدم نفسه في مكتب التجنيد في 

 .كنت أبحث عنه"

 فضل لدى عرفات".: "سرعان ما أصبح المُ "هراري"قال 

 علي حسن سالمة
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 وصناعةخابرات أرسله عرفات إلى مصر لتلقي التدريب في مجال المُ  1968في عام 
تعاونوا يياد الذي كلفه باإلشراف على تحديد وتصفية العرب الذين إ ألبو ساعداا مُ أصبح حيث  ،المتفجرات

 .”اإلسرائيليين“مع 

ضوية في ، ووسيم، وكان يتمتع بالحياة الرفيعة التي ترافقت مع العُ ثرياا  كاريزمياا  كان سالمة شاباا 
بطريقة "أثارت  "اإلرهابية"ه به للنساء واألحزاب وأنشطتجمع بين حُ  ،رصد ذراع المخابرات السرية لفتح

 عنه.” اإلسرائيلية“ الدهشة في فتح" بحسب تقرير للمخابرات العسكرية

األردن في ، بعضها "اإلرهابية"تورط في قائمة طويلة من الهجمات يعتقد الموساد أن سالمة مُ 
ي تم االستيالء أشارت الوثائق التحيث  ،بما في ذلك اختطاف طائرة سابينا” إسرائيل“ والبعض اآلخر ضد

 "اإلرهابية"نظمات في بيروت إلى أن مسؤوليات سالمة تشمل االتصال بالمُ  "النجار"قة عليها في شُ 
عسكر تدريب األلمانية، إلى مُ  "بادر مينهوف"أحد مؤسسي مجموعة  "أندرياس بادر"األوروبية، وأنه دعا 
"لقد عرضنا في الموساد:  "إلرهابا"رئيس وحدة مكافحة  "شمشون يتسحاقي"قال  ،فلسطيني في لبنان

ا".لالوثائق على األلمان،   لتوضيح لهم أن خطر الرهاب الفلسطيني كان مصدر قلقهم أيض 

ا بأن قتنعاا لكن الموساد كان مُ  ،ال يوجد خالف حول هذه االتهامات تورط في مُ  "سالمة" أيضا
عن مكان الحادث عندما تم  بعيداا  في مكان ليس التخطيط لمجزرة ميونيخ وتنفيذها، وأنه كان حاضراا 

ومع ذلك أكد محمد عودة )أبو  ،في القرية األولمبية 31إلى شارع كونوليستراس  "اإلرهاب"إرسال فرقة 
ثيرت الشكوك حول كما أُ  ،خطط للعملية وقادها "عودة"وأن  ،شارك على اإلطالقلم يُ  "سالمة"داود( أن 

للمؤلف كاي  (The Good Spy الجاسوس الجيد) كتاب ،في كتابين حول هذا الموضوع "سالمة"دور 
  .أرون كالين ( للمؤلفStriking Back يضرب من جديدبيرد، وكتاب )

بعد سنوات من الحدث و  "أبو داود"حقيقة أن بأن : لكن حتى يومنا هذا ال يزال يتسحاقي واثقاا 
 ،فسهعلى قيد الحياة، أراد أن يأخذ كل الفضل لن "سالمة"عندما لم يعد و 

عندما وقع  حاضراا  "علي سالمة"لم يكن  وهذا ال يشكل فرق كبير،
، التخطيط وتجنيد األفراد بُعمق عن طريقالهجوم في ميونيخ لكنه شارك 

 ارتكاب جريمة القتل المروعة تلك".مما نتج عنه 

علي قال هراري: "كان  ،رجالا مرموقاا  "سالمة"على أي حال كان 
لم يكن لدى  .لقد طاردناه لفترة طويلة"، د"الهدف رقم واح حسن سالمة

الموساد سوى صورة واحدة حديثة له، لكنهم استخدموها دون جدوى في 
 إلى  "الحربة"شطاء نقلت المعلومات عن نُ و  ،محاولة تحديد مكانه

 محمد عودة )أبو داود(
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ل فقدوا آثاره قبفي كل مرة بدا أنهم قد و  ،وبرلين وروما وباريس وستوكهولم ومدن أوروبية أخرى هامبورغ
 .لحظات

، "كمال بن أمين"بعد أن غادر جزائري يدعى  1973جاء االختراق في منتصف يوليو/ تموز 
جنيف في رحلة إلى كوبنهاغن  منشقته غادر وكان على صلة بـ "أيلول األسود"،  ،"فتح"كان يعمل لدى 
 ورأى ،متابعته وقد تمت "سالمة"خطط لهجوم مع كان لدى الموساد اعتقاد بأنه كان يُ و  ،وانتظره هناك

ن و يكونون قادر سو  "سالمة"، فسيصلون إلى "مينأ بن"أنه إذا تمكنوا من البقاء بالقرب من ” اإلسرائيليون“
 على قتله.

بل ذهبوا إلى منطقة  ،أنه لم يغادر مطار كوبنهاغن "مينأ بن"الذين خلفوا  "ريةساقي"رأى رجال 
ينة د]م ومن هناك استقل القطار إلى ليلهامر ،لى أوسلورحلة إ فيعلى الفور  توجهواثم  ،للركاب العابرين

إلى أنه سيحقق هدفهما  "رومي"و "هراري"خلص  ،طوال الوقتوكان عمالء الموساد يتبعانه  ،في النرويج[
 في المدينة النرويجية الهادئة.

ا وسرعان م ،مهام في أماكن أخرى في أوروباب "الحربة"فريقين من فريق بتكليف  "هراري"قام 
يتألف من مزيج من  "نحميا ميري"بقيادة شخصاا كان الفريق المكون من اثني عشر و  ،ل فريق عملشك  

 للمهمة،ن و النرويجية وكانوا جاهز  يتحدثونممن  "ريةساقي"شطاء آخرين وعاملين في دربين ونُ القتلة المُ 
أنها  ةلعالم العربي متنكر الناشطة التي سافرت إلى ا "سيلفيا رافائيل"كانت إحدى أعضاء الفريق هي و 

وجمعت الكثير من المعلومات  "باتريشيا روكسبيرغ"دعى تُ ” إلسرائيل“ ناهضةمصورة صحفية كندية مُ 
 القيمة عن الجيوش في المنطقة.

 ،"رافائيل"الذي كان ضابط تدريب  "أفراهام جيهمر"وكان من بين األعضاء اآلخرين في الفريق 
عمليات الموساد في الدول  في بعضشارك الذي دانمركي ال” سرائيلياإل“ عمالاألرجل  "دان أربيلو"

هاجرة مُ  "ماريان جالدنيكوف"العربية، حيث ساعد في الخدمات اللوجستية واستئجار السيارات والشقق؛ و
تتحدث اللغات االسكندنافية كانت و إلى الموساد  من السويد وموظفة سابقة في الشاباك انضمت مؤخراا 

 بطالقة.

 

أثر  "قيسارية"د فريق مراقبة قَ األكثر دقة فَ و  ،على األرجح ا سيحدث بعد ذلك هو مسألة خالفم
في الخمسينيات  "ميريابتكرها "ثم بدأوا في استخدام "طريقة التمشيط" وهي تقنية  ،في ليلهامر "مينأ بن"

 ،”إسرائيل“ يف( KGBجهاز المخابرات السوفييتي )عندما كان يبحث عن عمالء  ،من القرن الماضي
بعد يوم من البحث و  ،مما مّكن فريق البحث من تغطية مناطق حضرية كبيرة وتحديد موقع هدفهم بسرعة
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 "أهارون ياريف"قال الجنرال  ،ركزوا على رجل يجلس مع مجموعة من العرب في مقهى في وسط المدينة
، إنه بدا كما "اإلرهاب"مكافحة الوزراء مئير ل ةاآلن مستشار رئيس أصبحالذي  "مانأل"الرئيس السابق 
التي كانوا يحملونها "مثل شقيقين يشبهان بعضهما  "سالمة"مثل الرجل الموجود في صورة  اعتقدوا تماماا 

 البعض".

يجلس مع بعض العرب المعروفين في  "سالمة"خرى لم يكن الرجل الذي ُعرف باسم في رواية أُ و 
 في هذه النسخة رأى، شطاء معروفين من فتحنُ وهد بالفعل في اجتماع مع مقهى فحسب، بل شُ 

معروفين آخرين، وبالتالي كان لديهم مؤشر  "بإرهابيين"شتبه به كان على صلة أن المُ ” اإلسرائيليون“
 على األرجح أن هذا هو الرجل الذي كانوا يبحثون عنه.و إضافي بخالف الصورة، 

في  "سالمة"يفيد بأنه تم التعرف على  إيجابي لمقر الموساد في كلتا الحالتين تم إرسال تقرير
، "زفي زامير" الُمديرإنه ال يمكن أن يتحدث إلى  "هراريـ"لكن قيل ل ،في تل أبيب "شاؤول هاملش"شارع 

فريقه  "هراري"أمر حيث  ،تم تنفيذ الضربةيناك عندما ألنه قرر السفر إلى ليلهامر بنفسه ليكون هُ 
 راقبة.باالستمرار في المُ 

كانت لديه و  ،عاش حياة هادئة في ليلهامر "سالمة"اكتشفوا أن الرجل الذي اعتقدوا أنه سرعان ما 
لى مسبح داخلي في كان يو  خير،بشهرها األصديقة نرويجية شقراء كانت حامالا  ذهب إلى السينما وا 

مالبس اشترت  "ماريان جالدنيكوفحتى أن " ،قلق من أن الموساد ربما يبحث عنه يكنلم و المدينة 
ما رأته جعلها تتساءل فقط عما إذا كان هذا الرجل هو  ،شاهدته ومراقبتهباحة وذهبت إلى المسبح لمُ س

 .األولالمطلوب و الفلسطيني  "اإلرهابي"بالفعل 

 تولكن عندما عبر  ،الهدف المنشودالتي تشك بأنه "سالمة"  الوحيدة "ماريان"لم تكن 
 في أوسلو،تواجد حينها كان يالذي  "زامير"مع شوا ذلك وناق "هرارىـ"وآخرون عن شكوكهم ل "جالدنيكوف"

"قلنا لهم إننا نعتقد أن هذا وقال ناشط ُيدعى شاؤول:  ،إلى ليلهام مفي طريقهلذلك تم استبعادهم وهم 
حتى لو لم يكن سالمة، فمن : قالوا ،حدث فرق اليس رجلنا". لكن مايك وزفيكا ]زامير[ قاال إن ذلك لم يُ 

سالمة، فإن أسوأ ما سنفعله هو  نقتلحتى لو لم  لكلذ ،ي آخر له صالت بالرهابيينالواضح أنه عرب
 قتل إرهابي أقل أهمية".

رأيه الخاص: "يقوم سبعة عمالء بالتعرف اإليجابي بين الصورة والرجل الذي رأيناه  "هراريـ"كان ل
أسهل شيء  ، وهذاع األغلبيةذهب منو حينا  قررنأن  ناعليو  ،في الشارع، وأقلية فقط تعتقد أنه ليس هو

 ".نخسر شيءبهذه الطريقة لن و هو أن تقول "ال تضغط على الزناد 
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الذي لم  "زامير"يوليو، أمر  21في مكالمة هاتفية يوم السبت  ،تم وضع الهدف تحت المراقبة
الرجل في تلك الليلة غادر و  لتنفيذ عملية االغتيال، "هراري"مع القطار إلى ليلهامر  ركوبيتمكن من 

واستقلوا السيارات ومشوا على  "الحربة"لم يتركهم فريق  ،وصديقته شقتهما واستقلوا الحافلة إلى السينما
غادر الزوجان المسرح واستقلوا الحافلة مساءا  10:30حوالي الساعة في  األقدام وأعينهم ال تغيب عنهم،

ة اللون في مكان قريب، ونزل منها شاؤول عندما نزلوا من الحافلة توقفت سيارة فولفو رمادي ،إلى المنزل
وأطلقوا النار على الرجل ثماني  بكاتم الصوتسدسات بيريتا ، قام االثنان بسحب مُ Y شخص آخرو 

 لطخ بالدماء.تحتضن رأسه المُ و ب جاثية على ضحيتهم وهي تصرخ صتركوا المرأة التي لم تُ و  ،مرات

بعض أعضاء  همحيث كان ينتظر  تيب له مسبقاا إلى مكان اجتماع تم التر  "الحربة"فرق توجه ثم 
كانت ناجحة، لكنهم أضافوا أنهم رأوا امرأة  العمليةأفاد شاؤول أن  حيث ،الفريق اآلخرين ومايك هراري

 .فولفو أثناء توجهها بعيداا لوحة السيارة الن رقم دو  تُ وهي كانت قد شهدت القتل 

لقاء المفاتيح في أخبر هراري رجل الخدمات اللوجستية أربيل، بإيق اف السيارة في شارع جانبي وا 
إلى أوسلو ويسافرون إلى لندن  ثم كان على أربيل وجالدنيكوف أن يستقلوا قطاراا  ،مصرف مياه األمطار

ستأجرة لبضع ساعات ثم قق مُ كان على النشطاء اآلخرين االنتظار في شُ بينما  ،”إسرائيل“إلى  ثم
ارة إلى أوسلو، حيث كانوا يستقلون العب   يتوجهون جنوباا  وفريق القتلاري في هذه األثناء كان هر و  ،غادرواي

 إلى كوبنهاغن.

توجهة إلى استقل هراري طائرة مُ  ،نفصلة من الدنماركبرحالت مُ  Yالرجل اآلخر قام شاؤول و 
راري إلى عود هم صُ ل  هو الدرجة األخيرة على سُ  "سالمة"كان إقصاء و  اا من نجاح العملية،أمستردام، واثق

شاهدة األخبار على التلفزيون أدرك في أمستردام أثناء مُ و  ،مجرد انتهاء فترة زميردير الموساد بُ منصب مُ 
 قد حدثت للتو. أن كارثةا  أخيراا 

، "أحمد بوشيكي" ه، ولكن"علي حسن سالمة"في ليلهامر لم يكن ” اإلسرائيليون“ الرجل الذي قتله
كانت حامل و ، "توريل"دعى كان متزوجا من امرأة تُ و  ،حمام السباحة ورجل تنظيف في مغربي يعمل نادالا 
 وصفت ما حدث: ،في شهرها السابع

كانوا على  ،لم أفهم ما حدث، ثم رأيت هذين الرجلينو سقط زوجي فجأة "
كان أحدهم سائق السيارة والثاني كان من  ،عد ثالثة أو أربعة أمتار منابُ 

لجانبين يطلقون النار من المسدسات وقفوا خارج السيارة من ا ،الركاب
أنني اعتقدت ، و سقطت على األرض، وبالتأكيد أرادوا قتلي أيضاا و 

لكن بعد ذلك سمعت أبواب السيارة وهي تغلق  ،سأموت في لحظة
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زوجي لم يصرخ. . .. نهضت وركضت بأسرع ما يمكن إلى  ،بتعدتوا
عندما عدت  ،أقرب منزل وقلت لهم أن يتصلوا بالشرطة وسيارة اإلسعاف

جاءت و  ه،حاولون مساعدتكان هناك بالفعل أشخاص حول زوجي يُ 
سيارة إسعاف وتوجهت مع زوجي إلى المستشفى، وهناك قالوا لي إنه 

 ."مات

ال أحد منا لديه الوسائل التخاذ القرارات الصحيحة ف"حاول رئيس الموساد زامير رفض الكارثة: 
لوك الضحية: ألقى زامير بعض اللوم على سُ  .نها غلطة"إ شال  عتبر فالتحديد الخاطئ للهدف ال يُ  ،فقط

لقد قام برحالت كثيرة يصعب معرفة  ،ريبة ألفرادنا الذين كانوا يتابعونه"لقد تصرف بطريقة بدت مُ 
 ".نها ربما كان يتعامل في المخدراتالهدف م

وم السابق وأعاده صيب بتمزق في الرباط في اليأُ كان قد ألنه  ،لم يكن ميري في مكان الحادث
كمال بن "في روايته لألحداث شوهد بوشيكي وهو يلتقي الناشط المعروف في فتح و  ،”إسرائيل“ هراري إلى

 ."ضبني أنه ُينظر إليه على أنه فشل"يغ ،وأصر على أن العملية ال تزال ناجحة ،"أمين

 "ما الفارق إذا قتلت رئيس األركان أو نائبه؟" :قال 

في الحقيقة لم يكن له أي  ،كان نائباا ألي شخص "بوشيكي"جوهري على أن لكن ال يوجد دليل 
 على اإلطالق، ولم تكن قضية ليل هامر سوى القتل البارد لعامل بريء في المسبح. "باإلرهاب"صلة 

دان "، اشترى تنفيذ العملية، أثناء انتظار "شاؤول"قد بدأت للتو بحسب  "الحربة"وكانت مشاكل 
ندوق سيارة في صُ  غراضاأل وضع ،”إسرائيل“ وبعض األشياء األخرى لمنزل كان يبنيه في صنبوراا  "أربيل

 ،حصل على رقم اللوحة أخبرته هراري أن يتخلص منها ألن شاهداا وبعد انتهاء العملية  ،فولفو الرماديةال
فولفو لسيارة الاثقيلة إلى حد ما، لذلك بدالا من التخلص من تكاليف تحمل أن يلم يرغب في  "أربيل"لكن 

 ."جالدنيكوف"قادها إلى المطار في أوسلو مع 

رعة أثناء بسُ  "أربيل"انهار  ،ستأجرة في المطاررطة تنتظر عند عودة السيارة المُ كانت الشُ  
: "فقط بعد العملية قرأنا في ملف أربيل عن "شاؤول"قال و  ،غلقةاالستجواب بسبب رهابه من األماكن المُ 

غير مهني للغاية من  كان سلوكاا  ،غلقة ومدى خوفه من القبض عليه واستجوابهمُ خوفه من األماكن ال
إذا كانوا قد قرأوه، لكان قد تم إيقافه على الفور  ،وال يقرأه أحد صادقاا  رجل يكتب تقريراا  ،"ريةساقي"جانب 

 من واجباته التشغيلية".

، وأدى البحث في "لفيا رافائيلسي"و "أفراهام جيهمر"رطة بمكان العثور على الشُ  "أربيل"أخبر 
لقد كان من الواضح بالفعل أن هذه كانت عملية قتل  ،شطاءمخبأهم إلى القبض على اثنين آخرين من النُ 



|  |    

 

- 193 - 

المحتجزين )والتي كان  بحوزةثور عليها أدت الوثائق التي تم العُ كما  ،ستهدفة وأن الموساد كان وراءهامُ 
تعاونين مُ المنة و اآلأوروبا  منازلعد قراءتها( إلى اكتشاف جميع ب بحرقهاشطاء من المفترض أن يقوم النُ 

المعلومات السلطات األمنية اإليطالية والفرنسية هذه ساعدت و كما  ،تشغيليةالساليب األتصال و االوقنوات 
 ستهدف التي تمت في بلديهما.في تحقيقاتها في عمليات القتل المُ 

حف في جميع أنحاء العالم وتسببوا في صدروا عناوين الصُ وت ،حاكمةن الستة للمُ يالمعتقل وامُ ُقدّ 
عن كل شيء، حتى  "أربيل"حرج بشكل خاص هو تخلي كان األمر المُ فقد  ،”إسرائيل“ إزعاج شديد في

لكن الدولة قدمت و ، "بوشيكي"بمسؤوليتها عن قتل ” إسرائيل“ لم تعترف ،رقم هاتف الموساد في تل أبيب
دين خمسة وجدت المحكمة أن الموساد كان وراء جريمة القتل وأُ و  ،خرى لألسرىت أُ ساعداومُ  قانونياا  دفاعاا 

 دد تتراوح بين عام وخمسة أعوام ونصف، لكن تم اإلفراج عنهم جميعاا كم عليهم بالسجن لمُ من الستة وحُ 
ند عو  ،والنرويج” إسرائيل“ بسبب التوصل إلى اتفاق سري بين حكومتي ؛بعد أن قضوا فترات قصيرة فقط

 ”. إسرائيل“ إطالق سراحهم من السجن تم الترحيب بهم كأبطال عائدين في

هراري حلمه في أن يصبح  تكلف هذه العمليةاحتفظ هراري وزامير بوظيفتيهما على الرغم من أن 
على أولئك  حقيقياا  ليلهامر فشالا  شكل ذلكحارب القديم في قيسارية: "المُ  "موتي كفير"قال  ،للموساد رئيساا 

وخرجوا  ،ولكن ذلك لم يحدث ،اإلخفاق لصالحهم لإلطاحة به خارج الموساد باستغالل ذلكلذين قاموا ا
 بأقل ضرر ممكن بل بُمعجزة حقيقية.

اعترفا  "زامير"أنه و "هراري"زعم  ،عجبة األكبر للموسادالمُ  ر"مائيجولدا"تلك المعجزة كانت 
 إن وقالت ،جولدا بذلك حفيما لم تسم مائير،لجولدا الفورية نااستقاالتبمسؤوليتهما عن الكارثة وأننا "قدمنا 

 ذلك تلت التي األسابيع خالل، و "البقاء علينا ويجب إليها نحتاج وأننا بها، القيام يجب ُمهمة أشياء هناك
تواضعة في شمال المُ  شقتها إلى الوزراء رئيس دعته ،السجن من رجاله إخراج يحاول "هراري" كان بينما
 .لي الشاي في مطبخها وحاولت بشدة أن تشجعني" تْ د  ع  أ  " :-على حد قول هراري-ب، وقالت تل أبي

  .كثر حذراا األ "ريةساقي"ومع ذلك أدى الفشل في ليلهامر إلى سياسة 

مسؤوالا عن عملية واسعة النطاق قامت  "هراري"سبتمبر كان  4في 
برئاسة  "األسود أيلول"تتبعاا فرقة في روما، مُ  "قوس قزح"و "ريةساقي"بها 

درجة على قائمة األحد ، وهو شخص آخر من الشخصيات المُ "أمين الهندي"
كانت و  ،مذبحة ميونيخو  "االرهاب"في  دورهمعشر الذين أرادوا قتلهم بسبب 

هذه الفرقة تعمل نيابة عن الحاكم الليبي معمر القذافي، الذي زودهم بستة 
خططون كانوا يُ و ، SA-7 Strelaضادة للطائرات من طراز صواريخ مُ 

 أمين الهندي
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وفريقه وهم  "هراري"تبعهم  ،باشرةمُ  "فيوميتشينو"بعد إقالعها من مطار ، "الـعال"إلسقاط طائرة من طراز 
مدرج" على حد والتي كانت "مقالع من الُ  ،إحدى ضواحي روما "أوستيا"قة في ينقلون الصواريخ إلى شُ 

 ريخ من سطح المبنى.كانوا يعتزمون إطالق الصواو  ،"هراري"تعبير 

يتجادالن مع  "زامير"و "هراري"حديقة مع أطفال يلعبون حول أمهاتهم، جلس في  جالسان اوهم
 .خذ الصواريخ"آفي دقيقة و  "دعني أدخل. سأضربهم جميعاا  ي توسلذال "ميري"

قال زامير وسط اعتراضات ميري الصاخبة، "ليس هذه  ،ولكن بعد فشل ليلهامر، كان زامير حذراا 
 ".رات اإليطالية وندعهم يعتنون بهاخابنبلغ المُ سُ  ،المرة

العرب سيختطفون طائرة إيطالية أو يهددونهم بطريقة .. "وماذا سنخرج من ذلك؟ :سأل ميري
 أخرى، وسيطلقون سراح هؤالء الرجال".

حدق، فإننا لن نسحق الشقة فحسب في خطر مُ  "عالإل"د هراري: "إذا كانت طائرة تابعة لشركة ر 
"عالوة على  ،ناك ساعات طويلة قبل أن يخططوا إلطالق الصواريخ"بل المبنى بأكمله، ولكن ال يزال هُ 

صباح والمكتب ورأسه فقط، لكن هنا؟ نبلة ستصيب المُ ، علمنا أن القُ "الهمشري"منا بتفجير ذلك عندما قُ 
طوابق عندما ال أعرف  من ستةمكون مكنني السماح لك ببدء معركة باألسلحة النارية في مبنى كيف يُ 

ربما و ؟ ربما رئيس وزراء ايطاليا يسكن في شقة عبر الصالة؟ سيتأذى من المدنيينمن هم جيرانهم ومن 
 .جدة رئيس الوزراء؟"

مثل الموساد ليذهب مع بأن يكون مُ  "زامير"تصاعد غضبه عندما أمره ثم  ،"ميري"لم يتم إقناع 
: "ميري"واشتكى  ،نه الشخص الذي يتحدث اإليطالية بشكل أفضلشير إلى الشقة، ألرطة اإليطالية ويُ الشُ 

 شاركة في عملية أخرى".من المُ  ، ولن أتمكن أبداا فسُيكشف أمري"إذا رأوني، 

سنمنحك  ،”إسرائيل“ متازين في"ال تقلق يوجد بعض جراحي التجميل المُ  :حاول هراري تهدئته
 ".مكان الشقة هم عنوُدلحتى أفضل مما لديك اآلن اذهب  جديداا  وجهاا 

بالضبط تم إطالق  "ميري"، لكن كما توقع "الهندي"أمين اعتقل اإليطاليون جميع أفراد فرقة 
 سراحهم بعد ثالثة أشهر بسبب ضغوط من القذافي.

تم الكشف عن جواز السفر اإليطالي حيث  ،بسبب قضية ليلهامر "الحربة"تم حل في الواقع 
ل الشرطة النرويجية، وتم تقييد رحالته إلى بَ ي العملية أثناء التحقيق من ق  ف "ميري"زيف الذي استخدمه المُ 

 غادر الموساد بعد ذلك بوقت قصير.و الخارج بشدة 
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12 
 الكبرياء

  

المزاج العام في  إال أن ،[المدينة النرويجية] ليلهامرفي مدينة فوضى  ما حدث منعلى الرغم م
هذا األمر كان هناك شعور جديد بالثقة، و حيث ، "ربيع الشباب"لية بعد عم اا مبتهجبقي المؤسسة الدفاعية 

 .”اإلسرائيلية“، بل انتشر عبر كل القيادة فحسب لم يقتصر على الموساد

 [(1)متسادا] ةدَ سعَ إلى قمة قلعة مَ  "موشيه ديان"صعد وزير الدفاع  ،بعد يومين من العملية
هناك على قمة يصعدون ن على اإلمبراطورية الرومانية و تمردتعصبون اليهود المُ المُ حيث كان  ،الجبلية
األسطورة البطولية  أدى إلى ظهورسرهم، مما أَ أن يتم بقتل أنفسهم وعائالتهم بدالا من ويقومون الجبل 

جديدة بحدود واسعة، ليست مثل تلك التي حدثت في عام إسرائيل  أعلن ديان "سنقيمحيث  ،الرئيسية لألمة
رئيس األركان إليعازر في رسالة إلى زامير، بأنه بعد ربيع الشباب "ارتفعت هيبة تفاخر كما و  ،"1948

، "ربما 1973أبريل  15وكتبت غولدا مائير، في  ،إلى آفاق جديدة وزاد مجدها"” اإلسرائيلي الجيش“
اربين، حقصص البطولة والبراعة والتضحية والتفاني لهؤالء المُ ” إسرائيل“ سيأتي اليوم الذي ُتروى فيه في

 ".راث بطولة أمتنافي تُ  اا وسترويها األجيال لمن يتبعهم مع اإلعجاب والفخر بصفتهما فصالا آخر 

مقصورة على  اخفاقاتهافرطة والتي لم تكن بسهولة إلى الثقة المُ  تذهبومع ذلك يمكن للثقة أن 
خفاق ليلهامر "ريةساقي" د فريق الضربات في بيروت أشار إيهود باراك قائ ،بعد أربعين عام من الغارةف ،وا 

كانت لها عواقب والكبرياء ووزير الدفاع، إلى أن هذه الغطرسة  ورئيس األركان فيما بعد ورئيس الوزراء
دنا من بيروت في تلك الليلة وأن قال: "بالنظر إلى الماضي يبدو لي أننا عُ و  ،وخيمة على األمة بأكملها

من و  ،لقد أوجد ثقة بالنفس تفتقر إلى األساس ،جاح العمليةقادة البالد استخلصوا استنتاجات خاطئة من ن

                                                           

 بل يطل على الساحل الغربي للبحر الميت، شرقي منطقة النقب الصحراوية.جبل مسعدة أو متسادا: هو اسم ج (1)
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” اإلسرائيلي الجيش“قدرات الجيش بأكمله، كما لو أن على كوماندوز الغارة تحديد ستحيل أن نتوقع المُ 
 يمكنه فعل أي شيء، فنحن قادرون على كل شيء.

على نحصل والموساد،  "سايريت" من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكل الباقينكل  من نا آلقد ر 
أعطاهم هذا حيث  ،األمر، وفي غضون أسابيع قليلة اتخذوا إجراءات بشأنه وعملنا على ذلك بشكل جيد

لكن نجاحاتنا سواء في حرب األيام الستة أو و  ،الشعور بأن هذه القدرة كانت مشتركة بين الجيش بأكمله
كنا نحن من و  ،تخدام األمثل لعنصر المفاجأةفي العمليات التي تلتها، نشأت من التخطيط الدقيق واالس

 الجداول الزمنية وكذلك النتائج. ناحددو بدأ 

ألنهم  ،لم نعتقد أنهم يمكن أن يفاجئوناف ،"ومع إحساسنا الجديد باألمن جاء الرضا عن النفس
 ".ردَ القَ  فس  قوا الضرر بنا بنَ لح  يمكن أن يُ 

 جيش الدفاع :روع الثالثة لمؤسسة الدفاعقاد بأن الفُ واالعت ،سلحةاإليمان الراسخ بالقوات المُ ألن 
من أي خطر على اإلطالق، مما دفع قيادة ” إسرائيل“ نقذيمكن أن تُ  ،والموسادوالشاباك ” اإلسرائيلي“

عارضه وهذا ما  ،لحة للوصول إلى تسوية دبلوماسية مع العربالدولة إلى الشعور بعدم وجود حاجة مُ 
 ”. إسرائيل“ آخرون خارج

بادرة دبلوماسية سرية مُ  "هنري كيسنجر"ستشار األمن القومي األمريكي أطلق مُ  1972في عام و 
لقد أدرك أنه  ،ومصر” إسرائيل“ تهدف إلى تحقيق اتفاقية سالم، أو على األقل اتفاقية عدم عدوانية، بين

ل ما في كُ  فإن مصر ستفعل 1967باألراضي المصرية التي احتلتها عام ” إسرائيل“ طالما احتفظت
 ، وأن الحرب القادمة في الشرق األوسط ستكون مجرد مسألة وقت.تحريرهاوسعها إلعادة 

 
 1973هنري كيسنجر والرئيس المصري أنور السادات عام 
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خابرات المركزية في بادرة خالل اجتماعات درامية في منزل آمن لوكالة المُ جاءت ذروة المُ 
وأعلن المبعوث أن  ،، بين كيسنجر ومبعوث مصري1973ر فبراي 26و  25في  "أرمونك نيويورك"

بسيادة مصر على شبه ” إسرائيل“ بموجبها اعترافيتم و  ،”إسرائيل“ ستعدة لتوقيع معاهدة سالم معمصر مُ 
قابل إقامة عالقات مُ  هناك، مع تراجع كامل الحقاا ” اإلسرائيلية“ جزيرة سيناء، مع االحتفاظ بالقوات

 ”. إسرائيل“ دين بشكل غير مسبوق لصالحبين البل، دبلوماسية

ر الرئيس المصري أنور السادات من أنه إذا لم يتم قبول عرضه بحلول سبتمبر ومع ذلك حذ  
 فسوف يذهب إلى الحرب.

 لكيسنجر: "سوف نمرر هذا". توقال ،ذلك مئير ترفض

 .فضل شرم الشيخ بدون سالم، على السالم بدون شرم الشيخ"قال: "أُ و وافق ديان 

بحلول هذا الوقت كانت مصر وسوريا قد انخرطتا بالفعل بشكل محموم في إعداد قواتهما 
تدريبات للقوات الجوية و عنها؛  طوط األمامية ثم بعيداا المسلحة للحرب: تحرك ضخم للقوات باتجاه الخُ 

ماندوز تدريب قوات الكو و جو المتقدمة التي زودهم بها السوفييت؛ -بالتزامن مع أنظمة صواريخ أرض
بور قناة السويس بقوة ناورات واسعة لالستعداد لعُ ضادة للدبابات؛ ومُ على استخدام صواريخ ساغر المُ 

كانت هذه كلها استعدادات واضحة للحرب، ولكن بدون أي معلومات استخبارية تؤكد صراحة هذه  .كبيرة
 اب حربية.باعتبارها مجرد ألع” اإلسرائيلية“ رفضتها مؤسسة الدفاعلذلك الحقيقة، 

ما ال يقل عن ” إسرائيل“ قادرين على إعطاء واسيكون "أمان"عاا بأن الموساد وقتنعازر مُ يكان إل
لم يكن هو ف ،ما يكفي من الوقت لتعبئة االحتياطياتأي ثمانية وأربعين ساعة تحذير قبل اندالع الحرب، 

ولن ” إسرائيل“ كانوا خائفين من واثقين من أن العرب هم على أي حالو  ،من ذلك وزمالؤه قلقين كثيراا 
ذا فعلوا ذلك فإنو  ،جرؤوا على شن حربتي تأكدين من أننا "سنكسر عظامهم" في كانوا مُ ” اإلسرائيليين“ ا 

 وقت قصير.

كثفة فاجئة مُ شن الجيشان المصري والسوري هجمات مُ  ظهراا، 2أكتوبر عند الساعة  6في 
حتى ” اإلسرائيليون“ كان عندهايوم الكفارة اليهودي، وهو  كان يوم الغفرانحيث  ،”إسرائيل“ نسقة ضدومُ 

طوط سارعون ويذهبون إلى الكنيس أو يبقون في منازلهم، لذلك كانت القوات على الخُ تدينين، يُ غير المُ 
  .منتشرة بشكل ضئيلاألمامية ُ 

 قطعة مدفعية وكميات كبيرة 2400ناقلة جند مدرعة و 2900دبابة و  2200ألقى المصريون 
شاة وقوات الكوماندوز في ضادة للطائرات والمضادة للدبابات ومئات اآلالف من المُ من األسلحة المُ 
 .قناة السويس تعبر  هذه القوات المعركة، معظم
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دبابة  1400ألف جندي و 60بـ ” اإلسرائيلية“ في هضبة الجوالن اجتاح السوريون األراضيو 
 كانت الوحداتبينما  ،ء األكبر من قواتهما الجوية والبحريةز بندقية. كما قام كالهما بتنشيط الجُ  800و
نود االحتياط الذين تم كونة من بضع مئات من الرجال معظمهم من جُ التي تواجههم مُ ” اإلسرائيلية“

 قدس.إبقائهم هناك للسماح للقوات النظامية بالعودة إلى ديارهم في اليوم المُ 

الذين ” اإلسرائيليين“ ش العربية انتصارات ملحوظة ضدخالل األيام القليلة األولى حققت الجيو 
هائالا  أقام المصريون شاطئاا  ،الطرف اآلخرمن فاجأة المُ تكتيكات بشكل خاطئ، باإلضافة إلى ذلك  قرأوا

هددون باجتياح وادي رتفعات الجوالن وكانوا يُ على جانب سيناء من القناة، وتوغل السوريون في أعماق مُ 
 األردن والجليل.

، وبعد تسعة من وقف الغزو” اإلسرائيليون“ نومع ذلك وبفضل الجهود والتضحية الهائلة تمك  
تم طرد المصريين من رأس الجسر بأكمله و  ،جوم المضاد، قلبوا الطاولة على العدوعشر يوم من الهُ 

ى الجانب الغربي من حاصرة قوات العدو علوبعد مُ  ،القناة” اإلسرائيلية“ القتالية اجتازت الوحداتو  اا،تقريب
كما  ،د ستين ميالا فقط عن العاصمة المصريةقطة تبعُ الممر المائي تقدمت باتجاه القاهرة، ووصلت إلى نُ 

 حتى أصبحت في مرمى نيران دمشق.” اإلسرائيلية“ تم طرد السوريين من الجوالن، وتقدمت القوات

في حرب يوم ” إسرائيلي“ جندي 2300ُقتل أكثر من فقد  ،لكن النصر جاء بتكلفة باهظة
فاوضات، أو على األقل االستعداد لها مكن منعها من خالل المُ الغفران، وهي حرب كان من المُ 

 كافية.و سبقة بمعلومات استخبارية مُ 

 ،مما أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق، ”اإلسرائيلي“ اجتاحت موجة من االحتجاجات المجتمع
فقد  ،، إلى جانب كبار المسؤولين اآلخرين"زيرا" أمانورئيس  "عازرإلي"واالستقالة القسرية لرئيس األركان 

التفوق العسكري والتجسس، بوجود  ”اإلسرائيليين“ فعدما تفاخر ،على األقل مؤقتاا أحالمهم  بددت الحرب
على الرغم من أن اللجنة لم تلوم و ، ”اإلسرائيليين“ غني عنهم ذلك من إراقة دماء الكثير منيُ ا لم هنأال إ
 11مت رئيسة الوزراء استقالتها في بسبب الضغط الشعبي الشديد قد  إال أنه و ئير أو ديان صراحة، امولدج

 أبريل.

 

 

تسلل ثالثة أعضاء من الجبهة  ،1974مايو  13يوم من  اا فجر  4:30حوالي الساعة  ،بعد شهر
رتبطة بالجبهة غير مُ و نية نظمة التحرير الفلسطينشقة عن مُ الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي مجموعة مُ 

 ،لول الظالماختبأوا في كهف حتى حُ ثم  ،”إسرائيل“ الحدود اللبنانية إلى واالشعبية لتحرير فلسطين، عبر 
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لم تتمكن من  ، إال أنهاآثار أقدامهموجدت ” اإلسرائيلية“ دورية تابعة لشرطة الحدودوعلى الرغم من أن 
وهي بلدة تبعد حوالي ستة أميال عن  "معلوت"شقون طريقهم نحو نح الظالم بدأ الثالثة يتحت جُ و  ،تعقبهم
إلى من العمل لمركبة تقل نساء في طريقهن  في الطريق نصبوا كميناا  ،هاجرون جدددود يسكنها مُ الحُ 

صابة أخرىالمنزل التي تم استدعاءها إلى ” اإلسرائيلية“ وفشلت القوات ،، مما أسفر عن مقتل واحدة وا 
 ."اإلرهابيين"إلقاء القبض على مكان الحادث في 

كان حيفا اثنان منهم من سُ  ،جاء الثالثة إلى منزل على أطراف البلدة اا فجر  3:30في الساعة  
 ،"إرهابيين"األصليين ويمكنهما التحدث بالعبرية، وأخبرا الناس داخل المنزل أنهم شرطة يبحثون عن 

البالغ من العمر أربعة  "موشيه"وابنهما  "ورتونا كوهينف"و "يوسف"وقتلوا  المنزلعندما فتح الباب اقتحموا 
وهو أصم  ،مر ستة عشر شهراا البالغ من العُ  "يتسحاق"لم يالحظوا ولكنهم  ،"بيبي"أعوام وجرحا ابنتهما 

ولدى خروجهم من المنزل ركض الفلسطينيون إلى يعقوب كادوش، موظف في  ،أبكم لم يصدر أي صوت
 أطلقوا النار عليه وأصابوه.وبعد أن أخبرهم  ،إعالمهم بالطريق إلى المدرسةالحكومة المحلية وطالبوه ب

وكانوا يعتزمون االنتظار حتى يصل األطفال في اليوم  "نتيف مئير"وصل الثالثة إلى مدرسة 
تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وسبعة عشر عام،  راهقاا ثور على خمسة وثمانين مُ لم يتوقعوا العُ  ،التالي
كان األطفال من مدرسة دينية في صفد وكانوا في رحلة ميدانية  ،ناكينامون بالفعل هُ  كانوا بالغينوعشرة 

قائلين إنه إذا لم  "اإلرهابيون"وعندما وصلت القوات األمنية إلى المكان صاح  ،"معلوت"ليلية في منطقة 
فسوف يقتلون  اا صباح 6 بحلول الساعة” اإلسرائيلية“ جونيتم اإلفراج عن عشرين من رفاقهم في السُ 

 جميع رهائنهم.

بعد صدمة حرب يوم ف ،"اإلرهابيين"مطالب  دستعدة للتنازل عنكانت غولدا مائير العدوانية مُ 
ظاهرات االحتجاجية الغاضبة ضدها، لم ترغب مائير في أن يكون آخر الغفران واستنتاجات التحقيق، والمُ 

وافق مجلس الوزراء على حيث  ،ياة األطفال للخطرعرض حعمل لها كرئيسة للوزراء من شأنه أن يُ 
تداعيات بسبب  ها،اختلف مع -تغييرهالذي كان على وشك أن يتم -لكن وزير الدفاع دايان  ،توصيتها

تظاهرين في تل أبيب بعد أن طالب آالف المُ ، فعاكس عليهكان له تأثير مُ  الذي حرب يوم الغفران
الطريقة ، و ذلة وأراد إظهار العزيمة والسلطةية على حافة خاتمة مُ باستقالته، رأى دايان مسيرته السياس

 ،ريدون وعدم السماح لهم بالخروج من هنا أحياءهي عدم منحهم ما يُ  "اإلرهابيين"الوحيدة للتعامل مع 
 .وحث رئيس الوزراء "علينا قتلهم"

 "سيريت ماتكالـ"صدر األمر ل اا صباح 5:15في الساعة و  ،في النهاية أعطت مائير موافقتها
 القتحام المدرسة.
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القناص الذي أطلق  ،المهمةأنها غير مؤهلة لهذه  السيرت متكال ت وحدةهذه المرة أثبت
الرصاصة األولى أصاب هدفه بشكل طفيف، ودخلت قوة بقيادة أميرام ليفين الغرفة الخطأ في الطابق 

لقاء القنابل اليدو  "اإلرهابيون"ورد  ،الخطأ حتجز فيها جرة الدراسة التي كان يُ ية على حُ بإطالق النار وا 
 الرهائن.

نفصلين حيث كان األوالد يجلسون على طول تدينين فقد كانوا يجلسون مُ وألن الرهائن كانوا مُ  
في الثالثين ثانية التي  ضرار،كبير من األ نصيب   وكان لهن   نتصفدران، بينما أخذت الفتيات في المُ الجُ 

ثمانية عشر  ،ُقتل اثنان وعشرون طفالا ولكن وقتلهم،  "اإلرهابيين"الوصول إلى من "سايرت" سبقت تمكن 
 .شخص بجروح 68صيب وُ  د،منهم فتيات وأربع رهائن بالغين وجندي واح

تم استبدالها برئيس أركان  1974يونيو  3في ف ،السياسية "مئير"لقد كانت نهاية كئيبة لمسيرة 
 .لسفير السابق للواليات المتحدةحرب األيام الستة يتسحاق رابين، وا

وأصغر شخص يشغل  عاماا  52كان رابين يبلغ من العمر 
عن مئير،  تماماا  كان مختلفاا و منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، 

عن التدخل في توصيات مستشاريها  تماماا  مئير بينما امتنعتف
ع العسكريين واالستخباراتيين، تورط رابين في أدق التفاصيل في جمي

، التي كان ُهناك "اإلرهاب"العمليات العسكرية وعمليات مكافحة 
  العديد منها في المستقبل.

وهو  ،"اإلرهاب"بداية جولة جديدة من  "مالوت"جوم كان هُ 
نظمة التحرير خضعت مُ فعندما ، "ربيع الشباب"انعكاس آخر لعملية 

اعتقد الموساد أن  ،اة قادتها الثالثة في بيروتالفلسطينية لعدد من التغييرات التنظيمية والهيكلية بعد وف
 ".كبيرا   ا  "لقد زرع فيهم خوفقال شمشون يتسحاقي:  ،خيفالعملية كان لها تأثير مُ 

يستطيع لم يكن و  ،تفريقهما من لقد تمكن   ،"أجبرهم ذلك على االختباء والهربوأضاف هراري: 
 ".في نفس السرير لليلتين متتاليتينينام أن عرفات 

كان معظم خصومه الداخليين بعيدين عن  ، الذييد أبو جهاد "ربيع الشباب"ز خرى عز  ن جهة أُ م
قرر عرفات وأبو جهاد إنهاء فعاليات  "ربيع الشباب"بعد ف ،باغتيالهم ”إسرائيل“ قيام بسببالطريق اآلن 

يعتقد بعض حيث  ،واألراضي المحتلة” إسرائيل“ ووقف الهجمات على أهداف خارج "أيلول األسود"
 ضد "اإلرهاب"ألنهم أدركوا أن أعمال  ؛الصحفيين والمؤرخين بمن فيهم فلسطينيون بارزون أنهم فعلوا ذلك

كما أنهم  ،ساعدتهاأو اليهود في الدول الغربية تنتهي بإيذاء القضية الفلسطينية أكثر من مُ ” اإلسرائيليين“

 يتسحاق رابين )حين توليه رئاسة الحكومة(
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في أوروبا، أضفوا الشرعية على عمليات القتل  "رهابيةإ" أدركوا أنه في اللحظة التي ارتكبوا فيها أعماالا 
 للغاية. باهظاا  "إرهابي"ضد شعبهم في تلك القارة، مما جعل ثمن كل هجوم ” اإلسرائيلية“ ستهدفالمُ 

 1974نظمة التحرير الفلسطينية حصلت على مكانة دولية في عام آخرون إلى حقيقة أن مُ  ويرى
بصفته رئيس المجلس العسكري  ام الجمعية العامة لألمم المتحدةعندما ُدعي عرفات إللقاء كلمة أم
داخل "الوطن  "اإلرهابية"جميع الهجمات  باستئنافر أبو جهاد مَ أَ ثم األعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

تسلل المسلحون إلى البالد عبر المطارات والموانئ البحرية من أوروبا وعبروا الحدود حيث  ،األم المحتل"
 ."معالوت"الثالثة الذين هاجموا  "اإلرهابيين"ردنية أو شنوا غارات من لبنان، مثل األ

 ،استراتيجية أبو جهاد -الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نفذتهاالتي - "معالوت"عكست عملية 
ر وأسوأ هجوم على اإلطالق عب ،ميونيخعملية الفلسطينيين منذ من  كان هذا الهجوم األكثر فتكاا حيث 

 .هالكنها لم تكن األخيرة بل مجرد إشارة إلى ما سيأتي بعدو ، ”اإلسرائيلية“ الحدود إلى األراضي

 أبحر ثمانية من رجال أبو جهاد في المياه ،1975مارس  5مساءا في  11حوالي الساعة 
القمر  غاب عنها ليلة   في ظلمة   ،تنكرة في هيئة سفينة تجارية مصريةعلى متن سفينة مُ ” اإلسرائيلية“

ساروا عبر الرمال باتجاه و  ،إلى زورق مطاطي وهبطوا على شاطئ في تل أبيب "اإلرهابيون"صعد 
 متنزه هربرت صموئيل. أطلقوا الرصاص فيالشارع، ثم 

رتقبة للمنطقة لوزير الخارجية أرادوا تخريب زيارة مُ  "اإلرهابيين"ُصنعت سفينتهم لتبدو مصرية ألن 
 ومصر.” إسرائيل“ ل عن محاوالته إلحالل السالم بينهنري كيسنجر الذي لم يتخ

عد مبنى وهو عبارة عن مؤسسة صغيرة تقع على بُ  "،ويڤسا"على فندق  "اإلرهابيون"استولى كما 
 همالذين وجدو  النزالءوجمعوا  ،وقتلوا موظف االستقبال ،اقتحم الرجال الردهةحيث  ،سكني من الشاطئ
 في غرفة واحدة.

أن هذه كانت "المرة بالحادث حول تقرير عسكري سري بي ن  ء الحدث،انتهابعد وقت قصير من 
 ن جداا و قريب "اإلرهابيون"كان فقد  ،إلى قلب البالد "ةرقَ ف  كـ" همخولفي دُ  "اإلرهابيون"األولى التي ينجح فيها 

، ”إلسرائيليةا“ مقر األجهزة العسكرية واالستخباراتية بهحيث  ،السابق "تمبلر"حي في  "كيريا"من مجمع 
مع تجيحيث  ،رفة اجتماعاتنافذة وسقطت في غُ كالشنكوف اخترقت الرصاصة طائشة من طراز كما أن 

 ”. اإلسرائيلي“ كبار قادة الجيش

وقاذفات كالشنكوف ن ببنادق هجومية من طراز و سلحالثمانية المُ  "اإلرهابيون"قام  "ويڤسا"داخل 
رفة التي كانوا يحتجزون فيها الرهائن األحد عشر اسفة حول الغُ بوضع سلسلة من العبوات الن ،قنابل يدوية
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ما لم يتم اإلفراج عن  ختبئين في مكان آخر بالفندق( وهددوا بقتلهم جميعاا ثمانية مدنيين آخرين مُ  وا)كان
 ضون أربع ساعات.عشرين أسيراا فلسطينياا في غُ 

داهمتهم أعلن الفلسطينيون أن مُ  ،على الرغم من مرور ما يقرب من عامينو  ،باإلضافة إلى ذلك
 ."ربيع الشباب"من عملية  كانت انتقاماا 

دعى وهي شابة تتحدث العربية تُ  ،استمرت المفاوضات طوال الليل من خالل إحدى الرهائن
كما  ،مة حول ما كان يحدث داخل الفندقالكثير من المعلومات القي  ” اإلسرائيليين“ أعطت ،"كوخافا ليفي"

خالل فقدت ساقها حيث إنها بالغة،  صيبت بجروح  بالسماح لها بأخذ سائحة ألمانية أُ  "هابييناإلر "أقنعت 
لقاة في بهو الفندق خارج المبنى، وعلى الرغم من أنها كان بإمكانها البقاء وكانت مُ  ،تبادل إطالق النار

 ساعدة في المفاوضات.للمُ  تفي الخارج، إال أنها بشجاعة عاد

بينما و  وبدالا من ذلك ،إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين تكن لديها نية إطالقاا لم ” إسرائيل“ لكن
 .لعملية إنقاذ "سيريت ماتكال"لبعض الوقت، خططت قوة من ” اإلسرائيلي“ توقف المفاوض

قتلوا سبعة من  ،من الكوماندوز الفندق وأربعون فرداا  ، اقتحم أربعة  اا صباح 5:16في الساعة 
ُقتل ثمانية مدنيين عندما أدرك و  ،من الرهائنفقط  11تم انقاذ بينما  ،فيما بعد أسروا واحداا ثم  "اإلرهابيين"
ُقتل ثالثة جنود من بينهم ضابط أركان كان و كما  ،تعرضهم للهجوم وفجروا العبوات الناسفة "اإلرهابيون"

 من قاموا باإلغارة على الفندق.تعقب وكان قد  ،قائداا سابقاا للوحدة

قال عمر  ،ظر إلى هذا على أنه فشل كبير آخر في حلقة ال نهاية لها على ما يبدونكان يُ 
"لقد صبح قائد الوحدة: داهمة الفندق وترقى ليُ شارك في مُ وكان قد  "سايريت ماتكالفي "جندي  ف،بارلي

مروحية للذهاب إلى مكان  وتضعنافي منتصف الليل  نندفعنا كل بضعة أسابيع كُ  ،كانت فترة مروعة
علم أنه في الساعات القليلة التي مررت بها قبل الفجر كان عليك التخلص أكنت  ،آخر "إرهابي"هجوم 

إال أن طبيعة العمليات كانت  ،”إسرائيل“ ل هذا كان يحدث داخلعلى الرغم من أن كُ و ، من المشكلة
آخر  ا  جانبختلفة عما اسُتخدمت فيه الوحدة في كل مبادرة، وكل عنصر مفاجأة وكل تخطيط كان مُ 
 .بشكل رهيب"و خيف مُ 

___ 
 

ضاعفة جهودها للقضاء بحاجة إلى مُ ” إسرائيل“ أن كان واضحاَ  ،مع استمرار الهجمات بال هوادة
تعمل بكامل قوتها، وجد الموساد  "الحربة"ولكن حتى عندما كانت  ،نظمة التحرير الفلسطينيةعلى قيادة مُ 

عالوة  ،الفلسطينية "اإلرهابية"نظمة بنان، حيث يعيش قادة المُ لدان مستهدفة مثل لعوبة في العمل في بُ صُ 
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مالء أصبح استخدام عُ و  "،ربيع الشباب"على ذلك تم تشديد االحتياطات األمنية بشكل كبير بعد عملية 
 نظمة التحرير الفلسطينية اآلن غير عملي إن لم يكن مستحيالا.الموساد للقضاء على قيادة مُ 

أفاد  1975في منتصف آب )أغسطس( ف ،إلى سالحها الجوي” إسرائيل“ لجأت ،وبدالا من ذلك
خطط لتجمع حاشد في ملعب نظمة التحرير الفلسطينية كانت تُ أن مُ  ،أحد أعضاء الموساد داخل فتح

في األول من تشرين األول )أكتوبر( وقبل ساعة واحدة من ذلك و المدينة الرياضية في جنوب بيروت، 
رصة مثالية للتخلص من ياسر وقد اعتبرت هذه فُ  ،تح بأكملها في مكتب قريبالتجمع ستجتمع قيادة ف

العديد من كبار ، و عرفات وخليل الوزير )أبو جهاد( وفاروق القدومي وهاني الحسن ووديع حداد
 طة.أمر رئيس الوزراء يتسحاق رابين بوضع خُ وفوراا  ،المسؤولين اآلخرين دفعة واحدة

الجنرال شلومو  "أمان" لسالح الجوي يؤيدان الهجوم، عارضه رئيسبينما كان رئيس األركان وا
على استعداد فأنا  ،"قلت لوزير الدفاع شيمون بيريز يجب أال نتورط في شيء مفتوح كهذا ،غازيت بشدة

ناك كان هُ ولكن  ،أي أثر أو بصمة لناتترك  بكل قوة ولكن فقط في عمليات سرية ال "اإلرهاب"لمحاربة 
شعرت و  كان موقفي عكس ذلكو  ،يخجلوا من عمليات القتل المستهدفة الذين ال” يلييناإلسرائ“ بعض

 ".جلست بهدوء ولم أتفاخر بهمو بالخجل 

النجم الصاعد في سالح  "ييم سيالڤأ"تم تعيين الرائد حيث  ،اعتراضاته وبدأ التخطيط تجاوزتم 
وطائرة  A-4 Skyhawkجومية من طراز شارك ثماني طائرات هقرر أن تُ ومن المُ  ،الجو لتنسيق العملية

تم تجهيز طائرات الهليكوبتر في حالة إسقاط أو تحطم أي كما . F-4 Phantomقاذفة مقاتلة من طراز 
  للخطة. ل شيء يسير وفقاا كان كُ  ،تحتاج إلى اإلنقاذ وأطيار 

وكانت التوقعات لغيوم  ،في صباح يوم العملية جاء تقرير الطقس
في ذلك الوقت كانت تفتقر إلى ” اإلسرائيلية“ وألن القنابل ،كثيفة فوق بيروت

ناك في جميع األحوال الجوية، فلن يكون هُ العمل  وأآليات توجيه دقيقة 
، جذابة للغاية عملية كانتلقد : ""سيال"قال الرائد  ،يقين من إصابة الهدف
من  اا ير كب اا زءجُ  توكل تلك االستعدادات الواسعة كان ،ولمرة واحدة في العمر

أخبرت و  ،قررنا أن نجربهاو في حالة تأهب عملي الذي كان سالح الجو 
رصة إلرسال الطائرات هيا دعونا نغتنم الفُ  ،قائد القوات الجوية[]بيني بيليد 

 .ألعلى وربما تحدث معجزة"

الغيوم ُملبدة ب بيروت سماء الزالتلكن و  ،صبح السماء صافيةأقلع الطيارون على أمل أن تُ 
 لى المدينة.الطائرات إوصلت  عندما

 ييم سيالڤأ
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ب من الطيارين لَ طَ حيث  ،لكن سيال "لم يأخذ في االعتبار دوافع الطيارين" كما اعترف الحقاا
 ،رية التصرفهذا ال يزال يمنحهم قدر كبير من حُ و عدم إسقاط قنابلهم إذا لم يتمكنوا من رؤية الهدف، 

دولة من أجل  نظمة التحرير الفلسطينيةلى قادة مُ لقد عرفوا طبيعة الهدف وأدركوا مدى أهمية القضاء ع
 ”. إسرائيل“

عندما رأوا أنهم و  م،الطيارون تحت الغطاء السحابي إلى ارتفاع أقل مما تسمح به أوامره هبط
لكن  ،تصل بالطائرةفوق الهدف أطلقوا قنابلهم التي تحتوي على جهاز تسليح يتم تشغيله بواسطة كابل مُ 

فترض أن تكون، ظلت الصمامات غير مسلحة، على ارتفاع أقل مما كان من المُ بما أنها كانت تحلق 
، "مثل دفعة من البيض المهجور"، أسطح المبانيعلى على األرض و دون أن تنفجر وسقطت القنابل 
 ."سيال"على حد تعبير 

في اليوم و  ،نفجرةوسحقته إحدى القنابل غير المُ  ،في الغارة الجوية لَ ت  قُ فقط من سائق أبو جهاد 
أمر ثم  ،نبلة إسرائيليةر فيه فتى فلسطيني يتبول على قُ ظهَ يَ  كاريكاتيرياا  رسماا  لبنانيةالتالي نشرت صحيفة 

بعد ثالثة أشهر تم و ، ب المعلومات االستخبارية عن االجتماعأبو جهاد بفتح تحقيق لمعرفة من سر  
 .تصفيته توتمداخل فتح آخر للموساد  عميلالكشف عن 

 

 

واصلت الجبهة الشعبية لتحرير  ،”إسرائيل“ داخل "اإلرهابية"أنشطتها كانت فتح تركز ما بين
قصفت حيث  ،وال سيما في أوروبا ،في الخارج ”إسرائيلية”فلسطين هجماتها القاتلة ضد أهداف يهودية و

مقاتلوها قام و  مكاتب صحفية،و ” ةيإسرائيل“ فوضياتالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معابد يهودية ومُ 
 وهي تقنية نما فيها الكثير من المهارة. ،”إسرائيل“ تجهة إلىخطف طائرات مُ ب

لكن العقل التشغيلي األكثر  ،ال يزال قائداا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "جورج حبش"كان 
 ."حبش جورج" نائب وهو "وديع حداد" ذكاءا في التنظيم كان

موهبة بارعة  ى حداد"كان لد ،"حداد"مالء داخل منظمة دير عُ الذي كان يُ  "إيالن مزراحي"قال 
خفائها هناك".  رئيس مكافحة  "شمشون يتسحاقي"قال و في النقل السري للمتفجرات إلى موقع الهجوم وا 

دقيق". عن عمليات ذات تخطيط ل عمليات نوعية بعيدة فض  في بعض األحيان في الموساد: " "اإلرهاب"
 .عما اعتدنا عليه" في قاعدة في جنوب اليمن كان مختلفاا  "التدريب الذي قدمه لرجاله
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، الذي أطلق (KGBجهاز المخابرات السوفييتي )حداد لقد منحه وديع  ببراعةعجب آخرون كما أُ 
مساعدة سخية من أجل "الوصول إلى بعض أهدافنا من خالل  "Nationalist"قومي عليه االسم الرمزي 

كما كتب رئيس تلك الوكالة  ،مع الحفاظ على السرية الالزمة" سطين،الجبهة الشعبية لتحرير فلأنشطة 
بالقضاء على  "حداد"قام  ،1969في عام  "ليونيد بريجنيف"، إلى الزعيم السوفيتي "يوري أندروبوف"

ب قابل تلقى التمويل والتدريوفي المُ  ،خابرات المركزيةرتبطة بوكالة المُ مُ  وهاجم أهدافااا  ،نشقين السوفييتالمُ 
من جهاز أمن الدولة و  (،KGBجهاز المخابرات السوفييتي ) تقدمة واالستخبارات منواألسلحة المُ 

 .(Stasi) األلماني

 ؛مؤقتبشكل أنه كان يوازن االمتثال ولو  داخلياا  "حبش"عندما أعلن  وحازماا  مستقالا  "حداد"كان 
مكنه أن يُ  "حبش"أن  "حداد"أعلن ث حي ،خارج الشرق األوسط "اإلرهابية"لطلب عرفات بتعليق األعمال 

 طريقتهم الخاصة.في لكنه ورجاله سيواصلون  ،يفعل ما يشاء

استثمر الكثير من الوقت في  ،لهجوم كبير من شأنه أن يصدم العالم "حداد"لسنوات عديدة خطط 
كان فقد  ،لكنه استمر في تأجيلها بسبب عقبات تشغيلية مختلفة ،التخطيط وجمع المعلومات االستخبارية

في و  ،عليهم المظهر األوروبي مالء يبدوأنه كان بحاجة إلى العثور على عُ له، من أصعب التحديات 
 .ظهر الحل 1975نتصف عام مُ 

تطرفة نظمات اليسارية المُ متازة مع عدد من المُ بعالقات مُ تتمتع نظمة التحرير الفلسطينية مُ 
دريب لها في لبنان وجنوب اليمن اللتين كانت لهما عسكرات تتشددة في أوروبا، بل إنها أقامت مُ المُ 

 ”. إلسرائيل“ ناهضاا تطرفاا مُ عالقات وثيقة مع االتحاد السوفيتي واتخذت خطاا مُ 

 في ألمانيا الغربية، والمعروف أيضاا  "الجيش األحمر"على عالقة جيدة مع فصيل  "حداد"كان و 
ومارسوا تكتيكات حرب  ،جية ماركسية أناركيةاعتنق أعضاؤها أيديولو  ،"بادر ماينهوف"باسم عصابة 

بقمعها ” إسرائيل“ لقد رأوا في ،العصابات الحضرية ضد تطبيق القانون في ألمانيا والشركات الكبرى
 خرى في الحرب ضد شرور اإلمبريالية.للفلسطينيين جبهة أُ 

بريجيت "و "ترتوماس روي" وُهما ضوان من مجموعة تابعة لسالح الجو الملكي البريطانيعُ  قام
رب من عدن، عسكر تدريب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقُ ذهبا إلى مُ بالتسلل، و من ألمانيا  "شولز

 ."حداد" مااحتاجه نهؤالء هم الغربيون الذيو  ،حيث انضموا إلى رفاق آخرين

صدرت أوامر لثالثة من رجال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باالنتظار خارج المطار في 
الطيران في  اتشركلوحة عداد شاهدان بينما كان األلمان يُ  ،القادمة "إل عال"نيروبي، كينيا، لطائرة 

 نتظرة في الخارج.وتنبيه الفرقة المُ  ةالمبنى للتأكد من موعد وصول الرحلة النهائي
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فترض أن يقوم رجال الجبهة الشعبية لتحرير كان من المُ  ،باشرةمُ بعد تحليق الطائرة فوقهم 
 المحمولة على الكتف. "7ستريال سام "فلسطين بإسقاطها بصواريخ 

ودرسوا  "ستريال"في الشهرين السابقين للعملية كان الرجال قد تدربوا على إطالق النار من طراز و 
الذين من الرسومات التخطيطية لمطار نيروبي التي رسمها عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

مليئة وهي منطقة قليالا،  بالغرب منهمنطقة خارج المطار  حددوا معاا و  اا للمكان،وليأ اا أجروا استطالع
من  ،بمجموعة من األشجار العالية والصبار، بين طريق مومباسا الرئيسي وسياج حديقة نيروبي الوطنية

 درج المطار.هذا المكان كان هناك خط رؤية واضح لمُ 

جهاز من قبل  "حداد"إلى  "ستريال"من طراز  نصاروخيتم تهريب  ،قبل أسبوع من العملية
نفصل بجوازات كينيا بشكل مُ إلى دخل أعضاء الفرقة الثمانية ثم ، إلى كينيا (KGBالمخابرات السوفييتي )

 في وسط المدينة. ونزلوا بفندقتسعة أيام، ب هاسفر مزورة قبل

 "الحزن". عميله السريالل من خرياح المؤامرة للهجوم لكن الموساد تلقى  اا ل شيء جاهز كان كُ 

شموئيل " الوكالةرئيس  أرادحيث  ،اندلع شجار داخل الوكالة
خوفاا من أنه إذا كشف  "الحزنللعميل الُملقب " لحمايةتوفير ا "غورين

خطط له للسلطات الكينية وساعدها في جوم المُ الموساد عن تفاصيل الهُ 
قة من قبل عميل ُمختر  المجموعة أن "حداد" دركيُ سحينها إحباطه، 
اقترح حيث  ،"زنالحُ "كان من الممكن أن يعني ذلك نهاية و  للموساد،

ستهدف غورين إحباط المؤامرة باستخدام "العمالة العبرية" أي القتل المُ 
 شاركتها مع السكان المحليين"."دون مُ  "الحربة"ناة من قبل للجُ 

على الجانب اآلخر عارض رئيس قسم العالقات الخارجية في 
الذي كان مسؤوالا عن عمليات الوكالة في إفريقيا لفترة طويلة وكان يعرف الرئيس  "ناحوم أدموني"الموساد 

بشدة تنفيذ مثل هذا اإلجراء تحت أنوف "السكان  عارضحيث  ،ورؤساء مخابراته جيداا  "جومو كينياتا"
 المحليين".

 "الحربة"فقد بدأت  ،تبارات تشغيليةناك اعكانت هُ : "قال مسؤول الموساد السابق إليعازر تسافرير
أن التعامل مع العديد من األشخاص في وا وشعر ، لتوها في إعادة التنظيم بعد قضية ليلهامر الكارثية

 ".للغاية عقداا مُ  قد يكون أمراا  -بينما كانوا يحملون صواريخ في أيديهم- وقت واحد

وساد من زامير في عام دير المُ الذي تولى منصب مُ  "يتسحاق هوفي"الجنرال السابق بينما 
 بالمعلومات ،]مدينة في كندا[" النغلي"نظرائه في وكالة المخابرات المركزية في  دزو  كان يُ  ،1974

 شموئيل غورين
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لطات الكينية وعدم التعاون مع السُ بشفرة إلى رابين مع توصيته بعث برسالة مُ  ، حيثبالتطورات هموأبلغ
 ."الحربة"استخدام 

من لم يتغير، فإذا قتل شخص  يهوديا ، فدمه يكون على زعيمه، ولكن المبدأ " :قال يتسحاقي
على  على مخاطر جسيمةتحتوي عمليات القتل المستهدف ف ،ستحيل أن تصطدم بالناس كل يومالمُ 

على كينيا  ،ذ فيها هذه الجرائم في هذه الحالةالدولة التي تنف  في إفساد العالقات مع  ةر و وخط ،شعبك
قم بتنفيذ  ، القاعدة هي عدم القيام بأشياء غير ضرورية، طالما لديك هدف،اتليالعمي ف ،سبيل المثال
وفي نفس الوقت  "العال"لتأكد من عدم حدوث أي شيء لطائرة ، ألن الهدف األسمى هو اعملية نظيفة

 ".ية أمن مصدرنا على أكمل وجه ممكنحما

 .بقوات األمن الكينية” رائيليوناإلس“ ، استعان"اإلرهاب"حاولة قتل فرقة من مُ  بدالا  لكلذ

 تأخر من الليل، طار فريق مكون من سبعة عشرفي وقت مُ و  ،1976يناير  23في يوم الجمعة 
سمى كانت العملية تُ  ،توجهة إلى نيروبيمُ  27رقم ” اإلسرائيلي“ من قاعدة سالح الجو” إسرائيلي“

"كان هناك  يقول: -ريق على متن الطائرةالذي كان أحد أعضاء الف- "تسافرير"يتذكر  ،الحموضة المعوية
  .نجاح العملية"لعلينا  عتمادالاويجب الكثير من األرواح على المحك ف قلق كبير

باط وكالة بضُ  "أدموني"التقى  ،”اإلسرائيلي“ بمجرد وصول الفريق
 ،أصيب الكينيون بالصدمة ،المخابرات الكينية إلبالغهم بالهجوم الوشيك

بشكل خاص عندما أدرك أن الصومال  اا غاضبي الكينكان الرئيس 
عداء وافق الكينيون عن طيب خاطر على التعاون، وكانوا سُ كما و  ،تورطةمُ 

قد أصروا على لذلك ف ،فرده تحت أنوفهمألن الموساد لم يكن يتصرف بمُ 
 نهم كانوا على وشكأل ،معرفة هوية مصادر الموساد من أجل التأكد

 رفض بأدب. "أدموني"لكن ، وثوقةالتصرف على أساس معلومات م

من تحديد موقع األلمان  ةكينيالمخابرات الموساد و المشترك من الفريق الن وسرعان ما تمكَ 
كما تم تحديد موقع الحافلة الصغيرة البيضاء، التي تحمل  ،والفلسطينيين ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة

فلسطينيين ثالثة الفريق  عَ ب  تَ وفي وقت  الحق  ،، والتي تم إيداع الصواريخ فيهاKPR338لوحة ترخيص 
 عندما انطلقوا الستكشاف موقع اإلطالق.

في  "جوهانسبرج"من  LY512رقم  "إل عال"قلع رحلة قرر أن تُ كان من المُ  ،يناير 25في 
وعلى متنها  707وهي من طراز بوينج -كان من المقرر أن تتوقف الطائرة و  ،طريقها إلى تل أبيب

قبل وقت قصير انطلق الفلسطينيون الثالثة و  ،مساءا  5، في نيروبي الساعة -شخص 150حوالي 

 ونيأدم
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األولى هي إنزال خطوتهم كانت حيث  ،ستأجرةخرى مُ واأللمان في حافلتهم البيضاء الصغيرة وسيارة أُ 
رابي تُ في المسار ال اا قبل االنعطاف يمينو الطريق الرئيسي،  سلكواثم غادروا المطار و  ،األلمان في المحطة

مالء المخابرات الكينية وقبل أن يتمكنوا من الوصول إليها، هاجم عُ  ،في اتجاه موقع اإلطالق المخطط له
الصواريخ إلقاء القبض على وتم  ،المحطة منرب األلمان بالق التقوا معبعد ذلك مباشرة و المجموعة؛ 

 .مقاومةدون  "واإلرهابيين"

لكنهم لم يرغبوا في نشر أي شيء ، ”اإلسرائيليين“ مع اا متعاونين تماكان الكينيون مُ  ،حتى اآلن
من الضغط العربي الكبير الذي سيتعين عليهم مواجهته في منتديات العالم الثالث  خوفاا  ؛على المأل

طعمهم للضباع : "إما أن نأخذهم إلى الصحراء ونُ اثنين من الحلولواقترحوا  ،واألفريقي إذا ظهرت القضية
عن أن  على أساس أنهم لن يفصحوا أبداا ، ”اإلسرائيليون“ ممكن أن يحصل عليهاء"، أو يُ لتناول طعام الغد

 جناء كانوا في أيديهم.السُ 

 "حداد"من المعلومات من السجناء عن  اا يأملون في أن يتمكنوا من انتزاع مزيد” اإلسرائيليون“ كان
 ،”إسرائيل“ شكل فعال عن طريق نقلهم إلىب "اإلرهابيين"وأنشطته، لذلك اختاروا الخيار الثاني: "إخفاء" 

ربما كانت هذه هي الحالة  ،حاكمة سريةبظروف قاسية ثم يواجهون مُ  ،حيث سيتم احتجازهم في عزلة
سبتمبر أطلقت عليه وكالة المخابرات المركزية  11بعد و ، ُمعادي تورط في نشاطاألولى للغرب المُ 

 شتبه بهم من دولة إلى أخرى.لقضاء للمُ "التسليم" النقل السري والموثق خارج نطاق ا

تم حيث  ،إلى نيروبي ،والمسؤول الطبي بالوحدة "أمان"التابعة لـ  504حققون من الوحدة سافر المُ 
  ”.إسرائيل“ تستغرق ست ساعات إلىسوتم تخديرهم قبل الرحلة التي  ،تقييد األسرى الخمسة على نقاالت

عيد النظر يُ  كان البعض ،في تل أبيب ،في غضون ذلك
الجنرال  حَ رَ اقتَ ، ”اإلسرائيلية“ ة جلب األسرى إلى األراضيكمَ في ح  

 "اإلرهاب"كافحة ستشار رئيس الوزراء لمُ رحبعام زئيفي مُ 
واالستخبارات، بديالا إلسحق رابين: "دعونا نلقي األرواح الخمسة 

"التزم الكينيون  :في البحر األحمر ونتخلص من المشكلة"، قال
 ،ال أحد يعلم أنه تم القبض عليهمو شأن القصة بأكملها الصمت ب
هم بأنه إذا تم دَ وعَ  "وديع حداد"فيد بأن لدينا معلومات تُ حيث كان 

إذا أحضرناهم أما  ،م، فسوف يخطف طائرة إلطالق سراحهمهُ أسرُ 
 "اإلرهاب"فلن يؤدي ذلك إال إلى موجة أخرى من ” إسرائيل“ إلى

 رحبعام زئيفي ".دعونا ننهيها اآلن ،ضدنا
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ساعديه عقد اجتماع عاجل ثم طلب من أحد مُ  ،نظر رابين إلى زئيفي وظل صامتا لفترة طويلة
  للمنتدى الوزاري حول عمليات القتل المستهدف.

على  واتفقوا جميعاا  ،جتمعين بعد أن استمعوا إلى اقتراح زئيفي"ماذا تقول؟" سأل رابين الوزراء المُ 
للخطر في كل ” اإلسرائيليين“ سافرينعرض المُ من شأنه أن يُ  ”إسرائيل“ أن إحضار األسرى الخمسة إلى

 على هذا التقييموبناءا  ،سيفعل ما بوسعه لتحرير شعبه حنكاا مُ  خاطفاا كان  "حدادألن " ،مكان في العالم
على دعي العام وافق المُ رين "ما لم يُ خد  جناء المُ ، لكنه مع ذلك رفض التوقيع على إعدام السُ وافق رابين

 ."اتصل بأهارون اآلن" :، على حد قوله"ذلك

هرة في والقاضي األكثر شُ ” إسرائيل“ ليا فيأهارون باراك الذي أصبح فيما بعد رئيس المحكمة العُ 
"هل انتهيت؟" سأل زئيفي  ،ناة في البحرالبالد، استمع بصمت إلى وصف العملية السرية واقتراح إلقاء الجُ 

هذان مواطنان ألمانيان تريد قتلهما  ،جيد ألنني أعتقد أنك مجنونقال بغضب: "هذا  ،عندما انتهى عرضه
 ".يمكنني بأي حال الموافقة على هذاال  ،ران على متن طائرة عسكرية إسرائيليةخد  قيدان ومُ وهما مُ 

استجواب  مكانوتم نقلهم إلى  ،”إسرائيل“ بسالم فياالثنان هبط الفلسطينيون الثالثة واأللمان 
تم وضعهم حيث  ،جنوب شرق تل أبيب "ستالك"في قاعدة تحمل االسم الرمزي  504ة للوحدتابع سري 

عندما بدأوا في و  ،هدئات طوال الوقترعات من المُ ظلمة ذات جدران عارية، وتلقوا جُ في زنازين مُ 
االستيقاظ "قررنا أن نلعب معهم ألعاب األشباح"، كما قال رئيس قسم االستجواب في الشاباك، أرييه 

 ."وأصبحوا في الدار اآلخرة"لبسنا أقنعة وكأنهم ماتوا  ،هدار

وأساليب  ةمكن من المعلومات حول هيكلتحمسين للغاية لمعرفة أكبر قدر مُ مُ ” اإلسرائيليون“ كان
 ."وديع حداد"شيء عن مكان العثور على  وأيالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

كان يرتدي قلنسوة يهودي  ،قدمتبة مُ رُ ، وهو ضابط ب504الوحدة  في (Y) حقق الكبيرالمُ 
 (Y)كان حيث  ،، تم تعيينه مسؤوالا عن الفلسطينيين الثالثةسياسياا  بكونه يميناا  اا وكان معروف ،أرثوذكسي

حاكاة مع مُ ، ”اإلسرائيلي“ هو الرجل الذي أجرى تدريبات أسير الحرب للقوات الخاصة في جيش الدفاع
في نيروبي، تسبب في  مخطوفين قبل وقت قصير من وصول الخمسةو  ،ظروف األسر القاسية والتعذيب

بعد ذلك ببضعة أشهر، و  ،بضربه بهراوة "سايريت ماتكال"إصابة دائمة في العمود الفقري لرجل من 
رعة إلى وتم نقله على وجه السُ  (،Y)أحد الفلسطينيين الذين كانوا يخضعون الستجواب اغمي على 
 توفي. ، وبعدهاالمستشفى
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لقد كان  ،"مات .."لم يقتله. لم يقتله ،"نعم :في ذلك الوقت 504إيغال سيمون، قائد  قال
. تعرض للضرب، ولكن ثبت أن موته ليس له عالقة بهذا وقد أثبت تشريح جداا  طويالا  ،استجواب طويل

 ".ثة ذلكالجُ 

مالء أحد عُ جهد كبير" بحسب "بُ  (Y)شطاء العرب الثالثة من كينيا، عمل عندما تم إحضار النُ ف
 لكنه تعافى. ،قل إلى المستشفىأصيب أحدهم بجروح بالغة ونُ حيث  ،الشاباك

وتم استجوابهم بأدب من قبل عناصر  اا ختلفة تمامعاملة مُ جناء األلمان يتمتعون بمُ كان السُ 
 تركت انطباعاا والتي "السيدة ]شولز[  :قالو  ،مركز االستجواب "شلومو غازيت"وزار الجنرال  ،الشاباك
، الذي "هدار"حيطها بيد من حديد" في النهاية استحوذ تتحكم في نفسها ومُ  امرأة قوية جداا هي  ،رائعاا 

 بكالمه اللطيف ومظهره غير المؤذي. "شولتز"أجرى االستجواب بطريقته الهادئة والمكر، على 

"لقد أخبرونا  :"هدار"قال  ،"حداد"وأقروا بالذنب، وقدموا معلومات عن االثنان اعترفوا األلمان 
"طوال هذا الوقت، كانت المرأة من الموساد و ،ستقبل"في المُ  "إرهابية"بما في ذلك خطط لهجمات  ،بالكثير
 .'"اتقول لي بالعبرية، 'أود أن أقتلهناك و العبرية[ تجلس هُ إلى  األلمانيةمن مة ]المترج  

إلى ألمانيا  دت  ن األيام عُ لنفترض أنك في يوم م‘ :وسألتها [شولز]قبل أن نفترق، أخذت يد "و 
 ال‘ :أجابت دون أن ترمش ’؟ينماذا ستفعل‘ هكذا عرفتني. ،’قتل هاري وأخبرك أصدقاؤك أنه عليك  

 .’ل ما فعلته من أجليبعد كُ  هاري ، ياع قتلكيأستط

لكنها أضافت بعد ذلك،  ،شيء ما لألفضلفيها غير اعتقدت أنه ربما تُ و  هذا الجواب، نيقد سر  ل"
 ".’لب من شخص آخر أن يطلق عليك النارسأط‘

 

 

جوم الكيني، اجتمع رابين وحكومته في بعد ستة أشهر من إحباط الهُ  ،1976يونيو  27في 
 في تل أبيب. "كيريا سارونا"مكتب رئيس الوزراء في 

 ،”اإلسرائيلي“ ناقشون اقتراح وزير الدفاع شيمون بيريز لزيادة رواتب جنود الجيشكان الوزراء يُ 
فجأة أصبح وجهه  ،ذكرةبعد الظهر الغرفة وسلم رابين مُ  1:45عندما دخل السكرتير العسكري الساعة 

انقطع  ،سأقوله لكم خبر، لدي قال: "قبل أن نمضي قدماا ، و حلقه لجذب انتباه الجميعتنحنح ب ،قاتماا 
تم  أنه على ما يبدوف ،9:50االتصال بطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية أقلعت من اللد في الساعة 
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ك حوالي ثالثة وثمانين على متن الطائرة هناو  ،في االتجاه اآلخر الطائرة تطيريبدو أن و  اختطافها،
 ".إسرائيلياا 

خابرات لم تعرف بعد من الذي نفذ إن أجهزة المُ  "رابينـ"ل "إفرايم بوران"ساعد العسكري قال المُ 
 فور ورود المزيد من المعلومات.عملية االختطاف وأنه سيطلعه على المعلومات 

واثنان ألمانيان من  ،ن من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينااثن ،ينف  كان هناك أربعة مختط  
وبعد إقالعها  ،تجهة إلى باريس أثناء توقفهم في أثيناكانوا قد استقلوا الطائرة المُ  ،المتطرفين اليساريين

 ،دة، وأمروا الطيار بالسفر أوالا إلى بنغازي للتزود بالوقودمرة القيانهضوا وسحبوا البنادق واقتحموا قُ 
 .[أوغندامدينة في ]إلى عنتيبي التوجه آخرين، ثم  "إرهابيين"ثالثة صطحاب وا

لقد تعلم من أخطائه  ،"اإلرهاب"خرى أنه أفضل استراتيجي في عالم مرة أُ  "وديع حداد"أثبت 
عالي، تند إلى ذكاء دقيق، واستعدادات دقيقة وتنسيق وأخطاء اآلخرين وأجرى عملية واسعة النطاق تس

م ، وكالهما قد  "عيدي أميناألوغندي "و  "معمر القذافي"اثنان من الطغاة، الليبي ومن خلفه كان هناك 
 ”. إسرائيل“ تناولعن مُ  ساعدة اللوجستية واللجوء للخاطفين، بعيداا المُ 

ش البريطاني، قد سيطر على أوغندا وهو العب إكس بوكسر ورقيب في الجي "أمين"كان 
قابل في مُ  ،”إسرائيل“على عالقات سرية مع  ي حافظذال، ”اإلسرائيلية“ ساعدة الموساد ووزارة الدفاعبمُ 

 تحَ ن  مُ حيث زدوجين، في حقائب ذات قاعين مُ  "أمين"الرشاوى التي تلقاها 
 في أوغندا.سراح الموساد  قَ طل  وأُ  ،عسكرية ومدنية كبيرة عقوداا ” إسرائيل“

، في عام وحشيةبإراقة الدماء شهوته للمال جعلته سبباا في لكن 
 قدم له رشاوى أكبر من تلك التي قدمتهايُ  "القذافي"عندما بدأ  1972

 ،اله صريحاا  وأصبح عدواا  ”إسرائيل“ طرد ممثليقام "أمين" ب ،”إسرائيل“
عد على بُ ع التي تقوافق على استضافة الخاطفين ورهائنهم في عنتيبي، و 

 ”. إسرائيل“ ميل من 2200

لن يكون أمامها بديل سوى التفاوض ” إسرائيل“ أن "حداد"اعتقد 
 من غير ركاباا  209سراح بإطالق عمالءه قام في عنتيبي و  ،معه
طوط الجوية الفرنسية االثني عشر، وغير اليهود وطاقم الخُ ” اإلسرائيليين“

أصر على البقاء مع الركاب  ث، حيعمل تضامني شجاعقام بالطاقم ولكن 
 "إسرائيليين"غير  كابوثمانية رُ ” اإلسرائيليين“ الثالثة والثمانين المتبقين

 .يهودولكنهم 

 معمر القذافي

 عيدي أمين
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” اإلسرائيليين“ قابل الرهائنرية" مُ "مناضالا من أجل الحُ  53طالب الخاطفون باإلفراج عن 
وشملت  ،بنفسه” إسرائيل“ هاتفية مع، الذي أجرى اتصاالت "عيدي أمين"جاء هذا المطلب عبر  ،واليهود

 :ناضلين من أجل الحرية"قائمة "المُ 

حنة كبيرة استغل وضعه الدبلوماسي لتهريب شُ كنيسة المطران هيالريون كابوتشي، وهو رجل  -
 .في القدس "فتح"من األسلحة في سيارته المرسيدس إلى خاليا 

 .1972نفذي مجزرة مطار اللد عام كوزو أوكاموتو أحد مُ  -
من أنهم في  الخمسة الذين كانوا في مهمة نيروبي، والذين كان حداد متأكداا  "واإلرهابيون" -

 ."إسرائيلية"أيدي كينية أو 

وهناك اآلن الكثير ممن أعربوا عن أسفهم لعدم إلقاء الخمسة  ،كان الموساد في حالة اضطراب
دعونا نطير بهم  ،لخمسة؟ بكل سرور"يريدون ا :في اجتماع للقيادة "تسافرير"قال  ،في نيروبي في البحر

 ".أن هذا كل ما سيحصل عليه منا "حداد"إلى أوغندا وننزلهم من الطائرة على سطح المبنى حتى يدرك 

في كبيرة بالهبوط قوة  بحيث تقوم ،لعملية إنقاذ” اإلسرائيلي“ خطط الجيش ،في غضون ذلك
يستمع رابين كان  ،اسعة من األرض حولهمنطقة بحيرة فيكتوريا، ثم تؤمن المطار بأكمله ومساحة و 

 زداد غضبه كل دقيقة.يطة و للخُ 

ح الخاطفون جميع الرهائن ذبَ "في الوقت الذي يستغرقه تأمين المنطقة بأكملها، سيَ اا: قال غاضبو 
 .الوقت إلحضار تعزيزات" "عيدي أمين"وسيكون لدى 

فيها أكثر من ثالث دقائق من طة لن تنقضي يريد أن يرى خُ "إنه  :”اإلسرائيلي“ قال للجيشو 
لكن من هذه المسافة، وبدون أي معلومات استخباراتية بدا  ،بوط القوات حتى بدء عملية اإلنقاذ"لحظة هُ 
 .مستحيالا  هذا طلباا 

على الرغم  ،يميل إلى االمتثال لمطالب الخاطفين "رابين"في غياب أي بدائل قابلة للتطبيق كان 
لكن هذا  ،خرى إلنقاذ حياة أكثر من مائة شخص بريءه لم ير أي طريقة أُ من أنه يكره الفكرة  إال أن
وقبلت بعد ذلك كسياسة إسرائيلية:  "جولدا مائير"للقانون الصارم الذي وضعته  اإلجراء سوف يستتبع خرقاا 

ريقة ناك ططالب بأنه إذا لم تكن هُ  "أفراهام أهيتوف"مدير الشاباك بينما  ،"اإلرهابيين"فاوضات مع ال مُ 
في  وتكراراا  يجب أال يتم تبادل الرهائن، وهي عبارة تم االستشهاد بها مراراا  -على األقل-أخرى فعندئذ 

، نظمة التحرير الفلسطينيةي مُ نتسبمكن النظر في إطالق سراح صغار مُ بعبارة أخرى يُ  ،ماثلةمواقف مُ 
، يجب القضاء أهيتوف: "كل من قتل يهودياا قال ، ”اإلسرائيلية“ باشرة في إراقة الدماءشاركوا مُ الذين لم يُ 

 بعد أن ُيحكم عليه بالسجن المؤبد".” إسرائيلي“ أو أن يموت في سجن ،عليه
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على  "كيريا"ظاهرات أقارب الرهائن خارج بوابات اندلعت مُ حيث  ،لمدة أربعة أياماستمر النقاش 
تمكن من الذي  ،احدى الرهائن” رائيلياإلس“ دير المفاعل النوويوكانت ابنة مُ  ،"رابين"مرمى سمع مكتب 

 ."اإلرهابيين"شديدة للتوصل إلى حل وسط مع  ومارس عليه ضغوطاا  "رابين"الوصول إلى 

فقد تلقى رابين بعد ذلك تقريراا سرياا من مكتب الرقابة العسكرية يفيد  ،إذا لم يكن كل ذلك كافياا 
 ،"الحموضة المعوية"منت كل تفاصيل عملية قصة تضوهي في صحيفة يومية إسرائيلية،  هبأنه منع نشر 

لكنه لم يتمكن حتى اآلن من تحديد  ،أنه أمر بالتنصت على هاتف الصحفي "رابين" "أهيتوف"أبلغ حيث 
راسل ستحيل في هذا البلد أخذ مُ : "لقد صدمت حقاا ... ألنه من المُ كان رابين غاضباا  ،مصدر التسريب

ستكون المعلومات مثل هذه تسريب ف...  ى معلوماتحصل علعسكري وحبسه واستجوابه حول من أين 
 ".كارثة بالنسبة لنا

في نيروبي  "ارهابيين"خمس بالسرية التامة بشأن ال "نياكيـ"ل” إسرائيل“ أن كسر وعد "رابين"لقد فهم 
 التي” إسرائيل“ واألهم من ذلك أن الكشف عن القضية قد يصور ،سيؤدي إلى أزمة في عالقتهم مع كينيا
من ناحية أخرى كيف و  ،"إرهابية"كدولة قرصنة تستخدم أساليب  ،كانت تطلب دعم العالم ضد الخاطفين

 أي معرفة بمكان وجودهم؟ "اسرائيل"و كينيا تبينما نف "اإلرهابيين"أن تتفاوض مع ” إلسرائيل“ مكنيُ 

قبل خمس سنوات  ،قابل األسرىإلى حل ال يتطلب تبادل الرهائن مُ  "ريةساقي"في النهاية توصلت 
عتادة على أي لماذا بالضبط؟ كانت إجابته المُ  اا،مثل طيار يمكنه أن يُ  عميلأنه بحاجة إلى  "هراري"قرر 

بالقيام  "زامير"أقنع  ،ما" بما سنحتاجه يوماا باشر: "رُ أسئلة حول االستعدادات التي أجراها دون أي سبب مُ 
 وأوروبا.” إسرائيل“ طول فيلتدريب مُ  "ديفيد" سمى، وخضع الناشط المُ في ذلك باالستثمار المالي

محطات ومطار فوق طائرة في كينيا وحّلق باستئجار  "ديفيدحيث قام "، ُأُكُلهاالستثمار  أتىاآلن 
يعيش في بلد في  ،دللعندما هبط تظاهر بأنه صياد إنجليزي ثري ومُ و  ،عنتيبي، والتقط صوراا من الجو
تعاون المراقبون الجويون حيث  ،ج المراقبة في عدد من األموربرُ  ساعدةوسط إفريقيا ويحتاج إلى مُ 
مشروب، وشاركوا انطباعاتهم عن "الفوضى العارمة  معه حتى أنهم تناولوا ،األوغنديون عن طيب خاطر
 جاورة.عن حالة الرهائن في المحطة المُ و في األيام القليلة الماضية" 

ومئات الصور التي  ،فصلالمُ  "ديفيد"قرير ت "هراري"بعد اثنتي عشرة ساعة عندما أحضر 
مخابراتنا هذه هي ، "هذا ما احتاجه بالضبط :قالو أضاء وجه رئيس الوزراء  ، حيثلرابين ؛التقطها
 ."العاملة
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همة بشكل خاص لرابين، والتي مُ  المحطةكانت الطلقات التي أطلقها الجنود األوغنديون حول 
"لم يكن عيدي أمين ليسمح لرجاله قال:  ،فخخوا المبنىلم يُ  "ادوديع حد"اعتبرها دليالا على أن رجال 

 .كما اتضح من الصور أن القوة األوغندية التي تحرس المعبر كانت صغيرة جداا  ،بالتواجد هناك"

 بالهبوط "سايريت"وحدة صغيرة من : ستقوم وجريئة إلى خطة أصلية "سايريت ماتكال" تتوصل
أضواء وستتتبع ، هيركوليس C-130 من طراز مموهةنقل عسكرية طائرة  بواسطة نح الظالمتحت جُ 

والتحرك باإلنزال، قوة ثم تقوم ال ،مالمقرر أن تهبط قبله مدنية من لطائرة شحن المدرج التي أضاءت
أيضاا ، و -"عيدي أمينالتي يستخدمها "تلك تشبه -السوداء مرسيدس المن مركبات  محطة في عدد  ال نحو

المبنى من ستقوم باقتحام و ، من المحطة بالقرب ستفترق القوةثم ، س األوغنديمن أجل إرباك الحرا
لقضاء على ، ومن ثم االمفاجأة واالرتباكلالستفادة من عنصر ، مختلفةومداخل اتجاهات  عدة
 .دقيقتين كان من المفترض أن يتم إنجازه في أقل من هذا"، كل االرهابيين"

واإلجهاز برج المراقبة، وتسيطر على ، "اإلسرائيلي"لجيش قوات االعديد من هبط توعلى الفور س
جعلها غير  وأطائرات القوات الجوية األوغندية، تدمير ما تستطيع تدميره من الجنود األوغنديين، و على 

كما ، على متنهاالتي قوات الومغادرة أقلعت مع الرهائن  حالما "اإلسرائيلية"الطائرات مقاومة قادرة على 
 .بالهبوط في نيروبي للتزود بالوقود في طريق العودة "اإلسرائيلية"على السماح للطائرة  "ياتاكين"وافق و 

 3في للموافقة، و  رابين وضغط على ،أن الخطة يمكن أن تنجح وزير الدفاع شيمون بيريز اعتقد
 .للتنفيذالضوء األخضر  أعطى رئيس الوزراء يوليو

 "؟بنفسه" أمين"ذا صادفوا فعل إنماذا " :رابين واسأل قادة العملية

 اقتلوه".إذا تدخل، : "قال رابين

 يغئال ألون: "وحتى لو لم يتدخل".أضاف وزير الخارجية 

تم إعطاء كل جندي ، و على أربع طائرات للمهمة ”اإلسرائيلية“ االقتحامانطلقت فرقة 
ل تقطعت بهم السبل في حاوذلك الستخدامهما ، األمريكي بالدوالر ألوغندا ومبلغاا من المال خريطة

شقيق بنيامين والقائد ، نائب يوناتان نتنياهو- ريشر قال يفتاح، الفرار بمفردهم واضطروا إلى
عملية  وأن هذه في الواقع كانت، كان من الواضح لنا أن هذا مجرد كالم قدل: "-لسيريت ماتكال الحالي

ذا حدثو  ،بدون خطة للهروب  .القتال حتى الموت" علينا ينوسيتع، فسنكون عالقين هناك خطأ ما ا 

في واحدة من سيارات الند  "ريشرحيث كان "، األولى كما هو مخطط لها "هرقل"هبطت طائرات 
أكثر  أسود : "كان هناك صمت تام وظالمقائالا  المشهد، يتذكر سوداءالمرسيدس خلف سيارات ال، روفر
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وكل ما تذكرته  عليها، أحد يتحركوال  ،المدارج واسعةو ، ضخمفي مطار مهجور ، اد نفسهمن السو  سواداا 
 ".هذا مخيف، "أميفي نفسي هو 

 "نتنياهو"قرر ، األوغنديين الحراس عندما واجهت القوة اثنين من، فعنصر المفاجأة كاد يضيع
الطلقات، بقتلوا لم يُ  الجنود، ولكن بمسدس مزود بكاتم للصوت فتحوا النار عليهمف ،خطراا  نشّكلو ي أنهم

غير  عليهم النار مع بندقيته أطلقم ما زالوا خطيرين، فقام و أنهاعتقد نتنياهو، الس خلف والرجل الج
 المزودة بكاتم للصوت.

تبادل حصل المنطقة، و كانت بالقرب من  أخرىقوات إضافية أوغندية جلب  تهصوت بندقي
ولكن  ،إلى المحطة وبدأت بإجالء المختطفين اإلسرائيليين اتوصلت مركبار، ثم إلطالق الن

 .بجراحه متأثراا  توفي الحقاا حيث ، ُأصيب نتنياهو

بقيادة  المحطةعندما اقتحم الطرف المغير  "نو اإلرهابيفقد فوجئ " ،على حين غرةو  ع ذلك،م
 "يشرر "قتحمت قوة ، ثم االحصول على المنظمةجميعاا قبل أن يتمكنوا من  همقتلحيث ، بيستر" موكي"

 وغندية وقتلتهم أيضاا.اا مجاوراا تديره القوات األمبن

أيضاا، استولى فريق آخر على برج المراقبة، ودمر آخر ثمانية طائرات مقابلة من طراز )ميج( 
 تابعة للقوات الجوية األوغندية، كانت متوفقة على المدرج.

الرهائن حتفهم في  لقي ثالثة منولكن في المقابل ، ل جميع الخاطفين الثمانيةُقت  ، النهايةفي 
 ماضيةالليلة في الُنقلت إلى المستشفى  ةسنّ مُ  "إسرائيلية"وهي امرأة ، رهينة أخرى وُقتلت، لنيرانلإطالق 

 .رداا على الغارة، "أمينمن "بناء على تعليمات 

ا ، حيث أي تنازالت "إسرائيل"ولم تقدم ، تم إنقاذ مائة شخصوأخيراا،  أصبحت العملية نموذجا
االستعداد الثابت بولكن ، "اإلرهابيين"مع  ال تفاوض وال حل وسط: ئنلكيفية التعامل مع اعتصامات الرها

 .أجل تحرير الرهائن من ،وحتى المخاطرة باألرواح ،إلى أبعد الحدود للذهاب

ولكن على الرغم من أن الغارة على عنتيبي كانت بمثابة نصر تكتيكي كبير، إال أن الرجل الذي 
 "اإلرهابي"منذ أكثر من ست سنوات، وهو  هقتلب اا أمر  "دا مائيرغول" وقعتالرجل الذي - ،ختطافاالأمر ب
من خالل نافذة مكتبه قام بإطالق النار  ،روح طفيفة بسبب وابل من قذائف اآلر بي جيصيب بجُ الذي أُ 

والذي تصّدر  ،1974لقيت على ملعب بيروت في عام المتعصب الذي نجا من قنبلة أُ و في بيروت، 
 -لعدد من خطط االغتيال التي ال تزال على لوحات الرسم والذي كان هدفاا ، ”ئيليةاإلسرا“ قائمة األهداف

من الموساد أال يدخر أي  "رابين"طلب حيث ، ما زال طليقاا و  ،ال يزال على قيد الحياةهذا الرجل كان 
 يجب أن يموت.ـ "وديع حداد" ف ،جهد
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13 
 سالح قاتل معجون األسنان

 

نذ تأسيسها في عام الذي حكم البالد مُ -” اإلسرائيلي“ عملخسر حزب ال ،1977في مايو 
 "مناحيم بيغن"وهو حزب يميني قومي بقيادة  ،هزمه حزب الليكود ،االنتخابات الوطنية ألول مرة -1948

 .القائد السابق لمنظمة إرغون، الحركة السرية المناهضة لبريطانيا

التمييز واإلهانة التي  ، منها:عوامل المختلفةال بينمزيج والذي ساعد حزب الليكود إلى الفوز هو 
صور في يعاني منها المهاجرون اليهود من الدول العربية، وكشف الفساد في حزب العمل، وأوجه القُ 

 .على االستفادة من هذه العواملالشخصية  تهقدر من  "بيغنكلها مكنت "حرب يوم الغفران، 

على أنه  "بيغن"سؤولين المحليين ينظرون إلى كان العديد من القادة األجانب وكبار المحيث 
قتنعين بأنه مُ ” إسرائيل“ كان بعض رؤساء األجهزة العسكرية واالستخباراتية فيو  ،ثير للحربتطرف ومُ مُ 

 الحكومة الجديدة.عند تشكيل  سيتم استبدالهم قريباا 

ي اجتماع قمة ف ،لكن خطوات بيغن األولية كرئيس للوزراء فاجأت الجميع في الخارج والداخل
وافق على حيث  ،1978في كامب ديفيد عام  "أنور السادات"و "جيمي كارتر"دراماتيكي مع الرئيسين 
 ،انسحاب الجيشو  ،الكامل من شبه جزيرة سيناء” إسرائيل“ تنص على انسحاب ،اتفاقية سالم مع مصر
” اإلسرائيلي“ ارضها اليمينعالتي  ،نشآت السياحيةوالتخلي عن حقول النفط والمُ  ،وتفكيك المستوطنات

ز بشكل كما أنه عز   ،لذلك الذي خاطر بمكانته السياسية، أجبر حزبه على االمتثال "بيغن"لكن  ،بشدة
 رائيلية.اإلس الُعليا للمحكمة الشاملة الُسلطة زوعز   ،المتحدة الواليات معكبير التحالف األمني 

من رجلين تربطهما عالقات قوية  "بيغن"ع طلب في الواق تغيير مناصب،لم يكن هناك  ،داخلياا 
"كان قال هوفي:  ،البقاء في وظيفتيهما "يتسحاق هوفي"ورئيس الموساد  "أفراهام أهيتوف"برئيس الشاباك 
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عندما يتعلق األمر بشؤون الجيش  وعملياا  اا كان حزب العمل متشدد ،بالنسبة لنا" ا  األمر غريب جد
 ".قدسا  مُ  بالنسبة لبيغن كان الجيش شيئا   "لكن قال هوفي:و  ،واالستخبارات

 
 1978بيغن )يمينا ( وكارتر )في الوسط( والسادات )يسارا ( خالل توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

 أعطى الجيش ووكاالت االستخبارات تفويضاا  "بيغن"كان هذا يعني أن  ،من الناحية العملية
عارضة مع االستخبارات عندما كان يقود المُ لقد حصل على وصول محدود للغاية إلى مجت ،طلقاا مُ 

"كان األمر كما لو كان قال نائب رئيس الموساد ناحوم أدموني: ، وكان ال بد من تعليمه الكثير ،البرلمانية
 يحوم فوقنا على ارتفاع ثمانين ألف قدم".

د على الموساقام بها ستهدفة التي جميع أوامر القتل المُ عن  هدون سؤال "، ولكنبيغن"ع وقّ 
تمثلة المُ  القياسيةجراءات اإللم يصر رئيس الوزراء حتى على كذلك  ،الملطخة بالدماء الصفحة الحمراء
ساعديه بتسجيل االجتماعات مع رئيس الموساد للموافقة على عمليات التخريب والقتل في قيام أحد مُ 

فقة عليها أمام مجلس الوزراء "رابين سيطرح القضية للموا :الذي قال "هوفي"فاجأ قد هذا و  ،ستهدفالمُ 
، ع على العمليات وجها  لوجه بدون كاتب اختزال وبدون مساعده العسكريلكن بيغن وق   ،الداخلي

 األشياء". تدويننصحته أنه من المهم و 
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في أول  ،ؤساء استخباراته تتعلق بالتظليل واألولوياتورُ  "بيغن"قطة الخالف الوحيدة بين كانت نُ 
جرمي ستهدفة واسعة النطاق ضد مُ إنه يريد من الموساد إطالق حملة قتل مُ  :قال ،"يهوف"لقاء له مع 

مهام اآلن وفي المستقبل رئيس الوزراء، لدى الموساد يا قال هوفي: "قلت له،  ،الحرب النازيين الكبار
، هعجبلم يُ  " لقد فهم ذلك لكنه،قبل األمس ، وأنا أعطي األولوية لليوم وغداا ”إسرائيل“ أخرى تتعلق بأمن

كان شخص عاطفي للغاية  "بيغن"ركز على هدف واحد، ]جوزيف[ مينجيل، لكن في النهاية قررنا أننا سنُ 
 ".وكان محبطاا 

 الصحفي- "شلومو ناكديمون"قال  ،"هوفي"وجهة نظر  "بيغن"لكن في الوقت نفسه فهم 
: -للوزراء مي له عندما كان رئيساا ستشار إعالوعمل كمُ  "بيغن"من  البارز الذي كان مقرباا ” اإلسرائيلي“

لقد آمن ، اآلخرين الذين رأوا المحرقة كارثة تاريخية في وقت من األوقات” اإلسرائيليين“ "على عكس
الشعب اليهودي أن على  ه يجبأنو  ،الهولوكوسته يجب االستفادة مما حدث في ل قلبه بأنمن كُ  "بيغن"

 ".د لوجودهمن أجل منع تجدد التهدي يحمي نفسه في بلده

الفلسطيني الذي دعا إلى  الميثاقواعتقد أن  "أدولف هتلر"بين ياسر عرفات و "بيغن"لقد ساوى 
سترشدين بالتجربة "نحن اليهود والصهاينة، مُ  ،(1)[كفاحي الثاني]تدمير الدولة اليهودية، لم يكن أقل من 

في  "بيغن"لم في الثالثينيات"، قال لن نسلك المسار الذي سلكه القادة في أوروبا وفي جميع أنحاء العا
ويلي "ألمانيا الغربية والمستشاران النمساويان  هاجماا مُ  1979يوليو  9في الكنيست في  غاضبخطاب 
 لعالقاتهما بياسر عرفات. "برونو كريسكي"و "برانت

وبعون اهلل سنتمكن من  ،وسنفعل كل ما في وسعنا ،على محمل الجد كفاحي الثاني"نحن نأخذ 
من القتلة، لم تتكون نظمة خسيسة زعيم مُ ، عرفات(يقصد الذي قاله ابن الشيطان ) الوعدع تحقيق من

 ".النازيينمنذ مثلها  يكن موجودا  

 

ركز بشكل خاص ، كان عرفات يُ في أوروبا "اإلرهاب"مع انحسار هجمات و  ،1974في عام 
نظمة التحرير الفلسطينية دبلوماسي بمُ هود السياسية في الساحة الدولية للحصول على اعتراف على الجُ 

الصاخبة، ” إسرائيل“ على الرغم من اعتراضات ،”إسرائيل“ ستعد للتفاوض معولتقديم نفسه كشخص مُ 
نظمة التحرير الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ُفتحت بعثات دبلوماسية رسمية وعلنية لمُ 

                                                           

(: هو كتاب ألدولف هتلر، يحتوي على السيرة الذاتية والشرح التفصيلي Mein Kampf IIكتاب كفاحي )باأللمانية:  (1)
 لنظريات هتلر النازية.
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ل عرفات أمام الجمعية العامة لألمم مثّ  1974الثاني )نوفمبر( في ذروة هذه الحملة في تشرين و  ،أوروبا
 .تدل نسبياا على أنه معُ  تم قبوله عموماا  وألقى خطاباا  ،المتحدة

” اإلسرائيلي“ للنزاع سياسي   دافع عن حل  هود عرفات للظهور كمُ أدت جُ  ،عالوة على ذلك
كانت حيث  ،الفلسطينية والواليات المتحدة نظمة التحريرالفلسطيني إلى ذوبان الجليد في العالقات بين مُ 

 .حتمل بين حليفها الرئيسي وعدوها الرئيسيقلقة للغاية بشأن التقارب المُ ” اإلسرائيلية“ المخابرات

من أن "للواليات  "رابين"رئيس الوزراء  تحذر  ،، قامت "أمان" بإعداد صحيفة1974في ديسمبر 
نظمة التحرير الفلسطينية حتى ال تظل فوذ داخل مُ ن النُ صول على أقصى قدر مالمتحدة مصلحة في الحُ 

عتبر من ، الذي كان يُ "هنري كيسنجر"كما ذكرت الصحيفة عن وزير الخارجية  ،"حصرياا  سوفييتياا  معقالا 
 ستقبل".نظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بالمُ لمُ  طلقاا مُ  "ال نجد في كلماته نفياا ، ”إلسرائيل“ الموالين

بالنسبة أما  ،نظمة التحرير الفلسطينيةلم يقتنع بدبلوماسية مُ ” اإلسرائيلي“ جتمع المخابراتمُ بينما 
وبينما كان عرفات يتودد  ،لم يكن األمر أكثر من "مسودة استراتيجية لتصفية إسرائيل"فإلى أمان 

، ”اإلسرائيليين“ هاجمة المواطنينلدبلوماسيين أميركيين وكان في األمم المتحدة، كان شعبه يواصل مُ 
وهو شخصية بارزة في  "عاموس جلعاد"قال اللواء  ،ضحكعرفات كان النقيض التام لمظهره المُ 

وكان له نائبان إلدارة العمليات  ،من العبقرية" قد كان نوع  "ل :خابرات العسكرية منذ فترة طويلةالمُ 
إنه مثل  ،باشرة بعرفاتأي صلة مُ  ياد، لكن باستثناء هجوم واحد، لن تجدإ، أبو جهاد وأبو "اإلرهابية"

من المسؤول؟ األسد؟ من الواضح أنه ف ..في الشوارع ويأكل شخصاا  جائعاا  حارس حديقة حيوان يترك أسداا 
يكن لم فعرفات أما  ،تلقى أبو جهاد التوجيهات من حيث المبدأ، ويقوم بالباقي بنفسه ،حارس الحديقة

 ".جتماعات ولم يوافق على العملياتتخطيط لالشارك في اليُ يكن يرغب في التقارير، ولم 

حول ما إذا  أمانتزايد على المسرح العالمي إلى نقاش حاد بين الموساد و أدى بروز عرفات المُ 
، رئيس قسم أمان آنذاك الذي تعامل مع "ييجال برسلر"جادل العميد  ،لالغتيال مناسباا  كان ال يزال هدفاا 

ترك عرفات على رأس القائمة: "إنه إرهابي يداه ملطختان بدماء بأنه يجب  ،أهداف االغتيال بحماس
 ل شيء للتخلص منه".يجب عمل كُ  ،يأمر شعبه بمواصلة تنفيذ الهجمات اإلرهابيةو اليهود 

: "بعد خطاب في الرأي اختلف "شمشون يتسحاقي"في الموساد  "االرهاب"كافحة رئيس جهاز مُ 
 ه  تل  إنه رأس األفعى لكن العالم منحه الشرعية، وقَ  ،اسيةعرفات في االمم المتحدة، أصبح شخصية سي

 ".في مأزق سياسي ال داعي له” إسرائيل“ سيضع

 "وديع حداد"اسم  نقلو  ،وهذا يعني إزالة اسم عرفات من قائمة القتل ،في النهاية فاز الرأي األخير
 إلى القمة.
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دة ثمانية عشر لمُ  داد وبيروتبأمان ورفاهية في بغ "وديع حداد"عاش  "عنتيبي"داهمة بعد مُ 
 .راا شه

من استخدام األسلحة النارية في العواصم العربية مثل بغداد ودمشق  كان الموساد متخوفاا لقد 
رق اغتيال أكثر لذلك تم البحث عن طُ  ،وسهولة عاليةببساطة م سيكون وبيروت، ألن خطر القبض عليه

ضية، على سبيل رَ الوفاة تبدو طبيعية أو عَ  لجعأن تو  ،أقل وضوحاا  بصماتتلك التي لها و ، صمتاا 
ناك اشتباه في وجود لعبة خبيثة، في مثل هذه الحاالت حتى لو كان هُ  ،مرض أو حادث سيارة :المثال

، بينما في حالة اإلصابة بحلول الوقت الذي يمكن فيه فعل أي شيء سيكون القتلة قد ذهبوا بعيداا ف
 الواضح على الفور أن القتلة ال يزالون في المناطق المجاورة. منسيكون باستخدام األسلحة النارية، 

همة تصفيته وتخصيص مُ  ،"حداد"لتنظيم  المتغلغلقرر الموساد استغالل اختراقه االستخباراتي 
الذي كان يتمتع بدرجة عالية من الوصول إلى منزله  "الحزن"تم تكليف العميل حيث  ،"نقطة ميتة"إلى 

 .مباستخدام السُ  "ع حدادودي" باغتيال ،ومكتبه

الخاص سنان األمعجون  باستبدال "الُحزن" العميلقام  1978كانون الثاني )يناير(  10في 
” اإلسرائيلي“ كثف في المعهدهد مُ م قاتل، والذي تم تطويره بعد جُ ماثل يحتوي على سُ إلى أنبوب مُ  "حدادبـ"

 حراسة فيالشددة مُ وهو أحد أكثر المواقع جنوب شرق تل أبيب،  "نيس زيونا"للبحوث البيولوجية في 
عوامل الحرب ” إسرائيل“ ر فيهاطو  نشأة تُ عمل كمُ ي وما زال 1952تم تأسيسه في عام فقد ”. إسرائيل“

م القاتل نظف فيها حداد أسنانه، تخترق كمية دقيقة من السُ في كل مرة يُ  ..البيولوجية الدفاعية والهجومية
التراكم التدريجي في جسده عندما يصل إلى وهذا  ،وتدخل إلى مجرى الدمخاطية في فمه األغشية المُ 
 سيكون قاتالا. حجم معين

ناك أنه أخبر األطباء هُ حيث  ،ستشفى حكومي عراقيوتم نقله إلى مُ  ،يشعر بالمرض "حداد"بدأ 
يته، تالشت شهحيث  ،عاني من تقلصات شديدة في البطن بعد تناول وجبةفي منتصف شهر يناير بدأ يُ 

 وخسر أكثر من خمسة وعشرين رطالا.

عالجه األطباء و  ،عاني من التهاب الكبد، ثم نزلة برد شديدةتم تشخيصه ألول مرة على أنه يُ 
كان و  ،بدأ شعره يتساقط وارتفعت درجة حرارتهو  ،ضادات الحيوية القوية، لكن حالته لم تتحسنبالمُ 

ساعديه أمر عرفات أحد مُ  ،قد تسمم "حداد"بهون في أن كانوا يشت ،األطباء في بغداد في حيرة من أمرهم
  .ساعدةفي ألمانيا الشرقية لطلب المُ  ووزارة أمن الدولةخابرات بالتواصل مع جهاز المُ 
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نظمات المُ قامت وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية بتزويد في السبعينيات من القرن الماضي 
ر زعيم ألمانيا بَ اعتَ حيث  ،ومعلومات استخباراتية ومأوى وأسلحةالفلسطينية بجوازات سفر  "اإلرهابية"

وآخرون في ذلك البلد،  "إريك هونيكر"الشرقية 
فيدل "عرفات على أنه ثوري حقيقي مثل اعتبروا 
 وكانوا على استعداد لمساعدته. "كاسترو

جواا  "حداد"تم نقل  1978مارس  19في 
هو و  ،في برلين الشرقية ُمستشفى مرموقإلى 

خابرات جتمعات المُ مستشفى يخدم أعضاء مُ 
حقيبة له مع أدوات بتجهيز قام مساعدوه  ،واألمن

النظافة الخاصة به، بما في ذلك أنبوب من 
 معجون األسنان القاتل.

تبعث  -بعد أن استقل الطائرة من بغداد إلى برلين-المواد االستخباراتية التي وصلت إلى الموساد 
 :قيادةللتقرير في اجتماع الرأ هكذا قُ  ،عندما وصل إلى ألمانيا" د قد انتهى تماماا "كان حدا :على الرضا

 "خبراء المعهد البيولوجي يقولون إنه رجل ميت يمشي".

لقد  ،سنة، خمسة أقدام وست بوصات 41 "،أحمد الدكلي"تحت اسم مستعار  دخوله المستشفىتم 
لسانه ، ولوزتيه،  وفيماكن، بما في ذلك تحت الجلد، نزيف في العديد من األ :كان بالفعل في حالة سيئة

إعاقة عمل نخاع  تتمو  ،وأغشيته الجنبية، وداخل جمجمته، مع وجود كميات كبيرة من الدم في بوله
عاملته على الرغم من مُ  ،العظام، مما أدى إلى انخفاض في عدد الصفائح الدموية الحمراء في دمه

األطباء العسكريون أفضل األطباء في ألمانيا  ،في التدهور "دحدا"تميز، استمرت حالة كمريض مُ 
يمكن تصوره: الدم والبول ونخاع العظام واألشعة وتوق ع ل اختبار الشرقية، يضعون مريضهم في كُ 

عادن الثقيلة، ربما الثاليوم، لكنهم لم كانوا يعتقدون أنه قد تسمم، إما بسم الفئران أو ببعض المُ فقد  ،السينية
في ألمانيا  عميل  لهممن ” إسرائيل“ وبحسب معلومات وصلت إلى ،ثور على دليل مادينوا من العُ يتمك

كان األطباء ، و ذفي جميع أنحاء المستشفىترددت طلقها حداد كان يصرخات األلم التي بأن الشرقية، 
 .المزيد من مسكنات األلمو األعصاب تزايدة من مهدئات رعات مُ جُ يعطوه 

مارس، بعد عشرة أيام من  29ستشفى برلين الشرقية في عذاب شديد في مُ بعد  "دوديع حدا"توفي 
كامالا، بما في ذلك  تقريراا  "إريك ميلكي" وزير أمن الدولة األلمانيبعد ذلك بوقت قصير تلقى  ،وصوله

وهي  ، من جامعة هومبولت في برلين الشرقية،"أوتو بروكوب"ثة الذي أجراه البروفيسور نتائج تشريح الجُ 
باشر للوفاة هو "نزيف وكتب أن السبب المُ  ،إحدى الهيئات الرائدة في العالم في مجال الطب الشرعي

 ياسر عرفات مع زعيم ألمانيا إريك هونيكر
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شخص قيد المناقشة، توأنه في ضوء األعراض وال ،خ وااللتهاب الرئوي بسبب اعتالل العمود الفقري"المُ 
ي الواقع أنه ليس لديه فكرة كان يعترف ف ،لكن في الطب ،ناك مجال للشك في أن أحدهم قد اغتالهكان هُ 

 ."حداد"عما قتل 

نفصلة نظمة مُ مُ اا يقود فعلي "حدادوديع "في وقت وفاته كان 
حزن على  "حبش"لكن  ،"جورج حبش"عن تلك التي يقودها  تماماا 

 كانت وراء ذلك.” إسرائيل“ رحيل رفيقه، ولم يكن لديه شك في أن

 بسعادة غامرة” ياإلسرائيل“ شعر الموساد وقادة جهاز الدفاع
الذي وقع في مدينة فشل البعد خمس سنوات من ف ،نتيجة العملية

 ،وأكثرها فاعلية” إسرائيل“ أحد أقوى أعداء القضاء علىتم ليلهامر، 
ربما كانت هذه هي  ،تطورة للغايةستهدف وقام بذلك بطريقة مُ عاد الموساد إلى عمليات القتل المُ حيث 

بها لوصف عملية اغتيال يبدو في ُمفردات الموساد،  "توقيع منخفض"ا عبارة المرة األولى التي تدخل فيه
  .صادفةأن الوفاة فيها طبيعية أو مُ 

لم ” إسرائيل“ وألن عندما سمعت أن حداد قد مات" جدا   "كنت سعيدا  قال شمشون يتسحاقي: 
لكنه أعلن  هم في القضية""ال تأخذوا كالمي كتأكيد على تورطد على شد  و ، "حداد"تعترف قط بأنها قتلت 

لم تنتهي ، بالمناسبة منظمته "حداد" باستثناء ،"كل من تلطخت يده بدماء يهودية محكوم عليه بالموت :أن
ثم استمرت في  "،حداد"انقسمت بين نواب ثم نفصل عن جورج حبش، بالفعل بشكل مُ  تعملبل  فوراا،

 ".االنقسام حتى تالشت

 

 .الموساد إلى هدفه التالي: علي حسن سالمة انتقل "حداد"مع القضاء على 

ذ مذبحة أنه خطط ونف  ” اإلسرائيلية“ خابراتاعتقدت المُ فقد  ،موضع خالف "سالمة"أسباب موت 
ينفون بشدة هذا  "سالمة"في ميونيخ، رغم أن األشخاص الذين عملوا مع ” اإلسرائيلي“ الفريق األولمبي

حاولة مُ الفشل في ون الرغبة في القضاء عليه قد اشتدت بسبب على أي حال من المحتمل أن تك ،االتهام
 " قامسالمةكما أن " ،تاريخ الموساد في األكثر إحراجاا يعتبر الفشل الذريع  ، وهذاليلهامرمدينة اغتياله في 

قال حيث  ،إلفسادها العملية النرويجية الموسادخرية من بصب الزيت على النيران بنفسه من خالل السُ 
كان بوشيكي و  ،دما قتلوا بوشيكي، كنت في أوروبااللبنانية: "عن "الصياد"قابلة مع صحيفة في مُ  "سالمة"

 وديع حداد
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ه نه تم إنقاذه "ليس بسبب مهاراتأقال سالمة و " يوجهه وشكله ال يتطابقان مع ،في حمام السباحةعامالا 
 خابرات اإلسرائيلية".المُ  همالة، ولكن بسبب في التنكر

الذي يتعامل مع  "أمان"ل قسم بَ المخابرات من ق  في جهاز ؤساء رُ لكل البلة قاهذه المُ  إبالغتم 
مكنة عن جمع كل التفاصيل المُ  الموسادقد طلب من  "هراري"وكان  ،استخبارات المصادر المفتوحة

 :لهقو هراري بد ، توع  "ريةساقي"اجتماع في خالل قابلة المُ ما قاله "سالمة" في  قراءةعندما تمت و  ،"سالمة"
 .سيأتي يومه" وا،فا"ال تخ

 
 علي حسن سالمة )يمينا ( مع ياسر عرفات وبعض القادة

هو نفسه و  ،وعربية” إسرائيلة“ ضد أهداف "اإلرهابية"بعدد من األعمال  ارتبط "سالمة"ال شك أن 
م يعد ل "أيلول األسود"لكن  ،قابلتين اللتين أجراهمافي المُ  "أيلول األسود"اعترف بالتورط في عمليات 

 "اإلرهابية"األنشطة  تاركاا  "فتح"الداخلية في  المهاممن  عدد "سالمة"تولى ثم  ،1978في عام  موجوداا 
 إلخراجه؟ كافياا  هل كان االنتقام مما فعله في الماضي سبباا  ،لآلخرين

براء في هجمات وأحد كبار الخُ  504الذي كان قائد المنطقة الشمالية للوحدة  "يائير رافيد"قال 
 ،األول مسألة إغالق حساب ميونيخنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، "كان مقتل سالمة في المقام مُ 

ومع ذلك أصر نشطاء ، لم يكن البادئ بهجمات إرهابية" في أواخر السبعينياتفهو من وجهة نظرنا 
نظمة التابعة لمُ  17كقائد للقوة  مثل تهديداا يُ  ظل   "سالمة"آخرون في ذلك الوقت على أن ة" و ريساقي"

: "علينا أن "ريةساقي"دامى في حاربين القُ قال أحد المُ  ،التحرير الفلسطينية، وحدة الحرس الشخصي لعرفات
 ختلفة".لم تكن تحرس عرفات فحسب، بل نفذت عمليات إرهابية مُ  17نتذكر أن القوة 
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 .لكن كان هناك دافع أعمق

توى في خالل اجتماع رفيع المس 1978يوليو  10في 
أنه كان هناك "تقدم  "مايك هراري"الموساد، ذكر رئيس قيسارية 
رئيس  "ديفيد كيمشي"لكن  ،"سالمة"كبير" نحو هدف القضاء على 

يونيفرس )تيفيل( فرع الموساد المسؤول عن العالقات مع وكاالت 
خابرات ظرائه في وكالة المُ لدان األخرى قال إن نُ االستخبارات في البُ 

"لم يقولوا  ،أتباعهمكان أحد  "سالمة"د ألمحوا إلى أن المركزية ق
ريدون حمايته، ولكن يجب أن يكون هذا مطروح على صراحة إنهم يُ 

 ’هيلجا‘ الطاولة، وعلينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت عالقاتنا مع
 ."يجب أن تغير موقفنا تجاهه CIAوهو لقب الموساد لـ 

 هذا الرجل ،رتبط باألمريكيينا في ذلك؟ لنفترض أنه مُ شمشون يتسحاقي بحدة: "وماذ وقد رد 
 ".اا أمريكي أنا ال أبالي إذا كان عميالا  ،ال يزال يعمل ضدناو متورط في ميونيخ و ، بدم يهودي ةملطخ يداه

كان كما تم تسميته من  ، بلجرد مصدر لوكالة المخابرات المركزيةمُ  "سالمة"في الواقع لم يكن 
أحد أهم جهات اتصال وكالة المخابرات المركزية في  ( أيMJTRUST/2) يقبل مراقبيه في النجل

مترجم رفات، وكان بمثابة عالوة على ذلك كان يتصرف بمعرفة وموافقة تامة من ياسر ع ،الشرق األوسط
 نظمة التحرير الفلسطينية.بين األمريكيين ومُ فوري 

إنه طوال السبعينيات  :ردة سالمةطاوساد شارك في مُ قال "دومينيك" وهو مسؤول كبير في المُ 
اعتبر الموساد ورئيس و  ،"سالمة"خابرات المركزية وبعمق العالقات بين وكالة المُ على علم الموساد كان 

 طعنة في الظهر".أي أن هذه العالقات "ليست أقل من خيانة من جانب حليف،  "بيغن"و "رابين"الوزراء 

وهي سيرة ذاتية [، أميس روبرت وموت حياة: الجيد سوسالجا" ]كتاب للمؤلف "كاي بيردوفقاا لـ و 
خابرات المركزية في الشرق األوسط، التقى مالء وكالة المُ ، أحد أذكى عُ "يسمروبرت سي أ"توثق حياة 

في  في التالقي مراراا في بيروت، واستمرا  "ستراند"في مقهى  1969ألول مرة في عام  "نيس"أو "سالمة"
خابرات المركزية وكالة المُ  "يسمأ"أبلغ حيث  ،ابرات المركزية في نفس المدينةمنازل آمنة لوكالة المخ
 .كثيراا  "سالمة"قدر األمريكية أن عرفات يُ 

من قبل الواليات المتحدة، لكن وكالة  "إرهابية"نظمة مُ  نظمة التحرير الفلسطينية رسمياا اعتُبرت مُ 
بموافقة و  1973في عام ولكن  ،تواصل غير رسميةاة أرادت الحفاظ على قناألمريكية خابرات المركزية المُ 

على مر السنين و  ،بين الواليات المتحدة وعرفات رسميبشكل هذه القناة صلة سرية لكيسنجر، أصبحت 

 هراري
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دور قيادي في  "سالمة"استمر االتصال حتى بعد أن تولى و  ،التقى االثنان في أوروبا وبيروت عدة مرات
ومسؤوليته في األنشطة  "سالمة"تقييم دور  علىاختلفوا والموساد  يوناألمريكولكن  ،"أيلول األسود"
 ."اإلرهابية"

صاحب المسرح وهو  "أيلول األسود" في "محمد بودية"د بأنه جن   "يسمأ"لـ  "سالمة"اعترف 
ل إنه لالهتمام" باا هذا "ذكاءا مثير  "يسمأ"اعتبر ”. إسرائيل“ ندق فيلتفجير فُ  "الءعمُ "الباريسي الذي أرسل 

كتب في رسالة إلى الوسيط الذي نقل الرسائل بينه وبين و  ،أعرب عن تعاطفه مع القضية الفلسطينية
، يمكنني أن اا وعلى الرغم من أنني ال أتفق معهم جميع، : "إنني على دراية كاملة بأنشطة صديقنا"سالمة"

 ".عور منظمته بضرورة تنفيذهاأتعاطف مع شُ 

على  ’الحصول‘بأننا "لسنا في الخارج من أجل  "سالمة"إلقناع كل ما في وسعه  "يسمأ"فعل 
كما استمر في طمأنته من أجل  ،نحن لسنا مجموعة عمل مثل مجموعتهفعتقداته على عكس مُ ، منظمته

الحفاظ على التواصل معه على قيد الحياة: "يجب أن يعرف صديقنا أنه ال يزال لديه أصدقاء في 
 ".قضيته تدعمه فيمناصب عالية 

كانت  "سالمة"من المناسب توجيه اللوم فيها إلى  هأن "يسمأ"كانت النقطة الوحيدة التي رأى 
قة بالكامل، وخططه في "أنشطته في أوروبا الموث   ،في الواليات المتحدة "األسود أيلول" يعملأن  يةاحتمال
 ".النقاط الوحيدة التي نختلف عليها، هي التي نعرفها تماماا  أراضينا

على عدم إلحاق األذى باألميركيين أو التصرف على  حريص "سالمة"ى آخر طالما كان بمعن
حتى  ،خوف من انتقام الواليات المتحدة هاجمة أهداف أخرى دوناألراضي األمريكية، فيمكنه مواصلة مُ 

 نقطة أوروبية إذا أبعد "يمكنني ترتيب سفر آمن إلى ليعرض عليهذهبت إلى أبعد من ذلك  "يسمأ"أن 
 .رغب في ذلك"

خابرات المركزية دير وكالة المُ تم ترتيب لقاء بين نائب مُ  "سالمةو" "يسمأبين "من خالل وسيط 
، 1973نوفمبر  3المغرب، في -في الرباط اللقاء قدوعُ  "،فتح"وكبار مسؤولي  "فيرنون والترزاألمريكية "

وستبقى قناة  ،تؤذي األمريكيينلن  "تحف" ،رسمي موقفاا  "سالمة"و "يسمأ"أصبح التفاهم القائم بين حيث 
 االتصال السرية مفتوحة.

لحضور الجمعية العامة في نيويورك  "عرفات"مع  "سالمة"حاضراا عندما سافر  "يسمأ"لم يكن 
"شاهدناه وهو قال دومينيك:  ،"والدورف أستوريافندق "م الزيارة ورتب لقاءات في لكنه نظ   ،1974عام 

 في أعيننا". وجرح، وكأنهم قد وخزوا إصبعا   كان هذا إهانةو  ،ء نيويوركرافق عرفات في أنحايُ 
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منظمة التحرير كمبعوث لعرفات الحصول على اعتراف أمريكي رسمي بُ  "سالمة"حاول 
 مهماا  انجازاا  تبحد ذاته كان الحوار لم يحدث ذلك، لكن وجود قناة ،مثل وحيد للفلسطينيينالفلسطينية كمُ 

ختلف أنواع المعلومات حول التطورات في بمُ  "يسمأ" "سالمة"قابل ساعد في المُ  ،من وجهة نظر عرفات
 نظمة التحرير الفلسطينية للواليات المتحدة.صوم مُ وعن خُ  ،نظمة التحرير الفلسطينيةلبنان وفي مُ 

المتصاعدة في الوكالة  "أميس"بسبب مكانة و ، "سالمة"و "يسمأ"نشأت صداقة عميقة بين كما 
بعد اندالع الحرب و  ،نظمة التحرير الفلسطينيةل تدريجي على موقف اإلدارة األمريكية تجاه مُ رت بشكأث  

رجاله لحراسة  "سالمة"أرسل حيث لت بيروت إلى منطقة حرب، حو  ت 1975األهلية اللبنانية في عام 
 .ُمندهشين من ذلك” اإلسرائيليون“ نظر، و السفارة األمريكية

بادرة يكن مُ لم  "سالمة"االرتباط مع 
الخاصة أو عملية مارقة، على  "يسمأ"

الرغم من أن األمريكيين كان لديهم مواقف 
كان في  ،”إسرائيل“ تجاه حادةانتقادية 

أولوية عالية لوكالة  والواقع مشروع ذ
في أواخر و  ،خابرات المركزية بأكملهاالمُ 

جورج "دير الوكالة أرسل مُ  1976عام 
جمعت الزيارة التي تمت  ،"النجلي"، للحضور إلى "أميس"عبر  "سالمة"ى ، دعوة رسمية إل"دبليو بوش
إلى إجازة، فقد  أنه "يحتاج حقاا  "أميسبإخبار " "سالمةقام " ، حيثتعةبين العمل والمُ  1977في يناير 

 لمها بقضاء، وأراد تحقيق حُ "جورجينا رزق"تزوج للتو ملكة جمال الكون السابقة، ملكة الجمال اللبنانية 
 بالعناية بها. "أميس"عد قد و و  ،شهر العسل في هاواي وديزني الند

خابرات المركزية الرحلة، ورافق مسؤول كبير الزوجين أينما ذهبوا، بما في ذلك نظمت وكالة المُ 
ديزني الند لكنه  " كرهسالمةولكن " ،كثيراا  "رزق"استمتعت  ،جميع األلعاب في مدينة مالهي كاليفورنيا

خابرات المركزية آالن وولف، وهي عبارة بالهدية التي تلقاها من ضابط عمليات وكالة المُ  اا جد اا كان سعيد
 عن حافظة جلدية رائعة للكتف لمسدسه.

خابرات المركزية، الزيارة قائالا: "كل ما أراد سالمة فعله رافق وكالة المُ مُ  "تشارلز ويفرلي"استذكر 
ورة لذلك جارفة الفندق المُ كنت في غُ  ،رون للشهوة الجنسيةكان يعتقد أنهم مثي ،هو أكل المحار اا حق

  ".سمعت النتائج في المساء

 علي حسن سالمة وزوجته جورجينا رزق
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لي على الكُ ” إسرائيل“ واعتماد ،واألمريكية” اإلسرائيلية“ خابراتبسبب العالقة بين مجتمعي المُ 
تعرض أنه لم ي "سالمة"عرف و  ،الواليات المتحدة، امتنع الموساد عن العمل على األراضي األمريكية

راس طلة حقيقية، دون أن يعيقهم الحُ مكن للزوجين قضاء عُ كان هذا يعني أنه يُ  ،للتهديد هناك
 الشخصيون.

كان يتنقل في قافلة من  ُمشدد،بيروت، وأحاط نفسه بأمن  "سالمة"غادر ما يُ  اا نادر  كان ،ومع ذلك
 اا ملم مثبت 22دوشكا عيار  سلحين، مع مدفع رشاش ثقيل من نوعراس شخصيين مُ حملة بحُ المركبات المُ 

 .الموكب مؤخرةوتكون في من طراز تويوتا صغيرة شاحنة  خلف

، "سام وايمان"أن  "بيرد"يذكر وفي كتابه،  ،وزميله في وكالة المخابرات المركزية "أميس"لم يتأثر 
يف "ك :في بيروت، سأل ذات مرة سالمة "سالمة"خابرات المركزية مع أحد ضباط ارتباط وكالة المُ 

 هذا جيد". ..ضحك سالمة وقال: "أوه ،علن للجميع عن مكانكسيحمي هذا المدفع اللعين؟ إنه يُ 

خابرات المركزية، بعضها بنبرة تلقى عشرات التنبيهات من وكالة المُ  "سالمة"الحظ بيرد أن يُ 
 عليه. للقضاءصارمة للغاية بأن الموساد كان في طريقه 

أيها األحمق سوف يأخذونك بالطريقة التي تقود بها في  :قلت له ،قال وايمان: "لقد حذرته
 ”اإلسرائيليون“و ،مارسة الذكاء الجيدل مبدأ من مبادئ مُ . أنت تنتهك كُ .إنها فقط مسألة وقت. ،بيروت
 ".من أنت، ويعرفون ما فعلته، لذا يجب أن تكون حذراا  يعرفون

شفرة لتعزيز أمنه، وفكرت صاالت مُ معدات اتحتى أن وكالة المخابرات المركزية زودت سالمة بُ 
 في إرسال سيارة مصفحة لحمايته من اإلسرائيليين.

مكن من خاللها تفسير هذه العالقة: "تخيل أننا ناك طريقة واحدة فقط يُ بالنسبة لدومينيك، كانت هُ 
ل ولكن قابل الما، ليس ألننا جندناه كجاسوس يعمل مُ "أسامة بن الدن"الموساد، أنشأنا عالقة سرية مع 

منا بدعوته في زيارة تخيل أننا قُ  ،تبادلةلفاء وتبادل المعلومات والمصالح المُ مثل الحُ  عالقة ودية، تقريباا 
رجين التوأمين، وأخبرناه أنه من المقبول له إلى مقرنا في تل أبيب، وأعربنا عن تفهمنا وتعاطفنا لهجوم البُ 

 الملكية، الضيافة ولزوجته لهلقد قدمنا  فينا، ه لم ينفجرأن يستمر في تفجير السفارات األمريكية طالما أن
 ."ذلك؟ أمريكا سترى كيف لقتله، القادمة الوحدات العسكرية البحرية من لحمايته شيء كل وفعلوا

توصل الموساد في النهاية إلى استنتاج مفاده أن "قطع هذه القناة كان مهم للغاية، إلظهار أنه ال 
حيث إلى أن هذه ليست طريقة للتصرف تجاه األصدقاء"  عطاء األمريكيين تلميحاا إلو  ،نحصّ يوجد أحد مُ 

ولكن حتى مع هذه  ،واألميركيين "سالمة"عن العالقة بين  "بيغن"رئيس الوزراء  "هوفي"أبلغ مدير الموساد 
 توصية الموساد باغتياله. لَ ب  قَ  ،المعرفة
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 "سالمة"مطاردة  (الحارق) ، بدأت عملية"دوديع حدا"بعد ثالثة أشهر من مقتل  ،1978في يونيو 
ستهدف: تقتل شخص ما في بلد مُ  "قيسارية"، "ربيع الشباب"ألول مرة منذ عملية و  ،في حالة تأهب قصوى

" أمان"ُطلب من وكيل حيث  ،"هراري"همة"، على حد تعبير همة زرقاء وبيضاء لضمان إنجاز المُ "مُ 
رة قدم ألماني ، على اسم نجم كُ "رومينيجه( "Rummenigge)الذي يحمل االسم الرمزي  504الوحدة 

  .في ذلك الوقت

هو أمين الحاج، وهو فرد من إحدى  "رومينيجه"كان 
والذي  ،العائالت الشيعية البارزة في لبنان وتاجر ذو عالقات جيدة

ورغبته في الحصول  ،للفلسطينيينالشديدة كراهيته هو سّهل تجنيده 
 ية في جميع أنحاء الشرق األوسطر  حُ ب   على إذن لنقل بضاعته

)التي يقول البعض إنها تحتوي على الكثير ” إسرائيل“ عبر أحياناا و 
 ل البحريةبَ دون عوائق من ق  وبخدرات غير المشروعة( من المُ 

 "رومينيجه"عادة ما ُتعقد االجتماعات بين كانت ، ”اإلسرائيلية“
ه   بالة سواحل لبنان.قُ ” ليإسرائي“حربي على متن قارب وضابطه الموج 

 "سالمة"شبكته من المصادر للتوصل إلى عدد كبير من التفاصيل حول روتين  "الحاج"استخدم 
نتجع الصحي في فندق كونتيننتال في الكثير من الوقت في الجيم والمُ  يقضياليومي، واكتشف أنه 

 حي المدينة.براقية الصنوبرة المنطقة في  " في شقةرزقيسكن مع زوجته "وأنه كان  ،بيروت

ستهتر وشخصية بارزة في الطبقة "سالمة كان بطبيعته فتى مُ  :وقال ،مسروراا  "هراري"كان 
األماكن، لقد أرسلت أحد المحاربين في مثل هذه منه من السهل االقتراب ، االجتماعية البراقة في بيروت

 .له لتكسير عظام كتفيه"

رفة في فندق كونتيننتال بهوية أوروبية ت وحجز غُ إلى بيرو  "ريةساقي"ذهب أحد العاملين في 
صادف بين الحين واآلخر ناك كل يوم، ويُ كان يذهب إلى هُ و  ،ة، وسجل في صالة األلعاب الرياضيةور ز مُ 
يهتم بشدة بالساعات الفاخرة والمالبس العصرية، وكان يرتدي مالبسه  "سالمة"كان يعلم أن و  ،"سالمة"

 قدر اإلمكان. الفلسطينيينعلى مقربة من  لمالبس، ويقف دائماا رفة خلع الذلك في غُ  وفقاا 

زوجته ها تعلى جائزة تلق "سالمة"في أحد األيام هنأ بعض أعضاء الصالة الرياضية اآلخرين و 
 ،"سالمة"حادثة مع وأجرى مُ  "قيسارية"انضم الناشط في و  ،الليلة السابقةفي في إحدى الحفالت  "رزق"

 بعض الترابط بين الذكور". ناكقال هراري: "كان هُ 

 أمين الحاج )رومينيجه(
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شارك في قال مصدر مُ  ،ويتجاذبان أطراف الحديث بين الحين واآلخر ،أصبح االثنان ودودين
ال فسيبدو األمر مُ  ،العملية: "الفكرة في مثل هذه اللقاءات هي السماح للهدف ببدء االتصال خاصة  ريباا وا 

 طارد مثل سالمة".بالنسبة لشخص مُ 

، "سالمة يعل" اغتيالناقشة تمت مُ  ،”إسرائيل“ إلى "قيسارية"عاد العامل في عندما  ":هراري"قال 
أو غسول ما بعد  ،أو صابونه ،في معجون أسنانهالُسم  "وضع بعضوطرح إمكانية اغتياله عن طريق 

 اكتشافه.أنه من الممكن أن يتم بالنسبة للعميل، الذي ظهر جلياا لكن الخطر  ،الحالقة"

وهذا في صالة األلعاب الرياضية،  "سالمة"هو وضع عبوة ناسفة في خزانة البديل اآلخر كان 
 .من إصابة أحد المارة األبرياء تم رفضه خوفاا االقتراح 

مكتبه في صالة األلعاب الرياضية أو  اغتياله فيعن فكرة  التخلي تماماا  "هراري"في النهاية قرر و 
 .األماكني تلك شددة فمنزله، بسبب اإلجراءات األمنية المُ في أو 

ويتم  ،نبلة في شارع عامقُ زرع : ، وهوعلى الموساد كان جديداا  "هراري"الحل الذي تبناه أما 
عبر بيروت،  "سالمةل أحد عناصر الموساد، وذلك عندما يتحرك "بَ تفجيرها عن ُبعد من مكان آمن من ق  

في حيث سيتم التفجير  ،اص بهالخثقيل الرشاش التويوتا مع مدفع الشاحنة حراسه الشخصيون و رفقة بو 
ها بواسطة سيتم تفجير الخاصة بـ "سالمة" السيارات الثالث تلك مرور وأثناء مكان ما على طول الطريق، 

 مسافة آمنة.من بشكل غير ملحوظ و كبيرة الناسفة البوة عُ تلك ال

قام ولوجيا، عينه الموساد لرئاسة قسم التكن ،وهو عالم سابق في وكالة ناسا "ياكوف رحافي"قام 
زر الل أن يضغط على شغ  في التمرين كان على المُ  ،مارسة تنفيذ العمليةمالء لمُ بإنشاء جهاز خاص للعُ 

مركبة  ثم يتم سحبها بسرعة بواسطةفي اللحظة التي يمر فيها هيكل السيارة على عجالت معدنية، 
نما لم يكن هناك انفجار، . ولكن في التمرين قطة معينةبنُ  ،أخرى ح ما إذا كان فقط إشارة إلكترونية توض  وا 
 مرور السيارة.لحظة بدقة مع  تزامناا مُ متوافقاا و الزر 

لم  ،شطاء الذكور اآلخرينواثنين من النُ  "رحافي"مالء الذين شاركوا في التدريبات أن ذكر العُ 
والتي كانت  "اإلرهاب"كافحة ت إحدى العامالت في مكتب مُ لَ سأَ  ،يتمكنوا من تحديد التوقيت الصحيح

ولكنها ، لها جهاز التحكم عن بعد موسل   "رحافي"ابتسم  ،حاضرة في التدريبات: "ربما ستدعني أحاول"
تفجرات، جربوها باستخدام المُ وفي النهاية  ،تتاليةتدريبات مُ ومع عدة قامت بضبط توقيتها بشكل مثالي، 

 .مثالياا  المرأة توقيت كانلقد  ،رىأخ اتفي نافذة المتجر في السيارة، ومر مع عارضات أزياء 
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ولكن بعد أن ، هراري: "طالما كان الرجال يضغطون على الزر، كان هناك جو من اليأس قال
أن النساء على ما يبدو أفضل من  ختلفة، أدركتُ ، في ظروف اإلضاءة المُ وتكراراا  عليه مراراا  تفوقت  

 ."لذلك وفقاا  الرجال وأنا اتخذ قراراا 

قال هراري: "لم يكن هذا قراراا  ،تضغط على الزر في بيروت "،رينةالحركي "مها اس ،ناشطةهي 
ناسب المرأة التي قد تضطر إلى البقاء شيء يُ  يجادوا   التمويه،كان علينا تغيير جميع قصص ، سهالا 

 ،لم يكن كافياا لها فقط أن تعرف كيف تضغط على الزر ،لساعات طويلة في موقع يطل على الشارع
أن تكون في حالة يجب في بعض األحيان ف ،منزله في نفس األوقات كل يوم "سالمة"لم يغادر  ماذا إن

أو تذهب وتختلس  ،غلق عينيهاعليها أن تُ يجب تأهب لمدة ثمانية عشر ساعة، وفي بعض األحيان 
 ".األمر ليس باألمر السهل ،النظر

لترا عام ، ولدت في إنج"إيريكا تشامبرز"هو  "رينهـ"االسم الحقيقي ل
هندس الذي صمم سيارات السباق ، المُ "ماركوس تشامبرز"ابنة وهي  1948

مثلة من غنية ومُ مُ  "لونا"عظم حياته في حلبات السباق، وزوجته وقضى مُ 
درست  ،تل معظمهم في الهولوكوستعائلة يهودية تشيكوسلوفاكية ثرية، قُ 

رها بشكل واضح ذك  تتم في جامعة ساوثهامبتون في الستينيات، حيث  "إيريكا"
 . الوحشيةلقيادتها 

حيث التحقت ببرنامج  ،”إسرائيل“ سافرت إلى أستراليا ثم إلى
جندين في اتصل بها أحد المُ  1973في أوائل عام و  ،الماجستير في علم المياه في الجامعة العبرية

 ،مة كبيرة في أمن الدولة"ساهت فكرة الجمع بين المغامرة وبين ما وصفته بـ "تقديم مُ أحب   حيث ،الموساد
 ،، ثم خضعت لبرنامج التدريب الشاق"ريةساقي"اجتازت جميع اختبارات الفحص، وتم إدخالها إلى حيث 

هوية بريطانية مزورة، وبدأت في القيام بمهام في بواسطة ” إسرائيل“ غادرت 1975في منتصف عام و 
 .الخارج

 ."سالمة"ورجلين الغتيال  "رينة"تم اختيار 

، ”اإلسرائيلي الجيش“عقدة مرة أخرى إلى تعاون وثيق مع الوحدات الخاصة في طة المُ الخُ دعت 
 .يستطع الموساد تنفيذها بنفسه التي ال، و الجوانب من العمليةبعض نفذوا قرر أن يُ الذين كان من المُ 

في  وظفةمت نفسها على أنها مُ وقد   ،1978إلى بيروت في تشرين األول / أكتوبر  "رينة"وصلت 
عاشت  ،خيم تل الزعتر لالجئينساعدة األيتام الفلسطينيين في ملجأ في مُ هتمة بمُ نظمة غير حكومية مُ مُ 

بكر في وقت مُ و  ،"سالمة"، وجمعت مع عميل آخر معلومات عن تحركات اا في المدينة لمدة شهرين تقريب

 "رينه" إيريكا تشامبرز
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، في بيروت شارع بيكا قة في الطابق الثامن من مبنى شاهق في، استأجرت شُ 1979 من العام الجديد
شطاء اآلخران إلى بيروت بشكل كانون الثاني )يناير(، وصل النُ  16في و  ،"سالمة"تطل على شقة 

 نفصل، أحدهما بجواز سفر بريطاني واآلخر بجواز سفر كندي.مُ 

ة بَ رَ دود إلى األردن، في منطقة عَ الحُ  "ماتكال سيرت"عبر فريق من  )يناير( كانون الثاني 18في 
على حيث كان  ،تفجرات البالستيكية وعبوة تفجيرمائة كيلوغرام من المُ  بحوزته كان ،ب البحر الميتجنو 

وضع المتفجرات في سيارته وتوجه إلى قام ب ،همينتظر  504من الفرقة دود، عميل الجانب اآلخر من الحُ 
قال و  ،شطاء الرجلينكانون الثاني )يناير(، في مرآب للسيارات تحت األرض، قابل النُ  19في و  ،بيروت
ثم قام العميل  ،بكلمتين سبقاا وأعطوا الرد الذي تم ترتيبه مُ  ،كلمتين باللغة اإلنجليزية السر وهيكلمة 

 تم دوره في العملية.أ المكان بعد أن وغادر ،تفجرات وجهاز التفجيربتسليم المُ 

جهاز  وفحصواومين، نبلة في سيارة فولكس فاجن كانوا قد استأجروها قبل يحمل العناصر القُ 
 السكني. "سالمة"جمع قابل لمُ التفجير، وأوقفوا السيارة في الشارع المُ 

مكن أن يسمح هو ال يُ ف ،"مافير"إلى بيروت لإلشراف على تتويج عملية بنفسه سفر ال "هراري"قام 
تي تحتوي فولكس فاجن الالك سيارة ر  تَ ولكن أن يتم  ،ليلهامرما حدث في مدينة لنفسه بفشل آخر مثل 

فتش وقوف تباه مُ نثير امكن أن تُ يُ ف ،شكلةكانت مُ  ،لفترة طويلةو زدحم توقفة في شارع مُ نبلة مُ على القُ 
لن  "سالمة"نا على يقين من أن لتبديل بين السيارات، في الوقت الذي كُ االحل: " ،ويشتبه بها السيارات

السيارات كان عملية في حد  قوفح لوُ مجرد احتفاظنا بالمكان الصحيكنا نحتفظ بالمكان، ألن  ،يمر
مكن ناك أقل عدد مُ يكون هُ حتى  ”إسرائيل“ نه" وعاد إلىري" "هراريترك " 1979يناير  21في و  ،"ذاتها
 شطاء في الميدان.من النُ 

من تناول الغداء مع زوجته،  "سالمة"في اليوم التالي بعد الساعة الثالثة مساءا بقليل، انتهى 
وكان  ،17القوة  مقرباتجاه  3:23ركب سيارته شيفروليه وانطلق في الساعة  ،اع وغادرالودُقبلة وقبلها 

كان قد قطع حوالي ستين و  ،في سيارة الند روفر أمامه وسيارة تويوتا خلفه يتحركوناسه الشخصيون حرُ 
  .التفجير على زر تم الضغطحينها  ،فولكس فاجنالمع تجاورت سيارة الشيفروليه فقط عندما  قدماا 

الذي كان العمالء ى أحد وَ رَ  ،رة من النارشيفروليه إلى كُ الهائل بيروت، وتحولت النفجار االهز 
روج من السيارة، ن من الخُ تمك   "سالمة"أن من في وقت الحق قال لصديق له راقب من مسافة بعيدة، يُ 

 !"ت  ! مُ أيها اللعين ت  "مُ  العمالء:أحد تمتم ، و سقط على األرضثم شتعلة، ومالبسه مُ 



|  |    

 

- 232 - 

صدفة الذي كان يمر بالُ و أبو داود "محمد عودة"،  "أيلول األسود"ركض قائد عملية ميونيخ في 
إلى  "سالمة"تم نقل ثم  ،"سالمة"مجمة رأى قطعة معدنية ضخمة استقرت في جُ حيث  ،ساعدةوحاول المُ 

 العمليات.في غرفة وفي ستشفى الجامعة األمريكية، حيث تُ مُ 

خرون في االنفجار: سائق سالمة وحارسان شخصيان وثالثة لبنانيون وألماني تل ثمانية آكما قُ 
لم يكن من  ،بأن عملية مثل هذه بتفجير عبوة كبيرة في منطقة تعج بالمارة "هراري"واعترف  ،وبريطاني

 في دولة غير عربية.الممكن أن تتم الموافقة عليها 

رب من جونيه شمال بيروت، زورق مطاطي اآلخران على الشاطئ بالقُ  انوالعنصر  ه"رين" تانتظر 
ندي بحري قام جُ حث  ،نتصف الليلاصطحابهم في مُ برجالا  ، وقاماالسطول البحري الثالث عشريديره 

 ما رئيساا  بح يوماا ، الذي سيصُ يوم عطلةاألولى  مهمتهكان الرجل في و  ،إلى القارب ه"رين"شاب برفع 
ضون وفي غُ  ،في البحر كان ينتظر ”اإلسرائيلية“ابع للبحرية تحربي التقى الزورق بقارب ثم  ،لقيسارية

 في حيفا. الهجومساعات كان فريق 

 بغضبصرخ عرفات حيث  ،نظمة التحرير الفلسطينيةروعة لمُ بمثابة ضربة مُ  "سالمة"كان مقتل 
بهوا! حذرت إخواني، انت ،"لقد حذرتهم! :بوقت قصير عملية االغتيالقابلة تلفزيونية بعد شديد في مُ 

، "حسن"في جنازة سالمة الضخمة أخذ عرفات "، بعد قائد تلو اآلخر، قائدا   طاردنا الموساد، واحدا  سيُ 
على ركبته  ، حيث جثى1948مي على اسم جده، القائد الفلسطيني في حرب عام القتيل الذي سُ نجل 

تذكاري لوالده قبل النصب خالل إقامة ال ي"عل" أمسككما  تماماا كالشينكوف، ندقية من طراز بُ  مسكاا مُ 
 .خمسة وعشرين عاماا 

رسالة  "حسن"إلى  -خابرات المركزية في بيروترئيس محطة وكالة المُ - "فرانك أندرسون"كتب 
 ،نت أحترمه أكثر من الرجال اآلخرينكُ  اليوم فقدت صديقاا و  ،مرك فقدت والديعُ مثل تعزية عاطفية: "في 

 ."كون صديقكرى والدك واالستعداد ألأعدك بتكريم ذك

، لكنها لم تنجح في قطع العالقات بين الواليات "علي سالمة"حسابها مع ” إسرائيل“ أغلقت
 لوفاة صديقه، وحاول جاهداا  جداا  حزيناا  "روبرت أميس"كان فقد  ،نظمة التحرير الفلسطينيةتحدة ومُ المُ 

بعد القتل تبنى  ،"هاني الحسن" وهو نظمة التحرير ليحل محلهإقامة العالقات مع الرجل الذي عينته مُ 
، والتي كانت "ريغان"طة ؤيدة للفلسطينيين، وكان شخصية رئيسية في صياغة خُ مواقف اعتبرت مُ  "أميس"

 .سطينيين في إقامة دولة خاصة بهمفي الواقع أول اعتراف أمريكي رسمي بحق الفل
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14 
 مجموعة من الكالب البرية

 

هو يتألم من سم الموساد إلى مستشفى في ألمانيا الشرقية، و  "وديع حداد"قبل أسبوع من دخول 
عن تدريب فرقة  ،"خادمة المنزل" <Housemaid>، والذي ُيطلق عليه اسم عمالئهعلم الشاباك من أحد 

التي تعاملت  "أمان"من وحدة  "عاموس جلعاد" ،”إسرائيل“ نظمة التحرير الفلسطينية لشن غارة علىمن مُ 
وغادر االجتماع وهو  ،في منزل آمن لـ "الشاباك" في القدسبـ "الخادمة" طيني، التقى الفلس "اإلرهاب"مع 

سبب في أكبر عدد ممكن من خططون لشيء فظيع، وأرادوا الت"لقد فهمت أنهم كانوا يُ يشعر بقلق شديد: 
 ."الضحايا

ية في نظمة التحرير الفلسطينالمعلومات التي أكدتها عمليات التنصت على مكاتب مُ كما أن 
والموقع الدقيق لقاعدتهم على شاطئ  "اإلرهابيين"ف الشاباك أسماء ر  عَ حيث  ،حددة للغايةقبرص، كانت مُ 
جوم كان جوم من البحر، وأن الهُ خططون لهُ كانوا يُ  "اإلرهابيين"كانوا يعرفون أن و  ،الدامور في لبنان

كان عرفات وأبو جهاد قد أمروا د فق ،مع مصر "بيغن"حادثات السالم التي بدأها يهدف إلى تعطيل مُ 
سرائيل إلى ترك الفلسطينيين في مأزق، حيث بذلك ألنهم كانوا يخشون أن تؤدي الهُ  دنة بين مصر وا 

نظمة كانت الغارة مهمة للغاية بالنسبة لمُ و  ،دافع الرئيسي عنهمالمُ  -تلك اللحظةحتى -كانت مصر 
قاتلين، إلى جانب قائد عملياته في لبنان، المُ  اختارنفسه قد بالتحرير الفلسطينية لدرجة أن أبو جهاد 

 عزمي زرائير.

 ،"اإلرهابية"للقضاء على التهديد بشن هجوم استباقي على القاعدة  ، وذلكأراد الضربة أوالا  "جلعاد"
الرجل المحظوظ عملية االسطول البحري الثالث عشر، نفذ الكوماندوز البحري،  1978مارس  5في و 

(Bar-Mazal) في قاعدة الدامور، لكنهم في  "اإلرهابيين"الهدف هو القضاء على جميع  كانث حي
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طلقوا كانوا في مبنى قريب ولم يخرجوا ولم يُ  الذينلوا فقط من كانوا في بناية واحدة، في حين أن تَ الواقع قَ 
 .أيضاا  قادرة على اإلبالغ عن هذا "الخادمة"كانت و  ،بأذى أحد منهم النار لم يصاب

عيزر "لكن وزير الدفاع  ،همةالكوماندوز مرة أخرى إلنهاء المُ  فرقة بأن تعود "جلعاد"لب طاحيث 
ولن يؤدي ذلك إال إلى إفساد  أنا ذاهب إلى واشنطن غدا   ،"انسوا كل هذه الغارات الخاصةقال:  "وايزمان
 ".زيارتي

ؤدي ذلك إال إلى لن ي ،يعرف أبو جهاد اآلن أننا نعلم أنه يعد شيئا  "بشدة:  "جلعاد"احتج 
 ".سيكون هناك هجوم قاتلو تحفيزهم على التحرك في أسرع وقت ممكن 

ذات  في منطقة  ” إسرائيلي“ في أن العناوين الرئيسية حول عمل عسكري حقاا ربما كان وايزمان مُ 
 لكن اتضح أنه قرار ،لقي بظالل قاتمة على زيارته األولى للبنتاغون كوزير دفاعسيادة لدولة أخرى ستُ 

 كلف.مُ 

على الشاطئ بالقرب  "فتح"مساءا نزل أحد عشر رجالا من  2:30الساعة  1978مارس  11في 
حيث  ،حاطة بأحواض تربية األسماكجنوب حيفا، في محمية طبيعية مُ  "ماغان ميخائيل"من كيبوتس 

لى أفريقياالطيور المُ  أسرابتتوقف  الجنسية كية صورة الطبيعة األمريكانت مُ و  ،هاجرة في طريقها من وا 
 .فريق المداهمةوصل تلتقط صوراا للطيور عندما  "نيجيل روب"دعى تُ والتي 

غرق خاللها فقد رهقة وخطيرة في البحر، كان الفلسطينيون على وشك اليأس بعد ثالثة أيام مُ 
واعتقدوا فقدوا اتجاهاتهم فقد البحر، داخل أميال  موجرفتهالتيار ألن المياه كانت شديدة  الفريق،اثنان من 

نتصف في مُ و  ،”إسرائيل“ أنهم في "روبين"هم تشعروا باالرتياح عندما أخبر ثم  ،قبرصوصلوا إلى أنهم 
 .ةأردوها قتيل ، ثمشكروها ،الطريق بين حيفا وتل أبيب

وتحت تهديد السالح خطفوا  ،هاجمون الطريق الساحلي، الطريق بين حيفا وتل أبيبم قطع المُ ثُ 
باتجاه تل  وأمروا سائق الحافلة بالتوجه جنوباا  ،رهائنككاب وأخذوا السائقين والرُ  ،ةثم حافل ،سيارة أجرة

هاجمين الذين أصبحوا اآلن في معنويات ندق، لكن المُ كان أبو جهاد قد أمرهم باالستيالء على فُ  ،أبيب
رير السري أشار التقحيث  ،عالية بسبب وجود عشرات الرهائن في أيديهم، قرروا تغيير طبيعة العملية

هجوم أثناء  -حول ما تاله إلى أن "ارتجال اإلرهابيين أدى إلى أسلوب جديد للهجوم” اإلسرائيلي للجيش“
 ناك انتشار على اإلطالقفاجأة ولم يكن هُ كيلومتر( كان مُ  50التنقل )على طول طريق يزيد طوله عن 

 ،على الطريقتمر الحافلة على سيارات النار من نوافذ بإطالق  "اإلرهابيون"قام  ،من جانب قوات األمن"
، وجدت القوات األمنية الجديدة لهجوماوبسبب طبيعة  ،رهائن أيضاا كوأوقفوا حافلة أخرى واحتجزوا ركابها 
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ر على مسار الحادث ام المبادرة مما أث  مَ ز   خذ  ث، وأَ عوبة في قراءة الموقف والحفاظ على تقييم محد  صُ 
 ونتائجه".

الشرطة تمكنت من إيقاف الحافلة في الضواحي الشمالية لتل أبيب إال أن على الرغم من أن 
"كان العامل الغالب هو االفتقار إلى السيطرة المركزية، سواء بين  ،طلقةاالرتباك أدى إلى فوضى مُ 

 ".وبين قوات األمن ،االتجاهات حاولون الدفاع عن أنفسهم بإطالق النار بكلالذين كانوا يُ  "اإلرهابيين"

 "أفراهام شامير"يده التي تحمل مسدسه على رأس ابنة أحد الرهائن،  "اإلرهابيين"وضع أحد و 
 ،يقف في مقدمة الحافلة "إرهابي"الرجل مصاباا، فهاجمه وأخذ مسدسه وأطلق النار على  "شامير"وشاهد 

ليرى أحد  "يرشام"خلفك!" واستدار نه إر "حذ  أحد الرهائن  ،آخر "إرهابي"ثم أطلق ثالث رصاصات على 
 "شامير" ،ل منهما اآلخرأطلق كالهما النار في نفس الوقت وأصاب كُ  ،صوب سالحه نحوهالعرب يُ 
لقى على األرض يتمتم ووجهه أن الرجل الذي أمسك بندقيته كان مُ رأى الذي ال يزال يعمل،  ،الشجاع

، امنعه من إسقاطه "شامير"ل حاو  ،نبلة يدوية في يده، ونزع دبوس األمانكان يحمل قُ و  ،غطى بالدماءمُ 
لصد االنفجار، لكن ذلك لم  "اإلرهابي"حاول استخدام جسد  ،لكنه فشل وسقطت القنبلة على األرض

 ،وخمسة رهائن "اإلرهابي"تل وقُ  ،روح خطيرةبجُ  "شامير"نبلة مما أدى إلى إصابة عين وانفجرت القُ  ،ينجح
عظمهم تم والرهائن من الفرار، لكن مُ  "اإلرهابيين"ض ن بعتمك  و  ،أشعل االنفجار النار في الحافلةثم 

 حرقهم أحياء.

ل ت  قُ  ، بينما71ثالثة عشر منهم أطفال، وُجرح ، ”إسرائيلي“ وثالثون في المجموع ُقتل خمسة  
ثور عليه في القبض على أحدهم في مكان الحادث، واآلخر تم العُ إلقاء تم و  ،"اإلرهابيين"تسعة من 

روح بجُ  مصاباا  ،هناك "أراه مستلقياا  :حققي الشاباككبير مُ  "أرييه هدار"قال  ،الجرحىقل ستشفى حيث نُ مُ 
لقد فهم الطبيب ما حدث، وأدار  ،يسخر منا في وجهنا وهو أنبوب تغذية وحقن في الوريد ، وعليهطفيفة

لم وبدأ يتحدث من األ صرخ قليالا و سحبنا األنابيب  ،"ستفعل ما تفعله، وسأفعل ما أفعله" :ظهره لنا وقال
 : "أبو جهاد أرسلنا".قاالا  ،على الفورويعترف 

هي واحدة من الهجمات  ،-”إسرائيل“ كما أصبحت معروفة في-مذبحة الطريق الساحلي 
الوعي "والتي تم تصنيفها في  ،”إسرائيل“ القليلة، من بين اآلالف التي عانت منها "اإلرهابية"

هجوم استباقي، هرع إلى المنزل وأمر  رفضلذي يشعر بالندم ألنه ا "وايزمان"وزير الدفاع  ،(1)"الجماعي
بعد ثالثة أيام من المجزرة  و  ،"عملية الليطاني" ،بشن غزو واسع النطاق لجنوب لبنان” اإلسرائيلي الجيش“

نظمة قاتلي مُ مكن من مُ إلى لبنان بهدف قتل أكبر عدد مُ ” اإلسرائيلية“ درعات والمظالتعبرت المُ 

                                                           

 لتي ابتكرها العالم إميل دوركايم.الوعي الجماعي أو الضمير الجمعي: هي إحدى نظريات علم النفس ا (1)
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عد خمسة عشر لفلسطينية، وتدمير قواعدهم في جنوب لبنان ودفعهم شمال نهر الليطاني، على بُ التحرير ا
 ميالا شمال الحدود اإلسرائيلية.

نظمة التحرير ُقتل نحو ثالثمائة من عناصر مُ  ،حقق التوغل سوى القليل من أهدافهلم يُ 
باإلضافة إلى ذلك تم تشكيل قوة األمم  ،واستولوا على مستودعات األسلحة ،رت قواعدهمم  ودُ  ،الفلسطينية

معظمها ، ”إلسرائيل“ وتم إنشاء ميليشيا موالية ،المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( ونشرها في المنطقة
ولكن مع مرور الوقت لم تستطع حتى كل هذه القوات الجديدة منع  ،"الجيش اللبناني الحر"مسيحيون هي 

نظمة التحرير ق مُ رَ ل ف  بَ أو االختراق عبر الحدود من ق  ” إسرائيل“ إطالق صواريخ الكاتيوشا على
 الفلسطينية.

بعض  هباارتكو  ،ذبح المدنيينمن ” اإلسرائيليونالجيش “وارتكبه وبسبب الغضب الذي أحدثه 
إدانة ” إسرائيل“ مرة أخرى تلقت ،التي استمرت أسبوعاا  ،أعمال قتل األسرى والنهب خالل عملية الليطاني

 ة حادة.دولي

في غضون ذلك، تطلبت  ،أن العمليات واسعة النطاق في لبنان كانت غير واردة "وايزمان"أدرك 
معرفة كيفية الوصول إلى الهدف تحت هوية  ثر، من حيمن التحضي اا عدةعمليات الموساد شهور 

غارات الدقيقة والقتل ال "وايزمان"بدالا من ذلك اختار  ،، وتنفيذ ضربة والخروج دون أن يتم اكتشافكماستعارة
 يقوم بهإجراءات تمويه وال تتطلب  ،واألسرع اا ل وحدات القوات الخاصة األقل تعقيدبَ ستهدف من ق  المُ 

االسطول البحري الثالث عشر، وحدة الكوماندوز البحرية حيث إن ، عدات قتالية كاملةالكوماندوز في مُ 
 .ختارة لتنفيذ معظم هذه المهام الفرقة المُ كانت هي 

 

هو الجنرال رافائيل "رافول" إيتان،  ،المسؤول عن العمليات في لبنان "وايزمانالتابع لـ "رجل الكان 
ف أي عر  لم يَ  اا قوي اا مظليكان  ،وهو مزارع ونجار "إيتان" ،1978الذي أصبح رئيس األركان في أبريل 

نظمة التحرير حرب ضد مُ اليعتقدون بتوجيه الذين "من  سياسياا  وكان صقراا  ،خوف أثناء المعركة
 مضايقتهم في قواعد انطالقهم".وذلك بهدف  ،الفلسطينية إلى مؤخرة العدو

على إلقاء الفلسطينيين للحجارة في  رداا و  ،السياسي االختياربقواعد  نفسه ملزماا  "إيتان"لم ير 
العرب من  حتى يتمكن ،ستوطنات يهودية جديدة هناكاقترح على الكنيست إنشاء مُ  ،الضفة الغربية

كانت إحدى خطواته األولى كرئيس لألركان هي العفو عن ، و خدرة في زجاجة""الركض مثل حشرات مُ 
 .دانينالمُ ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“جرمي مُ 
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، "االرهاب"به بجرائم  مشتبه والذي اعتبره أثناء التحقيق، االسير الفلسطينيل ت  ا( قY)المحقق 
اء تعامل الُمحقق جر   إلى المستشفى -في مؤامرة نيروبي كان متورطاا -آخر  أسير تم نقلوبسببه أيضاا 

(Y)وألقاهما  "الليطاني"ل سجينين أثناء عملية تَ ب وقَ الذي عذ   "دانيال بينتو"الزم المُ  العفو عنتم  ، وكذلك
 في بئر.

حري في الكوماندوز البتحدث الى  ،وهو رجل يشبه الدب، وال يتكلم سوى القليل "إيتان" بَ خاطَ 
االسطول م يا وحدة "أنتقال: و  ،قاعدتهم في عتليت بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس األركان

توقف للحظة  ،"موجودون هنا كمولكن من الجيد أن ،ستخدملم تُ ، رات الكاهنمثل كُ  ،البحري الثالث عشر
، ثم أصبح جاداا  ث به،والمثل الذي تحد ونظر حوله ليتأكد من أن الجميع يبتسمون في حكمته الفجة

 ل هذا سيتغير"."كُ ووجه الرسالة الرئيسية:  ،ونظف حلقه

كوحدة كوماندوز سرية مسؤولة عن  ،1949في أواخر عام االسطول البحري الثالث عشر  تأسس
الئم الشعار الذي اختاره المؤسسون يُ  ،ستهدف عبر البحرعمليات االختراق والتخريب وعمليات القتل المُ 

 ،نبلة يدوية تتطاير بزئير"مثل قُ و  -مثل شفرة تقطع في صمتو  -"مثل خفاش من الظالمح: هذه الرو 
برنامجها التدريبي كان  ،نتصففي المُ ” اإلسرائيلية“ ة الوحدة هي أجنحة الخفافيش مع شعار البحريةارَ شَ 

 ،أكثر من ذلك ، إن لم يكن"سيرت متكال"تدريب شاق مثل برنامج و  ، كان ُمره قاا لمدة ثمانية عشر شهر 
 .ةأسير حرب جهنميعملية حاكاة ، يخضع المجندون لمُ ة الدورة التدريبيةقرب نهايوعند 

نظمة ثالث وعشرين غارة ضد مُ االسطول البحري الثالث عشر، نفذ  1980و  1978بين عامي 
من  130 وأسفرت هذه العمليات عن مقتل نحو ،التحرير الفلسطينية في األراضي اللبنانية أو في البحر
كانت بعض الهجمات تهدف إلى القضاء على فرق  ،األعداء وجرح المئات وتدمير مخازن أسلحة وذخائر

وخاصة  ،ف أفراد بعينهمااستهدقامت بو  ،”إسرائيل“ جوم داخلللهُ  تستعدو تتدرب بأكملها كانت  "إرهابية"
 ."أبو جهاد"رجال 

خالل المراحل األولية لالغتيال و  االختفاء، بدأت قواعد االشتباك القديمة في "إيتان"تحت إشراف 
الذي كان مسؤوالا عن العديد من  ،عزمي زرائيرهو: ، "أبو جهادلدى "ستهدف لقائد العمليات الكبير المُ 

حيث بما في ذلك تلك التي وقعت في فندق سافوي والطريق الساحلي، ، ”اإلسرائيليين“ الهجمات ضد
خيم الالجئين في مدينة صور مُ  في أنه عمل من خارج المنطقة هُ رَ اد  وشبكة مصَ  "رومينيجه"اكتشف 
 واجتمع بانتظام مع مساعد في مقهى على شاطئ البحر هناك. ،الساحلية

عد كيلومتر قطة على بُ كان على الكوماندوز ركوب زوارق مطاطية إلى نُ  1980أغسطس  5في 
لبحري، ومن هناك استخدموا بنادق تحت الماء حتى السور اوالغوص م السباحة واحد من الشاطئ، ثُ 
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رجاله بتطويق السور البحري بسلك تفجير وعبوة  "إيتان"أمر حيث ير ومساعده، ائالقنص إلخراج زر 
طالق النار عليهم.ناسفة، من أجل وقف أي مُ   حاولة لمطاردة القناصين وا 

على االسطول البحري الثالث عشر قائد  "عامي أيالون"اعترض 
 فخخةمُ  سيدي لن نترك أفخاخاا  :: "قلت لهذلك تذكر أيالونيو  ذلك التفخيخ،

على وضع  أصر "رافول"لكن  ،ومانسيينقد يأتي األطفال أو ربما زوجين رُ 
 ".فعلتهلم يحاول حتى تبرير أفخاخ و 

م قُ  "يرائزر "ثم ذهب إيتان أبعد من ذلك وأمر قائالا: "بعد أن تقتل 
يفة للتأكد من عدم رد أحد على برش الرصيف بأكمله بمدافعك اآللية الخف

 إطالق النار".

؟ كل نقتلمن  :اسمع أين المنطق هنا؟ "تابع أيالون: "قلت له 
بوزن سوف يسقطون قنبلة و  ،رسلنا الصطحاب شخص ما؟ أرسل القوة الجويةالمدنيين هناك؟ لماذا تُ 

 ل شيء".على الرصيف وسوف ينتهي كُ ألف كيلوجرام 

 برع” اإلسرائيلي“ في يوم الغارة ردت وحدات الجيشف ،همةلم تكن مُ  "إيتان"أوامر في النهاية 
بسبب الذعر هناك لم يذهب و  ،لالجئين "ورصُ "خيم دود على إطالق الصواريخ من لبنان بقصف مُ الحُ 

 أحد إلى الميناء لتناول القهوة.

في ” إلسرائيليا“ أوجده النشاط ،لد من واقع إشكالي جديدوُ  "إيتان"و "أيالون"لكن الجدال بين 
نظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا، اتبع سياسة صارمة لتجنب عندما استهدف الموساد أفراد مُ ف ،لبنان

لكن طالما  ،تعرضوا للخطريبما ألن المدنيين رُ  ،ططخُ الكثير من التم إسقاط و  ،إيذاء المدنيين األبرياء
، فإن اإلصبع على الزناد اا نيون األبرياء عربكانت األهداف موجودة في دول معادية، وطالما كان المد

بد من موافقة رئيس الوزراء على عمليات الموساد، وهو مدني  عالوة على ذلك كان ال ،أصبح أسرع
من ناحية أخرى كانت و  ،شارك في العادة إلى حد ما في التخطيطمسؤول عن السياسة والذي كان يُ 

تطلب موافقة على المستوى السياسي، بعد أن تم إبرامها فقط ت” اإلسرائيلي جيش الدفاع“بعض عمليات 
 ،وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء هي لطة الموافقة عادةحتى في ذلك الوقت كانت سُ  ،داخل الجيش

به في الحرب،  وأكثر من ذلك بكثير مسموح   ،رت عمليات التوغل في لبنان أعمال حربب  اعتُ حيث 
 الجانبية أقل أهمية.المدنية مسألة الخسائر ث ُتصبح حي ،سيما على األراضي العربيةالو 

” اإلسرائيليين“الذي مزقته الحرب األهلية، ُتصيب السائدة في لبنان الفاسدة لوك بدأت معايير السُ 
قال  ،هذا االتجاه وشجعه "إيتان"ترأس  ، حيثوا من أجل حماية مواطنيهملُ قتَ الذين ذهبوا إلى هناك ليُ 

 عامي أيالون
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هو أنه  "رافول""كان موقف ، حيث في ذلك الوقتاالسطول البحري الثالث عشر ئد نائب قا "ديفيد شيك"
أو  "إرهابيين"صبحون أو سيُ  "إرهابيون"إما أنهم  ،ث فرق بين الفلسطينيين الذين قتلناهم في لبنانحد  لم يُ 

 ،الغارة في طريقه إلىحربي كان على متن قارب  "رافول"انضم إلينا حيث ، ذات مرة "إرهابيين" ساعدوا
"إذا لم يحصلوا على بالونات ]حفلة عيد  :. أجاب رافول"اإلرهابيين"وسأله أحد الضباط عن كيفية تحديد 

” اإلسرائيلي“ تحدث باسم الجيشعملية أفاد المُ وأشار قائد بحري سابق آخر، إلى  ،ميالد[ فهم إرهابيون"
وكان العديد  ،ت شاحنة بالخطأمَ د  صُ  حيث ،مغيرونتل التلوا"، لكن في الواقع قُ بعدها أن "ثالثين إرهابياا قُ 

 كابها من النساء واألطفال.من رُ 

 

 

بتكثيف أنشطة  "إيتانـ"ل "وايزمان"سمح  ،باإلضافة إلى عمليات الكوماندوز الدموية المتزايدة
ولكن في  ،"أمان"من  504 لفرقةكل كبير، وال سيما تلك التابعة لخابرات في لبنان بشوحدات المُ 

 504الفرقة في عدة مناسبات سمحت ف، أواخر السبعينياتفي لبنان  ُكل شيء ُمباح في كان لُمحصلةا
على سبيل المثال في كانون األول  ذاتها، رؤساء الوحدة إذنأو حتى  ،مالئها بقتل الناس دون إذنلعُ 

يائير "قال  ،”رائيلإس“ يبث إلىرجالا رآه حيث  "محمد عبد اهلل" اسمهعميل في ه ب  اشتُ  1978)ديسمبر( 
خنقه قائد المنطقة الشمالية للوحدة: "في الليلة نفسها مات ذلك الرجل ألسباب طبيعية عن طريق  "رافيد
مالء بفضح عُ  "قاسم حراش"دعى هدد ناشط سوري يُ  1979خرى في تموز وسادة". وفي حالة أُ ب

"معي بصفتي القاضي ، وكان ""عقدنا جلسة للمحكمة الخاصة، حيث تفاخر رافيد بقوله: إسرائيليين
 ل عميلت  قُ كما  ،حامي الدفاع وحكمت عليه باإلجماع باإلعدام، دون حق االستئناف"دعي العام ومُ والمُ 
” إسرائيل“ بإحضار جثته إلى 504مالء من قام عُ  ، حيث"البرازيلي"ُيطلق عليه اسم  504الوحدة  من

 الوظيفة.من المهانة في ودفنوه في المقبرة، ووجههم ألسفل 

 ؛لجمع المعلومات عن عرفات ؛في لبنانمقيمة بشكل دائم ” اإلسرائيلية“ خابراتكانت المُ 
، (1)أقاموا تحالفاا سرياا مع الكتائب "بيغن"وبدعم قوي من  ،نظمة التحرير الفلسطينيةولزعزعة استقرار مُ 

كان للمسيحيين مصادرهم يث ح ،اللبنانيين ألد أعداء الفلسطينيين (2)سيحيين الموارنةميليشيا المُ و 

                                                           

حزب الكتائب اللبنانية: أحد أبرز األحزاب السياسية اللبنانية، أفكاره مستوحاة من األحزاب الفاشية األوروبية، وأهمها  (1)
 الحزب النازي األلماني، وحزب الكتائب اإلسبانية.

في لبنان، وتتبع الكنيسة المارونية، تعود تسميتهم  الموارنة: هي مجموعة دينية تقطن في سواحل بالد الشام وخاصة (2)
 إلى مار مارون، الراهب السرياني، الذي عاش في شمال سوريا.
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ن الموساد من تمك  كما تحت حماية الكتائب،  ،”إسرائيل“ الخاصة، وقد تبادلوا المعلومات التي جمعوها مع
من إجراء أحزاب ” اإلسرائيلي الجيش“باط ن ضُ إنشاء قاعدته الخاصة بالقرب من بيروت، وتمك  

نظمة التحرير الفلسطينية همة حول مُ ارية مُ استطالعية في جميع أنحاء لبنان، وجمع معلومات استخب
 والقوات السورية.

ابن شقيق موشيه دايان وقائد  "عوزي ديان"قال  ،ومع ذلك جاءت هذه الشراكة بثمن أخالقي
عصابة فاسدة ، وهي عبارة عن إن الكتائب كانت وحشية بشكل استثنائي :سايريت ماتكال في ذلك الوقت
 الكالب البرية". من القتلة تذكرني بمجموعة من

، جوائز حرب شنيعة، وكانت هناك همن األشخاص الذين قتلو قطعوها ملقد زينوا أحزمتهم بآذان 
 1976في آب/ أغسطس  تل الزعتر،بتفاخروا بالمجزرة التي نفذوها في مخيم الالجئين الفلسطينيين  حيث

 ".ربكشعار ح وكان هذا الكتائب، تألف فلسطيني، كما قالحيث ُقتل وُجرح "

وهو ناشط ماروني تلقى تدريباا -قال جالدهم فقد  ،الكتائب على الفلسطينيينلم تقتصر وحشية  
كانت و  ،إنه قتل أو أشرف شخصياا على مقتل ثالثة آالف شخص "روبرت حاتم"دعى ويُ  -”إسرائيل“ في

قال حاتم:  إليه، اءتم نقل السجنو الكتائب قد استولت على مسلخ أبقار قديم في حي الكرنتينا في بيروت، 
اعتدنا على إطالق النار عليهم في  ، فقد"لم يبَق على قيد الحياة أي شخص جاء إلى هناك لالستجواب

لقاء جثثهم في حفر  كل من و  ،باط الجيش اللبنانيالسوريين والشيعة والفلسطينيين وضُ كل  ،الجير ةالرأس وا 
 ".قتلناه أوالا  ،أراد قتلنا

جناء، بينهم أربعة دبلوماسيين موساد وافقوا على قتل عدد قليل من السُ إن ضباط ال "حاتم"وقال 
لقائهم في الحفر  لكن من الواضح أن هياج الكتائب  ،ةإيرانيين تعرضوا للتعذيب قبل إطالق النار عليهم وا 

 قد تم بدعم قوي من اإلسرائيليين. األوسع نطاقاا 

 ة التي كانت على اتصال مع الكتائبمسؤول الموساد الذي يرأس الوحد "رؤوفين مرهاف"قال 
ألن عدو و  ،"في بداية عالقتنا معهم، تناولت حبة دواء ضد الغثيان واستمررت في العمل: اللبنانية

ولكن كلما مرت األيام توصلت  ،نظمة التحرير الفلسطينيةعدوي هو صديقي، وقد ساعدونا حق ا ضد مُ 
ترك مرهاف  ".فقطأن يؤدي إلى كارثة إال مكن يُ ال ء إلى استنتاج مفاده أن االرتباط بأشخاص مثل هؤال

 .قد تعمق المارونلكن تحالف الوكالة االستراتيجي مع  ،على استمرار العالقة الموساد احتجاجاا 

مردخاي "قال  ،وأدركوا كيفية حشد دعمه ،العاطفية بدقة "بيغن"قام قادة الكتائب بقياس طبيعة 
 ."محنتهمساعد الناس في نقذ المظلومين ومُ مُ  "رأى بيغن نفسه على أنه: "زيبوري
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 نذ تلك األيام، وأصبح ضابطاا له مُ  قرباا مُ  في اإلرغون وكان صديقاا  "بيغن"كان قد خدم في عهد 
لم يكن على دراية جيدة بتاريخ و  ،"بيغن"لوزير الدفاع في حكومة  ونائباا ” اإلسرائيلي الجيش“ا في كبيرا 

نظمة أرادت مُ  ، حيثن مقتنع بأن الكتائب كانوا أقلية مسيحية غربيةالشرق األوسط أو تسييره، وكا
 ".”إسرائيل“ كما رآنا اليهود في تماماا  ،التحرير الفلسطينية القضاء عليها

، ”اإلسرائيلي الجيش“السياسي الوحيد في اإلدارة الذي وقف في وجه الموساد و "زيبوري"كان 
قناع وحاول إقناعهم  لكنها كانت  ،في صراعاتهم" ُنساندهم وعاة الكتائب أ نكون رُ بيغن بأنه "يجب أالوا 

باط بهجة المآدب الفخمة في جونيه )حيث كان مقر الكتائب( أفسدت حكم ضُ ألن ملذات و ، عبثاا 
 .الجيش"

نظمة مُ  "ميليشيات"تمكنت  ،فر الجيرفي حُ لقائها إتم ثث التي على الرغم من كل الجُ و  ،ومع ذلك
 وأطلقوا قذائف وصواريخ على بلدات ،ختلفة من تعزيز مواقعها في جنوب لبنانالمُ  التحرير الفلسطينية

 ،بقصف المعاقل الفلسطينية بالمدفعية ومن الجو” اإلسرائيلي الجيش“على طول الحدود، ورد ” إسرائيلة“
 قابل الضربة.استقر الطرفان على نمط روتيني ال نهاية له من تبادل الضربة مُ  1979خالل عام و 

 

 

نظمة التحرير تابعة لمُ  "إرهابية"هبطت فرقة  ،قرابة منتصف الليل 1979أبريل  22في 
على ” إسرائيلة“ في زورق مطاطي على الشاطئ في نهاريا، وهي مدينة "أبو عباس"الفلسطينية برئاسة 

عمره حينها أحد أعضائها األربعة، وكان  "سمير القنطار"كان و  ،عد سبعة أميال جنوب الحدود اللبنانيةبُ 
رطي خوفهم من إطالق النار، وبعد مقتل شُ بسبب بعد محاولتهم اقتحام منزل و  ،ونصف ستة عشر عاماا 

أربعة  التي كانت تبلغ "اينات"وابنته  "داني"وأخذوا األب  "حاران"قة عائلة حاول اعتقالهم، اقتحم األربعة شُ 
رطة بالفعل، وتبع ذلك تبادل إلطالق ود والشُ نقاموا بجرهم إلى الشاطئ حيث انتشر الجُ و  ،رهائنكأعوام 
ل قوته في صخرة من شعرها وحطم رأسها بكُ  "اينات"ثم أمسك  "داني"النار على  "القنطار". أطلق ،النار
 حتى ماتت. وتكراراا  مراراا 

البالغة من العمر  "يائيل"ا قتها مع ابنتهفي شُ آمن في مكان  "داني"زوجة  "سمادار"اختبأت 
، العثور عليهممن هاجمين لمُ حتى ال يتمكن اراخ فم الطفلة بيدها لمنعها من الصُ  "سمادار"ت غط ،عامين

نت أعرف أنه إذا وكتبت في مقال في صحيفة واشنطن بوست، يهدف إلى إثارة غضب العالم: "كُ 
ا على أمل لذلك أبقيت يدي فوق فمه، قتلوسنُ  علينانبلة يدوية سيرمون قُ  "اإلرهابيين"، فإن "يائيل"صرخت 
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خبرني كيف كانت تختبئ من النازيين أثناء وهي تُ  ،ناك، تذكرت والدتيهُ مختبئةا بينما كنت و  ،أن تتنفس
 مثل ما حدث ألمي". اا قلت لنفسي "هذا تمام ،الهولوكوست

 لقد اختنقت ابنتها الصغيرة. على فم ابنتها... بشدة "سمادار"عرها ضغطت ذُ وأثناء 

اللواء أفيغدور "يانوش" بنجال، إلى ، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“لية في وصل قائد المنطقة الشما
المهمل،  "يائيل"، وجسد حطمالمُ  "اينات"رأى رأس حيث  ،مكان الحادث بعد وقت قصير من الحادث

مكنك تخيل ال: "ال يُ جقال بن ،تصرخ من األلم بعد أن أدركت أنها فقدت كل شيء عزيز عليها "سمادار"و
الوطني، إسرائيل  ملة من شاعرجُ  "بيغن"في جنازة داني وطفليه، اقتبس رئيس الوزراء و  ،ئع"أبعاد الفظا

 دم طفل صغير".أجل حاييم نحمان بياليك: "الشيطان لم ينتقم بعد من 

روعة في نهاريا عالمة فارقة أخرى في تدهور الصراع صبح جريمة القتل المُ قرر أن تُ كان من المُ 
 "الجبنـ"ل "إيتان"أعطى رئيس األركان حيث  ،التحرير الفلسطينية إلى حرب شاملة نظمةومُ ” إسرائيل“ بين

نظمة رتبط بالمُ نظمة التحرير الفلسطينية وأي شخص مُ أمراا بسيطاا: "اقتلهم جميعاا"، أي جميع أعضاء مُ 
 في لبنان.

لمعرفة إلى أي  ال توجد طريقة ،”إسرائيل“ ل حكومةبَ لم تتم الموافقة على مثل هذه السياسة من ق  
قور ولكنه كان أكثر والذي كان ذات يوم من الصُ  ،بذلك على علم   "وايزمان"مدى كان وزير الدفاع 

الطريقة كما أن  ،"كان لدينا الكثير من الخالفات حول العديد من األمور الحالية" ،في هذا الوقت اعتداالا 
كان و  ،في لبنان "اإلرهابيين"تقامية ضد نت مع القيام بأعمال اناك ،التي وصف بها إيتان عالقتهما

ببساطة فهو  "عيزر" أما ،صول على استحسان واسترضاء الرأي العامغير مواقفه من أجل الحُ يُ  "وايزمان"
عيزر لم يقبل الصراع، و هم عالمة على ضعف وتعب ل  بَ عتبر من ق  التنازالت للعرب تُ ، ألن لم يفهم العرب

 .رأيي ولم أقبل رأيه"

األول في ” اإلسرائيلي“ الرجل الذي أسماه "أخصائي الجيش "الجبنتم تعيين " "إيتان"ة باركبمُ و 
لرئاسة  عينه ،"مئير دغان"في غزة قبل عشر سنوات  "اإلرهاب"الرجل الذي قمع و العمليات الخاصة"، 

ذه تبة عقيد، فأخإلى رُ  "دغان"تمت ترقية  ، حيث(SLR) عرف باسم منطقة جنوب لبنانوحدة جديدة تُ 
 ،نا، أنت إمبراطور هُ قال له: "من اآلن فصاعداا و  ،إلى قمة أحد التالل المطلة على جنوب لبنان "بنجال"

 .ريد"افعل ما تُ 

وعدوانيتها  ”إسرائيل“سيكون منهج  ،التخويف والردعهو أن : "دغان"هدف  "إيتان"و "بنجال"حدد 
كان الهدف من العمليات  :اا ثر تحديدوبشكل أك ،عن النفس لدفاعلجرد رد فعل في الهجوم، وليس مُ 
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نظمة التحرير الفلسطينية في جميع أنحاء جنوب لبنان، السرية خالل المرحلة األولى هو ضرب قواعد مُ 
  ”.إسرائيل“ وقدموا لهم مأوى قبل بدء العمليات ضد "اإلرهابيين"كان الذين ساعدوا فضالا عن منازل السُ 

أنشأ هو وعدد  "عيون مرج"في  (SLR)في مقر  ،ما يشاء "داغان"بناءا على هذا التوجيه فعل 
: "لقد أجرى عملياته السرية "جالبن"قال  ،نظمة سرية تتبعه مباشرةمُ  ،خابرات والعملياتمن رجال المُ 

في أنشطة و ، والخلفية على نطاق واسع، في األماكن المظلمة" مئير"أن يتورط  أحب، و رية كاملةبحُ 
، مبدع جداا و  جاع جداا إنه رجل شُ  ،هذا هو موطنه ،صغيرة كانت أم كبيرةالتجسس ونسج المؤامرات، 

في بعض ف ،كنت أعرف ما كان يفعله لكني تجاهلت ذلك ،ستعد لتحمل مخاطر كبيرة، ومُ عنيد جداا و 
 ".عليك أن تغض الطرفيكون األحيان 

كوا في عمليات رئيس أركان القيادة الشمالية وهو أحد القالئل الذين شار  "ديفيد أغمون"كان 
"كان الهدف إحداث الفوضى بين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، دون ترك قال:  ،داغان السرية

هم بعدم لدي جوم باستمرار، ولغرس شعورعور بأنهم يتعرضون للهُ لعطائهم الشُ  ،”إسرائيلة“ بصمة
من اللبنانيين المحليين وطاقمه بتجنيد  "دغان"قام ” إسرائيلة“ من أجل عدم ترك بصماتو  ،األمان"

، للشعب اللبنانيعاملة الفلسطينيين شيعة، الذين كرهوا عرفات وغضبوا من طريقة مُ و مسيحيين ومسلمين 
خاليا طلق عليها، بدأت باستخدام تلك "الفرق العملياتية" كما كان يُ  ،كما لو كانت أرضهمويتصرفون 

(SLR)  لتخريب في جنوب لبنان.سلسلة من عمليات القتل وا "انغد"التابعة لـ 

رافول لدينا  :كنت أقول له، : "لقد اعتدت أنا ورافول على القيام بالمهام بغمزة بسيطة"جالبن"قال 
ال  ،شخصي أمر إنه بيني وبينك بشكل رسمي،، لكن ال شيء اا حسن :كان يقولو  ،همة يجب القيام بهامُ 

العسكرية، ألن كالنا فعلنا ولم نقم بهذه  لم نتحرك من خالل البيروقراطية ،صبح معروفاا أريد أن يُ 
لسنة وضعنا الحافز فيهم المسيحيين والشيعة وا ،رتزقةاستخدمناهم ]السكان المحليين[ كوكالء ومُ  ،األعمال

 ".ولعبنا معهم ضد بعضهم البعض

لب الزيت أو خبأة في عُ تفجرات المُ ستخدمة في تلك الهجمات هي المُ كانت الطريقة األساسية المُ 
وكان يجب إخفاؤه عن بقية  ،رسمي لبشك” اإلسرائيلي الجيش“قره ألن النشاط لم يُ  نظراا  ،لمواد المحفوظةا

، حيث كان يعيش في ذلك الوقت، اإلذن "مهنايم"من سكرتارية كيبوتس  "الجبن"طلب حيث  ،الجيش
، حيث كامالا  فاتيح ودعماا بالطبع أعطيناه الم" السكرتارية:قال أحد ) ،المعدنية الخناجرشغالت باستخدام مُ 

 .("كان مثل الملك بالنسبة لناو  ،رئيسالكان هذا هو 

قائدها والتي أمر ، ”اإلسرائيلي للجيش“تفجرات من قبل وحدة تفكيك القنابل التابعة تم توفير المُ 
تخصصت الوحدة في إبطال مفعول الصواريخ القديمة حيث  ،بالتعاون دون معرفة الغرض منها "إيتان"
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حيث ، ”اإلسرائيليون“ بما في ذلك الغنائم التي استولى عليها ،واأللغام والقنابل اليدوية ،نفجرةالمُ  غير
 رصة الكشف عن أي صلةمن تقليل فُ ” اإلسرائيلي الجيش“ن باستخدام مثل هذه المواد المتفجرة تمك  

 بوات الناسفة في أيدي العدو.إذا سقطت العُ ” بإسرائيل“

نأتي إلى هناك في الليل أنا ومائير وبقية الرجال، مع كبير مهندسي القيادة  نا: "كُ "جالبن"قال 
تم يثم  ،تلك البراميل الصغيرة ونربط الصمامات" ئملحيث سنقوم بتفجرات، الشمالية الذي أحضر المُ 

 حقائب الظهر الكبيرة، أو على الدراجات النارية أو الدراجاتالُسعاة عبر بواسطة هذه الطرود إرسال 
نظمة تعاونين مع مُ رعان ما بدأت القنابل تنفجر على منازل المُ سُ و  ،أو الحمير إذا كانت كبيرة جداا  الهواية

نظمة وكذلك في مواقع ومكاتب مُ  ،ناكمما أسفر عن مقتل الجميع هُ  ،التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان
حيطة بها، مما تسبب الفلسطينيين المُ خيمات الالجئين يدا ومُ ور وصَ التحرير الفلسطينية، ومعظمها في صُ 

صابات.  في أضرار جسيمة وا 

فإن إجراءات التخفي لتصنيع القنابل في كيبوتس في ظالم الليل، ونشر  ،ال وداغانجبالنسبة لبين
نظمة التحرير ليس فقط من مُ  ،القوات اللبنانية غير النظامية كانت ضرورية للحفاظ على سرية عملياتهم

لقد شنوا حملة سرية ، ”اإلسرائيلي الجيش“مالئهم في ، وحتى زُ الحكومة اللبنانيةن من ولك ،الفلسطينية
فترض التي كان من المُ  "أمان"قيادة المنطقة الشمالية حيث تم إبالغ  ،صرح بها على أرض أجنبيةوغير مُ 
تي كان من شارك في مثل هذه األمور، وكذلك إدارة العمليات التابعة لهيئة األركان العامة الأن تُ 
 تأمان "كانأما " وفقا لداغان، جال: "لكننا أبقيناهم خارج الحلقة تماماا قال بن ،فترض أن توافق عليهاالمُ 
 ".النشاطلم يفهموا ما هي العملية السرية ومدى أهمية هذا  ولكنهم ،تدخل معنا طوال الوقتت

مليات القتل غير المصرح خابرات العسكرية حول أهمية عاختلف فرع المُ لقد  ،لنكون أكثر دقة
شكك في  ، حيثاا رجالا حذر وهو ، "يهوشوا ساغي"في ذلك الوقت اللواء  "أمان"كان رئيس  ، حيثبها

ر وحذ   ،لم ير الوضع في لبنان باللون األسود، كما فعل إيتانو  ،ديرهافعالية نوع العملية التي كان دغان يُ 
قائالا:  "ساجوي"يتذكر  ،رط في شيء أكبر من أن تتواجد هناكمكن أن تتو يُ ” إسرائيل“ من أن وتكراراا  مراراا 

 خول مقر القيادة الشمالية أو زيارة المنطقة".جال منعي من دُ "لقد حاول بن

لقد تجاوزونا وعملوا  ،ستمر مع القيادة الشماليةناك صراع مُ قال عاموس جلبوع من أمان: "كان هُ 
ما جعل وم ،من تقاريرهم صدق أياا لم نُ ف ،طوال الوقت عليناكذب كان ييانوش ]بنجال[ و  ،خلف ظهورنا
 ،طورة هو أنه تم بموافقة رئيس األركان الذي أبقى النشاط سراا عن هيئة األركان العامةاألمر أكثر خُ 

 ".من أبشع الفترات في تاريخ البالدكانت هذه واحدة 



|  |    

 

- 245 - 

أمر حيث  ،اكتشاف الحقائقوحاول  ،نتظم كان يحدثغير مُ  أدرك ساغي أن شيئاا  ،لبينغال وفقاا و 
بالمسؤولية عن ضمان عدم إفشاء الجنود ألسرار  "النسروكان اسمها " ساجوي وحدته األمنية الميدانية

باكتشافه "مؤامرة  قال بنجال فخوراا  ،طوط غير آمنة لالستفادة من هواتف القيادة الشماليةعسكرية على خُ 
لوحة المفاتيح الخاصة بي من مسكهم وهم يتصلون أمان": "لكن ضابط اتصاالت القيادة الخاص بي أ

 وألقيت بهم في السجن".

دود يم بين مكتبه في الناصرة ومراكز قيادة دغان على الحُ أقُ  ،شفركان لدى بنجال اتصال مُ 
الذي كان ضابط كبير في القيادة الشمالية في ذلك الوقت  "إفرايم سنيه"يتذكر  ،الشمالية وداخل لبنان

أشار و  ،المرة األولى التي أبلغه فيها بنجال بالنشاط السري اا واصف ،هذا هو أول ما أراه لي" "كانقائالا: 
القفز  أمان، ويمكن لـ إلينا ال يتمكن يهوشوا ]ساجوي[ من االستماعهذا حتى " :الهاتف وقال جهازإلى 

حاول ياغي، الذي كان سمع كانا على حق في موقفهما "إيتان" "و "بنجال"إن  "سنيه"قال ، و "يرةفي البحُ 
 ".بينهمابادرة سحق أي مُ 

بعد فترة وجيزة ذهب ساجوي إلى رئيس الوزراء بيغن ليشتكي من أن بنجال طلب من داغان و 
حيث  ،رفاقهم عند انتشال الجثث القضاء علىالذين ُقتلوا في المعارك من أجل  "اإلرهابيين"ثث تفخيخ جُ 

 هاتفه المشفر. اختراقعلى ما يبدو من  تتمكن أمانمن هذا إلى أن بنجال ص لُ خَ 

من وقت و  ،"الشخصية المقابالتسوى عن طريق  للحفاظ على أسرارنا "لم يكن لدينا خيار :قال
يقود سيارته من تل عدشيم، القرية الزراعية التي كان  "إيتان"كان حيث مرة واحدة في األسبوع،  ،آلخر

بالقرب من الناصرة، لمقابلة بنجال والتخطيط للخطوات يعيش فيها، إلى مقر القيادة الشمالية القريب 
 .السريةحرب الالتالية في 

بدأت عناصر  1980في أوائل عام  ،ال يمكن إبقاء كل شيء طي الكتمان ،حتى مع ذلك
كان  "الجبن"أن  "بوري"تسيبإبالغ نائب وزير الدفاع  "ساجوي"برئاسة ، ”اإلسرائيلي الجيش“ختلفة في مُ 

التفتوا إليه ألنهم عرفوا أنه السياسي الوحيد الذي تجرأ على التحدث عما  ،مارقة داخل لبنان يقوم بعمليات
رق التي اتخذتها لغم الطُ كان يُ  "يانوش"وحتى أن  ،"أخبروني عن االنفجارات في لبنانحيث  ،ناكيجري هُ 
 طينية وراءها".نظمة التحرير الفلسلجعل األمر يبدو كما لو كانت مُ ، ”اإلسرائيلي الجيش“قوات 

عندما وذلك  ،لوا في عملية قبل شهرينت  أن النساء واألطفال قد قُ  "تسيبوري"سمع  ،في يونيو
من هدف حيث كان رئيسي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، الطريق الفخخة على انفجرت سيارة مُ 

 إلى مسؤوليهرافول األمر قدم "لم يُ : "بنجال"قال  ،نظمة التحرير الفلسطينيةإصابة أفراد مُ التفجير 
زعمت قيادة المنطقة حيث  ،نا نخشى أال نحصل على إذن لشيء من هذا القبيل"للموافقة عليه، ألننا كُ 
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ذتها إحدى مليشيات جنوب لبنان المحلية، وهو أن العملية نف   ؛لجيشداخلية وعلنية لالشمالية في تقارير 
 .على اإلطالقولكنه في الحقيقة غير صحيح  ،مكناا أمر كان مُ 

هل يمكنني أن  ،اوانفجرت يناشتعلت النيران في سياراتبينما  ،"تمكنت إحدى السيارات من االبتعاد
بعض  بتفعيلمنا "لكننا قُ  :قال بنجال ،كبار هناك؟ ال، لم يكن هناكمطلوبين أخبرك أنه كان هناك 

 ."النشطاء

حيث ) ن يشغل منصب وزير الدفاعوطالب بيغن الذي كا ،قال زيبوري: "اعتقدت أنه أمر فظيع"
كل ما ، و نحن دولة ذات سيادة: "، مناحيمبطرد بنجال وداغان من الجيش ،في مايو(وايزمان استقال 
وفي مجلس الوزراء إذا تم طرح مثل هذا  ،ءمكنه أن يفعله إال بإذن من مجلس الوزرايفعله الجيش ال يُ 
 ".ن بها أحدولم يأذطرح لكنها لم تُ  ،عبر عن رأييالشيء للنقاش فسأُ 

 "زيبوري"و "بيغن"إلى مكتب وزير الدفاع في تل أبيب، حيث كان ينتظره  "الجبن"تم استدعاء 
في هذه األنشطة ألنه  ،صرح بها في لبنانأنتم تقومون بأعمال غير مُ "، قال زيبوري: "ساقوي"و "إيتان"و

 قتل النساء واألطفال".بتقومون 

من يتجول في لبنان ، إرهابيينو خمسة أربعة أ ناقتل ،صحيحغير هذا الكالم ال: "جأجاب بن
ا؟  2بسيارة مرسيدس الساعة   ".فقط اإلرهابيوننهم إصباحا

بأشياء دون  "يجب إقالة قائد المنطقة الشمالية الذي يقوم :وقال ،على الفور "تسيبوري"احتج 
ت السيد بيغن رئيس الوزراء ووزير أن يء،أنا نائب وزير الدفاع ولم أكن أعرف شي ،موافقة هيئة األركان
 ".رئيس األركان لم يكن يعلمكما أن  اا؟الدفاع  وال تعرف شيئ

بأنه يجب أن يقف ويقول إن كل شيء قد تم  "إيتان"إلى  اا بحركات صغيرة بيده، مشير  "الجبن"قام 
ة يده التي كان قد الذي أدرك أنه ال يستطيع توريط نفسه، تجاهله وهو يلعب بساع "إيتان"لكن  ،بموافقته

 .وتكراراا  اا خلعها وكان يقلبها مرار 

: هل ة شرفكلموُتجيب بال، أريد أن أسألك كضابط ج: "الجنرال بنقاالا  "بيغن"تحدث  اا أخير 
 ؟"أعلى منكحصلت على موافقة على العملية من أي شخص 

نرال في الجيش لن جو ، أعتقد أن قائد المنطقة الشمالية، "نعم رئيس الوزراء حصلت على الموافقة
 ".أنهي هذا االجتماع ب هذاوج  بمُ و  ،المسألة مغلقة" :بيغن ، قال"يكذب

 اا زعيمو  جليالا  قائداا  "بيغن"، الذي ال يزال يرى "زيبوري"بما يدور حوله؟  على علم   "بيغن"هل كان 
 ،تجاه الجنراالت لعاطفيا، مستغلين موقفه وتكراراا  ، يعتقد أن العسكريين خدعوا رئيس الوزراء مراراا محترماا 
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ه ل االحتفاظ بإنكار لكنه فض   ،خضرم أدرك الموقف تماماا السياسي المُ  "بيغن"يعتقد البعض اآلخر أن وكان 
طالبة رئيس الوزراء بتصحيح باط أنه ال جدوى من مُ في كلتا الحالتين أدرك كبار الضُ و  ،لألنشطة الفظيعة

 الوضع.

من  الحقاا  "أمان"والقيادة الشمالية، وعلم  "أمان"داخلي بين على الرغم من استمرار االقتتال ال
قرروا في النهاية التخلي عن و الحمير، تفجير مصادرها في لبنان عن تفجير سيارات القيادة الشمالية و 

 ناك الكثير من العمليات التي كان ُينظر إليها على أنها صغيرة وتكتيكية نوعاا قال جلبوع: "كان هُ  ،القضية
 ،’سياسياا  سبب ضرراا ربما يكون من األفضل أال نعرف، طالما أنه ال يُ ‘: قلنا"و  ،ذلك قررنا إسقاطها"ما، ل

  ."’دع الشباب ينهضون ويلعبون أمامنا‘شيء مثل 
"دع األطفال  :، وهذا يعني أساساا 2:14صموئيل  2جلبوع من الكتاب المقدس، اقتبس 

نظمة التحرير الفلسطينية من المستوى طاء مُ من نش "الجبن"كانت أهداف في حين  ،يستمتعون"
نظمة التحرير لم يتأثر أي من قادة مُ ف ،المنخفض، وكانت مهماته أكثر بقليل من مناوشات تكتيكية

"مثلما كان ال: جقال بن ،قال إن العمليات كانت بمثابة لعبة بالنسبة لداغانو  ،الفلسطينية في حربه السرية
 ،شكل جيد للغاية، فهذه هي الطريقة التي كانت عليه مع هذه العمليات"لديه هواية الرسم وهو يرسم ب

 هواية مئير". "قد كانوا
في بعض ف ،الئم بالنسبة لي أن تتم األنشطة في منطقة رمادية"كان من المُ ال: جوتابع بن

ألمور فقط دع ا في العلن،ناك مواضيع ال يجب أن تكون هُ و  بها، األحيان ال يتعين على المرء أن يعرف
، لكن صحيح أن داغان كان رجال  متوحشا   ،، واعرف كيف تدعم داغان إذا ساءت األمورتأتي كما هي

أفضل من بعض البغال التي عليك  ،يكسر ساقه الحصان الشاب البري الذي يقفز على األسوار وأحيانا  
 ".ا بسوط لجعله يأخذ خطوتين لألمامضربه

 

 

 شارون وزيراا لدفاع "أرييل "أريك "مناحيم بيغن"الوزراء عّين رئيس  1981آب / أغسطس  5في 
بالجنرال السابق "قائد الجيوش المجيد" كما وصفه بأنه "استراتيجي  معجب جداا  "بيغن"كان فقد  ،”إسرائيل“

حيث  ،رغم أنه كان خائف إلى حد ما من عدوانية شارون وعدم رغبته في قبول سلطة رؤسائه-دولي" 
 هاجم الكنيست بالدبابات"."شارون قد يُ  :بل عامينق اا مازح قال بيغن
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ناسب لإلشراف على االنسحاب من سيناء في أعقاب أنه الرجل المُ  "بيغن"ومع ذلك اعتقد 
ظاهرات همة أنجزها شارون دون إراقة دماء على الرغم من بعض المُ عاهدة السالم مع مصر، وهي مُ مُ 

 تطرف.ستوطنين واليمين المُ ل المُ بَ العنيفة من ق  

ستوطنات اليهودية صالحيات منصبه لبناء المزيد من المُ  "شارون"استغل  هلكن في الوقت نفس
كما أنه غرس روح ، حتلة لسلطة وزارة الدفاعفي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تخضع كأراضي مُ 

للذان خدما في ا "إيتان"و "شارون"من  رأى كل  حيث  ،مشاكسة وجريئة في جميع أنحاء المؤسسة الدفاعية
، ”اإلسرائيلي للجيش“الخمسينيات من القرن الماضي كضابط تحت قيادة شارون في لواء المظليين التابع 

وأمرا الجيش بالبدء في التخطيط  ،نظمة التحرير الفلسطينية وقواعدها في لبنانحاربة مُ أهمية قصوى في مُ 
 لحملة عسكرية كبيرة هناك.

في البداية أمرنا بالتحضير  ،ا  عن خطط شارون لنا ببطء شديد جد"تم الكشف  :قال افرايم سنيه
حتى طريق  حق فقط لرسم خرائط الجتياح واسعالختراق عسكري محدود في لبنان، وفي وقت ال

رئيس أركان القيادة الشمالية إن شارون أمره في مرحلة الحقة  "ديفيد عجمون"قال  ،دمشق" -بيروت
قال سنيه: "كان من الواضح لنا أننا ال نعرف كل  ،تى أجزاء من سوريابالتخطيط الحتالل كل لبنان وح

 وأن الحكومة كانت تعرف أقل مما نعرفه". ،شيء

 .ال تستطيع ببساطة غزو لبنان واحتالل أجزاء منه” إسرائيل“ أدرك أن "شارون"لكن حتى 

، في "ب حبيبفيلي"إلى الشرق األوسط  "ريغان"توسط المبعوث الخاص للرئيس  1981في تموز 
يتان  ،نظمة التحرير الفلسطينية في الساحة اللبنانيةومُ ” إسرائيل“ وقف إطالق النار بين وعارض شارون وا 

 نظمة التحرير الفلسطينية باالمتناع عن شن هجمات ضدبشدة االتفاق الذي لم يتضمن تعهد مُ 
قنبلة يدوية  ىلقفقد أبالنسبة لشارون أما  ،في أماكن أخرى مثل األراضي المحتلة أو أوروبا” اإلسرائيليين“

 "بيغن"عالوة على ذلك اعتبر  ،لوقف إطالق النار على كنيس يهودي في باريس كان يجب اعتباره خرقاا 
عرفات مسؤوالا عن أي عمل يقوم به أي فلسطيني في أي مكان في العالم، حتى لو كان  " أنشارون"و

لكن العالم الخارجي رأى األمور بشكل  ،ير الفلسطينيةنظمة التحر نظمات غير تابعة لمُ ينتسب إلى مُ 
على  في لبنان فقط رداا  لإلسرائيليين أن الواليات المتحدة ستدعم توغالا برياا  "حبيب"مختلف، وأوضح 

 نظمة التحرير الفلسطينية.االستفزاز الجسيم من قبل مُ 

هدية من الوقت لتدعيم  يمنح عرفات وشعبه ،أن كل يوم يمر بسالم حقيقةا،لقد اعتقد شارون 
قرر تسريع األمور قليالا حتى يتمكن من تنفيذ ولكنه  ،وتحسين انتشارهم العسكري هناك ،موقعهم في لبنان

"الهدف من المرحلة الثانية من هذا النشاط" وكان خطته، وتفعيل جهاز داغان السري في القيادة الشمالية 
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بحيث  ،يدا وبيروتور وصَ اطق الفلسطينية في صُ بحسب سنيه، "كان زرع مثل هذه الفوضى في المن
 ل للغزو اإلسرائيلي".ناك سبب حقيقي وقاب  يكون هُ 

 ،راقبة األنشطة السرية في الشمالكمبعوث شخصي لمُ  "رافي إيتانبإرسال " "شارونقام "كما 
رك ت -وقائد العمليات ضد العلماء األلمان في مصر ،آسر أيخمانو قاتل فرسان تل أبيب، -إيتان 

 اا كان يعمل مستشار  1981في عام و  ،المنظمة في حالة من الغضب عندما تم تخطيه لمنصب اإلدارة
، وهو ذراع تجسس تابع لوزارة [جهاز مخابرات] Lakamورئيساا لـ  "اإلرهاب"لرئيس الوزراء لمكافحة 

 الدفاع يتعامل بشكل أساسي مع التكنولوجيا العسكرية.

فخخة تنفجر بانتظام في األحياء كانت السيارات المُ  1981 بحلول منتصف أيلول )سبتمبر(
أكتوبر/  1انفجرت إحداها في حي الفاخاني ببيروت في  ،الفلسطينية في بيروت والمدن اللبنانية األخرى

صابة ثالثمائة بجروح، بمن فيهم العديد من  تشرين األول، مما أسفر عن مقتل ثالثة وثمانين شخص وا 
وانفجرت قذيفة  ،نظمة التحرير الفلسطينيةرن في حريق في مصنع مالبس مملوك لمُ النساء اللواتي حوص

في كانون األول و  شخص، 23نظمة التحرير الفلسطينية في صيدا فقتلت أخرى بالقرب من مقر مُ 
قنبلة في السيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية أو  18وحده، انفجرت  1981)ديسمبر( 
القرب من مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية أو التجمعات الفلسطينية مما تسبب في مقتل الحمير ب
 العشرات.

 "جبهة تحرير لبنان من األجانب"وتولت منظمة جديدة وغير معروفة تطلق على نفسها اسم 
يث بح [ارييل]كانت المتفجرات اآلن معبأة في أكياس مسحوق الغسيل و  ،المسؤولية عن كل هذه الحوادث

في بعض ” اإلسرائيليون“ قامكما  ،إذا توقفت السيارات عند حواجز الطرق، ستبدو الحمولة كبضائع بريئة
 الحاالت بتجنيد النساء للقيادة لتقليل احتمالية القبض على السيارات في طريقها إلى المنطقة المستهدفة.

” اإلسرائيلي يش الدفاعج“فخخة في قيادة العمليات الخاصة في تم تطوير السيارات المُ كما 
واشتملت على استخدام أحد األجيال األولى من الطائرات بدون  ،ميوشاديم(-اميفتسايم ه-)معراخ ها

كان أحد و  ،تفجيرلل جهاز آلي قطل  ل هذه الطائرات بدون طيار الحزمة التي من شأنها أن تُ نقُ ستَ و  ،طيار
المراقبة الجوية أو األرضية، ويوقفها هناك، ثم وكالء داغان المحليين يقود السيارة إلى الهدف، تحت 

 عندما حدد المراقبون اللحظة التي كانوا ينتظرون فيها، كانوا يضغطون على زر وتنفجر السيارة.و  ،غادريُ 

التي و  ،”إسرائيل“ استفزاز عرفات للهجوم على تُثيريأمل أن تكون هذه العمليات  "شارون"كان 
نظمة التحرير الفلسطينية تنتقم من الكتائب، أو على األقل أن تجعل مُ  ،بناند بعد ذلك بغزو لرُ يَ يمكن أن 

 بقوة كبيرة للدفاع عن المسيحيين. التحركقادرة على ” إسرائيل“ وعندها ستكون
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بمهاجمة منشآت سورية في لبنان، بل وأعلنت  "جبهة تحرير لبنان من األجانب"كما بدأت 
رتبطين بأنشطة ضد "لم نكن مُ قال دغان: ، ”اإلسرائيلي شالجي“مسؤوليتها عن عمليات ضد وحدات 

قواتنا، لكن الجبهة تحملت المسؤولية من أجل خلق المصداقية كما لو كانت تعمل ضد جميع القوات 
 األجنبية في لبنان".

هذا  ،واتهم الموساد بالوقوف وراء التفجيرات و"الجبهة" ،ياسر عرفات لم ينخدع بهذه الحيلةلكن 
 ال ودغان.جبنيفعله في الواقع كان الموساد يعارض بشدة ما كان  اا،صحيح تماملم يكن 

شارون، تم القيام بأمور فظيعة أنا لست من "بدعم  :قال أحد ضباط الموساد في ذلك الوقت
نا عن لكننا نتحدث هُ  ،”إسرائيل“ ، وقد أيدت وحتى شاركت في بعض عمليات االغتيال التي نفذتهااا نباتي

حملة رسل الحمير مُ منذ متى نُ  ،جماعي من أجل القتل، ولزرع الفوضى والقلق بين المدنيينالقتل ال
 ."بالقنابل لتفجير األسواق؟

: "رأيت من مسافة سيارة واحدة تنفجر قال رجل آخر من الموساد كان في لبنان في ذلك الوقت
كل ما رأيناه  ،فخخة فعالةيارة المُ مكن أن تكون السم اللبنانيين كيف يُ كنا نعل   ،بأكمله ا  وتهدم شارع

 ".ع مما رأوه حدث بعد هذه العملياتمع حزب اهلل ناب ا  الحق

ال: جقال بن ،في أي وقت مضى إليذاء المدنيين "الجبهة"كون تال بشدة أن جنفى دغان وبن
نا على "أ ،إنه ال يوجد بديل الستخدام الوكالء :قال دغانو  ،عسكرية" أهدافاا  "كانت األهداف دائماا 

استعداد لذرف دموع ال حصر لها على قبر لبناني ُقتل في مهمة لنا، طالما أنه ال يوجد يهودي في 
خباره بالذهاب لتفجير مقر  ،رتزقة له عيوبهخطر". لكنه أضاف أن استخدام المُ  يمكنك إعطائه متفجرات وا 

لذلك في ، لتفجيرهان لديه قنبلة نظمة التحرير الفلسطينية في مكان ما لكن لديه حساباته الخاصة، واآلمُ 
 ".ر في مكان آخرانفجهذا االحدث كان يبعض األحيان 

كان يحاول إقناع الفلسطينيين بخرق وقف إطالق النار حتى يتمكن  "شارون"أدرك عرفات أن 
لوقف العنف في  اا وبذل عرفات جهد حقيقي لعدم إلزامه، بما في ذلك محاولة ناجحة جزئي ،من شن غزوه

 مستوى.الاالرتقاء الى  "الجبهة"في مواجهة هذا االنضباط الفلسطيني قرر قادة و  ،اضي المحتلةاألر 

 ،1974تمت إزالته منها في عام  ، حيثعاد عرفات إلى قائمة المطلوبينأقد  "شارون"كان 
ال أ” إسرائيل“ عندما توصل الموساد إلى استنتاج مفاده أنه سيصبح شخصية سياسية، وبالتالي يجب على

غير مسار لعملية التي توقعوا أن تُ لفي التخطيط  "داغان"و "الجبن"بدأ  1981، وفي أواخر عام -تؤذيه
عبارة عن وكانت التي أطلق عليها اسم مطعم شهير في تل أبيب،  "عملية أوليمبيا" ،تاريخ الشرق األوسط

حيط مسرح في عها بمووضو  ،تفجراتمن المُ  نطُ  2حملة بما يشبه فخخة مُ خطة إلحضار شاحنات مُ 
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 ،نظمة التحرير الفلسطينية مأدبة عشاء احتفالية في ديسمبرقيم مُ قرر أن تُ شرق بيروت حيث كان من المُ 
ولكن تم التخلي عن الفكرة،  ،نظمة التحرير الفلسطينية بأكملهاانفجار واحد هائل سيقضي على قيادة مُ 

عمالء إسرائيليين إلى زرع مجموعة ضخمة  تكرة دعهذه الفو  ،"2أولمبيا "لصالح  "1أولمبيا "وتم إلغاء 
نظمة التحرير حيث كانت مُ  ،لكبار الشخصيات في ملعب بيروتقيد اإلنشاء من القنابل تحت منصة 

بضغطة زر واحدة و  ،تحتفل بذكرى تأسيسها 1982الفلسطينية، في األول من كانون الثاني )يناير( 
 سيحدث تدمير بالجملة.

يس للقيادة الشمالية في الوقت الذي دخلت فيه هذه الخطة مرحلتها التشغيلية. رئ "الجبن"لم يعد 
 خطط لتفجير عشرات الفلسطينيين والذي شن حرباا الجنرال الذي كان يُ و  ،رذكَ له فائدة تُ  عدلم ي "شارونو"

( في كانون األول )ديسمبرو  ،رقيق القلب ويفتقر إلى العزيمة -في نظر شارون-سرية في لبنان كان 
في خطوة أنذرت  شهرةا منهأكثر  ّين شخصاا وعُ  ،من قيادة المنطقة الشمالية "الجبن" إقالة تتم 1981

 بخطط شارون الخاصة بلبنان.

ثالثة تمك ن  ،1981ديسمبر  20في  ،إلى حالة تأهب قصوى "2أولمبيا "في هذا الوقت انتقلت 
تفجرات تحت وزرع كميات كبيرة من المُ من الوصول إلى منصة كبار الشخصيات  "دغان"عمالء جندهم 
جلس فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وكلها مرتبطة بجهاز تفجير يتم التحكم فيه يالمكان الذي س

عد ثالثة أميال من الحدود، تم تجهيز ثالث باإلضافة إلى ذلك في إحدى قواعد الوحدة على بُ  ،عدعن بُ 
وكان من  ،رطالا لكل منهما 550وسيارتين مرسيدس بوزن  ،راتتفجن ونصف من المُ حملة بطُ مُ  اتشاحن
 "،جبهة تحرير لبنان من األجانب"قرر أن يقود هذه المركبات إلى بيروت ثالثة أعضاء شيعيين من المُ 
يتم تفجيرها بواسطة جهاز على أن  ،قفوا بالقرب من جدار الملعب خلف منصة كبار الشخصياتسيو 

ن و كين الذعر في ذروته و و كسيلي دقيقة من تفجير المتفجرات تحت المنصة، بعد حواو  ،عدالتحكم عن بُ 
على حد تعبير هائالا جداا،  توقع أن يكون الموت والدمارمن المُ و  ،األشخاص الذين نجوا يحاولون الهرب
 ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية.

حول العملية المخطط لها، كتب: "إذا في اجتماع  "إفرايم سنيه"إلى  "رافي إيتان"في مذكرة أرسلها 
الخوف، بل باألمل، ألنه كما قال بلم ُيكتب هذا  ،الم نحن ]إسرائيل[ على الفور"نجح هذا، فسوف نُ 

ون على نظمة التحرير الفلسطينية الذين لم ُيقتلوا في االنفجار في الملعب سيعرف"إن قادة مُ  :اا الحق "سنيه"
عطاء شارون  وخرق ،”إسرائيل“ هاجمةم، هو: الفور ما يجب عليهم فعله الذي -وقف إطالق النار، وا 

 ".للقيام بذلكلغزو لبنان ذريعة  -كان يائسا
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، الذي أبلغ "ساجوي"ما الخطة إلى  ب شخص  ولكن بعد ذلك سر   ،رامكان كل شيء على ما يُ 
يكون الدبلوماسيون رجح أن : "من المُ "زبوريـ"ل "ساجوي"وقال  ،بما يجري "زيبوري"نائب وزير الدفاع 

 األجانب على منصة مع عرفات، وال سيما الكسندر سولداتوف السفير السوفيتي في لبنان".

لذلك اتصل بقائده القديم في التنظيم  ،يشك في نواياه وكان دائماا  "شارون"يكره  "زيبوري"كان 
لكن األخطر  ،حد ذاتها" قال زيبوري: "كانت مسألة السفير خطيرة بما يكفي في ،السري، اإلرغون: بيغن

مجلس الكابينيت ] بكثير، واألكثر خطورة أنهم كانوا ينفذون مثل هذه األعمال مرة أخرى دون موافقة
 .[الوزراء

، 2قبل يوم واحد من موعد أولمبيا و  ،كانون األول )ديسمبر( 31في وقت مبكر من صباح يوم 
"فجأة سمعت أن شارون يأمرنا بالذهاب إلى رئيس  يتذكر داغان: ،"داغاناتصل بـ " "إيتان"رئيس األركان 

يخبرنا رافول  ،جداا  لقد كان يوم ممطراا  ،الوزراء لتقديم الخطة والحصول على موافقته النهائية على العمل
 ".إلى بيغن أنه من أجل الحفاظ على السرية، سيأتي إلى مقر القيادة الشمالية الصطحابي ويطير بنا معاا 

"يقولون إنه من الممكن أن قال بيغن:  ،ستفسراا رئيس الوزراء مُ  بهمحدق  "بيغن"في مكتب و 
 يكون السفير السوفييتي هناك على المنصة".

هناك احتمال ضعيف للغاية أن يكون هو أو أي  ،قال داغان: "هذا ببساطة غير صحيح"
 ناك.دبلوماسي أجنبي آخر هُ 

رجح أن يحضر دبلوماسي سوفيتي. لمُ إنه من ا "ساغي"وقال  ،عن رأيه "ساجوي" "بيغن"سأل 
 عرضون للدخول في أزمة خطيرة للغاية مع االتحاد السوفيتي".قال: "إذا حدث له شيء فإننا مُ 

االهتمام ليس فقط بالجوانب العملياتية  أمان: "كان واجبي بصفتي رئيس "ويفص"بعد سنوات قال 
 ،ملعب كامل بهذا الشكل استهدافستحيل المُ أخبرت بيغن أنه من  ،والعسكرية ولكن بالجانب الدبلوماسي

ناك فرق إذا لم لن يكون هُ و  ،سيهجم علينا؟ العالم كله في اليوم التاليبعد هذه المجزرة وماذا سيحدث 
 ".الهجومسيعرف الجميع من وراء ذلك  ،أو لم نعترف نعترف بالمسؤولية

يتان وشارون"حاول  لكن رئيس الوزراء  ،لن تتكرر قائلين إن هذه فرصة "بيغن"إقناع  "دغان وا 
 .باإللغاءأخذ خطر التهديد الروسي على محمل الجد وأمرهم 

ناك سفير سوفيتي أو أي بالطبع، تبين أنني كنت على حق ولم يكن هُ  ،وقال دغان: "في النهاية
عمل كان هناك  ،نلغي، فنحن إلغاءلكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال رئيس الوزراء ، دبلوماسي أجنبي آخر

 ".ية بعد ذلك، وهو إخراج المتفجراتمتثل للغامُ 
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إيذاء الدبلوماسيين أو  بدل حمل القليل من مخاطرت خطةأخرى،  بخطة بديلةبدأ بسرعة إ
غادروا بيروت مرة في الشهر ينظمة التحرير الفلسطينية أنهم مراقبة كبار قادة مُ  اتضح من حيث ،المدنيين

نطلقوا بسرعة نحو سوريا، ومن هناك إلى يمرسيدس سيدان فاخرة و من سبع أو ثماني سيارات  موكبفي 
 على حد سواء، وكثيراا  االستجمام وأالعمل السفر من أجل كان و  ،عقدوا اجتماعات قياديةياألردن، حيث 

 إلى الوفد.ينضم عرفات كان ما 

التقاطعات إلى أحد  "قيسارية"شطاء جاءت فرقة من نُ  1982ذات ليلة في أوائل شباط )فبراير( 
 ،قاموا بتفكيك الجزء العلوي من إحدى إشارات المرورثم  ،كل شهرالموكب بها  مريالرئيسية التي 

كانت تحتوي على كاميرا لنقل الصور حيث  ،واستبدالها بأخرى مصنوعة في قسم التكنولوجيا في الموساد
بل ساعات قليلة من مرور ، قاا صباح 3، الساعة (مارس)آذار  5في يوم الجمعة و  ،إلى مقر الموساد

إلى المفترق، ومعها كمية  أخرى أكبر حجماا  "ريةساقي"نظمة التحرير الفلسطينية، وصلت فرقة موكب مُ 
طريق متصل بسلك على  ،على جانبي الطريقمصرف المياه بدؤوا بزرعها في  ، ثمتفجراتكبيرة من المُ 

غادرون المكان بعد وضع القنابل الموساد سيُ  للخطة فإن أفراد وفقاا و  ،بالمقر اا تفجير ومربوط السلكي
قطة تجاوز نُ يعندما و  ،بيروت ادرتهبعد مغالموكب مالء المحليون راقب العُ وسيُ  ،”إسرائيل“ والعودة إلى

عينة، وتم وضع عالمة على إحدى األشجار وتظهر بوضوح في الصور المنقولة، سيتم تفجير القنابل مُ 
 لفلسطينية.نظمة التحرير اوتصفية قيادة مُ 

عربي وهم جالسون على الرعب بين شرطي  آهمر  الفجر ، ولكن عندسارت األمور على ما يرام
"لقد ذهبنا أجابوه:  ،هناك؟" ون"ماذا تفعل باللغة العربية همسألو  اقترب الشرطي ،همأحضرتالسيارتين اللتين 

نان من الفريق قد قاما بالفعل بسحب كان اثو  ،، توقفنا لتفريغ بطوننا"سيئاا  إلى حفل زفاف وقدموا طعاماا 
 لكن الشرطي قرر المضي في طريقه. لقتله،مسدسيهما خلسة 

إدارة المركز ولكن  ،تساءل العمالء عما إذا كان قد صدقهم أم أنه ذهب للحصول على تعزيزات
المهمة، إلغاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع على وجوب وقرر  ،عدم تحمل أي مخاطرقررت الرئيسي 
 تركمرة أخرى تم التقيد الصارم بالقانون الحديدي الذي ينص على وجوب و  ،”إسرائيل“ الفريق إلىوعودة 

 لعمالء في األسر.المتوقع أن يقع اأي مهمة إذا كان من 

في أولمبيا، أو إذا لم يكن الشرطي  اا ضي قدمبالمُ  "داغانـ"سمح  ل" بيغنأن "ماذا كان سيحدث لو 
في مسار التاريخ ر سي  كان من شأنه أن يُ  ذلك االغتيال بأن" :"غاناد"قال ؟ طقةيتجول في المنالعربي 

: قالو " الساحةنظمة التحرير الفلسطينية قد خرجت من قيادة مُ ننفذ لكان أن  لنالو سمحوا ف اا،ختلف تماممُ 
 ".من المشاكل األخرىوالكثير بعد ستة أشهر، التي حدثت حرب لبنان  ناتجنب اا "كنا جميع
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لن  "إيتان"و "شارون"شعر آخرون أن حيث  ،ستحيل معرفة ذلك على وجه اليقينمن المُ ان ك
نظام جديد ليس فقط في إليجاد حتى ذلك الحين، وأن لديهم استراتيجية كبرى على ذلك يكونا راضين 

 لبنان، ولكن في الشرق األوسط كله.

 الحتمية للحرب.في الوقت الحالي التزموا الصمت في انتظار الذريعة ولكنهم 
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15 
 "أبو نضال ، أبو شميدك"

 

، وهي شركة بريطانية لطباعة (De La Rue) رودي ال شركة تقوم كل ربيع في لندن، في 
للدبلوماسيين ورجال األعمال التنفيذيين في  رسميمأدبة عشاء باستضافة العمالت وأنظمة األمن، 

استمتع حيث  ،ندق دورشيستر الفاخرفي فُ  ت تلك المأدبةأقيم، 1982عام من يونيو  3ليلة في و  ،المدينة
ؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بالثرثرة والتواصل الشبكي وتبادل فراء والرُ أربعة وثمانون من السُ 

 القيل والقال.

 توقف سفيرحيث مساءا بقليل، بدأ الضيوف في التجول،  10بعد الساعة ، و عندما انتهى األمرو 
، في بهو الفندق للتحدث مع دبلوماسي آخر وناقشا "شلومو أرغوف"في محكمة سانت جيمس، ” لإسرائي“

ولد قرر أن يُ الذي كان من المُ و ، "ديانا"واألميرة  "تشارلز"الهدايا التي ستمنحها دولتهما للطفل األول لألمير 
 "روبرت ماكسويل"ة الصحاف عميد "أرغوف"بعد ذلك عند المخرج مباشرة، صافح و  ،في غضون أسبوعين

 ”. إسرائيل“ تجاه في كتاباتهوشكره على الموقف الودي 

بالعمل في المملكة المتحدة، لذلك كان  اباكهمة التابعة للشلم ُيسمح لوحدة حماية الشخصيات المُ 
خرج الرجالن من "، ثم كولين سيمبسون"من قبل حارس شخصي بريطاني، المحقق  محمياا  "أرغوف"

فتح حيث  ،فولفو سيدانمن طراز  درعةراء المُ مسيارة السخطوة نحو ال 30 واليحالفندق وسارا 
  " لركوب السيارة.أرجوفلـ"الباب الخلفي  "سيمبسون"

 حتى فات األوان. ،على الرصيفالذي كان ل القات  الُمسلح لم ير أي منهما في هذه االثناء 

كان هو فقد  ،"اإلرهابية"و نضال جزء من خلية سرية تابعة لجماعة أب "حسين غسان سعيد"كان 
"في قال سعيد:  ،ساعة ونصفمنذ دورشيستر فندق واثنان من رفاقه ينتظرون، يراقبون الباب األمامي ل
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اليوم السابق للعملية جاءني قائدنا روسان وأخبرني أن الغد سيكون يوم عظيم لألمة الفلسطينية، وأننا 
 ".مهما   ا  سنقتل صهيوني

 "أرجوف"اقترب من حيث ، WZ-63من طراز اش صغير بولندي الصنع يحمل مدفع رشكان 
أخرجت سالحي من حقيبتي وأمسكت به  ،بدأ في ركوب السيارةوعندما قال: "اقتربت منه، و من الخلف 

عد أمتار ، حتى صرت على بُ منهما اقتربت ،فتح الرجل اآلخر الباب لهوعندما ، بكلتا يدي كما تعلمت
 ".حدة في رأسهرصاصة واكما وأطلقت ر عليه، قليلة، ثم أطلقت النا

 حيث ،إلى المستشفىأن يتحرك وأخبر السائق الذي يقود  ،إلى السيارة "أرغوف" "سيمبسون"دفع 
باتجاه سيارة  "بارك لين"، الذي كان يفر في "سعيد" "سيمبسون"ثم طارد  ،روح خطيرةبجُ  السفيرصيب أُ 

عد على بُ و أنه عند ناصية شارع ساوث،  -في وقت الحق-ق حقوشهد المُ  ،كان صديقان ينتظرانه فيها
أصابت الرصاصة حيث فاته األمر، ولكن  ،وأطلق النار عليه "سعيد"عدة بنايات من دورشيستر، استدار 

  .هشمغطاة بالزجاج المُ كانت مالبسه مُ و سيارة تعود ألحد أفراد العائلة المالكة، 

في  "سعيد"وأصاب  0.38النار من مسدس عيار  "سيمبسون"، أطلق اا في نفس اللحظة تقريب
 تعطلسالحي ، قال سعيد: "بدأت أركض باتجاه السيارة ،رقبته أسفل أذنه اليمنى، مما أدى إلى سقوطه

 ".سقطت على األرضثم شعرت بضربة رهيبة في رقبتي و  ،فجأة

حيث  ،بعد أربعين دقيقة من الحادث "سعيد"تم القبض على رفقاء 
خابرات البريطانية عميل مزدوج داخل خلية أبو نضال، لكنهم كان لدى الم

وأدركوا بعد فوات  ،خطط لهاحاولة االغتيال المُ معلوماته حول مُ أهملوا 
لكنه أصيب بالشلل وعانى من  "أرغوف"نجا ، األوان ما كان يحدث

بعد وقت قصير من و  ،2003أمراض خطيرة أدت إلى وفاته في عام 
عدو  هو أن أبو نضال،” اإلسرائيلية“ المخابرات محاولة االغتيال علمت

القائد - عرفات اللدود، واسمه الحقيقي صبري البنا، قال إيغال سيمون
"أمر : الموساد بلندن فرع، الذي كان وقتها يخدم في 504السابق للوحدة 

 ."خابرات العراقيةبالهجوم نيابة عن برزان التكريتي رئيس المُ 

يأمل في أن يؤدي االغتيال وكان ام حسين، صد   "الطاغية"رزان ورئيسه، كان األخ غير الشقيق لب
سرائيل، خصومه الثالثة في ام عسكري واسع النطاق بين سوريا ومُ دَ إلى ص   نظمة التحرير الفلسطينية وا 

 نافس على اإلطالق: إيران.الشرق األوسط، وربما حتى تورط أكبر مُ 

 صبري البنا )أبو نضال(
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في ” اإلسرائيلي“ في اجتماع مجلس الوزراء، تشابهةام وشارون مصالح مُ كان لصد   ،كما حدث
أن "االعتداء على سفير هو بمثابة هجوم  ":بيغن"أعلن رئيس الوزراء  1982حزيران )يونيو(  4صباح 

نظمة التحرير لم يستمع إلى أفراد مخابراته، الذين حاولوا إخباره بأن مُ  ،وسنرد" ”إسرائيل“ على دولة
نذ وقف إطالق النار الذي بدأته الواليات المتحدة في الصيف نذ عام، مُ الفلسطينية كانت تتصرف مُ 

جماعة فلسطينية هي  ،عارضةل عضو في جبهة مُ بَ النار عليه من ق   قَ طل  قد أُ  "أرغوف"الماضي، وأن 
كان رئيس األركان  ،نظمة التحرير الفلسطينية"أعلن بيغن: "كلهم مُ و  ،نفسها أرادت القضاء على عرفات

 نظمة التحرير الفلسطينية".علينا ضرب مُ  ،،شميدالقل دقة: "أبو نضال، أبو إيتان أ

نظمة التحرير كثف لقواعد بيروت ومُ على قصف جوي مُ  [مجلس الوزراءالكابينيت ]وافق 
بعد فترة وجيزة، و  ،من الواضح أن عرفات لم يستطع السماح لهذا بالمرور دون رد فعلف ،الفلسطينية
 نظمة التحرير الفلسطينية.لقصف مدفعي كثيف من مُ ” إسرائيل“ البلدة في شم 29تعرضت 

المقابالت والرسائل الهاتفية، قال إنه ومن خالل  ،ُحكم على سعيد بالسجن ثالثين عام ،في لندن
قال: "كان سيحدث على أي حال". و  ،في لبنان” اإلسرائيلية“ ال يعتقد أن رصاصته هي التي بدأت الحرب

لقد استخدموا  ،لكن رافول وشارون أرادوا احتالل لبنان في أي حال ،ر على توقيت الغزوربما يكون قد أث  
 ما فعلته كذريعة".

 على كل حال كانت الحرب في لبنان مشتعلة. ،ربما كان على حق

 

 

القضاء لالنتقام إلطالق النار على أرغوف و [ مجلس الوزراءللكابينيت ]ُخطة م أرييل شارون قد  
، "عملية سالم الجليل"اسم  ى العمليةأطلق علحيث  ،يونيو 5 نظمة التحرير الفلسطينية فيقوات مُ  على

وصرح شارون  ،ترددة لحماية الذاتهمة شبه مُ إلعطاء االنطباع بأن هذه كانت مُ  تم اختيارهوهو اسم 
نظمة ية مُ شكله مدفعيهدف فقط إلى إزالة التهديد الذي تُ  محدوداا  لمجلس الوزراء بأنه سيكون توغالا 

إلى لبنان أكثر من ” اإلسرائيلي الجيش“لن يتقدم و ، ”اإلسرائيلية“ جتمعاتالتحرير الفلسطينية على المُ 
 نظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت.أربعين كيلومتراا، وهو مدى أكبر ميادين مُ 

زير ، الذي يشغل اآلن منصب و "مردخاي زيبوري"الوزير الوحيد الذي عارض الخطة كان 
وبفضل خلفيته العسكرية، أدرك  ،كان يشك في أن شارون لديه أهداف أكبر بكثيرألنه  ،االتصاالت

اشتباك  بهذا العمق على طول جناح القوات السورية في لبنان، سيؤدي بالضرورة إلى أن توغالا  "زيبوري"
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هاجم لن: "لقد قلت إننا لن نُ وأع "زيبوري"رفض اعتراضات  "بيغن"لكن  ،والسورية” اإلسرائيلية“ بين القوات
 السوريين".

جرد بداية كانت هذه في الواقع مُ فقد  ،مرة أخرى اا كانت مبررة تمام "زيبوري"كوك فإن شُ  ،ومع ذلك
كان لديه أجندة سرية كانت أكثر  ، الذيإلى جنب مع رئيس أركانه إيتان جنباا و  ،طة شارون الفعليةخُ ل

 ،إلعادة تشكيل الشرق األوسط بأكمله” اإلسرائيلي الجيش“بابات تعظيماا بكثير: كان ينوي استخدام د
وحلفائها من الكتائب سيحتلون لبنان من الحدود إلى بيروت، ” اإلسرائيلية القوات“وبحسب رؤيته فإن 

نتشرة جسيمة بالوحدات السورية المُ  اا نظمة التحرير الفلسطينية ويلحقون أضرار دمرون جميع قوات مُ ويُ 
وبالتالي  ،كرئيس "بشير الجميل"زعيم الكتائب ” اإلسرائيليون“ بنص  سيُ بينما أمين العاصمة، مع ت ،ناكهُ 

الفلسطينيين إلى األردن، حيث سيكونون  "الجميل"د طرُ بعد ذلك سيَ و  ،تحويل لبنان إلى حليف موثوق
ذا سيقضي على ورأى شارون أن ه ،أغلبية قادرة على إقامة دولة فلسطينية بدالا من المملكة الهاشمية

 ”. إسرائيل“ من اا صبح بالتالي جزءالتي ستُ  -المطلب الفلسطيني بدولة في يهودا والسامرة والضفة الغربية 

اعتقد شارون أنه في  ،في تلك الخطة الخيالية كان هناك عنصر حاسم آخر: قتل ياسر عرفات
ثث إلرسال إشارة إحصاء الجُ  كانت الشعارات والرموز ال تقل أهمية عن "إرهابية"نظمة الحرب ضد مُ 

يتان مُ  صممين على الوصول إلى بيروت والعثور على عرين عرفات لسحق الروح الفلسطينية، كان هو وا 
 وقتله.

، كما )سمك ُمملح( ، أيSalt Fishولهذه الغاية تم تشكيل فريق عمل خاص، أطلق عليه اسم 
قال دغان: "اعتقدت أن  ،رافي إيتان إلدارتهابرائه في العمليات الخاصة مئير داغان و ن شارون خُ عي  و 

من األب  بل كان نوعاا  ،لم يكن زعيم فلسطيني فحسب، ألن عرفات غير كل شيءسيُ [ عرفات]ضربه 
نظمة زء كبير من الصراعات الداخلية داخل مُ طلق العنان لجُ إن قتله سيُ  ،المؤسس لألمة الفلسطينية

 ".نذ ذلك الحينرتهم على اتخاذ أي قرارات استراتيجية مُ عيق بشكل كبير قدالتحرير الفلسطينية ويُ 

 ورئيس الموساد يتسحاق هوفي، جنرال سابق في جيش الدفاع ،اللواء يهوشوا صقوي أمانرئيس 
يتان بـ "توغل ، ”اإلسرائيلي“ كالهما عارضا بشدة غزو لبنان، ألنهما كانا يعلمان ذلك وراء وعود شارون وا 

في موقف ” إسرائيل“ كانت هناك خطة خفية أخرى من شأنها أن تضع ،تراا"ال يزيد عن أربعين كيلوم
موحهما وبأنهما سيحاوالن بطريقة قال هوفي: "كنت أعرفهما كليهما، وعرفت أنهما لم يتخّليا عن طُ  ،دمرمُ 

ر بيغن من أن غزو لبنان حذ  هوفي  ،" للوصول إلى بيروت وقتل عرفاتما تحقيق ما يريدانه دائماا 
ن حرب يوم الغفران على يد الليكود"، وأن حزب بيغن سيكون كارثة على الدولة وعلى حياته "سيكو 

 هيمنة حزب العمل. 1973المهنية، تماماا كما أنهى صراع 
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” اإلسرائيلي الجيش“حزيران )يونيو( اقتحم  6خابرات، وفي لكن بيغن رفض اعتراضات أجهزة المُ 
 لبنان.

على ثالثة  ند مدرعة شماالا ناقلة جُ  1500دبابة و 800جندي و 76,000تقدم جيش قوامه 
 مع هبوط قوة رابعة من البحر. ،محاور

ليس معظم أهدافها، ” اإلسرائيلية“ حققت القواتحيث  ،كانت البداية واعدة من وجهة نظر شارون
التي  بفضل قوتها النارية المتفوقة إلى حد كبير، ولكن بفضل المعلومات االستخبارية رفيعة المستوى

كان أداء حيث  ،نظمة التحرير الفلسطينية الفاسدةوالموساد بعد التوغل العميق في مُ  أمانزودتها بها 
 عظم كبار القادة تاركين رجالهم ليموتوا.فر مُ و  أمان،رجال الميليشيات أسوأ مما توقعته 

الذي كاد -تغل إيتان اس ،الفاضح” اإلسرائيلي“ السوريون على االستفزاز رد  فقد  ،وكما تنبأ زيبوري
وأمر بشن  ،الفرصة لتصفية الحساب -1973السوريون اجتياح قواته في مرتفعات الجوالن في عام 

 ذبل السوريون تحت نيران اإلسرائيليين.حتى  ،ضادهجوم مُ 

أن ” اإلسرائيلية“ لوزراء الحكومة رعان ما أصبح واضحاا ولكن إلى جانب االنتصارات العسكرية سُ 
مختلف  نظمة التحرير الفلسطينية الذي وعدوا به أصبح شيئاا كيلومتراا" ضد مُ  40ذي يبلغ طوله "التوغل ال

ألسباب عملياتية  دعيا أن ذلك كان ضرورياا بمواصلة التقدم، مُ ” اإلسرائيلي الجيش“وأمر شارون  اا،تمام
 اا.اض تقريبلم يبد الوزراء أي اعتر و تغطرسة، في مواجهة شخصيته الكاريزمية والمُ  ،ختلفةمُ 

طة األربعين قال السكرتير العسكري لبيغن العميد عزرييل نيفو: "لقد رأيت بسرعة كبيرة أن خُ 
شارون كذب وضلل بيغن  ،كان يتوغل في عمق لبنان"” اإلسرائيلي الجيش“كيلومترا كانت تتالشى، و

ضروري التقدم كانت عظمة شارون أنه عرف كيف يصف بأوضح طريقة، لماذا كان من الو  ،والحكومة
ال فإن الجيش السوري سيجلس صباح الغد على تلة ويُ   ،عرض قواتنا للخطربضعة كيلومترات أخرى، وا 

 ".ذن من مجلس الوزراء للغزو الزاحفن من الحصول على إمك  هذه هي الطريقة التي تُ 

ى الذي تطويقه لبيروت، أبعد بكثير من المد” اإلسرائيلي الجيش“حزيران / يونيو أكمل  25في 
 تم االتفاق عليه، وشرع في حصار وقصف مرّوعين لألحياء الغربية من المدينة.

نظمة التحرير الفلسطينية، حاربة مُ ساعد الكتائب المسيحية المارونية في مُ كان شارون يأمل أن تُ 
تائب كان لدى الكحيث  ،كتظة بالسكانال سيما في المناطق المُ  ،”إسرائيل“ لتكون بمثابة وقود لمدافع

فعلون القتال من أجل ترسيخ هيمنتهم في سيُ ” اإلسرائيليين“ تشابهة، لكن العكس هو الصحيح: أنأفكار مُ 
في الطريقة التي يقرأ بها الوضع  اا دير االتصال مع الكتائب، كان مخطئ تمام"الموساد الذي كان يُ  ،لبنان

 .الجنة"طريق  قال نيفو: "لقد قادونا إلى ،في لبنان وقدرة ونوايا المسيحيين



|  |    

 

- 260 - 

على احتالل المزيد والمزيد من األراضي، ووعدوا بالمساعدة ” اإلسرائيليين“حث وا  قادة الكتائب
بشير "يونيو، طالب زعيم الكتائب  16في اجتماع مع رئيس األركان إيتان في و  ،العسكرية التي لم تتحقق

 كبيروت .. ال تساعد كاتك لن تدخلوقال الجميل: "تصريح ،بغزو بيروت” اإلسرائيلي“ الجيش "الجميل
في الوقت نفسه، كان لدى  ،عرقل العملية السياسية"وتُ  ،سلميني الروح القتالية للفلسطينيين والمُ قو  ألنها تُ 

نصيحة حول كيفية التعامل مع مسقط رأسه: "يجب أن تستمر في القصف الجوي، ألن القصف  "الجميل"
 عليه بالفعل". المدفعي ال تأثير له، ألنهم معتادون

يتان والكتائب شتركة لكيفية االستيالء على بيروت في عملية مُ  خططون سراا كانوا يُ  ،شارون وا 
 خالل لقاء في منزل شارون في األول من آب، حضره رؤساء الجيشو  ،"سبارك"طلق عليها اسم أُ 
ى؟" مما يعكس رغبته في مكنك قطع المياه مرة أخر "هل يُ  ":الجميل"والموساد، سأل شارون ” اإلسرائيلي“
 نظمة التحرير الفلسطينية والسوريين على االنسحاب.مكن من الضغط لحمل مُ مارسة أكبر قدر مُ مُ 

 بغطائك.فعل ذلك قال الجميل: نستطيع 

يكون وزير الخارجية ولكن علينا ترك المياه مفتوحة يوم االثنين، عندما  ،قال شارون: "حسناا
 ."وزير الخارجية يتسحاق شاميربجورج شولتز يلتقي األمريكي 

ألول مرة في  إعطاء شارون أوامره بالغزوإال بعد  ذلك” اإلسرائيلية“ ولم يسمع وزراء الحكومة
عن التأكيد لمجلس الوزراء والكنيست واألمة أنه "ال  اا طوال الحرب لم يتوقف شارون أبدو  ،”إسرائيل“ تاريخ

 للجيش“لكن األمر الذي أعطاه شارون  ،مرات عديدة هذا الوعد اا كرر توجد نية لدخول بيروت"، مُ 
خيمات الالجئين زء الجنوبي" من بيروت، حيث توجد مُ : "علينا إنهاء الجُ اا تمام اا كان واضح” اإلسرائيلي
مكن "لتدمير أي شيء يُ  :يوليو 11ال في اجتماع بمكتبه في نظمة التحرير الفلسطينية، كما قوقواعد مُ 

 ".باألرضلتسويتها ه ... تدمير 

___ 

 

سيستمر  وهذا احتالل، ”إلسرائيل“ اا عَ نقَ الغزو الشامل للبنان سيصبح حصار بيروت مستَ خالل 
 أخرى. على األقل في الجنوب لمدة ثمانية عشر عاماا 

 حتى الرئيس رونالد ريغان، الذي كانت تربطه عالقة جيدة ببيغن، وقف ضد ،العالم كله
أجاب  ،هاتفية غاضبة مع بيغن: "أنت تتسبب في محرقة في بيروت" كالمةقال ريغان في مُ ”. إسرائيل“

ما تعنيه  أنا وشعبي يعرفون جيداا  ،، "أرجوك سيدي الرئيس، ال تعلمني عن المحرقةبيغن، ليس أقل غضباا 
 "المحرقة" ".
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نظمة حاول الموساد موازنة الصورة عن طريق تسريب وثائق "لندن أوبزرفر" التي تزعم أن مُ 
رجل، والتي كانت في الواقع مخازن الطوارئ  100,000الفلسطينية لديها مخزون من األسلحة لـ  التحرير

زعموا أن االتحاد السوفياتي يعتزم إرسال جنود كوبيين و كما  ،التابعة لالتحاد السوفيتي في الشرق األوسط
قامة دولة مستقلة هناكللقتال إلى جانب الفلسطينيين، الحتالل الجليل وتدمير المستوطنات اليهودية و   ،ا 

غير رأي من المشكوك فيه أن تكون هذه الحكايات تحتوي حتى على ذرة من الحقيقة، وهي بالتأكيد لم تُ 
 لطالوتمرة أخرى كان ُينظر إلى صراع الشرق األوسط على أنه قصة  ،”إسرائيل“ العالم لصالح

ستضعفون الذي ي، والفلسطينيون هم المُ باعتبارها العمالق القوي والوحش” إسرائيل“ ولكن مع -وجالوت
 يرثى له.

لم يظهر إال ” إسرائيل“ المدى الكامل للخداع الذي مارسه شارون ضد الحكومة والجمهور في
تقلبة، واألهداف غير الواضحة والمُ ، ”اإلسرائيليين“ لكن الزيادة المطردة في عدد الضحايا ،بشكل تدريجي

التي أعادها الجنود إلى الوطن، بدأت في إثارة االحتجاجات عاناة في لبنان وقصص الدمار والمُ 
 والمعارضة.

في لبنان تتم دون ” اإلسرائيلي“ عظم تحركات الجيشأن مُ  -رئيس أركان شارون-إيتان أدرك 
ترك  ،قاتلةأنه مع القوات المُ  اا موافقة مجلس الوزراء، لذلك تعمد التغيب عن اجتماعات تلك الهيئة، زاعم

إنه ال يتوقف على ") عارضة ومضى قدماا يم واإلخفاء لشارون، الذي تجاهل ببساطة كل المُ مهمة التقس
 .شالوم حنوك( ،”إسرائيل“ أغنية كتبها عنه موسيقي الروك الرائد في وهذه أصبحت" األحمر

قاضي وبمرور الوقت سيُ  ،عقدةخطة شارون المُ من غير الواضح بالضبط مدى معرفة بيغن بُ 
 شارون خسر القضية.ولكن  ،كتب أنه كذب على بيغن وأخفى معلومات عنه "صحفياا "شارون 

صوص كاملة لجلسات مجلس الوزراء أما بالنسبة لخطة التخلص من ياسر عرفات، فال توجد نُ 
أو أي ستحيل أن نقول بالضبط ما عرفه بيغن ووزيره اآلخر، أو اجتماعات شارون مع بيغن، لذلك من المُ 

 .الُمملح" "السمكعن عملية شيء 

ومع ذلك مهما كان بيغن على علم بالتفاصيل، فهو لم يخف  رأيه حول الحاجة األكبر للتخلص 
 جيشاا  قد أرسلأنه أغسطس أنه شعر كما لو " 2إلى ريغان في وجهها في رسالة كتب بيغن  ،من عرفات

 وصفع نفسه، وفي خطاب ألقاه في الكنيست في األسبو  ،إلى برلين للقضاء على هتلر في المخبأ"
 "هذا الرجل الحقير ذو الشعر على وجهه، قاتل أطفالنا".بـ: عرفات مرة أخرى 

لها مئير داغان ورافي إيتان، العمل خارج نطاق قيادة التي شك   "السمك الُمملح"واصلت فرقة عمل 
يته لتلك بقيادة الرئيس المنتهية وال "سايريت ماتكال"الحرب األوسع، وكان معظمها مكوناا من جنود 
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لم يستطع الفريق ف ،عقدة بسبب حقائق حرب المدنومع ذلك كانت مهمتها مُ  ،الوحدة، المقدم عوزي ديان
مكن ال يُ اا ث دمارا حد  ببساطة إرسال فصيلة من الجنود القتحام بيروت لقتل رجل واحد، وهو تكتيك كان سيُ 

ووضعه في مرمى قنابل  "السمك الُمملح"همة الرئيسية هي تحديد موقع قال ديان: "لذا كانت المُ ، تصوره
 ."لكن دون التسبب في الكثير من األضرار الجانبية" ،سالح الجو"

، إلى -التكنولوجية أمانالمؤسسين لوحدة  األوائلأحد -تم استدعاء الكولونيل يوسي النجوتسكي 
بفضل و  ،الفلسطينية نظمة التحريرلالستفادة من جميع أنظمة االتصاالت التابعة لمُ  ،بيروت في يونيو

قابل المراقبة العميقة السرية التي قامت بها قوات كالمات التي تم اعتراضها، والتي تم فحصها مُ المُ 
وفرة من المعلومات حول  "السمك الُمملح"سايريت والمعلومات من عمالء الموساد، كان لدى فرق 

 المخابئ التي يستخدمها عرفات.

كان علينا جمع المعلومات من المصادر المختلفة، ، لغاية"كانت مهمة معقدة لقال ديان: 
المبنى أو الكهف الذي كان مناسب، وتحديده على الخريطة، وتضييقه إلى عشرة إحداثيات،  لتحديد

 ونقلها إلى القوات الجوية، ومنحهم الوقت الكافي لوضع طائرة في الهواء وقصفها".

حبطة حيث هرب مُ  اا في الغالب أوقات "السمك الُمملح"ة كانت األيام والليالي الطويلة في مركز قياد
رتبون وصول عرفات إلى راس الشخصيين يُ كان النجوتسكي ودايان يسمعون الحُ  ،وتكراراا  اا عرفات مرار 

وذات مرة سمعوا عرفات نفسه على  ،رعةعطون القوات الجوية اإلحداثيات بسُ عينين ويُ مكان وزمان مُ 
 بحسب ديان. "غادر "قبل ثالثين ثانيةكان قد قاتلتين دمرت المبنى، لكن عرفات الهاتف وأرسلوا قاذفتين م

تكرر على صادفة أن القنابل تتساقط بشكل مُ لقد فهم الزعيم الفلسطيني أنه لم يكن من قبيل المُ 
قال لشعبه إن شارون في بيروت يتصرف مثل "الذئب الجريح" و  ،األماكن التي دخلها أو غادرها للتو

بدأ في اتخاذ المزيد من اإلجراءات االحترازية، و  ،الحرب في قادها عرفاتالتي  لألعمال قتله انتقاماا  ريدويُ 
فقد ضللة بين مساعديه، قام بنشر معلومات مُ و  ،ختلفةورتب عدة اجتماعات في نفس الوقت في أماكن مُ 

 للموساد، وكان يتنقل طوال الوقت. في أن أحدهم قد يكون عميالا  يشاككان 

لم يكن هناك ، : "ظل عرفات يكسر روتينه"السمك الُمملحفرقة "ال موشيه يعالون ضابط في ق
 .مكن أن يمّكن من التحضير لغارة برية ضد ملجأ أو منزل"نتظم في سلوكه، ال شيء يُ نمط مُ 

حرر المجلة مُ  رَ بَ عَ ، يوليو 3في ف ،، جاء بأفكار ال حصر لهااا يزداد يأسكان الذي  ،الفريق
راسل المُ برفقة قابلة مع عرفات )أوري أفنيري خط المواجهة في بيروت إلجراء مُ ” اإلسرائيلية“ يةاليسار 

 للجدل إلى حد كبير في كان االجتماع مثيراا  ،ساريت يشاي والمصور أنات ساراغوستي( في قلب المدينة
ألولى التي يلتقي فيها كان ُينظر إلى عرفات على أنه ألد أعداء البالد، وكانت هذه المرة ا ،”إسرائيل“
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الفلسطيني من خالل ” اإلسرائيلي“ قال أفنيري: "كان هدفي البدء في تمهيد الطريق إلى السالم ،بإسرائيلي
بادرة قال يعالون: بشكل خاص بهذه المُ  "السمك الُمملح"عجب فريق لم يُ  ،تغيير طريقة تفكير اإلسرائيليين"

رصة فُ اللكنهم قرروا االستفادة من  فنيري وعمله الفظيع"،"لن أبدأ حتى في قول ما أفكر فيه بشأن أ
 إلى عرفات.ومن َثم  مجموعة القتلة مباشرة  هم إلىليقودو  ،الثالثة” اإلسرائيليين“ تعقبو 

 حول ما إذا كان من الجائز تعريض حياة "السمك الُمملح"دار نقاش بين أعضاء فريق 
نتدى أفنير أزوالي، ممثل الموساد في مُ  ،قيامهم بمهمتهم للخطر، أو ربما قتلهم أثناء” اإلسرائيليين“
روف مناسبة من الناحية العملياتية، فمن ، لخص نتيجة هذا النقاش: "إذا كانت الظُ "السمك الُمملح"

 .المعقول أن نفترض أن عرفات وهؤالء اليهود الثالثة األعزاء ما كانوا ليبقوا على قيد الحياة"

اتخذ  ،لدوام يشتبه في أن الموساد ربما يراقب أفنيري والصحفيين معهر على الكن عرفات الحذ  
في أزقة  مأثره "السمك الُمملح"ضادة خادعة صارمة، وفقد فريق راس عرفات األمنيون إجراءات مُ حُ 

 جنوب بيروت.

االنصياع لخطة شارون و  ،رفض واقع الحرب األهلية الفوضوية التي أثيرتتم  ،مع مرور األيام
يتان  تزايدة مُ  غوطاا الصقور ضُ  َس ارَ موح إلعادة هيكلة منطقة بأكملها من الكوكب، مَ المفرطة في الطُ وا 

منذ بدء حصار بيروت اكتسب ف ،للحصول على عرفات "السمك الُمملح"على القوات الجوية وفرق 
وية في ذلك للقوات الج قال الميجر جنرال ديفيد ايفري الذي كان قائداا  ،موضوع قتل عرفات أهمية كبيرة

بين الحين واآلخر كان يظهر أشخاص ، نه شيء شخصي بالنسبة لشارونأ"كان الشعور هو الحين 
 مركز قيادة القوات الجوية، في مخبأ تحت األرض عميق تحت تل أبيبفي كناري"  أمانمن الموساد أو 

األماكن على بقصف تلك يأمرنا افول شارون أو ر وكان  ،"ويخبروننا أن عرفات كان هنا أو هناك
 ".الفور

لم أكن على  ،وتابع إيفري: "اعتقدت أنها كانت فوضوية مع وجود خطر إلحاق األذى بالمدنيين"
تفجير كهذه دون الحصول على أمر كتابي من فرع عمليات هيئة األركان العامة.  قراراستعداد لقبول 
من شأنه أن يؤدي  ، كاناذ القرارنظم لتبادل المعلومات واتخإن وضع األمر في إطار مُ  ،كنت آمل ذلك

 ".قد اختفوا في مكان ما على الطريقل اا،في الواقع لم تأت الكثير من األوامر كتابيولكن  ،كم أفضلإلى حُ 
فقد  ،حظه الالمتناهي وأنا، "لقد أنقذ عرفات شيئينقال:  ،كان لدى عوزي ديان نفس الهواجس

إذا رأيت أن ذلك  ،برر بأي وسيلةأن ضرب الهدف يُ اعتقدت أن عرفات هدف مشروع، لكنني لم أعتقد 
ينطوي على قتل مدنيين على نطاق واسع حتى لو علمنا أن عرفات كان هناك لم أوافق على قصف 

 مكان".
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أتفهم أن لديك معلومات ‘ :كان يتصل بي ويقول، تابع دايان: "اعتاد رافول أن ينفجر بغضب
ناك الكثير من ستحيل ألن هُ أجبته أن ذلك مُ  ’رات في الجو؟حلق الطائلماذا ال تُ  ،عن كذا وكذا مكان

لن  ،لم أكن مستعد للسماح بذلك ،\سأتحمل المسؤولية عن ذلك ،انس األمر‘ :فولقال را ،الناس حولنا
 ".يعلمني رافول أخالقيات الحرب

ولكن كما  ،ة أم القرر ما إذا كان سيرمي قنبلخول ليُ كان رفائيل إيتان يذكر دايان بأنه غير مُ 
فعله هو البالغ عن الوقت الذي كان الهدف فيه ناضج من وجهة نظر  ي  "كل ما كان عل :أوضح دايان

في كل مرة علمنا فيها أن القصف سيؤدي إلى خسائر مدنية و ، ا  لذا من تلك النقطة فصاعد ،الذكاء
 ".من زاوية االستخبارات ا  هائلة، أبلغنا أن الهدف لم يكن ناضج

طلب إيتان من رئيس قسم العمليات الجوية أفيم سيال الحضور  ،أغسطس 11وم في مساء ي
كان االثنان على عالقة وثيقة، وكان إيتان لديه نقطة ضعف لسيال، وهو ضابط واعد للغاية  ،لرؤيته

 محتمالا للقوات الجوية. اا يعتبر قائدو 

ناري كالمعتاد، لكنه "سيذهب في وأخبره أنه في اليوم التالي لن يعمل في ك "سيال"استقبل  "إيتان"
 رحلة".

 اا ، استعدادمايو، في إشارة إلى زيارة بيروت في ي شيء مثل رحلتنا األخيرة معاا؟""أ :تساءل سيال
 للغزو وعملية اغتيال عرفات.

قابلني صباح الغد في حتسور ]قاعدة جوية  ،لكن من فوق، "شيء من هذا القبيل :أجاب إيتان
وكان  ،"سنقصف بيروت ،االستهدافوأقوم بتشغيل أنظمة ثم سُأقلع ير الطائرة، ستطحيث  ،في الجنوب[
، بحسب المعلومات التي ذلك اليومفي صباح داخله من المفترض أن يكون عرفات ، و الهدف مبنى

 ."السمك الُمملحفرقة "ت عليها لَ صَ حَ 

تنع بأنه لم يكن يسمع لديه رخصة طيار لطائرة خفيفة، لكنه ال يزال مق "إيتان"أن  "سيال"علم 
 ."اا تمام جنونياا األمر "لقد كان  اا،جيد

كان  -حقيقياا اا وهو ليس طيار -لو أخبرني أحدهم أن رئيس األركان  ،"كنت في حالة صدمة :قال
يأخذ رئيس قسم عمليات القوات الجوية في استراحة أثناء إدارة الحرب أثناء قصفهم لبيروت من أجل 

 .أبداا ذلك" لما كنت أصدق ،تعةالمُ 

 ،في اليوم التالي التقى االثنان في حتسورف ،بقتل عرفات كان مهووساا  "إيتان"لكن رئيس األركان 
حيث  ،في غرب بيروت "مكاتب الصانع"لتفجير مبنى  حملة سريعةفي  األشباح كانوا جزء من ُرباعيو 

أعتقد أنه كان حيث إنني ؛ هال بأس ب"كان أداء رافول و ،فترض أن يحضر عرفات اجتماعاا كان من المُ 
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بتشغيل أنظمة الذخائر، والتي كانت هو قام بينما  ،المالحة الخاصة بي لتُ فع   ،يشعر ببعض المرض
 ،نفذنا قصفين فوق الهدف، ثم قصف آخر لنرى ما إذا كنا سنضربه ،بمصطلحات اليوم بدائية إلى حد ما

 ".”إسرائيل“ بالطائرة إلى ثم عدنا، اا كان رافول سعيدو 

عاد ثم  ،رت القنابل جزء من المبنى قبل وصوله بقليلدم   ، حيثعرفات بمعجزة ذَ نق  مرة أخرى أُ 
 ،إلى تل أبيب إلدارة عمليات سالح الجو، واستقل إيتان طائرة مروحية إلى بيروت "حتسور"من  "سيال"

 وأعلن أن ،يروتيتذكر سيال: "في المساء، رأيته على شاشة التلفزيون، تجري مقابلته في ضواحي ب
 ".ا كان يفعله بنفسه في ذلك الصباححيط مدني وهو بالضبط متمتنع عن قصف أهداف في مُ ” إسرائيل“

 

سرائيل، أن العالم بأسره كان يُ  "السمك الُمملح"شكلة عملية كانت مُ  مع كل ف ،راقبلشارون وا 
في  ،طغى على دولة ذات سيادةأكثر فأكثر وكأنها قوة عسكرية ت” إسرائيل“ محاولة اغتيال فاشلة بدت

 سعي وحشي لقتل رجل واحد.

طارد متعطش للدماء، أصبح اآلن الزعيم المُ  "إرهابي"عرفات بدالا من أن ُينظر إليه على أنه 
 .بالضبط عكس ما أرادحقق شارون وبذلك فإن ، ”اإلسرائيلي“ من الالجئين الذين داستهم آلة الحرب ألمة  

ستنقع من بشكل أعمق في مُ  االجتياحوع التعاطف العالمي، غرق هدفه الرئيسي اآلن هو موض
  .االنتصاركان ال بد من كسر الجمود وتم إنقاذ شبه و  ،غامرة العسكريةالمُ 

نظمة مارسة ضغوط شديدة على قوات مُ في مُ ” اإلسرائيلي“ بدأ الجيش (أغسطس)آب  1في 
ساعة بهدف  72تواصل استمر دفعي مُ بقصف م -عملية كينغ كونغ-التحرير الفلسطينية في بيروت 

في  هجوميةأكثر من مائة رحلة ” اإلسرائيلي“ ذ سالح الجونف  حيث  ،إقناع عرفات باالنسحاب من لبنان
 12وصل ذروته في إلى أن من الجو والبر والبحر بعد ذلك الصواريخ استمر وابل و  ،فترة عشر ساعات

 بسبب الدمار الهائل الذي أحدثه. "دالخميس األسو "عرف باسم أغسطس، والذي أصبح يُ 

 ،آب، وبتوسط أميركي، وافق عرفات على إخالء بيروت بقواته 13في الحاصل الضغط بعد 
، " الذي كان تحت قيادة "يعلون"السمك الُمملح"المدينة وغادر فريق  "عوزي ديان"غادر على إثرها 

اعتقدت حينها وما زلت أعتقد اليوم أنه  بمشاعر مختلطة قال: "لم أقض بقية حياتي في الحداد، لكننيو 
 ،للغاية من وجهة نظر إنسانية مؤلماا  اا من ناحية أخرى كانت الحرب أمر  ،همة لم تنفذ"من المؤسف أن المُ 

كان حيث قاتلة، بين القوات المُ و كان اللبنانيين من حولنا، الفقر والدمار الناجم عن القتال بيننا، شاهدنا السُ 
ل قتُ أنه يجب على شخص ما أن يَ  نت أعرف أصدقاء رفاق في السالح، اعتقدوا حقاا كُ و  ،هناك جدال كبير
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الحرب منذ البداية، لكنني  دعمتُ حيث  ،”إسرائيل“ نقاذ دولةالر بالفعل في اغتياله، الذي فك   "شارون"
دعان كان شارون ورافول يخبينما  ،أن هناك مأزقاا، وأن الحرب لن تسير في أي مكان اا أيض أدركتُ 
 ".رت بيروت وأنا أشعر بارتياح كبيرغادحينها  ،الجميع

” إسرائيل“ كانت عالقةحينها  ،نظمة التحرير الفلسطينية بيروت بحراا وات مُ آب أخلت قُ  21في 
حريصاا على  "بيغن"كان رئيس الوزراء و  ،غزو لبنان وحصار بيروتبسبب  توترة جداا بالواليات المتحدة مُ 

بعدم إلحاق  "فيليب حبيب"ا تم التوقيع على اتفاق اإلخالء، وعد الوسيط األمريكي عندمو  ،تهدئة األمور
 "لشارون"، وأصدر تعليماته الحازمة "لبيغن" اا كان الوفاء بهذا الوعد نذير و  ،أي ضرر بالذين تم إجالؤهم

 طط تم وضعها الستغالل االنسحاب كوسيلة لتصفية الحسابات مع عرفات.أي خُ  بإهمال

مع ضباط  ، اتخذوا مواقع(أغسطس)آب  30في بيروت، وفي  "السمك الُمملح"ق بقي فري 
 ،على األسطح المجاورة لشركات النفط والطاقة الوطنية اللبنانية المطلة على الميناء "الشاباك" والموساد

وفية وفجأة رأينا الك ،من السيارات" كبيرموكب رأينا بعيدة "من مسافة  :يتذكر أحد عناصر الشاباكحيث 
من الناس،  وقف وسط حشد  ثم  ،الشهيرة على الرأس الشهير لشخص مطلوب يخرج من إحدى السيارات

 ".حاط بسرب من النحلوكأنه مُ 

في هذا النطاق مع بندقية القنص و ، متراا  180عد "كنا على بُ  :قال يعالون ،كان من السهل قتله
ويتذكر اآلخرون الذين كانوا هناك أن عرفات  ،"من الصعب تفويتهاهذه فرصة التي كان فريقنا يحملها، 

 كان في مرمى خمسة قناصين على األقل في نفس الوقت.

في مخبأ القيادة في تل أبيب،  "إيتان"كان أحد القادة على اتصال السلكي مع رئيس األركان 
بالغه بالوقت الذي سيكون فيه عرفات خارج النطاق هل  ،يننانحن نضعه في أع ،"نحن نستطيع فعلها ،وا 

 ، وتابع الضابط: "إنه على وشك الدخول، في غضون عشر، تسع ثوان،في الرد " تأخر إيتانلدينا إذن؟
 ..."يرجى إعطائنا إذناا ثماني، سبعة

ال يوجد  ،مرفوضأكرر:  ،"، قالمرفوض، رد إيتان بصوته األنفي بخيبة أمل مسموعة: "اا أخير 
 ."...إذن

 صورة لعرفات في مرمى بندقية قنص ليثبت أن "حبيب"طى أع "بيغن"بعد أربع وعشرين ساعة 
وبحلول ذلك الوقت كان عرفات قد وصل بالفعل إلى  ،لتزمة بكلمتهاكانت مُ  -رغم الفرصة- ”إسرائيل“

 "بيغن"كان هدف حيث  ،نظمة التحرير الفلسطينية في تونسأثينا، في طريقه إلى المحطة التالية لمُ 
 شاهدة هتلر ُينقل جواا من برلين.لر في ملجئه" كما أعلن لريغان، هو مُ تمثل في "القضاء على هتالمُ 
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16 
 الراية السوداء

 

من لبنان بمجرد مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه ” اإلسرائيلي“ وعد شارون بسحب الجيش
رسيخ تويعمل على  ،خطته الكبرى إلعادة تشكيل الشرق األوسطيكمل في تجهيز بدالا من ذلك ظل 

صّوت البرلمان اللبناني في الناحية األخرى شديدة،  بقوة وممارسة الموساد ضغوطاا ” اإلسرائيلية“ القوات
في خيال وكان  ،رئيساا للبالد "لبشير الجمي  "على تنصيب زعيم الكتائب  1982آب )أغسطس(  23في 

 طرد الفلسطينيين من لبنان.سيقوم ب "لالجمي  أن "شارون، 

أراد شارون القضاء على ما أسماه "نواة اإلرهاب على الفور 
نظمة التحرير الفلسطينية[ والقوى اليسارية ]الشيوعية وغيرها ]ميليشيا مُ 

نظمة التحرير الفلسطينية[، تحالفة مع مُ من الجماعات اليسارية المُ 
  والمسلحة بأسلحة ثقيلة وتبقى في بيروت الغربية".

دة ستنشر قريباا قوة حفظ سالم تحكان شارون يعلم أن األمم المُ 
دوث ذلك، لن يكون قادراا على تعددة الجنسيات في بيروت، وبمجرد حُ مُ 

، تساءل بصوت اكبامع رئيسي الموساد والش هفي لقاءو  ،فعل ما يشاء
عندما تكون القوة  "اإلرهابيين""كيف سنكون قادرين على رعاية  :عال  

شكلة قد سيتعين علينا التأكد من أن المُ حيث  ،اا ختلفة تماممُ  متعددة الجنسيات نشطة؟ ستكون هذه طرقاا 
 ".اليوم تجعل األمور أسهل بعد ذلك تم حلها، مع كل خطوة نتخذها

خيمات الالجئين الفلسطينيين، لذلك في قلب مُ ” اإلسرائيلي“ شارون لم يرغب في وضع الجيش
نظمة التحرير اعتقال أي شخص ]من مُ إلى بيروت الغربية "لضمان قتل أو  "الكتائب"اقترح أن يذهب 

 بشير بيار الجمي ل
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، ألن "أوالدنا لن يراقوا دمائهم "للكتائب"هذه الفكرة ووافق على إعطاء الوظيفة  "بيغن"أحب  ،الفلسطينية["
 بشأن هذه المسألة".

وساد مع المليشيا المارونية: "لدينا قائمة نسق المُ مُ -قال أفنير أزوالي  ،هذا االقتراح ذحب  الموساد 
كانت الفكرة هي حيث  ،شطاء اليساريين األوروبيين الذين كانوا مع الفلسطينيين"من أسماء النُ طويلة 

بعد ذلك، سيتمكن الموساد من إبالغ الدول  ،حتى يتمكنوا من العثور عليهم وقتلهم "الكتائب"تسليمها إلى 
يطاليا، بأن م بهذه شكلتهم قد تم حلها، و األوروبية التي جاء منها هؤالء اللصوص، مثل ألمانيا وفرنسا وا 

 ".الطريقة سيكونون مدينين لنا

في وذلك بدالا من ذلك بعد ثالثة أسابيع مع عدد كبير من رفاقه،  "الجميل"ل ُقت   ، فقدكما حدث
رداا على ذلك حصلت و  .في بيروت "الكتائب"مقر  رم  دُ حيث انفجار قنبلة زرعها عميل سوري، 

نظمة التحرير الفلسطينية قاتلي مُ للبحث عن مُ ” اإلسرائيليين“ على إذن من الميليشيات المسيحية اللبنانية
  خيمات الالجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيال.في مُ 

، كان يائير رافيد رئيس (أيلول)سبتمبر  16في صباح يوم 
ع الموساد ضَ في مقر الكتائب، حيث وَ و في بيروت،  المخبرينفريق 

قائد ] "إيلي حبيقة" أوالدد: "فجأة، رأيت قال رافي ،محطته في بيروت
اليوم جاء دور ": الكتائب العسكرية[ يشحذون سكاكينهم، ويقولون لي

ولكنهم  ،"السالح األبيض"، وهو ما يسميه اللبنانيون الذبح بالسكاكين
لم يقولوا ضد من بالضبط، لكن كان واضح لي أنهم سيقطعون 

كنت مجرد ضيف  نيألن بأكثر من ذلك،لم أستفسر  ،أعناقهم
 لم يبلغ رافيد رؤسائه بما رآه.كما  ،"عندهم

الكتائب الـ  رجال ، أنه عندما انطلق"حبيقة"والحارس الشخصي لـ المرافق "روبرت حاتم"يتذكر 
من طراز افة[ "لقد أخذنا ]جر   ،امسح المخيم ،"اللعنة على الجميع هناك: في مهمتهم، أخبرنا حبيقة 350
D9 "لهدم كل شيء. 

 ،عندما أطلقنا النار، انهار كل شيءو  ،من أكواخ من الصفيح كوناا خيم مُ قال حاتم: "كان المُ 
 دران".لم نتحقق لمعرفة من كان وراء تلك الجُ  ،أطلقنا النار في كل االتجاهات

قال حاتم: "أعضاؤها بمن  ،ل مجموعة بقيادة ماروم مشالنيبَ نصيب األسد من الضرر كان من ق  
 ،قاتلين وال بين الرجال والنساءقاتلين وغير المُ لم يميزوا بين المُ ف ،تعاطوا الكثير من المخدرات فيهم القائد،

 ".اا أطلقوا النار عليهم جميعفقد 

 إيلي حبيقة
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 يقولحيث  ،ن عدد القتلى متنازع عليهوأ ،وكانت النتيجة مجزرة مروعة
عى شارون اد ،قتيل 2,750الفلسطينيون يقولون بينما ، قتيل 700” اإلسرائيليون“

عندما كان  ،أن "القوات اللبنانية ]أي الكتائب[ ستلتزم باتفاقيات الحرب اا الحق
يسيطر عليها أو يشرف عليها أو ينسق أعمالها... والنتيجة ” اإلسرائيلي الجيش“

خرى، قال بعبارة أُ و فسر.." الرهيبة هي في طبيعة انهيار غير متوقع وغير مُ 
 دث.مكنه توقع ما حشارون إنه ال يُ 

أن نمط السلوك البربري للكتائب كان  ،والموساد السرية” اإلسرائيلي الجيش“ت وثائق ثب  ومع ذلك تُ 
كان االفتراض السائد هو أنه بعد فقد ، ”اإلسرائيلي“ ل رؤساء جهاز الدفاعبَ منذ فترة طويلة من ق   اا معروف

 ،حساباتالطريقة للتحرك، لتصفية  ، "ستجد الكتائبةنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت مباشر إجالء مُ 
 أن القتل سيبدأ في بيروت من اليوم األول".و 

قدمها الكتائب، مؤكداا: مكن أن تُ حتملة يُ ساهمة عسكرية مُ شارون نفسه تحدث بازدراء عن أي مُ 
 عندما سيكون من الممكن النهب والقتل واالغتصاب. نعم، ،ربما الحقاا ،لن يفعلوا أي شيء ،"انسوا األمر

 ".عندها سيغتصبون وينهبون ويقتلون

للقوات  التي قدموه الدعموالموساد بشكل مباشر في المجزرة، لكن ” اإلسرائيلي“ ساهم الجيشلم يُ 
ما ” اإلسرائيليون“ حالما اكتشف ،”إسرائيل“ ه اسمشو   ،حتلينوفشلهم في حماية الفلسطينيين المُ  ،المسيحية

الن صح لكن في الوقت نفسه، بدأوا في تقديم  ،بوا عن غضبهمفعله الكتائب، أمروهم بالتوقف وأعر 
 للميليشيا المارونية بشأن ما ستقوله لجحافل الصحفيين الذين يغطون اآلن الفظائع.

 
 16/9/1982 -جانب من معركة صبرا وشاتيال 

 حاتمروبرت 
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قادة المعارضة اسحق رابين وشمعون بيريز، تراجعوا عن دعمهم للحرب عندما علموا بحجم 
 تل.الق

غلقة أمام لجنة الرقابة التابعة للكنيست عام أدلى بشهادته خلف أبواب مُ  اا،كان رد شارون نموذجي
على األجهزة السرية، وقرأ من حزمة من الوثائق السرية حول مذبحة الفلسطينيين التي ارتكبها  1982
أسهب كما و يران الجريدة. ، عندما كان رابين وبيريز يد1976خيم تل الزعتر لالجئين عام في مُ  المارون

 الشفرات التي قطعت بطون النساء الحوامل.و شارون في الحديث مطوالا عن المذبحة المروعة لألطفال، 

 أجاب بيريز بغضب: "من كان يعلم ]ماذا يحدث[؟"

دخول السفن  قواتناأجاب شارون: "أفاد الصليب األحمر أنه خالل تلك األيام من المجزرة، منعت 
لم و  ،م بعد المجزرةهُ نا فيها ... كما ساعدت  ييت العالقة واستمر ن  ساعدات طبية ... لقد بُ مُ التي تحمل 

 السيد بيريز، وما كنت ألثير الموضوع إذا لم تتصرف بالطريقة التي تتصرف بها أنت ،نشتكي لكم حينها
 ".بعد تل الزعتر ال يحتكر األخالق

مساعديه لرؤساء حزب العمل إلى أنهم إذا ألمح أحد  ،كانت لهجة شارون التهديدية واضحة
ضغطوا من أجل تحقيق رسمي في مجزرة صبرا وشاتيال، فإن هذه الوثائق السرية حول أفعالهم خالل 

وتالشى االنتقاد الذي وجهه حزب  اا،مذبحة تل الزعتر سيتم تسريبها إلى وسائل اإلعالم الدولية أيض
 العمال كما ينبغي.

” اإلسرائيليين“ جاجات العامة تتصاعد مع ارتفاع العدد الرسمي للجنودومع ذلك ال تزال االحت
ظاهرات خارج منزل رئيس الوزراء وردد المتظاهرون هتافات وخرجت مُ  ،الذين قتلوا في لبنان كل يوم

ثون الفتة عمالقة في مواجهة مقر حد  تظاهرون يُ في كل يوم كان المُ و  ،ورفعوا الفتات تدين بيغن وشارون
 .الخاسرةحصي عدد الجنود القتلى من حرب شارون بيغن تُ  إقامة

 حيث دخل في مرض اا،كان مريض "بيغنبينما "يبدو أن شارون كان غير مبال باالحتجاجات، 
فقد القدرة والرغبة في التواصل مع من حوله، وعزل نفسه تدريجياا ، و سريرياا  اا أصبح اكتئابثم أعمق وأعمق 
 لحكم.عن جهاز ا بالكامل تقريباا 

لقد أدرك أن شارون خدعه، وأنه دخل  ،، ينكمش على نفسه"اا قال نيفو: "شاهدت بيغن يذبل مبتعد
للغاية،  اا حساس كان الرجل شخصاا فقد  ،الحتجاجاتللضحايا و لقتله و  ،ستنقع لم يرغب في دخولهفي مُ 

 ".وربما كان شديد الحساسية

من  يتدحرجمن أن  باألخبار السيئة خوفاا  تدهورت حالته لدرجة أن مساعديه امتنعوا عن إبالغه
 فوق الحافة.
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قال ناحوم أدموني، الذي أصبح رئيس الموساد في سبتمبر 
خالل لحظات يكون ُمستيقظاا ، ف"لقد رأيته خالل فترة تدهوره :1982

بعد بضع دقائق أرى عينيه مغلقتين وال أعرف ما إذا كان يستمع لما و 
مساعده . سألت جداا  موقف محرج جداا  ،يقظأقوله، سواء كان نائم أم مست

"هل تعتقد أنني يجب أن أستمر في الحديث أم : عزريل ]نيفو[العسكري 
 ،أتوقف؟" ... لم نحيل المشكلة إلى أي شخص آخر، لكن الجميع يعرف

  كان الجميع يعلم أن هذا هو الوضع".

على الرغم من أن كل من حول بيغن كان يعلم أنه  ،ومع ذلك
الئق إلدارة دولة في حالة حرب، فبدالا من االنتقال الستبداله، قرروا  غير يعمل، ناهيك عن أنه بالكاد

كان السكرتارية في ، ”اإلسرائيليين“ عامة التستر عليه، وعمل مساعدوه على إخفاء حالته الحقيقية عن
فاء ذلك، طلبت منهم إلخقال نيفو: " ،مكتبه يكتبون جدول أعمال رئيس الوزراء كل يوم، لكنه كان فارغاا 

أنه يعتقد أنه وموظفي المكتب  حتى ال يتمكن أحد من رؤيته"، مضيفاا  <سري للغاية> تصنيف الجدول
مكنك إخفاء حقيقة أن رئيس الوزراء ال ال يُ ، فجريمة خطيرة وا"كانوا مجرمين، وقد ارتكب بأنهم اآلخرين

 ".الرجعيةأذهان األنظمة  لى  إنه يستدعي إ ،تصرف كما لو كان كذلكتيعمل بالفعل، و 

خالل هذه الفترة بأكملها،  ،مع غياب بيغن أصبح شارون اآلن حراا في فعل ما يشاء مع الجيش
حتى أنه تولى  ،في الواقع، كان شارون يدير الدولة بشكل فعال، بشكل غير دستوري وبدون أي قيود

رئيس  "أفييم سيال"يتذكر  ،يس الوزراءلسلطة رئ اا مسؤولية الموساد، على الرغم من أنه يخضع رسمي
عطي أوامر لرئيس أعلى للجيش، يُ  قائداا  عمليات القوات الجوية: "كان عملياا 

 .ال أحد يستطيع الوقوف في وجهه"و  ،األركان إيتان

لم ف، قال أدموني: "لقد هيمن شارون على اجتماعات مجلس الوزراء
لسات العامة لمجلس الوزراء أو يقدم أبداا صورة دقيقة أو كاملة سواء في الج

في جلسات مجلس الوزراء الداخلي ]الذي كان من المفترض أن يقرر 
، وكان اا كانت هناك أوقات كان يطرح فيها شارون موضوع ،قضايا الدفاع[

، وكان شارون يتصل بنا بعد االجتماع اا مجلس الوزراء يناقشه، ويتخذ قرار 
اآلن أقول لكم أن  ،: لقد قرروا ماذا قررواويقول ،باط اآلخرونوالض ،رئيس األركان إيتان، وأناعلى –

 تفعلوا هذا أو ذاك، "وهو ما لم يكن بالضبط ما قرروه".

مثل بطل الحرب، - جورج باتونمثل المصقولة بعناية و  ،مع صورته الحسنة التي يستحقها
لشخصي أو الوطني، ُعرف ستوى اريد على المُ وتحرره من الشكوك أو الهواجس بشأن الحصول على ما يُ 

 للموسادالسادس الرئيس  – ناحوم أدموني

 أفييم سيال
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عديم الرحمة، ومهدد في بعض األحيان، ولكنه لكن ساخر و فهو  ،"البلدوزرباسم "” إسرائيل“ شارون في
 اا،رى ذلك ضروريي، لم يكن لديه أي مانع من تحريف الحقيقة عندما اا ومتناسق اا ما يكون ساحر  اا غالب

 كم شبه ملكي.خالل هذه الفترة حصل على حُ على الغناء عنه، و  هاعتاد أنصار "أريك، ملك إسرائيل" 

 

 

بشير "، وسرعان ما أدرك بعد وفاة اا ت حديثاا، كان شارون واقعيعَ م  بالرغم من قوته التي جُ 
 أن تطلعاته للبنان لن تكون كذلك. "الجميل

، كان "بشير"الذي تم انتخابه رئيساا بدالا من شقيقه  "أمين الجميل"
لتزاماا ب إسرائيل، وبعد فترة قصيرة ألغى اتفاقية السالم التي أقل ارتباطاا وا 

بشكل  قوياا  لم يكن زعيماا فهو  ،على االنضمام إليها” إسرائيل“ أجبرته
خاص: فقد كان يفتقر إلى الكاريزما والعدوان اللذين يتمتع بهما شقيقه، 

  القدرة أو الرغبة في طرد جميع الفلسطينيين من لبنان.عدم عن فضال ا 

بعد  ،ارون لقتل ياسر عرفات لم تتعثر ولو ثانية واحدةط شطَ خ  
جالء قادة وقوات مُ  نظمة التحرير الفلسطينية انتهاء المعارك في بيروت وا 

، "كان أريك ورافول ]إيتان[ أمانقال العميد عاموس جلبوع رئيس قسم األبحاث في  حيث من بيروت،
 يموتان، ببساطة يموتان لقتله"..

لدرجة أن االغتيال العلني لن  ،شخصية مشهورةكان عرفات أن المرحلة، أدرك شارون في هذه 
راقبتها لعرفات خابرات بتكثيف مُ لذلك أصدر تعليماته ألجهزة المُ  ،لقضيته اا يؤدي إال إلى جعله شهيد

 ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم إيجاد طريقة أكثر دقة للتخلص منه.

همة بقيت كما لكن المُ  "،السمك الذهبي" Gold fishإلى عملية  "السمك الُمملح"تحولت عملية 
 "السمك الذهبي"وأحياناا مرتين في اليوم، كان فريق  ،كل يوم ،هي، وأمر شارون بإعطائها أولوية قصوى

لكن  ،كانت أكثر أهمية بمئة مرة"ولكنها  ،قال جلبوع: "كان لدينا ألف مسألة ،يجتمعون في مكتب إيتان
 .مليةعلى هذه الع شارون أصر

نظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت كانت أي معلومات استخباراتية حول تحركات زعيم مُ 
نظمة التحرير لجمع المعلومات، وألن مُ  مثالياا  قت الحرب ليس مكاناا ألن  ،جزئية في أحسن األحوال

ؤولوها ورجالها الفلسطينية لم تجد بعد قاعدة دائمة لتحل محل القاعدة الموجودة في بيروت، كان مس

 أمين الجميل
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سافر كان عرفات يُ  ،الحقائب في جميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبامع يتنقلون باستمرار، ويعيشون 
باط استخبارات قال أحد ضُ  ،، ويلتقي بالقادة  ويحشد الدعم، ويعقد المقابالت، ويحول األموالكثيفبشكل 

ا النوع من الروتين، ومع ذلك تحت : "عندما يكون شخص ما على هذ"السمك الذهبي" لفرقةقيسارية 
 ضده". استهدافحماية مشددة، يصعب علينا التخطيط لعملية 

ستحيل عليهم الظروف كان من المُ  ذهفي ظل ه ، أنهأخبر شارون بذلكقد الموساد كما أن 
في أحسن األحوال يمكنهم اإلبالغ عن مكان وجوده في أي بلد كان يزوره في و الوصول الى عرفات. 

وأبلغت أمان وزير الدفاع أن عرفات  ،ن على متنها في اليوم التاليو كسيليوم أو أي رحلة طيران ذلك ا
كان يستخدم في كثير من األحيان طائرة تنفيذية قدمتها السعودية وأن الطيارين كانا يحمالن جوازي سفر 

األمريكيين". قال عاموس جلعاد من أمان: "ال أحد يمس  ،لم يكن هناك شك في إسقاطه ،أميركيين
السمك فرقة "في  أمانقال ممثل  ،خالصة القول هي أن أمان لم ير أي إمكانية الغتياله في ذلك الوقت

 "علينا أن ننتظر حتى يستقر في مكان دائم، ثم نبدأ في التخطيط لعملية هناك." ":الذهبي

من و  ،خرىطائرات خاصة أ اا لكن شارون كان في عجلة من أمره وكان عرفات يستخدم أحيان
طائرة من السماء،  تفخيخكان تفكير شارون فقد  أي مكان، إلى ةتجاريفي رحلة حين آلخر كان يطير 

للتعامل مع هذه  طريقة مقبولة تماماا وهي خاصة فوق المياه العميقة، حيث يصعب العثور على الحطام، 
 القضية.

طالب الجنرال حيث  ،عينةحلة مُ شكلة التالية هي كيفية التأكد من أن عرفات كان في ر كانت المُ 
جلبوع باتخاذ عدد من الخطوات العملية للتأكد مما إذا كان: "من وجهة نظري، لن يكون تحديد الهوية 

ناك شخص ما يقف عند باب قبل وصوله إلى المطار، كان هُ و سبقاا، إال إذا استطعنا االستعداد مُ  اا إيجابي
عبارة استخباراتية وهي "، األجراس تدقني ثم أستطيع أن أقول، "الطائرة ليقول لنا: هذا هو؛ رأيته بأم عي

 تعني شبه يقين تام.

أصدر تعليماته حيث  ،همةجل تنفيذ المُ أجرد تسوية اساسيات الخطة، ضغط شارون بقوة من بمُ 
يفري إولكن  ،عرفات ةقاتلة جاهزة العتراض طائر ي الطائرات المُ بق  يُ ل "ايفري"لقائد القوات الجوية اللواء 

رئيس األركان إيتان مرة أخرى أنه  ، حيث قام بإبالغدوث كارثة في مثل هذه العمليةاحتمالية حُ أدرك 
تتطلب أن تأتي جميع ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“ستعد لتلقي األوامر مباشرة من شارون، وأن لوائح غير مُ 

لم يكن عقبة كبيرة لشارون، هذا  ولكن ،ديرية العمليات التابعة لهيئة األركان العامةاألوامر عبر مُ 
تشابهة إلى حد كبير، على الرغم من حذف ناسبة كانت مُ رعان ما جاءت عبر القنوات المُ واألوامر التي سُ 

 كلمات مثل "إسقاط" و "تدمير" و "القضاء".
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ن وكان عرفات يطير بين الحين واآلخر عبر أثينا بموافقة السكا ،في اليونان ُمبتغاهموجدوا  اا أخير 
نظمة ، وقد فعلت مُ "اإلرهاب"يقول أدموني: "لم تتخذ السلطات اليونانية إجراءات صارمة ضد  ،المحليين

 التحرير الفلسطينية بشكل أو بآخر ما تريده هناك".

قلع في أن عرفات سيُ  العاملينمالء عُ الأفاد اثنان من  ،1982 (تشرين األول)أكتوبر  22في 
اثنين من نشطاء ل ارسبإالموساد على الفور قام  ،اصة من أثينا إلى القاهرةاليوم التالي على متن طائرة خ

 ووصلوا أثينا مطار فيالتراخي األمني باستغالل شطاء النُ حيث قام  ،قيسارية لمعرفة المزيد من التفاصيل
 .عرفات عن بحثاا  الخاصة الطائرات فيها توقفت التي المنطقة إلى

ووضعت  اا،ستمر على العملية للمضي قدمارون الضغط المُ واصل ش ،بالعودة إلى تل أبيب
في حالة تأهب لإلقالع الفوري من قاعدة تل نوف الجوية  F-15القوات الجوية طائرتين من طراز 

حيث  ،لقد فهم المخاطر ،، أطلع الطيارين بنفسهاا دائم اا لكن إيفري، الذي كان حذر  ،جنوب شرق تل أبيب
طلق قال ألطقم المقاتالت: "ال تُ و  ،الطائرة الخطأ” إسرائيل“ رثية إذا أسقطتله كم ستكون كا كان واضحاا 

إذا لم تسمع طلبي"، أكد على أو شكلة في االتصال، ناك مُ واضح؟ حتى إذا كانت هُ  ،النار بدون موافقتي
 "." ال تفتح النار-جزء: اسمع طلبي هذا ال

معّرف  ،بمقر الموساد وقال، "إنه هنا شطاء قيسارية في أثينااتصل أحد نُ  ،في الثانية مساءا 
نظمة التحرير الفلسطينية ورجاله وهم وذكر أنه شاهد زعيم مُ  ،كانت حماسته مسموعة ، فقدموجب"

ذات ذيل مطلي باللون األزرق ، و يقومون باالستعدادات النهائية لركوب طائرة شحن كندية ذات محركين
 .1169مع عالمات بنية، ورقم التسجيل 

 لم يكن واضحاا  ،قال: "لم أفهم هذه القصة كاملة" ،ما قد توقف بدا أن شيئاا  "إيفري"إلى  بالنسبة
 ،لالستخبارات، لم يكن لديه ما يبحث عنه هناك في ذلك الوقت اا وفق ،سافر عرفات إلى القاهرةلي لماذا يُ 

ذا كان ذاهب  ،لرجل في مكانته طالقاا إ الئقةإلى هناك، فلماذا في هذا النوع من طائرات الشحن؟ ليست  اا وا 
 ".الموساد التحقق من أنه الرجلطلبت من و 

لهدف لحية أطول للتضليل"، لكنهم أعادوا لأفادوا: "لقد نما و  ،أصر النشطاء على أنهما على يقين
 تأكيد هويتهم اإليجابية.

مر تم إبالغ إيفري وكذلك إيتان الذي أو  ،مساءا أفادوا بأن الطائرة أقلعت 4:30في الساعة 
طائرة بطيئة للغاية، خاصة عند مقارنتها  "بوفالو"عتبر تُ حيث ، طلب إيفري من طياريه اإلقالع ،بإسقاطها
 مدى عن بعيداا  ،بعض الشيء فوق البحر األبيض المتوسط ، لكن مسار الرحلة كان بعيداا F-15بطائرة 
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 ُمعينة مسافة على ولكن لُمتوقعة،ا االعتراض ُنقطة إلى وتوجهت الطائرات أقلعت، ”اإلسرائيلي“ الرادار
 المحدود. نطاقه مع متنها، على الموجود الرادار على فقط االعتماد عليهم كان، ”اإلسرائيلي“ الساحل من

طالبة بتفعيل المزيد ساعده االتصال بالموساد والمُ وطلب من مُ  ،يشعر بألم الشك "إيفري"ال يزال 
قال  ،كالعادة معهاستجابة أي  هناكلم يكن ولكن  ،ن الطائرةمن الوسائل للتأكد من وجود عرفات على مت

 أحد مرؤوسيه الذي كان هناك: "لكننا رأينا أنه قلق للغاية".

كان يعلم أن الطيارين قد يكونون أكثر من طاقتهم،  ، مع العلم أنهلكسب الوقت "إيفري"احتاج 
 ثابتاا  السلكياا  فسرون اندفاعاا ويُ  وأنهم في بعض األحيان سيبحثون عن سبب إلطالق النار على هدف،

"أوقفوا نيرانكم،"  ،كان بحاجة إلى تهدئة أصابع الزناد المتوترة ،، على سبيل المثاللالطالقعلى أنه تأكيد 
 "إذا لم يكن هناك اتصال السلكي، فال تفتح النار." ،ذّكر طياره عبر الراديو

يتان في   ،االتصال بإيفري لمعرفة ما كان يحدث لكن إيتان استمر في ،القبولم يكن شارون وا 
أعطى إيفري نفس الرد في كل مرة: "رافول، ليس  ،ومعرفة ما إذا كان قد تم إصدار األمر بإسقاط الطائرة

هذا على الرغم من حقيقة أن الموساد قد أكد بالفعل ثم أعاد تأكيد  ،لدينا بعد تأكيد إيجابي على أنه هو"
 هوية إيجابية.

والموساد أن التعريف البصري لم يكن كافياا وطالب بتأكيد آخر  أمانخبر إيفري أ ،بشكل منفصل
 للتحقق من أن عرفات كان على متن الطائرة.

ميالا في المجال الجوي  370عد وميض بوفالو على بُ  F-15التقطت شاشات الرادار من طراز 
قرأوا و  ،الثقيلحكمة حول الهدف وحلقت دوائر مُ  ،أغلق المقاتلون بسرعةحيث  ،للبحر األبيض المتوسط

 .المستهدفةكانوا على يقين من أنهم وجدوا الطائرة وبذلك  ،رقم الذيل، ورأوا العالمات الزرقاء والبنية

 "هل لدينا إذن للمشاركة؟" ،قام الطيار الرئيسي بتشغيل جهاز الراديو الخاص به

كان لدى و  ،"نعم"يجب أن تكون  الكناري، يعلم أن اإلجابة بكل المقاييس قبوكان إيفري، في 
كانت وظيفته هي و  ،مقاتليه هوية بصرية إيجابية ولقطات واضحة في سماء مفتوحة فوق محيط فارغ

 القضاء على األهداف وليس تحديدها.

" "أكرر: إلغاء: "عبر االتصال الالسلكيأجاب الطيار المقاتل  ،لكن شكوك إيفري تغلبت عليه
 .إطالق النار" إلغاء

كان  ،ماطل لبعض الوقت لكنه كان يعلم أنه لن يتمكن من فعل ذلك لفترة أطولال يزال يُ كان 
في مواجهة رئيس  ف  ضعَ يَ  أمانتبريره لتأجيل الهجوم بأنه كان ينتظر معلومات إضافية من الموساد و 
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ل ذلك في لقد فهم إيفري أنه إذا لم يفع ،مباشرة عبر الهاتف بإصدار أمر الهجوم هيطالبالذي األركان 
 ، واألكثر إثارة للقلق، لشارون.عن سبب ذلك القريب العاجل، فسيتعين عليه أن يشرح إليتان

 دقائق. ذلك استمر ،كان التوتر يتصاعد في الكناري 

بعد خمس وعشرين دقيقة فقط من إقالع و ، اا قبل خمس دقائق من الساعة الخامسة صباحثم ، و 
قال الصوت على الخط  الموساد،شفر المتصل مباشرة بن الخط المُ كا ،الهاتف في كناري رنالمقاتلين، 
خابرات الذي أكد من قبل أنه تم التعرف على هوية عرفات كان نفس ضابط المُ  ،وك"كُ شُ الت أَ شَ بحرج: "نَ 

 أثناء صعوده إلى الطائرة.

خرى أصرت على أن عرفات لم يكن في أي مكان بالقرب من وكان لدى الموساد مصادر أُ 
في  F-15طائرتا  تونان، وأن الرجل على متن الطائرة ال يمكن أن يكون في غياب أمر آخر، استمر الي

"نحن في انتظار المزيد من  ،حمل إيفري سماعة الهاتف مرة أخرى وكرر أوامرهو  ،الطائرةالدوران حول 
 ".عينيك على الهدف وانتظر ابق   ،المعلومات

ن الرجل أ أمانوقالت مصادر من الموساد و  ،ريوصل تقرير آخر إلى كنا 5:23في الساعة 
طبيباا ومؤسس الهالل األحمر وهو  ،صغر لياسر عرفاتهو فتحي عرفات الشقيق األ الطائرةعلى 

وكان على متن الطائرة التي كان برفقته ثالثون طفالا فلسطينياا جريحاا بعضهم من ضحايا  ،الفلسطيني
 رافقهم إلى القاهرة لتلقي العالج.كان فتحي عرفات يو  ،مجزرة صبرا وشاتيال

 .، وأمر بالعودة الى المنزل"حوله "التف مفتاح الراديو ،تنفس إيفري الصعداء

 

___ 

 

في  ،يد شارون عن فكرة استهداف عرفات في الهواءلم ُيثني  مصاباا  قتل طبيب وثالثين طفالا 
طير المزيد من الرحالت الجوية التجارية، عندما أفاد الموساد بأن عرفات كان يُ و  ،الواقع أصبح أكثر تهوراا 

نظمة التحرير الفلسطينية في كثير من األحيان بشراء مقصورة الدرجة األولى أو درجة رجال مع قيام مُ 
 اا.مشروع اا األعمال بالكامل له ولمساعدوه، قرر شارون أن أحد هؤالء سيكون هدف

 إلسقاط طائرة نفاثة مدنية.أمر إيتان وسالح الجو وفرع العمليات بوضع خطة شارون 



|  |    

 

- 277 - 

يجب إسقاط الرحلة فوق البحر المفتوح،  ،رسم شارون الخطوط العريضة للمعايير العامةكما و 
ثور على الحطام وتحديد ما إذا كان قد أصيب طويالا للعُ  اا عن الساحل حتى يستغرق المحققون وقت بعيداا 

 أكثر صعوبة. التحقيقمياه العميقة لجعل يفضل استخدام ال، و حركبصاروخ أو تحطم بسبب عطل في المُ 

شكلة لم أجد مُ  ،قال: "لقد كان أمراا مباشراا وواضحاا منه: أسقط الطائرة" ،لم يصدق أفيم سيال أذنيه
كانت المشكلة في إسقاط طائرة ركاب مدنية على متنها بل  ،في قتل عرفات الذي يستحق الموت في رأيي

 هذه جريمة حرب". ،ركاب أبرياء

 قال سيال إنه على عكس صورته الوحشية، كان إيتان رجالا حذراا و 
شاركة في ريد المُ للغاية من الناحية السياسية، وكان من الواضح أنه ال يُ 

لدرجة أنه لم يستطع أحد  اا لكن شارون كان مستبد ،مثل هذه المغامرة
أوضح  ،فصلة إلسقاط طائرةالوقوف في وجهه، وضع سالح الجو خطة مُ 

على الطريق  محدداا  أنهم اختاروا موقعاا وحدة "السمك الذهبي" ا في ممثلوه
 تغطية هناك تكن لم حيث ،لتجاري عبر البحر األبيض المتوسطالجوي ا
 عمق على عميقاا أسفله البحر يكون وحيث دولة أي قبل من ُمستمرة رادارية
 الوقت، ذلك في التكنولوجيا مع لةُمستحي وربما للغاية، صعبة هناك اإلنقاذ عملية ستكون أميال، ثالثة
إسقاط ” اإلسرائيلية“ ه الخطة المعقدة معايير صارمة للمكان الذي يمكن فيه للطائراتهذ وضعتحيث 

 طائرة عرفات دون أن يتم كشفها، مما يعني أنه ستكون هناك فرصة ضيقة إلى حد ما لتنفيذ الهجوم.

 خارج نطاق الرادار والراديو، ”اإلسرائيلي“ عن المجال الجوي اا ألن العملية ستتم بعيد اا نظر 
 707كان على القوات الجوية إنشاء مركز قيادة محمول جواا، على شكل طائرة بوينج ، ”اإلسرائيلي“

 سيقود سيال العملية من هذه الطائرة.و  ،عدات االتصاالتمزودة بالرادار ومُ 

ستمر، وتم وضع أربعة رفات بشكل مُ راقبة عوبناءا على أوامر شارون المباشرة تم الحفاظ على مُ 
على و  ،في قاعدة رامات ديفيد الجوية في حالة تأهب لالعتراض F-15و  F-16قاتالت من طراز مُ 

حيث ، 1983إلى أوائل كانون الثاني )يناير(  1982مدار تسعة أسابيع، من تشرين الثاني )نوفمبر( 
ير طائرات يعتقد أنها كانت تقل عرفات، سارعت هذه الطائرات خمس مرات على األقل العتراض وتدم

 ليتم استدعاؤها بعد وقت قصير من إقالعها.

"كان من الواضح لي أن  ،وتكراراا  اا أعرب الجنرال جلبوع عن معارضته الشديدة لهذه العمليات مرار 
ذا أعطيت ،القوات الجوية ستنفذها كما ينبغي، وستختفي الطائرة إلى األبد  اا هم أمر يفعلون ما قيل لهم، وا 

 أفيم سيال
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متاز ولن يسألوا للحظة من هذا ببناء خط أنابيب لنقل الدم من حيفا إلى النقب، فسيفعلون ذلك بشكل مُ 
 .المسئولية" من الدم، لكن كان لدي المزيد

كانت مهمة جلبوع هي تقييم التأثير السياسي لكل عملية "لقد أخبرت رئيس  أمانكرئيس ألبحاث 
 كاب مدنية".إذا ُعرف أننا أسقطنا طائرة رُ  مر الدولة دولياا األركان إيتان أنه يمكن أن يد

عتقد أنها تقل عرفات من عمان إلى تونس عبر البحر في إحدى المرات مع طائرة تجارية يُ 
 هدفهم أن يعتقد كان إذا عما جلبوع إيتان سأل منها،” اإلسرائيلية“ الطائرات واقتراب ،األبيض المتوسط

 داخل كناري. المركزي الفضاء في يقفان االثنان كان لطائرة،ا متن على بالتأكيد كان

 .سماع ما أفكر به؟" هل تريد حقاا  :"رئيس الموظفين :قال جلبوع

 ".نعمإيتان: هز رأسه "

جميع األسباب العديدة لالعتقاد بأن عرفات قد  اا توقف موضح ،شعر جلبوع بقلبه يخفق في صدره
 األسباب العديدة للشك في وجوده على متن الطائرة. يكون على متن الطائرة، ثم عّدد جميع

 ال؟" م"نعم أ ،"جلبوع" نادى ،نفد صبر إيتان

 ".ليس على متن الطائرةأنه قال جلبوع: "إن شعوري الغريزي هو 

قال لوزير الدفاع وهو  ،شفر باللون األحمر على جانب الغرفةاستدار إيتان وتوجه إلى الهاتف المُ 
 سنضطر إلى االنتظار ليوم آخر". ،في مكتبه: "أريك" اإلجابة بالنفي ينتظر بفارغ الصبر

 

درس مهم للغاية بحيث تكون ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“هناك درس يتم تدريسه في تدريب 
يعود الدرس إلى  ،جند، كما أن التفاصيل جزء مهم من برنامج تدريب الضباطاألساسيات إلزامية لكل مُ 

 فرضت ظاهرياا و ، ”اإلسرائيلية“ عندما قامت وحدة من حرس الحدود ،1956 (لتشرين األو )أكتوبر  29
باعتقال مجموعة كبيرة من السكان أثناء عودتهم من حيث قامت حظر التجول في قرية كفر قاسم، 

ادعى  ،، بينهم تسع نساء وسبعة عشر طفالا اا قتلوا ثالثة وأربعين شخصو  ،ثم أطلقوا النار عليهم ،العمل
نتهكي حظر التجول، لكن القاضي بنيامين رطة أنهم كانوا يطيعون أمر إطالق النار على مُ رجال الش

قال إنه يجب على الجنود عدم االنصياع ألمر  ،”إسرائيل“ هاليفي، في أحد أهم األحكام القضائية في
نه فوق ميزة لألمر غير القانوني الواضح هي أكتب هاليفي أن "العالمة المُ  ،غير قانوني بشكل واضح
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" بل شرعية تطعن العين محظور!" مثل هذا األمر يجب أن يطير، مثل العلم األسود، وهو تحذير يقول:
 وتغضب القلب، إذا لم تكن العين عمياء والقلب غير بليد أو فاسد.

تأصل في كل جندي، بال شك أحد األسباب الوحيدة لعدم ارتكاب جريمة كان هذا الدرس المُ 
 F-15و  F-16ختلفة، تم استدعاء مقاتالت حقيقة أنه في خمس مناسبات مُ حرب، على الرغم من 

في الواقع عرقلت قيادة القوات الجوية  ولكن ،العتراض وتدمير الطائرات التجارية التي تحمل عرفات
قال سيال:  ،عتقد أنها غير قانونية بشكل واضحاالنصياع لألوامر التي يُ  هذه العمليات، رافضةا  عمداا 
إنه  ،رئيس األركان ال ننوي القيام بذلك‘قلت له  ،تلقينا األمر، ذهبت مع إيفري لرؤية إيتان "عندما

ال أحد يجرؤ على الوقوف في وجهه، وبالتالي  ،سيطر هناأفهم أن وزير الدفاع هو المُ  ،ببساطة لن يحدث
اعتبرت صمته بمثابة  اا،أبدولم يقل أي شيء  "نظر رافول إلي   ،’ستحيالا من الناحية الفنيةسنجعل األمر مُ 

 ".موافقة

 ، كما قالهدفها فوق البحر” اإلسرائيلية“ في كل مرة من المناسبات الخمس حددت الطائرات
في ذات مرة تم إسكات أجهزة الراديو في موقع قيادة الطيران، ففي  .همة تعرضت للتخريبسيال، لكن المُ 
ل ضبطها على ترددات خاطئة، مما أدى إلى تعتيم التابعة للقوات الجوية، من خال 707طائرة بوينج 

للمرة الثانية قرر جلبوع في اللحظة األخيرة أنه ال و  ،ستحيلةاالتصاالت لفترة كافية لجعل العملية برمتها مُ 
أبلغ إيتان، كذباا سيال في المرة الثالثة  ،ستهدفةتوجد أدلة كافية على أن عرفات كان على متن الطائرة المُ 

من أن يتم اكتشاف االعتراض من  اا ستهدفة قد تم تحديدها بعد فوات األوان وأن هناك خطر ة المُ أن الطائر 
منا ببساطة بقضاء المهلة حتى غادرت الطائرة المناطق التي في مناسبات أخرى "قُ  ،قبل دولة بحرية قريبة

 مكن ضربها فيها دون تمييز ما حدث".كان من المُ 

بسبب  اا تعمدة خرجت عن مسارها أخير ط شارون لجريمة حرب مُ فإن خط ،رغم ذلكو  ،في النهاية
وبعد انتقادات دولية شديدة، ” اإلسرائيلي“ مهوركثف من الجُ تحت ضغط مُ و  ،انعدام الضمير في الماضي

كان يرأسها رئيس  ،خيمات الالجئين في بيروتاضطر بيغن إلى فتح تحقيق قضائي في المذبحة في مُ 
دعي العام يتسحاق كاهان، لكن القوة الحقيقية وراءها كانت أهارون باراك، المُ  ليا، القاضيالمحكمة العُ 

نذ ذلك الحين تم تعيينه قاضيا للمحكمة في نيروبي ومُ  "اإلرهابيين"صاحب الرأي والضمير الذي منع قتل 
ت النظر في تورطين وأمعنالمُ ” اإلسرائيليين“ لمدة ثالثة أشهر استمعت اللجنة إلى أدلة من جميعو  ،العليا

 آالف الوثائق.

بعد االستماع و  ،أحدث هذا التحقيق وجلسات االستماع صدوعه األولى في قوة شارون المتجانسة
طويالا حتى أدرك رؤساء دوائر الدفاع واالستخبارات أن  إلى أسئلة باراك الثاقبة، لم يستغرق األمر وقتاا 
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بمحامين أمروا عمالءهم بإلقاء اللوم على باب  وسرعان ما استعانوا ،حياتهم المهنية كانت على المحك
 تبادلة.رعان ما تحولت اللجنة إلى مشهد من االتهامات المُ سُ  ،شخص آخر

مسؤولة  "الكتائب"وتبين أن  1983شباط )فبراير(  7نشرت لجنة كاهان نتائجها وتوصياتها في 
أن في رأينا : "أيضاا ” رائيلييناإلس“ حاسبة بعضبشكل مباشر عن المذبحة، لكن اللجنة قضت بضرورة مُ 

كان ينبغي فقد  ،سلحة للكتائب هناكإذا تم إدخال القوات المُ  ،خيماتفي المُ حدثت الخوف من مجزرة 
وجدت اللجنة أن رئيس الوزراء بيغن يتحمل  ، حيثأي شخص له عالقة بما كان يحدث في بيروتحث 

رئيس األركان إيتان، و على وزير الدفاع شارون،  عظم اللومعينة من المسؤولية"، لكنها ألقت مُ "درجة مُ 
وأوصت اللجنة  ،دير الموساد أدمونيباط اآلخرين ومُ ساجوي، إلى جانب بعض كبار الضُ  أمانورئيس 

 بإقالة شارون على الفور.

 رفض شارون االستقالة فأقاله بيغن ووزرائه.

 حل محله إسحاق شامير.و  ،نفسه من رئاسة الوزراءباستقال بيغن  1983سبتمبر  15ثم في 

طاردة شارون الدؤوبة له، واألضرار تداعيات مُ ألن  ،طاردة عرفاتفي الوقت الحالي تم إلغاء مُ 
عرفات اآلن رجالا ذا حيث أصبح  ،الجانبية الهائلة التي أحدثتها المطاردة، رفعت مكانة عرفات أكثر

وقال جلبوع:  ،"إرهابي"جرد دولة وليس مُ  يعتبره الكثير من العالم اآلن رجل عالية شهرة دولية ومكانة
 "تدريجياا، ازداد الوعي بأن عرفات كان مسألة سياسية، ويجب أال ُينظر إليه على أنه هدف لالغتيال".

 ".تماماا  ختلفاا مُ  ل شخص تحت قيادته في منظمته أمراا وتابع جلبوع: "بالطبع كان كُ 
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17 
 انقالب الشاباك

 

يتحرك السائق على طول طريق حيث ، 4إلى عسقالن على الطريق  بأبيمن تل  السفر جنوباا 
 الخضراءفسح مناظر البحر األبيض المتوسط وتُ ميالا ويتكون من مسارين،  32يبلغ طوله سريع رئيسي 

بالتوازي مع ساحل  4الطريق  يمتدو  النقب، صحراءمن  قتراباال مع الُمتناثرة للنباتات تدريجياا  المجال
 مدينة” اإلسرائيليون“ بنى حيث القديمة، الفلسطينية أشدود مدينة موقع بعد ،ض المتوسطالبحر األبي

 إلى وصوالا  األرض، على ُتهيمن كانت التي الرملية الُكثبان مناظر من الكثير تطوير تمو جديدة،  ساحلية
 .غزة قطاع

ة المركزية في مساءا انطلقت حافلة إلى عسقالن من المحط 6:20الساعة  1984أبريل  12في 
نفصلين عن بعضهم ، من بينهم أربعة فلسطينيين، جالسين مُ ناك أربعة وأربعون راكباا كان هُ  ،تل أبيب
خفون توترهم وهم يستعدون الختطاف الحافلة إلى تظاهرين بأنهم ال يعرفون بعضهم البعض، ويُ البعض مُ 

 كاب كرهائن.غزة واحتجاز الرُ 

ق جراحها من الحرب في لعَ كانت الدولة ال تزال تَ حيث ، ”سرائيلإل“ كانت هذه أيام صعبة بالنسبة
ثث ضحايا كان المزيد والمزيد من الجنود يعودون بأكياس جُ و  ،لبنان، وما زالت تحتل جزء من ذلك البلد

أبريل، قام  2في ف ،نفساد العُ فقد ” إسرائيل“ داخلأما في  ،اكسلحين هنُ تكررة مع المُ االشتباكات المُ 
بإطالق النار من  ،-كسائحين” إسرائيل“ دخلوا- لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينمن ا "إرهابيين"ثالثة 

توفي ثم ، اا شخص 48زدحم في وسط القدس، مما أدى إلى إصابة رشاشات وقنابل يدوية في شارع مُ 
ناك أعمال انت هُ كما ك ،سلحونولم يتم إيقافهم إال بفضل اإلجراءات التي اتخذها مدنيون مُ  اا،أحدهم الحق

ؤساء بلديات فلسطينيين، وأحرقوا منازل، تطرفون يمينيون رُ هاجم مُ حيث  ،يهودية ضد العرب "إرهاب"
 جوم األخير.نفذوا الهُ قبض عليهم قبل أن يُ الشاباك ولكن  ،زدحمةوخططوا لتفجير خمس حافالت مُ 
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في  300نوا على متن الحافلة الذين كا ،العرب األربعة الشباب "اإلرهابيين"تم القبض على ولكن 
وكان قائدهم جمال محمود قبالن، عشرين  ،كانوا من منطقة خان يونس في غزةحيث  ،دوامة العنف هذه

في  ألطباقفي غسل اعمل و نذ وفاة والدهم، ل عبء معيشتهم مُ تحم  الذي  ته،، االبن األكبر لعائلعاماا 
أما  ،بسيطة "إرهابية"خالفات الرتكابه مُ ” إسرائيلي“ كما أمضى سنة في سجن ،العديد من مطاعم تل أبيب

، واثنان من أبناء عمومته، مجدي وصبحي أبو جمعة، عاماا  محمد بركة، تسعة عشر :رفاقه الثالثة هم
وكان قبالن قد أقنعهم باالنضمام إليه في عملية  ،الثامنة عشرة من عمره واثانوي لم يتجاوز  ةوكالهما طلب

لكن بغض النظر عن حماسهم القومي، لم يكن  ،واسعاا  أمل أن تثير صدى دولياا االختطاف التي كان ي
وبدالا من ذلك، حملوا  ،نبلة يدوية وحيدةنظمة، وال أي أسلحة نارية باستثناء قُ لهم أي صلة بأي مُ 

أو مادة قابلة لالشتعال، وعلبة  سكاكين، وزجاجة من سائل أصفر يبدو كما لو أنه قد يكون حامضاا 
أبلغوا رهائنهم أنها تحتوي على ولكنهم بها بعض النتوءات، والتي لم تكن في الواقع أكثر من ذلك،  ملحقة

 .RPGصاروخين من نوع  منقنبلة مصنوعة 
بعد أربعين دقيقة من تل أبيب، عندما وصلت الحافلة إلى مفترق أشدود، اكتشف أحد الركاب السكين 

 ،تظاهراا بأنه مريض ويريد التقيؤطلب من السائق التوقف مُ حيث  ،من مكانهكان أحد العرب ينهض  حينما
، وركض قبالن إلى السائق، ُكشفواأدرك األربعة أنهم  ،وعندما نزل من الحافلة صرخ "إرهابيون!" وقفز منها

 بسكينه على حلقه، وأمره بالعبرية أن "اذهب بسرعة". ووضع

طول طريق الحافلة، لكن الحافلة الراكب الذي هرب اتصل بالشرطة التي وضعت حواجز على 
رب من دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تمكنت القوات األمنية قطة بالقُ ووصلت إلى نُ  اا،سارعت عبرها جميع

يقافها أمام جدار حجري واختلطت  ،كاب بجروح جراء إطالق النارصيب عدد من الرُ وأُ  ،من ثقب إطاراتها وا 
قفز السائق من السيارة وصرخ للركاب ليفعلوا الشيء  ،لخاطفينصيحاتهم مع صرخات الرهائن اآلخرين وا

 ق معظمهم بالداخل.ل  نجح البعض، لكن قبالن أغلق األبواب، وعَ  ،نفسه

 
 300باختطاف الحافلة رقم قبل قيامهم صورة للشباب األربعة 
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اط بوسرعان ما تم تطويق الحافلة من قبل الجنود والقوات الخاصة، باإلضافة إلى كبار ضُ 
كما وصلت وسائل اإلعالم بقوة إلى مكان الحادث، وكذلك  ،وكبار رجال الشاباك” اإلسرائيلي“ الجيش

نه لن يطلق سراح الرهائن اال بعد االفراج عن خمسمائة أوصاح قبالن  ،حشد من المتفرجين الفضوليين
 سير فلسطيني من السجون االسرائيلية.أ

رعان ما سُ الذي  ،"لانحمان ت"شاباك في الشؤون العربية فاوضات كان كبير خبراء الأجرى المُ من 
جادين وال  "فهمت على الفور أنهم ليسوا أشخاصاا  :كما أعلن في إفادة الحقةو  ،أدرك من يتعامل معه

لدى إيهود باراك رئيس المخابرات العسكرية آنذاك انطباع بأنه إذا تمكن الشاباك من  ،"شكلون خطراا يُ 
قابل بعض اعات قليلة أخرى، "سيوافق الخاطفون على إطالق سراح الرهائن مُ فاوضات لسالمُ  تمديد

 الشطائر".

مكن تحرير جميع الرهائن على الفور يشعرون أنه إذا كان من المُ ” اإلسرائيليون“ ومع ذلك ال يزال
فريق ، رئيس األركان الاا صباح 4:43في الساعة  ،فاوضاتناك مُ باستخدام القوة، فال ينبغي أن تكون هُ 
قام قناص على الفور حيث  ،سايرت ماتكال باقتحام الحافلةأمر موشيه ليفي، الذي كان في الموقع، 

 ،على عجلة القيادة، وهو يطلق بوق السيارة قدمة الحافلة، وسقط ميتاا قبالن، الذي كان يقف في مُ  بقنص
عم أبو جمعة الأبناء وكان  ،قتيالا  " فأردوهبركة"نود النار على أطلق الجُ ثم  ،راكبة شابة"سايرت" كما قتل 

شاي أفيتال بقتلهم، لكن عندما أدرك أنهم ليسوا  ت"ساير "في البداية أمر قائد  ،كابختبئين بين الرُ مُ 
نذ اللحظة التي انتهى فيها القتال، كانوا أسرى حرب خطرين، ألغى األمر على الفور، "ألنني، رأيت ذلك مُ 

  ".وكان قتلهم ممنوعاا 

َذ  العميد يتسحاق مردخاي قائد  حيث قامن من الحافلة، ياالثنُأخ 
تفجرات أو مُ إذا كان هناك للتأكد من باستجواب قصير المظليين والمشاة، 

تم تسليمهم إلى الشاباك، الذي ومن ثم آخرين على متن الحافلة،  "إرهابيين"
 في حقل قمح قريب. عناصره معاا  تواجد

لشاباك، كان يستجوب كالهما، لكن حققي اأحد كبار مُ  "ميخا كوبي"
دوء، لكن قال كوبي: "كنت أحاول القيام باألشياء بهُ  ،روف لم تكن مثاليةالظُ 

 .الجميع كان في حالة جنون"

 ."أفراهام شالوم"ظهر إلى أن 

اليهود النمساويين الذين فروا من وهو ابن من  ،أربع سنوات لمدةكان شالوم رئيس الشاباك 
بعد قيام و  ،مرهالسرية عندما كان في الثامنة عشرة من عُ  "البلماح"ضم إلى ميليشيا انحيث النازيين، 

 يتسحاق مردخاي
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رئيس وحدة  في أوائل الستينيات تعاون مع يتسحاق شاميرو  ،الدولة انضم إلى وحدة عمليات الشاباك
صواريخ لماء األلمان من العمل في برنامج اللمنع العُ ” إسرائيل“ ستهدف في الموساد، في جهودالقتل المُ 
 اا عندما استقال مناحيم بيغن وأصبح شامير رئيسو  ،أصبح االثنان صديقين سريعينحيث  ،المصري

"أصبح شالوم أهم  :-الذي ترأس الشاباك في التسعينيات-كارمي جيلون يقول  ،1983للوزراء في عام 
 ".ه فعل ما يشاءوأعتقد أن ما حدث ألفروم هو أنه شعر كما لو كان بإمكان شخص في المؤسسة األمنية

قال  م،ال يرح اا تالعبمُ  اا يود، واعتبره العديد من مرؤوسيه ديكتاتور بدون القُ  الشاباكأدار شالوم 
ناك أي رهبة "لم يكن هُ  :يوفال ديسكين الناشط في عهد شالوم، الذي سيترأس الوكالة بعد عشرين عام

 وياا وحشياا وذكياا وعنيداا جداا وال هوادة فيه".لقد كان رجالا ق ،نا نخافهكُ  ،كان هناك خوفبل ، تجاه أفرام

جرد انتهاء اقتحام الحافلة، تشاور شالوم مع رئيس األركان ليفي قبل أن ينضم إلى رجاله في بمُ 
 حقل القمح.

ثم  ،"اإلرهابيين"بكل قوته على رأس أحد  وسلطه ،سدساا"م شالوم[ يحمل مُ اأفر ]قال كوبي: "كان 
 ".الجمجمة بالفعلدخل عقب المسدس يرأيت 

 .آخر من الشاباك: "لقد كان في حالة جنون"شخص قال 

وطالب بنقل  ،الضجة الجارية في مكان الحادثلالستمرار في هذه ستعد أعلن كوبي أنه غير مُ 
الذين كانوا  الشاباكقام أعضاء وحدة عمليات حيث  ،لشاباك في غزةلاألسرى إلى مركز استجواب 

، ليأتي معه وقال له "إيهود يتوم"أشار شالوم إلى قائد الوحدة  ،جهما من الميدانيحرسون السجينين، بإخرا
 بهدوء: "أوقفوهم".

كان يعتقد أن السماح للرجال الذين اختطفوا  ،أمام محكمة "اإلرهابيين"ريد محاكمة شالوم لم يكن يُ 
 ."اإلرهاب"ناسبة لن يؤدي إال إلى تشجيع المزيد من حاكمة مُ الحافلة بتلقي مُ 

جرمين بإجراءات موجزة على طريق عام، على مرأى ومسمع من ومع ذلك ال يمكن إعدام مُ 
 ،عد أميال قليلةلذلك قاد ياتوم وفريقه االثنين إلى حقل فارغ ومعزول على بُ  ،راسلين والمدنيينالجنود والمُ 

جبارهما على االستلقاء على األرض بعد تعتم اصطحاب صُ و  رضهما للضرب بحي ومجدي من السيارة وا 
شرح ياتوم لثالثة آخرين ما يجب فعله، والتقط صخرة كبيرة وأسقطها بقوة حيث  هول من أحداث الليل،والذُ 

وهي  ،ضبان الحديديةقاموا بضربهم حتى الموت بالحجارة والقُ و  انضم اآلخرونثم على رأس مجدي 
مدنيين غاضبين )وغير معروفين( نود و طريقة وحشية تم اختيارها بحيث يبدو أنهما ُقتال على أيدي جُ 

 باشرة بعد الغارة على الحافلة.مُ 
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قد لقوا حتفهم في  "اإلرهابيين"عندما ُأبلغ أن  ،كان كوبي ينتظر في مركز االستجواب في غزة
"لقد أدركت بالضبط ما حدث" قال كوبي:  ،اء الضرب الذي ُيفترض أنهم تلقوه من المدنيين والجنودالطريق جر  
لم أتفاجأ  ،يجب أال ينتهي بهم األمر أحياء جوما  نفذون هُ ة أفاروم هي أن الرهابيين الذين يُ كانت سياس

 انتهى".قد اعتقدت أن األمر برمته و ذهبت إلى المنزل للنوم  ،عندما قالوا لي إنهم لن يأتوا لالستجواب
ثث أن أصبحت الجُ انتهت بمجرد أنها و  ،اعتقد كوبي أن مثل هذه الحوادث عادة ما تكون قد انتهت

ازداد الضغط الشعبي على الحكومة والقوات  "اإلرهابية"على مر السنين مع تضاعف الهجمات ولكن  ،باردة
ضعفت ، ”اإلسرائيلية“ دود الفعللكن مع اشتداد رُ  ،"اإلرهاب"كافحة سلحة لتبني إجراءات أكثر صرامة لمُ المُ 

ما بشكل  اا الذي كان ُيمارس يوم -ستهدفم القتل المُ استخدا عادثم  ،الضوابط على تلك الردود تدريجياا 
 دولةتكرر أكثر، وأقرب بكثير من بشكل مُ و ستوى، لترخيص رفيع المُ  اا دود البالد، وخاضعقتصد بعيداا عن حُ مُ 
"المخالفات" المعزولة التي ارتكبتها وحدات قليلة عديمة الضمير أثناء وأن  ،وبإشراف أقل بكثير ،”إسرائيل“

ن لول مُ مارسة مقبولة بحُ أصبحت مُ وما بعدها،  -على سبيل المثال-يام الستة حرب األ نتصف السبعينيات وا 
 في شرعيتها. كانت مشكوكاا 

  

 
 نماذج من التعذيب السرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين
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ينية نظمة التحرير الفلسطعن إحباط هجمات مُ  ةالمسؤول-الشاباك  ت وحدةاستخدمنذ الستينيات مُ 
من  -ليس بدون سبب- حققو الشاباك يخشونكان مُ فقد  ،تكتيكات غير قانونية -في األراضي المحتلة

بدأ على حيث  ،”اإلسرائيليين“ سوف ُيقتل المزيد منإنه ، فألسنتهمأنهم إذا لم يستخرجوا المعلومات من 
هانة أثناء االستجواب  ،إعدامات وهمية :مثل تطور إلى تعذيب جسدي ونفسي صريح ، ثمأنه ترهيب وا 

 ،رودة شديدةجناء على تحمل أوضاع إجهاد مؤلمة ودرجات حرارة شديدة وبُ إجبار السُ ، الحرمان من النوم
 سبب العجز الجنسي.فترض الذي كما قيل لألشخاص يُ كان السجناء ُيعَطون أحياناا "مصل الحقيقة" المُ و 

 اا اتخذت طابع ،الشاباك استجوابه يجر كان يُ حيث  ،ظلمة والقذرةغرف الطابق السفلي المُ في 
على حد  لالعتراف بقتل يسوع" ا  هذه العتبة سيكون مستعديدخل "الشخص العادي الذي لدرجة أن  اا شرير 
 جيلون.قول 

 حتى أفراهام شالوم قال إنه ُصدم مما رآه عندما زار مركز االعتقال في الخليل بصفته رئيس
كان و  اا،سنكان في عيني مُ "استجواب عربي على وشهد  ،الموساد وهي وحدة االستجواب داخل ":الطيور"

وكان الرجل الذي يعرف العربية يصرخ  ،لكنه بدا أكبر منه بكثير ،حينها في الخامسة والخمسين من عمره
وبدأت أشعر باألسف تجاهه.  ،عجوزاا، بائساا  ،اا العربي متهالكفي حين كان  "لماذا تكذب؟"في وجهه، 

رسي على األرض، وأخذ إحدى ساقي ، وكسر الكُ حقق كرسياا وأخيراا أخذ المُ  ا يصرخ عليه؟""لماذ :سألته
وفي مناسبة أخرى، قال  ،ل أصابعه""ضع يدك على المنضدة" وحطم كُ  :قال ،رسي، وضرب يدهالكُ 

من جدار إلى ثم كان يقذفه من جدار إلى آخر، بل  ،ليس بالضربات "رأيت محقق ا يقتل عربيا   شالوم:
وبعد أسبوع مات  ،من جدار إلى آخر ... ثم أخذ رأسه وكاد يكسر الجدار برأس ذلك العربيثم آخر، 

 ."التكتم على ذلكقد تم ولكن  الدماغ،بنزيف في  تأثرا  العربي مُ 

جناء أثناء تعرضهم للتعذيب وُدفع بعضهم إلى االنتحار وفي حاالت أخرى، ُعثر مات بعض السُ 
الوصول إلى مركز دون توفين حتى رير الفلسطينية الذين احُتجزوا لالستجواب مُ نظمة التحشطاء مُ على نُ 

 احتجاز.

كانت و  ،يختفون نظمة التحرير الفلسطينيةمن مُ كان بعض النشطاء  ،بين الحين واآلخرو 
رطة بعد تنشر الشُ و  ،رطة المساعدةويطلبون من الشُ  ،”إسرائيل“ حتجزون لدىعائالتهم تشتبه في أنهم مُ 

ويسألون  ،وهو إجراء قياسي في مثل هذه الحاالت ،صورة الشخص المفقود في إحدى الصحفذلك 
اعتدنا أن "مسؤول كبير في الشاباك: وهو  "يوسي جينوسار"قال  ،الشاباك إذا كان لديهم أي معلومات

حول ال توجد معلومات في المؤسسة األمنية ألنه ‘ذهب: لقد " ،تكون لدينا صيغة ثابتة في ذلك الوقت
غم من أننا نعرف على الرُ  ،ل مرة يسألوننا فيهالناه للشرطة في كُ هذا ما قُ  ،’مكان وجود هذا الشخص

 الحفرة التي ُدفن فيها". أين اا جيد
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في و  "،األوزان" (Weights)زء من رمز البرنامج السري المسمى ختفين كجُ ُقتل بعض هؤالء المُ 
 بتهريب كميات كبيرة من األسلحة إلى األراضي أبو جهادرجال ، قام "األوزان"إحدى عمليات 

شطاء الفلسطينيون اآلخرون من تسليمها لفرق والتي تم تخزينها في مخابئ حتى يتمكن النُ ، ”اإلسرائيلية“
 ،اعتقلهمثم ، التنفيذراقبة، وانتظر وصول فريق اكتشف الشاباك موقع المخبأ ووضعه تحت المُ و  ،الهجوم

عد عند تفجرات قوية، والتي سيتم تفجيرها عن بُ المخابئ بمُ  بتفخيخام الشاباك ناسبات عديدة قلكن في مُ 
 فرق.تلك الظهور 

"الفكرة األساسية وراء األوزان مأخوذة من المفهوم المستورد من قال مصدر من الشاباك إن 
وأن  ،رىأخذ أسيجب فيها والذي قال إن هناك أوقات ا ال  ،لبنانفي [ ”السرائيلي“ ]النشاط العسكري

وعلى  ،قايضة التبادالتريد أخذ رهائن لمُ ويجعل الطرف اآلخر يُ  ،شكل مخاطرة أكبر لقواتناالقيام بذلك يُ 
كان من جاء إلى مخبأ األسلحة  أية حال، فإنهم يستحقون الموت بالطريقة التي رأينا بها األشياء، أيا  

 ".لديهم حادث عمل ن األفضل أن يكونألخذ األسلحة واستخدامها لقتل اليهود، فم

باشر، الذين لم يشكلوا أي تهديد مُ  ،عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة للمشتبه بهمفي حين 
تمت  ،من قبل النشطاء المارقين فردية لم تكن أعماالا التي وقواعد الحرب ” إسرائيل“ وانتهاك قوانين

ثُم  كبار قادته على رئيس الشاباك،صادقة عليها رسمياا بعمليات قتل خارج نطاق القانون، اقترحها المُ 
 ."شامير"و "بيغن"أوالا ثم  "رابين"وافق عليها رئيس الوزراء 

الذي يحمل  "عاعشُ "عن طريق  ،من بعيد "األوزان"تم تنفيذ بعض التفجيرات في عمليات بينما 
ر في الشاباك شارك قال ضابط كبي ،تقدم في ذلك الوقتمُ  تقنياا  والتي تعتبر ابتكاراا  "لوحة"االسم الرمزي 

بشكل  من الناحية النظرية، لكن هذه المخابئ كانت ُتخفى أحيانا   "هذا جيد جدا  في هذه العمليات: 
في بعض األحيان كان رجل من و  ،طام البناء أو تحت صخرة كبيرةسطحي للغاية، تحت كومة من حُ 

راعي يرفع الصخرة، يأتي ن كان نظمة التحرير الفلسطينية يأتي لجمع األشياء، ولكن في بعض األحيامُ 
من األبرياء في مثل هذه  العديدتل قُ حيث  ،زهة رومانسية في الريفأو يثير فضول زوجين في نُ 

خاصة ينقل الجثث ليالا ويأخذها لدفنها في مقبرة ” اإلسرائيلي الجيش“قساوسة فيلق كان و، "الحوادث
 لعدو.بجثث ا

أضفى الكذب المؤسسي على ولكنه  ،ة داخل التنظيمذ الشاباك سياسة صارمة لقول الحقيقنف  
جناء في المحكمة من أنهم لم يعترفوا إال بعد تعرضهم للتعذيب لكن هذا اشتكى السُ حيث  ،العالم الخارجي

سمى داخل الشاباك مناورة "دعه حققين لإلدالء بشهادتهم، كانوا ينفذون ما يُ عندما تم استدعاء المُ و  ،ال يهم
عند سؤالهم عما إذا كانوا قد ضربوا السجين أو عذبوه بأي شكل من األشكال، كانوا و  ،ينظر في عيني"
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دعه ينظر في عيني  ،ينظرون إلى القاضي ثم إلى السجين، ثم يعودون إلى القاضي ويقولون: "لم ألمسه
 ".اآلن ويقول إننا فعلنا أي شيء له

ا ن  ق  صد  وبالطبع ء، أنكرنا كل شي"لقد رئيس قسم التحقيق في ذلك الوقت:  "آرييه هدار"قال 
لم يكن و دحض كل ذلك  هبالغة في وصفهم لما فعلناه، فإنألن بعض العرب يميلون إلى المُ  ،القضاة
 ".شكلة على الطالقمُ لدينا 

التي  المعلوماتعلى أن  ،وكل عضو في الشاباك تمت مقابلته في هذا الكتاب "هدار"أصر 
 ،"اإلرهابية"من خالل تجنب الهجمات ” اإلسرائيليين“ ت حياة العديد مناالستجوابات أنقذاسُتخر جت من 

لم نبتدع حقائق ، لفق أدلة قط"لم نُ قال: و  ،ذنب فقط هو من تعرض لإلساءةأن المُ  دائماا كما زعموا و 
قتنعين بنسبة ألف في المائة بأن إلى المحكمة إذا لم نكن مُ  ر أبدا  حض  لم نُ  ،نعتقد أنها صحيحة

 ذنب حق ا".الشخص مُ 

 ،أحد عناصر الشاباك بها خللنبلة بعد أن قتلت قُ  1979أبريل  8في  "األوزان"تم إلغاء برنامج 
 تزايد.مُ  بشكلو أعاد الحملة على الفور، الذي و  ،1980رئيس الشاباك عام  "ابراهام شالوم"تم تعيين ثم 

يين في األراضي المحتلة ولبنان، استخدم تكتيكات عدوانية ضد الفلسطين "شالومالشاباك التابع لـ ""
"كل ما فعلناه قال:  ،مكن حلها بالقوةال يُ و  ،شكلةأن االحتالل في نهاية المطاف مُ  درك جيداا لكنه كان يُ 

ستوى معين حتى تتمكن الدولة من فعل ما تريد، علة عند مُ يمكننا إبقاء الشُ و ، هو السيطرة على الحرب
 ".اللمهم لكنها لم تحل مشكلة االحتوهذا 

جميع رؤساء أجهزة المخابرات وجهات نظر يسارية ليبرالية  تبنى ، بللم يكن وحده في هذا الرأي
 ،ستقلةسياسي ينطوي على تسوية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مُ  وأيدوا حالا  ،بشأن القضية الفلسطينية

من آرائه الشخصية حول  على الرغم ،ولكن إذا تحدثوا عن هذا األمر فسيكون ذلك بصوت ناعم للغاية
 بكفاءة عالية. "اإلرهاب"بل استمر في تطبيق سياسة منع  ،عن رؤسائه "شالوم"لم يتراجع فاالحتالل، 

ضد قوات  "إرهابية"في ذلك الوقت كان الشاباك يجد صعوبة في التعامل مع اندالع أعمال 
م ااستخدتم وبالتالي  ،قوانينألي  الشاباكخضع فيها يفي لبنان، وهي أرض ال ” اإلسرائيلي الجيش“

"اللبننة الذي ترأس عمليات الوكالة في ذلك البلد، إن  "شمعون روما"قال  ،أساليب وحشية بشكل خاص
مع عدم وجود مدنيين أو صحفيين يتنقلون، كان الشعور بحرية العمل بدون كل ، أثرت على الشاباك

 ير".، وكان لذلك تأثا  ذلك الدخول إلى وسائل العالم رائع

ناك عملية فساد "كانت هُ : "يوسي جينوسار"قال  ،"أفراهام شالوم"رت حرية التصرف على لقد أث  
مكن أن يكون أفروم الذي شارك في ما كان يجري في لذلك من المُ ، على جميع المستويات بسبب لبنان
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لم يعمل في الواقع لبنان بأكثر الطرق حميمية، قد أعطى تعليمات بأنه يمكنه الفالت في لبنان لكنه 
 .السرائيلي"

قد أشرف بالفعل على العمليات في الشاباك مع  "شالوم"كان  ،بحلول وقت هجوم عسقالنو 
ناك سبب للشك في أن اثنين آخرين من القتلى لم يكن هُ و  ،اإلفالت من العقاب لمدة أربع سنوات

 سببون مشكلة.الفلسطينيين سوف يُ 

نحو الحافلة عندما بدأت عملية اإلنقاذ وكان يقف بجوارها لكن أحد األشخاص الذين اندفعوا 
 ."أليكس ليفاك"دعى يُ  إسرائيلياا  اا صحفي اا باشرة عندما انتهت، كان مصور مُ 

نية رأى رجالن قويان البُ حيث  ،كل من حوله "ليفاك"ر صو   ،في االضطرابات التي تلت ذلك
"عندما التقطت تلك اللقطة، لم و ،أنه مقيد اليدين رَ م يُ في البداية ل اا،أقصر أسود الشعر بعيد يقودان شاباا 

لكن عندما اقتحمني أحد  ،كاب الذين تم إنقاذهمفي البداية اعتقدت أنه كان أحد الرُ  ،أكن أعرف من هو
في الواقع ولكن " ،المرافقين في غضب، اعتقدت أنه اعترض على تصويرهم ألن الرجل كان عميل سري

 ."الطيور"شطاء اثنين من نُ كان مجدي أبو جمعة مع 

حصل على أُ رافقين، صاح أحد المُ  ،ناك وميضكان هُ و ضعة أمتار بعد ب   وشهد أحدهم: "جرناه
 الفيلم!"

في صورته  مهماا  ناك شيئاا قد أدرك بعد ما كان يحدث بالضبط، لكنه أدرك أن هُ  "ليفاك"لم يكن 
رعان ما قام بتبديل ويطالب بالفيلم، سُ  "طيورال"األخيرة، لذلك في الوقت الذي قبل أن يصل إليه عامل 

 .واخفائه في مالبسهفي كاميرته  الفيلم

تلوا عندما هاجمت القوات الحافلة فجر اليوم، بعد أن "اإلرهابيين قُ ” اإلسرائيلي الجيش“وأعلن 
لون التي يعم "ليفاك"حررون في جريدة أدرك المُ  ،"السريعالساحلي الطريق من  على خطفهاعشر ساعات 

 شخصاا  لكن أوقفهم، العسكري الرقيب لكن الصورة، طباعة وأرادوا ،الصحفي السبق لديهم أنلصالحها، 
 وقت فيو  طبعته، التي شتيرن األلمانية الصحيفة األسبوعية ذلك في بما األجنبية، الصحف إلى اسربه ما

 ثم تايمز نيويورك ةصحيف عن نقالا  حال، أي على القصة ونشرت ،الرقابة "شوتحدا" تحدت الحق
 .الصورة عرضت

معة على أنه الرجل الظاهر في تعّرف أقارب وجيران في قطاع غزة على مجدي أبو جُ حيث 
قيد اليدين، وال يبدو أن العمالء يساندونه، مما روح ظاهرة، وعيناه مفتوحتان وهو مُ ال توجد جُ و  ،الصورة

 شير إلى أنه يقف بمفرده.يُ 
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داهمة ضجة عامة خالل المُ  "اإلرهابيين"عالن الرسمي عن مقتل جميع أثار نشر الصور بعد اإل
ل بَ حرب لبنان، وأدى إلى اعتداء عام على الحكومة من ق   أوجدتهالطات التي تزامنت مع انعدام الثقة بالسُ 

 وسائل اإلعالم الليبرالية. في عدة أشخاص

لكن طلباتهم لم تلق آذاناا  ،ةإجراء تحقيق في القضيعارضوا  "شالوم"و "شامير"رئيس الوزراء 
بتشكيل لجنة تحقيق، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة أخرى من  "موشيه أرينز"أمر وزير الدفاع حيث  ،صاغية

 قبل وزارة العدل.

 
 صورة للباص بعد عملية المداهمة وقتل واعتقال المنفذين

 
___ 

عشرة من  "أفراهام شالوم"ر بعد يومين من إعالن التحقيق األول، أم ، أيأبريل / نيسان 28في 
الذين شاركوا في عمليات القتل، والمستشارين القانونيين للوكالة، وغيرهم من كبار  "الطيور"فرقة رفاقه من 

رتقال بالقرب من نتانيا، شمال تل ستان بُ بالتجمع في بُ  ، أمرهم"يوسي جينوسار"المسؤولين، بما في ذلك 
غطاة بأجهزة نشآت الشاباك، التي كانت مُ عن مُ  ن يراهم فيه أحد، بعيداا ل نعزالا مُ  كاناا اختار مُ حيث  ،أبيب
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أن يخشى شالوم فإن على الرغم من ذلك و اآلن أما  ،الشاباك لمهماتتخدم تسعادة وهذه األجهزة  ،تنصت
 خططه.شوشوا عليه يُ 

علوا كل ما ، وأن يفاا ورجاله أال يكشفوا الحقيقة أبد "شالوم"أقسم  ،في تلك الليلة تحت النجوم
"سيتم الكشف عن أمن  :قال لهم شالومكما القضية، ألنهم إذا لم يفعلوا ذلك،  إلخفاء هذهيتطلبه األمر 

 ".الدولة وأسرار الشاباك

أو إذا تم الكشف عن الحقيقة من خالل هذه التحقيقات،  ،كانوا يعرفون أنهم إذا قالوا الحقيقة 
: "لقد أقسموا "شالوم"نائب  "رؤوفين حزاك"قال  ، حيثمة القتلهفيمكن محاكمتهم بتهمة التعذيب، حتى بتُ 

بمعنى ] Krenkليس موضوع من ألسنتهم،  لبعضهم البعض ببساطة أنهم لن يتركوا هذا الشيء يخرج
 وال مسألة التغطية. ،باللغة اليديشية، االسم الرمزي للقتل[ "المرض"

، الذي حضر اك"حز "، وضعوا خطة وصفها ستان البرتقال وفي اجتماعات الحقة في منازلهمفي بُ 
ؤسسات القانون وحكومة ضد مُ  سبقاا بعض االجتماعات، في وقت الحق بأنها "حملة مخطط لها مُ 

 الوالية".

مثل أن يتم تعيين مُ  "شامير"و "أرينز"اقترح شالوم على  :أوالا  ،تتكون الخطة من جزأين مترابطين
ثيل منصب الشاباك والتأكد من أن أسرار التنظيم لن عنه كعضو في لجنة التحقيق، بحيث "يتم تم

ضو في تحقيق وزارة كعُ  "يوسي جينوسار" ألمانتم قبول هذا االقتراح الذي يبدو أنه بريء، و و  ،تتضرر"
 الدفاع.

لقد كان أحد الرجال الذين أقسموا اليمين السرية  ،بمثابة حصان طروادة لشالوم "جينوسار"كان 
ن من يل اثنت  "ماذا حدث؟ قُ  ،كان هو نفسه قد شعر باإلهانة من وجود اللجانفي بستان البرتقال، و 

"لهذا تحطمون العالم كله؟ احتج في وقت الحق حيث ، الرهابيين الذين اختطفوا حافلة وقتلوا ركابها"
 والجميع يعرف بشكل أو بآخر ،”إسرائيل“ النفاق! لسنوات كنا نقوم بتنظيف مياه الصرف الصحي في

 ".تم تنظيف مياه الصرف الصحيكيف ي

شكلته "مع الحقائق كانت مُ  ،مشكلة أخالقية مع قتل اإلرهابيين"أي  : "لم يكن لدي  "جينوسار"قال 
: "القاعدة األسمى بعد بالنسبة له حلوال ،مثلين خارج الشاباك"ناك الكثير من المُ كان هُ  ،على األرض

 دم قول الحقيقة جزء ال يتجزأ من إزالة المشكلة".عو  ،”إسرائيل“ عملية فاشلة هي محو بصمات دولة

رفة اجتماعات وزارة الدفاع واستمعت إلى شهود عيان من خالل النهار جلست اللجنة في غُ 
للقاء  "جينوسار"ثم في الليل، تسلل  ،"أليكس ليفاك"شطاء الشاباك ومدنيين ورهائن والمصور نود ونُ الجُ 
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ساعدة في ستشار القانوني، لتزويدهم بتفاصيل جلسة ذلك اليوم والمُ مُ شالوم ودائرته الداخلية في منزل ال
 إعداد الشهود لليوم التالي.

 ،: اتهام جنود إسرائيليين أبرياء بجرمتي القتل التي أمر بها"شالوم"هذا الجزء الثاني من مؤامرة 
طة معقدة خُ  "شالوم"وضع  ،"الطيور"، وأعضاء فرقة اكباستشارين القانونيين للش، المُ "جينوسار"إلى جانب 

 الجيش“لتحويل مزاعم القتل من أنفسهم إلى الرجال الذين وضعوا أيديهم على الفلسطينيين أوالا: جنود 
 ."اسحق مردخاي"تحت قيادة العميد الجنرال ” اإلسرائيلي

وخيانة  ،والتآمر ،تطلب الحنث باليمينحيث  ،غدرهافي طة تخطف األنفاس كانت هذه الخُ 
خالل عمال سوياا قربين منذ أن مُ  "مردخاي"و "جينوسار"كان فقد  ،شريف وصديق   ذهلة لرجل  مُ عميقة و 

يونيو  27وسام الشاباك الخاص في  "مردخاي"قد منح  "جينوسار"حتى أن  ،1982غزو لبنان عام 
 فتح في جنوب لبنان.حركة ضابط عمليات  "عزمي زرائير"كرمز لمساعدته الشاباك على قتل  ،1982

قال في إحدى حيث  ،ما تطلبه اللجنة اا لقد فهم جيد ،عقدة من األكاذيبشبكة مُ  "جينوسار"سج ن
ال فإن هذه اللجنة لم  ،دان هناشخص ما يجب أن يُ ، "يا رفاق ال توهموا أنفسكمالتجمعات السرية:  وا 

 ".هو السيد يتسحاق مردخاي ذنبا  تقم بعملها .. الشخص الوحيد الذي يمكن أن يكون مُ 

 "جينوسار"و "شالوم"تدرب  ،"إيهود يتوم" "الطيور"فريق لشهادة األساسية كانت شهادة قائد ا
قال للجنة: "وصلت أنا ورئيس الشاباك إلى حيث  ،في الليلة السابقة وتكراراا  اا مرار  "ياتوم"واآلخرون مع 
ناك كان هُ و  ،عضعد حوالي عشرة أمتار من بعضها البرأيت مجموعتين من الناس على بُ  ،مكان الحادث

عندما دخلت في طريقي، رأيت مجموعة من و"، في كل مجموعة ما بين عشرين إلى ثالثين شخصاا 
فقد  ،الناس تذكرني اليوم بأوصاف الفالحين السوريين الذين هاجموا طيارينا ]الذين أسقطوا فوق سوريا[ 

لقد جذبتني أجواء  ،، صفعته أيضاا "بياإلرها"عندما رأيت و  ،كانوا يفعلون ما يشعرون به بأيديهم وأقدامهم
يضرب أحد  "مردخاي"، لكنه رأى الجنرال الحدثقال إنه لم ير رجال الشاباك في و ". غضب الغوغاءال
 بمسدسه. "اإلرهابيين"

إليه كانوا في حالة سيئة للغاية، ونقلهم إلى  "اإلرهابيين"للجنة إنه عندما تم تسليم  "ياتوم"قال 
تأثرا بشدة بأمانة كان مُ  "مئير زوريا"رئيس التحقيق اللواء المتقاعد أما  ،عن وفاتهمالمستشفى حيث أعلن 

المقصود ولكن  ،"إلرهابي"كان الشاهد الوحيد الذي اعترف، حتى أنه أعرب عن أسفه لصفعه و  ،"ياتوم"
 لتستر على سر أكبر بكثير.لكان من هذا "االعتراف" بالطبع 

شهادته، إدالئه بمسؤول آخر في الشاباك خالل ه هذا السؤال لوج   ؟"الذين رأيتهم يضربون"من 
أجاب: "إنه أمر معقد للغاية و  ،بعد أن وصف المشهد الذي شاهده بأنه إعدام خارج نطاق القانون
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خ اصر وصل  ،الشخص الوحيد الذي يمكنني تمييزه هو إيتسيك ]يتسحاق[ مردخاي، ويصعب تذكره
، يك يضربهم على الرأس ضربات قوية""رأيت إيتس :ر من الشاباكوقال شاهد آخ ،ضرباته إلى السماء

 هود الوكالة.شُ  جميعحذوه  اوحذ ،لكنه لم يستطع التعرف على أي شخص آخر

: "جاءني جينوسار "كوبي"قال  ،بنفسه أيضاا  باليمينث ن  على الح   "وبيكُ "ل م  تآمرون حَ حاول المُ 
ومضى  ،قلت له إنني لم أر ذلك، ربهم حتى الموتيض "مردخاي"للتأكد من أنني سأشهد أنني رأيت 

قلت في  ،للضرب "اإلرهابيين"غير موجود أثناء تعرض  "أفاروم"وسألني من وجهة نظري ما إذا كان 
قال: "إذا كان األمر كذلك فمن وجهة نظري لم تكن هناك ثم  ،"وكان أول من ضربهم ،ناكالواقع كان هُ 
عن اا أدركت أنهم يريدونني بعيدا حينها  ،ي مهمة دائمة في إيطاليابعد ذلك أرسلوني فو  ،على اإلطالق"

 سراا  اا سافر مُ  كانالذي  ،"كوبي"ومع ذلك أصر على استجواب  "،لجان التحقيق "لجنة التحقيق بوزارة العدل
صاح  ،، قال لرئيسه إنه لن يدعم روايته لألحداث"أبراهام شالوم"وفي لقاء حاد مع  ،”إسرائيل“ إلى
 غدر!" ا: "هذ"شالوم"

عدة مرات خالل الثالثين عام التي قضاها في الشاباك، قال إنه  شديداا  الذي واجه خطراا  "كوبي"
لقد فعل  ،ناك حياا"قال: "كنت أخشى أال أخرج من هُ  ،خائف على حياته أكثر من تلك اللحظة لم يكن أبداا 

 ذلك لكن مشاعره كانت تدل على العمق الذي غرق فيه الشاباك.

 ،والمستشار القانوني "جينوسار"و "شالوم"و "كوبي"النهاية تم التوصل إلى حل وسط بين  في
 ."اإلرهابيين"زوراا بأنه كان مشغوالا باالستجواب ولم ير ضرب  "كوبي"شهد حيث 

 يها عدةن بارعون في الحيلة والتعتيم، وتم التدرب علفيوُ رَ شهادات الشهود اآلخرين التي نسجها ح  
التأثير التراكمي لثالث عشرة رواية ألن  ،التحقق منها بشكل مثالي مع بعضهم البعض وتم ،ساعات

 على لوحات التحقيق. قوياا  اا ترك انطباعسي اا رفاء ظاهريتطابقة من رجال شُ مُ 

___ 
 

"ظهر بوضوح من مواد حيث  ،لتحقيق النتائج التي توصلت إليهامايو أصدرت لجنة ا 20في 
فهم منه أن مكن أن يُ وعناصر الشاباك لم يتم إعطاؤهم أي أمر يُ ” اإلسرائيلي الجيش“التحقيق أن قوات 

 ".ينشوهاة يجب أن يكونا قتلى أو ماللذين بقيا على قيد الحي "اإلرهابيين"

 "مردخاي"وأشار إلى أن شهادة  "أبراهام شالوم"مصداقية كاملة لشهادة أعطى التحقيق كما أن 
مع عدد من الشهادات التي سمعناها  "ال تتوافق جزئياا  "اإلرهابيين"ي قتل وادعائه بأنه لم يكن الشخص الذ

 عينة من قبل جهات أخرى".ومدعومة بتفاصيل مُ 
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ضد  رطة العسكرية تحقيقاا جري الشُ لكنها أوصت بأن تُ  ،جناءحدد اللجنة من قتل السُ لم تُ 
توصل تحقيق  1985في يوليو و  ،أدى ذلك إلى توجيه االتهام إليه بتهمة القتل غير العمد ،"ردخايم"

 ماثلة.وزارة العدل إلى نتائج مُ 

بشدة نفى  "مردخاي، في حين أن "على جرائمه رجل بريء سيحاكمبينما  ،"شالوم"نجحت مؤامرة 
 .أحد تقريباا  صدقهُ المزاعم الموجهة إليه لكن لم يُ 

 قال إيهود باراك: "أي رجل آخر في مكان مردخاي كان سيقتل نفسه".

 مردخاي: "لمدة عامين مررت أنا وعائلتي بالجحيم".قال و 

مناحيم "دافع عسكري شاب وحيوي اسمه على الرغم من ذلك، فقد شارك مُ و  ،لحسن حظه
مثل الجيش في لجنة تحقيق وزارة العدل، في وقت الحق في عملية الحكم على ، الذي كان مُ "فينكلشتاين

 ما إذا كان ينبغي توجيه الئحة اتهام لمردخاي.

وهو يهودي أرثوذكسي لديه عزيمة لفصل الشعر التلمودي والتشكيك، والذي  "فينكلشتاين"قام 
"من ناحية  ،ما خطأ أن هناك شيئاا  رَ عَ وشَ  ،بفحص األدلةقام أصبح فيما بعد قاضي محكمة محلية بارز، 
هذه  لكن ،"كان من غير المعقول أن يكذب أي منهم :كانت شهادة عناصر الشاباك واضحة"، قال

 ".بدت غريبة بالنسبة لي "مردخاي"حاولة إللقاء اللوم على المُ 

من الحافلة قام بضربهما مرة واحدة أثناء  "اإلرهابيان"عندما اقتيد  :أنه "مردخاي"اعترف 
شير بوضوح إلى أن أبناء عمومة أبو جمعة قد تم استجوابهما، لكن الفحص الدقيق لجميع األدلة يُ 

ضد الشاباك ووزارة  "فنكلشتاين"ل قاتَ  ،مما ادعى نشطاءه ،في حالة أفضل بكثيرتسليمهم إلى الشاباك 
همة القتل، وحصل على شهادة خطية من بتُ  "مردخاي"اكمة العدل، وكالهما كان يضغط من أجل محُ 

 "اإلرهابيين"قد تسببت في مقتل  "مردخاي"شير إلى أنه ال يوجد احتمال بأن ضربات الطب الشرعي تُ 
 دا أنهما أن تكون في حالة جيدة.اللذين ب

وكان  ،منع توجيه االتهام لمردخاي في تهمتين بالقتل غير العمد "فينكلشتاين"لم تستطع جهود 
لكن عمله القانوني الدقيق كان له دور فعال في  ،م في محكمة عسكرية خاصةحاكَ أن يُ  "موردخاي"على 

 ."مردخاي"ت المحكمة َأبر   ،يرة لألدلةوجلسة استماع قص ،المحاكمة نفسها، وبعد جلسة واحدة

رغم أنه و ل طيب في الوحل وشوه اسمه، جُ تم جر رَ حيث  ،يبدو أن هذا هو نهاية قضية عسقالن
 ب أحد على جرائمه.لم يتم الكشف عن أي أسرار لـ "الشاباك" ولم ُيحاسَ إال أنه  ،تم تطهيره في النهاية
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___ 
 

ثالثة من كبار مسؤولي هناك ولكن  ،بشكل كامل برمتهمكن أن يتم نسيان األمر كان من المُ 
قرر أن نائب المدير الذي كان من المُ  "رؤوفين حزاك"أحدهم كان  ،ضمائرهمالقلق الذين أثار من الشاباك 

قال و  ،من الكذب "شالوم"في البداية حاول الرجال الثالثة تحذير  ،قريباا  اباككرئيس للش "شالوم"يحل محل 
لكن و  ،"عليه التغطيةعدم إن "نيكسون لم يسقط بسبب االختراق الغبي ولكن بسبب  "شالومـ"ل "فالج راداي"
توصل ثم عندما بدأت مؤامرة الحنث باليمين،  تورطاا كان مُ  "حزاك"على الرغم من أن  ،لم يرد "شالوم"

آمرين، بمن فيهم صول على اإلغالق إال إذا استقال جميع المتإلى استنتاج مفاده أنه ال يمكن الحُ  الحقاا 
 .ذلك "شالوم"وقد رفض  ،هو

، "شيمون بيريز"قابلة رئيس الوزراء من مُ  "حزاك"ن تمك   ،1985تشرين األول )أكتوبر(  29في 
بموجب اتفاق تناوب، ألن حزبيهما قد تعادال في انتخابات  1984في سبتمبر  "شامير"محل  الذي حل  
الحظات التي لم تدخر أي ، الذي جاء بصفحة من المُ "كحزا"بانتباه إلى  "بيريز"استمع  ،الكنيست

"األساس األخالقي الذي اعتمد أن : "بيريزـ"ل "حزاك"وقال  ،تفاصيل في وصفها لعمليات القتل أو التغطية
 انهار".قد عليه الشاباك في أداء واجباته 

 ".أي قرارفكر قبل أن أتخذ أجاب بيريز: "عادة ما أُ 

وأن  ،الرتياح، وشعر أن لوائح االتهام قد تم أخذها على محمل الجدبشعور من ا "زاك"حغادر 
كان قد ألنه  ،حنكة وأكثر أكثر تكتيكاا  "شالوم"كان حيث  ،خطئلكنه كان مُ  اا،ناسب سيكون وشيكالرد المُ 
حاولة تمرد من لرئيس الوزراء: كانت هذه مُ  ختلف تماماا في وقت سابق ووضع سيناريو مُ  "بيريز"التقى 
 ثالثة من خارج القانون، وكان هدفهم اإلطاحة به واالستيالء على الشاباك.قبل 

رحلوا في عار عن الخدمة التي ثم  ،غين الثالثةبل  المُ  "شالوم"طرد  "،بيريز"وبدعم كامل من 
 بأنهم خونة. ظنوامنفصلين عن جميع زمالئهم الذين  ،لهامن أجضحوا بحياتهم 

جاء الثالثة إلى  ،1986آذار )مارس(  9تأخر من ليل ي وقت مُ ف ،خالفاتبلغين عن المُ لكن المُ 
يتسحاق "دعي العام ودخلوا مكتب المُ  ،المكتب الرئيسي لوزارة العدل شبه المهجور في القدس الشرقية

 ."زامير

ليس فقط  ،بلغون الثالثة القصة الكاملةعرض المُ حيث  ،استمر االجتماع ثالث ساعات ونصف
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أيضاا عن ، ولكن "مردخاي"حاولة تأطير ومُ  عن مقتل الفلسطينيين

 والتعذيب والحنث باليمين التي مارسها الشاباك لعقود.
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سمع القصة وفشل  "بيريس"صعوبة في تصديق أن  "دوريت بينيش"دعي العام وجدت نائبة المُ 
 تر؟"هل تحدثت عن التس "في لقائك مع رئيس الوزراءفي التصرف: 

 "ظهر كل شيء".: اك"حز "قال 

ال  ،شعرت وكأن السماء قد هبطتدعي العام للمهام الخاصة: "نائب المُ  "يهوديت كارب"قال 
ال  ،لجميع األنظمة وفسادا   ،لسيادة القانون صارخا   ا  لقد كان تقويض ،ناكبالغة في ما حدث هُ يمكن المُ 
 ". ”سرائيلإ“ ماثلة في تاريخ دولةطورة مُ ذا خُ  ا  أتذكر حدث

مارسات الشاباك وتحقيق أوسع في مُ  ،ثم بدأ تحقيقان جديدان: تحقيق للشرطة في قضية عسقالن
 ."كارب"من قبل لجنة برئاسة 

طلق، لقد نجا من تحقيقين من خالل الحنث باليمين والكذب المُ  ،بالنسبة لشالوم كانت هذه كارثة
طاردته، واآلن بعد أن نيين القتلى استمروا في العودة لمُ لكن الخاطفين الفلسطي ،وتم طرد المبلغين الثالثة

 حققين بسيناريو آخر مختلق.سيكون من الصعب عليه إقناع المُ ، المؤامرة الكاملة انكشفت

وبدالا من ذلك، شنوا "حملة واسعة من األكاذيب والنميمة  ،لم يتراجع شالوم وحلفاؤه ،ومع ذلك
تم وضع مسؤولي الوزارة تحت  ،"كارب"على حد قول و وزارة العدل"، بلغين الثالثة وضد والتشهير ضد المُ 

 ،حاولة التفوق على خصومهمحاولة لجمع معلومات لالبتزاز ومُ وتم التنصت على هواتفهم في مُ  ،راقبةالمُ 
 راساا حُ  "زامير"وتم منح  ،تم توجيه تهديدات مجهولة المصدر إلى مسؤولي الوزارة في ظالم الليلو 

ركزة إلى منزله، على في إحدى الليالي تم إرسال سيارة إسعاف للعناية المُ و  ،مدار الساعةشخصيين على 
وقالت مصادر الشاباك للصحفيين  ،الرغم من أنه كان بصحة جيدة، وتم إرسال إكليل جنازة هناك أيضاا 

 ."بينيش"دعي العام للدولة ومانسية مع نائب المُ بلغين كان على عالقة رُ إن أحد المُ 

، قيدة للشاباكذهل الذي ظهر خالل تلك الفترة هو الصالحيات غير المُ : "الشيء المُ "بينيش" قال
مكن أن تستهدف أي شخص، حتى النظام لطة يُ نا نتعامل مع األمر، أدركنا أن هذه السُ عندما كُ ف

ذا لزم األمر على المستوى السياسي  ".هددينمُ و  لوثين، مكشوفينوجدنا أنفسنا مُ  أيضاا، القانوني، وا 

استمرت التحقيقات في أبريل ومايو من عام  ،حققي الشرطة لم يتراجعواومُ  "كارب"و "بينيش"لكن 
 على الرغم من التشهير ومحاوالت الترهيب. 1986

وعندما استجوبته الشرطة، ادعى أوالا أن وزير ، مسَ إلى الكذب تحت القَ  "شالوم"لجأ  ،في النهاية
، ونفى 1986أبريل  16به في  "أرينز"عندما التقى  ،قتل خاطفي عسقالنأمره ب "موشيه أرينز"الدفاع 

"كان لدي انطباع بأنك أعطيت مثل هذا األمر ولكن اآلن بعد أن  :وقال "شالوم"ذلك بشكل قاطع اعتذر 
 لم يكن األمر كذلك". ،نت مخطئا  أتحدث معك أرى أنني كُ 
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 "شالوم"وزعم ، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الذي كان "شامير"اللوم على ، قام بإلقاء بعد ذلك
بضرب الفلسطينيين حتى الموت، ثم أمر أو على األقل وافق على التستر الذي  اا أعطى أمر  "شامير"أن 

نفى أي شيء من هذا القبيل بعد أن تم القبض عليه مرة أخرى، تالشى  أيضاا  "شامير" ،أعقب ذلك
 ،األسرى "اإلرهابيين"أنه يجب قتل  1983تماع في نوفمبر وزعم أن شامير أخبره في اج " أكثر،شالوم"

لطة شاملة لتقرير ما إلى اإلصرار على منحه سُ  "شالوم"في النهاية تحول و  اا،شامير أيضاألمر الذي نفاه 
صول على زراء للحُ إذا لم يتمكن من الوصول إلى رئيس الوُ  ،جومحتى قبل الهُ  "اإلرهابيين"يجب فعله مع 

 التوجيه.

تورطين في صر على مقاضاة جميع المُ يُ  "يتسحاق زامير"دعي العام كان المُ  ،1986لول مايو بح
فساد مسار العدالة ،القتل العمد :همالقضية بتُ   د من التهم اإلضافية.يعدالو  ،والحنث باليمين ،وا 

 لم يتبق لديه سوى بطاقة واحدة للعب.و  ،شر شالوم في الزاويةحُ 
___ 

 

 "جينوسار"ومستشاريهم القانونيين في غرفة  "يوسي جينوسار"مع  "شالوم"قى الت ،في أواخر مايو
لقد عملوا من ملفاتهم ومن  ،في تجميع قائمة الموتى بدأوا معاا  ،في فندق جراند بيتش في تل أبيب

ت في السنوا اكبامان والشأتلوا على يد الموساد و ذاكرتهم، وكتبوا أسماء وأماكن وتواريخ األشخاص الذين قُ 
 التي سبقت اختطاف عسقالن.

 ".ما"ذهب كل شيء في الوثيقة بموافقة أفر : "جينوسار"قال  ،ناك لفترة طويلة"جلسنا هُ 

عدامهم في بيروت على يد  وكان على القائمة أربعة دبلوماسيين إيرانيين سمح الموساد بتعذيبهم وا 
الذين "ماتوا بشكل  أمانالتابعة لـ  504ة كانت هناك أهداف الوحدو  ،حاتمروبرت الجزار الكتائبي "الكوبرا" 

ناك عملية الشاباك في يونيو كانت هُ كما  ،ألسفللوسادة" وُدفنوا ووجههم خنقهم بطبيعي عن طريق 
في ثالث سيارات مرسيدس سيدان إلى المرآب  في قرية بيديا، حيث وصل خمسة عشر عنصراا  1984

 الذي تم اقتياده إلى إحدى السيارات وقيل له: وفقاا  ،"مرشد نحاس"الذي يملكه القائد الشيعي المحلي 
على  باألعيرة الناريةثته المليئة وُعثر في وقت الحق على جُ  "يمكنك اختيار كيف تموت"لشاهد عيان، 
حتلة، وكذلك تم تدوين أسماء األشخاص الذين اختفوا ببساطة من األراضي المُ حيث  ،أطراف القرية

 ."األوزان"تلوا في برنامج أسماء جميع الرجال الذين قُ 

ولم تشمل  -ثالث صفحات وسبعة وستين اسماا فقك –لم تكن بأي حال من األحوال قائمة كاملة 
 ."مخربين"لكنها كانت مجموعة  ،الوفيات في لبنان والضفة الغربية وغزة أسماء
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إلى إثبات  كانت وثيقة قانونية تهدف اا ظاهري ،"ملف الجماجم"اسم  على الملف "جينوسار"أطلق 
في الوقت نفسه، كجزء من برنامج القتل خارج  ومقبوالا  بقتل خاطَفي عسقالن كان روتينياا  "شالوم"أن أمر 

بأنه إذا تم توجيه االتهام لشالوم  ضمنياا  تهديداا و ، ابتزازاا محض في الواقع كان لكنه  ،نطاق القانون
 وحلفائه، فسيأخذون آخرين معهم بمن فيهم رؤساء الوزراء.

، أهمية ملف الجماجم الذي وضعوه على الطاولة "لقد فهمنا جيدا  قال وزير سابق بالحكومة: 
تورطين كان من الواضح لنا أنه يتعين علينا وقف الهستيريا العامة والتأكد من أن عناصر الشاباك المُ 

 .لن يضطروا للذهاب إلى المحكمة"

)وزير  قدمت استقالتي إلى شامير"" :ومقال شال ،لقد كانت مناورة صادمة لكنها كانت فعالة
كان يخشى أنه إذا فعلت ذلك، حيث  ،’ال تجرؤ‘ :"قال لي ،دير الدولة(ثي الذي يُ الخارجية وجزء من الثاُل 
 ، الذي كان وزيراا "رابين"و "شمعون بيريز"قابلة رئيس الوزراء لمُ  "شامير"فذهب  ،فسيتعين عليه أيضاا 

 ".سفلاألإلى  معنا لذا إذا تخلت عنا الليكود فإننا سنجرك ،هذه الموافقات"لقد أعطيت مثل  :للدفاع وقال

ؤثر للغاية كان حام مُ اقترحه ألول مرة مُ  ،في نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق مشكوك فيه
سيصدر عفواا شامالا  "حاييم هرتسوغ"رئيس الدولة  ،قدم المشورة لكل من رئيس الوزراء ورؤساء الشاباكيُ 

وهكذا تم تبرئة أحد عشر رجالا قبل توجيه  ،تورطين، ويغطي جميع اإلجراءات ضدهمصر الشاباك المُ لعنا
في المقابل كان و  ،لن ُيحاسب أي شخص على مذبحة عسقالن أو أي شخص آخرو  ،االتهام إليهم

 من الشاباك. "شالوم"المطلب الوحيد أن يستقيل 
 تمسكاا ، مُ لطة""بإذن وسُ كتب أنه تصرف و  ،اتهبفبرك "شالوم"، تشبث بدون أذىحتى بعد رحيله 

في أعقاب هذه القضية تقرر أن و  ،هو الذي أصدر األمر بقتل الخاطفين الفلسطينيين "شامير"بزعمه أن 
خابرات ورئيس الوزراء سيحضرها سكرتيره العسكري وكاتب جميع االجتماعات بين رؤساء أجهزة المُ 

 ات.االختزال الذي سيقوم بتسجيل اإلجراء

اليومية وصفاا لما حدث:  حداشوتمت صحيفة قد   ،على العفو "هرتسوغ"في اليوم التالي لتوقيع 
"لذا جلس هؤالء األشخاص، وفي عمل مشابه الجتماع المجلس العسكري في بعض الواليات النائية في 

 أمانرئيس السابق لـ ال- "هرتسوغ"دافع الرئيس و  ،"الوا حبل المشنقة من حول أعناقهمأمريكا الالتينية أز 
ح إليه: "إن عملية لم  عن هذا اإلجراء في بيان لوسائل اإلعالم، لكن القليل منهم فقط أدرك ما كان يُ 

بهذه الطريقة ربما كان و  ،سنواتلالتحقيق في القضية كانت ستقتضي الكشف عن طريقة عمل الشاباك 
 .للبلد؟" ن ذلك مفيداا هل كا ،من الماضي قضيةمكن ظهور ستين إلى ثمانين من المُ 
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18 
 شرارة حصلتثم 

 

 

نظمة التحرير الفلسطينية، تدرب ن مقر مُ وتحديداا في منتجع سياحي ليس ببعيد ع ،في تونس
طة هي ، كانت الخُ كبيرمن أفضل مقاتلي أبو جهاد لمدة عام لشن هجوم  شخصاا  ثمانية وعشرون

سافرون في زوارق مطاطية بالة تل أبيب، ثم يُ لبحر قُ من الجزائر العاصمة إلى ا كبيرةاإلبحار في سفينة 
، مطلع الفجرفي بات يارن إحدى ضواحي جنوب تل أبيب، حيث سيأتون إلى الشاطئ  ،إلى الشاطئ

 ويختطفون حافلة أو اثنتين ويجبرون السائقين على نقلهم إلى مقر قيادة األركان العامة للجيش
 قتحموايو طلقوا النار على الحراس عند البوابة ي ، ثمبتل أبيب "كيريا"جمع حكومة في مُ ، ”اإلسرائيلي“

مكن من الناس على طول قتلوا أكبر عدد مُ ويندفعوا نحو مكاتب رئيس األركان ووزير الدفاع، يالمجمع و 
إلى  والمخارجخل اسد المد من خالل ،سيطر على أحد المبانيتُ أن  امن شأنه ةبُخطو ا مو قو يالطريق، ثم 
تم تلبية مطالبهم يإذا لم  ،بالقتل وتهديدهم ،مكن من الرهائنأكبر عدد مُ  واحتجاز ،جمعمُ أحد شوارع ال
 جون اإلسرائيلية.نظمة التحرير الفلسطينية من السُ مُ  "إرهابيي"بإطالق سراح 

، وهو أحد األيام الهولوكوستبعد يومين من ذكرى  ، أي1985أبريل  20الهجوم في  سيكون
في حالة تأهب لمدة دقيقتين ” إسرائيل“ عندما يقف جميع مواطنيو ، ”اإلسرائيلي“ يماألكثر أهمية في التقو 

، "اإلرهاب"نود الوطن الذين سقطوا وضحايا مع انطالق صفارات اإلنذار في جميع أنحاء البالد لتكريم جُ 
في تل  ظلمةوء النهار إلى ليلة مُ "نريد تحويل ضُ شيء جديد لإلسرائيليين:  عطيأراد أبو جهاد أن يُ 

 .األخير معهم قبل انطالقهم لقائهأبو جهاد لمقاتليه خالل هذا ما قاله  أبيب"

 هذا فيف ،األحد يوم وكذلك ،أبيب تل تاريخ في اا أسود يوماا  ،هذا السبت يوم سيكوناهلل  بعون"
 ."والدمار والخراب الدم من أنهاراا  وتشهد بأكملها، أبيب تل غلقستُ  اليوم
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وضح مواقع تُ  ،عليها ثالثة أسهم ،جنوب تل أبيب” اإلسرائيلي“ للساحل نشر أبو جهاد خريطة
في شارع واحد على سبيل المثال و ، غلق الشوارعم نُ نهاجم مقارهم بعون اهلل ثُ "سُ إنزال الزوارق الثالثة: 

وبعد ذلك سنكون قادرين على  -خمسمائة شخص في وقت واحد- سوف نسجن خمسمائة شخص
 ".ومةسااستخدامها كورقة مُ 

سُندمر شارون "بعون اهلل قاتليه: حدد القائد العسكري األعلى للشعب الفلسطيني هدفاا واضحاا لمُ 
 نحن نعلم كيف يبدو". وُنرسله إلى جهنم

 تابوت له". قاتلين قائالا: "لديّ ضحك أحد المُ 

شيء ، ال تسقط قنبلة على رأسهبعون اهلل ، م خشب كثر للتوابيت لشارونقال أبو جهاد: لديه
 بعيد عن اهلل يا رجال".

طيح بشارون من منصب البد أن أبو جهاد كان يعلم أن هذه أمنية ال طائل من ورائها، فقد أُ 
كانت  في الوزارة التي ُطرد منه خجالا سيكون في ذلك اليوم  هواحتماالت أن ،وزير الدفاع قبل ذلك بعامين

ينيين، وال بد أن أبو جهاد كان يعتقد أن هذه هي يون الفلسطللشر في عُ  لكن شارون كان تجسيداا  ،ضئيلة
 أفضل طريقة لتشجيع رجاله.

 
 صورة ألبو جهاد )خليل الوزير( وهو يعرض خرائط على المقاومين الفلسطينيين
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ستقر كان ي الذيو ، دأبو جهالقتل األول الموساد دور أمر صُ على لقد مر أكثر من عشرين عام 
 عاش ،1982نظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في صيف عام خالء مُ بعد إو عاصمة تونس، الفي 

عد حوالي خمسة وعشرين ميالا من أنقاض ستأجرة ليست بعيدة عن الشاطئ، على بُ في فيال مُ  أبو جهاد
راقبته أثناء سفره إلى سوريا واألردن ودول مُ ” اإلسرائيلية“ خابراتتابعت المُ حيث  ،مدينة قرطاج القديمة

 ،”إسرائيل“ األوامر وتنظيم وتشجيع قواته والتخطيط لعمليات ضد إلصدار ،ي الشرق األوسطأخرى ف
 .نظمة التحرير الفلسطينيةبصفته القائد العسكري لمُ 

تعددة مُ  "إرهابية"مسؤوالا عن أعمال وكان أبو جهاد في المرتبة الثانية بعد ياسر عرفات،  جاء
بالحماسة القومية الثورية التي  بعاا شلقد ظل مُ ، سطيني آخرفل ناشطأكثر من أي ، ”اإلسرائيليين“ ضد
لكنها لم تخرج، وأنها ما  رحلتنظمة التحرير الفلسطينية أن مُ ” إلسرائيل“ ثبتعززها اآلن الرغبة في أن يُ تُ 

لحاق أضرار جسيمة  بالبدء مرة أخرى في التخطيط لشناا قرار  ذَ خ  ولهذه الغاية ات   ،زالت قادرة على الرد وا 
وشدد  ،السبعينيات ُمنتصفهجمات في الدول الغربية خاصة في أوروبا، حيث لم يعمل هو وعرفات منذ 

 على العمليات البحرية التي تتم على السفن أو بالقرب من الموانئ.

لحراس عرفات الشخصيين،  دربة جيداا الوحدة الخاصة المُ وهي  ،17نشر القوة  ،ولتحقيق ذلك
 البحرية. "فتح"و طاع غزةقورجال العمليات الخاصة إلى جنب مع فرقة  جنباا 

 ،1983ان في عام لقتل أبو جهاد في عم   مطو رة ”إسرائيلة“ خطة وضعتم في الجانب اآلخر، 
 رجاللكن الموساد خطط بالفعل لعمليات تستهدف  ،ألسباب عملياتيةوذلك  ،ولكن تم تأجيلها عدة مرات

استأنف الموساد العمل العدواني ضد كما ياتية لفتح في أوروبا، أبو جهاد بعد استئناف األنشطة العمل
 نظمة التحرير الفلسطينية في شبه القارة الهندية.مُ 

قال  ،"الحربة"ستهدف نشغلة في إعادة بناء وحدة القتل المُ مُ  "قيسارية"منذ كارثة ليلهامر كانت 
 "اعتدت أن أسميها: 1980تقاعده عام من التغييرات على الوحدة قبل  العديدالذي أجرى  "مايك هراري"

 مرموقة في عالم الموساد، نجوم خّرجو ، األدوار القيادية لفترة أطولالعديد من لعب حيث  ،"شحذ السيف
اء المهمات كبيرة جر  يتمتعون بخبرة و ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“هم اآلن من خريجي وحدات قتالية في و 

 الشجاعة واالستعداد إن لم يكن الشغف للضغط على الزناد.، ولديهم مخزون كبير من التي خاضوها
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وصل إلى الموساد عبر مهمة قتالية  ،ريةساقي"كارلوس"، وهو ناشط في  الجديد "الحربة"س ئير 
منهجية، وأن ببرودة و بذ عمليات القتل نف   "كارلوس"في لواء المظليين بقيادة أرييل شارون. قال زمالؤه إن 

 .هادئكان ينبض بشكل قلبه 

مأمون "أرسل أبو جهاد نائب قائد وحدته البحرية  ،1983أغسطس في 
على  "إرهابي"إلى اليونان لشراء سفينة وأسلحة الستخدامها في هجوم  "مريش
وبينما كان في طريقه إلتمام الصفقة في أثينا، ظهرت دراجة نارية بجانب  ،حيفا

رجل الذي كان على مقعد ال "كارلوس"قام  ،عند إشارة المرور "مريش"سيارة 
 علىالرصاص  واطالقسدس كاتم الصوت الراكب بالدراجة النارية بسحب مُ 

على مرأى ومسمع من أطفاله الثالثة  كان كل هذا ،حتى تأكد من وفاته "مريش"
 .حينها بدأوا في الصراخ من الرعب حيث، وثالثة عشر عاماا  أعوامالذين تتراوح أعمارهم بين أربعة 

ضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج عُ  "هللوزكي "وصل  ،1984سطس أغ 16في 
 اعتقد الموساد أنه هو أيضاا  ،حبش إلى مدريد على متن رحلة جوية من بيروت

 ،خطط لها في أوروباهمة ألبو جهاد الذي جنده في إحدى عملياته المُ كان في مُ 
رع في وسط مدريد، مرت دراجة يسير في الشا "هللو"بينما كان و  ،بعد ذلك بيوم
 إطالق النار،من  "هللو"نجا  ،عليه النار عدة مراترجل وأطلق  أمامهنارية من 

  ساقيه.فقد  لكنهو 

لعدد من  كان هدفاا  ،قائد سالح البحرية لحركة فتح "منذر أبو غزالة"
عندما ف ،1986أكتوبر  21قبل  "الحربةف رق "محاوالت القتل المستهدف من 

قاتل تم اختياره  وهو-ظهر له "ايلي"  سيارته في إحدى ضواحي أثينا، أوقف
عرف  "أبو غزالة"عندما توقفت سيارة  ،-لعبوات الناسفةُمتخصصا في او  مسبقاا 

جسده الممتلئ أسفل السيارة وألصق  "إيلي"ألقى  ما عليه فعله، حيث "ايلي"
أبو " ركب ،ميمه"إليارس" وهي قنبلة قاتلة من تص القطع التي أسمها إحدى
وانفجرت السيارة بالهدف  ،رعلى الُمفج   "إيلي"ضغط  ، وفوراا السيارة "غزالة
  سائقها.وب

التي تم  ،نظمة التحرير الفلسطينية األخرى في أوروباوكذلك عمليات مُ  ،في أعقاب هذه الضربات
جهاد إلى استنتاج مفاده ، توصل أبو بعدة تفاصيل الشرطة المحليةبإبالغ الموساد قام إحباطها بعد أن 

ثم قرر القيام بعملية بحرية تتم بالكامل من داخل مقره  ،مالء داخل شبكاته األوروبيةعُ  "لإلسرائيليين"أن 

 مأمون مريش

 زكي هللو

 منذر أبو غزالة
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لالستيالء على مبنى وهي عمليه خاصة  ،في تونس ومن قاعدة تدريب في الجزائر في ظل سرية تامة
 األركان العامة وأخذ أكبر عدد ممكن من الرهائن.

 طناا  498تزن في شراء سفينة مؤجرة تعمل بالديزل أبو جهاد  ت قواتشرع ،1985ي ربيع ف
كان أبو جهاد قد خطط لرحلة طويلة لقوات الكوماندوز حيث ، "أتافيروسوتحمل اسم " "بنما"تحمل علم و 

لى الساحل إلى المحيط األطلسي حول رأس الرجاء الصالح أع ،التابعة له، من ميناء وهران بالجزائر غرباا 
من هناك كانوا يأملون أن يتسللوا و  ،وصوالا إلى البحر األحمر ،عبر مضيق باب المندب ،الشرقي ألفريقيا

 صلوا إلى المياه اإلسرائيلية.يالحظهم أحد عبر قناة السويس في قافلة تجارية حتى دون أن يُ 

القطاع "مالء داخل جهاز شبكة من العُ  أمانالتابعة لـ  504لكن دون علم أبو جهاد كان للوحدة 
جوم تعلم أنه تم التخطيط لهُ ” إسرائيل“ ، كانتاا مدة عام تقريبومن الجناح العسكري ألبو جهاد،  "الغربي

وقوات حربية كونة من أربعة زوارق أبريل أبحرت فرقة عمل مُ  24في و يوم الذكرى؛ بمناسبة من نوع ما 
كانت  فجرت سفينة ثانية ، حيثميل 1800مسافة روا من االسطول البحري الثالث عشر، أبح الكوماندوز

ورست في الجزائر، وعندما وصلت  ،ؤجرة للعملية عندما كانت فارغةمُ كانت  ُتسمى "ضوء القمر"
كان ” إسرائيلة“ صواريخ طرادات أبريل، كانت ترصدهم 20 فيإلى البحر األبيض المتوسط  "أتافيروس"

عد ثالثين ميالا من على بُ  ألسطول البحري الثالث عشرل بعةتا بحرية كوماندوز وحدات على متنها
 بورسعيد.

 ،لالستسالم” اإلسرائيلي“ على السفينة النداءالذين نظمة التحرير الفلسطينية شطاء مُ رفض نُ 
السفينة ” اإلسرائيلية“ ورداا على ذلك أغرقت القوات، ”اإلسرائيلية“ فنالنار على إحدى السُ قاموا بفتح و 

 ية وقتلت عشرين شخصاا كانوا على متنها.الفلسطين

االستجواب تحت األرض التابع للوحدة مركز إلى  وتم اقتيادهم ،تم القبض على ثمانية آخرين
 ، حيثالموقع غير محدد على الخرائطولكن " شمال تل أبيب، 1391، والمعروف باسم "معسكر 504

 نشر موقعه.” اإلسرائيلي“ يمنع القانون

موسيقى وقاموا بتشغيل ناء من مالبسهم وتغطية رؤوسهم ثم ربطهم بالحائط، جتم تجريد السُ 
 تعرضوا للضرب بين الحين واآلخر.كما ستحيل عليهم، مُ النوم مما جعل ، في زنازينهم صاخبة

خططون لالستيالء بعد أربعة أيام اعترف األسرى بتفاصيل خطة أبو جهاد ووصفوا كيف كانوا يُ و 
 أمانلوال استخبارات فكرهينتين، وأخذهم وزير الدفاع ورئيس األركان  خطفو  ،امةعلى مبنى األركان الع

لم و  أحد كبار مسؤولي أمان، "عوديد راز"قال  كما "كارثة على نطاق لم نعرفه بعد" الدقيقة لكان األمر
 مقبوالا. جرد منع الهجمات الجارية بالفعل خياراا يعد االعتماد على االستخبارات لمُ 
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بالتخطيط ” اإلسرائيلي الجيش“ر وزير الدفاع إسحاق رابين مَ أَ  ،وبشكل فوري االعترافاتبعد 
الذي كان أحد األهداف  "رابين" ،504حققي الوحدة من قبل مُ  سلعمليتين ضد قاعدة أبو جهاد في تون

 اا،وصاخب بيراا كالهما سيكون كو  ،الختيار بينهماحتى يقوم با الرئيسية لهجوم أبو جهاد الفاشل أراد خيارين
سيرت و االسطول البحري الثالث عشر، كان أحدهما عبارة عن توغل بري واسع النطاق سيشمل قوات من 

حارب ناك حوالي مائة مُ )وحدة الكوماندوز الخاصة بالقوات الجوية(. إجماالا سيكون هُ  خشلداو  ،متكال
 ،مر بسبب محاولة الشاباك إليذائهد، الرجل الذي كادت حياته أن تُ "إسحق مردخاي"تحت قيادة العميد 

جمع كل هؤالء الرجال سيهبطون على الشاطئ التونسي في زوارق تنطلق من سفن البحرية، ويغزون مُ 
 نظمة التحرير الفلسطينية ويقتلون أبو جهاد ورجاله.مُ 

 بدأ كل من مردخاي والقوات الجوية، ”اإلسرائيلية“ الطائرات لبَ كان قصف من ق   :اآلخر الخيار
 بانتظار موافقة مجلس الوزراء. على ذلك التدريب

 د تونس مسافة طويلة عنتبعُ حيث  ،شاكل تكتيكية واستراتيجية مع كال البديلينكانت هناك مُ 
أما  ،من قبل” اإلسرائيلي الجيش“ميالا، أي أبعد مما وصلت إليه جميع عمليات  1280بمقدار ” إسرائيل“

ناك احتماالت محدودة هذا يعني أنه ستكون هُ و  ،”إسرائيل“ عن بعيداا نه فهو معقد ألبالنسبة للهجوم البري 
كما أن التسلل عبر مدينة كبيرة يعني أن  بشكل جيد،إذا سارت األمور  جنوباا  للغاية الستخراج القوات

 .غير مسبوقسيكون مرتفع بشكل ” اإلسرائيليين“ قاتلينخطر وقوع إصابات بين المُ 

من ندرة ” إسرائيل“ عانت ، حيثبالمخاطر اا ال القاذفات محفوفكان إرس ،من ناحية أخرى
 .ل من تونس وليبيا المجاورةالمعلومات االستخباراتية بشأن الدفاعات الجوية في كُ 

من ” إسرائيل“ طلبت ،وقبل ذلك بعامينتونس  نظمة التحرير الفلسطينية إلىمنذ أن انتقل مقر مُ 
” إسرائيل“ طلب الرادار واالنتشار العسكري والبحري للبلدين، لكن نشآتالواليات المتحدة معلومات حول مُ 

حيطهم خارج مُ ” إسرائيلي“ ومبرر من تداعيات هجُ كان األمريكيون قلقين بشكل مُ فقد ، وبل بالرفضقُ 
 المباشر.

 ،ببساطة” إسرائيل“ فقد سرقتها ،وبما أنها لم تستطع الحصول على المعلومات بشكل شرعي
ويؤثر على مجرى  ،صبح جاسوساا في أن يُ  وطموحاتوهو يهودي أمريكي لديه أحالم  "دجوناثان بوالر "

خابرات المركزية ولكن تم رفضه بسبب "عدم االستقرار العاطفي تجند في وكالة المُ أن يالتاريخ، حاول 
 "بوالرد"يين وتم تع ،مع الفروع األخرى لالستخبارات األمريكية تقييمه الشاباكشارك يُ ومع ذلك لم  ،الكبير"
 تميز.مُ  اا وظفومُ  اا المع كان ُيعتبر محلالا  ، والذيل البحرية األمريكيةبَ من ق  
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دعم استخباراتي أمريكي ، و مالئهبين زُ ” إلسرائيل“ عاديةأنه شهد "مواقف مُ  الحقاا  "بوالرد"ادعى 
والموساد ” ائيليةاإلسر “ ل من لجنة الشؤون العامة األمريكيةلذا حاول إقناع كُ  ،غير كاف إلسرائيل"

 "الكام"ل بَ من ق  بعد ذلك تم تجنيده  ،نظمتينل كلتا المُ بَ بشدة من ق   طلبه تم رفضولكن  ،بتجنيده كجاسوس
كان هذا الجهاز و  ،-من االختصار العبري لـ "مكتب العالقات العلمية"- ذراع التجسس بوزارة الدفاع

الذي كان يشعر بالمرارة ألنه لم يتم  "رافي إيتان"من الناس، يرأسه  السري المعروف لمجموعة صغيرة جداا 
لدرجة أنني لم أستطع  "كانت المعلومات التي قدمها بوالرد جيدة جدا  قال إيتان:  ،للموساد تعيينه رئيساا 

لكنهم غضوا  ،ؤساء الوزراء ووزراء الدفاع كانوا على علم بالوضعقال إن رؤسائه رُ و  ،قاومة الغراء"مُ 
 ."بوالرد"المعلومات التي قدمها لهم حيط الطرف عن مُ 

في تسريب كميات هائلة من الوثائق من مكان عمله  "بوالرد"بدأ  ،منذ اللحظة التي تم فيها تجنيده
شفرة بـ "المواد تم إرسال هذه الوثائق المُ  ،وأخذها لتصويرها في منزل آمن في واشنطن ثم أعادها

 وفي المخابرات الجوية. أمانئن كبيرة في قسم األبحاث في وتم تخزينها في خزا” إسرائيل“ الخضراء" إلى

جاسوسه جميع طلب من  في الكام، "بوالرد"عامل  "يوسي ياغور"طلب  ،1985في يونيو 
 نظمة التحرير الفلسطينية خارج تونس وعن الدفاع الجوي الليبي والتونسي.تاحة عن مقر مُ المعلومات المُ 

وجدت طريقها حيث  ،جميع المعلومات المطلوبة سحبو  حريةخابرات البإلى المُ  "بوالرد"ذهب 
 ستويات الحكومة السرائيلية""أعلى مُ من  "بوالرد"شكر  "ورغيا"ونال  ،ضون أيامفي غُ ” إسرائيل“ إلى

 تميز للغارة القادمة.على دعمه االستخباراتي المُ 

شمعون بيريز واسحق شامير غم أن لديهم اآلن المعلومات االستخباراتية الالزمة إال أن على الرُ 
ترددين في إعطاء الضوء األخضر للعملية، وكذلك وزير لوزراء، ما زاال مُ ا رئاسةاللذين كانا يتناوبان 

"هناك فرق بين الغارة الجوية حاول مردخاي إقناع رابين بدعم اقتراح سيالند ألن حيث  ،الدفاع رابين
من حدوث  لكن رابين كان خائف ،قية في رأسه"والتأثير الذي يحدث عندما تصطدم بشخص يحمل بند

 ."لم أستطع أن أعده بأن مثل هذا الشيء لن يحدث" :قال مردخاي، توقعخطأ غير مُ 

خاصة  ،على الطيارين اا فإن القصف الجوي سيشكل خطر ضئيل نسبي ،على النقيض من ذلك
 ،رك األمريكيين مخاوفهم االستراتيجيةشاتُ ” إسرائيل“ ، لكن"بوالرد"مع المعلومات عالية الجودة التي قدمها 

ن غزو بلد مُ و  ،وال نزاعات حالية” إسرائيل“ دود معتونس ليس لها حُ أما  عن طريق الجو أو  اا حايد ظاهريا 
 مكن أن يكون له تداعيات دولية خطيرة.البر يُ 

تي ال سيما تلك الو ستهدف عمليات القتل المُ  أال وهي ،ناك عامل خارجي آخر للتأخيركان هُ 
إنها أدوات  ،جرد عمليات عسكرية أو استخباراتيةليست مُ فهي تنطوي على أهداف بارزة مثل أبو جهاد، 
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فيدة إما لتهدئة الرأي ما تكون مدفوعة بمخاوف سياسية، وهي طريقة مُ  اا سياسية، وعلى هذا النحو غالب
قيق أغلبية كبيرة لحزب توقعت استطالعات الرأي تح 1981على سبيل المثال في عام  ،العام أو حشده

من حزب الليكود اليميني، وهو  "بيغن"قبلة حتى أمر رئيس الوزراء العمل اليساري في االنتخابات المُ 
كان هذا ، و حيث كان صدام حسين يحاول تطوير أسلحة نووية ،رب من بغدادفاعل النووي بالقُ بقصف المُ 

 لترجيح كفة الميزان لصالح الليكود. كافياا 

لم تكن هناك حملة انتخابية تتطلب إثارة  حيث ،ستقرةكانت السياسة الداخلية مُ  ،الحاليفي الوقت 
دة إذن بدا أن التأخير لمُ  ،ناك أي مطلب من الجمهور لالنتقام الفوريالعسكرة البراقة للجمهور، ولم يكن هُ 

رص والفُ  ،عالية للغاية غير محددة هو الخيار الواضح، ألن المخاطر التكتيكية والدبلوماسية للعملية كانت
 ل ذلك سيتغير بعد بضعة أشهر فقط.لكن كُ ، غير مؤكدة للغاية

 
___ 

 

سرائيل بشكل خاص في قُ نشطت مُ  ،طوال هذه الفترة برص وفي البحر نظمة التحرير الفلسطينية وا 
ن وكقاعدة قاتليه إلى لبنابرص كطريق رئيسي إلعادة مُ استخدم أبو جهاد قُ حيث  ،بين تلك الجزيرة ولبنان

 "اإلرهابي" للنشاط خلية الصغيرة الجزيرة أصبحتثم  بأكملها،لوجستية لمنطقة البحر األبيض المتوسط 
 .الُمستهدف القتل عمليات فيها تنشط ذلك وبعد والتجسس، والتهريب

الذين حصلوا على دعم من سوريا في و  "فتح"بعض عناصر  قام بهاستغل الموساد التمرد الذي 
حيث كان أحد عناصره يتظاهر بأنه  ،ضربة ذكيةبوبدأ في تنفيذ عملية  ،د عرفات وقيادتهقتالهم ض
د زو  هذا  رجل الموسادو  ،خابرات السوريةينتقم من عرفات وعرض خدماته على المُ أن ريد فلسطيني يُ 
قال  ،انقاتلين فلسطينيين إلى لبنبمعلومات عن عودة مُ  ،قبرصخابرات السورية في الرنكا بُ محطة المُ 

سيطرون على "السوريون الذين كانوا في ذلك الوقت يُ في ذلك الوقت:  أمانضابط في  "يوني كورين"
لقد كانت  ،خرى"مرة أ   ولم يتم ُرؤيتهم البحر والمطارات في البالد انتظروا وصول الفلسطينيين، وأخذوهم

 الكثير، حيثبدأوا يدفعون لنا عداء للغاية لدرجة أنهم كان السوريون سُ و  ،عملية ناجحة بشكل ملحوظ
 نظمة التحرير الفلسطينية".شخص من مُ  150ا من التخلص من حوالي تمكن  

أيلول )سبتمبر(  9في  ،بحرة من قبرص إلى لبنانفن المُ أنفسهم بعض السُ ب” اإلسرائيليون“ أوقف
بحر ستوى ستُ جاءت معلومات استخبارية مفادها أن مجموعة من الفلسطينيين رفيعي الم ، حيث1985

بمعني  "Opportunityمتوجهة إلى لبنان، على متن سفينة ُتدعى " "ليماسول"في اليوم التالي من 
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 17نائب قائد القوة نه إ القضاء عليه:” إسرائيل“ كان على متن هذه السفينة رجل طالما أرادتو  ،"فرصة"
خطرها لو حدثت في نوفمبر كان أ ،"اإلرهابية"تورط في عدد من الهجمات  الذي ،خ"فيصل أبو شر "

غادر من ميناء بيرايوس باليونان إلى حيفا، خطط الستخدام حاوية شحن تُ تُ  17كانت القوة  ، حيث1979
تفجرات التي ستنفجر عند تفريغ إليصال كمية هائلة من المُ  ، وأيضاا تحمل عدة أطنان من الزبيبو 

نقطة لكن  ،لتولي العملية "سمير األسمر" وُيدعى ساعديهأحد كبار مُ  خ"أبو شر "أرسل حيث  ،الحاوية
وتمكنت من تحديد موقع الحاوية والفريق  ،اعترضتهافرقة الموساد اتصال 

بعد و  ،"األسمر"إلى بيرايوس وقتلت  "حربةال" من وذهبت فرقة ،الفلسطيني
من عضو  "الحربة"فرقة تخلصت  كانون األول )ديسمبر( 15في  أي شهر

وعضو  ،بعد وصوله إلى قبرص "راهيم عبد العزيزإب" ، وهوآخر في الفريق
 ،"سمير طوقان"نظمة التحرير الفلسطينية هناك وهو البعثة الدبلوماسية لمُ 

معهم، ولكن تم إنقاذ حياته  خ"أبو شر "كان من المفترض أن يكون الذي 
بفضل تغيير في جدول اجتماعاته في ذلك اليوم، واستمر في العمل لمدة 

  ."الفرصة"في ” اإلسرائيليون“ حتى وجدهخمس سنوات أخرى 
الساحل اللبناني  بالةعلى متن السفينة قُ التابع لالسطول البحري الثالث عشر صعد الكوماندوز 

 خ"أبو شر "قال ، 504جناء إلى الوحدة ثم نقلوا السُ  ،17وثالثة من كبار رجال القوة  خ"أبو شر "وأسروا 
قالوا لي أن أزحف و  رأسي وشدوا شعري وضربوا رأسي بالحائط"أجبروني على الوقوف ويدي على الحقاا 

بقيت عاريا  وسكبوا الماء البارد و  بلساني، األرض تبالكامل، ولعق ثيابيعلى األرض، وجردوني من 
للوثائق الطبية التي ُقدمت إلى  ". ووفقاا فوقي وضربوني على خصيتي وجلدوهما بأسالك مطاطية

 [وعاء الخصيتين] التي تعرض لها كانت شديدة لدرجة أن كيس الصفن المحكمة، فإن الضرب والركالت
 انفجر.

سبتمبر  25بعد أسبوعين في و  ،بالمثل د  فرَ  ،ورجاله خ"أبو شر "أسر أراد عرفات أن ينتقم من 
اا في مرسى الرنكا، وخطفت ثالثة مدنيين، وطالبت ييختاا إسرائيلياا كان راس 17، داهمت الخلية 1985

دون سبب و لكن بعد ذلك وبدالا من انتظار االستجابة لمطالبهم  ،اح رفاقهم الفلسطينيينبإطالق سر 
 برصية.للسلطات القُ ثم استسلموا واضح، قاموا بقتل الرهائن الثالثة 

األوغاد ثالثة إسرائيليين بدم بارد وأطلقوا عليهم النار في  ل  ت  "ق  قال وزير سابق بالحكومة: 
 ذلك إذا جلسنا وأذرعنا مطوية".بلم يكن ليتسامح ” السرائيلي“ ع الرأي العامبالطب، أعناقهم من الخلف

 فيصل أبو شرخ
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تمت  "رابين"بإلحاح من وزير الدفاع و ، ”اإلسرائيلي“ تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء
، وقصف القطاع "أبو الطيب" 17الغتيال أبو جهاد وقائد القوة  "الساق الخشبية"الموافقة على عملية 

 في تونس. 17باني القوة الغربي وم
نظمة التحرير أنه "ال حصانة ألي عنصر من مُ هو توضيح  "رابين"كما قال  من ذلك كان الهدف

قادرة على الوصول ” السرائيلي للجيش“ستكون الذراع الطويلة و  ،الفلسطينية في أي مكان في العالم
 ".العتباراتها الخاصة فقط م وفقا  طريقة القتال ومكان الهجو ” إسرائيل“ حددستُ و  ،إليهم ومعاقبتهم

الذي و ” اإلسرائيلي“ الوزير بدون حقيبة في الحكومة والقائد السابق لسالح الجو "عيزر وايزمان"
صرح حادثات سرية غير مُ جري مُ في ذلك الوقت كان يُ ألنه  ذلك، أصبح فيما بعد رئيس الدولة، عارض

والرئيس  ي،ماع مجلس الوزراء "الملك حسين األردنوقال في اجت ،نظمة التحرير الفلسطينيةبها مع مُ 
اا دمهناك جهود جارية لدفع عملية السالم قُ و ، تحدة اآلنالمصري حسني مبارك موجودان في الواليات المُ 

 ".خاطئمام، وكان توقيت هذه العملية نحو األ

 خرية: "وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، هل الوقت مناسب؟"رد بيريز بسُ  

 F-15من طراز  طائراتعشرة  تأكتوبر طار  1وفي  ،جوم على الفورتعدادات للهُ بدأت االس
راز بوينج كما كانت في الجو ناقلتان من طُ  ،GBU-15 من ُطراز سلحين بقنابل موجهةإلى تونس، مُ 

راقبة واتصاالت خرى كقيادة ومُ األ ج"بوين"عملت كما  ،قاتالت بالوقود مرتينستزود المُ األولى  707
نشآت الرادار في تونس بتشويش مُ  Hawkeyeتم تكليف طائرتا تجسس من طراز حيث جواا.  محمولة

 وليبيا والجزائر.

تم إصابة جميع األهداف بما في ذلك  ،”إسرائيل“ قنابلها ثم عادت باتجاه F-15أسقطت طائرات 
نظمة مُ منتسبي ُقتل أكثر من ستين من و  ،17األهداف الرئيسية: مكاتب جهاز القطاع الغربي والقوة 

 التحرير الفلسطينية والعاملين المحليين التونسيين وجرح سبعون آخرون.

 ُصراخأطلقت ، ناك شعور رائع بالفراج"عندما استدرنا إلى الخلف كان هُ قال أحد الطيارين: 
رأيت  ،عتادكانت رحلة العودة إلى الوطن أكثر أهمية من المُ  ،هائال  في المقصورة لتخفيف التوتر

 نت مليئا بالغبطة التي لم أشعر بها من قبل".لقد كُ  ،ختلفةيون مُ بعُ ” إسرائيل“ واطئش

بعد صدور التقارير ” إسرائيل“ في مدرسة ثانوية في جنوب متحدثاا  "بيريز"قال رئيس الوزراء 
لة مكن السماح للقتال يُ  ،هاجمتهملدينا الحق في مُ فحصنة "مقار الرهاب ليست مُ  :األولية عن الغارة

 نظمة".ل عمل من أعمالهم له يد إرشادية ومُ كُ  ،ذوي الدم البارد بالفالت من العقاب
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هدمة بعد ظهر ذلك اليوم، انتهز الفرصة لتضخيم ياسر عرفات الذي تجول في المباني المُ 
عجزة من "خلصت بمُ قال بأسلوبه المسرحي:  ،عجزاتنقذ بالمُ األسطورة القائلة بأن حياته كانت دائما تُ 

عد ، على بُ ]مدينة تونسية[ شطالنت في طريقي إلى مكتبي في المقر الرئيسي في حمام كُ ، موت محقق
ناك سمعت الطريق وأن يتوجه إلى مقر آخر، وهُ  يستدير فيطلبت من السائق أن  ،ربع ساعة بالسيارة

ستمر في صب وأقلت إنني لم أُ و رفعت سماعة الهاتف واتصلت بالقاهرة وعمان  الضربة الجوية،عن 
 ".قيادة المنظمة

 
 في حمام الشط المستهدفالمبنى  ضياسر عرفات يقف على أنقا

فترض أن يكون في الموقع أنه لم يكن من المُ ” إسرائيل“ في الواقع أظهرت المعلومات التي بحوزة
س نا نعرف مكان إقامة عرفات لكننا قررنا أنه لي"كُ وقالت يوني كورين من أمان  ة،خالل وقت الغار 

 ولم نقترحه على الحكومة". مستهدفا  

لم ، فختلط ببعض خيبة األمل الحادةمُ ” إسرائيل“ في بالفرح والسرورعور العام فإن الشُ  ،ومع ذلك
أيلول "قائد  "يادإأبو "، نظمة التحرير الفلسطينية في مكاتبهم عندما سقطت الصواريخيكن أي من قادة مُ 

في ميونيخ والذي كان اسمه على رأس ” اإلسرائيلي“ ريق األولمبي، الذي بادر بالعملية ضد الف"األسود
 أكثر.” اإلسرائيليين“ رافق عرفات في زيارته إلى الموقع وكأنه نكاية من، ”إلسرائيل“ قائمة المطلوبين

كان في الواقع على و  ،عتدالا للغايةوكان ُيعتبر مُ  "نور علي"ُقتل مسؤول كبير واحد فقط وهو 
نظمة وكان أحد مسؤولي مُ  ،فاوضات سرية حول تبادل األسرىفي مُ ” اإلسرائيليين“ وليناتصال مع المسؤ 
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أما أبو جهاد فقد كان في  ،التحرير الفلسطينية الذين أجروا اتصاالت سرية مع وزير الدفاع وايزمان
 ، وسمع القنابل تنفجر.اجتماع في منزله ليس بعيد جداا 

نظمة التحرير الفلسطينية إلى قيام الموساد بإطالق يادة مُ أدى الفشل في القضاء على المزيد من ق
لطف عن عاملة سلبية" وهي تعبير مُ بدأت في التخطيط "لمُ  ،عملية التحديد، بما ُتسمى قيادته الخاصة

ستهدف التي كان يستخدمها الموساد بشكل شائع في ذلك الوقت ليتم توجيهها في تونس عمليات القتل المُ 
طط واألفكار، بما في تنوعة من الخُ مجموعة مُ  "قيسارية" تكثر من عام ونصف استكشفألو  ،إلى أبو جهاد

فخخة من خالل عميل بيع سيارة ليموزين مُ  وأعد، ذلك استهداف منزله بصواريخ يتم التحكم فيها عن بُ 
 في طريقه إلى العمل.وهو وضع قناص في وسط تونس إلطالق النار عليه  وأزدوج، مُ 

إما بسبب الخطر الكبير لقتل مدنيين أبرياء في الهجوم أو بسبب  ،هذه األفكارل تم تجاهل كُ 
اعتبرت تونس "دولة مستهدفة" وطالبت بأشد احتياطات السالمة حيث  ،شطاء أنفسهمالخطر على النُ 

ستهدف، لن يكون إخراج مما يعني أنه بعد عمليات القتل المُ  ،ناكهُ  "ريةساقي"صرامة أثناء عمل أفراد 
 سهالا. أمراا  المنف ذةناصر الع

درات وقُ ” اإلسرائيلي الجيش“في النهاية إلى أنها ستحتاج إلى قوة نيران  "قيسارية"وخلصت قيادة 
في  تومن القوات الخاصة البحرية، كما فعل "سيرت متكال"طلب الموساد المساعدة من حيث  ،النقل

أمنون "اللواء  أمانموساد إلى رئيس استدار الثم ، 1973في بيروت عام  "ربيع الشباب"عملية 
 عدَ وبَ  ،كان هو نفسه قد قاد إحدى قوات ربيع الشبابو  ،"سيرت متكال"، الذي كان مسؤوالا عن "ليبكينشاك

في  "سيريت"شاركة قد عارض بشدة مُ لكنه  ،بضبط النفس والحذر اا معروف اا كبير  اا ذلك أصبح ضابط
ناك حاجة نفذ المهمة بنفسه وأنه "ليست هُ أن يُ  -وينبغي له-ه كان يعتقد أن الموساد يمكنألنه  ،همةالمُ 

قال  2013في مقابلة قبل وفاته ببضعة أشهر في عام و  ،نود للخطر"لتعريض هذا العدد الكبير من الجُ 
"كان من الواضح لي أننا نستطيع فعل ذلك لكنني اعتقدت أن قوة صغيرة من الموساد لن : "ليبكينشاك"

 كانت وراء ذلك".” إسرائيل“ أنا  واضح ل ذلك، مما يجعزالكوماندو  حدةوجود و تترك بصمة 

شاركة الجيش في قدر كبير من التوتر بين طط اغتيال أبو جهاد والسؤال العالق حول مُ تسببت خُ 
لكن في الوقت  ،ل السياسيينبَ ال يمكن اتخاذ القرار النهائي إال من ق  و  ،والموساد” اإلسرائيلي الجيش“

 .ابرمته الخطط تبدلتثم ، عن التدخل "رابين"ووزير الدفاع  "شامير"تنع رئيس الوزراء الحالي ام

___ 
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)لم يجر أي تعداد عام خالل تلك الفترة( يعيشون في الضفة الغربية  مليون فلسطيني تقريباا  2.5
 .نذ ذلك الحينمُ ” اإلسرائيلي“ كموقطاع غزة، حيث يخضعون للحُ 

أبوابها أمام ” إسرائيل“ فتحتحيث  ،م يتزايدان عاماا بعد عامهُ ارُ رَ مَ كان إحباطهم و  1967 في عام
لكن  ،”إسرائيل“ للعمل في اا بالمائة من القوة العاملة الحدود يومي 40وعبر حوالي ، مال الفلسطينيينالعُ 

مال البناء شاهد عُ حيث  ،روف صعبةفي ظُ  العملقابل أجر تدنية فقط كانت متاحة، مُ الوظائف المُ 
ستوى أوروبا الغربية صولهم إلى مُ ووُ ” اإلسرائيليين“ غسل الصحون الفلسطينيون باستياء ازدهارال عمو 

 من االزدهار االقتصادي.

تاحة لذوي ناك عدد قليل من الوظائف المُ وكان هُ  ،داخل األراضي المحتلة نفسها نمت البطالة
لتحسين  اا شيئ” اإلسرائيلية“ عل السلطاتطاق، ولم تفكتظة بشكل ال يُ دن مُ كانت المُ و  ،التعليم العالي

 تزايدين.الخدمات البلدية، ولم توفر األرض للبناء والزراعة لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين المُ 

تزايدة من مواطنيها صادرة األراضي الفلسطينية وتوطين أعداد مُ بمُ ” إسرائيل“ ومع ذلك قامت
ستوطنين مدفوعين أيديولوجياا، كان العديد من هؤالء المُ و  ،هناك، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي

ستوى معيشي كان آخرون يسعون ببساطة إلى مُ و  ،لك لليهودبرى" هي مُ معتقدين فكرة أن "إسرائيل الكُ 
 أفضل واالستفادة من اإلسكان المدعوم بشدة.

ة الغربية وقطاع بعد تحمل هذه التفاقمات والظروف البائسة والظلم المرئي لسنوات كانت الضف
رؤيته أو لم ترغب في رؤيته. ” اإلسرائيلية“ خابراتلكن هذا شيء لم تستطع المُ  ،غزة على وشك االنفجار

نظمة التحرير الفلسطينية وقادتها قد أخفى الغضب نذ فترة طويلة على الحرب الدقيقة ضد مُ كان التركيز مُ 
اإلنجازات التكتيكية ألن  ،وسياسيها” إلسرائيليا“ خابراتجتمع المُ تضخم للشعب الفلسطيني عن مُ المُ 

نظمة التحرير الفلسطينية والقضاء عليهم في أي لإلسرائيليين وقدرتهم على تحديد مواقع قادة ومقاتلي مُ 
مكن أن تفرض سيطرتها إلى األبد على ماليين يُ ” إسرائيل“ أعطتهم اإلحساس بأن، مكان في العالم

 حتلة دون عواقب.الفلسطينيين في األراضي المُ 

طبقة قيادية شابة ونابضة  نشأتآخر: لقد  دراماتيكياا  اا تطور ” اإلسرائيلية“ خابراتكما أغفلت المُ 
نفصل عن عرفات وأبو جهاد وقيادة ستقل ومُ بالحياة وجذابة في "فلسطين المحتلة" وكانت تعمل بشكل مُ 

 "اإلرهابية"ة الغربية وقطاع غزة األعمال ظمى في الضفأيدت الغالبية العُ  ،نظمة التحرير الفلسطينيةمُ 
 نظمة التحرير الفلسطينية، لكن الكثيرين وجدوا أن عروض العنف المسرحية هذه أقل ارتباطاا ذهلة لمُ المُ 
األمة، لكن أفعاله، وخاصة تلك التي تم  قائدكان عرفات ال يزال ُينظر إليه على أنه  ،مشاكلهم اليوميةبُ 

 حقق االستقالل الذي وعد به في أي وقت قريب.رجح أن تُ لبعيدة، لم يكن من المُ اتخاذها اآلن من تونس ا
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خطرين ينتمون إلى  "إرهابيين"هرب خمسة  1987تشرين األول )أكتوبر(  4في ، ثم جاءت شرارة
بعد يومين قام الشاباك و ، ”اإلسرائيلي للجيش“حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية من سجن غزة التابع 

في مخبأ في شقة في حي  "اإلرهابيين"مالء محليين كان يديره في غزة، بتحديد موقع عُ  بمساعدة
في الجوار استعدت و  ،الشقة بُمراقبةبالوكالة متنكرا بزي العرب  "الطيور"فريق من وحدة  قامثم  ،جاعيةشال

 ،"ديفيد تسور"التابعة للشرطة، للعمل تحت قيادة  "اإلرهاب"وحدة مكافحة و ، يمامالقوات الخاصة من 
إحداهما بيضاء واألخرى زرقاء فاتحة  404راز بيجو "رآهم رجال الشاباك يركبون سيارتين من طُ 

 بجوار ملعب كرة القدمو  ،فتحوا النار دوا فيهاص  وفي اللحظة التي رُ  تعقبناهم، ، وبالقيادة،دججة بالسالحومُ 
ق الرصاص على طل  وأُ  يمام،ولى التي أطلقتها بالضربة األ "اإلرهابيين""ُقتل أربعة من لحقنا بهم، حيث 

في تبادل إلطالق  "الطيور"في وحدة  ناشطال "فيكتور أرزوان"تل قُ بينما  ،رجل خامس فر من السيارات
 النار.

تظاهرون في الشوارع بأن صاح المُ و  ،ظاهرة عاصفةتحولت جنازات الفلسطينيين الخمسة إلى مُ 
حتلة في األراضي المُ ” اإلسرائيلي الجيش“أعنف من أي شيء شهده كانت أعمال الشغب و  ،الخمسة قتلوا
 حتى اآلن.

ورئيس منطقة تل ” اإلسرائيلية“ فوض في الشرطةالذي أصبح فيما بعد نائب المُ  "تسور"قال 
 مام".للي واضحا   هم نجاحا  تالخمسة وتصفي "الرهابيين""من وجهة نظر عملياتية كان تحديد موقع أبيب، 
 خابراتبأن هذا اإلنجاز التكتيكي وغيره من مثله على مر السنين، أعمى المُ  اعترف أيضاا  "تسور"لكن 

 ،دوث"فوت التطور الدراماتيكي الذي كان على وشك الحُ عن رؤية الصورة الكبيرة وجعلها "تُ ” اإلسرائيلية“
 حتى الجنازات العنيفة لم ُينظر إليها على أنها أكثر من نوبات غضب محلية.

السيطرة واصطدم ” اإلسرائيلي للجيش“سائق ناقلة دبابات تابعة  دَ قَ انون األول )ديسمبر( فَ ك 8في 
”. إسرائيل“ بصف من السيارات التي تقل فلسطينيين في طريق عودتهم إلى قطاع غزة من العمل في

 عمالا  سرعان ما انتشرت الشائعات الكاذبة بأن الحادث كان في الواقعو  ،ُقتل أربعة وُجرح سبعةحيث 
خرى إلى مال القتلى مرة أُ تحولت جنازات العُ ثم  ،قاتل قبل يومينل” إسرائيلي“ طعنبعد  متعمداا  انتقامياا 

 احتجاجات جماهيرية.

 1987ظاهرات الضفة الغربية وقطاع غزة في كانون األول )ديسمبر( اجتاحت موجة من المُ 
 صيب الشاباك والجيشلقد أُ  !االنتفاضة، ”ياإلسرائيل“ إيذانا ببدء االنتفاضة الفلسطينية ضد الحكم

"لقد فشلوا ألسابيع في إدراك أهمية االحتجاجات لدرجة أنها لم تخطر  ،كومة بالذهولوالحُ ” اإلسرائيلي“
يقول السكرتير  ،أنه يجب عليه تقليص رحلته إلى الخارجمن عندما بدأت،  "رابين"ببال وزير الدفاع 

 ".نيفو" العسكري لرئيس الوزراء الجنرال
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نذ سنوات أنه يستطيع السيطرة على الفلسطينيين بأقل عدد من مُ ” اإلسرائيلي الجيش“اعتقد 
صغيرة من الجنود الذين لم يكن لديهم  كتيبةالحجارة على  "الغوغاء المشاغبون"لكن عندما ألقى  ،القوات

صيب أكثر من ألف فلسطيني، وأُ  ُقتلف ،عدات واقية، رد الجنود بإطالق النارشود أو مُ عدات لتفريق الحُ مُ 
على شاشة التلفزيون يشاهد العالم كان كل مساء  فيو ، الدولية” إسرائيل“ عدد أكبر، وانخفضت مكانة

نهاء االحتاللموع الفلسطينيين المُ بشدة جُ ” اإلسرائيلية“ كيف قمعت القوات  ،طالبين باالستقالل السياسي وا 
في نظر -والعرب الفلسطينيون  ،هي اآلن جالوت” إسرائيل“ :ستضعفين تماماا عادلة المُ لقد انعكست مُ 

إن االنتفاضة " :"ناحوم أدموني"دير الموساد آنذاك قال مُ  ه،، بمقالعه وحجار داودهم  -جتمع الدوليالمُ 
نظمة التحرير الفلسطينية ل ما نجحت مُ أكثر من كُ  لناتسببت في الكثير من األذى السياسي والضرر 

 رة وجودها".في فعله طوال فت

مرة ” إسرائيل“ لجأت ،ناسب على االنتفاضة ودون فهم حقيقي ألسبابهافي ظل غياب الرد المُ 
غير مجرى التاريخ: القتل مكن أن يُ ، والذي اعتقد الكثيرون أنه يُ اله اا أخرى إلى السالح الذي كان مألوف

خرى تكررة الغتياله، كان مرة أُ المُ ” اإلسرائيلية“ حاوالتأبو جهاد الذي نجا بالفعل من المُ  ،المستهدف
زعم قال ُمتفاخراا و  1988مع راديو مونت كارلو في يناير / كانون الثاني له في مقابلة ف ،الهدف األساسي

حيث  ،نظمة التحرير الفلسطينية ذلك في بعض مطبوعاتهاكررت مُ  ،أنه أعطى األمر ببدء االنتفاضة
اعترف و  ،طلقةتصريحاته على أنها الحقيقة المُ ” اإلسرائيلية“ سيةقبلت القيادة السياو صفق العالم العربي 

 رؤساء أجهزة المخابرات أو على األقل لم يتعارضوا بصدقهم.

لقد فاجأتهم  ،ال هو وال عرفات قد أعطيا أي أمر ببدء االنتفاضةألنه  ،لكن أبو جهاد كان يكذب
انتفاضة شعبية وكان الشباب في أواخر سن في الحقيقة كانت ، ”اإلسرائيلية“ خابراتكما فاجأت المُ 

لكن  ،هم من أشعلوا النارو ستقل عن القادة في تونس راهقة وأوائل العشرينات، الذين تصرفوا بشكل مُ المُ 
خابرات نظمة التحرير الفلسطينية أو اإلعالم العربي أو المُ ؤساء مُ وقائع األمر لم تهم رُ األحداث و 
 اإلسرائيلية.

كانت جذابة فقد فرط، مهما كانت خاطئة إن هذه "الحقيقة" المقبولة بشكل مُ ف ،عالوة على ذلك
ذا كانت االنتفاضة ناجمة عن االستياء المُ و  ،لإلسرائيليين كان الفلسطينيين في األراضي تراكم بين السُ ا 

ال بد على أراضيهم، ف” اإلسرائيلي“ كم العسكري التعسفي والتعديحتلة على مدى سنوات طويلة من الحُ المُ 
ذا كانت كلها مؤامرة و  ،عالجة أسبابها الجذريةمن مُ  نظمة التحرير الفلسطينية فيمكن إنهاؤها ببساطة مُ من ا 

 بقتل الرجل الذي يقف وراءها.

ساعدة ل المُ بإعطاء الموساد كُ ” اإلسرائيلي“ الجيش "رابين"بعد اندالع االنتفاضة أمر وزير الدفاع 
ن مثل هذه بأقتنع غير مُ  كان" "ليبكينشاك" أمانرئيس ولكن  ،أبو جهادالتي يحتاجها للتخطيط الغتيال 
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سحب أن يو  ،روف السياسية قد تغيرتلكنه أدرك أن الظُ  ،عقدة كانت ضرورية"العملية الكبيرة والمُ 
في غضون ذلك حاول أبو جهاد وعرفات ركوب  ،اعتراضاته على األقل خالل مرحلتي التخطيط والتدريب

وبينما كانت االستعدادات السرية للهجوم على منزل أبو  ،دت االنتفاضةل  وُ  ذلكوب ،لدوليموجة التعاطف ا
أطلقوا عليها  ،جهاد في تونس جارية، بدأ هو وعرفات عمليتهما السرية، وهي عملية عالقات عامة ذكية

من  ينياا فلسط ُمرحالا  135كانت الفكرة هي اإلبحار بسفينة إلى حيفا تحمل  ،عملية "سفينة العودة"
وكذلك العديد من الصحفيين وأطقم التصوير التي تقبل الدعوة ، ”اإلسرائيلية“ المناطق الخاضعة للسيطرة

نظمة التحرير الفلسطينية أن تبدو رحلة "سفينة العودة" مثل أراد قادة مُ  ،لتغطية الرحلة ونهايتها الدرامية
هاجرين يهود إلى فلسطين تحت بشكل غير قانوني مُ ، السفينة البخارية المعروفة التي نقلت "رحلة الخروج"

 هاطط سرية حتى اللحظة األخيرة ولكنإبقاء الخُ  "فتح"حاولت و  ،1947االنتداب البريطاني في عام 
كان الفلسطينيون قد استأجروا سفينة في بيرايوس، حيث  ،إشعار في الوقت الحالي، وتلقى الموساد تفشل

فلن  من أنهم إذا سمحوا للمشروع بالمضي قدماا ” إسرائيل“ عد أن حذرتهمب ذلك لكن أصحاب السفينة ألغوا
نظمة التحرير الفلسطينية سفينة وبدالا من ذلك اشترت مُ  ،مرة أخرى” إسرائيل“ ُيسمح لسفنهم بالرسو في

 ألف دوالر. 600مقابل  ،في قبرص"سول فراين"  Sol Phryneعّبارة يابانية الصنع ُتدعى 

 
 ينسفينة سول فرا

ناقشة الموضوع ووافقوا على لمُ ” اإلسرائيلي“ تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء
، "حتى قبل أن تتمكن من يناسول فر  راقوالموساد إلغ” اإلسرائيلي الجيش“شتركة بين عملية سرية مُ 
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ا إلى "إحساس شاركين فيهطة وقتل المُ " كان األمل في أن يؤدي إفشال الخُ اإلبحار من ميناء ليماسول
باليأس في القيادة الفلسطينية، وتقليص التغطية العالمية في األراضي المحتلة، وتوجيه ضربة لدوافع 

 على حد قول أحد الوزراء الذين شاركوا في االجتماع. استمرار االنتفاضة"

نظمة التحرير الفلسطينية ثالثة من نشطاء مُ  ، استقل1988شباط )فبراير(  15في صباح و 
على مسافة ليست بعيدة من  "سفينة العودة"ارتهم، كانوا قد أرسلهم أبو جهاد إلى قبرص لتنظيم رحلة سي
كانا يجلسان في سيارة أخرى،  "إيلي"، والحربة"روفر" رئيس بينما  ،قيمون فيهندق الذي كانوا يُ الفُ 

 على أن ُتلقي القبضرطة المحلية راقبة المشددة، حيث كادت الشُ بعد ساعات طويلة من المُ و يراقبونهما، 
عندما صعد الفلسطينيون الثالثة إلى سيارتهم وبدأوا تشغيلها، ضغط إيلي على زر فجر ، ”اإلسرائيليين“

 ُقتل ثالثة فلسطينيين.و قنبلة أخرى من قنابله 

غم وربطت لُ "سول فراين"، بعد ثمانية عشر ساعة غاصت قوات الكوماندوز البحرية تحت السفينة 
 رحلة سفينة العودة الفلسطينيةفي  ،فرة في جانب السفينة التي بدأت بالغرقحُ مما أحدث  ،ير بهيكلهاصغ

من البحر األسود  يخرجقائد الكوماندوز البحري، وهو  "يوآف جاالنت"قال  ،انتهى النزوح قبل أن يبدأ
” اإلسرائيلي“ زورق الصواريخ نكاو  ،غريبة" التاريخ يلعب ألعابا   ،"اسمع: في الثالثة صباحاا ويقطر مياه، 
هرباا من النازيين  ”إسرائيل“ التي هاجرت قبل سنوات الى كان يشير إلى رحلة والدتهو  ،في انتظاره
  والمحارق.

___ 
 

 ُأخرى مرة "شامير" الوزراء رئيس برئاسة اإلسرائيلياجتمع مجلس الوزراء األمني  سمار  14في 
 مر على الوزراء ُرؤساء من العديد قبل من إقالته على المسبقة افقةالمو ألن  جهاد، أبو مقتل لُمناقشة
، لم تكن صالحة في ظل رئيس وزراء "إسحاق رابين"، و"ولدا مئيرغ"و ،"إشكول ليفي" ذلك في بما السنين

صول كومة، فال يزال يتعين على قوات األمن السعي للحُ وحتى لو كان نفس الرجل يترأس الحُ  ،ختلفمُ 
حتمل أن تكون الظروف السياسية قد تغيرت أو أن تجددة إذا مر وقت طويل، ألنه من المُ مُ  على موافقة

ستهدفة كان البد من إعطاء الموافقة على الفور قبل تنفيذ عملية االغتيال المُ و  ،رئيس الوزراء قد غير رأيه
 وقت سابق. عطيت الضوء األخضر فيلحظة الوصول إلى الجاهزية العملياتية، حتى لو كانت قد أُ 

"كان بإمكان شامير االكتفاء بأمره الخاص بالتخلص من أبو في مواجهة األمور يقول نيفو: 
درك أن أبو جهاد ليس هدفاا عادياا، وأن ردود الفعل على ضربه قد تكون خارجة لكن شامير كان يُ  ،جهاد"

لى مجلس الوزراء األمني وقرر عدم تحمل المسؤولية بمفرده وبدالا من ذلك عرض األمر ع ،عن المألوف
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رئيس حزب  "بيريز شيمون" أعلن اللجنة، في وزراء خمسة والعمل الليكود من لكل كان عليه، للموافقة
، عتدال  "كانت معلوماتي أن أبو جهاد كان مُ قال:  ،عارض بشدة االغتيالالعمل ثم وزير الخارجية أنه يُ 

اء حزب العمل األربعة اآلخرون بمن فيهم رابين أعضأما  ،اعتقدت أنه سيكون من غير الحكمة قتله"
الذين وافقوا بالفعل على قتل أبو جهاد في وقت سابق، أعربوا عن مخاوفهم من اإلدانة الدولية التي 

انضموا إلى ثم الموساد، عناصر و ” اإلسرائيليين“ نودوكذلك الخطر على الجُ  ،”إسرائيل“ ستوجه إلى
التعادل يعني أنه وهذا  ،ونواب الليكود األربعة لصالحه "شامير"صّوت  ثم ،عارضة العمليةفي مُ  "بيريز"

  .لن تكون هناك عملية

طلب و  ،حاولة اإلقناعمن الليكود قرر مُ  "موشيه نسيم"وزير المالية 
"انظر إلى ما تفعله قال:  ،رفة االجتماعاالنضمام إليه خارج غُ  "رابين"من 

في ” السرائيلي“ نفذ الجيش ،لغايةمزاج الجمهور يائس ل، االنتفاضة بنا
نذ بحنكة كبيرة وتفكير إبداعي، لكن ذلك لم يحدث مُ  كثيرة الماضي أعماال  

العالم، في المجتمع الدولي  من ق بلجدد الحساس علينا أن نُ  ،فترة طويلة
 جيش الدفاع“ن أل ” إسرائيل“ بين مواطنيو ولكن أوال  وقبل كل شيء، 

الذي قام بأشياء رائعة ” السرائيلي الدفاع جيش“هو نفس ” السرائيلي
السياسة التي تسببت  ،"الروح المعنوية الوطنية رفع همة من أجلعلينا القيام بهذه المُ ف ،على مر السنين

موشيه "قتل أبو جهاد على األقل بالطريقة التي رآها  ،في إضعاف الروح الوطنية، طالبت بالتضحية بالدم
 .عملياا  كونه أكثر من كان عمالا رمزياا  "نسيم

فأصبحت  ،تهيصو تغير وأعلن أنه يُ  "نسيم"عاد إلى غرفة مجلس الوزراء مع و  "رابين"تم إقناع 
 تم إعطاء الضوء األخضر لعملية الدرس التمهيدي. ، أي أنهأصوات 4أصوات مقابل  6غلبية األ

 ."رابين" أقنع على أنه لن يندم أبداا  ،”إسرائيل“ الذي كان ابن كبير حاخامات "نسيم"
فيما يتعلق ” السرائيلي“ "في العالم بأسره ال يوجد جيش آخر دقيق مثل جيش الدفاعقال:  

"إذا أتى رجل ليقتلك  لكن هناك وصية تلمودية: ،لوك ويضمن عدم إصابة األبرياءبقيم وقواعد السُ 
 ".واقتله أوال   باكرا   فانهض

___ 

فقد  ،أن منزل أبو جهاد في تونس كان المكان المثالي لقتله ”اإلسرائيلية“ خابراتمالء المُ يعتقد عُ 
ويتم خاصة وحصرية وهي منازل  ،منازل فيها أجملو  ،المناطق الحضاريةكان يقع في واحدة من أجمل 

من الشاطئ  مما أتاح لفريق  أمتارعد بضعة آالف على بُ وتقع شوارع واسعة ونظيفة،  العناية بها، وذات

 موشيه نسيم
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رطة التونسية أو تشتيت انتباهها، ولكن يجب تجنب دوريات الشُ و  ،بسهولة نسبياا صول من القتلة الوُ 
"لقد : "سيريت متكال"نائب قائد  "ناحوم ليف"قال  ،من قبل رجلين فقط اا بخالف ذلك كان أبو جهاد محمي

يعود د أبو جهاكان عالوة على ذلك  ،"بشكل قليلإال  حراسةلولم يكن يخضع ل نسبيا   نعزال  مُ  كان موقعا  
صدق أبو جهاد أن ببساطة لم يُ  ،كان مكان رائع لنصب كمينو  ،ناك كل ليلة عندما كان في البالدإلى هُ 
كان الموساد قد عمل في بيروت أو سوريا أو أوروبا، لكن لم يكن يعمل في و  ،سيصل إليه هناك اا أحد

 ".اا تونس لذلك شعر أبو جهاد باألمان نسبي

 
 وزير "أبو جهاد" في تونسصورة حديثة لمنزل خليل ال

 
 جانب من منزل خليل الوزير "أبو جهاد" في تونس
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 اا ناسبمُ  تهديداا  أن قتل أبو جهاد في منزله سيكون أيضاا اعتقدت ” اإلسرائيلية“ خابراتالمُ كما أن 
 مما يوحي للفلسطينيين بأنه ال يوجد أحد بأمان في أي مكان حتى في غرفة نومه.

قام ثالثة  ،خالل العام الماضي "ريةساقي"جهاد في تونس قد وضعتها  طة اغتيال أبوكانت خُ 
تنكرين بزي رجال أعمال عرب باستكشاف طرق من الشاطئ ورسموا خرائط للحي مُ  "قيسارية"نشطاء في 
تحركاته في تحركات أبو جهاد، ورسمت  8200و  504 أمانتتبعت وحدات الموساد وأمان  ،بالتفصيل

لجعل من الصعب معرفة للتمويه، و  دته في شراء التذاكر على عدة رحالت جويةالحظت عاالسفر، حيث 
الذي كان وقتها  "عوديد راز"قال  ،راقبة خطوط هاتف منزله ومكتبهتمت مُ كما  ،أينمن سافر و متى سيُ 
تابعة أبو جهاد تعرفت على الرجل "من خالل مُ  :"اإلرهاب"الذي يتعامل مع  أمانفي قسم أبحاث  ضابطاا 

رجل عائلة نموذجي وقائد حقيقي  لكنه كان أيضا   صحيح أنه كان إرهابيا   ،نا نواجهه وأحترمهذي كُ ال
 فكر في مصلحة أمته".كان يُ 

خير األمة يمثل كان ألنه  ،قتله” اإلسرائيلية“ ومع ذلك أرادت القيادة السياسية واالستخباراتية
ال جدال حول الرجل الذي يقف وراء مقتل ف ،”إلسرائيل“ باشراا مُ  تهديداا ويمثل الفلسطينية بالنسبة لعقولهم، 

 مئات اليهود.

روب الرجل العسكري الدؤوب، أبدى قلقه بشأن تفاصيل كثيرة عن طريق الهُ  "رابين"وزير الدفاع 
جرد "بمُ ، فقد أراد أن يعرف ماذا سيحدث العملية نفسهاأهمية عن ألن ذلك ال يقل وسالمة القوات 

موجود على  -الزبون-مع هذا األسطول بأكمله، واقتحمنا المنزل ومن ثم لم يكن صولنا إلى تونس وُ 
شرح رجال الموساد خطتهم للتأكد من أن أبو جهاد سيعود إلى المنزل قبل إعطاء اإلشارة  ،الطالق؟"

وأبو جهاد عن صواب  ،من الفوضى حتلة في حالة  واألراضي المُ  راضياا  "رابين"كان حيث  الهجوم،لبدء 
 .، وعملية الدرس التمهيدي تمت الموافقة عليها أخيراا في االنتفاضة و خطأ يدعي الفضلأ

إيهود باراك كان القائد العام للعملية، وقبل وقت قصير ” اإلسرائيلي الجيش“نائب رئيس أركان 
 ، حيثيبفي مقر هيئة األركان العامة في تل أب تخطيطياا  قرر لبدء العملية، قاد اجتماعاا من الموعد المُ 

فجأة إلى  "باراك"أشار  ،أبو جهاد للمنطقة التي يسكن بهاصغر على نموذجهم المُ  "أمان"باط أطلعه ضُ 
 المنزل المقابل لمنزل أبو جهاد.

 ناك؟"."من يعيش هُ  :سأل باراك

 نظمة التحرير الفلسطينية".رئيس األمن الداخلي لمُ  ،باط أمان: "أبو الهولأجاب أحد ضُ 

 إلى منزل قريب ولكن ليس بجوار منزل أبو جهاد. شيراا يش هنا؟" مُ "ومن يع :باراك
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ستخدماا االسم الحقيقي واالسم الحركي لمسؤول كبير آخر في مالء الموساد، مُ أجاب أحد عُ 
 يسكن ُهنا.. "محمود عباس أبو مازن"، نظمة التحرير الفلسطينيةمُ 

ماذا مع ذهاب هذا األسطول الضخم ف؟ يضاا ألماذا ال نزوره .. : "إنه قريب جداا قال باراك متأمالا 
 بحجر واحد". إلى تونس، اثنان

، حيث "مما هي عليه أكثريؤدي إلى تعقيد العملية  "هذا: تدخل مسؤول كبير في الموساد قائالا 
رصة للقضاء على استغالل الفُ  " أصر  باراكلكن "، بين مؤيد وُمعارضما وحرجة ناقشة قصيرة مُ  حدثت

نظمة التحرير الفلسطينية وقد يكون كد أن مثل هذه الضربة ستؤدي إلى تدهور معنويات مُ وأ ،على هدفين
 أمانمثلو الموساد و عارض مُ في المقابل  ،لها تأثير مرغوب فيه على موجة االضطرابات في المناطق

د، لكننا أنت القائ، مكننا ضمان عودة كال الهدفين إلى المنزل في نفس الوقتوقالوا: "ال يُ  ،بشكل قاطع
 ".يكفي إذا أعطيناه ما يستحقوهذا  ،أبو جهاد وحدهعلى استهداف بقاء نوصي باإل

وهكذا كانت حياة محمود عباس، الرجل الذي سيخلف عرفات كرئيس  ،في النهاية استسلم باراك
 في جهود جريئاا  لطة الفلسطينية والذي اعتبره باراك، من بين آخرين، في الوقت المناسب شريكاا للسُ 

 .السالم
في الوقت الفعلي من وجهة ، كم على مثل هذه األمور بأثر رجعي"من الصعب الحُ وقال باراك 

من ناحية أخرى كان من الواضح أن توجيه ضربة على هذا و  ،للغاية غريا  النظر التشغيلية كان األمر مُ 
 ".رعن الهجمات على قادتنا من قبلهمشستوى ضد قادتهم من شأنه أن يُ المُ 

 
___ 

 

 ،ختلفة من أوروباأبريل على أربع رحالت مُ  14رية إلى تونس يوم ساقي من نشطاءوصلت ست 
دفعوا مبالغ نقدية  ،رجالن وامرأة يسافرون بجوازات سفر لبنانية مزيفة ويتحدثون الفرنسية المثالية

وكل  ،لونأبيض الوجميعهم  ،305ولكس فاجن ترانسبورترز وسيارة بيجو الستئجار سيارتين من طراز فُ 
من الشاطئ إلى  "سايرت ماتكال"سيتم استخدام هذه المركبات لنقل رجال حيث  ،نفصلةمنهم من شركة مُ 

للمجموعة  كان العناصر الثالثة اآلخرون عبارة عن ظاللبينما  ،خرىمنزل أبو جهاد ثم العودة مرة أُ 
المنزل والتأكد من وجود أبو  راقبةوجدوا مجموعة من األشجار يمكنهم من خاللها مُ  [،التعقب السري]

 "الظالل"السائقين عن طريق البحر مع فريق القتل، في حين أن  وصولسيتم ومن ثم  ،جهاد في الداخل
 جرد انتهاء العملية.طوط جوية تجارية بمُ غادر تونس على متن خُ ستُ 
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مداهمة ال فريقبحر باتجاه تونس، تحمل تُ ” إسرائيلة“حربية في غضون ذلك كانت خمسة زوارق 
كانت هناك سفينة أكبر تم تجهيزها كحاملة طائرات هليكوبتر و  ،عدات اتصاالت قويةتنقل ومُ ستشفى مُ ومُ 

جاهزة للطيران  ، كانت"سايريت"تخفية لتبدو وكأنها سفينة شحن عادية، لديها وحدة احتياطية من ولكنها مُ 
 في حالة حدوث خطأ ما.

 15عن المياه اإلقليمية للبالد، في  اا لساحل التونسي بعيدميالا من ا 25عد توقفت القافلة على بُ  
في األعلى و  ،رئيةحراسة هادئة وغير مُ تحت  [غال]” اإلسرائيلية“ الغواصةتحركت  الماء تحت، أبريل

راقب الترددات اتصاالت، بينما كانت تُ  تقويةتابعة للقوات الجوية بمثابة محطة  707كانت طائرة بوينج 
كانت قادرة على التشويش على الرادار التونسي والتحكم الجوي إذا لزم لقد  ،شكلةعن أي مُ  اا التونسية بحث

وعلى استعداد للتدخل إذا  بالة الساحل أيضاا تقوم بدوريات قُ ” اإلسرائيلية“ F-15كانت طائرات و  ،األمر
 لزم األمر.

نب قوارب كانت الشمس تغرق في المياه إلى الغرب عندما مرت قوارب مطاطية على جوا
ثم  ،"سيريت ماتكال"كان لكل منهما اثنين من قوات الكوماندوز البحرية وستة جنود من و  ،الصواريخ

عد ثلث ميل من الشاطئ، على بُ  ،بال قمر تحركوا بهدوء نحو الشاطئ وتحول الغسق إلى الظالم في ليلة  
وسبحوا تحت  ،من الزوارقر من االسطول البحري الثالث عشغطس سبعة من أفراد قوات الكوماندوز ثم 

السطول البحري قدمه التراب التونسي كان قائد القوة المداهمة لشخص طأت أول  ،الماء باتجاه الشاطئ
حيط نصف دائري واسع مُ  زأقام الكوماندو ثم  ،كان الشاطئ مهجورفقد  ،"يوآف جاالنتالثالث عشر "

طلب حيث  ،نتظرين في سياراتهموساد المُ لتأمينه مع إقامة اتصال السلكي مع القوارب وعناصر الم
الء الموساد االقتراب من خط الماء، ثم أخبروا ستة وعشرين رجالا في القوارب أنه من من عمُ  زالكوماندو 

إلى  بدلوا مالبسهمقيصر المنتظرة، حيث العربات الإلى  "سايريت"رجال تحرك ، اآلمن القدوم إلى الشاطئ
أبو المنطقة التي بها كانوا في طريقهم للتسلل إلى و  ،واقية من المطرمالبس جافة أحضروها في أكياس 

فقد  ،ومع ذلك .ثم اقتحموا منزله وقتلوه -بعض الذكور وبعض اإلناث-تنكرين على أنهم مدنيون جهاد مُ 
 أسرهم.لو تم إلثبات أنهم جنود في حالة  ،بطاقات أسرى حرب حملوا جميعاا 

أما  ،"سايريت"حتى عودة فرقة  للحفاظ على الشاطئ آمناا  انتشرت قوات الكوماندوز البحرية
راقبون المنزل شاهدوا من خالل منظار قوي سيارة أبو جهاد توقفت الثالثة الذين كانوا يُ  "قيسارية"نشطاء 

بقي السائق لفترة وجيزة حيث  ،دخل معه حارسان شخصيان أحدهما السائقثم  ،بعد منتصف الليل بقليل
فلي م نزل إلى الطابق السُ رفة المعيشة لبضع لحظات، ثُ جلس اآلخر في غُ  ،نامثم  ،ارةثم عاد إلى السي

 "حنان"وابنته  "انتصار"زوجته و  ،في سريره "نضال"نام طفل أبو جهاد ثم رفة نوم أخرى، في غُ  ونام
ه إذا كان سألت حديثهما: "انتصار"تذكرت  ،رفة النوممر ست سنوات كانتا تنتظرانه في غُ البالغة من العُ 
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جلس على الطاولة في  ،طلبت منه أن يأتي للنوم، وقال إن لديه الكثير من العمل إلكماله ،، فقال المتعباا 
 ؟سألها ماذا فعلت خالل النهار ،رفةكانت حنان معنا في الغُ  ،غرفة نومنا وكتب رسالة لقيادة االنتفاضة

حلمت أنها  ،بره عن حلم رأته في الليلة السابقةيد أن تخقالت إنها ذهبت لركوب الخيل ثم تذكرت أنها ترُ 
وا في مسجد، وفجأة طردهم جنود االحتالل وصلّ  ،دس مع عدد قليل من األصدقاءكانت في القُ 

سألته إلى أين هو ذاهب   ،ركضت وركضت حتى خرجت خارج أسوار المدينة، ثم رأت والدها ،وطاردوهم
 ؟مكنه دخول القدس ألنها مليئة بالجنود اإلسرائيليينكيف يُ سألته  ،دسفقال أبو جهاد إنه ذاهب إلى القُ 

 ."أبيض قال إنه سيركب حصاناا 

لم، خلع أبو جهاد نظارته وقال: "أوه حنان، نعم، أنا في طريقي بعد أن انتهت من إخباره بالحُ  
 دس".إلى القُ 

إلى الخط، ” ئيليوناإلسرا“ استمع العمالءفيما  السماعة، أبو جهاد طالتقو رن الهاتف في الفيال 
غادر تجهة إلى بغداد تُ على متن رحلة مُ  ساعد الذي تعامل مع ترتيبات سفره أن لديه مقعداا حيث أخبره المُ 

 .أيام 3تونس بعد 

 اا،صباح 1:30خططوا لدخول منزل أبو جهاد حوالي الساعة فقد  ،شكلة لإلسرائيليينكانت هذه مُ 
حتمل أن يكون لكن إذا انتظروا حتى ذلك الحين فمن المُ  ،ونللتأكد قدر اإلمكان من أن الجميع سينام

 هدفهم بالفعل في طريقه إلى المطار.

رئيس ال "يفتاح ريشر" ،كان يجب أن تتم العملية على الفور ،لم يستطيعوا االنتظار كل هذا الوقت
في  "يه يعالونموش"دعا قائد سايريت  كان في مركز القيادة البحري، لعمليات الخاصة الذيلالتنفيذي 
 حادثة.تحدثوا بالشفرة وباللغة اإلنجليزية، في حال تم التقاط المُ  ،الراديو

. ..رعةافعلها بسُ  ،غادرة المحطةمكنك مُ يُ  ،غادرة المحطةمكنك مُ يُ  ،"بوغارت هذا ريتشاردرايشر: 
 ".رعةأقول مرة أخرى: افعلها بسُ 

حتمل أن يكون هو وطاقمه للرحلة، فمن المُ  ألن أبو جهاد كان يستعد أنه نظراا  "رايشر"ثم أدرك 
ناك أشخاص ال ينامون خبرك أن هُ ريد أن أُ ادر، أُ ألن الرئيس يغُ  ،قال: "بوغارت، هذا ريتشارد ،ستيقظينمُ 

 في المكتب".

 ."ريتشارد، فهمت حسناا "يعالون: 

ناك هل هُ  "ويلي" "راقبون المنزل من األشجار: الذين كانوا يُ  "قيسارية"مالء بأحد عُ  "رايشر"اتصل 
 رب من المكتب، بما في ذلك السيارة الحمراء؟"شيء جديد بالقُ 



|  |    

 

- 322 - 

 ".ال يوجد شيءويلي: "

ناك أي تغيير في إذا كان هُ  ،قبل دخول المكتب سوف يتصل بك ،رايشر: "بوجارت في طريقه
 ."أنت بخير ،الموقف، أخبره ألنه يحتاج إلى الموافقة

مايكرو عوزي، وروجر سدسات سلحين بمُ ، مُ "سيرت متكال"من نقلت الناقلة ستة وعشرين رجالا 
 ، "قيسارية"شطاء قام اثنان من نُ ثم  ،زودة بكواتم للصوت ومؤشرات ليزر إلى الحيمُ  0.22من طراز 

بع ميل الستكشاف الطريق والتأكد من أن القوة الرئيسية لن تصطدم بقيادة بيجو مسافة رُ  -رجل وامرأة-
 .توقعبأي شيء غير مُ 

الكوماندوز في  قوات بدأت ،من المنزل متر 500عد حوالي توقفت السيارات الثالث على بُ 
راقبة سيارة أبو جهاد وشاهد رجال المُ  ،لكن ال يزال يتعين إجراء تحديد نهائي إيجابي ،الزحف إلى األمام

، لم يكن "ابينر "لكن بحسب البروتوكول الذي وقعه  ،وحراسه يدخلون المنزل شاهدوا أبو جهادو ، تصل
الذين تم اختيارهم في الموساد  8200تحدثين باللغة العربية بطالقة من الوحدة ثالثة من المُ  ،ذلك كافياا 

كانوا يرتدون سماعات و  ،همة قضوا مئات الساعات في دراسة صوت أبو جهاد ومراوغات الكالمللمُ 
كالمة هاتفية إلى مقر إقامة الوزير عبر ن مُ األذن، وجلسوا في مخبأ القيادة في تل أبيب بينما أجرى الفنيو 

 حتلة.تبادل في إيطاليا، بالطريقة التي كان يتواصل بها بشكل عام مع األراضي المُ 

براء الصوت في جهاز صاح أحد خُ  ،قام الفنيون بتشغيل ضوضاء الجماهير في الخلفية
ت أخذ األسرة بأكملها ريد أبناء العاهرالقد ألقوا القبض على أبو رحمة! واآلن يُ ، االستقبال: "يا أبو جهاد

دم  عربية: "إن شاء اهلل يشربو وريدات النساء.!" )"نرجو أن يشربواال باللغة" وأضاف إلى السجن!
في  ،صول على مزيد من التفاصيلتحدث حتى يتمكن من الحُ الحيض!"( حاول أبو جهاد تهدئة المُ 

براء الثالثة أيديهم لإلشارة إلى أنهم حددوا حتى رفع الخُ حادثة غضون ذلك واصل الفنيون في تل أبيب المُ 
 ؤكد.الصوت بشكل مُ 

إلى مركز  القيادة في تل أبيب السلكياا  مقروء أخضر" هذا ما قاله "درس تمهيدي، لديك ضُ 
ذهب  ،تم نقل هذه الرسالة على الفور إلى القوة الموجودة على األرض ثم ،القيادة األمامي في البحر

عليه ُصندوق  وكان يبدو، يحمل صندوقاا كبيراا  "لي"كان  ،ندي آخر يرتدون زي امرأة أوالا وجُ  "ناحوم لي"
في سيارة  جالساا الذي كان مشى إلى الحارس  ،به كاتم صوت سدساا الحلوى، ولكن كان بداخله مُ  من

 ،رس الكتيبدرس الحا ،ندق، وسأله عن كيفية الوصول إلى هناكتيب الفُ بجوار المنزل، وأطلعه على كُ 
 الزناد وأطلق النار على الرجل في رأسه. "لي"سحب 
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 خليل الوزير مع زوجته انتصار وابنه نضال

تم تحريك جزء صغير لألمام باستخدام رافعة هيدروليكية لفتح الباب  ،إلى بقية الفريق"لي" أشار 
 ر،صريصوت  أصدر ذلك وفي الُمهمة اآلنأما  ،بصمتيفتح الباب كان في الحصص التدريبية  ،بالقوة

أشار أحد الفريق إلى الرجال في  ،ناك رد فعل من داخل المنزل النائملكن لم يكن هُ  ،احتدم المقاتلون
تدور المهمات الخاصة أحد و  ،قاتلين مواقع حول المنزلاتخذ باقي المُ  ،السيارات األخرى أن الساحل خال  

 في الفناء الخلفي.

واندفع عدد قليل منهم إلى الطابق  ،الصالة األمامية ووصلوالباب ا "سايريت ماتكال"اقتحم رجال 
تاح له الوقت أطلقوا النار عليه قبل أن يُ ثم  ،فلي، حيث استيقظ الحارس الشخصي الثاني لتوهالسُ 

في  ستاني العائلة التونسي، الذي قرر قضاء الليلثم رأوا رجالا نائماا آخر، وهو بُ  ،ندقيتهلتصويب بُ 
، ولكن في مهمة مثل هذه ،: "لم يفعل أي شيء حقاا"لي"قال  ،أيضاا  أطلقوا عليه الرصاصث حي المنزل،
 ".حتملةة مُ وماقعليك التأكد من تحييد أي مُ  ،ناك خيارليس هُ 

 ،زوجة أبو جهاد على صوت رجال يصرخون في األسفل "انتصار"في الطابق العلوي استيقظت 
 سدسه من الخزانة.رعة وأخذ مُ إلى الوراء، وقام بسُ  بجانب مكتبه دفعها كان أبو جهاد جالساا 

 "ماذا حدث؟" ،"ماذا حدث؟" سألته انتصار
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، تبعه أعلى الدرجصعد إلى قنع، يرتدي مالبس سوداء، ووجهه مُ الذي ، "سايريت ماتكال"رجل 
 غرفة نومهما.داخل زوجته إلى دفع أبو جهاد بينما ، "لي" قائد العملية

من  رشقة طويلة "لي" ثم أطلق ،سقط أبو جهاد ،ول النار عليهاأل” اإلسرائيلي“ أطلق
 مات أبو جهاد. ، ثمالرصاصات

قام أحد رجال الكوماندوز بوضع  ا،األسلحة من حوله حيث إلتفتإلى زوجها  "انتصار"زحفت 
بدالا من ذلك تم و  ،تأكدة من إطالق النار عليهاكانت مُ  ،مسدس في ظهرها ودفعها بقوة إلى الحائط

 .يقوموا بقتلهابعادها عن الطريق حتى ال إ

رابع النار ” إسرائيلي“ وأطلق وقف جانباا  ،دخل قائد ثالث وأطلق النار على أبو جهاد مرة أخرى
 عليه مرة أخرى.

كان صوت  اا،تأكدة من إصابته أيضمُ  "انتصار"كانت و  ،ويصرخ مستيقظاا  "نضال"كان الطفل 
 "عة!في الطابق السفلي يصرخ "بسرعة! بسر 

 فوق الجسد وأطلق النار، وهو خامس رجل يفعل ذلك. "يعالون"قدم ، وقف المُ اا أخير 

 ![بس، قائلةا: "هذا يكفي" ]بشكل كثيفبكت انتصار 

 "جولدا مائير"من توقيع  بعد ثالثة وعشرين عاماا ومات  رصاصة،ُقتل أبو جهاد باثنين وخمسين 
 على أول ورقة حمراء في حياته.

 :2013بعد سنوات عديدة في عام  ،تذكرا االغتيالزير الدفاع في ذلك الوقت مُ و  "يعالون"قال 
ناك تريد االندفاع إلى األمام، وفقط ألن أحد كانت المرأة تقف هُ  ،لطيفا   "اسمع، بالتأكيد لم يكن مشهدا  

لمستحيل من ا ،وتكرارا   نحوها لم تتحرك، ونحن نطلق النار على زوجها مرارا   الرجال كان يصوب مسدسا  
من ناحية أخرى كان من الواضح و  ،زعجني أو يجعلني أشعر بعدم االرتياح الشديدأن أقول إن ذلك لم يُ 

 لي أنه يجب القيام بذلك رغم أنه كان أمام الزوجة واالبنة".

ميزة: "ال أفهم خرية مُ ووصف العملية بأنها "الضربة المثالية" وأضاف بسُ  ،لم يندم "يعالون"لكن 
إذا وضعت رصاصة بين عيني  ،نخسر الحرب من أجل العقول ،”إسرائيل“ فيلون لماذا نحن لماذا يقو 

 .أبو جهاد، في منتصف عقله أال يعني ذلك أنني فزت؟"

___ 

رطة المحلية مشغولة بالرد على كانت الشُ  ،الذين فروا من تونس تضرروا” اإلسرائيليين“ جميع
عن أسطول من السيارات تتسابق من حي أبو جهاد  "ساريةقي"مالء زيفة من قبل عُ تعددة ومُ تقارير مُ 
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رطة حواجز وأقامت الشُ  ،لالتجاه الذي اتخذه القتلة عاكس تماماا باتجاه وسط مدينة تونس في االتجاه المُ 
ستأجرة بيجو المُ الفولكسفاغن و البعد ثالث ساعات وجدوا سيارات و  ،على الطرق وفتشت عشرات السيارات

 .مهجورة على الشاطئ

قال  ،في عملية االغتيال” إسرائيل“ عن تورط "شامير"هر اليوم التالي سأل أحد المراسلين بعد ظُ 
 "سمعت عن ذلك في الراديو".بهدوء: 

 لقد استشهد. ،عسكري بموكبفن أبو جهاد بعد أيام ودُ 

 ياسر عرفات سار خلف التابوت مع األرملة انتصار وابنها البكر جهاد.و 

  
 القائد خليل الوزير "أبو جهاد"جانب من جنازة 

"شكرني : "موشيه نسيم"قال  ،هائالا  اا مقتل أبو جهاد نجاح” اإلسرائيليون“ اعتبر ،في ذلك الوقت
يا  ،صافحوننيالناس يهتفون لي، يُ ، مكنك تخمين مدى صحتك"ال يُ  :رابين الحق ا على إقناعه" قال لي

لقوتنا  المعنوية العالية، كيف كان ذلك مناسبا   لبت لألمة! يا له من شعور بالروحلها من فرحة جُ 
 الرادعة".

كان أبو جهاد فقد  ،نظمة التحرير الفلسطينيةوبالفعل كان مقتل أبو جهاد بمثابة ضربة قاسية لمُ 
 ”. إسرائيل“ على ناجحةمن شن هجمات  "فتح"تمكنت  ما وداهية وبدونه متمرساا  قائداا 

تحقيق  منوبهذا اإلجراء فشل االغتيال  ،كان إخماد االنتفاضةعلن لقتله باشر المُ لكن السبب المُ 
أدى القضاء على أبو جهاد إلى حيث:  اا عاكس تمامستهدف تأثير مُ في الواقع كان للقتل المُ و  ،هدفه

حتلة نظمة التحرير الفلسطينية إلى حد كبير، لكنه عزز اللجان الشعبية في األراضي المُ إضعاف قيادة مُ 
بال رد على موجات االحتجاج أو المد ” إسرائيل“ وما زالت ،دة الحقيقيين لالنتفاضةالتي كانت القا

 تنامي للتنديد الدولي.المُ 
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 ،الذين شاركوا في العملية اآلن” اإلسرائيليين“ مع االستفادة من اإلدراك المتأخر يندم العديد من
وواضح على عرفات وأن صوته  يعتقد البعض أن الوجود القوي ألبو جهاد كان له تأثير مقي دحيث 

لو كان أبو جهاد المحبوب  ،1994لطة الوطنية الفلسطينية في عام للغاية بعد إنشاء السُ  سيكون مفيداا 
والكاريزمي على قيد الحياة لما كانت حماس قد تمكنت من ترسيخ مكانتها والسيطرة على أجزاء كبيرة من 

 الجمهور الفلسطيني.

قال ذي كان رئيس أمان وقت االغتيال ثم رئيس األركان العامة الحقاا، ال "كحاأمنون ليبكين شا"
نظمة نا قد علمنا أنه بعد وقت قصير من القضاء على أبو جهاد، فإن مُ "إذا كُ  أمام جمهور مثالي:

ل شيء تحدثنا معه عن نا قد داهمنا منزله، وقبل كُ بالطبع ربما كُ  ،التحرير ستتخذ القرار الدبلوماسي"
بالنظر إلى الماضي فإن غيابه واضح  ،وعندها فقط قررنا قتله أم ال ،”إسرائيل“ تجاه التسوية معمواقفه 

 ".ساهمة كبيرة في عملية السالمكان بإمكانه تقديم مُ فقد  ،بالفعل إلى حد ما
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19 
 االنتفاضة

 

ى إلى قرية سلفيت الفلسطينية عل ABC Newsمن جاء طاقم  ،1988حزيران )يونيو(  23في 
 فوح تالل ساماريان في الضفة الغربية.سُ 

احتجاجات  ،حتلة ال تزال في خضم اضطرابات االنتفاضةفي ذلك الوقت كانت األراضي المُ 
كان هناك و  ،كلها أحداث يومية كانت ،جاجات مولوتوفوزُ  ،خوروصُ  ، وحجارة،"إرهابية"عنيفة وهجمات 

 الكثير من القتلى من الجانبين.

 للعمل ُهناك.ت بَ ذ  دولية جُ وسائل اإلعالم ال

مكانة بارزة في قائمة احتل أحد أبنائها  "نزار"، "دقدوق"في قرية سلفيت الصغيرة سكنت عائلة 
وأشارت المعلومات  ،فقط اا المطلوبين لدى الشاباك، رغم أنه كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عام

على  رداا و  ،قنابل البنزين على حافالت إسرائيليةبان ألقوا االستخباراتية إلى أنه كان زعيم عصابة من الشُ 
 ما كان يستخدم في ذلك الوقت، قام الجيشلبشكل من أشكال العقاب الجماعي و  ،الُمتكرر االستفزاز

” اإلسرائيلي“ في اليوم التالي بث التلفزيونو  ،زيرانيونيو / حُ  16بهدم منزل عائلة دقدوق في ” اإلسرائيلي“
بابتسامة نفى نزار جميع االتهامات الموجهة  ،دته، وهما يقفان بجوار أنقاض منزلهماقابلة مع نزار ووالمُ 

كان من الواضح أنه ال حيث  ،عتبر بطالا محلياا ر إلى أنه يُ حاو  لكنه لم يعترض بشدة عندما أشار المُ  ،إليه
 ر من اهتمام وسائل اإلعالم.ينفُ 

وسأل األسرة عما إذا كان  ،بوعبعد أس ABC Newsإذاعة نفصل من عندما وصل طاقم مُ و 
 راسل أنه أعجب بالمقابلة التي أجراها تلفزيونوأوضح المُ  ،قابلة نزار ظهر في غضون دقائقبإمكانها مُ 

ل قابلة مع نزار على قمة تل يطُ اقترح الطاقم أن تتم المُ  ،ريد إنتاج قصة رئيسية عنهمعه وأنه يُ ” إسرائيل“
 منهم االنتظار بضع دقائق حتى يتمكن من تغيير قميصه.وافق نزار لكنه طلب  ،على القرية
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مصان من القُ  الكثير"لدي  في التحدث بشكل كبير،ودود  وكان ،راسل: ال حاجة لذلكقال المُ 
 ي مقاس ترتدي؟"أ ،النظيفة في الشاحنة

، قفز نزار إلى واحدة من انتباه من حوله ببطوالتهكان من دواعي سرور أي شاب أن يلفت 
إلى أعلى  حيث توجه فريق الصحافة ،ABCللطاقم، وكالهما يحمل الفتات صحفية وشعار  شاحنتين

  التل إلجراء المقابلة.

على  سرة تشعر بالقلق، بدأت األُ طويلة بعد ساعاتو  ،نزار في العودة إلى المنزل تأخرعندما 
 موظفيفوجئ يث ح ب،في تل أبي ABCبمكتب  اتصلت العائلةفي صباح اليوم التالي و  ابنهم نزار،

وليس  ،كان في سلفيت شبكتهمفي الواقع فوجئوا بسماع أن شخص من و  ،المكتب اإلخباري باختفاء نزار
قد أخذ  ABCشخص من هناك في الواقع أي  كشف تحقيق قصير أنه لم يكنحيث  لديهم علم بذلك،

 ذلك قد يكونأن من يقف وراء  فياشتبهت  ABCفي حين محطة  اا عن بيته للتصوير،نزار بعيد
 خابرات اإلسرائيلية.المُ 

، "شامير يتسحاق" الوزراء برئيس،  ABC شبكة رئيس قسم األخبار في "رون أرليدج"واتصل 
وقال إن تصرف الشاباك  اا،كان غاضب "أرليدج" لكن ،"لشامير"الوصول  االثنين بين الصداقة منحته حيث
بمثل  نَ ذ  وطالب بإجراء تحقيق فوري لمعرفة من أَ  ،سالمة الصحفيين الشرعيين للخطر الشديد" عرض"يُ 

هر بالصحفيين ألي أن تتظا” اإلسرائيلية“ أنه ليس من سياسة الحكومة": وأوضح شامير ،هذا اإلجراء"
 ".سبب من األسباب

رعة كبيرة مكن أن تتحول بسُ على علم بحادثة سلفيت، لكنه أدرك أن هذه مسألة يُ  "شامير"لم يكن 
 اجتماع في ذلك المساء مع قادة الجيش والمخابرات. لىإودعا  ،أبعاد كبيرة إلى فضيحة ذات

___ 

 أنواع النشاط الفلسطيني ضد االحتاللمن الصفات:  باثنين الفلسطينية تميزت االنتفاضة
 ستوطنين.مُ النود و جُ الضد  "إرهابية"احتجاجات شعبية ضخمة، وأعمال  :”اإلسرائيلي“

” اإلسرائيلي“ رئيس القيادة المركزية للجيش "إيهود باراك"قام اللواء  حيث ،1986عام بالعودة إلى 
، بإنشاء وحدة "مئير داغان"إلى جنب مع رئيس قسم العمليات في هيئة األركان العامة اللواء  آنذاك، جنباا 

 في الضفة الغربية. "اإلرهابيين"حاربة لمُ  -تعني بالعبرية "الكرز"-سرية للغاية، دوفديفان 

مق األراضي الفلسطينية عُ ب الذين سيعملون في الخفاء"المستعربين" كانوا من  هذه الوحدة ومقاتل
 "دوفديفان"تتألف نواة  حيث ،درجين في قائمة المطلوبينتنكرين بأنهم عرب، ويضربون األشخاص المُ مُ 

 .وال سيما القوات الخاصة البحرية” اإلسرائيلي جيش الدفاع“خبة في من خريجي وحدات النُ 



|  |    

 

- 329 - 

درات تشغيلية استثنائية، وذلك بفضل التدريب الطويل والشاق الذي قُ  "الكرز"قوات عرضت 
لقد  ،التنكر وأساليبخضعوا له، والذي تضمن تعليمات خاصة للتعرف على األراضي العربية واللباس، 

رى حتى في القُ  عادية،زدحمة ومُ كانوا قادرين على االندماج بشكل فريد عندما كانوا في بيئات فلسطينية مُ 
 التي يُسهل فيعا التعرف على الُغرباء.الصغيرة 

 .واختطف نزار دقدوق في سلفيت ABCهو الذي انتحل شخصية طاقم  كان "الكرز"

لد وترعرع في كندا ، أحدهم وُ ةيلعمللتلك ايصلحون الرجال الذين  ارياختقبل تلك العملية، تم 
 كثف لبضعة أيام في استوديوهات التلفزيونتدريب مُ خضعوا لفقد ، تحدةواآلخر من الواليات المُ 

قابلة، وكيف يتم تعلموا كيف يعمل طاقم التلفزيون، وكيف يتم إجراء المُ  حيث ،دسفي القُ ” اإلسرائيلي“
 كما أقرضتهم محطات التلفزيون ،"بوم"استخدام الكاميرا، وكيف يحمل رجل الصوت ميكروفون 

وبيانات اعتماد  ABCكان الشاباك مسؤوالا عن تزوير الفتات وشعارات و  الالزمة، عداتالمُ ” اإلسرائيلية“
 الصحافة.

نحو موقع المقابلة  اا ظاهري زيف دقدوق وغادر سلفيت، متجهاا طاقم التلفزيون المُ  اختطفبعد أن 
 ولكنه في الواقع كان” اإلسرائيلي“ وكأنه حاجز روتيني للجيشوبدا  على قمة التل، تم إيقاف شاحنتهم

ثم قام هؤالء الرجال بتقييد يدي الشاب المطلوب وعصب عينيه وسلموه إلى  ،للـ"كرز"ك ضمن ُمخطط ذل
 الشاباك للتحقيق معه.

استخدام بشكل قطعي ألنه لم ُيطلب منه الموافقة على عملية سلفيت، ونهى  اا غاضب "شامير"كان 
الضابط المسؤول الذي كان في - "يأوري بارل"حاول الرائد حيث زيف منذ تلك اللحظة، غطاء إعالمي مُ 

 ABCدعة وشرح سبب أهمية استخدام خُ  ،تهدئة شامير حاول ،-"دوفديفان"ب هو الذي نصّ  1986عام 
News. 

نا نعلم كُ  ،لقد فهمنا أنه كان يبحث فقط عن فرصة للتحدث رئيس الوزراء": "بارلي"ال السيد ق
 ".اضطرابأي بب في من القرية دون التس أن هذه هي أسهل طريقة لخراجه

إنه أحضر شريط الفيديو الذي صوره "الطاقم" إلثبات مدى كفاءة الوظيفة،  "بارلي"يقول 
 عجبه".عومة وحتى أنه بدأ يُ أصبح أكثر نُ  ، حيثنكمشةالمُ  "شامير" جبههو "وبالتدريج يمكنك رؤية وجه 

لكنه  ،عض األحيان""في باطن األرض كان علينا استخدام التنكر في بقال: و  "شامير"ابتسم 
ال مزيد من استخدام  ولكن من اآلن فصاعدا   ،: "ما حدث قد حدثرعان ما خرج من الحنين وكرر أمرهسُ 

 الغطاء العالمي".
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أطلب منكم ، خرى بنفس الغطاءنتصف عملية أُ رئيس الوزراء نحن في مُ سيدي " :فوقال بارلي
 .أال تحظروا بشكل قاطع استخدام طريقة العمل هذه"

، لكني أمنع استخدام غطاء الصحفيين ، حسنا  : "حسنا  عد لحظة من التفكير قال شاميرب
 .األمريكيين"

حتى يومنا هذا ، عليه بالسجن لمدة طويلة، لكنه في النهاية خرج حياا والُحكم تم استجواب دقدوق 
أكثر من ثالثين  بعدحتى  نشر أرقام دقيقة،” اإلسرائيلي“ في العديد من الحاالت األخرى يرفض الجيشو 

 .بالقتل "الكرز"انتهت أهداف عمليات حيث  ،عام
هو تنفيذ  عملية الكرز"كان جوهر قربين من باراك: وأحد المُ  أمانالضابط في  "يوني كورين"قال 
 ذات طابع ضئيل لنشطاء الرهاب". عمليات قتل

أو سالح في يديه  إذا شوهد المطلوب ومعه، "أوامر االشتباك واضحة جدا  أن  ف"بارلي"الحظ 
 أي خطر على قواتنا يتم إطالق النار عليه على الفور".

شتبه به المُ يكون حادثات مع أعضاء سابقين في الوحدة أنه في عدد كبير من عملياتها كشفت المُ 
في كثير من األحيان كان من و  ،فعليبشكل ستهدفة همات قتل مُ مُ  ستكونوبالتالي  ،بشكل واضح اا مسلح

طالق " بالرصاص اإلجهازراء "الضروري إج إعطائه وعدم  ،المزيد من الرصاص في الرجل بعد سقوطهوا 
 رصة لالستسالم.فُ 

أجرى عملية التحقق من الموت، لكن الدليل جاء بعد مقتل  "الكرز"أن ” اإلسرائيلي الجيش“نفى 
 ،سطيني مطلوبعندما ظن خطأ أنه فل "،إلياهو أزيشا"الرقيب  وهو ،بنيران صديقة جندي في الوحدة

عن إطالق النار عليه عدة ” اإلسرائيلي للجيش“عبة التحقيقات الجنائية التابعة كشف تحقيق أجرته شُ و 
 مرات للتأكد من وفاته.

الباعة  ،همات خالل االنتفاضةذت مئات المُ شابهة لها نف  والوحدات األخرى المُ  "الكرز"
صادفهم اإلناث في الشارع، أي نوع من األشخاص قد يُ  ،ةالمار  ،جرةالمتجولون، الرعاة، سائقي سيارات األُ 

 اا سحب سالحيوفجأة  "كرز"ندي مكن أن يتحول إلى جُ يُ  ،المرء في مدينة أو قرية عربية في ذلك الوقت
"إن نشاطنا يضع : فقال بارلي ،نفذ الهجماتحاول البقاء على قيد الحياة ال يُ "اإلرهابي الذي يُ  اا،مخفي

يعرفوا من أين أتت، وال يعرفون من فال ، طلقفي حالة من عدم اليقين المُ  "لرهابيةا"أعضاء الخاليا 
 .مكن أن يشعروا باألمان"مكن الوثوق به أو أين يُ يُ 

 1990في شباط )فبراير( ف ،بالتظاهر بأنهم يهود إسرائيليون "الكرز"نود في بعض األحيان قام جُ 
 جيش الدفاع“نود االحتياط في هاجمة جُ تعتزم مُ  "فتح"كة سلحة لها صالت بحر علم "الشاباك" أن فرقة مُ 
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نود يرتدون زي جُ  "الكرز"كان رجال  ،في ساحة المنارة وسط مدينة رام اهلل بالضفة الغربية” اإلسرائيلي
مخفية وبنادقهم  ،مصانهمقُ في وأسلحتهم ويحملون الطلقات النارية ، رسمياا  يرتدون زياا كانوا االحتياط: 

بعد أسبوعين و  ،عم في الساحةاطأحد الممص في يجلسون يأكلون الحُ وكانوا  يدهم، متناولعن  ةبعيدو 
رات المصنوعة مزقوا الكُ حيث  ،الهجومنود االحتياط" إلى انطلق "جُ حيث  ،رتقبجوم المُ وقع الهُ ذلك، من 

أطلقوا ثم  ،مبداخله ُمخبأةالتي كانت "عوزي"  من نوع سدسات اآلليةوسحبوا المُ المطاط، من الالتكس 
 نتشرون في الجوار بالباقي.اعتنى القناصة المُ بينما  ،هاجمينالنار وقتلوا بعض المُ 

: إلحاق أضرار ، وهورطة والشاباك هدفهمماثلة التي شكلتها الشُ والوحدات المُ  "الكرز"حقق 
 ا إلى حد كبير.ستوى نشاطهالفلسطينية وبالتالي خفض مُ  "اإلرهابية"ميتة للجماعات مُ  جسيمة، وأحياناا 

لكن هذا النجاح على الرغم من أهميته سلط الضوء فقط على اإلخفاقات اإلستراتيجية األكبر في 
 نعومةكل بُ ” إسرائيل“ ردت ، حيثضد االحتجاجات الجماهيريةو  ،الحرب ضد االنتفاضة الشعبية

د اآلالف من نو اعتقل الجُ حيث  ،حاول صد سرب من األقزام الرشيقةيُ  الذي خرقاألعمالق كال
وُفرض حظر تجول  ،قيمت في جنوب البالدعسكرات اعتقال خاصة أُ تظاهرين، وتم إرسالهم إلى مُ المُ 
شطاء أو تم تهجيرهم كان المناطق الفلسطينية، وُهدمت منازل عائالت النُ طول على أجزاء كبيرة من سُ مُ 

 عظم العام.مُ في غلقة ظلت العديد من المدارس مُ و  ،هم أنفسهم

 
 المستعربين "الكرز" يلقي القبض على أحد المقاومين ويسلمه للجيش السرائيلي أحد
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 إلى تدهور أكبر في مكانة العنيفة للجيش والتي تم بثها باستمرار أدت اللقطات التلفزيونية
ووزير الخارجية  "جورج بوش" االمريكي الرئيس دعاحيث ، عليها الدولية وزيادة في الضغط” إسرائيل“
 لوس والتفاوض مع الفلسطينيين.، للجُ "يكرجيمس ب"

والحاجة إلى إرسال المزيد  ،واالستياء الداخلي ،تصاعدةغم من االنتقادات الدولية المُ لكن على الرُ 
وحكومته الليكودية إجراء  "يتسحاق شامير"زراء والمزيد من القوات لقمع االحتجاجات، رفض رئيس الوُ 

ووزراؤه اليمينيون في  "شامير"استمر و  ،طينية بشأن األراضي المحتلةنظمة التحرير الفلسحادثات مع مُ مُ 
القوة الدافعة وراء االنتفاضة، واستمروا في االعتقاد بإمكانية قمع االنتفاضة باستهداف  هي "فتح"اعتبار 

 حقيقة أن اغتيال أبوب علمهم مع ،وكذلك رجال عرفات في تونس ،حتلةفي األراضي المُ  االنتفاضةعماء زُ 
 .الخيارلم يثنهم عن هذا و لتهدئة االنتفاضة الشعبية  جهاد لم يفعل شيئاا 

نظمة أمر رئيس الوزراء الموساد باالستمرار في التركيز على جمع المعلومات االستخبارية عن مُ 
الذي كانت سياساته و  "شبتاي شافيت"مدير الموساد  ،التحرير الفلسطينية ومعرفة كيفية قتل عناصرها

في الواقع أراد أن يذهب أبعد من ذلك: مع اندالع االنتفاضة،  ،امتثل بسعادة "شامير"لسياسة شابهة مُ 
 ."أيلول األسود"اإلذن لتصفية الحسابات القديمة والقضاء على أعضاء سابقين في  "شافيت"طلب 

أدت غارة القوات  ، حيثنظمة التحرير الفلسطينية شددت من أمنها الداخلي بشكل كبيرلكن مُ 
وقوع العديد إلى  ،وغارة الكوماندوز الالحقة على أبو جهاد ،1985على تونس عام ” اإلسرائيلية“ لجويةا

فتح لتحديد مكان التسريب الذي قدم  داخل حركة تحقيقالتشكيل عدد من لجان ، و اإلجراءاتمن 
احتياطات صارمة جاءت تلك التحقيقات فارغة ولكن مع ذلك تم اتخاذ  ،معلومات استخبارية لإلسرائيليين

 نظمة التحرير الفلسطينية.نشآت مُ في مُ 

التونسية لطات غضبت السُ في حين  ،مالء في تونسلم يكن هناك أي وسيلة للموساد لتجنيد عُ 
نظمة التحرير ساعدة مفتوحة لمُ م مُ يدامت بتقوق ،في أراضيها” اإلسرائيلية“االستهدافات المحلية من 
 د األمن فيها.وساعدتها على تشدي ،الفلسطينية

حتملين مالء مُ في العديد من عمليات التجنيد، بحث الموساد عن عُ حدث كما  ،وبدالا من ذلك
مكن فيها للنشطاء سافرون إلى ما ُيعرف ببلدان القاعدة، تلك الدول التي يُ بين الفلسطينيين الذين يُ 

 تمثيل دبلوماسي.” إلسرائيل“ رية نسبية وحيث يكونباط العمل بحُ ضُ الو 

نظمة التحرير عظم مسؤولي مُ مُ ذهب حيث  ،الءمة لهذه األنشطةكانت فرنسا هي الدولة األكثر مُ 
في باريس،  Le Méridien Montparnasseأقام العديد منهم في فندق و  ،الفلسطينية بعد مغادرة تونس

موظفي  ولدهشة ،حترم يحظى بشعبية كبيرة بين رجال األعمال في الشرق األوسطومُ  فاخرندق وهو فُ 
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شركة " طوط الجوية اإلسرائيليةبمجرد أن بدأوا التحقيق في الفندق، اكتشفوا أن شركة الخُ أنه الموساد، 
ناك ندق، وأن الطيارين وطاقم المقصورة يقضون فترات توقفهم هُ تتمتع بخصم للشركات في نفس الفُ  "عالإل

نظمة التحرير ء بارزين في مُ راقبة التابعة للموساد أعضاشاهدت طواقم المُ حيث في كل صباح، 
، وكثير "عالإل"الكرواسون ويحتسون القهوة بالحليب في نفس الكافيتريا مع طياري يأكلون الفلسطينية وهم 
 دفة.ل ذلك بالصُ ، كُ ياالحتياطو ” اإلسرائيلي“ في سالح الجو اا باطمنهم كانوا ضُ 

ون على نظمة التحرير الفلسطينية الذين كانوا يترددمن بين رجال مُ 
 الخدمات عن مسؤوالا  كانو  ،الُمستوىتوسط ، ناشط مُ "عدنان ياسين"الفندق 

 "ياسين" ساعد كما العاصمة، بتونس الرئيسي المقر في واألمن اللوجستية
الراحة الشخصية وتنسيق اإلجازات، وترتيب الرعاية  وسائل في رؤسائه

شحونة في حاويات من الطبية، وشراء السلع الفاخرة: السيارات الرياضية الم
 ،حوليةطور باهظة الثمن، والسيجار الكوبي، والمشروبات الكُ مرسيليا، والعُ 

حتلة جعلت عن مشقات شعبهم في األراضي المُ  الحياة في المنفى بعيداا 
 نظمة التحرير الفلسطينية فاسدين للغاية.بعض مسؤولي مُ 

اخر الثمانينيات غمس العديد من كبار في أو ف ،بوسائل الراحة الخاصة به أيضاا  "ياسين"اعتنى 
في و  ،ستمتعين بالحياة الطيبة على حساب الثورة الفلسطينيةأيديهم في الخزائن، مُ  المنظمةالمسؤولين في 

اللغة العربية تعني ب، [midawar]الموساد تمت اإلشارة إلى هؤالء الرجال بشكل ساخر على أنهم 
 .شارة إلى أفخم الفنادق في فرنسا[]إ تسكعون" أو "ثوار الشانزليزيه""المُ 

ألن  ؛على باريس نظمة التحرير الفلسطينية يتردد أيضاا إلى جانب مهامه في مُ  "ياسين"كان 
  ُفندق في دائماا يقيمان الزوجان وكان  ،ناكالعالج الكيميائي هُ  ىتلقوتصابة بالسرطان زوجته مُ 

Le Méridien Montparnasse ، وثوق به وروتين أساسي، وثروة من نوان معُ  "ياسين"كان لدى
 .نظمة التحرير الفلسطينيةمعلومات مُ 

ومسئول عن الموساد،  "نقاط االتصال" لدىرئيس قسم  "ي دغانڤ"آ، أطلق 1989في أواخر عام 
 ."عدنان ياسين"ضاءة باللون األخضر لتجنيد عملية "الصوف الذهبي" المُ 

___ 
 

نظمة مالئه في مُ لتناول اإلفطار مع بعض زُ  "نعدنان ياسي"جلس  ،1990 أحد أيام عام في
مفتاح  ، ويضعرجل يرتدي مالبس شرق أوسطية كان على طاولة قريبةو  ،التحرير الفلسطينية في الفندق

 الجاسوس/ عدنان ياسين
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 فتاحالمُ –هذه العناصر  ،يقرأ صحيفة مطبوعة على صفحات خضراء شاحبة، و غرفته على الطاولة
يحاول و  ،"نقاط االتصال"د في دعائم لمجن  جرد كانت مُ فقد وباألحرى  ،دفةلم تكن موجودة صُ  -والصحيفة

حيث  ،تتطلب االنضباط والصبرو حساسة تكون مرحلة التلك ف ،غير نشطإنشاء اتصال أولي مع وكيل 
أن "األهم في هذه اللحظة هو  "الصوف الذهبي"شارك في عملية في "نقاط االتصال" أوضح ضابط كما 
تحاول كأنك أو على األقل أال تبدو  ،طوة األولى وبدء االتصالى اتخاذ الخُ حاولة دفع الجانب اآلخر إلمُ 

 رتاباا قد تكون مُ  :على سبيل المثال ،تجعله يشك فيكدوانية وال تتصرف بعُ  كبير، جهدبأن تتواصل معه 
إذا كان هذا الشخص موجود هناك بالفعل عندما ك، ولكن عدَ في شخص يأتي إلى محطة الحافالت بَ 

ذا دخلت مصعداا و  ،أقل من ذلك بكثيرن الريبة تكون أتيت فإ ثم نزل في نفس الطابق  كوهرع أحدهم ورائ ا 
نحن  ..أقل من ذلك بكثيرفإن الشك يكون ، بالفعل كان هناك، ولكنه إذا ريباا يبدو مُ فإن هذا قوم به تالذي 

 ،بشكل طبيعي بالمرور والهدف منها هو السماح للموقف ،روق الدقيقةحصى من الفُ نتحدث عن عدد ال يُ 
وبالنسبة  ،تختتم األمور بتسليمه حقيبة مليئة بالنقودل بما فيه الكفاية فاسداا  تقابل شخصاا فمن الندرة أن 

 ".بر كبيرأنت بحاجة إلى حرفة حقيقية وصف ،ي شخص آخرأل

رجل لإلشارة إلى أن الو  ،عور باأللفةفتاح الغرفة الموجود على الطاولة موجود لخلق شُ كان مُ 
ذات الصفحات الخضراء كانت معروفة ألي  الجريدةو نفس الُفندق،  في ضيفاا  الجالس هناك كان أيضاا 

ل أحد أفراد العائلة بَ ، التي تصدر في لندن من ق  الشرق األوسطجريدة قارئ عربي سافر إلى الخارج: 
 .اا عتدلة نسبيعتبر مُ المالكة السعودية وتُ 

مجموعة اإلفطار من أحد األشخاص حيث  ،ي باريسكان الموساد محظوظ ذلك الصباح ف
ن لم يكن ياسين نفسه-نظمة التحرير الفلسطينية التابعة لمُ  رجل الموساد عن شيء ما في سأل  -وا 
 حادثة بين الفلسطينيثم تطورت مُ  ،الئمبشكل مُ الصحيفة الرجل بتسليم جند في الموساد المُ قام  ،الصحيفة

دعا أحد أعضاء المجموعة رجل الموساد ثم  ،أي اهتمام خاص لياسينول ي ال يُ الذي كان  ،ورجل الموساد
بأنه ثير الشك من خالل الظهور بمظهر رفة حتى ال يُ لالنضمام إليهم، لكنه رفض بأدب وغادر الغُ 

 حريص للغاية.

م نفسه صادفت المجموعة الفلسطينية مرة أخرى عنصر الموساد الذي قد   ،في صباح اليوم التالي
إلى  "ياسين"بعد يومين جاء و  معه،حادثة ، وقاموا بإجراء مُ "حلمي"أنه رجل أعمال مصري باسم على 

برؤية  اا كان يتحدث العربية فقط، وكان سعيدألنه حبة فرده وبحث حوله عن بعض الصُ رفة الطعام بمُ غُ 
قول وي سعيداا  "حلمي"كان و  ،مكنه االنضمام إليهإذا كان يُ  هخرى سألمرة أُ  ،يقرأ جريدته الخضراء "حلمي"
 ."نعم"
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ناك سبب يدعو بأنه بدأ العالقة ولم يكن هُ  قتنعاا مُ  "ياسين"كان و  ،كانت طريقة االتصال المثالية
إلى أنه جنى الكثير  لمحاا إنه كان يعمل في تجارة الموانئ بين فرنسا والعالم العربي، مُ  "حلمي"قال  ،للشك

 "حلمي"لتناول طعام الغداء في مطعم قريب، ووافق  الحقاا  التقيع أن يالجش   "ياسين"طلب  ،من المال منها
 في وقت الحق التقيا مرتين أخريين.ثم  ،على ذلك

 فهماا "نقطة االتصال" ر طو   ،التي كانت في حوزة الموساد "حلمي"محادثات ومعلومات خالل من 
بتذل وغير على أنه مُ  "ياسين"صور في ملفه يُ و  ،بشكل خاص متعاا لم يكن مُ فهو  ،"ياسين"لشخصية 

 "ياسين"أن  "حلمي"أفاد  ،يوبهجُ  وملءدواني وخشن، وكان همه الرئيسي هو وضعه االجتماعي تعلم وعُ مُ 
في و  ،هربة إلى تونس العاصمةحاول توريطه في صفقات صغيرة غير مشروعة للعملة وتهريب مواد مُ 

 ما صفعها في األماكن العامة.هين تجاه زوجته، عندوقت الحق شهد رجال الموساد سلوكه المُ 

 .الموسادللعمل في  مثالياا  جنداا باختصار كان مُ 

 ."ياسين"و "حلمي"تطورت صداقة ثم 

رجل أعمال كان على صلة بالسفارة اإليرانية في ، عن صديقه "ياسين"أخبر  "حلمي" ،في النهاية
 الشراكة "ياسين"على لم يعرض لكنه  ،كسب الكثير من المال بسبب تلك الصداقة "حلمي"قال إن  ،باريس
عما إذا  "ياسين"وعندما سأل  ،"ياسين" يتلقفهابصبر أن  نتظراا م، مُ عُ الطُ أدلى عالقته معه مثل لقد  ،قط

، مثل صياد "حلمي"في المرة القادمة التي التقى فيها بجهة اتصاله، اعترض  "حلمي"رافقة كان بإمكانه مُ 
وأخيراا وبعد  ،"حلمي"رفض بسبب غضب  "ياسينلكن " ،خطافستعد لوضع الغير مُ و يلعب في طابور، 

 على تعريفه بجهة اتصاله اإليرانية. "حلمي"تكررة وافق ناشدات المُ شهر من المُ 

حيث  "،نقطة االتصال"جرد ناشط آخر في كان رجل األعمال الذي له صالت إيرانية بالطبع مُ 
ستقبلية التي خطط لها وأخبره أنه ات األعمال المُ بادر من مُ  لعب دوره بشكل مثالي، ووصف لياسين عدداا 

في غضون ذلك قال إن جمهورية إيران اإلسالمية قلقة للغاية  ،مكن أن يكون له نصيب في بعضهايُ 
نظمة التحرير الفلسطينية تعمل بشكل هم لإليرانيين أن يعرفوا أن مُ كان من المُ و  ،بشأن محنة الفلسطينيين

خارج ” إسرائيل“ ضد "اإلرهابية"حة"، مما يعني أنه يقصد استمرار األنشطة جيد و"تقوم باألمور الصحي
ل ما في "الجمهورية السالمية ستفعل كُ وقال إن  ،دودها وتصعيد االنتفاضة في الضفة الغربية وغزةحُ 

عادة الفلسطينيين ما هو لهم".  وسعها لتدمير الكيان الصهيوني وا 

موضع ترحيب، كون تسنظمة التحرير الفلسطينية مقر مُ من  "ياسين"مكن أن يقدمها أي معلومة يُ 
 كافأ بسخاء.وسيُ 
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نظمة التحرير خيانة مُ  "ياسين"راهن على أنه سيكون من األسهل على يُ  "نقطة االتصال" كان
 الفلسطينية إذا كان يعتقد أنه يبيع أسرارها إليران وليس للعدو.

قابل بضع عشرات في مُ  ،اا استثنائياا للموسادكان استثمار  "ياسين"تبين أن و  ،الرهانتم تسديد 
هائالا من المعلومات عالية الجودة خالل جلسات استخالص المعلومات  م قدراا اآلالف من الدوالرات قد  

نظمة التحرير الفلسطينية في في المقام األول قدم معلومات عن حمام الشط، مقر مُ  ،نتظمة في باريسالمُ 
كل  "ياسين"أوجز حيث  ة،طط الموضوعناك وعن الخُ ل األنشطة اليومية هُ تونس، مع إعطاء تفاصيل حو 

ومن التقى مع من، وكيف تم  ،من جلس في أي مكتبو تغيرة، شيء بما في ذلك الهياكل التنظيمية المُ 
عادة توزيعها، و تفريق سُ  نقل األسلحة، وكيف تم تأجيج االنتفاضة، واالستعدادات كيفية لطات أبو جهاد وا 
كان أول من روى و جيدة.  بتفاصيللقد وزع تقاريره التشغيلية التفصيلية  ،، وتجنيد األفراد"إرهابية" لهجمات

طويل، والرئيس الهى، ابنة الشاعرة الوطنية الفلسطينية ريموندا عن العالقة الوثيقة التي تتطور بين سُ 
 بعد وقت قصير.منها تزوج و  ،هى مستشارة في مكتبهعرفات، الذي جعل سُ 

، إلى أحد عناصرهالذي كان جبريل الرجوب طة عرفات و بنقل خُ  "عدنان ياسين"ا قام كم
القاتل  ،الخطة كانت لقتل اسحق شامير وآرييل شارون انتقاما الغتيال أبو جهادو ، ”اإلسرائيلية“ خابراتالمُ 
في أكتوبر ” رائيلإس“وصل إلى ، "رفائيل أفراهام"ثقل بالديون اسمه ط ومُ حبَ مُ ” إسرائيلي“ عين يهوديالمُ 

طة ألنه حجز ترتيبات بالخُ  "عدنان ياسين"علم  ،طة االغتيالمن المال وخُ  كبيراا  حامالا معه مبلغاا  1992
 ."أبراهام"سفر 

 "لم أفهم حقا  هل الرجوب: ذُ  ،عندما نزل من الطائرة "أفراهام"ينتظرون  "الطيور"شطاء كان نُ 
ثم للتو من الطائرة وقفز!  نزل !نجح في فعل أي شيءلم ي ،رعةكيف وصل الشاباك إليه بهذه السُ 

 .قبض عليه"

من خالله كان ف التخلي عنه،مكن ال يُ  ال نهاية له من المعلومات، وأصالا  نبوعاا يُ  "ياسين"كان 
إلى أنه  باألساسعلى تتبع العديد من أهداف االغتيال الرئيسية على الفور، ويرجع ذلك  الموساد قادراا 

حدى هذه الحاالت و  ،جوزات الطيران والفنادقرى جميع حُ الرجل الذي أج في أواخر كانون الثاني حدثت ا 
رئيس -لطات الفرنسية عبر الصليب األحمر في فرنسا لجورج حبش بعد أن سمحت السُ  1992)يناير( 

لقائمة غم من حقيقة أنه كان على ابزيارة البالد لتلقي العالج، على الرُ  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
إمكانية ” اإلسرائيليون“ فحص "ياسين"بناءا على استخبارات و  العالم،لدان العديد من بُ في  األكثر طلباا 

ب الموساد األخبار وبدالا من الضربة سر   ،القضاء عليه، لكن الفرنسيين أخذوا احتياطات لحمايته
 ."فرانسوا ميتران" كومةالفاضحة لزيارته لوسائل اإلعالم، مما تسبب في إحراج كبير لحُ 
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تورطون في مذبحة ميونيخ عام راقب الرجال الذين يعتقد الموساد أنهم مُ يُ  "ياسين"كما كان 
 وقعت على الصفحات الحمراء لهؤالء الرجال قبل عشرين عام "غولدا مائير"على الرغم من أن  ،1972
"من وجهة نظرنا تم فتح الصفحات  :دير الموساد شافيتساعد مُ قال مُ  ،إال أن بعضهم ظل طليقاا اا تقريب

  ".مرة أخرى الحمراء

الذي كان و  أحد األسماء البارزة في تلك القائمة "عاطف بسيسو"كان 
 1992، وبحلول عام "اإلرهابي"وقت الهجوم  "أيلول األسود"في  عضواا 

لم يتضح على اإلطالق  ،نظمة التحرير الفلسطينيةفي مُ  كبيراا  أصبح مسؤوالا 
نظمة التحرير الفلسطينية أنه لم زعمت مُ  ،جوم ميونيخي لعبه في هُ الدور الذ

وعلى أي  ،ُمشارك لكن الموساد أصر على أنه كان ،شارك على اإلطالقيُ 
شاركوا في  نمعلى االنتقام م صمماا مُ  "شافيت"حال، لم يحدث أي فرق، كان 

 اا رتبط بـ "أيلول األسود" في ذهنه هدفميونيخ، وكان أي شخص مُ  عملية
في هذه المرحلة كانت االنتفاضة قد  لهاء للمهمة األساسية،إكان هذا األمر ُيشكل ومع ذلك فقد  ،مشروعاا 

 كانت لدىو  ،شتعلحتلة في حالة اضطراب مُ كانت األراضي المُ و  ،استهلكت الشرق األوسط بأكمله
ب فظائع ربما تورطوا فيها بكثير من قتل األشخاص الرتكا احتياجات استخباراتية أكثر إلحاحاا ” إسرائيل“

تصديق الصفحة الحمراء  "شامير"أو لم يكونوا قد تورطوا فيها قبل عقدين من الزمن. ومع ذلك أعاد 
كان هذا  ،نا قادرين على الوصول""ببساطة ألننا كُ إن السبب هو  "قيسارية"قال ناشط في  ،لبسيسو

 ."ياسين"الوصول 

خابرات نس لعقد سلسلة من االجتماعات مع المُ تو  "بسيسو"غادر  ،1992في أوائل يونيو 
 1979"في عام قال باير:  ،خابرات المركزيةمن وكالة المُ  "روبرت باير"األلمانية والفرنسية، وكذلك مع 

نا على يقين كُ ، خابرات المركزيةاغتال الموساد علي سالمة الذي كان مسؤول االتصال مع وكالة المُ 
وصلت إلى باريس في  ،هاني الحسن ثم عاطف بسيسو مكانه ،تباط معنامن أنهم فعلوا ذلك لقطع االر 

 ذلك اليوم لعقد لقاء دوري معه".

كانت هذه االجتماعات سبب رئيسي آخر وراء رغبة الموساد في  ، فقدوبحسب عدد من المصادر
نية ووكاالت نظمة التحرير الفلسطيأدرك الموساد أنه كان أحد الروابط الرئيسية بين مُ حيث  ،قتل بسيسو

 خابراتخابرات في الغرب بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا وفرنسا وأمريكا، وكبار مسؤولي المُ الما 
يعتقد أن هذه العالقات كانت خطوة أخرى نحو منح الغرب شرعية دبلوماسية دولية كاملة و ، ”اإلسرائيلية“

بأيدي يقة أن االتصاالت الفلسطينية كانت حقو  ،”إسرائيل“ نظمة التحرير الفلسطينية، وعزللعرفات ومُ 

 عاطف بسيسو
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لم تلق احتجاجاتهم للدول و ، ”اإلسرائيليين“ ، زادت من حدة غضب"أيلول األسود"أعضاء سابقين في 
 التعبير عن استيائها بطريقة أكثر مباشرة.” إسرائيل“ الغربية آذاناا صاغية، لذلك قررت

السفر  "بسيسو"ر اأنه في اللحظة األخيرة قر  "ياسين"وألنه أجرى ترتيبات السفر مرة أخرى، علم 
 Le Méridien Etoileبدالا من السفر جواا، وأنه قام بتغيير فندقه من  "باريس"إلى  "بون"من  بالسيارة
قام بهذه التغييرات ألنه قلق على  "بسيسو"فارقات أن ومن المُ ، Le Méridien Montparnasseإلى 

 سالمته.

إلى غرفته وانتظروا حتى يتم  بتعقبهقاموا و  ،في بهو الفندق "بسيسو" ينتظر "الحربة"كان فريق 
رب منه عندما كان يخرج لتناول العشاء مع ظلوا بالقُ و  ،مالبس المساء ىرتد، ثم ااالستحمامثم ، دخوله

عندما غادر السيارة عند مدخل و  ،القريب ثم عاد إلى الفندق Hippopotamusأصدقائه في مطعم 
سدس الذي كان المُ  ،النار خمس مرات "الحربة"أطلق عليه رجالن من  ،إلى الردهة ندق متجهاا الفُ 

باشرة جمعوا خراطيشهم الفارغة في كيس من أجل جعل بكاتم صوت، وبعد القتل مُ  استخدموه مزوداا 
 عوبة على المحققين.األمور أكثر صُ 

فى قتل، لكن هذا االدعاء نُ مسؤوليته عن ال "أبو نضال"تحدث باسم تنظيم وأعلن رجل زعم أنه مُ 
أعلن رئيس و  ،”إسرائيل“ سارع عرفات إلى اتهامو  ،تحدثين الحقيقيين للتنظيمعلى الفور من قبل أحد المُ 

لكنه  ،ذ عملية القتلبعد ذلك بوقت قصير أنه ال يعرف من نف   "أوري ساجي"في ذلك الوقت اللواء  "أمان"
 "إل عال"الهجوم الفاشل على طائرة تابعة لشركة ، و يونيخفي مذبحة م تورطاا كان مُ  "بسيسو"أضاف أن 

 ، ومحاولة اغتيال السفير األردني في لندن.1978في روما عام 

خابرات المركزية غاضبة كانت وكالة المُ حيث  اا،سريع "بسيسو"كان رد الفعل العنيف على مقتل 
كان الفرنسيون أكثر و  ،لفلسطينيةنظمة التحرير اوساد قد تدخل مرة أخرى في عالقاته مع مُ ألن المُ 
بدأ و  ،للسيادة الوطنية خطيراا  بالنسبة لهم كانت الضربة أمام فندق أنيق في باريس انتهاكاا ف اا،غضب
راقبة، واقتحام مالء الموساد في باريس ووضعهم تحت المُ مالء الفرنسيون في كبح جماح عُ العُ 

 في فرنسا. قضائي في جريمة القتل مفتوحاا التحقيق الال يزال و  ،اجتماعاتهم، وتحديد مصادرهم وحرقها

التي تم التشهير ” إسرائيل“ ،جرد إلهاء في وقت حرجأكثر من مُ  "بسيسو"في الواقع لم يكن قتل 
 صل عليهم.مكن أن تحلفاء الذين يُ ل الحُ ، كانت بحاجة إلى كُ اا بها دولي

نظمة التحرير الفلسطينية ناك شك في أن تصفية شخصية بارزة في مُ من ناحية أخرى ليس هُ 
أدى القتل فقد  ،كانت مسؤولة عن اتصاالت عرفات مع وكاالت االستخبارات الغربية كان لها تأثير

نظمة ، إلى إضعاف مُ "ياسين"خرى تستند إلى معلومات استخبارية قدمها إلى جانب عمليات أُ  المستهدف
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دير التنفيذي للعمليات رق الموساد والمُ اخت 1990في منتصف عام و  ،التحرير بشدة خالل هذه الفترة
وقاموا بتحويل األموال من  "فتحـ"، الذراع المالية ل"الصمد االقتصادي"الخاصة في أمان شبكة حاسوب 

نظمة وبالتالي مالئهم يسرقون أموال المُ حساب إلى آخر بداخله، بطريقة جعلت األعضاء يعتقدون أن زُ 
وكانت  والعمالء،نشغالا بإيجاد الخونة قر في حالة من الفوضى مُ كان المو  ،زرع عدم الثقة واالرتباك

 ”. إسرائيل“ في هجمات التنظيم ضد كبيراا  النتيجة انخفاضاا 

ساعدة الموساد في نفسه، دون مُ بارتكبه عرفات  فادحاا  استراتيجياا خطأا لكن الضربة األكبر كانت 
دود إلى وسبعمائة دبابة عبر الحُ ألف جندي عراقي  90سين أرسل صدام حُ  ، حيث1990أغسطس 

عظم دول ل من الغرب ومُ ل كُ بَ إدانة الغزو بشكل شبه عالمي من ق   تتمو  ،الكويت الصغيرة الغنية بالنفط
عرفات لكن تعددة الجنسيات بقيادة أمريكية. الشرق األوسط، وفي النهاية تم صده من قبل قوة ضخمة مُ 

حيدين الذين دعموا صدام، ورفضوا االنضمام إلى قرار الجامعة عمر القذافي كانا الزعيمين العرب الو ومُ 
ه عرفات التحالف بقيادة أمريكا، والذي ضم العديد من وشب   ،طالبه بسحب قواته من الكويتالعربية الذي يُ 

"المدافع عن األمة العربية والمسلمين وأعلن أن صدام هو  "حملة صليبية جديدة"الدول العربية بـ 
نظمة التحرير جاورة، التي اعتمدت مُ أثار ذلك غضب دول الخليج المُ  ،حرار في كل مكان"والرجال األ

نظمة المُ كانت  1992بحلول منتصف عام و  ،فرة الفساد التي ال تشبع اآلنالفلسطينية على أموالها، مع حُ 
 .اا أخير  تم دفعها إلى الجدار ،لسنوات” إسرائيل“ عدوالتي ظلت نظمة مُ تلك ال ،فلسةمُ 

 زعج الجمهورصراع كان يُ وهذا ال ،شتعلة بالكاملي الوقت نفسه كانت االنتفاضة ال تزال مُ ف
نود في األراضي عشرات اآلالف من الجُ ” اإلسرائيلي الجيش“نشر حيث  ،تزايدبشكل مُ ” اإلسرائيلي“

عشر إلى في المجموع خالل االنتفاضة تم تكليف مئات اآلالف من الجنود معظمهم من ثمانية و  ،المحتلة
بدالا من القتال للدفاع عن  ،راقبة السكان الفلسطينيينمُ  والُمهمة هيجندين، من المُ  اثنين وعشرين عاماا 

ظاهرات تم تكليفهم بمهام مثل قمع المُ حيث ، ”اإلسرائيلي للجيش“فترضة المهمة المركزية المُ  ،دود الدولةحُ 
ل الذين ألقوا عليهم الحجارة، وكل ذلك جزء من طاردة األطفاوتفتيش الرجال والنساء عند الحواجز ومُ 

 همة شاقة لقمع االنتفاضة الفلسطينية ضد االحتالل.مُ 

باليأس  أحضروا معهم إحساساا  ،نود الشباب إلى منازلهم في إجازات قصيرةعندما عاد هؤالء الجُ 
قاء القلقين حول رف المعيشة وأماكن العمل بين اآلباء واألشمن الوظيفة ودار الجدل السياسي في غُ 

 .""لماذا نحن هناك؟السؤال 

نعزل في األخبار المسائية إلى أزمة ال تحولت االنتفاضة من اضطراب مُ  ،على مدى أربع سنوات
تزايد ومما زاد من القلق المُ ، ”اإلسرائيلية“ رت على مئات اآلالف من العائالتعلى ما يبدو أث  و  ،نهاية لها

تلة، القلق والغضب اللذين تسببت فيهما سلسلة هجمات الطعن التي نفذها حبشأن الوضع في األراضي المُ 
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في  "هيلينا راب"كان أهمها قتل فتاة صغيرة باسم ، ”إلسرائيل“ دود "الخط األخضر"فلسطينيون داخل حُ 
لى وأدى ذلك إلى احتجاجات عاصفة ضد الحُ ، 1992في تل أبيب، في مايو  "بات يارن"ضاحية  كومة وا 

واجهة في مُ  "شامير"في الوقت نفسه تورط  ،غير قادر على ضمان سالمة المواطنين "شامير"شعور بأن 
جورج بوش "غاضبة مع اإلدارة األمريكية بسبب استمرار البناء في األراضي المحتلة، ورفض الرئيس 

يهودي  هاجرالستيعاب مليون مُ  ،بشدة” إسرائيل“ وافقة على المزايا المالية التي تحتاجهاالمُ  "األب
 تفكك االتحاد السوفياتي. كان قد امفي ،يتدفقون

 23في و  ،كومة شاميرأدت االنتفاضة واألزمة المالية الحادة في النهاية إلى إسقاط حُ حيث 
نظر إليه من قبل الناخبين على أنه أحد تم انتخاب يتسحاق رابين، الذي كان يُ  1992حزيران )يونيو( 

 .حقيقية لتحقيق السالم مع الفلسطينيين اا دبذل جهو شخص ي أعمدة األمن ولكنه أيضاا 

رابين الذي شغل منصب وزير الدفاع خالل االنتفاضة، تأثر هو نفسه بشدة بالنزاع مع 
 الفلسطينيين، وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه يجب التوصل إلى حل وسط.

___ 
 

عراق، لجأ ياسر عرفات مرة من كارثة الوعانى ، ”اإلسرائيلية“ المخابرات عملياتعرقلت تبعد أن 
ب و "هر األمر بأنه  "يزيد صايغ"ووصف المؤرخ الفلسطيني  ،سلوبه الذي تم تجربته واختبارهخرى إلى أُ أُ 

 ."األمامإلى 

 رعاياهمنبوذاا، حتى بين  جعل منه شخص ،شرعيالغير غزو العراق في دعم عرفات لقد كان 
قد بدأ االنتفاضة ولم يستطع السيطرة عليه، فقد كان ال  من ناحية أخرى حتى لو لم يكنو  ،العرب األثرياء

على التفاوض على  الرجل الوحيد الذي قد يكون قادراا و يزال ُينظر إليه على أنه الزعيم الفلسطيني، 
 روب من األزمة السابقة.كانت هدية عرفات استغالل األزمة األخيرة للتستر على الهُ و  ،السالم

أوالا في ، ”اإلسرائيليين“ خلفية سرية مع مجموعة من األكاديميين سمح عرفات لشعبه بفتح قناة
أحضروا  من تلقاء أنفسهم، لكنهم الحقاا ” اإلسرائيليون“ في البداية تصرف األساتذة ،لندن والحقاا في أوسلو
 ."شيمون بيريز"، الذي كان مسؤوالا مباشرةا أمام وزير الخارجية "يوسي بيلين"نائب وزير الخارجية 

، رعن االتصال بالفلسطينيين أمره رئيس الوزراء بالتخلي عنه على الفو  "رابين" "بيريز"دما أبلغ عن
 رصة للمبادرة.ر رأيه بعد ذلك بقليل وتراجع عن إعطاء فُ لكنه غي  

، ”اإلسرائيلية“ ل رؤساء األجهزة العسكرية واالستخباراتيةبَ فاوضات ظلت سرية حتى من ق  لكن المُ 
باشر التي تتنصت على االتصاالت الفلسطينية، إلبالغه بشكل مُ  8200تعليمات للوحدة  "رابين"وأصدر 
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رسمياا كان هذا من أجل األمن العملياتي، فأي تسرب يحدث للفصائل  ،وعن أي شيء سمعوه عن النقاش
من أن  اا متأكد تمام "رابين"بشكل غير رسمي لم يكن و  ،حادثاتعرقل المُ مكن أن يُ ختلفة يُ الفلسطينية المُ 

 ديرون الوكاالت التي استثمرت جهوداا حاولة قتل عرفات وأتباعه الذين يُ الرجال الذين أمضوا سنوات في مُ 
يمكنهم إجراء التعديل العقلي الضروري لرؤية عدو سابق و الفلسطيني،  "اإلرهاب"هائلة في الحرب على 

 شريك في السالم.

نظمة التحرير الفلسطينية ال يمكن أن تنتهي يعلم أن أي عملية دبلوماسية مع مُ  "رابين"كان 
عارضت ” اإلسرائيليين“ كانومع ذلك فإن شريحة كبيرة من السُ  ،باالتفاق إال إذا تضمنت تنازالت إقليمية

 عنعلى سبيل المثال أي تسريب يكشف ف ،بشدة أي حل وسط من هذا القبيل، ألسباب أيديولوجية ودينية
بثقة من مصادر داخل دوائر الدفاع أو المخابرات التي اعتقدت أنها منو كانت جارية  ،مفاوضات سرية
 وبالتالي قتل التفاوض على الفور.، كانت ستكشف عن إمكانية وجود تنازالت إقليميةو  ،خطأ استراتيجي

بينما كانت  ،لكن هذا االستبعاد للجيش واالستخبارات من عملية التفاوض خلق وضعاا غريباا 
اول التفاوض على السالم، واصلت وكاالت االستخبارات تحُ ” اإلسرائيلية“ كومةلحُ أعلى المستويات في ا

 دركة أن أي شيء قد تغير.في البالد خوض حرب سرية غير مُ 

حيث أن الموساد ، "الصوف الذهبي"وعملية  "عدنان ياسين"كان الموساد قد استثمر بكثافة في 
كأحد  "ياسين" تجنيدعد أكثر من أربع سنوات من ب 1993في ربيع عام و  ،كان ال يزال يدفع األرباح

حادثة أجراها مع أمينة زوجة محمود عباس )أبو مازن(، الرجل الثاني األصول، أخبر مسؤول ملفه عن مُ 
نظمة. قالت له إن عن األنشطة الدبلوماسية للمُ  الذي كان مسؤوالا أيضاا و نظمة التحرير الفلسطينية، في مُ 

 "ياسين"كانت تعلم أن و  ،الوزن بشكل كبير ويعاني من آالم شديدة في الظهرعاني من زيادة زوجها يُ 
 ساعد عباس.رسي العظام من أوروبا قد يُ ، واعتقدت أن كُ اا صول على أي شيء تقريبمكنه الحُ يُ 

طلبت  ،وسألها عما إذا كانت بحاجة إلى أي شيء آخر للمكتب ،"بالطبع" :قال لها ياسين
بفعل ما  "ياسين" هاوعدحيث  ،، حيث كان بصر أبو مازن يضعفبشكل خاص اا ساطع اا مصباح
 يستطيع.

زخرف، كرسي ومصباح طاولة مُ و  بمكتب جلدي فاخر "ياسين"د وزو   ،انتهز الموساد الفرصة
 وكالهما مزود بميكروفونات وأجهزة إرسال.

لقديم رسي ااألشياء الجديدة إلى مكتب عباس حتى أنه تحمل عناء نقل الكُ  "ياسين"أحضر 
رسي وضع الكُ  ،همين"بنفسه، وشتم كل من أعطى "مثل هذا األثاث البائس لمثل هؤالء األشخاص المُ 

 م وضع المصباح على المنضدة، ووصله بالكهرباء وشّغله.الجديد في مكانه، ثُ 
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المزروعة  أجهزة التجسسكان المصباح هو األهم من بين قطعتين من األثاث ألنه في حين أن 
 اا ي تتطلب بطاريات يجب استبدالها، يمكن للمصباح أن يعمل كجهاز إرسال لسنوات، مدعومفي الكرس
 ،باشرة من الشبكةستمر بالكهرباء مُ بإمداد مُ 
رسي على جهازي ن منفصلين احتوى الكُ بينما 

لتوفير الطاقة: مفاتيح زنبركية ُتشغل 
شخص ما،  يلمسهاالميكروفونات فقط عندما 
مما يعني أنه إذا كان ونظام تنشيط الصوت، 

رسي دون التحدث على الكُ  شخص ما جالساا 
إلى أي شخص، فإن البطاريات ستظل تعمل 

 .بال توقف

نذ اليوم األول الذي تم وضعه فيه في تم التقاط اإلرساالت من الكرسي ونقلها إلى تل أبيب مُ 
: كان أبو مازن محور أنشطة هائالا  كم كان هذا اإلنجاز "شافيت"وساد دير المُ أدرك مُ حيث  ،مكتب عباس

نظمة التحرير الفلسطينية، ومر عدد ال يحصى من األشخاص عبر مكتبه وتبادلوا معه أهم أسرار مُ 
 نظمة.المُ 

علم مدير الموساد من "الكرسي الغنائي"  ،ومع ذلك ظهرت بسرعة كبيرة مسألة أخرى غير متوقعة
نظمة التحرير الفلسطينية تقدمة مع مُ فاوضات مُ ي مُ جر تُ ” اإلسرائيلية“ كومةأن الحُ  -كما كان معروف-

 من وراء ظهره.

إلحضار أي شيء  8200أمان التابعة لـ "استخبارات اإلشارة" من وحدة قد طلب  "رابين"كان 
 باشرة، لكنه لم يفعل الشيء نفسه مع الموساد.سمعوه عن المفاوضات إليه مُ 

استرضاء قام "رابين" ب ،موساد خارج الحلقةبغضب، واشتكى من ترك ال "رابين" "شافيت"واجه 
 أي أهمية. "رابين"عطها والتي لم يُ  "بيريس"من قبل  "مبادرة هامشية"بقوله إنها كانت  "شافيت"

توقفت عمليات اإلرسال بعد ثالثة أسابيع ونصف من زرع الميكروفونات فقد كما بدأوا فجأة  ،ثم 
 في البداية اعتقد ،ر الموساد عن التقاط اإلشاراتتوقفت الهوائيات العمالقة في مقو المخفية، 

شكلة فنية، لكن الفحص أظهر أن جميع الروابط بين الموساد ومكتب ناك مُ أنه قد تكون هُ ” اإلسرائيليون“
رجح أن يتعطل كالهما في نفس عباس كانت في حالة عمل جيدة، وعلى أي حال كان من غير المُ 

الصوف "ل من الميكروفونات، وأن عملية أكيد أنه تم اكتشاف كُ كان هذا يعني بالتو  ،الوقت بالضبط
قال مصدر  ،ميتكان في خطر مُ  "عدنان ياسينالمتمثل في " كنزهم الكبيرقد تم تفجيرها، وأن  "الذهبي

 محمود عباس "أبو مازن" .. وزوجته
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 وبعد فترة قصيرة جداا ، في الموساد: "لم نتمكن من فهم كيف كان ذلك ممكناا  "اإلرهاب"كافحة في قسم مُ 
 ".مع الوكيل الذي فعلها عدات في مكانها، تم اكتشافهاوضع المُ  من تمكننا من

قال الرجوب:  ،خابرات المحليةساعدة المُ عدات بمُ وكان جبريل الرجوب هو من اكتشف وجود المُ 
كانوا يرون من خاللهم، وأنهم يعرفون بالضبط ما ” السرائيليين“ "لقد شعر شعبنا في أوسلو أن

ولهذا ذهبنا لتفحص أثار هذا شبهات التنصت،  ،المواقف التي سيتخذونها سيقولونه بعد ذلك، وما هي
  ".مكتب أبو مازن

: ختلف تماماا تفسير مُ  "الصوف الذهبي"عظم عمالء الموساد المشاركين في كان لدى مُ  ،ومع ذلك
ية الجادة مكن إثباتها لكنها مدعومة ببعض األدلة الظرفوبحسب هذه النظرية التي ال يُ  ،لقد خانهم شعبهم

في أوسلو اطلع على التقارير حول المعلومات االستخباراتية التي تم ” اإلسرائيليين“ فاوضينفإن أحد المُ 
أدرك أن مصدر و  ،ؤساء أجهزة المخابراتجمعها أثناء العملية وتوزيعها على رئيس الوزراء ورُ 

م ثُ  ،طوط اتصالهلى أحد خُ ع تجسسمن أجهزة التنصت في مكتب أبو مازن أو  االستخبارات كان نوعاا 
فككونها على الفور بمجرد حدوث ذلك، لن حددون مكان األجهزة ويُ أبلغ الفلسطينيين وهو يعلم أنهم سيُ 

مكن حادثات مما يعني أنه ال يُ أي وسيلة لمعرفة ما كان يحدث في المُ ” اإلسرائيلية“ خابراتيكون لدى المُ 
بمعنى آخر قام و ، المفاوضات فسادا  و ائل اإلعالم وس  تشددين تسريب التفاصيل إلىألي من المُ 

من تخريب  نفسها” اإلسرائيلية“ خابراتلمنع المُ ” اإلسرائيلية“ خابراتبخيانة المُ ” إسرائيلي“ دبلوماسي
حتمل أن يتم قتلها كانت خارج من المُ  "األصول الثمينة"حقيقة أن أحد ، ”اإلسرائيلية“ الدبلوماسية
 الموضوع.

 المعلومات التي قدمهاو وتعذيبه حتى اعترف بكل شيء: كيف تم تجنيده  "ياسين"تم القبض على 
ساعد الموثوق به، فذهب لرؤية هل عرفات من اعتقال مثل هذا المُ وذُ  ،جعله ضد شعبهأن شجعه كيف و 
دام حتم أن يتم إعكان من المُ حيث  ،ليستمع للقصة بنفسه "فتحـ"في زنزانته بمركز التحقيق التابع ل "ياسين"
 ."بسيسو"مق في مقتل بعُ  اا تورطوكان مُ  ،لقد كان خائن بال شك ،"ياسين"

سأل و  ،"بسيسو"مقتل و  "ياسين"بعد فترة وجيزة في أوسلو غضب مندوب فلسطيني من اعتقال 
 طرفاا  الذي لم يكن حقاا و  عن هذه القصة" "ال أعرف شيئا   :، قال "اإلسرائيلي"عما يعرفه” اإلسرائيليين“ أحد
"لكن دعونا  ،"بيلين"و "بيريز"ي أسرار استخباراتية ولكنه فهم ما حدث من القليل الذي سمعه من في أ
 . "ن شاء اهلل"إ ،أضاف كلمة أخيرة باللغة العربية"، و االغتيال األخير وه اكون هذيأن  نرجو جميعاا 

جميعهم  -يانأربعة فلسطينيين وثالثة يهود إسرائيليين ونرويج-ورفع المندوبون حول الطاولة 
فاوضات ستة أشهر حتى اآلن وأسفرت عن وقد استمرت المُ  يدعوا للتفاؤل،كان الجو فقد  ،نظاراتهم
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 ،"رابين"إلى  "عرفات"، ومن "عرفات"إلى  "رابين"تبادل بين البلدين من رسائل تاريخية باالعتراف المُ 
في المرحلة ف ،باتفاقيات أوسلوعرف ستتطور هذه الرسائل إلى سلسلة من االتفاقيات التي أصبحت تُ و 

عظم األراضي التي قرر أن تحكم مُ ستقلة التي كان من المُ المُ  "السلطة الفلسطينية"األولى أنجبت االتفاقات 
 ."اإلرهاب"تعهد الفلسطينيون بوقف االنتفاضة ونبذ و  ،يسكنها الفلسطينيون

غادر ياسر  ،نهاية سلميةإلى  أخيراا  وصلبدا الصراع الدموي في الشرق األوسط وكأنه قد 
كم الذاتي تونس وأقاموا في مناطق الحُ من نظمة التحرير الفلسطينية وفتح عظم قادة مُ عرفات ومُ 

 الفلسطينية المحتلة.

أسفرت اتفاقيات أوسلو عن إنشاء حيث  ،بدا أنه يستفيد من التعاون الجديد "عدنان ياسين"حتى 
اجتمع ألول مرة و  ،لعسكرية واالستخباراتية من كال الجانبينلجان تنسيق أمني مع مندوبين من األجهزة ا

مع رجال كانوا قبل بضعة أشهر قصيرة أهدافهم إما للتجسس أو  اباككبار مسؤولي الموساد والش
تغلب و  ،القدس حتى وأو في فنادق في تل ابيب أراضي الفلسطينية قدت االجتماعات في األوعُ  ،االغتيال

تبادلة حول الماضي الذي نجح في خداع ضايقات المرحة المُ ألولية من خالل المُ كوكهما االطرفان على شُ 
 ، وأين ومتى أحبطبها” اإلسرائيليون“ وما إذا كان الفلسطينيون قد نفذوا عمليات ال يعرفهاكال الطرفين، 

 الخطط الفلسطينية.” اإلسرائيليون“

شاركين في قال أحد المُ  ،"ياسين"مع هذه األجواء اللطيفة لطلب الرأفة ” اإلسرائيليون“ استغل
جناء قابل آالف السُ مُ  سن نية"لقد طرحناها على أنها نداء لبادرة حُ الموساد في اجتماعات اللجنة: 

 زء من الصفقة".بالفراج عنهم كجُ ” إسرائيل“ الفلسطينيين الذين تعهدت

يه بالسجن خمسة عشر ، بل ُحكم عل"ياسين"لم ُيعدم ف ،في النهاية واإللحاحالضغط  نجحلقد 
 "ياسين"بدا أن  1993في صيف عام و  ،راعاة كل األشياءخففة مع مُ ملة مُ لقد كانت جُ  ،فقط عاماا 

 ن شاء اهلل.إفي الشرق األوسط  دائماا  سيعيش ليرى سالماا 
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20 
 

 رنبوخذ نّص

 

هر زوج ظ ،على الواجهة البحرية [الطائراتشحن  مهجع]حظيرة خارج  ،1979أبريل  6في ليلة 
من المصابيح األمامية في الظالم، وألقى بمخاريط من اللون األصفر األبيض على الرصيف، واتسع مع 

يخرق ويصدر قعقعة، ثم توقف مائتي السيارة حرك ، مُ سيدان 127كانت سيارة فيات فقد  ،اقتراب السيارة
 ياردة من البوابة األمامية.

 الحارسان وُهما على نظر ،باشرةرب طولون مُ غ -ة فرنسيةهي بلدو - "ال سين سور مير" في
 مجموعة إلى الحظيرة تنتميفقد كانت  بحذر، السيارة إلىساحل فرنسا المطل على البحر المتوسط 

CNIM ُكان هناك و  ،فاعالت النوويةفن والمُ عقدة كبيرة الحجم للسُ كونات مُ تخصصة في تصنيع مُ ، الم
 ملة.مُ  ُمناورات في اليوم، ثماني ساعات لكل منهما، وكلهاثالث نوبات بحارسان في الخدمة  دائماا 

فتيات  وهما خرجت امرأتانو  ،تحت األبوابا فُ هعند ،طوات باتجاه السياجالحراس بضع خُ  ىخط
 رتبكة، وغاضبات وهن يتأرجحن نحو البوابة.جميالت، لكن بدت النساء مُ 

ن تساعدنا؟ أمكن هل يُ  ،السياج حدهم من الجانب اآلخر منأ تسأل "هل تستطيعون مساعدتنا؟"
]الساحل  لقضاء ليلة في الريفيرا وجاءوا قالت إنهم كانوا سائحين بريطانيين،فت عن نفسها و وعر  

 راسيمكن للحُ  بما الحقاا ، رُ وفي ضحكة ُمغرية قالت بتسمتا ،، لكن سيارتهم الرديئة ظلت تتعطلالفرنسي[
  االنضمام إليهم في أحد القضبان.

 كانوا يبتسمون. ،راس بعض األدوات وفتحوا البوابة وساروا باتجاه السيارةجمع الحُ 

هذه و فوق السياج بسرعة ودون ضجة،  سطوا منو  "الحربة"شطاء خمسة من نُ  خلفهم اندفع
وبنفس ، ”إلسرائيل“ في قاعدة عسكرية على الساحل الجنوبي بشكل ُمستمرناورة كانوا يمارسونها مُ ال
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تفجرات قوية في أسطوانتين في الداخل قاموا بوضع خمس مُ و  ،قهم إلى الحظيرةدوء اقتحموا طريالهُ 
 الليل. عتمة فيللخارج وذهبوا فوق السياج تسلقوا فجر، وقتات على المُ قاموا بضبط المُ و  ،ضخمتين

 لقد احتاجوا أقل من خمس دقائق للدخول والخروج.

دهش ثم كان األمر سهالا بشكل مُ فقد  ،يارةراس من تشغيل السن الحُ تمك  الحظيرة، في الشارع أمام 
 قابلتهما في وقت الحق وانطلقوا بالسيارة.بمُ ” اإلسرائيليين“ كال النشطاء -وعدت المرأتان

نشغلين بدوا مُ  ،مسكان بأيديهما ببطءعد مسافة قصيرة سار رجل وامرأة يُ وعلى بُ  ،في الوقت نفسه
أطل من فوق  ،همفري بوجارت الُممثل االمريكي اء، مثلإلى الور  مشدوداا بدا الرجل شعره و برومانسية 

كانا  ،عد بضعة شوارع، ركبا سيارة وانطلقوا أيضاا استدار الزوجان وعلى بُ  ،كتف المرأة ورأى السيارة تنطلق
 الموساد.في عاملة  "تمارا"رئيس قيسارية، و "مايك هراري"

في سماء الليل وأضاءت الواجهة  اندلعت ألسنة اللهبو  ،الحظيرة تبعد ثالثين دقيقة انفجر 
الحريق قبل أن يتم تدمير المبنى بالكامل، بإخماد رجال اإلطفاء  قام ،رتقالي واألحمرالبحرية باللونين البُ 

صممة بعناية والتي استغرق ل شيء بالداخل تعرض ألضرار بالغة بما في ذلك بعض اآلالت المُ لكن كُ 
ذا تم تجميعو  ،تصنيعها أكثر من عامين بسعة  فاعالا نووياا ها بالكامل مع بقية المكونات، فإنها ستصنع مُ ا 

 أوزيراك لألبحاث. ميغاواط، كبير بما يكفي لدرجة أنه كان ُيعرف باسم مفاعل 70

 
 البداعي المشاع. 1981 عام إسرائيل قصفته أن بعد العراق في لألبحاث أوزيراك مفاعل موقع
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كان الفرنسيون يبيعونها لصدام  ،فلي واألمواتوالعالم السُ أوزوريس هو إله مصر القديمة لآلخرة 
 لنبوخذ نصر الملك البابلي الذي دمر مملكة حديثاا  سين، الديكتاتور العراقي الذي رأى نفسه تجسيداا حُ 
 ”. إسرائيل“

براء البيئة الفرنسية هاتفيا بإحدى تحدث باسم مجموعة خُ وبعد ساعات قليلة من التفجير، اتصل مُ 
افترض الجميع أنهم  ،خابرات الفرنسيةصدقه أحد وبالتأكيد ليس المُ لكن لم يُ  ،علن المسؤوليةف ليُ حالصُ 
 .ألن لديهم الدافع األكثر إلحاحاا ” اإلسرائيليين“ من

___ 
 

كانت غارقة في الوحل الدموي ” اإلسرائيلية“ في حين أن العديد من أجهزة الدفاع واالستخبارات
كان العراق على رأسها، وهو و  ،الموساد صراع معات الوجودية لألمة الصغيرة في للبنان، استمرت التهديد
كان أحد فقد  ،صبح صالح الدين األيوبي القادمموح طويل األمد ليُ ختل لديه طُ بلد يحكمه جزار مُ 

هو انضمام جيش عراقي ضخم إلى األردنيين إلنشاء جبهة ” اإلسرائيلي للجيش“سيناريوهات الكابوس 
  .ُتشكل تهديدشرقية 

في العراق منذ  تورطة سراا مُ ” اإلسرائيلية القوات“كانت 
 ،ضطهدة ضد نظام بغدادردية المُ الستينيات، عندما تمردت األقلية الكُ 

وأفراد ” اإلسرائيلي الجيش“نود زودت الدولة األكراد بالسالح وقام جُ 
 فكرة وفقاا كانت الفقد  ،قاتلين على حرب الكوماندوزالموساد بتدريب المُ 

"إنشاء دير الموساد في ذلك الوقت، هي الذي كان يُ  "عميتلماير "
مكننا فيه العمل ضد أعدائنا على عدة جبهات في وقت شرق أوسط يُ 

 ُمعلناا  كان العراق عدواا  ،لتوضيح األمر بشكل أكثر بساطةو  ،واحد"
ت في الوق ،لبغداد، وعدو عدوي صديقي وكان األكراد عدواا ، ”إلسرائيل“

خرى داخل دول بإنشاء مراكز استماع وأصول استخباراتية أُ للموساد  نفسه سمحت مثل هذه التحالفات
 غير صديقة.

ناتان "تفجرات ومن بينهم خبير المُ ” اإلسرائيليون“ ستشارونبدأ المُ  ،1969ابتداء من عام 
جزء  "م حسين التكريتيصدا"كان  ،، يسمعون عن الرجل الذي أطلق عليه األكراد "جزار بغداد""روتبرغ

لطة في العام السابق، وُعين نائباا لرئيس المجلس الثوري العراقي من االنقالب البعثي الذي تولى السُ 
أمر بإلقاء القنابل على ثم  ،خابراتالثاني في قيادة النظام الجديد ومسؤوالا عن القوات المسلحة وأجهزة المُ 

 صدام حسين



|  |    

 

- 348 - 

رف التعذيب التي كان كان المنشقين، وأنشأ شبكة من غُ يع السُ المدنيين، وخنق اإلمدادات الغذائية لتجو 
 مارس فيها التعذيب بنفسه.يُ 

 أعد مصحفاا  "روتبرج"حتى أن  "صدام"ساعدتهم على قتل مُ ” اإلسرائيليين“ طلب األكراد من
 1956لهذه المهمة، وهو نفس التكتيك الذي استخدمه الغتيال رئيس المخابرات المصرية عام  فخخاا مُ 

خفي األكراد كانت تخشى أال يُ  ،رفضت التوقيع على الصفحة الحمراء "جولدا مئير"لكن رئيسة الوزراء 
ا كان يتودد وأن تتورط حكومتها في فضيحة دولية مع الروس واألميركيين، وكالهم ،سراا ” إسرائيل“ تورط

  لصدام في ذلك الوقت.

من أن يؤدي قتله إلى إضفاء  ، خوفاا "عبد الناصر"فكرة اغتيال  "مائير"وفي وقت سابق رفضت 
 حاوالت اغتيالها وحياة وزرائها.الشرعية على مُ 

على الرغم و على حزب البعث وبالتالي على العراق،  حيث سيطرعلى قيد الحياة،  "صدام"وبقي 
، كان صدام عندما كان يبلغ من العمر أربعة وثالثين عاماا و  1971بحلول عام فإنه  ،من قسوته وطموحه

الرئيس  لطة في كل شيء ما عدا االسم، تاركاا صومه الجديين في النظام وتولى السُ د أزاح جميع خُ ق
( رأى نفسه 1979في عام  سيطرد البكر تماماا  )أخيراا  ،، ليس أكثر من زعيم صوري"أحمد حسن البكر"

 إيران. يضاهيالعربي، و سيجعل العراق قوة إقليمية، وقوة رائدة في العالم  اا عربي كشخصية تاريخية وزعيماا 

وأراد إعادة رسم الشرق  "خليط من نفايات وبقايا دول مختلفة"،اعتقد صدام أن اليهود هم 
كتبت صحيفة حزب البعث حيث  ،هذا األمر العراقيلم يخف   ،بالكامل” إسرائيل“ محوو األوسط بأكمله، 

رمز إلى إنكار الحق التاريخي صطنع ي"إن وجود كيان صهيوني مُ : 1974الجمهورية  في آذار / مارس 
هذا الكيان العدواني ليس سوى سرطان رهيب ينتشر بشكل و ، للعرب في الوجود وهو إهانة لشرفهم

دس العربية تنتظر عرب القُ  ،مكنةرق المُ ل الطُ حارب الصهيونية بكُ يجب أن نُ و  ،خطير خارج حدوده
 ".قدسةونية أماكننا المُ ي لطخت به الصهيتال النجاسةخلصها من صالح الدين الذي سيُ 

يخرج وسُ  "صالح الدين"سيكون النسخة الحديثة من  "صدام حسين"كان المعنى الواضح هو أن 
 فار من فلسطين.الكُ 

كانت الطريقة  ،أدرك أن العراق لن يكون قوة ذات مصداقية بدون ترسانة هائلة "صدام"لكن 
 ريد أسلحة نووية.كان صدام يُ و ميره درة على تدالوحيدة لغزو الشرق األوسط هي امتالك القُ 

تحت  سلمياا  مدنياا  مشروعاا  ،البرنامج النووي العراقي ظاهرياا  "الديكتاتور"وضع  1973في عام 
، على حد تعبير  ""ميزانيات من المليارات غير محدودة عمليا  وبدأ في استثمار  ،باشرةسيطرته المُ 

من  ،فاعالت يمكن أن تنتج في النهاية ترسانة ذريةطوير مُ كاتب سيرة صدام البارز، في ت "أماتسيا بارام"
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سوف  نووياا  صبح تهديداا على أن يُ  بالفعل بقصف شعبه وعازماا  معروفاا  الناحية المثالية فإن دكتاتوراا 
العديد من القوى الغربية بما في ذلك ف ،عقدغرافيا السياسية هي عمل مُ لكن الجُ  ،تحضرةتتجنبه الدول المُ 

عقد هو وما هو غير مُ  ،مارسة نفوذها في الشرق األوسطأبرزها فرنسا، أرادت مُ  وكانالمتحدة  الواليات
 راء: صدام كان يرمي الكثير من المال.جرد هُ مُ 

___ 
 

سرائيل تاريخ طويل ومُ  كانت و  ،ستوياته في السبعينياتوصل إلى أدنى مُ  ،عقدكان لفرنسا وا 
بالنسبة أما  ،على األمة اليهودية في الستينيات "ديغول"ذ أن انقلب العالقة مليئة بالعداء وانعدام الثقة من
مكن مصدر قلق يُ  هو على األكثر أو ،”إسرائيل“ قاتالا ألمة مثل تهديداا للفرنسيين، بدا احتمال أن العراق يُ 

 التحكم فيه.

ت مع بتدبير عدد من الصفقا "جاك شيراك"ورئيس وزرائه  "فاليري جيسكار ديستان"قام الرئيس 
بقوة مائة  فاعلين نوويين: مفاعل صغير جداا كان أهمها بيع مُ  ،العراق في النصف األول من السبعينيات

 الا ، ومفاعل أوزوريس أكبر بأربعين ميغاوات، والذي كان قابمن فئة ايزيسكيلو وات، وهو مفاعل 
لدهم وأطلقوا عليه اسم فاعل مع اسم باسم المُ دمجوا العراقيون ولكن  ،للتوسيع إلى سبعين ميغاواط

 ."أوزيراك"

فاعل ألغراض البحث، فإن الفرنسيين علنة كانت استخدام المُ على الرغم من أن نية العراق المُ 
عالجة الوقود ؤكد إلى استخدامه لمُ بهذا الحجم سينتهي به األمر بشكل شبه مُ  فاعالا كانوا يعرفون أن مُ 
من اليورانيوم بالمائة  93بنسبة ثني عشر كيلوغراما فاعل على ايحتوي قلب المُ  ،لألسلحة النووية

ضبان الوقود نبلة ذرية، لذلك إذا أوفى الفرنسيون بوعدهم باستبدال قُ نع قُ خصب بما يكفي لصُ المُ 
فسيكون العراقيون قادرين ببساطة على تحويل بعضها إلى مواد الستخدامها في األسلحة  ،ستهلكالمُ 

 النووية.

"البحث عن التكنولوجيا ذات المكانات العسكرية هو رد على التسلح ك: اعترف العراقيون بذل
، قبل زيارته لباريس لتوقيع 1975سبتمبر  8قابلة في في مُ  "صدام"أعلن  ، حيثالنووي السرائيلي"
طوة العربية األولى نحو امتالك أسلحة نووية حتى "اتفاق فرانكو العراقي هو الخُ  :المزيد من الصفقات

لكن األمر يستغرق سنوات وخبرات  ،هدفنا المعلن في بناء المفاعل ليس تصنيع قنابل ذرية"لو كان 
التعامل معه يمكن  ي،أي تهديد شرعالفرنسيين يفترضون أن يبدو أن و  ،نع قنابل ذريةحددة للغاية لصُ مُ 

 متى ظهر.
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والر في ذلك مليار د 2تم تحويل حوالي سبعة مليارات فرنك )و  ،العراقيون بسخاء كبير أنفق
وتخفيض في أسعار وارداتهم من  مناسبةروط حصل الفرنسيون على شُ و كما  ،إلى فرنسا باشرةا الوقت( مُ 

 النفط العراقي.

 لتسييرشتركة وتم إنشاء إدارة مُ  ،المشروع الضخمهذا ارتبط عدد من الشركات الفرنسية بكما 
هندس فاخرة أللفي مُ إقامة ناء تم تشييد أماكن عن موقع الب ليس بعيداا وبمكان  ،األمور في باريس وبغداد

 سي.وفني فرن

شترك بين الموساد وأمان تم تشكيل فريق مُ  ،أن تقف مكتوفة األيدي” إلسرائيل“ مكنال يُ ولكن، 
رّكز للتركيز على نية العراق في هد خاص ومُ "لبذل جُ  ،"العصر الجديد"ووزارة الخارجية، أطلق عليه اسم 

، نائب مدير الموساد الذي ترأس "ناحوم أدموني"على حد تعبير وذلك نووية"،  صول على أسلحةالحُ 
 .حينها الفريق

"نقاط باط اقترب ضُ  ،تحت ستار رجال أعمال أوروبيين أو ضباط عسكريين أوروبيين في الناتو
صيب ابنه لماء الذي أُ أحد العُ  ،خبرينمُ  اصبحو يُ  أن، على أمل العاملين في فرنساالعراقيين من االتصال" 

حيث  ،صول على رعاية طبية أفضلفي العراق، تبادل األسرار للحُ  رديئاا  بالسرطان وكان يتلقى عالجاا 
كان نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوروبية  -”إسرائيل“ جندين فيأكبر المُ - "يهودا جيل"كان يعتقد أن 

  معنية بالسالمة النووية.

في قلب رعب ببث ال "صدام"د قام فق ،لمرة واحدة لكن هذا كان نجاحاا 
وزراء عراقيين ظهر فيه  فيديوشريط  من خالل، شاركين في المشروعل المُ كُ 

أحد مديري البرنامج النووي  "خضر حمزة"وقال  ،يعدمون مسؤولين آخرين
رسل رسالة مفادها أنه إذا كان يُ  "صدام" "كان ،"عباا "كان شريطا مرا  :العراقي

 فأنت ميت".غير راض  عنك ألي سبب 

مصادر أخرى: علماء وفنيون وأمناء ” اإلسرائيليين“ ومع ذلك كان لدى
يهود فعلوا ذلك كانوا آخرون و  ،تم دفع أجور البعض بشكل جيدو ، توسطديرون من المستوى المُ ومُ 

وهو وثيقة  "كتاب المشروع"،من خالل أحد هذه المصادر حصل الموساد على و  ،ألسباب أيديولوجية
عدة مئات من الصفحات، حجمه يبلغ حيث  ،تفصيل جميع الصفقات الموقعة مع العراقوضح بالتُ 

عالم الفيزياء  "رافائيل أوفيك"يقول المقدم الدكتور  ،علماء فرنسيونمن قبل باللغة اإلنجليزية ومكتوب 
ي ذلك تخطيط بما ف ،، "من هذا الكتاب تعلمنا الكثيرأمانل بَ ن من ق  النووية في جامعة بن غوريون المعي  

 ."[التويثة لألبحاث النووية]منشأة جاورة في ختبرات المُ فاعل والمُ حيث يقع المُ  ،موقع المشروع

 يهودا جيل
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طلق عليه اسم فريق عمل سري للغاية، أُ  تأنشأ ،شارةستخبارات اإلال أمانذراع  ،8200الوحدة 
أجهزة بزرع  "زحقوس قُ "ء مال، والذي قام بالتنصت على خطوط الهاتف والتلكس، وقام عُ "نهاية العالم"

 في مكاتب العراقيين في باريس. التنصت

المجتمع الدولي إلى وقف ” إسرائيل“ دعتو لمعلومات االستخباراتية، تم جمع الكثير من احيث 
 عارضين المحليين لبيغن اتهمواوبعض المُ ” إسرائيل“ نتقديلكن القادة األجانب الغاضبين ومُ  ،البرنامج

استمر الفرنسيون في و  ،"بإسرائيل"مكن أن يضر أصروا على أن المشروع العراقي ال يُ و  ،بذلك” إسرائيل“
وأنهم كانوا يستخدمون آليات أمنية كافية  ،تماماا  شرعياا  بحثياا  اا التأكيد على أن المشروع كان برنامج

 كن العراق من تطوير قنابل نووية.لضمان عدم تم

زيارة لباريس استاء من الالمباالة الفرنسية لطلباته،  الذي عاد من "موشيه ديان"وزير الخارجية 
 وطلب من واشنطن الضغط على الفرنسيين، ولكن دون جدوى. ،األمريكيين بعد ذلك مع وحاول

 .أن المسار الدبلوماسي قد فشل” إسرائيل“ استنتجت
 الجراءات" باتخاذ الوزراء لرئيسسمح مجلس الوزراء األمني  ،1978في تشرين الثاني )نوفمبر( 

يَ أُ حيث  العراقي، النووي المشروع لوقف "الالزمة صت الحكومة لُ وخَ ، د الضوء األخضر للعملالموسا عط 
 "يجب أن ُيقتل".إلى أن "أوزوريس" 

 ،على شاطئ الريفييرا الفرنسية "حظيرة الشحن"لم يمض وقت طويل على وقوع االنفجار في 
أنهم أعاقوا ” اإلسرائيليون“ تضررت بشدة، واعتقدقد لك الليلة التي فجرها العميل في ت حيث إن المعدات

نيع النووية لمدة عامين على األقل، وهو مقدار الوقت الذي سيستغرقه الفرنسيون لتصُ  "صدام"موحات طُ 
 كونات جديدة.مُ 

في  ضي قدماا أمر المشروع بالمُ حيث  ،العراقي لن يسمح بمثل هذا التأخير "الدكتاتور"لكن 
ورد  ،حددوطالب وزير الدفاع العراقي الفرنسيين بإصالح القطع وتسليمها في الوقت المُ  ،حددالمُ  الموعد

بالمخاطر ومن شبه  سيكون استخدامه محفوفاا و  ،الفرنسيون بأن الغالف الذي تم إصالحه لن يكون قوياا 
 ."صدام حسين" ضاعترالكن لم يجرؤ أحد على  ،ضون سنوات قليلةالمؤكد أنه سيتعين استبداله في غُ 

قرر مسؤولو الموساد لذلك  ،امتالك أسلحة نووية في غضون بضع سنوات العراقال يزال بإمكان 
 .صرامةحبطون أنهم بحاجة إلى البدء في استخدام تكتيكات أكثر المُ 

 .لماءفي قتل العُ  سيبدؤونحيث 
___ 
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 "خضر حمزة" اإلقصاء رؤساء البرنامج العراقي،أهداف كان أبرز 
"، بحسب هؤ مالأهم عو قول المشروع "عُ  همو  "عفر ضياء جعفرج"و
 ،تخرج من جامعة برمنجهام وحصل على درجة الدكتوراه "، فهود.أوفيك"

حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة مانشستر، وعمل كما و 
  ال بلندن.ـإمبريكلية في مركز الهندسة النووية في  اا باحث

من الصعب سيكون وبذلك العراق،  يغادرون كان كال الرجلين ال
عبد "ومع ذلك مثلما استأجر  ،ستحيالا ، إن لم يكن مُ قتل أي منهما

ساعدة في د العراق مصريين للمُ جن  فقد األلمان لبناء صواريخه،  "الناصر
عجزة ، وهو مُ "يحيى المشد"وكان من أهم هؤالء  ،تطوير برنامجه النووي

أول في مركز  أصبح عال ماا حيث سكندرية، فيزياء نووية بجامعة اإل
بين مصر والعراق  اا سافر كثير و  ،بالعراق "التويثة"حوث النووية في البُ 

 1980بدأ الموساد في تتبع تحركاته في شباط )فبراير( وهنا  ،وفرنسا
راقبه باستمرار كلما كان في باريس أو في المعهد الفرنسي للحماية وظل يُ 

، [بلدة في فرنسا" ]فونتناي أوروز"النووية في من اإلشعاع والسالمة 
  رب من العاصمة.بالقُ 

حنة من اليورانيوم للعراقيين في أوائل يونيو أعد الفرنسيون شُ 
إلى فرنسا للتحقق  "شد"المجاء  ،الصغير "ايزيس"فاعل الستخدامها في مُ 

، مما جعل يتركاه لحظةسافر مع اثنين من مساعديه لم و  ،من الجودة
عن  "مشد"الطة الموساد هي تسميم كانت خُ حيث و  ،ول إليه صعباا الوص

تل بها غير ضار، على غرار الطريقة التي قُ لكنه نصر شائع و طريق عُ 
 لوث.بمعجون أسنان مُ  1978عام  "وديع حداد"

 ،أراد زيارة عائلته في مصرحيث ، قطع إقامته في فرنسا "مشد"اللكن في اللحظة األخيرة قرر 
أن وبهذا قرر "المشد"  ،وساد لم يكن لديهم الوقت الكافي لتنفيذ خطتهم األصليةمالء المُ أن عُ وهذا يعني 

ندق الذي كان قال حمزة: "سمح لمساعديه العراقيين بالذهاب ألن الفُ  ،يقضي ليلته األخيرة في باريس وحده
البقاء في حي تسوق أكثر "حسناا قد ترغبون في  :قال لهم "لقد كان رجالا طيباا  ،فيه كان باهظ الثمن"

 ".اختيار ذلك ملذا يمكنك ،ندق أرخص يسهل الوصول إليهالءمة وفُ مُ 

 .رضة للخطرأكثر عُ  فجأة هدفاا  "مشد"الساعدين لحمايته أصبح مع عدم وجود مُ 

 خضر حمزة

ء جعفرجعفر ضيا  

 يحيى المشد
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، وتناول وبدل مالبسهاستحم  ،يونيو 13عاد إلى فندقه في حوالي الساعة السادسة مساء يوم 
 "الحربة"قائد  "كارلوسوكان هناك " ،الردهة، ثم عاد إلى غرفته في الطابق التاسع وشطيرة في مشروباا 

رعة كبيرة، ولم طة بسُ لقد تغيرت الخُ  ،راقب البابيُ  وكان اختبأ في استراحة في الممرقد عميل آخر و 
مكن  يُ لكن األوامر الدائمة كانت أنه ال يمتلك مسدساا  "كارلوس"كان  ،تأكدين مما يجب فعلهيكونوا مُ 

دران مكن أن يخترق الجُ روف ألن الرصاص يُ سدسات في الفنادق تحت أي ظرف من الظُ استخدام المُ 
 .لم احاا "يفهمها على الطاير"كان كارلوس ولكن  ،صيب األبرياءويُ 

 "الحربة"في سارت بجانب الرجلين  ،نزلت شابة عاهرة ، حيث9:30ح المصعد حوالي الساعة ت  فُ 
 بالدخول. "دمش"السمح لها  ، حيث9041 الغرفة طرقت باب ،لكنها تجاهلتهما

 ،صباحاا  1:30الساعة  اا دة أربع ساعات حتى غادرت العاهرة أخير وشريكه لمُ  "كارلوس"انتظر 
رب من المصعد، وبها سجائر بحامل بالقُ رماد القد عثر على منفضة  "كارلوس"بحلول ذلك الوقت كان و 

اق ضيقة، وآلية كباس في نهايتها العلوية للتخلص من أعقاب السجائر ذات قاعدة ثقيلة وسو  فراغ طويل
 قرر أنها قوية بما يكفي الستخدامها.و  ،فحصها بعناية ووزنها في يديه، وشعر بثقلها ،تراكمةالمُ 

جه ز كبير: " ُمتعدد االغراض بسكين جيب سلحاا للعميل اآلخر الذي كان مُ  "كارلوس"قال 
 بابه. اآلخروطرق  "المشد"من باب  اقترب الرجالن ،"السكين

 .رتاحاا مُ و  "من هناك؟" بدا نائماا  :"المشد"قال 

 "األمر يتعلق بضيفك األخير". ،"أمن الفندق" ":كارلوس"قال له 

 ،منفضة السجائر بقوة على رأسه "كارلوس"أنزل  ،رفته وفتح البابفي غُ  " متثاقالا مشدمشى "ال
وكرر وراءه وضربه مرة أخرى  "كارلوس"اندفع ثم  ،ينهار على األرضيتمايل إلى الوراء و  "مشد"الكان و 

 لم تكن هناك حاجة للسكين.و  ،نتشرة على السجادةقعة مُ ل الدم بُ شك  حيث  ذلك،

لطخ قميصه المُ  "كارلوسثم خلع " ،شطاء الدم من ذراعيهما وشطفا منفضة السجائرغسل النُ 
علقة على مقبض مُ  "عدم الزعاج"رتهم تأكدوا من أن عالمة أثناء مغادو  ،بالدماء، وجعده ودفعه في جيبه

 أعادوا منفضة السجائر إلى مكانها، وأخذوا المصعد إلى الردهة وخرجوا من الفندق.و  ،الباب

رطة في البداية أنه اعتقدت الشُ  ،بعد خمسة عشر ساعة "مشد"العثر أمن الفندق على جثة 
كما أن  ،رعان ما برأوهائ، لكنهم وجدوا العاهرة وسُ تعرض للضرب في لعبة جنسية سارت بشكل خاط

 لكن العاهرة تذكرت رؤية رجلين في الردهة. ،لم يتعرض للسرقة ولم يكن لديه زوار آخرون "مشد"ال
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قال حمزة: "اعتقدت أننا  ،وكذلك فعل العراقيون "مشد"الاكتشف الفرنسيون بسرعة أن الموساد قتل 
 خابرات عراقي".أسافر فقط برفقة ضابط مُ  بحتأصبعد ذلك و  ،ستهدفونجميعاا مُ 

لماء دمر الروح المعنوية بين العُ مكن أن تُ ستهدفة يُ أن عمليات القتل المُ  "صدام حسين"لقد فهم 
لماء ودفع تعويضات ت نقدية لجميع كبار العُ آع سيارات فاخرة ومكافوز   ،الذين يعملون في مشروعه النووي

 "مشد"الدوالر، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت في مصر، ووعدها وأبناء  ألف 300بقيمة "المشد" لزوجة 
 بمعاش شهري مدى الحياة.

هندس ، أرسل مُ "مشد"البعد ثالثة أسابيع من مقتل و  ،لوقف عمليات القتل لكنها لم تفعل شيئاا 
ن طريق إلى جنيف لمدة شهرين للتدريب على تخصيب اليورانيوم ع "سلمان رشيد"دعى عراقي بريطاني يُ 

 فصل النظائر الكهرومغناطيسية.

 "رشيد" أصبحقبل أسبوع من عودته إلى العراق و  ،كان لديه حارس شخصي لم يغادر جانبه
سبتمبر، توفي  14بعد ستة أيام في و  ،اشتبه األطباء في جنيف في وجود فيروسحيث  بشدة، مريضاا 

ولكن ال يعلمون اك فيروس: لقد سممه الموساد نثة أنه لم يكن هُ أظهر تشريح الجُ ثم  ،نتيجة األلم "ديرش"
 مكن ألحد الجزم بذلك.وبأي مادة سامة، ال يُ  كيف؟؟

هندس مدني تولى وهو مُ  "عبد الرحمن رسول"هندس عراقي كبير آخر، بعد أسبوعين شارك مُ 
شرة بعد حفل مباو  ،ختلفة للمشروع النووي، في مؤتمر رعته هيئة الطاقة الذرية الفرنسيةتشييد المباني المُ 

توفي بعد خمسة ثم  ،صيب بما بدا أنه تسمم غذائيالكوكتيل واالستقبال الرسمي الذي افتتح المؤتمر، أُ 
 ستشفيات باريس.أيام في أحد مُ 

شاركين في المشروع العراقي رسالة في مطلع آب / أغسطس، تلقى العديد من الفرنسيين المُ و 
وبعد  ،غاضباا  "صدام حسين"كان  ،غادروا على الفورلم يُ تحذيرية صريحة بأنهم سيكونون في خطر إذا 

لماء ولكنه هدد بـ ولم يذكر الهجمات ضد العُ  ،”إسرائيل“ بشكل خاص ضد غاضباا  أيام قليلة ألقى خطاباا 
 .كام بالقنابل""تحويل تل أبيب إلى رُ 

كافآت إذا مُ  ريد السفر، لذلك حصلنا على"ال أحد يُ قال حمزة:  ،في الذعر "صدام"لماء بدأ عُ 
خابرات كيف خبرنا رجل المُ "يُ  ،كما تلقوا تدريبات في مجال األمن الشخصي والدفاع عن النفس ،سافرنا"

لقد تم تدريبنا على حمل معجون  ويوجد مرافقين لنا بشكل دائم،نأكل وال نقبل دعوة بعد حلول الظالم، 
 ".حقيبة صغيرة أو في جيوبناإما في معدات الحالقة لدينا، رشاة أسناننا وُ أسناننا، وفُ 

، وتباطأ المشروع النووي العراقي بشكل من الموت قاولين الفرنسيين خوفاااستقال عدد قليل من المُ 
مكنه توفير فني أو ثالثة في هذه وضع موارد دولة استبدادية في بناء قنبلة، ويُ  "صدام"لكن  ،طفيف
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 أرسلت فرنسا اثني عشر كيلوغراماا كما  ،خائفين بسرعةتم استبدال جميع العلماء الموتى والحيث  ،العملية
 بعد ذلك بوقت قصير. ثانياا  مفاعالا لت خصب وشغ  من اليورانيوم المُ 

من استكمال  "صدام"قد اشترت بعض الوقت قبل أن يتمكن ” إسرائيل“ في أحسن األحوال كانت
وما  ،لكن العراق ما زال يتوقع ،بما عامين، ور اا فاعالت والبدء في تفعيلها: ربما ثمانية عشر شهرا بناء المُ 
أسلحة نووية تعمل بكامل طاقتها ووسائل إطالقها بحلول  "صدام"تخشى أن يكون لدى ” إسرائيل“ زالت

 نهاية العقد.

ستهدف وعمليات مدير الموساد، يعلم أن االستخبارات وعمليات القتل المُ  "يتسحاق هوفي"كان 
لن ، "أنا أستسلم: 1980في تشرين األول )أكتوبر(  "بيغنـ"قال ل ،قطالتخريب يمكن أن تفعل الكثير ف

 ".هو القصف من الجو السبيل الوحيد الذي ال يزال مفتوحا   ،نكون قادرين على إيقافه

 صريح.بشكل حرب  شنتبقي هو خرى كان السبيل الوحيد المُ بعبارة أُ 
___ 

 

خابرات في ر بعض كبار مسؤولي المُ حذ  حيث  ،”إسرائيل“ القمة في وصل الىناك خالف كان هُ 
وأن األمر سيستغرق سنوات قبل  ،فاعل العراقي سيكون له عواقب دولية وخيمةالبالد من أن قصف المُ 

إلى اتباع نهج بديل وأكثر سرية،  "صدام"أن ينتج المفاعل ما يكفي من الوقود للقنبلة، وأن تدميره سيدفع 
 .لومات عنهاجمع المع والتي سيكون من الصعب جداا 

توقف في مرحلة ما عن دعوة رئيس هيئة الطاقة  "بيغن"ناك الكثير من التوتر لدرجة أن كان هُ 
 "عوزي إيفن"البروفيسور  "يالمالعاملين في "إأحد  ،جوم، ألنه عارض الهُ "عوزي إيالم"الذرية الخاصة به 

 نشآت سرية، لن تتمكنعراقي إلى مُ نقل المشروع النووي ال فاعل إلىالذي كان يخشى أن يؤدي تدمير المُ 
بدوره الذي  ،"شمعون بيريز"عارضة ب خطة الهجوم المتوقع إلى رئيس المُ سر  و راقبتها، من مُ ” إسرائيل“

، بالهجوم، فسوف يتم عزلها دولياا ” إسرائيل“قامت حذر فيها من أنه إذا ، يُ "بيغن"ذكرة بخط يده إلى كتب مُ 
 إذا تركها اهلل.” إسرائيل“ زلةعن مدى عُ  "إرميا"استعارة النبي  اا دمستخ"مثل العوسج في البرية"، مُ 

الذي تمت ترقيته مؤخراا إلى منصب وزير الدفاع،  "أرييل شارون"و ،"بيغن"لكن رئيس الوزراء 
 "،أدموني"لقد أيدوا رأي  ،همة، رفضوا كل حجة ضد المُ "رافائيل إيتان"” اإلسرائيلي“ ورئيس أركان الجيش

صبح مكن قبل أن يُ هاجمة المفاعل بأسرع ما يُ ولون استخباراتيون كبار آخرون إنه يجب مُ وقال مسؤ 
في  ،دوث تسرب إشعاعي نوويروعة التي قد تحدث في حالة حُ "ساخناا" لتجنب الكارثة اإلنسانية المُ 

أجل ضمان على أنه من  وتكراراا  مراراا  "أوفيك"نتدى العصر الجديد أصر الفيزيائي والضابط الدكتور مُ 
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فاعل، يجب تحقيق هدف واحد: "ما يكفي من المتفجرات لتدمير البركة الداخلية التي التدمير الكامل للمُ 
 .يجب أن تكون قضبان اليورانيوم فيها مغمورة"

من قاعدة عتصيون، في  16يونيو الساعة الرابعة بعد الظهر، أقلعت ثماني طائرات إف 7في 
لتوفير  15تمت مرافقتهم بست طائرات إفو  ،"أوزيراك"فاعل هاجمة مُ لمُ ” يلإسرائ“ حتلة من قبلسيناء المُ 

الغطاء، وتم نشر ستين طائرة أخرى لدعم العملية، بعضها حّلق في الهواء بينما بقي البعض اآلخر على 
 ،التي تم تكييفها للتزود بالوقود في الجو "بوينج"ومن بين هؤالء طائرات  ،أهبة االستعداد على األرض

في  "هليكوبتر"لتوفير المعلومات االستخبارية، وطائرات  "هوك"والسيطرة المحمولة جواا، وطائرات  ،والقيادة
التعامل مع أي  15إفيمكن للطائرات حيث  ،وكان من الضروري إجراء عملية إنقاذ ،حالة سقوط طائرة

تطورة نظمة حرب إلكترونية مُ كما أنها تحمل أ، ”اإلسرائيلية“ قد تتحدى الطائرات "ميجعراقية "طائرة 
 ضادة للطائرات على األرض.لتشويش رادار بطاريات الصواريخ المُ 

طار  ،كان الطريق يبلغ طوله ستمائة ميل ويمر شمال المملكة العربية السعودية وجنوب األردن
دار على ارتفاع أقل من ثالثمائة قدم فوق األرض لتجنب الرا ةنخفض للغايالطيارون على ارتفاع مُ 

 األردني والسعودي والعراقي.

صعدت طائرات  ،مساءا  5:30غروب الشمس، حوالي الساعة  قربوصلت الطائرات إلى الهدف 
F-16 بعد ة الثمانية إلى ارتفاع ألف قدم، ونفذت مناورة وأطلقت قنابلها بزاوية خمس وثالثين درجة. واحد
تم ضبط نصف و  ،فاعلالقبة الخرسانية للمُ من  كل واحدةبوزن طن واحد على ألقوا قنبلتين  ، حيثاألخرى

 ،مق الهيكلفي عُ تغوص القنابل على االنفجار عند التالمس، والنصف اآلخر لن ينفجر إال بعد أن 
تل عشرة كما قُ  ،أصاب سبعة من الطيارين الثمانية الهدف، واخترقت اثنتا عشرة من ستة عشر قنبلة القبة

 جنود عراقيين وفني فرنسي.

هاجمة، ولم يتم إطالق سوى لم يتم إطالق صاروخ واحد على الطائرات المُ  ،العراقيون تماماا فاجأ ت
جميع الطائرات بأمان إلى وصلت وبعدها  ،تقطعة وغير مؤذية ضد الطائرات أثناء عودتهمنيران مُ 
ائر التي إلى جنب مع الدو  جنباا و ، مقدمة الطائرةحتى يومنا هذا يحملون صورة المفاعل على و  ،القاعدة

 مثل الطائرات التي سقطت في القتال.تُ 

تم تحليل لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرات المحمولة جواا، وتوثيق  ،نتصف الليلبحلول مُ 
نهاية " Apocalypse، اعترض فريق اا صباحالثالثة في الساعة و  ،الدمار الهائل الذي لحق بالمفاعل

هندسين يصف فيها تفتيش موقع القصف في لمة هاتفية أجراها أحد المُ كامُ  -8200التابع للوحدة - "العالم
ساعدة مصباحه، مهم في قلب المبنى، ولكن بمُ زء الُ هندس قد بحث عن المسبح، وهو الجُ الظالم. كان المُ 
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في و  ،القبة التي انهارت إلى الداخلمن أجزاء و غطاة بالمياه" تفجرة مُ من الخرسانة المُ  وجد "قطعاا 
جتمع الع االستخباري الفوري" الذي تم توزيعه على كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء مُ "االستط

مر فاعل قد دُ "المُ مكن إصالحه وأن فاعل قد تضرر بشكل ال يُ أن حوض المُ  "أمان"أكدت  ،المخابرات
 بالكامل".

 
 صورة لموقع المفاعل النووي العراقي بعد القصف السرائيلي

كانوا يعتقدون أنه و  ،بعدم إعالن مسؤوليتها” إسرائيل“أوصت  االستخباراتأجهزة  ،قبل الهجوم
سيكون و  ،”إسرائيل“ ضاد علىجوم مُ شن هُ ضرورة علني محرج، لن يشعر صدام بالضغط ل خزيبدون 

 لديه مساحة للمناورة.

تم تنفيذ الغارة على أكمل وجه، وترك المفاعل  ، حيثخالف ذلك "بيغن"لكن في النهاية قرر 
االعتراف  "بيغن"أراد  ،النووية بشكل دائم "صدام"، وربما توقفت طموحات هائلالعراقي في حالة دمار 

في خطاب ألقاه و ، ”اإلسرائيلي“ كان لديه إحساس قوي بمزاج الجمهورو  ،بهذه الحقائق حتى التفاخر بها
"ما الذي كان  ،زي النهائيالنووية مع الحل النا العراق، ومخاطر "هتلر"و "صدام"في الكنيست ساوى بين 

مكن كان من المُ  ،بادونكان هذا البلد وشعبه سيُ : "نغبي" بإمكاننا فعله ضد مثل هذا الخطر الرهيب؟" سأل
 خرى في تاريخ الشعب اليهودي".أن تحدث محرقة أُ 
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اعترف بحسرة في إشارة إلى التفجير، "إنه و  ،به لقيادة حزب البعث خاصاا  خطاباا  "صدام"ألقى 
 اا مؤلم، ألن هذه ثمرة عزيزة جاهدنا في جنيها، وهي إحدى ثمار الثورة التي بذلنا من أجلها جهود أمر
 ".لفترة طويلة ،واقتصادياَ  علمياا و  اا سياسي جبارةا 

 عتادة، وشتم "الكيان الصهيوني" ومناحيم بيغن.شاكسة المُ رعان ما انتقل إلى نبرته المُ لكنه سُ 

دركوا أن ما يسمونه الضربات الوقائية التي تهدف إلى رين أن يُ "على بيغن واآلخوتابع صدام: 
ومنعها من استخدام العلم والتكنولوجيا، لن يمنع األمة العربية من  ،منع تقدم األمة العربية وصعودها

وهذا األسلوب في الضربات االستباقية لن يوفر لليهود األمن الذي  ،التحرك نحو تحقيق أهدافها
 ".عنه وايتحدث

كان  ،هذه المرة بفوزه في االنتخابات العامةولكن مرة أخرى،  "بيغن"عد ثالثة أسابيع احتفل ب
وما اعتبروه تدمير للمشروع النووي  ،على نجاح العملية أيضاا  مسرورين” اإلسرائيلي الجيش“الموساد و
 خابرات.وضعوا العراق في ذيل قائمة أولويات المُ كونهم ل ،العراقي

___ 

 

على قصف المفاعل في بغداد كان بالضبط عكس ما توقعته المخابرات  "صدام" لكن رد فعل
 اإلسرائيلية.

لذلك  ،صبح أكثر تصميماا"صبح أكثر عدوانية ويُ قال الدكتور حمزة: "صدام تحت الضغط يُ 
مليارات دوالر وأصبح األربعمائة  10بقيمة  مليون دوالر مشروعاا  400أصبح المشروع الذي تبلغ تكلفته 

 الم سبعة آالف.ع

كل المسارات العلمية التي مسار علمي، بل في  أوامره ببذل جهد كبير في أي "صدام"أصدر 
رعان ما وسُ  ،هدفالمكن أن تقوده في أقصر وقت ممكن إلى اقتناء قنبلة ذرية، ووسائل إيصالها إلى يُ 

مكن استخدامها د الخام التي يُ عدات والمواستعدة لتزويده بمبالغ مالية ضخمة من المُ وجد شركات غربية مُ 
 الدمار الشامل. ذات ألغراض عسكرية لتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية

طط التي كشفت عنها كانت إحدى الخُ  ،سوى عن آثار صغيرة لهذه الجهود” إسرائيل“ لم تكشف
 ،ختلف األنواعن مُ شترك لتطوير صواريخ م، وهو جهد عراقي ومصري وأرجنتيني مُ "كوندور"هي مشروع 

مالء من قبل عُ ” إسرائيل“ صول على قدر كبير من المعلومات حول المشروع ونقلها إلىتم الحُ حيث 
شاركة في المشروع وفي العالم العلمي في األرجنتين، وكذلك من قبل الموساد في الشركات األلمانية المُ 
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بدأ الموساد  ،خابرات األمريكيةل وكالة المُ داخ” إسرائيل“ الجاسوس الذي يعمل لصالح "جوناثان بوالرد "
رهاب"تورطة، بإشعال النيران في مكاتب الشركات األوروبية المُ  شابهة لماء بشكل منهجي، بطريقة مُ العُ  "وا 

كالمات هاتفية من تلقوا مُ  ،لماء الصواريخ األلمان في مصر في الستينياتللطريقة التي تم بها ترهيب عُ 
 .ا لم تكف على الفور فسنقتلك أنت وعائلتك""إذخبرهم، مجهولين تُ 

تعمد، للقضاء على بعض العلماء، لكن اتضح أن الضغط، والحرق المُ  وضع الموساد خططاَ 
غادر  ،ستهدفةمعة الموساد المميتة، أغفلت الحاجة إلى عمليات قتل مُ وعمليات االقتحام، فضالا عن سُ 

  مالية.شاركتهما اللماء وقلصت األرجنتين ومصر مُ العُ 

م صواريخ كندي، كان يعمل عال  ب "صدام" استعان هذه في محنته
سرائيل، ُيدعى  في وكالة ناسا سابقاا  ، "جيرالد بول"وجيش الواليات المتحدة وا 
تطوير صواريخ ومدفع خارق، مستوحى من رواية الخيال "صدام" منه  طلب

مكن ، يُ وماا ي 37في غضون و  ،"القمراألرض إلى "من  "جول فيرنـ"العلمي ل
ميالا من  430أن يرسل ذلك حموالت ضخمة لمسافات هائلة حتى طهران )

مالئه أن مدفعه لعُ  "بول"أكد  ،ميالا من بغداد( 570بغداد( وتل أبيب )
وسيلة  الخارق لن يكون له مدى طويل للغاية فحسب، بل سيكون أيضاا 

ألن الرؤوس الحربية ستسخن بدرجة أقل من  أكثر دقة وفعالية إلطالق العوامل البيولوجية والكيميائية،
 التي يمتلكها العراق. "سكود"صواريخ 

 ميالا  125الذي يبعد المدفع في جبل الحمرين، نصب بوالعراقيون  "بولقام " 1989في عام و 
 تم إجراء ثالث تجارب إطالق.و  ،شمال بغداد

د المجهولة التي تلقاها، والتي كالمات ورسائل التهديعلى محمل الجد مُ  "بول"لم يأخذ  ،لسوء حظه
، "فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات قاسية ضدك على الفور "بصدام"حذرته من أنه إذا لم ينهي عالقته 

 تورطين معك".وضد شركاتك واألشخاص المُ 

عد مسافة قصيرة بالسيارة من تنتظره في منزله على بُ  "الحربة"كانت فرقة  ،1990مارس  22في 
 "بول"من وجهة نظرهم كان بإمكانهم رؤية  ،كان رجالن يختبئان خلف باب بئر السلم ،لمكتبه في بروكس

بمجرد أن مر وظهره لهم قفزوا من وراء  ،عن مفاتيحه يتجه نحو شقته، وهو يتحسس في جيوبه بحثاا 
وثالثة في  "بول"أطلق أحدهم رصاصتين على رأس  ،الصامتة مسحوبة "ماكاروف"الباب ومسدساتهم 

بسحب قام القاتل  ،قبل أن يصطدم باألرض "الثور"مات  ،ليؤمن المنطقة مبينما بقي اآلخر خلفه ظهره،

 جيرالد بول
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 "بول"أخرى صورة قربة، وأظهرت كانت إحداها لقطة مُ و  ،حطمالكاميرا والتقط عدة صور لرأس العالم المُ 
 على بطنه في بركة ضخمة من الدم. ستلقياا مُ 

. وكتبوا "بول"موظفين في مؤسسة أبحاث الفضاء، شركة تم إرسال الصور في ذلك اليوم إلى ال
لم يحضر أحد إلى المكتب  ،سينتهي بك األمر هكذا" "إذا ذهبت إلى العمل غدا  صاحبة: الحظة مُ في مُ 

استوعبت  "بول"تأكد الموساد من أن جميع شركات و  ،رعان ما تم إنهاء الشركةفي اليوم التالي، وسُ 
 .الرسالة أيضاا 

من أجهزته االستخباراتية بمقتل  "صدام"أبريل بعد أن علم  2في و  ،فاقداا للحياةع المشرو  أصبح
 "بجعل النار تلتهم نصف إسرائيل".خاطب أمته وتعهد  ثم ،"جيرالد بول"

هود صدام للحصول على أدوات توصيل طويلة المدى إلى إبطاء جُ  "بول"في الواقع أدى موت 
” اإلسرائيلية“ خابراتاتضح أن وكاالت المُ حيث  ،ن األشكالعرقل مشروعه النووي بأي شكل مولم يُ 

 ."لصدام"هود البحث والتطوير العسكرية الجزء األكبر من جُ  والدول الغربية األخرى كانت تجهل تماماا 

تطورة للغاية "هذه الشبكة الضخمة والمُ : أمان، من قسم األبحاث في "شمعون شابيرا"قال العميد 
 خابرات اإلسرائيلية.كان هذا بال شك أحد أكبر اإلخفاقات في تاريخ المُ  ،ع"تعمل تحت أنوف الجمي

بغزو الكويت في آب /  "صدام حسين"أخطأ حيث  ،"كبير حظ” إسرائيل“لدى  إن"": شابيرا" قال
وكانت  ،تحدة وبقية العالم ستجلس مكتوفة األيدي أمام عدوانهض أن الواليات المُ افتر و  ،1990أغسطس 

طرده من قاموا بتحالف دولي واسع، ضم بعض الدول العربية، ضده جلب حيث  ،على خطأ كل حساباته
 ه على قبول التفتيش الدولي الصارم.و الكويت وأجبر 

بحلول الوقت الذي انطلقت فيه ، و الموساد بالكامللم يعرفه اكتشف مفتشو األمم المتحدة ما حيث 
عد بضع سنوات فقط من على بُ  "صدام"، كان 1991عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، في يناير 

درة لتصنيع صواريخ ورؤوس حربية درة الكاملة لألسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، فضالا عن القُ القُ 
 ”. إسرائيل“ إلى الوصولتلك األسلحة ل مكنيُ 

في  "مصدا"عدم غزو العراق وترك  "بوش جوج" حتى بعد انتهاء الحرب عندما قرر الرئيس
شكل خطراا واضحاا وقائماا ظل يُ  "صدام"باراك يعتقد أن ” اإلسرائيلي“ مكانه، ما زال رئيس أركان الجيش

ناك حاول مرة أخرى تطوير أسلحة دمار شامل ولم تكن هُ من المؤكد أن صدام سيُ و  ،”إسرائيل“ على
 .إمكانية للدخول في أي نوع من المفاوضات معه

 ،"بتشكيل فريق لفحص إمكانية ضرب صدام"أمر باراك  1992ر( كانون الثاني )يناي 20في 
رئيس األركان عن  أبلغ ،"أميرام ليفين"برئاسة  كان يالذ آذار )مارس(، أبلغ الفريق 12بعد شهرين في و 
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تحدد داف التي واجهتنا في أي عملية "الهدف هو من بين أهم األهوقال باراك للفريق  ،طةتقدم الخُ 
 طة في يوليو من ذلك العام.ء االستعدادات لتنفيذ الخُ وأمر بإجرا "بدقة

، وحاول 1992الذي حل محله عام  "رابين"و "شامير"ل من رئيس الوزراء إلى كُ  "باراك"تحدث 
 إقناعهما بضرورة استخدام سالح االغتيال ألول مرة ضد زعيم دولة ذات سيادة.

 عقدا  لقط كيف كان بإمكاننا إنقاذ العالم : "بالنظر إلى الماضي تخيل فقال باراك بعد ذلك بسنوات
 ".ختلفا  كان سيبدو التاريخ مُ  ،كامال  مع هذا الرجل الرهيب

، تم طرح العديد من األفكاروقد  ،للتخطيط للضربةاإلذن بالمضي قدماا أعطاه رئيسا الوزراء 
فضل أن يكون ذلك ق، ويُ أو حتى قمر صناعي في مكان ما في العرا” إسرائيلة“ م طائرةيتحطأن يتم : أحدهما

إنشاء شركة في أوروبا  وأ ،طام، ثم تفجيره معه وحاشيتهانتظار مجيء صدام وتفتيش الحُ من ثم في بغداد، و 
 عدات تبثيبث من خالله خطبه إلى األمة، وتجهيزها بمُ  ،استوديو تلفزيوني جديد وحديث "صدام"تبيع 

صب تذكاري ألحد رفاقه الثوريين ببديل ل نُ اتبدأو اس ،ةوجهه على الشاشيكون وتفجيرها بينما ، ”إلسرائيل“
خططات األخرى والعديد من المُ  ،نحني أمامه في مراسم تذكاريةقف صدام ورأسه مُ حينما يفخخ وتفجيره مُ 

 ."الديكتاتور"للتخلص من 

ن مكشددة حيث يُ في النهاية تقرر ضرب صدام في المكان الوحيد خارج بغداد الخاضعة للحراسة المُ 
عائلته في المقبرة في تكريت، من عندما يجتمع مع  سيكونو  ،للجميع التأكد من أنه هو نفسه وليس أحد رفاقه

 مريضاا وكان  ،الرجل الذي رباه "خير اهلل طلفاح"هذا الشخص يكون عمه و  ،منه أجل جنازة شخص قريب جداا 
 .جداا 

في  "فاحطل"عن كثب العالج الذي كان يتلقاها ” اإلسرائيليون“ تابع
لذلك تم اتخاذ قرار  ،بالحياة لكنه ظل متمسكاا  ،األردن، وانتظروا أنباء وفاته

برزان وبدالا من "طلفاح" كان بإمكان الموساد القضاء على " ،بشأن خطة بديلة
  ، سفير العراق لدى األمم المتحدة."التكريتي

 إلى تكريت بطائرات هليكوبتر "سايرت ماتكال"سيتم نقل كوماندوز 
 ثم تتجه إلى المقبرة في سيارات جيب تشبه تماماا  ،عد مسافة ماستهبط على بُ 

جهزة بنظام قلب تلك التي استخدمها الجيش العراقي ولكنها في الواقع كانت مُ 
لحضور الجنازة  "صدام"عندما يأتي و  ،الصواريخ الموجهة يتم إخراجمقلوبة حيث عندما تصبح  ،سقف السيارة

، فإن رئيس -الُمخططينكما يعتقد الكثير من -إذا نجحت هذه الخطة ف ه،واريخ ويقتلونكانوا سيطلقون الص
 ،رصة جيدة لتولي منصب رئيس الوزراءلديه فُ  رشحاا صبح مُ سيذهب إلى السياسة ويُ  "إيهود باراك"األركان 

 .نذ أن كان مالزم شابسيكون هذا طبيعي فقط للرجل الذي تميز بالعظمة مُ و 

 برزان التكريتي
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سايريت " ت وحدةبن ،”اإلسرائيلية“ التدريبي الضخم في صحراء النقب "ئليمتسي"عسكر في مُ 
تشرين  5ستعدين في عندما كانوا مُ و  تدريب على العملية،ال تومارس ،سيننموذج لمقبرة عائلة الحُ  "ماتكال

ريق واتخذ ف عن العملية، شاهدة بروفةلمُ ” اإلسرائيلي“ باط الجيشر كبار ضُ ضَ حَ  1992الثاني )نوفمبر( 
والوفد  "صدام"خابرات والطاقم اإلداري للوحدة بدور الضرب بالصواريخ مواقعه، حيث قام أفراد من المُ 

 رافق له.المُ 

جدول التدريب  اءجر   على أفراد الوحدة التعبظهور و  ،ولكن بسبب عيوب التخطيط الجادة
، هذا تجريب ]مناورة[ن يكون فترض أمن المُ ، ألنه كان أخطأ الرجال الذين يحملون الصواريخ ،الطويل

يتم استبدال  قلة خبرة العنصروبسبب ، الوهميةللحشود  بيده لوحيُ و  "صدام"ندي بأنه حيث تظاهر الجُ 
أرسل ] أنه تم استخدام نفس كلمات الكود نظمة لدرجةكانت األمور غير مُ حيث  ،عارضة أزياءبندي الجُ 

 .الفريقين الموجودين، لكل من [رةسيارة أجُ 

لكن قائد سيارات  ،"سيارة أجرة: "أرسل بما يلي، كان التجريبأن هذا ، معتقداا قائد القوة وأمر
كما أمر ضغط أحد رجاله و "أطلق الصاروخ األول"، و تقد بدأ المناورةطلق النار ظن أن الجيب التي تُ 

 ووفقاا  ،ا خطأم عندما اقترب منه الحظ أن هناك شيئاا و  ،على الزر وبدأ في توجيه الصاروخ نحو الهدف
 ".مىلبعض الشهود صرخ "ما هذا؟ أنا ال أفهم لماذا تتحرك الدُ 

بعد ثوان سقط الصاروخ الثاني و  ،نتصف الحاشيةسقط الصاروخ في مُ  ،ولكن بعد فوات األوان
ستهدفة ألن جميع الرجال في المنطقة المُ  ،لحق أي ضررقليلة لكنه لم يُ  أمتارعد على األرض على بُ 

 ،ما قد حدث بشكل خاطئ أدرك القائد أن شيئاا حينها  ،صابينقين على األرض قتلى أو مُ ستلكانوا مُ 
 أوقفوا إطالق النار! أكرر: أوقفوا إطالق النار!" ،،، "أوقفوا إطالق النار!صرخ و 

 ستهدفة.نود وأصيب جميع من كانوا في المنطقة المُ ُقتل خمسة جُ 

تسببت و  ،صابين فقطكان من بين الرجال المُ  "صدام"حرج أن الرجل الذي يلعب دور من المُ 
من وبعض الجنراالت اآلخرين حول  "باراك"ار قبيح بين جَ وش   ،الحادثة في عاصفة سياسية شرسة

 المسؤول.
، "صدام"فيما بعد تبين أن  ،"صدام حسين"طة اغتيال لخُ  وضع حداا  "تسيئليم"الحادث الذي وقع في 

 صول على السالح النووي بعد عملية عاصفة الصحراء.حاوالته للحُ لم يستأنف م "باراك"خالفا لتوقعات 

 طورة.دد أعداء أكثر خُ اآلن تواجه أعداء جُ ” إسرائيل“ على أية حال كانت
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 العاصفة الخضراء ُهبوب

 

وعلى متنها  ،ة من طهرانري  س   أقلعت طائرة تنفيذية فاخرة في رحلة   1978آذار )مارس(  13في 
 ،الموساد في إيران مكتبرئيس  "افهروفين مر "في إيران، و” إسرائيل“ سفير "أوري لوبراني"ن: راكبان قلقا

، الذي كان في "محمد رضا سايروس بهلوي شاه"قابلة صاحب الجاللة اإلمبراطوري كانا في طريقهما لمُ 
  بي.عد عشرة أميال من الشاطئ اإليراني في الخليج العر على بُ  "كيش"مقر إقامته في جزيرة 

نون صاب بجُ مُ و قاس  و طلق إليران طاغية الحاكم المُ  "الشاه"كان 
 ،رعة إلى أرض "أكثر تطوراا من فرنسا"أراد تحويل بالده بسُ  ،العظمة
وبناء  ،استثمر عائدات النفط اإليرانية الهائلة في إنشاء جيش قويحيث 

التغريب تسارعة من لقد فرض عملية مُ  ،واقتصاد حديث ،نية تحتية حديثةبُ 
جار في بازار طهران األمر الذي وجده كثير منهم من التُ  ،على رعاياه

زعج لكن اعتراضهم لم يُ  ،وضاراا  سيئاا الكبير إلى رجال الدين المسلمين مُ 
عارضة بقبضة بقمع أي مُ  "سافاك"الشاه، وأمر الجيش ومخابراته الوحشية 

 من حديد.

ط السياسية والعسكرية والمدنية الوثيقة مع الواليات الخارجية على الرواب "الشاه"استندت سياسة 
صول إيران على قدر كبير من أدى ذلك إلى حُ ” إسرائيل“ استخباراتي وثيق مع ل تحالفكما شك   ،المتحدة

كما سمح لإلسرائيليين بشن عدد من  ،عدات العسكرية من الدولة اليهودية مقابل المال والنفطاألسلحة والمُ 
 مة ضد الدول العربية من األراضي اإليرانية.هالعمليات المُ 

 محمد رضا بهلوي
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في حين أن روابط إيران مع الواليات  ،سبب وجيه لالضطراب "مرهاف"و "لوبراني"لكن كان لدى 
سرائيل كانت قوية كما كانت في أي وقت مضى كم بدأ حُ  ،المتحدة وا 

 ظاهرات ضده تزداد حدة يوماا على بالده في االنهيار. كانت المُ  "الشاه"
وكانت حركات االحتجاج من جميع الجهات، التجار  ،عد يومب

البيت في حين كان  ،والشيوعيين واليمينيين واإلسالميين تكتسب السلطة
قوق اإلنسان األبيض الذي غض الطرف حتى اآلن عن انتهاكات حُ 

 "،جيمي كارتر"الرئيس الليبرالي آنذاك كان يديره  "الشاه"التي ارتكبها 
تظاهرين، تزايد من استخدام القوة ضد المُ النزعاج المُ وبدأ في إظهار ا

  في نشر جيشه ضدهم. "الشاه" ترددمما أدى 

بعد ، و ترفةلوب حياتهم المُ لم تفرض العائلة المالكة والقيادة اإليرانية أي قيود على أسُ  ،ومع ذلك
كانت الجزيرة محل و  ،كين على ذلشاهدَ  "مرهاف"و "لوبراني"فترة وجيزة من الهبوط في جزيرة كيش، كان 

لجميع  : "لقد كان ملعباا "افهمر "يقول  ،من العام أوقاتوموقع مقره الرئيسي خالل  ،فضلالمُ  "الشاه"إقامة 
تعة المُ  كثيراا بجولقد ُصدمنا  ،ذهل في كل مكانكان الدليل على الفساد المُ  ،الشخصيات البارزة"

 واإلسراف ".

قربين من أجل تقييم قوة النظام في ومستشاريه المُ  "الشاه"لة قابلمُ  "كيش"جاء اإلسرائيليان إلى 
تطرفة وهي العنصر األهم ومما زاد من قلقهم حقيقة أن العناصر الشيعية المُ  ،تزايدةعارضة المُ واجهة المُ مُ 

 ،ياسر عرفات معسكرات التي أقامها لهعارضة ارتبطت بإخوانهم في لبنان وبدأت تتدرب في المُ في المُ 
الرئيسية التي تعمل ضد  "اإلرهابية": "هذا المزيج بين ما كان ُينظر إليه آنذاك على أنه القوة "رهافم"قال 
على مخاطر  يحتويتطرفين، بدا لنا أنه نظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات في لبنان والشيعة المُ مُ 
 حتملة كبيرة".مُ 

 الذي حمل اللقب الوراثي السيد أي "السيد" "نيروح اهلل الخمي"عارضة الدينية عيم للمُ وكان أبرز زُ 
 "ظمىآية اهلل العُ "تبة رجل دين شيعي ، وحصل على أعلى رُ  الذي يستخدمه فقط أحفاد النبي محمد

 عقائدفي عميقاا  وخبيراا  معروفاا  ستقبلي واعظاا كشاب في مسقط رأس عائلته في الخميني كان الثوري المُ 
في سن الستين خضع  1962لكن في عام  ،الخطابة الكاريزميةخصية و الشاإليمان، لكنه يفتقر إلى 

بأن رئيس المالئكة جبرائيل،  قتنعاا الخميني لتغيير جذري: بعد فترة من العزلة خرج من حجرة نومه مُ 
 أخبره أن اهلل قد قدر له ألشياء عظيمة.و  رسول اهلل الخاص قد زاره

وبدأ يتحدث ببساطة ولم  ،عقد حتى اآلنبه المُ لو تخلى عن أسُ و  همته تحول الخمينيإلنجاز مُ 
حتى أخذت صوت التعويذات  وتكراراا  عينة مراراا ، وكرر عبارات مُ طلقاا يستخدم أكثر من ألفي كلمة مُ 

 جيمي كارتر
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صور العالم على بدأ يُ و  ،فضالتهكان "اإلسالم هو الحل" من مُ  ،السحرية
و واجب يجب اقتالع الشر وتدميره وه، و ام بين الخير والشردَ أنه ص  

 منوجد أتباعه ، و يجب أن يؤديه الصالحون سواء كانوا قضاة أو جالدين
 قنع.مُ الحديث الفقراء أن هذا 

في وقت الحق أعاد الخميني تشكيل اإلسالم الشيعي ليتوافق مع 
تخلص من الفصل األساسي  ، حيثالدور القيادي الذي صممه لنفسه

في اإلمبراطوريات  دائماا  ئداا لطة المدنية والدينية الذي كان سابين السُ 
من قبل  يتم نصحهناك حاجة لملك اإلسالمية، وأعلن أنه لم تعد هُ 

كل األنظمة الملكية واألنظمة وأن  ،كماء أنفسهمكومة في أيدي الحُ يجب أن تكون الحُ و  ،كماء دينيينحُ 
ريا وملك المملكة تدينة بشكل واضح مثل رؤساء مصر وسو األخرى في العالم اإلسالمي التي لم تكن مُ 

فقد قرر أن "اإلسالم هو الحل  ،كانت غير شرعية وكان البد من استبدالها -العربية السعودية وشاه إيران 
 الوحيد".

 ،لطةإلى تمهيد الطريق لتوليه السُ  كان موقف الخميني من موضوع االستشهاد يهدف أيضاا 
ل هذه العقوبة، بتغيير الموت اأز و م مواطنيها وأوضح لمؤيديه أن أعلى عقوبة في يد الدولة هي سلطة إعدا

 ألننا أيضاا  اقتلونا مأعلن الخميني وكتب: "أرجوك ،تصبح الدولة عاجزةحيث كافأة المنشودة، إلى المُ 
بهجة هداء الثكلى وجيرانهم بإقامة احتفاالت مُ !" وأصدر في وقت الحق تعليمات لعائالت الشُ مسنقتلك

 قدسة.حرب إيران المُ  إلحياء ذكرى وفاة أبنائهم في

لقد سمح  ،كانت الخطوة التالية للخميني هي تحطيم أهم العادات التقليدية في الالهوت الشيعي
شابه إلى حد كبير في للمؤمنين بتشجيعهم على تسميته بـ "اإلمام"، وهو مصطلح في التقليد الشيعي مُ 

 نهاية األيام.معناه لمفهوم اليهودية المسيحية عن المسيح الذي بشر قدومه ب

بعد وقت قصير من صياغة مذهبه الجديد، أطلق الخميني حملة مفتوحة ضد  ،1963في عام 
 إيران.في  "مقُ " مدينة الشاه من

وجد الخميني  ،أقدس مدينة لم يستطع الشاه المخاطرة بقتل آية اهلل، فتم نفيه بدالا من ذلكوهي 
 وأخيراا فرنسا. ، ثم العراق،في تركيا مالذاا 

خالل السبعينيات أصبح من  ،البناك المزيد والمزيد من الطُ هُ  بألقائهابت الدروس التي قام جذ
، كان الخميني "كيش"إلى  "مرهاف"و "لوبراني"بحلول الوقت الذي جاء فيه ، و "الشاه"عارضي بعيد أقوى مُ 

في و سواق، شريط كاسيت من خطبه في المساجد واأل 600,000قد غمر إيران بالفعل بما يقدر بنحو 

 روح اهلل الخميني
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وحتى بهدوء شديد في المكاتب الحكومية،  ،في البازاراتو المناطق الريفية وعلى الجبال المحيطة بطهران، 
 تشدد.تعصب المُ كان الماليين يستمعون إلى الخطب الحارقة لرجل الدين المُ حيث 

لتي يجب ا حتقر، ذلك الجاسوس اليهودي، األفعى األمريكيةسمعوه يقول أشياء مثل "الشاه المُ 
أيها الضفدع المنتفخ! من  إلي  استمع  ،رية"الشاه يقول إنه يمنح الناس الحُ  سحق رأسها بحجر"، أو

إنه القانون الذي يمنح الحرية، والسالم هو الذي  ،يمنح الحريةرية؟ إن اهلل هو الذي أنت لمنح الحُ 
رية؟ ما الذي ل إنك منحتنا الحُ ماذا تقصد عندما تقو ة،يمنح الحرية، والدستور هو الذي يمنح الحري

 يمنحك القدرة على منح أي شيء على الطالق؟ من تظن نفسك؟"

 ،[خابرات السرية للشاهالمُ ] "السافاك"وقد لوحظ توزيع أشرطة الخميني بالطبع، من خالل عيون 
ب ُرفض بسبب لكن الطل ،مداهمة مراكز التوزيع التابعة آلية اهللاإلذن بُ  "الشاه"طلب قادة التنظيم من 

قوق المدنية والضعف واالرتباك الذي كان يعاني على االمتناع عن انتهاك الحُ  "كارتر"غوط الرئيس ضُ 
 بسبب عالج السرطان الذي كان يمر به. "الشاه"منه 

 .محفوظاا  والذي كان سراا  "الشاه"على علم بمرض  "مرهاف"و "لوبراني"لم يكن 
___ 
 

أن المحادثة لن  بحرارة ولكن سرعان ما أدرك "الشاه"رحب به  ،فقط للجمهور "لوبراني"تم منح 
: "فهالمر "قال  ،زينة بالذهب في مزاج كئيبرفة الرائعة المُ الغُ  "لوبراني"غادر  ،تذهب إلى أي مكان

تملقين ال إنه محاط بمُ ، نفصل عن الواقع يعيش في عالم خاص به يكاد يكون موهوما  "الشاه مُ 
برؤساء المخابرات اإليرانية أدت به إلى نفس  "مرهاف"لقاءات  ،"الوضع في البالدخبرونه بالحقيقة عن يُ 

 االستنتاجات.

 ،ينهار "الشاه"كم كان حُ ، ”اإلسرائيلي“ ه االثنان تحذيراا إلى جهاز األمنبعد الزيارة بفترة وجيزة وج  
مه إلى جانب الفساد الصارخ عارضين العلمانيين والدينيين لنظاأدى التحالف النادر الذي نشأ بين المُ و 

 ."بهلوي"وغياب الملك للعالم الخارجي، إلى زوال وشيك لساللة 

لكن التحذيرات لم تلق آذاناا صاغية في وزارة الخارجية والموساد وفي وكالة المخابرات المركزية، 
أن إيران ستبقى صارم، و  "الشاه"كم خطئين وأن حُ كانا مُ  "لبراني"و "مرهاف"كان المسؤولون مقتنعين بأن 

 والواليات المتحدة إلى األبد.” إلسرائيل“ حليفة

من مقره األخير في باريس، وجه الخميني االحتجاجات ف ،خطأ فادحاا  هذا االستنتاج لقد كان
 سرعان ما أصبحت عشرات ثم مئات اآلالف في مدن في جميع أنحاء إيران.الجماهيرية لآلالف، والتي ُ 
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ن أنه بدون الدعم األمريكي، من األفضل ناير( قرر الشاه المريض والوه  كانون الثاني )ي 16في و 
تل من األراضي اإليرانية وسافر مع زوجته به بضع كُ  أخذ صندوقاا حيث  ،غادرله أن يحزم أمتعته ويُ 

 وعدد قليل من مساعديه إلى مصر.

 "الشاه"في اليوم التالي تحول رئيس الوزراء العلماني الذي عينه 
دعا رئيس حيث ، "شابور بختيار" إليران إلى الرئيس الجديدبالد، لحكم ال

، إلى اجتماع عاجل لكبار موظفيه في المقر في "يتسحاق حوفيالموساد "
، للبت في موضوع اغتيال الخميني الذي شارع الملك شاول في تل أبيب

 .احية الباريسيةضكان يعيش في ال

اضحة: سوف يدين و ” إسرائيل“ كانت الفوائد التي تعود على
مكن عالوة على ذلك كان من المُ  ،"لإلسرائيليين"بامتنان عميق  "السافاك"

 بشأن الفظيعة ات نظرهجهَ أن تؤدي الضربة إلى تحويل مجرى التاريخ ومنع الخميني الذي أوضح وُ 
ط: هل ناقش الحاضرون في االجتماع عدة نقا ،واليهود، من االستيالء على السلطة في إيران” إسرائيل“

هذا الخطر الجسيم؟ إذا كان األمر كذلك،  "آية اهلل"ل دية من الناحية التشغيلية؟ هل مث  طة مجُ كانت الخُ 
ستعدة لتحمل مخاطر القضاء على شخصية دينية بارزة والقيام بذلك على مُ ” إسرائيل“ فهل ستكون

 األراضي الفرنسية؟

ولكن  ،عقداا هة نظر تشغيلية لم يكن األمر مُ إنه من وج "مايك هراري" "قيسارية"مثل رئيس قال مُ 
حدودة من الواضح كما هو الحال في جميع هذه العمليات ال سيما تلك التي يجب تنفيذها بمهلة زمنية مُ 

 يمكن أن تسوء األمور.

 "سافاك"الجيش وُصمود لن يدوم  ،قال رئيس فرقة خدم في إيران "دع الخميني يعود إلى إيران
ستقبلها ثل ماضي إيران وليس مُ إنه يمُ ايران،  وشعبه الذين يحتجون في شوارع سيتعاملون معه هو

ارض استخدام ألنه كان يعُ  ،من حيث المبدأ" فأنه يميل "لرفض الطلب ألسباب "هوفي"وأوضح المدير 
حللي األبحاث الذي يتعامل مع إيران، كبير مُ  "يوسي ألفر"قال  ،االغتياالت ضد القادة السياسيين

"ليس لدينا معلومات كافية حول مواقف الخميني أو عن فرصه في تحقيقها، وبالتالي ال ماع: لالجت
بأن الُمقترح وقضى  "ألفير"على رأي  "هوفي"وافق  ،"بررة بدقةمُ مكنني تقييم ما إذا كانت المخاطر يُ 

 سيكون سلبي.

 شابور بختيار
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ثير من األحيان رغم استعدادها في ك” إسرائيل“ كانت هذه الحلقة دليالا آخر على أن دولة
 ،ترددة للغاية عندما يتعلق األمر بقتل القادة السياسيينتظل مُ  ،ستهدف كأداةالستخدام عمليات القتل المُ 

 على هذا النحو. حتى لو لم يتم تصنيفهم رسمياا 

بكر بعد شهرين من ذلك االجتماع، أدركت يقول أنه "في وقت مُ  "ألفر"كان  ،إذا نظرنا إلى الوراء
" بشأن القرار لو كان الموساد قد قتل الخميني، بحسب جداا  وأنه كان "آسفاا ، ور حوله الخمينيما كان يد

 أفضل. ألفر لكان التاريخ قد اتخذ مساراا 

___ 
 

في األول من فبراير / شباط هبط الخميني في مطار مهرآباد الدولي بطهران، حيث استقبله 
الخميني  ، استطاعسجل وحدهبقوة صوته المُ  ،من قبلنتصر كما لم تشهده إيران المُ  الجماهير بالشكل

سيطر و ، مع عدم استخدام القوة تقريباا  ،أصبح حلم الجمهورية اإلسالمية حقيقةو  ،"الشاه"ملكية إسقاط 
الدولة الشاسعة الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تمتلك سادس أكبر قوة  ،الخميني وأنصاره على إيران

 ر ترسانة في آسيا.عسكرية في العالم وأكب
، عام 1400منذ فيموت  لن ولم"السالم رشد أعلى قال الخميني في أول خطاب له كمُ 

، التي "شابور بختيار"أما حكومة  ناك"صلي هُ دس ونُ نحرر القُ سُ  جدا   قريبا  و يناها بدماء شبابنا ... يحأ
 "سأكسر أسنانهم". ن قصير وحاد:فقد رفضها الخميني ببيا ،رئيساا للوزراء قبل مغادرته "الشاه"عّينها 

سرائيل "الشيطان الصغير"، رأت أن  ،الواليات المتحدة "الشيطان األكبر" كما هدد الخميني وا 
إلى  "الشاه"خابرات األمريكية والبريطانية بعد كل شيء أعادت المُ و  ،عود آية اهلل كان حلقة عابرةصُ 
عود الخميني ولكن صُ ، 1953دون اليساريون في عام لطة مرة واحدة من قبل، بعد أن أطاح به المتمر السُ 

حنكين الزمين مُ بالدعم الشعبي الهائل وحمايته من قبل مُ  لسنوات من التحريض، مدعوماا  كان تتويجاا 
 ضادة.كل محاوالت الثورة المُ  واتطورين حددوا وسحقومُ 

مريكية في طهران، الب الغاضبين من أنصار الخميني السفارة األفي نوفمبر اقتحم حشد من الطُ 
خابرات كما استولوا على كم هائل من مواد المُ  ،واحتلوها واحتجزوا الدبلوماسيين والعاملين هناك كرهائن

والفشل الذريع لمحاولة اإلنقاذ )عملية النسر المخلب( إلى  ،أدت األزمة التي تلت ذلكحيث  ،األمريكية
الذي كان  "روبرت جيتس"قال  ،في الفوز بإعادة انتخابه "كارتر"تحدة وساهمت في فشل إهانة الواليات المُ 
خابرات المركزية حوث االستراتيجية التابع لوكالة المُ ستوى في ذلك الوقت في مكتب البُ مسؤوالا رفيع المُ 
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واجهة هذا التهديد شعرنا بالعجز في مُ )وبعد ذلك رئيس وكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع(: "
 الجديد".

أن ما كان في السابق أقرب حليف لهما في  "تل أبيب"و "واشنطن"الواضح لكل من  كان من
 .االشرق األوسط هو اآلن ألد أعدائهم

 ،مهورية اإلسالمية التي أعلنها في إيرانؤية الخميني لم تقتصر على الجُ رعان ما اتضح أن رُ وسُ 
ثورته اإلسالمية في جميع أنحاء الشرق صمماا على نشر وبدالا من التمسك بشدة بالسلطة كان آية اهلل مُ 

 كان ينوي البدء بلبنان.، و األوسط
___ 
 

أحد أقرب  ، وهوبمهمة نشر الثورة "بور علي أكبر محتشمي"تم تكليف رجل دين شيعي ُيدعى 
الخميني ألول مرة عندما كان يدرس في بالتقى  ،لفاء الخميني خالل السنوات التي قضاها في المنفىحُ 

 ،"الشاه"ملجأ بعد أن طرده  "آية اهلل"المدينة المقدسة لدى الشيعة في العراق، حيث وجد  وهي ،النجف
نتسبين أرسله الخميني مع مجموعة من المُ  1973وفي فرنسا في عام  ،ناكرافقه طوال سنوات منفاه هُ و 

كان  ،قةالمخلصين اآلخرين إلى الشرق األوسط إلقامة روابط مع حركات التحرر اإلسالمية في المنط
نظمة التحرير الفلسطينية الذي أدى إلى قبول رجال الخميني التحالف مع مُ  جَ سَ هو من نَ  "بوري محتشم"

  .17في قواعد تدريب القوة 

نظمة التحرير الفلسطينية بتعليم براء مُ في قواعد التدريب قام خُ 
لنسبة با ،"اإلرهاب"والعمليات االستخباراتية وتكتيكات  الحربنون الشباب فُ 

لعرفات كان تدريب رجال الخميني في قواعده وسيلة لكسب التأييد للقضية 
ي محتشم"لكن بالنسبة للخميني و ،الفلسطينية ولجعل نفسه شخصية دولية

من استراتيجية طويلة ومركزة: لتمديد الثورة اإلسالمية  كان ذلك جزءاا  "بور
لبنان، وهو بلد صغير  في نهاية المطاف إلىو التي كانوا يشعلونها في إيران 

قراء الذين أصبحوا في قلب الشرق األوسط مع عدد كبير من الشيعة الفُ 
جعلنا نقترب من  تقدماا مُ  استراتيجياا  أراد الخميني أن يكتسب "موقفاا  ،"التحريض"جاهزين لالنضمام إلى 

كجيش حرب  تم تدريب المئات من الشيعة 1979بحلول عام و  ،”إسرائيل“ حدود لبنان مع" دسالقُ 
 عصابات.

 علي أكبر محتشمي بور
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في تشكيل  مركزياا  دوراا  "بوري محتشم"لطة لعب عندما عاد الخميني إلى إيران واستولى على السُ 
 كم الخميني داخل البالد.القوة التي حافظت على حُ  "،الحرس الثوري اإلسالمي"فيلق 

لكن اآلن  ،ة عن الواقعجردة بعيدل األعلى للدولة اإلسالمية رغبة مُ ثَ قبل الثورة اإليرانية كان المَ 
ت التدريب في لبنان عسكراتطرفة في إيران ومُ ليات اإلسالمية المُ أصبح الرجال الذين قضوا حياتهم في الكُ 

 أسياد األرض.

ن الخميني عي   ،ومع ترسيخ الثورة في طهران "،الشاه"قوط بعد ما يقرب من ثالث سنوات من سُ 
كان التكليف األول: بشكل علني،  تكليفينهذا المنصب مع جاء  ،سفير إيران في سوريا "بوري تشمحم"

 ،في الحرس الثوري بارزاا  كان عضواا  سرالفي و  ،فراء اآلخرينلوزارة خارجية بالده مثل جميع السُ  مبعوثاا 
بشكل  وميزانية بماليين الدوالرات ،من األفراد كبيراا  ويقود عدداا  ،يتلقى أوامر مباشرة من الخميني وكان

 ان ذلك الدور السري الثاني هو األهم بين االثنين.ك شهري،

زء كبير من لبنان لكي تعمل قواته الثورية سيطر على جُ في ذلك الوقت كان الجيش السوري يُ 
وظيفة كانت هذه و  ،كان الخميني بحاجة إلى التوسط في صفقة مع الرئيس السوري حافظ األسد ،بفعالية

 من شأنها أن تسمح بتحالف عسكري. صقل الدبلوماسية التي "بوري محتشم"

، ر"بو يمحتشم"بادرات من مُ  كان األسد في البداية حذراا ” إسرائيل“ على الرغم من عدوهم المشترك
من أن الغضب  -وهو عربي علماني-يخشى األسد و  ،شبع بحماسة ثورية جامحةكان السفير اإليراني مُ و 

مكن السيطرة عليه وأن ينقلب على ية أنه ال يُ سيثبت في النهاو  "محتشميبور"اإلسالمي الذي يحرضه 
 حتملة تفوق أي فائدة فورية.التداعيات المُ تلك يبدو أن حيث  ،نظامه

كانت الحرب فقد ، أعاد األسد الحساب 1982للبنان في حزيران )يونيو( ” إسرائيل“ لكن بعد غزو
تعرضت القوات السورية ” سرائيلإ“ المواجهة معوخالل  ،ولكن لألسد أيضاا ” إلسرائيل“ كارثة ليس فقط
مصدر فخر لألسد، الذي قاده في الذي هو بالسالح الجوي السوري كبير ضرر ولحق  ،لضربة قاضية

تم تدمير اثنتين وثمانين طائرة حربية سورية في ستة وأربعين ساعة، حيث  ،الماضي واستمر في رعايته
أن سوريا لن يكون لها إلى ” اإلسرائيلي“ الغزو خلص األسد من ،طائرة واحدة فقط” إسرائيل“ بينما فقدت
حاولة إلحاق الضرر بشكل غير في ساحة المعركة التقليدية وأنه سيتعين عليها مُ ” إسرائيل“ فرصة ضد

هي ” إسرائيل“ كانت نيةو  ،دوره الصحيح من خالل ترك قواتها داخل لبنان” إسرائيل“ لقد لعبت ،باشرمُ 
رضة لهجمات الشمال لكنها بذلك خلقت جبهة أخرى لنفسها مكشوفة وعُ دوء لمجتمعاتها في ضمان الهُ 

 حرب العصابات.
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في لبنان في ذلك الوقت، إن ” اإلسرائيلية“ الذي قاد القوات "مئير دغان"يقول ، "األسد األب"
 في لراقة الدماء لقد بنى جهازا  رجال  ذكيا ، "كان لألسف الشديد حافظ والد بشار، الذي سيخلفه 

 دون دفع فلس واحد".” رائيلإس“

حريص  "بوري محتشم"والتي كان  ،الشيعية المدعومة من إيران "الميليشيا"كان هذا الجهاز هو 
  ،على تأسيسها اا جد

للحرس الثوري بقيادة بموجبه ح م  سُ  ،عسكرياا  عت إيران وسوريا تحالفاا وقّ  ،1982في يوليو 
ببناء مؤسسات  وقاموا موا مساعدة مدنية للسكان الشيعة،د  قو في العلن، و بالعمل في لبنان  "بور محتشمي"

قراء وغيرهم من ساعدات اجتماعية للفُ قدموا مُ  كما أنهم ،اجتماعية ودينية مثل المدارس والمساجد
كانت إيران تمد فقد  اا،ستوى نسبيدمني المخدرات والكحول، ونظام صحي رفيع المُ حتاجين، مثل مُ المُ 

نية هيمن عليها األغلبية السُ ناني بكل شيء لم تقدمه لهم الحكومة اللبنانية التي تُ الجمهور الشيعي اللب
 جتمعة.والمسيحية مُ 

نظمة التحرير بدأوا في تدريب وتسليح قوة حرب العصابات التي مألت الفراغ الذي خلفته مُ  ،سراا 
هيمنة في سكرية المُ وفي غضون عقدين من الزمن أصبحت واحدة من القوى السياسية والع ،الفلسطينية

 ، أسماهاا فخم اسماا  "بور محتشمي"مستشعرا باألهمية التاريخية للحركة الناشئة أعطاها  ،الشرق األوسط
 ."حزب اهلل"

دير "ألسرة شيعية فقيرة في قرية د ل  وُ ، في السادسة عشرة من عمرهالذي كان  "أحمد جعفر قصير"
، وهي الخصائص التي وفطناا  اا يه إنه عندما كان طفالا "كان يقظقال والد ،اللبنانية الصغيرة "قانون النهار

مر أربع سنوات، كان يمر بالقرب من عُ في بكر مُ  في وقت  و  ،ستقل بذاته"دفعته إلى التطور إلى شاب مُ 
ضار والعودة إلى المنزل قبل أن ينطلق والده في والده إلى قطعة أرض زراعية من أجل قطف بعض الخُ 

عن المنزل  بعيداا  مزار دائم ، لقد كان المسجد رعان ما أصبح المسجد المحلي لهسُ و  ،نيةاألعمال الروتي
  للصالة وقراءة القرآن. يذهب هناك كثيراا  "أحمد"كان و 

حزب اهلل، وفي بكان من الشيعة الذين انجرفوا في حماسة 
الجهاد "عرف باسم تم تجنيده في فرقة عسكرية سرية تُ  1982خريف عام 

 عدة عمليات عسكرية ضد العدو سراا  "أحمد"ذ نف  حيث  ،"ياإلسالم
"حيثما كما استخدم براعته في نقل األسلحة من بيروت إلى ، ”اإلسرائيلي“

 لمواجهة قوات العدو السرائيلي". كان ذلك ضروريا  

 أحمد جعفر قصير 
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حملة بالمتفجرات قاد سيارة بيجو بيضاء مُ  ،قبل الساعة السابعة بقليل ،نوفمبر 11في صباح 
كومة في مدينة كمقر إقليمي للجيش والحُ ” اإلسرائيلي الجيش“تجاه مبنى من سبعة طوابق يستخدمه با
 .وجه نحو قاعدة المبنىتبقوة على دواسة الوقود و  "قصير" طَ غَ ضَ  ،عندما اقتربو  ،الجنوبية "ورصُ "

 ر نفسه.م فج  ثُ 

شرطة حرس الحدود وعناصر  من، "اا إسرائيلي" اا وقتل ستة وستين جندي ،ر المبنىدم  االنفجار 
ختلفة من الجيش، مال ومدنيون يحتاجون إلى تصاريح مُ : عُ الشاباك، باإلضافة إلى سبعة وعشرين لبنانياا 

انتحاري إسالمي خارج إيران، وقد قتل  "إرهابي"كان هذا أول هجوم  ،جناءسُ وأيضاا قتل االنفجار 
 قبل أو بعد ذلك.جوم آخر من هذا القبيل أكثر من أي هُ  "إسرائيليين"

قامت د في وقت الحق فقو  ،تورطين في السرلوعه وهويات المُ بضُ  "حزب اهلل"لسنوات احتفظ 
رشد األعلى الخميني إلى في قريته، ونشرت رسالة تقدير كتبها المُ  "ريللقص"صب تذكاري الميليشيا ببناء نُ 

 ."عيد الشهداء السنوي"العائلة وأعلنت أن تاريخ وفاته هو 

لهجوم بحدوث اسة الدفاع التي حاولت بسرعة التستر على إهمالها الهائل في السماح مؤسفي 
الذي كانت وحدته مسؤولة  "يوسي جينوسار"رئيس الشاباك على الجبهة الشمالية حينها كان  ،"االنتحاري"

مع بعض مرؤوسيه و  "جينوسار" ،االنتحاري "قصير"عن جمع المعلومات ومنع الهجمات مثل تفجير 
عن الحقيقة حتى توصلوا  اا ضللوا التحقيق في الكارثة ووجهوه بعيد” اإلسرائيلي“ بار ضباط جيش الدفاعوك

إلى نتيجة مفادها أن االنفجار نجم عن "عيب فني في عبوات الغاز في المطبخ وليس عملية جريئة من 
 قبل التنظيم الشيعي المتشدد الجديد.

 ،نفسه بشكل فاضح في هذه الحالة على نطاق أوسع ربما كان يخدم "جينوسار"لكن في حين أن 
أول سيارة  ،سلحة الجديدة الصاعدة من وسط لبنانعلى دراية بالقوة المُ ” اإلسرائيلية“ خابراتلم تكن المُ 

النارية والقنابل المزروعة على جوانب الطرق التي استهدفت  "حزب اهلل"ُشنت بهجمات  "إرهابي"هجوم 
"ليس أكثر من مصدر إزعاج تكتيكي باعتبارهما  اباك"الش"و "أمان"فضها كل من المركبات العسكرية، ور 

 .لقوات الجيش السرائيلي"

وبعد ذلك السكرتير العسكري لوزير  "أمان"وهو ضابط كبير في  "ييكوتيل )كوتي( مور"قال 
 من االرتباط بالشيعة، بدال  و  ،لقد فاتنا العملية، ل شيء بعد فترة"لقد بدأنا في استيعاب كُ : "رابين"الدفاع 

درك أحد واألسوأ من ذلك لم يُ  ،"جعلنا غالبية اللبنانيين أعداءناحافظنا على التواصل مع المسيحيين و 
في ذلك الوقت العالقة بين اإليرانيين والشيعة في لبنان بأن ميزان القوى كان يميل من قبل ثوار الخميني 
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هم أن النشاط المُ  درك أبدا  "لفترة طويلة لم نُ  504من الوحدة  "ايديفيد بارك"قال  ،"األسد"تحالفين مع المُ 
 .بور في دمشق"ي كان يخرج من مكتب محتشم

 ،الهائل على دراية بجيش الظل الذي يتشكل حوله” اإلسرائيلي“ خابراتوبالمثل لم يكن جهاز المُ 
للشيعة  1962عام  "مغنية"د ول ،"عماد مغنية"تمرسين مثل قاتلين مُ دد ومُ جندين جُ والذي يتكون من مُ 

أمين الحاج ” اإلسرائيلي“ وروى الجاسوس ،زدحمة جنوب بيروتالمتدينين، ونشأ في األحياء الفقيرة والمُ 
نا على اتصال عندما كنا كُ ، و "كان والده عامال  في مصنع حلوى في بيروت)رومينيجه( وهو شيعي، 

 17عسكر تدريب للقوة ك المدرسة وانضم إلى مُ في وقت الحق سمعت أنه تر و  ،كان شقي جدا   ،أطفاال  
 وانقطع االتصال بيننا".

خبة وحرس ياسر عرفات وقوة النُ  17في القوة  عضواا  "مغنية"أصبح  ،1978في منتصف عام 
أراد حيث  ،1979حتى قتله الموساد عام  ،تحت جناحه "مغنية"على  "علي سالمة"استولى  ،"فتح"في 
رأى  نحو ذلك، محلية في جنوب بيروت وأراد التحرك "عصابة"أكبر من  االنتماء إلى شيء "مغنية"
نة الفلسطينيين وأن ورغم أنهم كانوا من الس   ،قّيدوغير مُ  وجذاباا  وذكياا  اا قتدر مُ  وخلفاؤه فيه شخصاا  "سالمة"
قراء، فُ  في ذلك الوقت كان أتباع الخميني ،كان شيعياا لبنانياا إال أن مصالح الطرفين تقاطعت "مغنية"
 نظمة التحرير الفلسطينية على كرم ضيافتهم ودعمهم.متنون لمُ اإليرانيون المنفيون وحلفاؤهم اللبنانيون مُ و 

معة باعتباره زعيم عصابة من لكنه اكتسب سُ  ،17يتصرف تحت رعاية القوة  "مغنية"كان 
بيروت والتي كان ُينظر إليها  تواضع في شوارعلوك المُ طبقون القوانين اإلسالمية والسُ السفاحين الذين يُ 

تتلقى تقارير ” اإلسرائيلية“ خابراتبدأت المُ و ، آنذاك على أنها معقل للعادات األوروبية الليبرالية في القلب
 ."جار مخدرات في بيروتعاهرات وتُ  يتقلقيد" كان تطرف غير مُ مُ  ختل عقليا  "مُ عن 

 ،طينية بيروتنظمة التحرير الفلسبعد ثالث سنوات عندما أخلت مُ 
خوته  "مغنية"قرر  البقاء في لبنان واالنضمام إلى ما  "جهاد"و "فؤاد"وا 

على  "مغنية"أصبح و  ،"حزب اهلل" أي اعتبروه بحق القوة الصاعدة التالية
ولمدة نصف عام ترأس التفاصيل التي  ،الفور أحد أهم عناصر التنظيم

يعي األعلى في المرجع الش "الشيخ محمد حسين فضل اهلل"كانت تحرس 
ل الشيخ في اجتماعات في كما مث   ،لبنان، و"البوصلة الروحية لحزب اهلل"

بدمشق، حيث خطط كبار المسؤولين اإليرانيين  "بوري محتشم"مكتب 
” إسرائيل“ احتلتحيث  ،خابرات السورية الستراتيجية للبنانورجال المُ 

يات األمريكية والفرنسية واإليطالية الذين تم نشرهم تعددة الجنسوالبعض اآلخر احتلته القوات المُ  ،الجنوب
  حاولة إنهاء الحرب.ناك لمُ هُ 

 عماد مغنية
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حتلين، أراد كل من السوريين واإليرانيين طرد المُ  ،بلنانإلى الحرب األهلية الرهيبة التي تعصف ب 
ا على في تلك االجتماعات اتفقو  ،-أو كسبها-باشرة واجهة عسكرية مُ لكن لم يستطع أي منهما تحمل مُ 

 ."واإلرهاب"حملة خفية من التخريب 

حركة الجهاد اإلسالمي التي جندت  "بوري محتشم"أسس هو و ،بتنظيمها "مغنية"تم تكليف 
دمر وكانت البداية كانت إضراب افتتاحي مُ و  ،"ورصُ "في ” اإلسرائيلي الجيش“الصبي الذي فجر مقر 

ُنشر في مجموعة مقاالت دينية في شباط / فبراير إلى ما سيأتي في مقال  "فضل اهلل"ولّمح الشيخ  ،فقط
ستنمو من الداخل بفضل الجهد  ،الجهاد مرير وقاس، ستقبل فيه مفاجآت"نعتقد أن المُ وكتب:  ،1983

 والصبر والتضحية وروح االستعداد للتضحية بالنفس".

ها الخميني شير إلى العقوبة الدينية التي منحيُ  "فضل اهلل"من خالل "التضحية بالنفس" كان 
نحو  دماا لجنوده الشباب، وبعضهم ليس أكثر من األطفال الذين تعرضوا لغسيل دماغ من أجل المضي قُ 

خطوة أبعد من  "فضل اهلل"وذهب  ،قول األلغام التي زرعها الغزاة العراقيونحقق من خالل حُ الموت المُ 
بتنفيذ عمليات  "حزب اهلل"بدأ و  ،تعمد في خدمة الجهادحيث منح الموافقة على االنتحار المُ  ،ذلك
 الطريقة وحوالها إلى فن. "حزب اهلل"و "مغنية"رعان ما أتقن وسُ  ،في لبنان "انتحارية"

شاحنة صغيرة عبر الباب األمامي للسفارة  "مغنية"قاد أحد رجال  ،1983نيسان  18في 
م هدم واجهة المبنى بالكامل، تو  ،تفجرات المحشوة بداخلهان من المُ وقام بتفجير طُ  ،األمريكية في بيروت

، باإلضافة اا خابرات المركزية في لبنان تقريبا بما في ذلك جميع أعضاء محطة وكالة المُ ص شخ 63وقتل 
 ."روبرت أنيس"براء الوكالة في الشرق األوسط إلى كبير خُ 

اقتحم انتحاريون بشاحنات مليئة بكميات ضخمة من  ،أكتوبر / تشرين األول 23ثم في 
وفجروها في ثكنات مشاة البحرية  ،تعددة الجنسيات في بيروتنشأتين تابعتين للقوة المُ فجرات مُ تالمُ 

 ،قتيالا  58ناك جندي من قوات حفظ السالم، وفي قاعدة المظليين الفرنسيين كان هُ  241األمريكية، ُقتل 
قطت شظايا س ،فوق بناية شاهقة قريبة وشاهد اإلجراءات من خالل التلسكوب "مغنية"جلس حيث 

شاة نشأة مُ عد حوالي ميل واحد من مُ ثث على مقر الشاباك في بيروت على بُ خرسانية وأجزاء من الجُ 
 حترقة.البحرية المُ 

 دودرطي حرس الحُ شُ  وهو "كد صربوخان"رأى  ،1983تشرين الثاني )نوفمبر(  4في و 
رع باتجاه مشبوهة تسُ ة صغير شاحنة رأى ، "ورصُ "الذي كان يحرس قاعدة للجيش في ” اإلسرائيلي“

اقتحم السائق حيث  ،رصاصة، لكنه فشل في إيقافها 130 وأطلقالنار باتجاه السيارة ، وفتح القاعدة
انهار المبنى الذي كان يضم و  ،بوة ناسفة وزنها خمسمائة كيلوغرام كان يحملهار عُ االنتحاري القاعدة وفج  
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وُجرح عشرين  ،ُقتل ستون شخصو  ،حيطة بهاوالخيام المُ صيبت المباني عملية الشاباك في القاعدة، كما أُ 
 آخرين.

، تقنياا اا باعتباره حادث اا األول قبل عام تقريب "ورصُ "جوم قد تمكنت من شطب هُ ” إسرائيل“ إذا كانت
بفضل هذه الهجمات االنتحارية التي خطط  ا،مكنلم يعد ذلك مُ  "ورصُ "بحلول وقت القصف الثاني في ف

تعددة الجنسيات ريده بالضبط: تم حل القوة المُ على ما كان يُ  "بوري محتشم"حصل  "نيةمغ"لها وأدارها 
عظم األراضي اللبنانية إلى أن تركزت قواتها في منطقة "أمنية على مراحل من مُ ” إسرائيل“ وانسحبت
 في جنوب البالد. ضحلة"

 اا تدرك أنها تواجه نوع” ائيليةاإلسر “ خابراتبدأت أجهزة المُ  "ورصُ "جوم الثاني على مدينة بعد الهُ 
ختلفة من روع مُ وفُ اباك بدأ كبار أعضاء الموساد والشحيث  ،كبيراا  اا مثل تحدييُ وذلك من األعداء،  جديداا 

هذه المرة ضد و ستهدف مرة أخرى، فكرون في إمكانية استخدام عمليات القتل المُ يُ ” اإلسرائيلي الجيش“
 خصم جديد.

لكن كان لديهم القليل من  ،هو األولوية األولى "عماد مغنية"لواضح أن بالنسبة للموساد كان من ا
ومع ذلك أدرك الموساد أن التنسيق  ،ثور عليهوليس لديهم فكرة عن مكان العُ  ،فقط صورة باهتة ،الذكاء

 إليرانية في دمشق وليس في بيروت.ا "بوري محتشم"بين إيران وحزب اهلل تم في سفارة 

 "يتسحاق شامير"رئيس الوزراء  "ناحوم أدموني"دير الموساد أعطى مُ  ،1983في نهاية عام 
 "اإلرهابية"رفق مجموعة من التفجيرات االنتحارية والهجمات تضمن الملف المُ  ،صفحة حمراء للتوقيع

 شاة البحرية األمريكية في بيروت.جمات على السفارة األمريكية وثكنات مُ األخرى، بما في ذلك الهُ 

، المبعوث اإليراني إلى "بوري علي أكبر محتشم"ود على الصفحة الحمراء كان االسم الموج
ولم يوقعها شامير إال بعد الكثير من التردد  ،لم تكن هذه توصية عرضيةف ،رسميالدبلوماسي ال ،سوريا

عن استهداف مسؤولي الدول ذات السيادة بغض النظر ” إسرائيل“تمنع  أساسية قاعدةالن هناك  ،والنقاش
شخص و  ،شخص ماف ،لكن كان ال بد من فعل شيء لوقف حزب اهلل ،ن مدى عداءهم لألمة اليهوديةع

 مهم كان يجب أن يموت.
 على الصفحة الحمراء. "شامير"ع وق  وفي النهاية، 

___ 
 

وقته إما في طهران  يمضالذي كان ي ،"بور تشميحم"صول إلى شكلة األولى هي الوُ كانت المُ 
فترض أن وحيث لم يكن من المُ  "،الحربة"حيث لم تعمل  ،اصمتا البلدان المستهدفةوكالهما ع ،أو دمشق
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اعتبرت كلتا العاصمتين ساحتين و  ،ستهدف إال في حاالت استثنائيةعمليات القتل المُ  "ريةساقي"تنفذ 
عالوة على ذلك  ،خابرات في البلدينرطة المشبوهة وأعضاء المُ صعبتين بشكل خاص حيث تزحف الشُ 

كل اقتراح يتضمن االقتراب من حيث كان  ،سلح وسائقحارس شخصي مُ  اا السفير يرافقه دائمكان 
تم  -نبلة أو التسمم أو في المناطق التي كان يتردد عليها إطالق النار عليه أو زرع قُ  "بوري محتشم"

 .ميتم القبض عليهمن أن  مالءالعُ على  استبعاده خوفاا 

ولكن عندما  ،يتم تسليمها عن طريق البريد ريق حزام ناسفوهو التفجير عن طبقي خيار واحد: 
لديها ” اإلسرائيلية“ المخابرات ،ثيرت االعتراضات على الفورأُ  منيةاألجهزة األ ةفي أروق تم اقتراح الفكرة

نجحت الطريقة مرتين في تصفية رئيس حيث  ة،حزمبالفعل خبرة واسعة في استخدام مثل هذه األ
عام  لحق العسكري المصري في عمان األردنالمصرية في غزة وتصفية زميله المُ  خابرات العسكريةالمُ 

في دمشق،  يننازيالحرب ال يولكن في جميع الحاالت األخرى العلماء األلمان في مصر، مجرم ،1956
ناسب، أو رود في الوقت المُ نظمة التحرير الفلسطينية في جميع أنحاء العالم تم اكتشاف الطُ وموظفي مُ 

 جرت في يد الشخص الخطأ أو تسببت فقط في اإلصابات وليس الموت.انف

وأنهم  ،وحتى طفولي قليالا  ،رية: "أخبرتهم أن األمر غبيسادامى في قيحاربين القُ قال أحد المُ 
تفجرات كانت المُ حيث  ،عارضة ُأغلقتلكن المُ  ،"بالضبطالهدف  قتلاختاروا طريقة عمل ال تضمن 

 ض العميل لخطر غير ضروري.عر  حيد الذي لن يُ البريدية هي الخيار الو 

أنه  وصل طرد كبير إلى السفارة اإليرانية في دمشق، ظاهرياا  ،1984شباط )فبراير(  14في 
رأى موظف االستقبال في السفارة أنه تم تمييزه  ،رسل بالبريد من دار نشر شهيرة في لندن يملكها إيرانيونأُ 

وقام سكرتير المبعوث  ،في الطابق الثاني "بوري محتشم"لى مكتب نقله إللسفير، و بوضوح بأنه شخصي 
جلد رائع باللغة اإلنجليزية عن األماكن الشيعية قوى يحتوي على مُ من الورق المُ  بفك غالفه ورأى صندوقاا 

 رفة السفير.بإلقاء نظرة خاطفة على الغالف ثم أخذت إلى غُ  ىاكتف ،قدسة في إيران والعراقالمُ 

عظم أصابع يده مزق االنفجار إحدى أذنيه ويده ومُ ، الكتاب وحدث انفجار "بور يمحتشم"فتح 
 دمرت الشظايا إحدى عينيه.و  ،األخرى

وقال الحقاا لمراسل تلفزيوني إيراني، وهو يفتح يديه بالقرب من وجهه ورقبته: "لو فتحت الكتاب 
فتحته هكذا "هنا أبقى وجهه لكنني وضعت الكتاب على طاولة و  ،بهذا الشكل، لكان رأسي قد انفجر

ولو  ،ناك داخل الحائطفي الحائط، وكانت يدي هُ  قباا " وأحدث االنفجار ثُ الملغ معن الكتاب  وجسده بعيداا 
باقي  العالمات التي علىو  ،نقيتح هكذا "بالقرب من وجهه" لكان وجهي قد تمزق من عُ كان الكتاب قد فُ 

 ".جسدي هي من شظايا االنفجار
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خضرم الذي اعترض على المؤامرة: ري المُ ساقال المحارب القي ،خرى قد أخطأتدية أُ نبلة بريقُ 
ال يوجد شيء مثل نصف ميت إذا بقي على قيد ، "الهدف من عملية العالج السلبي هو قتل الجسم

 مسؤوليتها لكن اإليرانيين ليس لديهم شك في أن” إسرائيل“ علنولم تُ  ،"الحياة، فهذا يعني أننا قد فشلنا
 الموساد وراء العملية.

من حرب  شوهاا مُ  اا للقضية الثورية، وناجي أصبح اآلن رمزاا  "بوري محتشم"واألسوأ من ذلك أن 
"كنت آسف للحدث المؤسف الذي تسببت فيه المبريالية كتب له صديقه آية اهلل:  ،قدسةالخميني المُ 
ك الدؤوب في جبهة السالم والثورة أتمنى أن تعود صحتك قريبا  وأن تستمر في كفاح، و العالمية لك

 لصالح بائسي العالم".

وربما لن  ،السفير لم يكن له أي تأثير على عمليات حزب اهلل استهدافعالوة على ذلك فإن 
قراء حاولة اغتياله بعد فوات األوان: كان جيش الشيعة الفُ لقد جاءت مُ  ،يكون قتله أكثر من ذلك بكثير

لم يكن حزب اهلل و  ،نظمة ضخمة في ذلك الوقتيمه قبل عقد من الزمن مُ تنظ "بوري محتشم"الذي بدأ 
في لبنان  "بور محتشمي"كان المشروع الهائل الذي أطلقه  ،قوة حرب عصابات لرجل واحد بل كان حركة

همين في عظم رجال الدين الشيعة المُ د اآلالف من الشباب الشيعة باإلضافة إلى مُ حيث جن   ،بالفعل قائماا 
 ض.األر 

وحركة اجتماعية  ،إليران كان في نفس الوقت وكيالا و  ،اآلن خصم قوي” إسرائيل“ أصبح لدى
 شعبية شرعية.

عرفوا  ،ى الشيعية في جنوب لبنانقيمون في القرُ رجال الدين في حزب اهلل ومعظمهم يعملون ويُ 
اللبنانية، التي تركزت  تعصبة والمسيانية بنوع جديد من الوطنيةكيف يجمعون بين الحماسة الدينية المُ 

 حتل الصهيوني.على ترسيخ الشيعة وكراهية المُ 

وكان أبرز هؤالء القادة الدينيين المحليين خالل تأسيس الحركة 
كان رجل دين  ،في جنوب لبنان "جبشيت"إمام بلدة  "الشيخ راغب حرب"

قدسة بالعراق، حيث قضى ، تلقى تدريبه في مدينة النجف المُ نارياا و  اا المع
وعند عودته تولى مسؤولية الدعاية  ،عظم فترة نفيه من إيرانالخميني مُ 

 والوعظ لحزب اهلل في جنوب العراق.

قاتالا، لكن القصص عنه كانت وليس مُ  دينرجل  "حرب"كان 
أصبح مرجعية دينية  ”حرب”"، الذي قال إن "مئير دغان"تصل إلى 

 والسرائيليين".” إسرائيل“ ت ضدهمة في الجنوب وكان يدعو باستمرار إلى شن هجمامُ 
 الشيخ راغب حرب
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شارك قط في األعمال لم يُ  "حرب"على الرغم من أن  ،"حرب"اإلذن بالقضاء على  "داغان"طلب 
في  ،”إسرائيل“ بنفسه إال أنه حرضها باستمرار، وفي تلك السنوات رحبت” إسرائيل“ ضد "اإلرهابية"

عميلين لبنانيين استخدمهما في العمليات  " بإرسالدغانقام " ،معركتها مع حزب اهلل وشعرت بالعجز
في و  ،"داغان"السابقة لجبهة تحرير لبنان من األجانب، وهي حركة حرب العصابات بالوكالة التي أنشأها 

، "بوري محتشم"فبراير بعد يومين من االنفجار الذي وقع في السفارة اإليرانية بهدف قتل  16ليلة الجمعة 
نعطف على كان العميالن اللبنانيان ينتظران عند مُ و  ،"جبشيت"ه في في طريقه إلى منزل "حرب"كان 

 في المنعطف رشوا سيارته بالرصاص للتأكد من وفاة القائد الشاب. "حرب"الطريق، وعندما تباطأ 

آية "، وأرسل "قم"الدينية في  "قم"ليات قيمت الصالة في كُ وأُ  ،اا على الفور شهيد "حرب"تم إعالن 
مالئه الشيعة في أحد كبار رجال الدين في إيران برقية تعزية إلى زُ  "علي منتظري اهلل العظمى حسين

 ذكراه،بمناسبة مرور مائة يوم على وفاته تم إصدار طابع بريدي في و  ،"حرب"بإنجازات  شيداا لبنان، مُ 
 وأصبح ،رور السنينهداء الذين كان عددهم يتزايد تدريجياا مع مُ ل صور الشُ ظهرت صورته فوق كُ 

"الموقف سالح ، ”اإلسرائيليين“ طلق ألي اتصال من أي نوع معإلى الرفض المُ  ةتصريحه الداعي
 نذ ذلك الحين شعار حزب اهلل األساسي.كان مُ  والمصافحة اعتراف"

وشخصية شيعية بارزة  "حرب"قربين من أحد المُ  "محمد سعد" "دغان"في غضون ذلك استهدف 
وقد ” إسرائيل“ تكرر في عمليات حرب العصابات ضدبشكل مُ  اا ركشامُ  "سعد"كان  ،خرى في الجنوبأُ 

كان و ، [نفصل عن المسجدوهي مكان للصالة مُ ]تفجرات في الحسينية حشد كمية هائلة من األسلحة والمُ 
ُقتل هو وأحد و  "سعد"مخبأ أسلحة  "دغان"مالء فجر عُ  1985مارس  4في و  ،"مركة"يديرها في قرية 

 ثالثة عشر آخرين. رجاله في االنفجار مع

عوبات تكشف الكثير عن الصُ  "سعد"و "حرب"والتخلص من  "بوري محتشم"حاولة اغتيال مُ 
يتألم ألن عمليات القتل  كان الموساد عموماا و  ،عند مواجهة حزب اهلل” إسرائيل“ العملياتية التي واجهتها

الء مالء إسرائيليون، لكن عمُ ا عُ )ألوان العلم اإلسرائيلي( أو نفذه "زرقاء وبيضاء"ستهدفة كانت المُ 
نبلة البريدية ر الموساد إلى اللجوء إلى طريقة القُ اضطُ حيث ، "سعد"و "حرب"محليين استخدموا في قتل 

حاولة التخلص من لحق الضرر بالمارة األبرياء، من أجل مُ مكن أن تُ التي لطالما اعتبرت غير فعالة ويُ 
ولم ترد أي معلومات عن  ،لم يكونوا من كبار قادة حزب اهللهؤالء الضحايا الثالثة  ،"بوري محتشم"

 ."عماد مغنية"الهدف األول 

 1985آذار  8بعد ثالثة أيام في ، و نظمةللمُ  "البوصلة الروحية"حاولة التخلص من ولم تنجح مُ 
 في بيروت. "الشيخ فضل اهلل"رب منزل فخخة قُ انفجرت سيارة مُ 
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صلين عظمهم من المُ ثمانين قتيالا وجرح مئتان مُ ف خل   نفجاراال لكن ،بأذى "فضل اهلل"صب لم يُ 
راس الشيخ، ومنهم جهاد شقيق عماد ل بعض حُ كما قتُ  ،"فضل اهلل"في المسجد الذي كان يخطب فيه 

 مغنية.

في  ،ستهدفشكلة لبنان من خالل عمليات القتل المُ حاولة حل مُ مُ ” إسرائيل“ ومع ذلك واصلت
القيادة العامة  -قائد الجبهة الشعبية  "أحمد جبريل"أن ” اإلسرائيلية“ براتخااكتشفت المُ  1986عام 
بناءا على قوة هذه المعلومات إلى جانب  ،ساعدهويُ  "حزب اهلل"فلسطينية، كان يعمل مع  "إرهابية"نظمة لمُ 

ع م  جَ استغرق  ،على صفحة حمراء له "شامير"ع ، وق  "جبريل"الطويلة في القضاء على ” إسرائيل“ رغبة
نظمته في كان يزور المقر الرئيسي لمُ  "جبريل"في النهاية ثبت أن و  ،طويالا  المعلومات االستخبارية وقتاا 

 فيو  ،”إسرائيل“ مع لبنان ُحدود شمالتوسط هوف في الناعمة على ساحل البحر األبيض المُ كثير من الكُ 
لية برية واسعة النطاق بهدف قتل عم” اإلسرائيلي“ شن الجيش 1988( ديسمبر) األول كانون 8 ليلة
 هوف.وتدمير شبكة الكُ  "جبريل"

كانت المعلومات االستخباراتية حيث  ،حرجةمُ و ول فيهوم( فاشلة ح)كا أزرق وُبنيكانت عملية 
ل بَ من ق  رصدهم تم توقعة، و نود عقبات طبيعية غير مُ واجه الجُ  ،مكتملةستهدفة غير حول المنطقة المُ 

 قدمتبة مُ حد قادة قوة االغتيال برُ أ ، حينها ُقتلنصر المفاجأةمما حرمهم من عُ  ،رفوا عنهاراقبة لم يعقطة مُ نُ 
درب، محّمل بالمتفجرات وكان من صيب كلب مُ باإلضافة إلى ذلك أُ طريقهم للهرب، نود ضل أربعة جُ وأ
لتحكم عن بوة الموجودة على ظهره بجهاز اهوف، حيث سيتم تفجير العُ فترض أن يصطدم بأحد الكُ المُ 

بعد، وعثر حزب اهلل في وقت الحق على الحيوان الذي كشف عن وحدة الكالب السرية ستينغ )أوكتس( 
لم يكن  "أحمد جبريل"أن  اا على االطالقاألمر األكثر إحراجبينما كان ، ”اإلسرائيلي للجيش“التابعة 
 في تلك الليلة. موجوداا 

ان لدى حزب اهلل معلومات استخباراتية أفضل ك ،بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي
 أسباب عدم وجود معلومات استخبارية كافية من الجانبأما  ،بكثير وحاسمة في شن حرب عصابات

كل هجوم حيث كان  ،جتمعاا وقضيةضطهدين مُ حاصرين والمُ أن حزب اهلل أعطى الشيعة المُ ” اإلسرائيلي“
وهذا بدوره جعل من  ،تمييز في عيونهم بين األخيار واألشرارعزز القّرب أتباعه من التنظيم، ويُ ضده يُ 

في العمل المحتاجين للمال، وترغيبهم الشيعة  من مالءعُ أي بشكل خاص تجنيد ” إسرائيل“ الصعب على
 ريد أن يخون حزب اهلل.أحد يُ  ألنه ال ،عنهم اا ديأقل وبعأصبح قابل المال مُ 

وبدعم من الحرس الثوري اإليراني  ،دمرلتحقيق تأثير مُ هذا الذكاء الفائق  "عماد مغنية"استخدم 
ألحقت القنابل حيث  ،وأتقن تكتيكات حزب اهلل في ساحة المعركة "مغنية"خابرات، صقل ووزارة المُ 

فوف قوات الخراب في صُ إللحاق االنتحارية واالنفجارات على جوانب الطرق والكمائن التي ُنصبت بعناية 
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ثمن الحصول على معلومات شبه معدومة عن كان و  ،الكبيرة وغير العملية” اإلسرائيلي جيش الدفاع“
 3425ناك كان هُ  1991و  1984بين عامي ، ”اإلسرائيليين“ نودتم دفعه بدماء الجُ و المليشيا الشيعية 

التي ” إلسرائيل“ المليشيا اللبنانية المواليةو  وجيش جنوب لبنان،” اإلسرائيلي جيش الدفاع“عملية ضد 
 98في هذه الهجمات ُقتل حيث  ،معظم هذه العمليات نفذها التنظيم الشيعيو ، ”اإلسرائيليون“ لهاشك  

تم اكتشاف مقتل و  ،لبناني 341و ” إسرائيلي“ 447صيب لفاء لبنان، وأُ من حُ  134و ” إسرائيلي“ جندي
 في وقت الحق.” اإلسرائيليين“الجنود المفقودين اثنين من 

حبطين بسبب ضعفهم في البحث عما المُ ” اإلسرائيلية“ خابراتالمُ  مالءبدأ عُ  1991في عام 
 عيدجوم الرمزي الذي من شأنه أن يهز حزب اهلل في تأسيسه ويُ وهو الهُ  ،"كسر التعادل"أطلقوا عليه 

 ميزتها.” إلسرائيل“
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22 
 عصر الطائرة بدون طيار

 

 ،سينية في الساعة العاشرة صباحاا في دعوة الناس إلى الحُ  "جبشيت"مهات في قرية بدأت األُ 
،  حمدسين ابن علي ابن عم النبي مُ ميت على اسم اإلمام الحُ سينية هي قاعة اجتماعات شيعية سُ الحُ ]
وأن ميراثه قد ، حمد مُ نبي اهلل كان الوريث الحقيقي ل "علي"يعتقد الشيعة أن  [، حيث"ؤسس الشيعةومُ "
كانوا يقيمون و سين، ميزة في الحُ صبحوا طائفة مظلومة ومُ أالشيعة  وأن ،نةبوحشية من قبل السُ  بَ ص  غتُ اُ 

 نة.من السُ  طقوسهم الدينية في الخفاء خوفاا 

أصبحت إيران الدولة األولى في فقد  ،اك حاجة للسريةلم تعد هنُ  "جبشيت"لكن في ذلك اليوم في 
تطرف الذي أسسته إيران شيعي المُ ال "حزب اهلل"في لبنان كان و  ،العالم التي يحكمها رجال الدين الشيعة

المتاخمة لمسجد القرية  "جبشيت"سينية في تم تجديد وتوسيع الحُ و  ،هيمنةهو القوة السياسية والعسكرية المُ 
 بطنة بالرخام األبيض الالمع.المهيب في الشارع الرئيسي وجدرانها مُ 

فبراير، ذكرى  16كل  أتي من مكبرات الصوت على مآذن المسجدي النداء لمدة سبع سنوات كان
 1984من خالل اغتياله عام  ،الزعيم الروحي األول لحزب اهلل في جنوب لبنان "راغب حرب"وفاة الشيخ 

على  عن غير قصد، وقام قادة حزب اهلل بأداء فريضة الحج سنوياا  قد خلقت شهيداا ” إسرائيل“ كانت
 .صبهنُ 

ل بالرجال والنساء وجميعهم تركوا كُ  زدحماا كان الشارع الرئيسي مُ صباحاا،  10:30بحلول الساعة 
متابعين  ،طءتحركوا ببُ  ،ية"الحسين"ما يفعلونه، وأغلقوا منازلهم أو متاجرهم أو مكاتبهم، وشقوا طريقهم إلى 

 على ما يبدو من حراسة حزب اهلل. ،، إحداهما رمادية واألخرى سوداءSUVسيارتين من نوع 

تم ، قامت كاميرا "جبشيت"قدم فوق شوارع  9500والي على ارتفاع حفي الناحية األخرى، و 
ناك طيار، بل عامل لم يكن هُ  ،قدمة طائرة صغيرة هادئة بالتحرك على طول الموكبمُ تركيبها على 
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 ،تم بث الصور من الكاميرا بدقة عاليةوي، ”إلسرائيل“ دود الشماليةعلى الحُ سيارة يتحكم في الطائرة من 
طلة على حديقة الصغيرة المُ  "أمان"رفة حرب غُ إلى شاشة الصور تصل عبر كانت وفي الوقت الحقيقي 

عجوبة تكنولوجيا االستخبارات: أُ وكانت  ،1992في عام  ذلك كان ،رود خارج وزارة الدفاع في تل أبيبوُ 
 خاطرة بأي فرد إسرائيلي.راقبة دون المُ على هدف مُ ” اإلسرائيليين“ طائرة بدون طيار تضع أعين

 
 1992لطائرة بدون طيار التي استخدمت للتصوير عام صورة ا

في النهاية كان من الواضح أن و  ،طول الموكبالتصوير على واصلت كاميرا الطائرة بدون طيار 
في  على الشاشات وسيارتان مرسيدس مرئية بوضوح ،سيارتان من طراز رينج روفر ،أربع سياراتهناك 

األربعة وهم يبتعدون عن الحشد، ويمرون لك السيارات تخابرات شاهد مسؤولو المُ  حيث ،تل أبيب
 بالحسينية، وتوقفوا في موقف للسيارات خلف المبنى.

عد مائتي ميل كان لدى حللين الذين يشاهدون بث الفيديو: "لقد حصلنا عليه" على بُ قال أحد المُ 
 .خابرات رؤية واضحة للهدفمالء المُ عُ 

___ 
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كان اللواء ، ”اإلسرائيليين“ التي فاجأت [1973]أكتوبر  فرانالغُ  جوم االفتتاحي لحرب يوممنذ الهُ 
 1973في بداية الحرب في عام  ،كان الفشل يطارده، ”اإلسرائيلي“ بنيامين "بيني" بيليد  قائد سالح الجو

جوم المصري خالل الهُ  اا كان سالح الجو قد تلقى أكثر من نصف ميزانية الدفاع، لكنه انهار تمام
أن أحد األسباب الرئيسية للفشل هو أن المعلومات االستخباراتية  "بيليد"اعتقد حيث  ،وليوالسوري األ

، أو لضرب طائراته لو كان يعلم أن القوات المصرية كانت تنطلقو  ،همة وصلت إليه بعد فوات األوانالمُ 
 د بشكل أفضل.االستعدادات لقواته ستتمكن من الر لكانت في الوقت الحقيقي  ذلك كان بإمكانه أن يرى

تطوير شبكة من االتصاالت السرية وأنظمة جمع المعلومات  "بيليد"في أعقاب هذا الهجوم قرر 
)كما يطلق ستقلة عن "الخضر" في الوقت الحقيقي سيتم تصميمه لخدمة القوات الجوية المُ و االستخبارية 

كان و ،م الزيتي الباهت(اسم القوات البرية، بسبب زيه” السرائيلي“ على "البلوز" في سالح الجو
خرى بسبب صدمة أُ  عقداا لكن األمر كان مُ  ،استخدام الطائرات لتحقيق هذه الغاية هو الخطة الواضحة

الطائرات  وكثير من ،بع طائراته الحربيةأكثر من رُ ” اإلسرائيلي“ سالح الجو دَ قَ فَ حيث لحرب يوم الغفران: 
سالح الجو عالوة على ذلك فإن العديد من طيارين  ،غير صالحة للعملأصبحت تضررت و  المتبقية قد
 ، تم إسقاطهم وأسرهم أو قتلهم.(قهريال )الجيش الذي ، الذين تمتعوا حتى ذلك الحين بهالة "اإلسرائيلي"

أنظمة الذخائر بماليين الدوالرات؟  وولكن ماذا لو لم تكن الطائرات بحاجة إلى طيارين؟ أ
ويتم  قيادة طائرة أصغر وأرخص سعراا ” اإلسرائيلي“ كان سالح الجو، ماذا لو كان بإم"بيليد"وتساءل 
 عد مزودة بكاميرات ووصالت اتصاالت فقط؟عن بُ  التحكم بها

أول من أدخل الطائرات بدون طيار  "بيليد"قبل عقد من الزمان عندما أدار قسم األسلحة، كان 
بشأن حيازة القوات العربية  لقد كان قلقاا  ،ةفي سالح الجو، رغم أنها كانت تبدو في ذلك الوقت فكرة خيالي

ضادة للطائرات، ونتيجة لذلك "أراد أن يمأل الهواء بأفخاخ قد تكون نع مُ جو سوفيتية الصُ -لصواريخ أرض
تم إطالق هذه  ، حيثشاشات الرادار الخاصة بهم"بقاتلة ماثلة للطائرات المُ ، وبمالمح مُ الثمنرخيصة 

على اختراع أمريكي، بواسطة صواريخ، ومن أجل العودة ” إسرائيلي“ سينالطائرات بدون طيار وهي تح
في  ،ثبتة بجسم الطائرة بكسحهاإلى األرض، كانوا يقذفون بمظلة ثم تقوم مروحية ذات أعمدة طويلة مُ 

 وقت الحق تم تجهيز الطائرات بدون طيار بكاميرات.

كانت أنظمة و  ،لم يكن كافياا توصل بيليد إلى استنتاج مفاده أن هذا  1973لكن بعد حرب 
 .أيضاا طويال ا  صورة وقتاا عالجة المواد المُ استغرقت مُ حيث  ،كلفة وخطيرة للغايةاإلطالق واالسترداد مُ 

 خابرات.حللي المُ نقل الصور إلى مُ تم  مرت ساعات بين التقاط الصور وتطوير الفيلم، وأخيراا 
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يمكن لهذه  ،د من الطائرات بدون طيارتم تطوير نوع جدي 1973وهكذا في أعقاب هزيمة عام 
قيادة، ولديها كاميرات  ُغرفةوكان يتم التحكم فيها من  ،ستقلهبط بشكل مُ قلع وتَ الطائرة بدون طيار أن تُ 

في  أساسياا  كانت الطائرات بدون طيار عنصراا  1982بحلول عام و  ،تنقل لقطات فيديو في الوقت الفعلي
مركز  "كناري"تواجدين في باط القوات الجوية المُ لوقت الفعلي لكبار ضُ توفير معلومات استخباراتية في ا

في تدمير بطاريات الصواريخ السورية  رئيسياا  كما لعبوا دوراا  ،القيادة في أعماق األرض في وسط تل أبيب
 ضادة للطائرات في لبنان.المُ 

)المعروفة  ألول للكشافةكانت الطائرة بدون طيار التي استهدفت الدفاعات السورية هي النموذج ا
 أراد سالح الجوحيث ، ”اإلسرائيلية“ التي صنعتها شركة صناعات الفضاءباسم زهافان( ” إسرائيل“ في
أن ُيظهر و بالتعاون في تطوير الطائرات بدون طيار،  -تحدةعلى أمل إقناع الواليات المُ -” اإلسرائيلي“

كاسبار "عندما زار وزير الدفاع األمريكي و  ،ارصغرة بدون طيلألمريكيين مدى فاعلية طائراتها المُ 
 ،ووزارة الدفاع” اإلسرائيلي الجيش“الشرق األوسط أوالا بيروت ثم تل أبيب التقى بكبار مسؤولي  "واينبرغر

بدون طيار لوصوله إلى بيروت، وتحركات موكبه ” إسرائيلة“ ثم ُعرض عليه شريط فيديو التقطته طائرة
 عجبين جداا رافق له كانوا مُ ، لكن أفراد الوفد المُ اا راقبة كثير المُ  هذه "واينبرغر"قّدر لم يُ  ،في العاصمة اللبنانية

 التكنولوجيا.هذه ب

 الطريق لصفقة ضخمة بين شركة صناعات الفضاء” إلسرائيل“ "واينبرغر"مهدت زيارة 
ي أطلق عليها اسم ، والتتطويرها طائرة استطالع بدون طيار تم 175 والبنتاغون لبيع” اإلسرائيلية“
شاة البحرية ل البحرية األمريكية ومُ بَ من ق   هذه الطائرات تحدة تم استخدامفي الواليات المُ و  ،"الحربة"

 .2007والجيش حتى عام 

تم إجراء تحسينات على الطائرات بدون طيار على مر السنين للسماح لها بحمل المزيد من كما 
أسطولها من الطائرات بدون طيار بأشعة ” إسرائيل“ زودت 1990في عام  ،الوقود وتحديث الكاميرات

 عاع وتحديد هدف ثابت للطائرات الحربية.الليزر حتى يتمكنوا من إصدار شُ 

، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“من دفعة تكنولوجية أكبر في  اا كانت ترقيات الطائرات بدون طيار جزء
مكن أن تساب وتطوير ذخائر دقيقة "قنابل ذكية" يُ الذي استثمر في أواخر الثمانينيات موارد كبيرة الك

تسارعت هذه ثم  ،مما يجعلها أكثر فعالية وأقل احتمالية إلحاق أضرار جانبية ،صيب أهدافها بدقة أكبرتُ 
رئيساا  -صاحب التكنولوجيا الذي أراد بناء "جيش صغير وذكي"- "إيهود باراك"العملية عندما أصبح 

بتوجيه منه تم تجهيز و  ،للعقود القادمة” اإلسرائيلية“ ل آلة الحربالواقع شك  في ، 1991لألركان في عام 
بصواريخ هيلفاير ” اإلسرائيلي“ التابعة لسالح الجو "أباتشي"طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز 

 الموجهة بالليزر.
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يه وايسبروت وآري” اإلسرائيلي“ في الوقت نفسه جاء اجتماع بين رؤساء قسم عمليات سالح الجو
، بفكرة ثورية للجمع بين كل 200السرب ” اإلسرائيلي“ قائد أول وحدة طائرات بدون طيار في سالح الجو

هذه التطورات التكنولوجية في عملية واحدة، من أجل إنشاء طريقة جديدة وقاتلة بشكل خاص للقتل 
 ستهدف.المُ 

 .أو مركبة ان شخصاا سواء ك تحركاا مُ  تتعقب الطائرة بدون طيار هدفاا  :أوالا 

في  وفر اتصاالا باشرة إلى القيادة التشغيلية مما يُ ستنقل الطائرة بدون طيار صورة الهدف مُ اا: ثاني
 .دور األمر بإطالق النارالوقت الفعلي مع صانعي القرار حتى صُ 

لخاص مكن التقاطه بواسطة كاشف الليزر اعاع ليزر يُ حدد الطائرة بدون طيار الهدف بشُ ستُ  ا:ثالث
من دورة جمع المعلومات االستخبارية  "تمرير العصا"بطائرة هليكوبتر أباتشي وهي المرحلة المعروفة باسم 

 .إلى دورة التشغيل

 ُيطبقأن  "هيلفاير"باتشي بتحديد الهدف والذي يمكن لصاروخ األسيقوم الليزر الخاص ب :رابعاا 
 .عليه

 الهدف. دمرباتشي الصاروخ ويُ األطلق طيار سيُ  :خامساا 

 
 طائرة األباتشي التي استخدمها سالح الجو السرائيلي في التسعينيات من القرن الماضي

أثبتت حيث  ،زامنته بمثابة اختراق كبيرل من ذكاء النظام والعمليات ومُ كان الجمع بين كُ 
اآلن من دور  لكنهم تطوروا ،جمع المعلوماتمن ناحية  ر بثمنقد  الطائرات بدون طيار بالفعل أنها ال تُ 

 باشرة.داعم إلى أداة قتالية مُ 
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في أواخر عام و  سرب "دبور"، 113التدريب مع طياري أباتشي في السرب  200بدأ السرب 
خاصة بين الطيارين الذين تم تدريبهم ، ”اإلسرائيلي“ تشككون في سالح الجوناك مُ كان هُ  1991

بدت فكرة أن الروبوتات الطائرة فعالة في حيث  ،دةحدنذ فترة طويلة على تكتيكات قتالية مُ مارستهم مُ ومُ 
 بالنسبة للبعض غير معقولة.و الحرب 

ستخدمين المركبات مُ ، "التدريبيةمن "الجوالت  جربوا عدداا  1991لكن في كانون األول )ديسمبر( 
بشكل  تم إطالق ثالث أو أربع طائرات بدون طيار وتم اختيار مركبةو  ،كأهداف” اإلسرائيلية“ على الطرق

عاع ليزر، وبعد ثم تم "إضاءة" السيارة بشُ  ،التحكم ُغرفةعشوائي لتتبعها بكاميراتها، ونقل كل شيء إلى 
 "تمرير العصا"طاردة اثنان من أباتشي، وكان الفريق بأكمله يتدرب على بضعة أميال انضمت إلى المُ 

في اللحظة التي أشارت فيها  ،طيارعاع الليزر للطائرة بدون باتشي ستثبت في شُ األألن أجهزة استشعار 
 غلق، انتهى التمرين.باتشي إلى أن الهدف مُ األ

قتل هدف ألن  ،واحداا  حاكاة إطالق الصواريخ على السيارات على طريق صديق كان شيئاا لكن مُ 
 .آخر تماماا  شيئاا كان عادية حي في منطقة مُ 

___ 

نبلة أسقطتها طائرة انفجرت قُ  ،1986في عملية قصف روتيني في جنوب لبنان في أكتوبر 
الُهبوط  الطياران واستخدم ،الطائرة ومزقت أحد جناحي ،بكر للغايةفي وقت مُ  F-4فانتوم من طراز 

لكن ” اإلسرائيلي“ تم إنقاذ الطيار بواسطة مروحية تابعة لسالح الجو ،في أراضي العدو اوهبط المظلي
لم يتسن تحديد مكان   حت نيران ميليشيات حزب اهللتو ، للطائرة فليليس قبل تعليقه من الهيكل السُ 

  ."رون اراد"المالح 

أهمية كبيرة على األمر الديني اليهودي بفداء ” اإلسرائيليون“ يعلق
لفعل كل شيء وأكثر إلعادة أسرى الحرب ” إسرائيلي“ وهو تثبيت ،األسرى

حزب اهلل لتابعة عادية منطقة مُ في طيار ألن َفقد  ،قاتلين إلى الوطنوالمُ 
 ضربة قاصمة. تكان

، بشكل مكثف "أراد"ستغرب إذن أن يكون البحث عن ليس من المُ 
قال مسؤول في الموساد شارك الموساد،  تاريخ وكان أكبر عملية إنقاذ في

"أكبر عملية ، إنها كانت "أراد"في عملية حرارة الجسم )هورن حجوف(، االسم الرمزي لجهود البحث عن 
ناك شيء نتركه دون قلبه، وال لم يكن هُ  ،الطالق في التاريخ الحديث لشخص واحدجريت على بحث أُ 

 ".اصة من المعلومات التي لم ندققهاصمصدر لم نقم بتجنيده، وال رشوة لم ندفعها، وال قُ 

 رون أراد
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في و  ،سنة بعد سنةو  حيث كان يتم نقل "أراد" من ميليشيا إلى أخرى، هذا بنتيجة،لم يأت كل 
اثنين من مسؤولي حزب اهلل ” إسرائيل“ ، اختطفت"أراد"د ثالث سنوات من اختفاء عبَ ، أي 1989عام 

، كان الرجل الذي تم تسميته "عبد الكريم عبيد"أحدهم  ،حاولة لتحديد مكان الطيارفي مُ  اا الصغار نسبي
 يصللم و  ،"حرب"كزعيم دين لحزب اهلل في جنوب لبنان بعد مقتل  "راغب حرب"لخالفة الشيخ 

 فاوضات التبادل.بالمباالة لعرض بدء مُ  استجابحزب اهلل ولكن ، بهم عن شيءاستجوا

بسبب األخطاء واإلغفاالت، فضالا عن سوء الحظ لكن في الغالب،  زئياا جُ  "أراد"تعثر البحث عن 
 أو وكاالت االستخبارات اإليرانية التي "حزب اهلل"على اختراق ” إسرائيل“ درةالبحث المستمر عدم قُ  زَ أبرَ 

 تدعم التنظيم.

شرف عليها تزايد يُ عقدة بشكل مُ على نطاق أوسع كانت الميليشيا تقوم بعمليات حرب عصابات مُ 
لحاق أضرار جسيمة بمعنويات هذه الضربات و ، "عماد مغنية"قائدها العسكري   الجيش“تسبب إصابات وا 

ر التوازن لصالح إسرائيل: طة لتغييخُ  أمانباط وضع كبار ضُ  1991في صيف عام  اا أخير و ، ”اإلسرائيلي
وتحتجزه رهينة حتى عودة  نوابهأو أحد  "حسين عباس الموسوي"أمين عام حزب اهلل ” إسرائيل“ ستختطف

"عملية رمزية من شأنها أن يتردد صداها وتوضح من هو صاحب هو تنظيم كان الهدف المُ  ،"رون أراد"
 المعنيين.” اإلسرائيليين“ باطعلى حد تعبير أحد الضُ  المسؤول الحقيقي عن الوضع"

___ 

 

قراء الشيعة الذين بدأ اإليرانيون في كان الموسوي واحداا من فُ 
عسكر كما خضع لتدريب حرب العصابات في مُ  ،تنظيمهم في السبعينيات

وتكريس  صبح أكثر تفانياا قبل أن يُ  17نظمة التحرير الفلسطينية للقوة مُ 
في لبنان ثم في الكليات اإلسالمية في  ، أوالا ةالشيعي العقيدةسنوات لدراسة 

 ،وفقاا لـ تعاليمه الدينيةو ديرها تالميذ الخميني، النجف بالعراق والتي كان يُ 
متازة ووالئه للخميني والتي تضاهي رعان ما جعل عقله الذكي وذاكرته المُ سُ 

ؤسسي وقاده ليصبح أحد مُ  ،في العراق ولبنان معروفاا  دينياا  مرجعاا  ،تعصبه
 بحسب المعلومات التي جمعها "الموسوي" ،اهلل األساسيينحزب 

االنتحارية ضد  "اإلرهابية"ببدء حملته  "لعماد مغنية"تورط في القرارات التي سمحت مُ ” اإلسرائيليون“
ن لم يكن الهدف األساسي، و  ،"إسرائيل"الواليات المتحدة و كان يعتقد أن أحد أهداف حزب اهلل الرئيسية وا 
"المستقبل سيكون للمقاومة ]ضد  ،عن طريق حرب العصابات” اإلسرائيلي الجيش“طرد يجب أن يكون 

 حسين عباس الموسوي
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 ،مسألة وقت" وهذهفي خطاباته، "سُتهزم غطرسة ]اإلسرائيليين[  وتكراراا  أعلن مراراا و االحتالل اإلسرائيلي["، 
كري في اآلن أقوى منصب سياسي وعس ذا المنصبأصبح األمين العام لحزب اهلل، وه 1991في مايو و 

 لبنان.

منذ البداية كان من الواضح أن أي عملية اختطاف في بيروت ستكون صعبة للغاية إن لم تكن 
 وي"للموس"ستقبلية صول على معلومات حول زيارة مُ هود بدالا من ذلك على الحُ لذلك ركزت الجُ  ،ستحيلةمُ 

 ل انتزاعها.حيث سيكون من األسه، ”اإلسرائيلية“ بالقرب من الحدود إلى جنوب لبنان

، "موشيه زرقا"في قسم األبحاث في أمان المقدم  "اإلرهاب"كافحة كان لدى رئيس عمليات قسم مُ 
 16قد قضوا قبل سبع سنوات، في  "إسرائيليون"مالء ، حيث كان عُ "جبشيت"فكرة التركيز على قرية 

 أسهل للعمل من اناا تقع القرية في جنوب لبنان مما يجعلها مكحيث  ،"راغب حرب"على  1984فبراير 
 ، حيث كان مقر حزب اهلل."الحربة" قبل مجموعات

المعلومات التي كانت تنتظرها: كما جرت العادة، كان  أمانتلقت  1991شباط )فبراير(  12في 
شارك في المسيرة كبار مسؤولي وسيُ  ،"حرب"نظم مسيرة سياسية كبيرة في ذكرى وفاة الشيخ حزب اهلل يُ 

 وقائد الحرس الثوري اإليراني في لبنان. "الموسوي"األمين العام  حزب اهلل بمن فيهم

جرد جمع المعلومات االستخبارية ودراسة المسيرة والتخطيط لعملية طة األولية هي مُ كانت الخُ 
عن حزب ” اإلسرائيلية“ خابراتبسبب الحالة البائسة للمُ  حاسماا األمر كان هذا  ،اختطاف في العام التالي

رفة يعرف حتى في أحد اجتماعات التخطيط اتضح أنه ال أحد في الغُ و في الواقع  ،الوقت اهلل في ذلك
قوس الذكرى الشيعية عند زيارة األرملة على سبيل المثال، أو عندما يتجمع الرجال في أساسيات طُ 

داني "يد وكان العم ،قدم الذي كتب أطروحة الدكتوراه عن حزب اهلل لشرح ذلك()تم استدعاء المُ  ية،الحسين
ناك : مع مثل هذا الذكاء الضعيف لم يكن هُ ( ، مؤكداا SOEرئيس العمليات التنفيذية الخاصة ) "أرديتي
 بشكل كاملمع ذلك كان يؤيد  ،مهمة االختطاف الفوريل م فيها التوصل الى خطة واضحةمكنهطريقة يُ 

 ."جبشيت"لعام المقبل في معلومات ليتم استخدماها في ا التحضير لتجمع

فبراير:  13في  أمانقال في اجتماع لقيادة  اا،أكثر طموح أمانرئيس  "أوري ساجي"كان اللواء 
أوافق على اقتراح بناء نموذج استخباراتي، لكن دعونا  ،"الشركات المملوكة للدولة ال تريد أن تفعل ذلك

، ويجب "ذيل تشغيلي"سنقوم بتنفيذ نموذج استخباراتي مع حيث  ،ال نمنع أنفسنا من التفكير العملياتي
 .الهجوم" لتنفيذجاهزة التي ستكون ل على بعض الطائرات المروحية وحصال

خابرات العميد دورون تامير، وقال رئيس المُ ، في هذه المرحلة تسلل سوء فهم خطير إلى الداخل
زء من جرد جُ مُ  "ذيل عملياتي"تحت قيادة ساجي في التسلسل الهرمي للقيادة، إنه يعتبر اإلشارة إلى 
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قلع وتتدرب على االستحواذ على الهدف، لكنها لن تفتح "كانت المروحيات تُ  وقال: ،نموذج استخباراتي
يقوموا فترض أن األشخاص الذين كان من المُ ن وأ "وهميجرد تدريب مُ ، فهي النار بأي حال من األحوال

 لم يحضروا تلك التقييمات. وهذا هو السبب في أنهم، عتقدوا ذلكي لممخاطر وتداعيات عملية  بتقييم

ختلف فكرون في شيء مُ كانوا يُ  "،باراك"وكذلك رئيس األركان  ،باشرينورفاقه المُ  "،ساجي"لكن 
سلحة بصواريخ والمُ "ذيل العمليات" التي تحمل  بالنسبة لهم فإن طائرات الهليكوبتر المحمولة جواا  ،تماماا 

 .مفتوحاَ  "وسويالم"وجهة بالليزر ستترك خيار قتل هيلفاير المُ 

اا رصة كان اإلغراء كبير ولكن اآلن بعد أن ظهرت الفُ  ،لم يكن هذا جزء من الخطة األصلية
جديد باستخدام الطائرات  بأسلوب ستهدفللغاية: القضاء على عدو عنيد أثناء استخدام بروتوكول قتل مُ 

أته وسائل اإلعالم للتو خالل الذي أخط ،"باراك"كان هذا بالضبط ما أراده  ،بدون طيار ونيران الجحيم
ومع ذلك فقد تم وضع خطتين  ،يعمل وقاتالا  وذكياا  صغيراا  "اا إسرائيلي" عيد ميالده الخمسين أن يرى جيشاا 

 درك ذلك أحد.متوازيتين دون قصد، دون أن يُ 
___ 
 

الذي أوضح أن  لخصهفي أمان مُ  "اإلرهاب"كافحة أصدر قسم مُ  ،فبراير 14يوم الجمعة في 
تضمن و  ،كانت تهدف فقط إلى جمع المعلومات االستخبارية لعملية اختطاف الحقة "وقت الليل"ة عملي
من  ،ن ثالث إلى خمس سياراتمعادة في الالموسوي موكب سيارات  يتكون"لخص التفاصيل التالية: المُ 

الموسوي هي  السيارة التي يركبها ،الموكبونهاية  بدايةرافقة في اثنتان أو ثالث مركبات مُ  بينها
يكون في السيارة األولى خلف سيارة  أحيانا  ف ،غير ثابتالموكب في  امكانه ،500أو  280مرسيدس 

 ".المركبات األخرى هي رينج روفرزو  ،في السيارة الثانية أو الثالثة ا  رافقة الرئيسية، وأحيانالمُ 

: اا ختلفة تمامطة مُ ر إلى خُ شيخابرات الجوية أوامره الخاصة مما يُ في نفس اليوم أصدر جناح المُ 
للمعلومات  وفقا  ، و ا  الحقو  ،نموذج تجميع في منطقة التنفيذ أماننفذ وحدات من جناح المخابرات و "ستُ 

 جوم".االستخباراتية التي تم جمعها ستنتقل العملية إلى مرحلة الهُ 

لتخطيط له جوم لم يتم ا، حيث بدأت إحدى الوحدات في التحضير لهُ خطيراا  كان هذا تناقضاا 
بشكل رسمي لم يتم وضعها على جدول أعمال و  ،ألن العملية كانت ال تزال تجريبيةو  ،بشكل صحيح

كان وزير و  ،نتدى "العمليات والطلعات الجوية" األسبوعي، الذي حضره وزير الدفاع ورئيس األركانمُ 
 ."الليل"وقت على علم تام بوجود عملية  "موشيه أرينز"الدفاع 
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 ل المسؤولينبَ تضاربة من ق  بعد ساعات فقط من صدور األوامر المُ ، و ةفي تلك الليل
، ”اإلسرائيلي للجيش“عسكر ميداني قاتلي الجهاد اإلسالمي إلى مُ تسللت مجموعة من مُ ، ”اإلسرائيليين“

 ،قتل الجهاديون ثالثة منهم بالسكاكين والفؤوس ،كان المجندون الجدد في التدريبات نائمين في خيامهم
ذيع الرئيسي في القناة المُ  "حاييم يافين"تقرير عن الهجوم الذي وقع في نهاية يوم السبت أطلق في و 

 الوحيدة، على الهجوم الذي وقع في نهاية يوم السبت اسم "ليلة بيتشفوركس".” اإلسرائيلية“ التلفزيونية

 ط المزاج الوطني إلى مستوى متدن  جديد.و هباألمر الذي أدى إلى 

___ 
 

تم و  اا،صباح 7الصغيرة في الساعة  "حرب أمان"رفة تحت غُ فُ  ،يوم العمليةأي في  ،حديوم األ
، 8200الوحدة و مثلي قسم التحصيل، ومُ  "أرديتي"حشر الجميع في: رئيس الشركات المملوكة للدولة 

و كان مشغلو  ،خابرات الجويةوحدة الطائرات بدون طيار، وجناح المُ و ، أمان "اإلرهاب"كافحة قسم مُ و 
 رب من الحدود اللبنانية.الطائرات بدون طيار الفعليين في مقطورة بالقُ 

للمسيرة أن الهدف قد غادر  "الموسوي"م المعلومات حول ذهاب الذي قد   504أفاد وكيل الوحدة 
شطاء غادرت بيروت "قافلة من النُ إلى أن  "الحرب"رفة خابرات أخرى وصلت إلى غُ وأشارت مُ  ،بيروت

 "الموسوي"على وجود  لم يكن أي من ذلك تأكيداا  ،همة وصلت إلى الجنوب"وأن شخصية مُ صباح اليوم، 
 رجح.مُ كان في جبشيت، لكن يبدو أن ذلك 

كبرات الصوت في جبشيت في دعوة المواطنين للحضور إلى بدأت مُ  ،صباحاا  10رابة الساعة قُ 
رفة عرضت الشاشة في غُ  10:30ة في الساعو  ،القرية الحسينية في مكان االجتماع للتجمع التذكاري

مسجد الكان  ،تم نقلها من الطائرة بدون طيار لمسيرة ضخمة تشق طريقها إلى الموقع الحرب صوراا 
تحرك الموكب ببطء خلف عدد من  ،ضوح على الشاشةللحسينية، وكانت مئذنته العالية مرئية بوُ  بجانب

في و  ،قامت الطائرة بدون طيار بمسح الموكب ،على ما يبدو مرافقة أمنية لحزب اهللوكانت المركبات، 
 ."لقد حصلنا عليه!" الراصد:صرخ ، النهاية كان هناك سيارتا رينج روفر وسيارتان مرسيدس

لقد تم استدعاؤه إلى  ،وغاضباا  تجهماا إلى مكتبه مُ  "باراك"عاد رئيس األركان  ةر يالظهفي وقت 
 ".]المذار[ بيتشفوركس ليلة" حوللس الوزراء األمني القدس في ذلك الصباح لإلدالء بشهادته أمام مج

م توجه ث ،"الليل وقت" لعملية موجزاا  ثالثة إرهابيين"، تلقى باراك تحديثاا  رأينا"لقد  :صرخ بغضب
 شاهد صور الطائرة بدون طيار باهتمام.حيث  أمان،رفة حرب إلى غُ 
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 "إرهابية"نظمة ن يضع عينيه على زعيم مُ مكن للقائد في مقره أوألول مرة يُ  ،ناسبة خاصةكانت مُ 
 لتلك الصورة. عادية في الوقت الفعلي، مع إمكانية التصرف وفقاا مُ 

لوكهم كان من سُ اء جر   ،الوجه وعبوسينتوترين وكان االثنان مُ  "،باراك"بجانب  "ساجي"وقف 
رية قد سقط بالكامل ببساطة جمع المعلومات االستخبا "وقت الليل"الواضح أن الهدف األصلي لعملية 

رفة الحرب إلى انطباع بأن الزعيمين الكبيرين كانا حريصين وتوصل آخرون في غُ  ،على جانب الطريق
في جبشيت، وهي معلومات يمكنهم نقلها  "الموسوي"كانوا ينتظرون فقط التأكيد على وجود و  ،على القتل

 صول على موافقته.إلى وزير الدفاع للحُ 

قال:  ،ساعديه إبالغ السكرتير العسكري لوزير الدفاع بشأن الوضعمُ  من أحد "باراك"وطلب 
كانت تلك هي المرة و  ،"جهزوا موشيه أرينز الحتمال أن ُيطلب منه إعطاء الضوء األخضر لعملية"

 األولى التي يتحمل فيها أي شخص عناء شغل الوزير في عملية الليل.

 ."لقتله"لدينا فرصة ذهبية ، "هاجم؟يجب أن نُ  "ما رأيك؟ هل من ذلك وسأل: جانباا  "ساغي"وأخذ 
 حاربة حزب اهلل".ستوى مُ لكن اعلموا أننا سنرتقي إلى مُ ، : "نعمأجاب الزرقا

تجمهر حشد كبير وسار باتجاه المقبرة ثم  ،سينية بعد الساعة الواحدة بقليلانتهى الحفل في الحُ 
 "كوتي مور"دعا رئيس قسم األبحاث  1:10عة في السا ،على مسافة قصيرة "حرب"فن فيها الشيخ التي دُ 

 إلى اجتماع عاجل لكبار موظفيه لصياغة موقف القسم.

ناقشة على أقل تقدير شعروا بضرورة إجراء مُ و  ،"الموسوي"عارضتهم لقتل لقد أجمعوا على مُ 
سية نظمة سياكان شخصية دينية، وهو رئيس مُ  "الموسوي"قدم إن قال مُ  ،شاملة للموضوع قبل التصرف

عالوة  ،هاجمة هؤالء األشخاصقد امتنعت في السابق عن مُ ” إسرائيل“ وكانت ،كان لها ذراع عسكرية
سيتم و  ،الرجل األكثر تطرفاا في قيادته "الموسوي"، ولم يكن واحداا  على ذلك لم يكن حزب اهلل عرضاا 
 .استبداله ربما بشخص أكثر تطرفاا 

"هذا تقرير لذاعة لبنان ضور: ثم قال للحُ  ،قرأها ، وقد"مور"ذكرة إلى خالل االجتماع تم تسليم مُ 
اآلن كان هناك  ،سرت نفخة في الغرفة ،يقول إن عباس الموسوي خاطب التجمع في جبشيت اليوم"

ناك مجال للشك، لكن ال يزال هُ  ،المسيرةكان في جبشيت، واحتمال كبير أنه كان في  "الموسوي"يقين أن 
يركبها؟ وهل كان معه أي من  "الموسوي"األسئلة اآلن: في أي سيارة كان  كانت ،على ذلك "مور"وشدد 

 كومة اللبنانية أو اإليرانية في السيارة؟كبار المسؤولين في الحُ 

 لم يتساءل أحد عما إذا كانت زوجته وطفله معه.فيما 
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سأل: و  ،بقسم الحرس الشخصي لكبار الشخصيات في الشاباك "مور"باط اتصل أحد ضُ 
" في أي واحدة ستضعه فيه؟ ،الموكبض أن عليك حراسة رئيس الوزراء، وهناك أربع سيارات في "لنفتر 
 ناك نقاش قصير في الشاباك، وعادوا بالرد: على األرجح سيذهب في السيارة الثالثة.كان هُ 

في السيارة الثالثة، فال يزال من غير  "الموسوي"جرد افتراض وحتى لو كان لكن هذا كان مُ 
أن يوصي بإطالق صواريخ على هدف بهذا  "مور"لم يستطع  ،من الذي قد يكون معه تماماا الواضح 

 جوم".ستحيل الهُ "من المُ وقال في ختام االجتماع  ،النوع من المجهول

توترة بالفعل بسبب كانت العالقة بين الرجلين مُ حيث  ،باشرةالغرفة بعد ذلك مُ  "ساجي"دخل 
ناك الكثير من هُ ، خابرات لم تكتمل"دائرة المُ : "لساجي"قال و  ،لكالما "مور" خف  خرى، ولم يُ قضايا أُ 

 ".جومال يمكنني أن أوصي بهُ  ،نا هو أنه ال يوجد مجال للتنفيذرأي األغلبية هُ  ،األشياء المجهولة

باشرة إلى مُ  "باراك"غادر فجأة وتوجه مع رئيس األركان  ، ثموابتسم وقال، "سنرى" "ساجي"نهض 
 ."أرينز"إلحاطة  وزارة الدفاع

مكن كان من المُ و  ،الموكبكان في  "الموسوي"إنه ليس لديه شك في أن  "ألرينز" "ساجي"وقال 
ذا قتلتو  ،أن يكون معه شخص آخر، ربما وزير لبناني وزيراا لبنانياا فسيكون الضرر كبيراا ” إسرائيل“ ا 

تل قَ  وقال إن   ،اج األكثر منطقية"للغاية، "لكن من خالل تحليل الظروف والحدس، ليس هذا هو االستنت
 ذكر.ال ينطوي على مخاطر تُ  "الموسوي"

صة للقضاء على زعيم عدو كان في رأيه فمن ناحية ُعرضت عليه فرُ  ،ذا عقلين "أرينز"كان 
غادرة القرية في مُ  "لموسوي"لكن يمُ فمن ناحية أخرى ُطلب منه اتخاذ قرار فوري و  ،معةسيئ السُ  "إرهابياا "

قد يكون األمر و  ،ة، ولم يتبق الكثير من ساعات النهار دون وقت إلعطائه االعتبار الكاملأي لحظ
ناك خطأ ما، أو إذا لم تكن المعلومات االستخباراتية قوية، أو إذا تم التغاضي عن بعض إذا كان هُ  كارثياا 

 حتمل. التفاصيل الدخيلة أو السيناريو غير المُ 

رصة قد يمر الكثير من الوقت حتى تظهر فُ  ،للعدو ورمز "ابيةاره"نظمة نحن نتحدث عن زعيم مُ 
روف التي ستمنعنا من التنفيذ ألسباب ناك الكثير من الظُ وحتى لو حدث ذلك فقد يكون هُ  ،أخرى مثل هذه

 ".واحدة فقط"رصة واحدة، ما لدينا اآلن هو فُ  ،سياسية

 و كارثة".قال: "إن قتل شخص لم يكن عليك قتله هو للحظة  "أرينز"توقف 

 الوزير، لدي حدس القائد بأن علينا التصرف".حضرة : ""ساجي"قال 
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إحساس قوي بما يجعل الناس يتحركون، أن يحاول دعوة  الذي كان لديه دائماا  "باراك"قرر 
شاهدة صور الطائرة بدون رفة الحرب لمُ هندس طيران من حيث المهنة، للحضور إلى غُ ، وهو مُ "أرينز"

في غضون ذلك طلب من سكرتيره العسكري العميد  ،ق الوزير وقال إنه سيبقى قريباا واف ،طيار بنفسه
 "ألرينز"بعد الظهر وقيل  2:35كانت الساعة  ،"يتسحاق شامير"االتصال برئيس الوزراء  "يريمي أولمرت"

كل أعدته زوجته، كما كان يفعل غداءه الذي قيلولة بعد تناول في وقت الكان في المنزل  "شامير"إن 
 يوم.

 لكن الوقت كان ينفد. ،لم يستطع اتخاذ قرار بدون موافقة رئيس الوزراء

غادرت مجموعة من األشخاص الذين لم  3:20الساعة وفي تمام  ،مرت خمس وأربعون دقيقة
 الموكب تحرك ،من أربع سيارات موكبوصعدوا إلى  "حرب"يتم التعرف على وجوههم منزل أرملة الشيخ 

خرى: أن وتوافق هذا مع معلومة أُ  ،وقفت عند منزل ناشط من حزب اهلل في جبشيتمسافة قصيرة ثم ت
وهذا  ،قرر عقده في ذلك المنزل يوم األحدنظمة الشيعية كان من المُ لكبار المسؤولين في المُ  اجتماعاا 

جتماع، مكن أن يكونوا طرفاا في مثل هذا االناك وزراء لبنانيون حاضرين ألنهم ال يُ يعني أنه لم يكن هُ 
تضاءلت بشكل كبير احتمالية أن شخصية رفيعة  االجتماع، ولن يتركوا في انتظار السيارة حتى ينتهي

وربما تتعرض للقصف، وزادت احتمالية وجود  الموكبسافرة في ستوى من خارج حزب اهلل كانت مُ المُ 
 ناك أكثر.هُ  "الموسوي"

وقد أعطى  ،طلق، فقد أوصى بالهجومقين مُ غم من عدم وجود يإنه على الرُ  "باراكـ"ل "ساجي"قال 
موسوي ال شير إلى أنروف تُ ل الظُ غم أن كُ خابرات ليست كاملة، رُ "دائرة المُ : أكثر غموضاا  رأياا  "مور"

 ".هاجم أم القرر ما إذا كان سيُ ، األمر متروك اآلن للقائد ليُ كان ُهناك

تر إلى الداخل، وعلى هاتف آخر أقنع أمر القوات الجوية بإرسال طائرات الهليكوبب "باراك"قرر 
 موافقته على الهجوم. "أرينز"أعطى  وقد روف قد تغيرتبأن الظُ  "أرينز"

ومع ذلك لم يتحدث  ،مباشرة اتصل باراك بمكتب رئيس الوزراء 3:30الساعة  أي في ،بعد ذلك
، ولم أيضاا  هي وجته تغفوكانت ز  ،صول إليهحاوالت للوُ ل المُ ، وفشلت كُ كان نائماا  الذي "شامير"أحد إلى 

 يرد أحد على الهاتف.

 ،في حوالي الساعة الرابعةو ل يوم، كان الجميع ينتظرون عودته إلى المكتب كما كان يفعل كُ 
 3:50عند الساعة و  ،ستحيلة بسبب اقتراب الظالمل دقيقة مرت قد تجعل العملية مُ شكلة أن كُ كانت المُ 

 "بداية الحركة".شغل الطائرة فوق مكبر الصوت: وت مُ جاء ص ،غادرة القريةبدأت القافلة بمُ 
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رصة السيناريو الذي يتكشف على أنه فُ  "باراك"بعد أن رأى  ،رفة الحربتصاعد التوتر في غُ 
، وتولى االتصال الالسلكي مع قيادة الطائرة بدون طيار أحد أفراد الطاقم ثم جلس في مقعدتاريخية، 
حلل في نفس الوقت بينما يُ  ،يوجهون الكاميرات المحمولة جواا التحكم  وتوجيههم إلى حيث وُغرفة 

مع خطه مفتوح  "باراك"أبقى و  ،تنطلق من جبشيت إلى بيروت أنقافلة لل مكنحتملة التي يُ المسارات المُ 
جاء األمر  ،رفة الحربعد عشرات األقدام تحت غُ على بُ ومن ، "كناري"قائد سالح الجو الذي كان في 

 ".، انطلقوا جميعاا اقصفواكناري " إلى األباتشي من

دته عن دقيقة واحدة ال يزيد مُ  لخصاا لقد سمع مُ  ،إلى مكتبه "شامير"وصل  3:55حوالي الساعة 
قال:  ،وافقته غير المترددةومع ذلك فقد أعطى مُ  ،سبقة بهاستهدف لم يكن لديه معرفة مُ عن عملية قتل مُ 

 اراك الذي قال لقائد القوة الجوية: "كلهم لك".أبلغ السكرتير العسكري ألرينز ب ،"ليقتلوه"

شاهدت الطائرة بدون طيار وهي تتحرك ببطء  ،3:57بدأت القافلة بالتحرك مرة أخرى الساعة 
رعة المركبات حيث تباعدت سيارة بعد ذلك زادت سُ  ،عبر جبشيت وعبر الجسر فوق نهر الزهراني شماالا 

، بينما كانت سيارة رينج روفر الثانية مترمرسيدس بحوالي مائة رينج روفر في المقدمة، وتابعت سيارتا ال
 في الخلف.

أفاد عامل التشغيل لتحديد الموقع الدقيق لطياري أباتشي، "عشرين ثانية أخرى  4:05في الساعة 
 ."نحنيات الطريق غرباا مُ سندخل في و 

تفعيل عالمة يجب منطقة االقتراب؛ نحن االن في " قال الطيار في مروحية الهجوم الرئيسية
 ]الليزر[".

 حدد".شغلين في مقطورة قيادة الطائرة بدون طيار: "تم تفعيل المُ قال أحد المُ 
 اا مشير  "ال أستطيع رؤيته" لكن بعد لحظات قال "تم الحصول على التعيين"،قال أحد الطيارين: 

 قعة ليزر الطائرة بدون طيار على الهدف.مكنه اآلن رؤية بُ إلى أنه يُ 

أخبر قائد  4:09في الساعة و  ،على "تحديد إيجابي للهدف" "الكناري"لتأكيد من قائد مهمة جاء ا
على غرار" إذن االنخراط "في اللهجة  العبرية تعني" لديك إذن"،في "أكرر: راشاي  :باتشي، "راشاياأل

 العسكرية األمريكية.

 أطلق طيار أباتشي صاروخ هيلفاير واحد.

لم يقم و  ،رة من اللهبكُ  ما ُيشبهانفجرت سيارة المرسيدس فيو  ،الموكبي السيارة الثالثة ف ضربتم 
في  ،للتأكد من أن السيارات المدنية ال تسير باتجاه الهدف من االتجاه اآلخر هأحد بمسح الطريق أمام
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اشتعلت  حيث ،من المرسيدس عندما أصابها الصاروخ واحدة، وكانت قريبة جداا  سيارة اكالواقع كانت هنُ 
 .النيران أيضاا  اهفي

مرة باشرة مُ الهدف إصابة الموكب، وتم مرسيدس الثانية في الإطالق صاروخ ثان على ثم تم 
 .أخرى

ُفتحت األبواب في إحدى سيارات رينج روفر، التي توقفت على جانب الطريق، ونزل الناس 
نقله إلى ه تم بدون طيار، أنشغلي الطائرات راقب كل حركة ويتذكر أحد مُ نا هناك، نُ "كُ  ،وبدأوا في الهرب

 وحدة التحكم في الهواء بالقوات الجوية.

 ،والتقطت سيارة رينج روفر الثانية الجرحى من السيارتين المرسيدس وانطلقت باتجاه النبطية
قاموا بتسميتها باستخدام  4:32في الساعة  ،شغلي الطائرات بدون طيار بتتبع السيارة"خذه"، أمر كناري مُ 

حيث  ،باتشي، والذي قام بعد ذلك بتدميرهااألالثاني من طائرات  للهجومخاص بهم، كهدف الليزر ال
 م قامت طائرات األباتشي برش المنطقة بنيران المدافع الرشاشة.ثُ  ،خان من السيارةتصاعد دُ 

شق طريقه وهو يصفع زمالئه على أكتافهم  "باراك" ،رفة الحربطلق على غُ ساد الصمت المُ 
 كلمات اإلنجليزية "أحسنت".ويهنئهم بال

حوالي  ،في مكاتبهم للتأكيد النهائي لعملية القتل أمانباط ؟ انتظر ضُ "الموسوي"لكن هل مات 
 وكذلك زوجته وابنه. ،بالفعل في السيارة الثالثة "الموسوي"كان  6:00الساعة 

أنه ذكر أن  حقاا في بداية العملية ادعى ال أمانرفة حرب إلى غُ  م بالغاا الذي قد   504العميل 
بينما  ،سافران معه في سيارته، البالغ من العمر ستة أعوام، كانا يُ "سينحُ "، وابنه "سهام"، "الموسوي"زوجة 

 أمان"االدعاء بأن  ،ق العميلصدّ  "مئير دغان"شاركين في العملية معرفة ذلك، لكن نفى آخرون من المُ 
يجب أن يكونوا و  ،ى األقل تم اختالقه بعد الواقعةلم تكن تعلم أن زوجة الموسوي كانت في السيارة عل

ال فهم مجموعة من الحمقى كان لزوجة الموسوي أقارب من الدرجة األولى في جبشيت،  ،قد عرفوا، وا 
 ".رصة الذهاب لزيارتهمرصة في العالم لتفويت فُ ناك أي فُ ولم يكن هُ 

حتملة من دود الفعل المُ لة لتوقع رُ حاو في مكتبه في مُ  بعد ساعتين من الضربة عقد باراك اجتماعاا 
بعد ذلك و  ،مةالعا والعالقاتناقشة إجراءات اإلنذار األمني تمت مُ و  ،حزب اهلل وردود الفعل االنتقامية

 ،نشرة األخبار ببيان عن الهجوم، والذي وصفه بأنه "عملية جريئة"” إسرائيل“ بوقت قصير افتتح تلفزيون
"هذه رسالة لجميع  وقال ،الذهاب إلى االستوديو للظهور في األخبارعناء  "أرينز"بذل وزير الدفاع 

 معنا فسيتم إغالق هذا الحساب من قبلنا". ، أنه من يفتح حسابا  "الرهابية"نظمات المُ 
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23 
 ةغنّيانتقام ُم

 

سيارة في  متناثرةكانت و  ،كانت عبارة عن أشالء يصعب جمعها "سويو مالعباس "ثة جُ 
قامة راعاة شعائر حزب اهلل المُ ستحيل مُ كان من المُ  جثته هذه ةبسبب حالو  ة،الُمدمر المرسيدس  عتادة وا 
 ، ولفها في كفن، ووضعها في تابوت رائع تم بناؤه خصيصاا جسده بقاياحيث قاموا بتجميع  ،جنازة مفتوحة

 ضية.معدنية ف بإكسسواراتثم تم طالءه باللون األزرق وتزويده ومن من الخشب المنحوت بعناية، 

لسبب  ،سرع قادة حزب اهلل في الدفن خالل األربع وعشرين ساعة األولى كما جرت العادةتلم ي
مين العام كانت كبيرة لدرجة الصدمة من الغارة الجوية على موكب األ، ناك مشاكل أمنيةواحد، كانت هُ 

كان ال بد من تأجيل عالوة على ذلك  ،لى ساحة قتلإ يضاا أن تتحول الجنازة أن عماد مغنية كان يخشى أ
وكان قادته تحت تأثير  "حزب اهلل"لقد أسست إيران  ،ضورستوى بالحُ الجنازة للسماح لإليرانيين رفيعي المُ 

من و  ،في طهران "اهلل ةآي"اتبعوا السلطة الدينية لنظام الحرس الثوري اإلسالمي في سلوكهم اليومي، و 
 في الشرق األوسط. حليفها الرئيسي "حزب اهلل"جانبها اعتبرت إيران 

آية اهلل العظمى السيد علي "المرشد األعلى للثورة اإلسالمية 
، 1989توفي في حزيران  ، الذي حل محل الخميني عندما"خامنئي
 ،"استشهاد السيد عباس نقطة تحول في مسار المقاومة" :أعلن أن

بداء الدعم وأرسل وفداا للمُ  ساعدة في استقرار التنظيم وتهدئته وا 
  ماهيري خالل ساعته الصعبة، واختيار أمين عام جديد على الفور.الج

ناك نقاش جاد قبل وقوع الضربة حول لم يكن هُ ” إسرائيل“ في
ناك من وجهة نظرهم لم تكن هُ ف ،"الموسوي"ما سيحدث في أعقاب وفاة 

 علي خامنئيختلف أعضاء حزب اهلل، ولم يكلف أحد عناء اختالفات كبيرة بين مُ 
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 ، وما إذا كان البديل قد يكون أفضل أم أسوأ بالنسبة"الموسوي"ن يحل محل السؤال عمن يحتمل أ
"من وجهة نظرنا كانت جميعها مطلية باط العاملين في أمان في ذلك الوقت: قال أحد الضُ ، ”إلسرائيل“

 "الموسوي"عينون نائب هو أن اإليرانيين سيُ  أمانبعد القتل كان أفضل تخمين لـ  ،باللون األسود"
 ."صبحي الطفيلي"وف والشعبي، المعر 

 .خطئينكانوا مُ ولكنهم 

باشرة شارك الوفد اإليراني في اجتماع لمجلس الشورى، وهو مجلس القيادة مُ  "الموسوي"بعد دفن 
هاشمي "حيث سلموا رسالة من الرئيس اإليراني  ،الدينية األعلى لحزب اهلل المكون من اثني عشر عضواا 

تدين أعلن المجلس عن قراره بتعيين رجل دين مُ ذلك بوقت قصير، بعد و  .فةيبخل ةتوصيال، "رفسنجاني
 ."حسن نصر اهلل"السيد  نهإ ،اا عام 32يبلغ من العمر 

اهلل ، فإن ترقية نصر "الموسوي"م بأن حزب اهلل سوف يتأثر بقتل ه  أي وَ ” اإلسرائيليين“ إذا كان لدى
اتضح أنه حتى و  ،عنيفاا  تطرفاا كان نصر اهلل مُ  "الموسوي"قارنة مع بالمُ  ،رعان ما حرمتهم من ذلكسُ 

 من األسود. اهلل أكثر سواداا  كان نصرفقد ، األسود له ظالله

في حي برج حمود الشيعي شمال  ،1960عام  "نصر اهلل"د ل  وُ 
سرة غم من أن األُ على الرُ و وهو األكبر بين تسعة أشقاء،  ،شرق بيروت
عندما كان األوالد اآلخرون و ، تدينة للغاية عندما كان طفالا لم تكن مُ 

في حيه في بيروت يلعبون في الشوارع أو على الشاطئ، أظهر حسن 
 يدرس.وهو عظم وقته في المسجد للدين وقضى مُ  اا تقارب

انتقلت العائلة إلى  ،1975مع اندالع الحرب األهلية في عام 
ور أنظار جنوب لبنان، حيث لفت نصر اهلل، في مسجد بالقرب من صُ 

أرسلوه إلى النجف  ،رتبطين بالخمينيعديد من رجال الدين الشيعة المُ ال
 "عباس الموسوي"ليا، وهناك تعرف على بالعراق للدراسات الدينية العُ 

الب بعد أن طرد صدام حسين الطُ  1978عندما عاد االثنان إلى لبنان عام و  ،وأصبح تلميذه النجم
كبيرة  أحد أساتذته مما جذب أعداداا  "نصر اهلل"للدراسة، وأصبح مركزاا  "الموسوي"اللبنانيين الشيعة، أنشأ 

وأتباعه بشكل جماعي وبدأوا في  "نصر اهلل"مع تأسيس حزب اهلل انضم و  1982في عام و  ،عجبينمن المُ 
بين قيادة وحدة  السنوات التالية متناوباا  "نصر اهلل"أمضى حيث  ،القيام بدور نشط في حرب العصابات

 ليا في إيران.اصلة دراساته الدينية العُ حزب اهلل ومو 

 حسن نصر اهلل
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حامية ، لوثةرثومة المُ "نمو سرطاني، هذه الجُ كانت ” إسرائيل“ قابلة تلفزيونية إنوقال في مُ 
حاربين، جتمع حرب، مجتمع حربي من المُ إنه مُ  ،تقدمة في قلب العالم العربي والسالميإمبريالية مُ 

 ل: كُ كان المعنى واضحاا  ،"مع مدني في هذا الكيانجتال يوجد مُ  ،ونساء على حد سواء رجاال  
 للجهاد. شرعياا  مهما كان عمرهم أو جنسهم كانوا هدفاا ” اإلسرائيليين“

إلى مزيد من  "الموسوي"ودعا  ،علمه السابقومُ  "نصر اهلل"اق أيديولوجي حاد بين قَ تدريجيا نشأ ش  
 أهمية في لبنان، الذين رحبوا بأفعال حزب اهلل ضد القوة السياسية والعسكرية األكثر ،التعاون مع السوريين

حنات كبيرة من األسلحة عبر سوريا إلى ميليشيا ووافقوا على السماح لإليرانيين بإرسال شُ ” إسرائيل“
عارض أي شكل من أشكال التعاون مع نظام عائلة األسد، الذين كانوا علويين  "نصر اهلل"لكن  ،التنظيم

 .خارجة عن الدين زنادقةو رها وثنية وهي طائفة إسالمية اعتب

قضية ثانوية ورأى أن  "الموسوي"واعتبرها  ،”إسرائيل“ في موقفهما تجاه اختلف الرجالن أيضاا 
نصر "جادل حيث  ،حاوالت السيطرة على اآللية الحكومية في لبنانعظم الموارد يجب أن تخصص لمُ مُ 
 لها األولوية.يجب أن تكون ” إسرائيل“ بأن حرب العصابات ضد "اهلل

ليكون مبعوث  "اهلل نصر"في ونُ  ،لمنصب األمين العام "الموسوي"جة تعيين حُ  "اهلل نصر"خسر 
عارضته للعالقات مع سوريا وأنه عاد إلى لبنان فقط بعد أن أعلن أنه يتنازل عن مُ ثم  ،حزب اهلل في إيران

 .1992كل هذا في فبراير  تغيروقد  ،”إسرائيل“ في موضوع النضال ضد "الموسوي"لطة يقبل سُ 

___ 
 

بترسيخ مكانتهم  كان حزب اهلل وداعموه اإليرانيون أكثر اهتماماا ، "الموسوي"قبل مقتل و  ،بسخرية
على الرغم من وجود هجمات و  ،”إسرائيل“ هاجمةكقوة اجتماعية وسياسية في لبنان أكثر من اهتمامهم بمُ 

لى حد كبير بدعوة من الفصيل المُ و يات، خالل الثمانين” اإلسرائيليين“ حرب العصابات ضد تطرف في ا 
 ولم تكن بأي حال من األحوال مؤشراا  ،، إال أنها لم تكن ذات أولوية عالية"نصر اهلل"حزب اهلل بقيادة 

 ه التنظيم.قَ لح  مكن أن يُ على الضرر الكامل الذي كان يُ 

، "نصراهلل"ل نهج فض  يراني يُ بدأ الحرس الثوري اإلو  ،ستهدف تغيرت األولوياتلكن بعد القتل المُ 
لقد شعروا اآلن  ،أصبحوا يعتقدون أن التعامل مع عدوهم في الجنوب يجب أن يكون على رأس أولوياتهمو 

 ”. اإلسرائيلي“ أن حزب اهلل لن ينجح في نقل ثورة الخميني إلى لبنان دون التخلص أوالا من االحتالل

، "عماد مغنية"الجديدة كان القائد العسكري لحزب اهلل  بتنفيذ السياسة "نصر اهلل"الرجل الذي أمر 
جار المخدرات قبل بائعات الهوى في بيروت وتُ  يقتلالذي كان  تطرف غير المقيد"المُ و  ،ختل عقليا  "المُ 
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فجرين انتحاريين مُ  وأرسل ،ري حرب العصابات الذي أنشأ الجهاد اإلسالمينظ  ، ومُ ثالثة عشر عاماا 
، "اإلسرائيليين"منازل السكنية التي احتلتها القوات والدبلوماسيين األمريكيين والفرنسيين ولتدمير الثكنات وال

 ،في أوائل الثمانينيات قتله أو حتى تحديد مكانهفي ” اإلسرائيليون“ لم يتمكنو ، شبحكان عبارة عن  فقد
اهلل، مع كل االحترام  عن بناء القوة العسكرية لحزب اهلل، وليس نصر "كان مسؤوال  : "مئير دغان"وقال 

أصبح ثم قربين منه، شطاء المُ بسببه وبسبب مجموعة من النُ ، متازلظهور نصر اهلل التلفزيوني المُ 
 لدولة إسرائيل". استراتيجيا   شكل تهديدا  التنظيم يُ 

للدفاع و  ،بالفعل مصدر إزعاج تكتيكي لسنوات "مغنية"كان 
، منطقة أمنية 1985ام في ع” إسرائيل“ عن حدودها الشمالية أنشأت

 الجيش“سيطر عليها وهي شريط من األراضي داخل جنوب لبنان يُ 
عادية بعيدة قدر اإلمكان كان الهدف هو إبقاء القوات المُ ، ”اإلسرائيلي
المواجهة معهم  في وحصرها” اإلسرائيلية“ ستوطنات المدنيةعن المُ 

ب أرواح باإلضافة إلى ذلك ولتجن ،على األراضي اللبنانية حصراا 
جيش لبنان الجنوبي، لة، وهو ميليشيا بالوكا” إسرائيل“ جنودها أنشأت

رى المنطقة الذين كانوا تتألف في الغالب من المسيحيين والشيعة من قُ 
لبنان الجنوبي أو ما ُيعرف باسم ستخدام جيش وذلك الأعداء لدودين للفلسطينيين في لبنان وحزب اهلل. 

جرد تهديد عرضي لحدودهم، وليس كجيش يليين برؤية حزب اهلل على أنه مُ لإلسرائجيش "لحد" والسماح 
لبنان الجنوبي وقتل عدد قليل من الجنود معظمهم من رجال جيش  ،تكافئةغير مُ  عصابات يشن حرباا 

كان أفضل من المواجهة ” اإلسرائيلي“ من وقت آلخر، لكن الوضع الراهن من وجهة نظر الجيش)لحد( 
 حزب اهلل. الشاملة مع قوات

وبمجرد  ،سريعاا  "الموسوي"وكان االنتقام الغتيال  "مغنيةـ"العنان ل "نصر اهلل"لكن اآلن أطلق 
لمدة خمسة  ،من الصواريخ على غرب الجليل انتهاء جنازة الزعيم المقتول، أطلق مقاتلو حزب اهلل وابالا 

لقد كانت  ،كانها في المالجئعظم سُ مما أدى إلى توقف تام وحصر مُ ” إسرائيل“ أيام، قصفوا بلدات شمال
في تاريخه بأكمله حتى تلك ” اإلسرائيلية“ قوة نيران أكبر مما استخدمه حزب اهلل ضد المجتمعات المدنية

 اللحظة.

جورنوت "في قرية  "أفيا علي زادة"مر ست سنوات، ُتدعى فتاة تبلغ من العُ  ،ُقتل شخص واحد فقط
كانت واضحة: من ” إلسرائيل“ "مغنية"و "نصر اهلل"رسالة التي أرسلها الزراعية الجماعية، لكن ال "هجليل

” اإلسرائيلي جيش الدفاع“باشر ليس فقط على جوم مُ أي إجراء ضد حزب اهلل سيؤدي إلى هُ  اآلن فصاعداا 
 ”. إسرائيل“ ولكن ضد المدنيين في شمال

 عماد مغنية
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” اإلسرائيليون“ كان ،نانرى شيعية وتعزيز قواتها في جنوب لببقصف قُ  بالرد” إسرائيل“ وقامت
 مؤقتوبشكل يأملون أن تكون هذه نهاية الجولة بالذات من القتال، وأن حزب اهلل سيشعر على األقل 

 ."الموسوي"على مقتل  بالرضا عن عرضه للقوة رداا 

خطط لشيء أكبر بكثير من بضعة أيام من القصف الصاروخي: لقد يُ  "مغنية"كان  ،ومع ذلك
بلوماسيين وفي وظائف رسمية الذين يعملون في الخارج كدُ ” اإلسرائيليين“ آالفكان ينوي استهداف 

أراد مغنية إعادة  ،بالنسبة له كانت ساحة المعركة عالمية ،أخرى، وكذلك الجاليات اليهودية في العالم
 هم لحزب اهلل من شأنه أن يجذب الرد ليس فقط فيمانصر مُ كتابة قواعد اللعبة: أي هجوم على أي عُ 

ويهود في ” إسرائيلة“ أسماه هو ونصر اهلل "المنطقة" )إسرائيل ولبنان(، ولكن خارج تلك المنطقة: أهداف
 جميع أنحاء العالم.

رب من كنيس انفجرت عبوة ناسفة بالقُ  1992مارس  3في حيث  ،أوالا في تركيا كان االستهداف
 باط األمن في السفارة، كبير ضُ "يهود سادانإ"بعد أربعة أيام ُقتل و  ،قتل أحدبأعجوبة لم يُ و في اسطنبول 

طلق على نفسها اسم نبلة كبيرة تحت سيارته زرعها أعضاء في جماعة تُ عندما انفجرت قُ ، ”اإلسرائيلية“
سيارة  "إرهابي"مارس فجر  17في  حيث األرجنتين: "مغنية"من هناك استهدف و  ،"حزب اهلل التركي"
من بينهم أربعة  في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصاا ” اإلسرائيلية“ فخخة خارج السفارةمُ 
 صيب مائتان وأربعون شخصاا أُ كما و  ،وخمسة يهود أرجنتينيين وعشرين طفالا في مدرسة قريبة "إسرائيليين"
لمسؤولية، الذي نقلته إحدى وكاالت األنباء عن انظمة الجهاد اإلسالمي في بيانها وأعلنت مُ  ،جروحبُ 

سين نجل الموسوي الذي احترق معه في السيارة في بيروت أن العملية كانت إلحياء ذكرى الحُ الغربية 
جرم في المُ ” اإلسرائيلي“ ستمرة ضد العدوضرباتنا المُ وسيتم الُمضي في  ،"حتى الموت، وأنه كان "واحداا 

 من الوجود".” إسرائيل“ حرب مفتوحة لن تتوقف حتى يتم القضاء على

 ،من شن الهجمات في تركيا واألرجنتين "مغنية"ن فيها رعة التي تمك  بالسُ ” يوناإلسرائيل“ فوجئ
، ليتم فمن الواضح أن تلك العمليات وغيرها تم التخطيط لها ُمسبقاا  خططوا لتلك العمليات وكيف ومتى

وكالة التابع ل "اإلرهاب"كافحة تعمق أجراه الموساد ومركز مُ كشف تحقيق مُ  ،هور مناسبةتنفيذها عند ظُ 
 45خابرات المركزية )سي آي إيه( أن المجموعة التي نفذت تفجير بوينس آيرس كانت واحدة من المُ 

نتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والواليات المتحدة، من قبل "جهاز البحث خلية نائمة مُ 
للميليشيا، والتي تتكون من مائتين  خبة السريةهو االسم الرمزي لقوة النُ و  ،"910الخاص لحزب اهلل الوحدة 

دس التابعة للحرس عظمهم تدربوا في إيران على يد سرايا القُ قاتليها وأكثرهم قسوة  مُ وأربعمائة من أفضل مُ 
 الثوري.



|  |    

 

- 401 - 

: "الهدف من الخاليا هو توفير استجابة "اإلرهاب"كافحة من لجنة مُ  "ستانلي بيدلينجتون"قال 
بوينس "مفجرو  ،ضرب حزب اهلل في لبنان"ل” إسرائيلة“ حاولةالة مُ فورية خارج الشرق األوسط في ح

وهي مدينة في باراغواي، " سيوداد ديل استي"على سبيل المثال، كانوا من خلية تمت زراعتها في  "آيرس
هاجرين دود مع البرازيل واألرجنتين وشالالت إجوازو الكبيرة حيث استقر عدد كبير من المُ رب من الحُ بالقُ 
من المعلومات  اا كبير  اا كانت الخلية قد جمعت قدر و قبل وقت طويل من إصابة الموسوي،  ،نانيين الشيعةاللب

غادرة لبنان بمُ  فريقاا  "مغنية"بعد االغتيال أمر و  ،حتملة، الستخدامها عند الحاجةمُ ” إسرائيلة“ حول أهداف
فجر تفجرات والمُ ت والسيارات والمُ خابراكان المحليون بالمُ دهم السُ ، حيث زو  "سيوداد ديل استي"إلى 

 االنتحاري.

مالء الموساد برد جادل بعض عُ و  ،عدم الرد” اإلسرائيليون“ باشرة قررجوم مُ لكن في أعقاب الهُ 
سمى "بلدة تُ نها أقالوا و  ،"سيوداد ديل استي"زار فريق من الموساد مدينة ثم  ،عدواني في أمريكا الجنوبية

 ".الهجوم القادم في طريقه ،اضح وقائمنحن نتحدث عن خطر و ، الجحيم

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن أي رد آخر كان  ،ؤساء الموساد استجابوا بالمباالةلكن رُ 
ذا بدأتو  ،سيؤدي إلى تغييرات بيروقراطية كبيرة للموساد ، عالمياا  في اعتبار حزب اهلل تهديداا ” إسرائيل“ ا 
ويتطلب إعادة تنظيم مؤسسي واسع، بما في ذلك انتشار  ،فسيقع األمر عندئذ  تحت مسؤولية الموساد

بدالا من ذلك فضلت قيادة و  ،للغاية واسع النطاق في أمريكا الجنوبية حيث كان وجوده حتى اآلن ضعيفاا 
رصة نجاح لحزب اهلل، لمرة واحدة وفُ  نعزالا مُ  جوم في بوينس آيرس حدثاا ليا اعتبار الهُ الموساد العُ 

والشاباك ” اإلسرائيلي الجيش“نظمة الشيعية على أنها ظاهرة محلية كان على ة المُ واالستمرار في رؤي
لسنوات ” إسرائيل“ مفهومة بوضوح وامتنعت "مغنية"مع ذلك كانت رسالة و  ،جنوب لبنانفي  التعامل معها

 حاوالت الغتيال قادة حزب اهلل.عديدة عن أي مُ 

وفي الوقت الحالي أوقف خططه لمزيد من  "،بوينس آيرس"أنه حقق أهدافه في  "مغنية"شعر 
 "مغنية"لكن بينما امتنع عن تفعيل أي خاليا نائمة واصل  ،الهجمات خارج ساحة الشرق األوسط

داء حزب اهلل وازدادت ألى شهر ومن سنة الى سنة تحسن إمن شهر  ،استفزازاته في المنطقة األمنية
تزايد ومراقبة االتصاالت تطورة بشكل مُ مة إلكترونية مُ بمساعدة سخية من إيران قامت بتجنيد أنظو  ،جرأته

عدات تفجرة على جانب الطريق حتى ال تستجيب لمُ وتحسين األجهزة المُ ” اإلسرائيلي للجيش“الالسلكية 
 وأرسلت انتحاريين ضد قوات الجيش"لحد"، عن ُبعد، وزرع الجواسيس داخل جيش ” اإلسرائيلية“ التفجير

 في جنوب لبنان.” اإلسرائيلية“ ارات خاطفة بهدف احتالل التحصيناتونفذت غ” اإلسرائيلي“

وقد صورت  ،وحساسيته للضحايا” اإلسرائيلي“ مهورجيد لمزاج الجُ  هم  فَ  "اهلل نصرـ"كان ل
تم التقاط هذه و  ،التلفزيونية التابعة لحزب اهلل "المنار"ميليشياته مقاطع فيديو لعملياتها وبثتها على قناة 
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لقد كان لها التأثير ، ”اإلسرائيلية“ تم إعادة بثها على القنواتما  وغالباا  ،”إسرائيل“ عد ذلك فيالمقاطع ب
رور الوقت بدأت مشاهدة مقاطع الفيديو بمُ و  ،تكتيكياا  كونه المقصود والذي كان أكثر استراتيجية منه

 ،في لبنان” سرائيلياإل الجيش“العديدة لنجاحات حزب اهلل تقضم اإلجماع الوطني للحفاظ على وجود 
ل من بقصف متكرر لمواقع حزب اهلل ومستوطنات كان ينشط فيها مما أسفر عن مقتل كُ ” إسرائيل“ وردت

 الميليشيات والمدنيين.

مكن أن يُ ” إسرائيل“ ال أحد في ،قد تجاوزت خطاا أحمر” إسرائيل“ أن "مغنية"في مرحلة ما شعر 
 "مغنية"، لكن بعد عامين من تفجير بوينس آيرس شن "مغنية"غضب حدد أثار شير إلى إجراء واحد مُ يُ 

 .آخر خارج الشرق األوسط هجوماا 

تفجرات من ضواحي حملة بأطنان من المُ قاد انتحاري شاحنة مُ  1994آذار )مارس(  11في 
، قوط مئات الضحايالكان قد تسبب في سُ  لو كان الهجوم ناجحاا ، ”اإلسرائيلية“ بانكوك باتجاه السفارة

 نتصف الطريق بعيداا وأوقف الشاحنة في مُ  صبح شهيداا سن الحظ راود الرجل أفكاره حول أن يُ لحُ  لكنو 
 .عن السفارة وهرب بعيداا 

الشكل الذي يجب أن يتخذه  ما كان السؤال هو ،أن الرد ضروري” اإلسرائيليون“ هذه المرة قرر
بل يجب  ،إن ضرب حزب اهلل ليس كافياا  أمانشاورات في مكتب رئيس الوزراء قال ضباط في مُ  ؟االنتقام

دس التابعة للحرس قائد سرايا القُ  "علي رضا أصغري"وجادلوا بأن اللواء  ،استهداف رعاتها اإليرانيين
 كان من شأن هذا االقتراح نقل مسؤولية العملية إلى الموساد. ،ناسب لالغتيالرشح مُ الثوري اإليراني مُ 

على إشراك اإليرانيين، وعلى أي حال لم يكن أحد في  ن حريصاا لم يك "رابين"لكن رئيس الوزراء 
 أو كيف يقترب بما يكفي لقتله. "أصغري"يعرف مكان ” اإلسرائيلية“ خابراتالمُ 

بوجود  504م اثنان من عناصر الوحدة ل  في ربيع ذلك العام عَ  ،وافق على هدف آخر "رابين"لكن 
حيث كانت الدورة  ،السورية –دود اللبنانية من الحُ  ى مقربةعلرب من عين دردارة عسكر لحزب اهلل بالقُ مُ 

وأكدت الصور الجوية من طائرة استطالع بدون طيار ورصد االتصاالت الالسلكية من  ،التدريبية جارية
يونيو / حزيران بعد أسابيع من التخطيط الدقيق هاجمت مروحيات  2ثم في  ،ذلك 8200قبل الوحدة 
في أمس الحاجة إلى وهم في جميع االتجاهات  الُمتدربينتناثر  موقع التدريب،” ليةاإلسرائي“ الدفاع الجوي

وكان من بين  آخرون، رح خمسونتل خمسون منهم وجُ قُ حيث  العسكرية، غطاء من رشاشات المروحيات
تدربين أبناء بعض كبار مسؤولي حزب اهلل واثنين آخرين من الحرس الثوري اإليراني على صلة المُ 

لية إلى حد ما لقصف شخص لكُ  شابها  "لقد كان األمر مُ قال مسؤول إسرائيلي:  ،ين في طهرانبمسؤول
 إيتون في إنجلترا".
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 ،ستويات"ووصفت إذاعات حزب اهلل الغارة بـ "البربرية" وتعهدت بـ "الرد الشامل على كافة المُ 
 مرة أخرى. "بوينس آيرس" "مغنية"ضرب  بعد ستة وأربعين يوماا و 

كز الجالية حملة بالمتفجرات أمام مر انتحاري شاحنة مُ  "إرهابي"فجر  1994ليو يو  18في 
كون من سبعة طوابق مما أسفر عن مقتل خمسة وثمانين انهار المبنى المُ حيث  ،اليهودية األرجنتينية

صابة المئاتشخصاا   أسابيع.عدة ثث من الحطام ل الجُ استغرق إخراج كُ و  ،وا 

على الحقيقة الكاملة للتهديد الدولي ” اإلسرائيلية“ خابراتفجير الثاني المُ لقد أيقظ هذا الت ،اا أخير و 
ما بدا قبل عامين كحادث محلي اتضح أنه عمل شبكة عالمية مدعومة  اللبناني، شكله حزب اهللالذي يُ 

 من الطوائف الشيعية وتحت حماية السفارات اإليرانية.
نظمة عظم ما رأيناه من أي مُ "أفضل من مُ ائعة درات الر أن هذه القُ ” اإلسرائيليون“ أدركحيث 
 ."عماد مغنية"انبثقت أوالا وقبل كل شيء من ذهن  أمانكما قال أحد عمالء  فلسطينية"،

اآلخر  "مغنية"سيقتل الموساد شقيق  :أوالا  ،يأتي على مرحلتين "لإلسرائيليين"االنتقام بالنسبة 
راقبة ضده، ناك أو على األقل يبدأون عملية مُ ويقتلونه هُ  "مغنيةـ"شطاء في جنازة فؤاد لثم ينتظر النُ  ،"فؤاد"

لم يكن لديهم أدنى فكرة ” اإلسرائيليين“ أن يموت ألن "فؤاد"كان على  ،مما سيؤدي في النهاية إلى اغتياله
 حببة في ملفاتهم.الذي لم يبق سوى صورة مُ  "مغنية"ثور على عن كيفية العُ 

مالء محليين، لذلك كان البد من توظيف عُ  ،همة بمفردها في بيروتأداء الم "قيسارية"لم تستطع 
في حرب لبنان عام ” إسرائيل“ تهُ رَ سَ ، أَ "أحمد الحالق"دعى واستقروا في النهاية على شاب فلسطيني يُ 

وليس له أيديولوجية واضحة غير  ويكون بالفوضيأشبه ما  "حالق"كان  ،الموسادفي وجندته فرقة  1982
، مما أتاح له الوصول إلى المناطق المراوغة في وعمل كبلطجيهربة ل في البضائع المُ تعام ،المال

بناءا على  ،الرئيسيين في المدينة الموسادكان أحد وكالء  1994بحلول عام و  ،بيروت التي تهم الموساد
ة عرضية ذريعة للقيام بزيار  "حالق"أوامر من مسؤول ملفه الذي التقى به من وقت آلخر في قبرص، وجد 

لألجهزة في حي السفير الشيعي، وخالل األشهر القليلة التالية قام بتكوين  "فؤاد مغنية"لمتجر  ظاهرياا 
 صداقات معه.

وزوجته حنان  "حالق"قبل الساعة الخامسة مساءا ببضع دقائق أوقف  ،1994ديسمبر  21في 
هناك وتحدث معه لفترة  "فؤاد"ود إلى الداخل للتأكد من وج "حالق"ذهب  ،"فؤاد"سيارتهما خارج متجر 

خرجت زوجته بسرعة من السيارة وابتعد  المتجر، د بتحصيله لصاحب المتجر وغادرن تعه  ي  وجيزة حول دَ 
ونظر إلى المتجر والسيارة  "حالق"من المتجر استدار  مترعد حوالي مائة عندما كانوا على بُ و  ،الزوجان

خمسين كيلوغراماا من المواد شديدة االنفجار في صندوق  فجرليُ  المتوقفة بالخارج ووضع يده في جيبه
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صابة خمسة عشر آخرين بجُ  ،وقتلته مع ثالثة من المارة "فؤاد"السيارة مما أدى إلى تدمير متجر  روح وا 
 خطيرة.

"ال شك في هوية اليد المجرمة التي ارتكبت وجاء في بيان صادر عن حزب اهلل بعد التفجير: 
تكررة واليوم وبعد تهديدات مُ  ،لمدنيين في منطقة تجارية في حي السفير ببيروتهذه الجريمة بحق ا

 ذ العدو الصهيوني وأجهزته التخريبية جريمة حقيرة بحق عدد من الناس أثناء قيامهم بالتسوق".نف  

 نقاط على ،ختلفةاقبة في مواقع مُ كان لدى الموساد أربع نقاط مرُ و قيمت الجنازة في اليوم التالي أُ 
من أن  ابتعد عن الجنازة خوفاا  ،حيلةكان ذكي وفطن وذو  "مغنية"لكن  ،طول الطريق وفي المقبرة

 الموساد ينتظره.

ن من الفرار من خالل تمك  الذي  ،"حالق"ضون ذلك سار حزب اهلل بسرعة على درب في غُ 
خطط للسفر تي كانت تُ )حنان ال ،”إسرائيل“ نقله إلىلتقاء بغواصة في انتظار الوصول إلى الشاطئ واال

خارج البالد، تم القبض عليها وهي في طريقها إلى المطار، وتم استجوابها بوحشية، وُحكم عليها 
إلى دولة في جنوب شرق آسيا بهوية  "حالق"أرسل الموساد  ،(باألشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما  

اشتكى في اجتماع حيث ون وغريبون"، صغير لقد كانوا  ،جديدة لكن ال يتناسب أبداا مع هؤالء األشخاص
بعد ستة أشهر عرض الموساد وضعه في بلدة و  ،الذي كان على اتصال به الموسادمع أحد عمالء 

  .أصر على العودة إلى لبنان "قحال"عربية في الجليل لكن 

زدوج يعمل لحساب حزب اهلل في استدراجه لقبول مُ ” إسرائيلي“ نجح عميل 1996في مارس 
ونقله بالشاحنة إلى بيروت حيث تعرض للتعذيب على يد  "قحال"تم تخدير  ،اول طعام الغداءدعوة لتن

دم لطات اللبنانية ووجهت إليه الئحة اتهام وحكم عليه باإلعدام وأعُ ثم تم تسليمه إلى السُ  ،ورفاقه "مغنية"
 بالرصاص. رمياا 

___ 
 

لقد مات العشرات من  ،تسرعالمُ  "عباس الموسوي"مرت أكثر من ثالث سنوات على اغتيال 
الناس في دائرة انتقام دموية ومع ذلك فقد ازداد قوة حزب اهلل، مع وجود زعيم جديد نصر اهلل الذي كان 

 بعدة مرات. "الموسوي"أكثر قوة وفعالية من 
"لم أقم بتقييم عماد  الذي قال: "أوري ساجي"اللواء فعل هكذا كان رد " لم أتنبأ بدقة بحزب اهلل"

 "لقد كانت عملية صنع القرار متسرعة للغاية".واعترف وزير الدفاع أرينز، ية بدقة". مغن
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"السؤال كيف كانت ما رئيس االركان ايهود باراك فقد اعترف بالحقائق ولم يعترف بالخطأ. قال: أ
بة على أنه تهديد واعتقدنا أنه من الصواب توجيه الضر  "موسوي"الاألمور في وقت الفعل؟ لقد عّرفنا 

عندئذ  توقع أنه سيحل محله  كان من الصعب جدا  و  ،كان هذا التفكير الصحيح لتلك اللحظة ،إليه
كان  ،بهذه القوة العظيمة صبح قائدا  ، وأنه سيُ الذي بدا أقل أهمية في ذلك الوقت وأقل تأثيرا   "نصراهلل"

 وب للغاية في العمليات".صبح الرجل الثاني لديه والذي تبين أنه موهمن الصعب معرفة أن مغنية سيُ 

 واحد فقط من الخصوم حينهاعلى قيد الحياة، وكان  "عماد مغنية" بقي 1995بحلول عام 
 ”. إلسرائيل“
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24 
 إيقاف وتشغيل" ،،فقط "مفتاح واحد

 

كانت ” اإلسرائيليين“ نودحافلتان إحداهما ممتلئة بالجُ كانت هناك  ،1993أبريل / نيسان  16في 
، في ُغضون في غور األردن "محوال"ستوطنة على جانب الطريق بالقرب من مُ  "كشك" من بالقربمركونة 

 ثم انفجرت. ، انحرفت سيارة عن الطريق وانزلقت بالقرب من الباصاتذلك

لحافلتين، ولكن لم ُيريد إحداث أكبر قدر ممكن من القتلى في ُصفوف ُجنود ا "اإلرهابي"كان 
جاورة كان تل فلسطيني من القرية المُ قُ ، فيما نخفضعدد الضحايا مُ  حداث ضرر كبير وكانيتمكن من إ

حققي الشاباك أشاروا لكن مُ  ،شخاص بجروح طفيفةأصيب ثمانية أُ و  ،يعمل في مطعم للوجبات الخفيفة
 تفحمة لسائقها داخل السيارة، إلى جانب اسطوانات غاز الطهي المستخدمة كمواد متفجرةجود بقايا مُ إلى وُ 
 نتحاري.اال بجانب

كانت الهجمات االنتحارية شائعة بدرجة كافية ولكن حتى هذه النقطة كانت جميعها  ،حتى اآلن
باستخدام العمليات  "اإلرهاب" موجة حولجوم هُ ال هذا ،”إسرائيل“ خرى وليس فيقد حدثت في أماكن أُ 

 ،م في جميع أنحاء البالدفجرون أنفسهفي غضون عام كان االنتحاريون يُ  ،”إسرائيل“ داخل الى االنتحارية
 وجرحوا أكثر من ألف.” إسرائيلي“ قتلوا أكثر من مائة خالل أحد عشر شهراا و 

حيث  ،للغاية روعاا حاول كبار مسؤولي الشاباك أن يفهموا أين أخطأوا وكيف أصبح الوضع مُ 
ي السجون كانوا ف لكن اثنين منهم ،ثالثة رجال فقطالتي تعود عند عظم الهجمات بدأوا في تتبع مُ 
كان في بولندا أو هكذا  "يحيى عياش"الثالث بينما ، "صالح شحادة"و "أحمد ياسين" :وهما"اإلسرائيلية"، 

 اعتقدوا.
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ن هؤالء الثالثة من التواصل مع بعضهم أي فكرة عن كيفية تمك  ” اإلسرائيليين“ لم يكن لدى
رسال العديد من البعض، ناهيك عن كيفية تحضير العبوات الناسفة وكيف نجحوا في  تجنيد وا 

 االنتحاريين.
___ 

في  في قرية الجورة الفلسطينية وأصبح الجئاا  "ياسين"لد وُ 
وانتهى به األمر مع عائلته في قطاع غزة  1948حرب عام 

مثل العديد من الشباب الفلسطينيين  ،الخاضع للسيطرة المصرية
 انضم إلى جماعة اإلخوان المسلمين، حيث التقى بالجئ آخر

الزعيم الكاريزمي الذي  "خليل الوزير"أكبر منه بعامين اسمه 
من أن يكون  "الوزير"وخشي  ،"أبو جهاد"عرف باسم أصبح يُ 

صراع مع الحكومة المصرية ُيمثل  االرتباط بجماعة اإلخوان
 "ياسين"لكن  عن ذلك،عقبة في طريقه، وتنازل  وبذلك قد يكون

لحقيقية في حياته واتضح الهادئ والمنطوي شعر أنه وجد مهنته ا
 عجزة في الدراسات اإلسالمية.أنه مُ 

 1967بعد الهزيمة العربية في حرب األيام الستة عام 
أن القوة وحدها هي التي  عتقداا مُ ” إسرائيل“ حملة ضخمة من حرب العصابات ضد "الوزير"بينما شن 

كان يعتقد أن هزيمة العرب كانت  ،ختلفةإلى نتيجة مُ  "ياسين"توصل بينما في النهاية، ” إسرائيل“ دمرستُ 
 لذلك كان الفداء موجوداا  ،نحلة قد ابتعدت عن اهللنتيجة إخفاقاتهم األخالقية وأن األنظمة العلمانية والمُ 

صدى الشعار الذي وهو نفس  "السالم هو الحل" ، قال مراراا "حل"السالم هو الفي اإلخالص لإلسالم 
 إليقاظ أتباعه بالفارسية. "روح اهلل الخميني"استخدمه 

أنشأ  حاولة لبناء حركة قائمة على القيم اإلسالمية،في مُ و  ،في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات
ساعدات وكذلك شبكة من هيئات الرعاية االجتماعية والمُ  ،المساجد والمعاهد التعليمية اإلسالمية "ياسين"

نتيجة حادث طفولته، بدا  تحركاا مُ  اا رسيواستخدم كُ  ضعيف ونحيل تحدث بصوت عال   رجل   ،االجتماعية
من المؤكد أن الشاباك افترض أنه و  ،في غزة "هيةإال"اس يقوم بأعمال صلح اجتماعي حس  أنه مُ  "ياسين"

 ”. إلسرائيل“ شكل تهديداال يُ 

ة لم نظمة التحرير الفلسطينيعلى عكس مُ  ،"ياسين"مالء الشاباك أحبوا في الحقيقة العديد من عُ 
لما طلبوا لقاءه. كان كُ ” اإلسرائيليين“ حادثات طويلة مع المسؤولينيحاول إخفاء أنشطته بل إنه أجرى مُ 

 (صورة نادرةأحمد ياسين ) الشيخ/
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حاد الذكاء ولطيف للغاية، "يتذكر ، ”اإلسرائيلية“ متاز وعلى دراية بالتاريخ الصهيوني والسياسةحدث مُ متُ 
 عن تماما   ختلفا  "لقد كان مُ  ":أريستو" ضابط كبير في الشاباك كان يعمل في غزة في ذلك الوقت واسمه

 نظمة التحرير الفلسطينية الذين اعتدنا استجوابهم".مُ  "إرهابيي" أي من

بدا من األفضل ترك  ،للتأييد في المناطق واالعتراف به في جميع أنحاء العالم "عرفات"مع حشد 
"بمعنى ما قام الشاباك بتنمية  في أواخر الثمانينيات: أمانرئيس  "أمنون ليبكين شاك"قال  ،"ياسين"

 الجهادي".

"كانت الوكالة أحد العوامل التي دعمت رئيس الشاباك في التسعينيات:  "عامي أيالون"قال و 
كان تفكيرنا أنه من أجل خلق ثقل موازن للحركة الوطنية الفلسطينية التابعة ، العناصر السالمية

سالم الذي ال يحتوي على عنصر قومي على األقل هذا ما شجع النظمة التحرير الفلسطينية، فإننا نُ لمُ 
سلمين الذين تزداد شعبيتهم بفضل أنشطتهم كان األمل في أن رجال الدين المُ  نا نعتقده حينها".كُ 

ضعفون االجتماعية في الحضانات والعيادات ومراكز الشباب والمساجد سوف يستنزفون دعم فتح ويُ 
 ."عرفات"

ظر إلى جماعة اإلخوان المسلمين في غزة بشكل أساسي على أنها حركة كان ُين ،في ذلك الوقت
 ،إلى حد كبير طوال الستينيات والسبعينيات كان ذلك دقيقاا و  ،اجتماعية خالية من الطموحات السياسية

ل عالم دين تقي ومقدس قاد ثورة، وشك  وكان  ،في إيران "الشاهـ"ب "آية اهلل الخميني"لكن بعد ذلك أطاح 
، أن اإلسالم -ليس فقط للشيعة أمثالهو -لقد أظهر للمسلمين في كل مكان  ،كومة فاعلة، وأسس حا جيشاا 

بالخطب في المساجد والصدقات في الشوارع، ولكنه أداة للقوة السياسية  مقيداا وأنه فقط،  لم يكن ديناا 
 لكل شيء. أن اإلسالم يمكن أن يكون أيديولوجية حكومية، أن اإلسالم هو الحلو  ،والعسكرية

الذي أصبح رئيس  "يوفال ديسكين"قال  ،طباء تتغيرفي المناطق الفلسطينية بدأت نغمات الخُ 
مق داخل عظم حياته المهنية كعميل استخبارات يتصرف بعُ والذي قضى مُ  2005الشاباك في عام 

ة الطويلة للعمليالسلبية واالنتظار ، "بدأت االعتذارات التي ميزت السالم تختفيالسكان الفلسطينيين، 
تحولوا من و  ،شاط والدعوة للنضال والجهادأفسحت المجال للنُ و  "لعداد قلوب الناس لـ"الخالص

حدث ذلك هنا في غزة وكذلك في جميع أنحاء الشرق  ،للغاية فاعلينشطاء متواضعة إلى نُ  مجموعات
من الناحية األيديولوجية من  وكانوا أكثر تفانيا   ،ستوى شخصي أعلىلقد كانوا على مُ  ،األوسط وأفريقيا

درتهم على تقسيم الحاجة إلى المعرفة أفضل بال حدود من أي نظمة التحرير الفلسطينية وكانت قُ أفراد مُ 
 ".ا هذه العمليات في الوقت الحقيقيال نحن وال بقية العالم الغربي رأين ،شيء رأيناه
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وفي  ،1984بالصدفة في نيسان / أبريل من أوائل الموفدين الذين اكتشفهم الشاباك  "ياسين"كان 
 ،ترعاها فتح "إرهابية"أحد األيام تم اعتقال ناشط فلسطيني شاب في غزة لالشتباه في تورطه في أعمال 

)نفس الرجل الذي  "ميخا كوبي"حقق الشاباك رفة استجواب احتياطية حيث استجوبه مُ تم اقتياده إلى غُ 
افلة عسقالن قبل قتلهما على يد الشاباك والذي رفض الكذب عن اللذين اختطفا ح "اإلرهابيين"استجوب 

 (.الحادث الحقاا 

قتطفات من مُ ولكنه كان ُيخفي بعض الشتبه به يتحدث كان المُ 
هم ، وهو سر مُ ما شعر أنه كان يحجب شيئاا  "كوبي"لكن  ،المعلومات
في إلى األمام وكأنه يهمس بشيء  "كوبي"انحنى  ،كن إخبارهللغاية ال يمُ 

ثم قام بتأرجح ذراعه الضخم، وارتفعت يده بسرعة من  ،أذن الفلسطينيين
"ال  ،وركه وصفع بكفه على وجه الرجل مما دفعه من كرسيه إلى الحائط

"اآلن  :بالعربية "كوبي"ل القمامة التي تقولها لي!" صرخ ريد أن أسمع كُ أُ 
ال فلن تغُ  ابدأ في إعطائي األشياء الجادة حقاا   اليوم حياا".ادر هنا وا 

رعان ما كشف التحقيق أن وسُ  ،كان هذا كل ما يحتاجه الرجل
سلمين تطرف لإلخوان المُ كان يعمل بأوامر من الجناح المُ  "الشيخ ياسين"

 "عزام"في ذلك الوقت كان  ،"عبد اهلل عزام"في األردن وقائده الفلسطيني 
حيث  ،باكستانوهي مدينة كبيرة في شمال غرب  "بيشاور"في  أيضاا  نشطاا 

قاولي البناء السعوديين وأقنعه بتبني نفس التقى بأحد أفراد عائلة ثرية من مُ 
بدأ السعودي الثري في استخدام أموال عائلته  ،تشددالفكر الجهادي المُ 

تعصبين وبعضهم من خريجي لتمويل تنظيم ودعم شبكات اإلسالميين المُ 
خابرات المركزية في لمُ ديرها وكالة اعسكرات التدريب التي كانت تُ مُ 

أسامة "كان اسم الرجل  ،حتلينأفغانستان كقوة بالوكالة ضد السوفييت المُ 
 ."بن الدن

رسلون األموال التي حصلوا عليها من أثرياء في األردن والسعودية في األردن يُ  "عزام"كان رجال 
وبفضل  ،”إسرائيل“ د ضدلشن الجها سلحة استعداداا الذي استخدمها في تشكيل خاليا مُ  "ياسين"إلى 

وبدأت في اعتقال  "ياسين"” اإلسرائيلية“ لطاتستجوب اعتقلت السُ المعلومات التي قدمها الفلسطيني المُ 
وهو عامل اجتماعي من حيث المهنة  "صالح شحادة"وكان أهم هؤالء الرجال  ،قربين منهأقرب المُ 

علمه المسؤول عن ساعدي مُ ي النهاية كبير مُ وف ،تديناا مُ  سلماا أصبح مُ  "ياسين"بفضل و  ،ثقف وماهرومُ 
 نظمة.األنشطة السرية للمُ 

 عبد اهلل عزام

 أسامة بن الدن
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ورجاله عرضوا  "الشيخ"موظفو الشاباك الغاضبون من خدع 
أول من هرب حيث تعرض  "شحادة"كان  ،عاملة قاسيةجناءهم لمُ سُ 

من رهاب األماكن  "شحادة"عانى و  ،برح وُحرم من النوم والجوعللضرب المُ 
ل الشاباك ذلك وحبسه معصوب العينين وربط يديه وقدميه غلقة واستغالمُ 

توسل أن يتم و  ،م شّغل شرائط من أصوات الفئران والصراصيرفي قبو، ثُ 
 ينتظره. "كوبي"، كان حدثإخراجه وعندما 

قابل الحصول مكنه تناول الطعام مُ أنه يُ  "شحادة" "كوبي"أخبر 
  أنه كان أول من يتحدث. "كوبي"شرط أال يكشف على  ،وافق شحادة المرهق والجائع ،على معلومات

، نفسه، على الرغم من عدم استخدام أي وسائل جسدية ضده "ياسين" هو وكان آخر من استراح
 مع االستجواب. "أريستو"حقق الشاباك مُ حيث تعامل 

 ،1981منذ عام  أي نذ فترة طويلةكان يستعد للجهاد العنيف مُ  "ياسين"اتضح من التحقيقات أن 
وقاموا بتجميع كمية كبيرة من  ،وسرقة األسلحة والذخيرة” اإلسرائيلي الجيش“أمر رجاله باقتحام قواعد و 

 نظمة.ثور على أربعة وأربعين قطعة سالح، وهي الترسانة األولى للمُ إجماالا تم العُ  ،األسلحة

تتكون هذه  ،"صالح شحادة"وحدة عسكرية صغيرة بقيادة  أنشأ سراا  "ياسين"وكشف التحقيق أن 
نفصلين أحدهما يعمل ضد الفلسطينيين الضالين، واآلخر من شأنه أن يشن الجهاد زأين مُ الوحدة من جُ 

اقبة برنامج تدريبي أجرته لجان ورجاله العاملين للوحدتين من خالل مرُ  "ياسين"اختار  ،”إسرائيل“ ضد
درة التنظيمية وااللتزام ولديهم القُ  ئقون بدنياا أظهر لهم من هم الو نظمته الخيرية، الرياضة والثقافة التابعة لمُ 

 األيديولوجي بالحركة.

كانوا "أذكياء  "شحادة"أن رجال  "كوبي"الحظ  ،عتقلينبعد استجواب جميع المُ و  ،لخص كتبهفي مُ 
 من يكون ويكاد الخاص، فضاءهم في ويتحركون ُمتعصبون، وُمتدينون ،في درجات التعليموأفضل  جداا 

يا للشين بيت يقول أريستو: "لكن طرح للنقاش من قبل القيادة العلُ  هذا تقريره ،لذكاءل" اختراقهم الُمستحيل
ناك حاجة على اإلطالق للتعامل مع األمر، ولن يأتي أفرام ]أفراهام شالوم مدير الوكالة[ قال إنه ليست هُ 

أو  يشية تعني الخاسرينكلمة عامية لليدوهي ] Tzileigerimقال "أرستو": "لكن الـ ،منه شيء ضار
بالنسبة ألفروم أن  هم جداا انطباع بأنه كان من المُ  كان لدي   ،ه ياسين وعصابتهيسميكان ما  المعوقين[

نظمة التحرير ستوى السياسي الذي يعلوه، أي حكومة الليكود وشامير، الذين كرهوا مُ رضي المُ يُ 
من  ،بعرفات كبيراا  لحق ضرراا عقدة ستُ ى مؤامرة مُ الفلسطينية، وأخبرهم بابتسامته أنه كان يعمل سراا عل

 صالح شحادة
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عقدة بالفعل ومتطورة للغاية لدرجة ؤامرة مُ في وجود مُ  حقاا قد يكون السبب أنه كان مُ و  ،المنظور التاريخي
 ".أنه هو والشاباك بأكمله أخطأها تماماا 

___ 
 

ولكن  ،ألسلحةدة عشر سنوات لتورطه في سلسلة من سرقات ابالسجن لمُ  "ياسين"كم على حُ 
عاد على الفور إلى حيث توقف عن ثم  ،"أحمد جبريل"جزء من تبادل األسرى مع طلق سراحه بعد عام كُ أُ 

 1500ذاكرة استثنائية وكان يعرف عن ظهر قلب  "ياسين"كان لدى حيث  ،نظمةبناء البنية التحتية للمُ 
كان بإمكانه أن يقرأ السيرة و  ،البريدمالء والعمليات وصناديق ختلف العُ اسم رمزي كان قد ابتكرها لمُ 
 ذهالا باالبتكارات التكنولوجية والشؤون الحالية في الشرق األوسط.مُ  الذاتية لكل عضو، وأظهر وعياا 

بتطوير ونشر عقيدته التي تدعو إلى استخدام الهجمات  "ياسين"قام  ،في السنوات التي تلت ذلك
، والتضحية بالنفس في ساحة حرم نهائياا روق بين االنتحار المُ إلى الف صلحة تالميذهوأشار لم ،االنتحارية

بركة  "نتحرالمُ "لما نال فكُ  ،في الجنة المعركة، وهي وصية دينية تضمن للشهيد وحتى ألفراد أسرته مكاناا 
شهد استُ  عتبر شهيداا حتضر ال يتصرف بدوافع شخصية بل يُ فإن المُ  "،ياسين"حكم بؤهل شيخ إسالمي مُ 

 في سبيل اهلل. ُمجاهداا 

حاول مواجهة سلسلة من ضون ذلك كان الشاباك في فترة انتقالية صعبة وكانت الوكالة تُ في غُ 
عظم قيادة ضون فترة وجيزة تم استبدال مُ في غُ  ،الصدمات التي سببتها حادثة حافلة عسقالن وما تالها

قال العديد من  ،ضج المهنيالنُ  حتى يصلوا إلى مرحلة ، واستغرق األمر وقتاا نظمة برجال أصغر سناا المُ 
لكن  ،تطرفروا رؤسائهم من خطر اإلسالم المُ حققين إنهم خالل هذه الفترة حذ  باط القضايا والمُ ضُ 

 1987عندما اندلعت االنتفاضة األولى في أواخر عام و  ،للغاية عن التعامل معها اا كان عاجز الشاباك 
ة األكثر أهمية في غزة والضفة الغربية، حيث كان يقف بالفعل الشخصية الدينية والسياسي "ياسين"كان 

في كانون األول من ذلك العام و  ،على رأس حركة تضم مئات األعضاء وعشرات اآلالف من المؤيدين
ختصر نظمته اسم "حركة المقاومة اإلسالمية" واسمها المُ أطلق على مُ و  ،أن الجهاد قد بدأ "ياسين"أعلن 

 "حماس" أي "الحماسة".

وفي  ،فككة عن الحركة في الوصول إلى الشاباكاألشهر التي تلت ذلك بدأت التقارير المُ  خالل
 شخصاا  180قام الشاباك باعتقال  ،هاتم التخطيط لعملية واسعة النطاق ضد 1988آب )أغسطس( 

ولم يكشفوا عن المعلومات األكثر  ستعدين جيداا مُ  كثف، لكنهم كانوا جميعاا ووضعهم في استجواب مُ 
قام بإعداد الجناح العسكري وكان و ز في االعتقال، ج  احتُ  ،أكبر عضو "صالح شحادة" ، حيث إنميةأه
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ألرييل "، على اسم وحدة القيادة األسطورية 101في البداية أطلق عليه اسم الوحدة  هو بنفسه،يقودها 
زعيم  وهو، "امكتائب عز الدين القس"في وقت الحق تم تغيير االسم إلى الوحدة الخاصة، و  ،"شارون

 ذ هجمات على أهداف بريطانية ويهودية في الثالثينيات.فلسطيني نف  

قيادة الجناح العسكري  "شحادة"واصل 
في و  ،شفرةوقام بتهريب الرسائل المُ  ،من السجن

نصرين من عُ  "ياسين"أرسل مع  1989عام 
، "محمد نصر"و "محمود المبحوح"الوحدة، 

كانوا ينتظرون  ،ائيلييننديين إسر الختطاف وقتل جُ 
حيث كانوا ، في سيارة تحمل لوحات إسرائيلية

مارسة يركبون سياراتهم، وهي مُ  يعرفون أن جنوداا 
ايصالهم الى ساعدة الجنود في حيث يسعد العديد من سائقي السيارات بمُ  ،”إسرائيل“ في نتشرة جداا مُ 

  .لهمإجازة قصيرة بعد منازلهم أو العودة إلى قواعدهم 

نديين، لشبكة الجزيرة التلفزيونية كيف أمسكوا بأحد الجُ  "المبحوح"د عقدين من الزمان قال بع
 :"إيالن سعدون"

 ،ؤوسنا مثل الحاخاماتقلنسوة على رُ  مُرتدين تدينينتنكرنا في هيئة يهود مُ 
سيارتنا بها صناديق ]لتحتل  ،وصلت سيارة أخرى إلى المفترق ونزلت ركاباا 

كانت الصناديق ورائي، ، لراكب واحد فقط أن يدخلها[مساحة، لذلك يمكن 
 قلت له ]سعدون[ أن يذهب إلى الجانب اآلخر. ،عطالا والباب خلفي كان مُ 

]شريكه،  صهيبكان لدّي أنا وأبو  ،لقد فعل ذلك وجلس على المقعد الخلفي
ناسبة سأضع إشارة بيدي، مفادها أنني في اللحظة المُ  سبقاا نصر[ إشارة مرتبة مُ 

. وبعد نانني كنت أستطيع رؤية ما كان يحدث على الطريق أمامنا وخلفأل
وأطلق النار من  صهيبالتقاطع بنحو ثالث كيلومترات، أعطيت اإلشارة ألبو 

لقد أخذ رصاصتين في  ...سمعته ]سعدون[ يتنفس بصعوبة ،سدس بيريتامُ 
عد ذلك ب، انتهى -مشهد القتلوكان هذا  ،وجهه وواحدة في الصدر، وهو يلهث

 .سبقاا حدد مُ وضعناه على المقعد وأخذناه إلى المكان المُ 

 محمود المبحوح محمد نصر
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بنفسه، لكن من دواعي أسفه الشديد أن  "سعدون"وأضاف المبحوح أنه أراد إطالق النار على 
صوراا لهما  "نصر"و "المبحوح"في كال عمليتي االختطاف التقط  ،شريكه هو الذي تمتع بهذا االمتياز

 لجنود احتفاالا بانتصارهم.ثث اوهما يدوسان على جُ 

 "المبحوح"أصبح و  ،إلى مصر قبل أن يتمكن الشاباك من اعتقالهما "نصر"و "المبحوح"هرب 
واعتقل أعضاء كتائب عز الدين القسام اآلخرون الذين  ،شخصية عملياتية رئيسية في حماس في الخارج

 ،إلعدام الوهمي وحقن خماسي الصوديومللقاتلين وتعرضوا للتعذيب، بما في ذلك ا لوجيستياا  قدموا دعماا 
وتم دفعه في أنحاء القطاع وأجبروه على ” اإلسرائيلي“ جميعهم اعترفوا، وكان أحدهم يرتدي زي الجيش
وعالمات الكالب، إلى جانب األسلحة التي  "سعدون"اإلشارة إلى المكان الذي أخفوا فيه بندقية 

 لدوره في القتل.بالسجن المؤبد  "ياسين"وحكم على ، استخدموها

 
___ 
 

لثمان مكتب الصليب األحمر دخل رجالن مُ  1992كانون األول )ديسمبر(  13في صباح يوم 
حذروها من فتحها إال بعد نصف ساعة  ،في بلدة البيرة في الضفة الغربية وسلموا موظف االستقبال رسالة

 من مغادرتهم وهربوا.

الخامسة لتأسيس حماس، تم اختطاف ضابط  الذكرى ،13/12/1992وجاء في البيان: "اليوم، 
 طالبهم والقيادةحتجز في مكان آمن .... نبلغ سلطات االحتالل بأننا نُ إنه مُ  ،في جيش االحتالل

 قابل إطالق سراح هذا الضابط".باإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين مُ ” اإلسرائيلية“

ُأرفقت و راع العسكري، حماس". ووقعت الرسالة "الوحدة الخاصة، كتائب عز الدين القسام، الذ
 رطة الحدود.من شُ  "وليدانوطنسيم "الخاصة بالرقيب األول  يبالرسالة صورة لبطاقة هوية الشرط

من ذلك  وبدالا  ،قرر عدم االنصياع لطلب الخاطفين "اسحق رابين"رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
تم  ،ول الشاباك شراء بعض الوقتضون ذلك حافي غُ  ،داهمات واالعتقاالتشن حملة واسعة من المُ 
في السجن، ليطلب منه الموافقة على إجراء  "ياسين"قابلة لمُ  "باراك بن زور"إرسال المسؤول البارز، 

 ختطف.قابلة معه من قبل وسائل اإلعالم وتوجيه أتباعه بعدم إيذاء الشرطي المُ مُ 

في بطانية، "بابتسامة كانت شبه  تحرك، ملفوفاا رسيه المُ على كُ  جالساا  "بن زور" "الشيخ"استقبل 
 قابالت وكرر في كل منها البيان المطلوب.من المُ  ودية". وأجرى عدداا 



|  |    

 

- 414 - 

 سبقاا كان قد توقع الموقف وأمر رجاله مُ  ،بذلك "ياسين"بعد ذلك فقط أدرك الشاباك سبب التزام 
الرسالة كانت على األرجح قد طيعوه، ألن قابلة، يجب أال ينتبهوا له وال يُ أنه مهما سمعوه يقول في أي مُ 

 انُتزعت منه رغماا عنه.

بعد انتهاء " بنزورـ"ل"الشيخ ياسين" قال  ،ولم يكسر إرادته "ياسين"قلل من نفوذ السجن لم يُ 
غالق الكاميراتالمُ  نأخذ ما تقدمه لكننا لن نتخلى عن كفاحنا س، و أبدا  ناك سالم "لن يكون هُ  :قابالت وا 
 حادثات سالم مععلى قيد الحياة، سأحرص على عدم إجراء مُ  -لشيخ ياسينا-ما دمت أنا  ،سلحالمُ 
نهاية سوف خرى في الشكلة في الوقت: عشر سنوات أخرى، ومائة سنة أُ مُ  ناليس لديف ،”إسرائيل“
 ".من على وجه األرضإسرائيل محى تُ 

في تلك  ،"وليدانوـ"طبالعلنية بعدم المس  "ياسين"، تجاهلوا تعليمات مروا سابقاا رجال حماس كما أُ 
ذي كان سلحين بالسكاكين، إلى الكهف الالليلة، جاء الخاطفون األربعة، وهم يرتدون زي النينجا ومُ 

 ،الشيخ أحمد ياسين" ُمقابل االفراج عن فرج عنكأن تُ ” إسرائيل“ قالوا له "طلبنا من ،"وليدانو"طيحتجز فيه 
 ضطرون لقتلك".نحن آسفون ألننا مُ  ،دها ال تهمهملكن حكومتكم رفضت، وهذا دليل على أن أرواح جنو 

 .ليهم إلطالق سراحهإ توسل ،كاءفي البُ  "وليدانو"طبدأ 

 "ما هي أمنيتك األخيرة؟". :قال أحد رجال حماس

 "إذا قررت قتلي، اقتلني عندما أرتدي الزي الرسمي".فقال: 

 حياة.وخنقه رجال حماس، ثم طعنوه عندما تبين أنه ال يزال على قيد ال

وفي األسبوع  ،بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير "وليدانو"طكان مقتل  "رابينـ"بالنسبة ل
حكومة رابين أدركت اآلن الخطر و  ،حماس هاالسابق لقي خمسة إسرائيليين مصرعهم في هجمات نفذت

ي الشاباك اقترح البعض ف ،قررت أن الوقت قد حان لتوجيه ضربة حاسمة للحركةو ثله حماس، الذي تمُ 
من أعمال الشغب  الفكرة بشكل قاطع خوفاا  "رابين"رفض  ،في السجن وهو أمر سهل نسبياا  "ياسين"تسميم 

 ”. إسرائيل“ توفي أثناء احتجازه في "ياسين"أن  صبح معروفاا يُ عندما  التي ستنشأ حتماا 

شطاء الجماعي لنُ  : الطردختلفاا إيهود باراك، بديالا مُ ” اإلسرائيلي الجيش“اقترح رئيس أركان 
"لقد جربنا الكثير من قائد القيادة المركزية للجيش اإلسرائيلي:  "داني ياتوم"قال اللواء  ،حماس إلى لبنان

وبدا لنا لسبب ما، أن هذا الطرد إلى لبنان سيضر بشدة بدوافع الرهابيين الذين ، األساليب ضد حماس
 ستقبل".فكرون في ذلك في المُ طردناهم والذين يُ 
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” اإلسرائيلي الجيش“كان فقد  ،من الناحية األخالقية والقانونية والعملية إشكالياا  اا كان هذا قرار 
 ،، قبل أن يتأثر العالم به، مما يضعهما تحت ضغط زمني هائلوالشاباك يأمالن في تنفيذ الطرد سراا 

بحركة حماس، ولم شتبه في صلتهم ديسمبر / كانون األول، اعتقلوا أربعمائة شخص مُ  16من  اا وبدء
م وضعوهم األخيرة، وعصبوا أعينهم وقيدوا أيديهم، ثُ  "اإلرهابية"باشرة باألعمال يكن أي منهم على صلة مُ 
 دود اللبنانية.في حافالت ونقلوهم إلى الحُ 

نظمات م عدد من المُ تقد   ، حيث”إسرائيل“ لكن األخبار عن العملية تسربت على أي حال في
ر قافلة ليا لوقفها، مما أخ  رحلين، بالتماس إلى المحكمة العُ سر بعض المُ ك أُ كومية، وكذلغير الحُ 

أن الطرد كان في الواقع  عتقداا كومة، مُ دعي العام تمثيل الحُ رفض مكتب المُ ، فيما الحافالت لساعات
 حاولة إقناع القضاة.نفسه أن يذهب إلى المحكمة لمُ  "باراك"جريمة حرب، وكان على رئيس األركان 

بعدين قد تم بع المُ اتضح أن حوالي رُ  ،ضون ذلك اندلعت فضيحة دوليةلكن في غُ  ،لقد نجح
في و  ،طردهم اباكشخاص الذين قصد الشتحميلهم في الحافالت عن طريق الخطأ، ولم يكونوا من األ

سيطر بين المنطقة األمنية التي تُ  "أرض نعمان"ت الحافالت في قَ ل  ق لبنان حدوده، وعَ غلَ غضون ذلك أَ 
 سيطر عليها الجيش اللبناني وحزب اهلل في الشمال.واألراضي التي يُ  ،في الجنوب” إسرائيل“ عليها

 
 صورة لبعض قيادات المقاومة المبعدين إلى )مرج الزهور(
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، ، ومعطفاا نقداا  دوالراا  50لكل ُمرحل ” اإلسرائيلي“ أعطت مرافقة الشرطة العسكرية التابعة للجيش
ثم أداروا  ،عيونهم وأصفادهم البالستيكية ُعصبأجبرهم على النزول من الحافالت، وأزالوا م وبطانيتين، ثُ 

رب من هور بالقُ في مرج الزُ  خيماا في نهاية المطاف نصب المرحلون مُ و  ،”إسرائيل“ الحافالت وعادوا إلى
ساعدة، مر لتقديم المُ حاوالت الصليب األحكومة اللبنانية مُ في البداية أعاقت الحُ  ،رزيةبلدة حاصبيا الدُ 

حراج الحُ رغبة منها في تكثيف محنة المُ   أكثر.” اإلسرائيلية“ كومةبعدين وا 

في هذه المرحلة كان اثنان من كبار و  ،فإن الطرد كان في الواقع ضربة قوية لحماس ،كما حدث
تجمدة ة مُ خيم بعيد على تلوبقية قادته اآلن في مُ  ،”إسرائيلي“ في سجن "شحادة"و "ياسين"قادتها، 

 .وبدون أدنى ُمقومات الحياةبدون وسائل اتصال، و وعاصفة في لبنان، بدون كهرباء 

، لكن الوضع تغير بشكل كبير بعد أسبوع من الطرد عندما جاءت مجموعة من اللبنانيين للزيارة
، وسأل "حسن نصر اهلل"من حزب اهلل، وحياهم باسم األمين العام  "وفيق صفا"م زعيمهم نفسه على أنه قد  

 ساعدة.مبعدين بحاجة إلى أي مُ عما إذا كان الُ 

 "صفا"و "مغنية"والحرس الثوري اإليراني و "نصر اهلل"جاءت هذه الزيارة بعد سلسلة لقاءات بين 
عاناتها قد رأى في طرد جماعة حماس ومُ  "مغنية"وكان  ،وزير خارجية التنظيم ما ُيشكل الذي أصبح نوعاا 

دود أن ينتهز الفرصة لتوسيع نفوذه خارج حُ  -يجب عليهبل -مكن لحزب اهلل يُ فيه، هبة من السماء في رأ
 .أيضاا  بذلك ن من إقناع اآلخرينفي النهاية تمكّ  ،ركاء ليسوا بالضرورة إيرانيين أو شيعةلبنان، مع شُ 

ت هذه كانو  ،نةسلمين السُ قاتلون الشيعة تحالفات مع الفلسطينيين المُ م المُ ق  لم يُ  ،كقاعدة عامة
لم يكن االرتباط يبدو  ،ترددة في البدايةكانت مُ  نية، وحماس أيضاا سلمة السُ فاجئة تجاه حماس المُ بادرة مُ 

استجابوا بشكل  ،شتركطبيعياا بالنسبة لهم، لكن مأزقهم كان حاسماا، وكانوا يتشاركون في كراهية عدو مُ 
ير والبغال في جلب المزيد من الخيام الحموعربات ضون وقت قصير بدأت قوافل ، وفي غُ لذلك إيجابي

ة للعوامل الجوية والمالبس الدافئة ومواقد التدفئة والوقود، باإلضافة إلى كميات كبيرة من الطعام مَ قاو  المُ 
 .خالل فصل الشتاء القاسي إلعانتهمومواد التنظيف والغسيل 

حزب اهلل، لكن البعض بعضها تحت سيطرة أو تأثير  ،بعد ذلك جاءت وسائل اإلعالم اللبنانية
دربون العسكريون م جاء المُ ثُ  ،رحلينعاناة المُ خبر العالم عن مُ اآلخر غطى ببساطة قصة جيدة ليُ 

 ،في العمليات القتالية أو االستخبارات لم يكن لدى حماس أي تدريب تقريباا  حتى تلك اللحظة ،"واإلرهاب"
 .اء بالنسبة لهم أيضاا في هذا الصدد تبين أن الطرد كان بمثابة هبة من السم

التابع للقيادة  "دسفيلق القُ "دربين من ، مع مُ "صطفى بدر الدينمُ "بقيادة شقيقه  "مغنية"أقام رجال 
تطفلين لوسائل والقيادة منطقة حراسة بالقرب من المخيم، لكنها بعيدة بما يكفي لتجنب أعين المُ  ،العامة
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بير، وتم تدريب رجال حماس على الكثير من التقنيات بعاد بشكل كث اإلأحدغطي اإلعالم التي كانت تُ 
في مجال االتصاالت، والتشفير، واألمن الميداني، واألسلحة الخفيفة، وقاذفات الصواريخ، العسكرية 

 دن، والقتال اليدوي، وأكثر من ذلك.كافحة التجسس، وحرب المُ والتجسس ومُ 

بلغ من هندس كهربائي يبشكل خاص بمُ  "مغنية"علمو عجب مُ أُ 
لضفة الغربية وهو خريج جامعة من شمال ا العمر ثمانية وعشرين عاماا 

، والذي سُيعرف بشكل مناسب، باسم "يحيى عياش"زيت ُيدعى بير 
نع براء اإليرانيون وحزب اهلل كيفية صُ علمه الخُ  ، كماهندس""المُ 
بوات نع عُ تفجرات سراا من أدوات منزلية يسهل شراؤها، وكيفية صُ المُ 
ميتة باستخدام المسامير والبراغي كشظايا، وكيفية ة صغيرة ولكنها مُ ناسف
خيم للتحدث مع نفسه إلى المُ  "مغنية"جاء  ،فخخةنع السيارات المُ صُ 
مكن من خاللها تحديد رق التي يُ وبعض رفاقه حول الطُ  "عياش"

ع العملية الحساسة والصعبة حتملين للتفجيرات االنتحارية وكيفية تجنيدهم وكيفية التعامل مرشحين المُ المُ 
 تمثلة في إقناعهم بالقيام بهذا العمل.المُ 

في الضفة الغربية  "ياسين"نظمة بينما كان رجاله يتدربون على جبل مقفر، كان يتم إعادة بناء مُ 
شطاء وجامعي التبرعات في الخليج العربي على مر السنين أنشأت حماس شبكة واسعة من النُ  ،وغزة

 ، وهو مواطن أمريكي. "موسى أبو مرزوقـ"تحدة، تحت القيادة العامة ليات المُ واألردن والوال

ظرائهم من اإلمارات الخليجية يوخ أثرياء من المملكة العربية السعودية إلى جانب نُ ساهم شُ 
ساعديه، أحد مُ  "مرزوق"بعد الطرد الجماعي، أرسل و  ،سلمين األثرياء في الغرب بأموال للمنظمةوالمُ 
 .حتلة بمئات اآلالف من الدوالرات نقداا تحدة إلى األراضي المُ من الواليات المُ  "صالحمحمد "

خيم، تواصلة للمُ ناك تغطية إعالمية مُ كانت هُ و  ،يتصاعد يومياا ” إسرائيل“ الضغط الدولي على
دانة شديدة من ق   مع إدارة  تزايدقوبات، ومواجهة عنيفة بشكل مُ ل مجلس األمن الدولي والتهديد بفرض عُ بَ وا 
أدرك  1992بحلول شباط )فبراير( و  ،"وارن كريستوفر"ووزير خارجيته  "بيل كلينتون"الرئيس الجديد 

والبقية  رحلين فوراا بإعادة بعض المُ  "كريستوفر"، ووافق على اقتراح أن األمر برمته كان خطأا كبيراا  "رابين"
 في مجلس األمن.” يلإسرائ“ قابل الفيتو األمريكي لصالحبحلول نهاية العام مُ 

لكتائب عز الدين  قائداا  "عياش"ن ُعي  و  ،نتصرينبعدون إلى قطاع غزة والضفة الغربية مُ عاد المُ 
نفذ تل فيه مُ ، قُ 1993في نيسان  "انتحاري"م في الضفة الغربية، وبعد فترة وجيزة قام بتنظيم تفجير ساالق

 يحيى عياش
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برر حظة حاسمة، األمر الذي من شأنه أن يُ ل "عياش"لكن في هجومه التالي، انتظر  ،هجوم ومدنيال
 شرعن التفجيرات االنتحارية في نظر الفلسطينيين إلى األبد.ويُ 

النار على  "الدكتور باروخ غولدشتاين"عندما أطلق  ،1994فبراير  25جاءت تلك اللحظة في 
رم اإلبراهيمي، وهو يقع في الحالذي سلمين الذين يتعبدون في المسجد اإلبراهيمي في تلك المدينة، المُ 

 ."إبراهيمالنبي "الموقع الذي تبجله الديانتان كمكان دفن 

غولدشتاين أحد أتباع بروكلين بورن للحاخام مئير كهانا ورابي الدفاع اليهودي، الذي "حيث كان 
 ."هاجر إلى كريات أربع

خالل دقيقة ونصف من إطالق ف
التي  "الجليل"ندقية النار مستخدما بُ 

” اإلسرائيلي يش الدفاعج“ صنعها
ن تمك  ، ”اإلسرائيلي الجيش“ويرتدي زي 

مخازن من استبدال أربع  "جولدشتاين"
. ثم ألقى عليه أحد المسلمين للذخيره

انقض عليه و  ،طفاية حريق فوقع أرضاا 
قبل أن  ،صلون وضربوه حتى الموتالمُ 
تمكن من قتل لكنه ، صبح عاجزاا يُ 

  ن مائة.صلين وجرح أكثر معشرين من المُ 
ناك الكثير ممن رأوا في هذا العمل ليس فقط جريمة في جميع أنحاء العالم اإلسالمي كان هُ 

 حقيرة ضد األبرياء ولكن إعالن حرب من قبل اليهود على اإلسالم نفسه.

قبل  قوس الحداد أربعين يوماا أحصى طُ  ،ينتظرها "يحيى عياش"كانت هذه هي اللحظة التي كان 
 رب من حافلتين في بلدة العفولةده عياش نفسه بالقُ جن   "انتحاري"أبريل / نيسان، فجر  6الضربة، ثم في 

آخر خمسة  "انتحاري"وبعد أسبوع قتل  ،معه ثمانية مدنيين وقتل ،شمال الضفة الغربية” اإلسرائيلية“
بيب، أكتوبر ضرب عياش في قلب مدينة تل أ 19في و  ،في محطة الحافالت في الخضيرة "إسرائيليين"

 22في شارع ديزنغوف بالمدينة، مما أسفر عن مقتل  5ر فلسطيني حزام ناسف في حافلة رقم حيث فج  
 .واستمرت واستمرت استمرت التفجيراتثم  ،شخصاا 

الفلسطينيون الذين تعرفنا  "الرهابيون""حتى ذلك الحين، كان  :من الشاباك "آفي ديختر"قال 
ى خالد في خطفها األخير بقنبلتين يدويتين في يديها، عندما حتى ليل، عليهم لديهم شهوة للحياة

 صورة للمسجد البراهيمي غارقا  بدماء المصلين )وفي الزاوية صورة جولدشتاين(
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كان التغيير في عام  ،سدس، لم يكن لديها الشجاعة لتفجير نفسهابمُ ” إسرائيلي“ واجهها حارس أمن
 ."وقد فاجأنا دراماتيكيا   1993

فتاح ية إنه مُ إلى مهارة تشغيل "االنتحاري"فجر ال يحتاج المُ ف ،بشكل كبير "اإلرهابيين"لقد نمت قوة 
إرهابيين "ناك أربعمائة على قائمة االنتظار ليكونوا عندما يكون هُ  ،واحد فقط بين اإليقاف والتشغيل

 شكلة.طورة المُ ؤية خُ مكن للجميع رُ ، يُ "انتحاريين

 11في  ،والدعم الذي لقيه نشاطه في الشارع الفلسطيني "عياش"نجاحات  "حماس"الحظ منافسو و 
ر عضو في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين نفسه في موقع فج   1994فمبر( تشرين الثاني )نو 

باط االحتياط. فترق نتساريم في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ثالثة من ضُ عند مُ ” اإلسرائيلي للجيش“
” اإلسرائيلي الجيش“من الجهاد اإلسالمي يرتدي زي  "إرهابي"شق  1995كانون الثاني )يناير(  22في 
ميالا شمال  25عد نود ينتظرون في محطة للحافالت في بيت ليد، على بُ ه إلى وسط حشد من الجُ طريق

وأسفر االنفجار الضخم عن مقتل  نفسه،من المتفجرات في  "اثنان رطل" بتفجيرقام ثم  ،شرق تل أبيب
ر انتحاري وعندما ركض اآلخرون نحو الجرحى الذين كانوا يصرخون طلباا للمساعدة، فج ،عشرات الجنود

صيب بالبرد ثالث ذلك بعد دقائق، لكنه أُ  "إرهابي"تابع فترض أن يُ كان من المُ و  ،آخر نفسه وسطهم
 وهرب.

بعضهم  ،صيب ستة وستون بجروحأُ فيما ومدني واحد،  ،جندياا  21تل في ذلك الهجوم وقُ 
قت قصير من وقوع إلى مكان الحادث بعد و  "رابين"وصل رئيس الوزراء ووزير الدفاع  ،إصابات بالغة

ظاهرة عفوية للمواطنين وخرجت مُ  الشارع،لطخة بالدماء في ثث مُ االنفجارات، وال تزال أشالء الجُ 
صرخوا  ،"رابين"بل ضد  "اإلرهاب"تظاهرين لم يهتفوا بشعارات ضد لكن المُ  ،الغاضبين أثناء تواجده هناك

 "اذهب إلى غزة!" لعنة تشبه بالعبرية "اذهب إلى الجحيم".

"دمه يغلي بغضب"، على حد تعبير رئيس مكتبه وكان - "رابين"لدى عودته إلى تل أبيب دعا 
أحضر لي ، "هذا الجنون يجب أن يتوقفقال:  ،إلى اجتماع لجميع رؤساء جهاز األمن ،-إيتان هابر

 .الصفحات الحمراء للتوقيع"
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25 
 أحضروا لنا رأس عياش

 

 واليته الثانية كرئيس لوزراء في انتهاء "إسحاق رابين" هاالتي تخيل هي لم تكن هذه الطريقة
 ”. إسرائيل“

لقد تم انتخابه على أساس الوعد بتوفير األمن وكان ُينظر إليه على أنه قائد عسكري صارم، ال 
زلتها وتحقيق من عُ ” إسرائيل“ بادرة دبلوماسية من شأنها إخراجمُ ويملك  "اإلرهاب"هوادة فيه في الحرب على 

 ار االقتصادي ووضع حد لالنتفاضة.دهاالز 

افق فو  ،بالفعل إلى استنتاج مفاده أن احتالل األراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي "رابين"لقد توصل 
مع الكثير من  ُمضطراا رغم أنه فعل ذلك بشكل  ،ورفاقه "شمعون بيريز"على عملية أوسلو التي بادر بها 

في وجهه ولغة جسده عندما أقنعه الرئيس  كل هذا كان واضحاا و  ،الشك والتشكيك في نوايا الفلسطينيين
 .1993سبتمبر  13صافحة ياسر عرفات في حفل التوقيع في حديقة البيت األبيض في كلينتون بمُ 

 
 في البيت األبيض "رابين" يصافحالرئيس عرفات 
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زة وأريحا فقط من غ” إسرائيل“ أن العملية يجب أن تتم بشكل تدريجي مع انسحاب "رابين"اعتقد 
أجزاء من األراضي بإخالء ” إلسرائيل“ ح ذلكسمَ وسيَ  ،بدالا من توقيع اتفاق شامل على الفور ،في البداية

 االتفاق حتى نهايته، فذمع التحقق باستمرار للتأكد من أن عرفات ينُ  ،للسلطة الفلسطينية وتسليمها حتلةالمُ 
حل نزاع حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ووضع وسيعني ذلك أن البنود الرئيسية التي ال تزال م

صبح وما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستُ  ،ستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزةستقبل المُ دس، ومُ القُ 
سمح ذلك له بتجنب الجدل يأمل في أن يُ  "رابين"كان و  ،في وقت الحقللتفاوض  ستُترك ،دولة ذات سيادة

 عندما تأتي هذه القضايا إلى الذروة.” إسرائيل“ ؤكد فيشكل شبه مُ الخالفي الذي سينشأ ب

يعتقد أن اتفاقيات ” اإلسرائيلي“ مهورمن الجُ  الكثيركان  ،على أي حال "رابين"لكن الجدل أعقب 
ألراضي لعملية السالم ونقل عرفات بعد إتمام  "إرهابية"قوع هجمات أوسلو زادت من احتمالية وُ 

أن يفعله هو االقتباس ” اإلسرائيلي“ ل ما كان على اليمينكُ و  سيتصاعد، "اإلرهاب"فإن وهكذا ، الفلسطينية
ما  ،جود دولة يهوديةبوُ  ناك أي حل وسط وأنه لن يقبل أبداا بأنه لن يكون هُ  "ياسين"ما قاله لكلمة بكلمة، 

لة احتجاجية ستوطنين المتطرفين تحول إلى حمبدأ كمظاهرات صغيرة من قبل مجموعات صغيرة من المُ 
أكثر فأكثر على  ذلك ركزقد تو  "إرهابي"جوم ل هُ تزايدة بعد كُ واكتسب قوة مُ  ،”إسرائيل“ عبر طول وعرض

بنيامين "و "أرييل شارون"عماء الليكود وهذه االحتجاجات أثارها زُ  ،نفسه "رابين"التحريض الشرس ضد 
 ."نتنياهو

 "رابين"قام  ؟ حيثكيف تم تجريدهم من أراضيهم ،تزايدالفلسطينيون بإحباط مُ  شعر الفترةفي هذه 
ستوطنة واحدة موجودة خلي حتى مُ ولم يُ  ،تمامبشكل بتقييد بناء مستوطنات جديدة لكنه لم يوقف البناء 

في  ،أن العملية ستؤدي إلى إقامة دولة خاصة بهمبمعنى يوجد ال وبذلك يكون  ،ةحتلفي المناطق المُ 
حاولة فقد امتنع عن أي مُ  ،عارضة اإلسالميةأن يتجنب المواجهة مع المُ وألن عرفات أراد  ،الوقت نفسه

 االنتحارية لحماس والجهاد اإلسالمي. "اإلرهابية"حاربة حرب العصابات والهجمات لمُ 
: "لم يستوعب أي من رئيس الشاباك في النصف الثاني من التسعينيات "عامي أيالون"قال 

 لم نحصل على األمن، ولم يحصلوا على دولة".ف ،الطرفين مغزى مطالب الطرف اآلخر

توسط وزير حيث  ،أكثر نجاحاا ” إلسرائيل“ دود الشماليةهود حل النزاعات على الحُ لم تكن جُ 
من ” إسرائيل“ وجبهوسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق سالم تنسحب بمُ ” إسرائيل“ بين "كريستوفر"الخارجية 

 ،”إسرائيل“ نما تعمل سوريا على وضع حد ألعمال حزب اهلل ضدمن لبنان، بي وأيضاا رتفعات الجوالن مُ 
حاولون بتحريض من السوريين الذين كانوا يُ و حزب اهلل  في ذلك االتجاه، لكن لم يتم تحقيق اختراقات كبيرة

 في لبنان.” اإلسرائيلي الجيش“واصل إلحاق إصابات بقوات ” إسرائيل“ الضغط على
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وكان القادة الميدانيون  ،ألمنية اللبنانية ينفد بالنسبة لإلسرائيليينكان الوضع الراهن في المنطقة ا
كان أبرز هؤالء القادة العميد و  ،بإطالق العنان لهم لبدء العمل ونبُ وُيطال   ،غاضبين” اإلسرائيلي للجيش“
ثيرين رأوه كاف  من الجاذبية والثقة بالنفس لدرجة أن الك وهو رجل قوي البنية يتمتع بقدر   "إيريز غيرستين"

من حيث  -في الغالب-أوجه تشابه بين جنوب لبنان وفيتنام  "غيرستين"رأى  ،ستقبللألركان في المُ  رئيساا 
راتنا بدال  من صون نخدش كُ "نجلس في الحُ وقال:  ،مكن تعلمها من األخطاء األمريكيةروس التي يُ الدُ 
 قعونه ونقتل قادتهم".فكر مثلهم ]حزب اهلل[، ونضربهم في مكان ال يتو روج، ونُ الخُ 

عقل " ،غير راضية وشعرت وكأنها وقود للمدافع ممنوعة من القتال "لحد"كما كانت قوات جيش 
لم ولكن  ،باط حزب اهلل على األقلمنذ سنوات الستهداف ضُ ” إسرائيل“ ناشد ،نائب قائد الميليشيا "الهاشم

 .تلق هذه الدعوات آذاناا صاغية

في  "يهود باراكإل"خلفاا  "أمنون ليبكين شاحاك" استلم 1995)يناير(  كانون الثاني األول منفي و 
من و  ،قرر تغيير السياسة في لبنانفروب من ظل سلفه، على الهُ  صمماا مُ ، منصب رئيس هيئة األركان

أفراد  مثل كان بحاجة إلى مواردفقد  ،ستكون الحرب وسُيعامل حزب اهلل كعدو كامل اا اآلن فصاعد
 ق العمليات الخاصة الماهرة في التخريب واالغتيال.رَ الستخبارات وف  يستطيعون جمع ا

” اإلسرائيلي جيش الدفاع“براء أحد خُ  "عميرام ليفين"ورئيس القيادة الشمالية اللواء  "ليبكين شاحاك"
)تعني  "إيجوز"وحدة كوماندوز جديدة ُتعرف باسم  بشكل سريعموا البارزين في حرب الكوماندوز نظ  

تم تكيفها حيث ، غرىاختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصُ ق اسمها من واشت  ة "نوت"( بالعبري
أن "جزء كبير من التكتيكات  "موشيه تامير"أوضح أحد قادتها األوائل  ،ضادة ضد حزب اهلللشن حرب مُ 

ي جبال جاءت من الكتب التي جمعها الجيش البريطاني عن القتال ف "إيجوز"التي طورتها في وحدة 
ستويات الدنيا كانت كما أن تجربة األمريكيين في فيتنام وخاصة في المُ  ،الهيمااليا في الهند الصينية

 "جرستين"و "تامير"اعتقد حيث ، "فيدة "مثل ضباط القوات البريطانية واألمريكية والفرنسيين في الجزائرمُ 
فسيكون من الممكن هزيمة حزب  ،من الخلف وزمالؤهم أنه إذا حصلوا على الموارد الكافية والوقت والدعم

 اهلل.

 ،في تنفيذ كمائن وغارات داخل لبنان في المناطق التي شعر فيها حزب اهلل باألمان "إيجوز"بدأ 
نجل زعيم  "هادي نصر اهلل"وكان من بين القتلى  ،فاجأ عناصر المليشيات وقتل أعداد كبيرة منهم

 الحركة.

ورأى أهمية كبيرة في الضربات الموجهة ضد قادة  ،ع الشبابفي عملية نب "ليفين"شارك كما 
الذي أصبح لتوه رئيس مكتب لبنان في قسم استخبارات القيادة  "رونين كوهين"كان على حيث  ،حزب اهلل
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سطاء والقادة باط الميليشيات من الوُ قرر االثنان التركيز على قتل ضُ  ،الشمالية أن يطبق السياسة الجديدة
أن حزب اهلل يميز بين عمليات  "ليفين"ورأى  ،ستوىفي جنوب لبنان وليس المسؤولين رفيعي المُ اإلقليميين 

 ،شن في جنوب لبنانتستهدف أحد قادته أو مركز نشاطه في بيروت والحرب التكتيكية من النوع الذي يُ 
الثاني  الخيارفي حين أن الرد على  ،تطرف ربما حتى خارج الشرق األوسطاألول سيثير رد فعل مُ 

 ”. إسرائيل“ سيكون محدود النطاق ويقتصر على لبنان وشمال

م بينما قد   ،”إسرائيل“ ستهدفة خارجذ الموساد جميع عمليات القتل المُ نف   ،حتى هذه اللحظة
ر حزب اهلل أكثر من مجرد ب  عتَ لكن الموساد لم يَ  ،الدعم فقط -في أغلب األحيان-” اإلسرائيلي الجيش“
نظمة وحتى لو غّير ترتيب أولوياته فإن المُ ، ”اإلسرائيلي الجيش“يجب أن يتعامل معها  شكلة حدوديةمُ 

باختصار كان من الواضح لي أنه قال كوهين: " ،جومي في لبنانكانت غير قادرة على العمل بشكل هُ 
ذلك القيام ب” السرائيلي“ جيش الدفاع في ، فسيتعين عليناالكبيرةإذا أردنا ضرب أهداف حزب اهلل 

 بمفردنا".

اا تكتيكي نموذجاا  "لكوهين" وظهر ،يبة من الناحية االستراتيجيةع  مَ  "الموسوي"الضربة على كانت 
 .كانت طريقة غير مكلفة وفعالةو  ،الليزر ثم أطلق صاروخمن خالل  بطائرة بدون طيار : حدد هدفاا اا جيد

أبو ـ"المعروف ب "رضا ياسين"مه وهو رجل اسآخر  خابرات قيادة المنطقة الشمالية هدفاا وحددت مُ 
بصفته قائد على  ،قائد حزب اهلل في منطقة النبطية، وكان يسكن في قرية زوطر الشرقية "علي رضا

مكن الوصول إليه ، وكان يُ تماماا الئم الملف الشخصي يُ  "رضا"مستوى وسيط في جنوب لبنان كان 
 ستوى.تاحة للقادة اآلخرين من نفس المُ بطريقة لم تكن مُ 

الذي حصل على  "رضا"من جمع معلومات كافية عن  "كوهين"تمكن  ،راقبةبعد أسبوعين من المُ 
اجتماع لكبار مسؤولي حزب  يذهب مرة في األسبوع إلى "رضا"، كان "خلية النحل الذهبية"االسم الرمزي 
من  8:30عة ثم يقود سيارته إلى مكتبه حوالي السا ،تأخر من الليلويعود في وقت مُ  ،اهلل في بيروت

في ذلك الوقت للتأكد من أن  وجهاا لوجه العميلطة األصلية إلى أن يقف صباح اليوم التالي. دعت الخُ 
وبمجرد تأكيد ذلك كانت طائرة بدون طيار تتعقبه حتى يغادر  ،ركب سيارته وأنه لم يكن معه أحد "رضا"

رسالها إلى التعرف على السيارة باستخدام الليزر الخاص بيتم الثم  ،القرية طائرة طائرة بدون طيار، وا 
 باتشي إلطالق صاروخها.األهليكوبتر ال

في  ،رفة حرب القيادة الشمالية أن ُتلغىدار من غُ التي كانت تُ  "خلية النحل الذهبية"كادت عملية 
 "رضا"انتظار  قاعةبرؤية  "رضا"تمركز بالقرب من منزل المُ  العميل أتفاج 1995آذار )مارس(  30

لكن الطائرة بدون  ،واضطر إلى المغادرة ،إثارة الشكوكخشية ناك لفترة طويلة لم يستطع البقاء هُ  ،فارغة
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وهي  "رضا"طيار بقيت في السماء أعاله تنقل الصور من مسافة بعيدة حتى شاهدت الشاشات سيارة 
لم و القيادة  ومرؤوسيهم في مخبأ "كوهين"و "ليفين"نزل شخص ما ودخل المنزل لكن  ،تعود إلى المنزل

 وغادرت ،كما لم يتمكنوا من التعرف على الشخص الذي غادر المنزل بعد ساعة ،يتمكنوا من رؤية وجهه
كانت المعضلة واضحة: من ، باتجاه النبطية اا بمن القرية، وعبر نهر الليطاني اتجه جنو  االسيارة وخرج

 اء األمر بإطالق الصاروخ؟أم من أوالده؟ هل يجب إعط "رضا"كان يقود السيارة اآلن؟ أكان 

 باتشي بإطالق النار.األأخبر طيار و  "ليفين"راهن 

بعد حوالي ثالث ساعات انفجرت شبكات الراديو التابعة لحزب اهلل مع إرسال إشارات عن عملية 
 سمع المراقبون ات المحلية اللبنانيةاإلذاع الحديث عبرفي و  ،فقط في السيارة "رضا"كان فقد  ،القتل

تم اغتيال أحدهم من بعيد، وتم تمييزه فقد  ،ثقتهمتراجعت أصيبوا بالهلع،  "مغنية"أن رجال ” ائيليوناإلسر “
ستخدم فيها طائرة كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تُ و  ،بواسطة روبوت طائر صامت وغير مرئي

 بدون طيار لقتل رجل.

 ،”إسرائيل“ ابل من الصواريخ على شمالحزب اهلل مرة أخرى بو  ورد   ،باالنتقام "نصر اهلل"توعد 
تل جراء قُ فقد ، لم يسمع التنبيهاتوُقتل طفل في السابعة عشر من العمر وهو يركض على الشاطئ و 

اعتبر الحادث مسألة محلية ولم  -"كوهين"و "ليفين"كما توقع و -ومع ذلك فإن حزب اهلل  ،إصابة مباشرة
 األوسط.خارج الشرق  "رضا"حاول االنتقام لمقتل يُ 

ستوى اآلخرين من المُ  القادةلهجمات إضافية على  نموذجاا  "خلية النحل الذهبية"كانت عملية 
في حاالت أخرى تحركت  ،لم يكن الوحيد الذي يعمل "خلية النحل الذهبية"فريق اغتيال توسط. لكن المُ 
المتوقع، والتي سيتم  ووضعت قنبلة في سيارة الهدف أو على طول طريقه ،أو وحدة أخرى ليالا  "إيجوز"

 .عن طريق الراصد األرضيإما بواسطة طائرة أو  ،عدبعد ذلك تفجيرها عن بُ 

يعيدان هيكلة شبكات القيادة والسيطرة لعمليات القتل  "كوهين"و "ليفين"في هذه األثناء كان 
 االخيرة، في العملية ومن أعطى أمر اإلذن باالشتباك ،ستهدف التي اتخذت القرار بشأن األهدافالمُ 

لجنة رؤساء وكاالت ] ""VARASHحتى هذه اللحظة كان البد من إبالغ ، كانت هذه مسألة حرجة
ثم كان  ،دير الموساد بجميع الصفحات الحمراء الخاصة بـ "المعاملة السلبية"، التي يرأسها مُ [االستخبارات

كان ما  والذي غالباا  ،وزراء نفسهستوى مدني موقعة من قبل رئيس الال بد من الموافقة عليها على أعلى مُ 
 وزراء آخرين قبل اتخاذ القرار. يجتمع مع

كانت كل صفحة حمراء تتطلب  ،بسبب ارتفاع مخاطر حدوث تشابك دبلوماسي في حالة الفشل
 ما تنتهي بعدم الموافقة. من الوقت وغالباا  اا كبير  اا داوالت وقدر مُ 



|  |    

 

- 425 - 

في لبنان لم يعد  ،خالل استخدام ذكي للدالالتتجنبوا هذه العملية من  "كوهين"و "ليفين"لكن 
على الرغم من أن  ،هذه على ما يبدو لم تتطلب مثل هذا التدقيقو  ،القتل المستهدف اغتياالا بل "اعتراض"
 بالطبع. اا إذن رئيس األركان كان ال يزال ضروري

لذي شغل منصب ا "رابين" ،في ذلك الوقت لم ُينظر إلى هذا الحل البديل للنظام على أنه مزعج
عن إبالغه خالل  ، وكان راضياا "ليبكين شاحاك"رئيس األركان الموثوق به و  ،رئيس الوزراء ووزير الدفاع

 اجتماع العمليات والطلعات األسبوعية في مكتب وزير الدفاع.

والتي بموجبها سميت عملية  ،ومع ذلك قال ضابط سابق في القيادة الشمالية: "تم إنشاء سابقة"
نع القرار من أجل تمكين المستوى األدنى ختلف لصُ بحيث تقع ضمن بروتوكول مُ  ،ال بشيء آخراالغتي

 " أي أن قتل الرجل لم يعد يتطلب موافقة رئيس الوزراء.،من الموافقة عليها

بعد سنوات من اإلحباط في المنطقة ف ،ةلم يكن هناك شك في أن اإلجراءات الجديدة كانت فعال
رعة وتحويلها إلى ستهدف كامل وجمع المعلومات بسُ نظام قتل مُ ” اإلسرائيلي الجيش“األمنية أنشأ 

ستهدف معظمها عملية قتل مُ  27” اإلسرائيلي الجيش“خالل عامين ونصف العام نفذت خاليا و  ،عمليات
 منها. 21ضد عناصر حزب اهلل، نجحت 

___ 

 

كانت  ،ل في المنطقة األمنيةعيدان كتابة بروتوكوالت االغتيايُ  "كوهين"و "ليفين"بينما كان 
في أوائل عام بتوقيعهما  "رابينقام " ،مرحُ  ورقتينتبحث في كيفية تنفيذ ” اإلسرائيلية“ وكاالت االستخبارات

1995. 

كان  اا ومدني جندياا  21 "انتحاريان" لَ تَ عندما قَ  ،"اإلرهابي"جوم بيت ليد في المساء الذي أعقب هُ و 
 ، إنهمن المسؤول عنها ومن ثم سيتم اغتياله” اإلسرائيلية“ خابراتالمُ  علمت ،ينتظر في محطة للحافالت

الب فلسطينيين نظمته من نواة لطُ نشأت مُ  ، الذيالجهاد االسالمي الفلسطيني قائد حركة "فتحي الشقاقي"
ل معق   ،في جامعة الزقازيق كانوا ناشطين سياسياا  ، حيثيدرسون الطب في السبعينيات في مصر

نظمة صغيرة مُ  "الشقاقي"بعد مهنة قصيرة كطبيب أطفال في قطاع غزة أنشأ و  ،سالميالتعصب اإل
أيديولوجياا عن حماس في  "الشقاقي"اختلف  ،"الشيخ ياسين"وسرية، منافسة لحركة حماس التي يتزعمها 

ست اعتقاده أن الجهاد يجب أن يكون له األسبقية على اإلصالح االجتماعي في حين أن حماس كر  
كافحة مُ  وهي وظيفة واحدة فقط "الشقاقي"لمجموعة التي تجمعت حول حيث كان ل ،ها لكليهمانفس
 ”. اإلسرائيلي اإلرهاب“
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في النهاية  نفيهلمدة ثالث سنوات حتى تم ” اإلسرائيلية“ جونكان الشقاقي يدخل ويخرج من السُ 
ورتب اإلذن له بجعل  ،احهمأخذه الحرس الثوري اإليراني تحت جنو  ،1988من غزة إلى لبنان في عام 

نظمته تعمل تحت رعاية في غضون فترة وجيزة كانت مُ و  ،وتزويده باألموال واألسلحة ،دمشق قاعدته
كان أسوأها  ،"اإلرهابية"وسرعان ما شن الجهاد اإلسالمي في فلسطين سلسلة من الهجمات  ،اإليرانيين

عد حوالي ثالثين ميالا في مصر على بُ  "ليينإسرائي"هجوم منظم بإطالق النار على حافلة تقل سائحين 
بعد نجاح  ،رح تسعة عشرومصريان وجُ  "إسرائيليين"تل تسعة ركاب قُ  ، وقد1990شرق القاهرة في فبراير 

روع في تنفيذ هذا النوع الضوء األخضر للشُ  "الشقاقي"االنتحاري أعطى اإليرانيون  "اإلرهاب"حماس في 
 روة هذه الحملة.يت ليد التي نفذها الجهاد اإلسالمي في فلسطين ذُ كانت تفجيرات بو  ،من العمليات

الرا "اسلة مجلة التايم قابلة مع مرُ مُ  "الشقاقي"أجرى  ،بعد أربعة أيام من التفجيرات االنتحارية
باشر في الهجوم لكنه شرح بالتفصيل بأنه متورط بشكل مُ  "الشقاقي"لم يعترف  ،في مكتبه بدمشق "مارلو

 22بمقتل  مسرور جداا كان من الواضح أنه ف ،طوال المقابلة ضاحكاا  وتبسموابتسم  ،تخطيط لهكيف تم ال
 ."إسرائيلي"

لكن  ،قد مضى عليه ثالثة أيام "الشقاقي" قتلذكرة على مُ  "رابين"بحلول ذلك الوقت كان توقيع 
نذ أن أصبح مُ  "رابين"حمراء يوقعها  ورقةفي الواقع كانت هذه أول  ،هذا األمر كان غير عادي للغاية

لطة نظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس عرفات للسُ في ذلك الوقت دفع االتفاق مع مُ  ،للوزراء رئيساا 
التفجيرات والهجمات و إلى استنتاج أن الحرب مع الفلسطينيين ” اإلسرائيليين“ العديد مندفع  ،الفلسطينية

 "اإلرهابيين"اعتبر الموساد و  ،العالم قد انتهتواالغتياالت واالختطاف في جميع أنحاء  "اإلرهابية"
قسم مكافحة  من عمل ضهذا الطرد قد خف  شكلة داخلية ضمن اختصاص الشاباك وكان االنتحاريين مُ 

 في الموساد إلى النصف. "اإلرهاب"

عجبين في األراضي له الكثير من المُ  فلسطينياا  زعيماا  "فتحي الشقاقي"كان  ،عالوة على ذلك
فان هذا  ،تمردة من الفلسطينيينصاحبة لردود مُ غم من المخاطر المُ قرار القضاء عليه على الرُ و  ،المحتلة

 المؤلم بأن الحرب مع الفلسطينيين لم تنته بعد. "رابين"على اعتراف  كان مؤشراا 

 ألمن "رابين"إلى تغيير في طريقة تصور رئيس الوزراء  "بيت ليد"وبالفعل أدى الهجوم على 
ختلف: من "لسعات النحل" إلى بشكل مُ  "اإلرهاب"أعقاب ذلك بدأ رابين في تعريف  وفي ،”إسرائيل“

عسكرية اللتحركات ل مخصصة"التهديد االستراتيجي" حتى ذلك الحين كانت عبارة  ،"التهديد االستراتيجي"
قد تؤدي إلى  أو ،للخطروأراضيها ” اإلسرائيليين“ كانتعرض أجزاء كبيرة من السُ و  ،للعدوواسعة النطاق 

أو إمكانية حصول صدام حسين على  1973تدمير الدولة، مثل مفاجأة الجيوش العربية في أكتوبر 
"إن سبب تغيير رابين للتعريف  :نائب رئيس الشاباك في ذلك الوقت "كارمي جيلون"قال  ،أسلحة نووية
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غير قراراتها ة ذات سيادة تُ ينبع من حقيقة أن الرهاب قد نجح في جعل حكوم، الذي أوافق عليه تماماُ 
 ".”السرائيلي“ تأثير الهجمات الرهابية على الشارع وذلك بسببؤخر تنفيذها أو تُ 

كان تنفيذ الصفحة الحمراء على  ،على الرغم من هذا التغيير في النهج والتهديد المتصور
مالء الموساد من ن عُ تمك  حيث  ،ال يزال عملية دقيقة واستغرق األمر شهوراا من المراقبة "الشقاقي"

كان من الغدر  ،ومكتبه لكن قتله في دمشق لم يكن مثالياا  "الشقاقي"التنصت على الهواتف في منزل 
في ذلك  أمانرئيس - "أوري ساجي" ،بالمخاطر السياسية محفوفاا كان ذلك ألن العمل في سوريا، بالنفس 
فاوضات السالم الجارية في ذلك الوقت كون مُ أن مثل هذه العملية من شأنها أن تُ  "رابين"أخبر  -الوقت
 وسوريا تحت رعاية أمريكية.” إسرائيل“ بين

يعلم أنه في  "الشقاقي"كان و  ،خارج سوريا لن يكون باألمر السهل أيضاا  "الشقاقي"لكن قتل 
لى وهي أماكن يصعب ع ،فقط للدول العربية األخرى أو إيران ُيسافر كانكان يريد السفر، وعندما  ،خطر
 .اختراقها” اإلسرائيليين“ القتلة

مكن فيهما تنظيم الموساد تحديد الوقت والمكان اللذين يُ  ريةسالما يقرب من ستة أشهر حاولت قي
 "إرهابي"فخخة يقودها انفجرت سيارة مُ حيث  ،أبريل ازداد الضغط على الموساد 9بعد ذلك في و  ،هجوم

في قطاع غزة مما أسفر عن مقتل ” إسرائيلة“ حافلة انتحاري من الجهاد اإلسالمي في فلسطين بجوار
وأصيب أكثر من  ،وهي طالبة من الغرب تبلغ من العمر عشرين عاماا  "إليزا ميشيل فالتو"سبعة جنود و
 شخص. 12فخخة بعد ذلك بوقت قصير أصابت سيارة مُ  ،ثالثين شخص

 .هذا الرجل" ح جمحنكبعلينا أن ، "اعثروا على حل: "شبتاي شافيت"دير قال رابين للمُ 

في  "ربيع الشبابعملية "مثل  ،معارضة فوريةولكنه ُقوبل ب ،بعد شهر توصل الموساد إلى اقتراح
إلى توسيع ” اإلسرائيلي الجيش“دعت  ، حيث1988في تونس في عام  "أبو جهاد"وضربة  ،1973عام 

 فرده.مساعدته للموساد الذي لم يستطع تنفيذه بمُ 

تزعزعة بالفعل لم يكن لديه مُ  "بشافيت"الذي كانت عالقته  "شاحاك ليبكين"رئيس األركان 
على القيام  لكنه كان يعتقد أن الموساد يجب أن يكون قادراا  "،الشقاقي"اعتراض من حيث المبدأ على قتل 

 في عملية بعيدة عن حدود” اإلسرائيلي جيش الدفاع“ط أفراد يبذلك من تلقاء نفسه وأنه ال داعي لتور 
 ."شافيت"وقرر لصالح  ،حتى أسكتهما "رابين"اندلع جدال حاد بين الرجلين في حضور ثم  ،”يلإسرائ“

 "الشقاقي"الذي أعطى  "عمر القذافيمُ "نتظم مع كان على اتصال مُ  "الشقاقي"راقبة أن أظهرت المُ 
فرده أو مع إما بم كثيراَ  "الديكتاتور الليبي"وأنه كان يزور  "،إبراهيم شاويش"باسم  جواز سفر ليبي

قوبات دولية صارمة بسبب تورطها في في ذلك الوقت كانت ليبيا تخضع لعُ  ،كبار آخرين "إرهابيين"
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سافر من بيروت يُ  "الشقاقي"لذلك كان  ،إلى هناك الوصول عظم شركات الطيرانمُ  تستطعولم  "اإلرهاب"
 "جاكوار"أو  "بي إم دبليو"تكون عادة ما و  ،م إلى تونس، حيث يستأجر سيارة فاخرةأو دمشق إلى مالطا ثُ 

 رابلس بمفرده.ميالا إلى طُ  480ويقود مسافة 

وفي يونيو هبطت فرقة من  ،قنبلة على طول الطريق السريع المهجور مثالية فكرة وضع بدت
على شاطئ تونسي وتسلقت نحو الطريق من االسطول البحري الثالث عشر الكوماندوز البحريين 

تم ، و تفجراترطالا من المُ  450كل منها مليء بـ  ،مة تحت ثقل أربعة صناديقفي الرمال الناع وغاصت
نود قويين عبر يمكن أن يحملها أربعة جُ حيث وضعهم على منصات تنجستن خاصة قوية ولكن مرنة، 

فرة بجوار هاجمين بحفر حُ طة المُ وطالبت الخُ  ،ثبان الرملية إلى الطريق السريع بين تونس وطرابلسالكُ 
في هذه األثناء كان عمالء  ،ودفن القنبلة الضخمة فيها -كانت حركة المرور فيها قليلةحيث - الطريق

جهاز إرسال ب يقوم فريق قيسارية بربط السيارة و  ،وهو يستأجر سيارة في تونس "الشقاقي"راقبون قيسارية يُ 
يقوم هذا حيث  ،خاصرسل إشارة قوية بشكل والذي يُ السوق، غة واستقبال، أو "جهاز تنبيه صوتي" بلُ 

 رور السيارة، مما يؤدي إلى تفجيرها وسائقها إربا.نبلة أثناء مُ الجهاز بتنشيط جهاز تفجير القُ 
"ال أحد يستخدم هذا الطريق على الطالق النهائية:  التوجيهاترية في ساخططي قيقال أحد مُ 

، وسيستغرق بمرور وقت كبير يموت الهدف وال أحد سيعلم بذلك االأن  ناك احتمال كبير جدا  لذلك هُ 
ساعات أخرى قبل وصول سيستغرق الحظ أي شخص ما حدث، و قبل أن يُ  وقت طويل جدأ األمر

 ".مكان الحادث حققي مسرح الجريمة أو فريق البحث إلىمُ 

بدأت ، وبذلك حجز رحلة إلى مالطا بعد أسبوع "الشقاقي"جاءت اإلشارة:  1995يونيو  4في 
عدات والقوات حملين بالمُ من حيفا مُ ” اإلسرائيلية“ تابعان للبحريةحربيان زورقان  أبحر ،عملية االغتيال

واستغرق األمر يومين ونصف الثالث عشر، قائد األسطول  "يوآف جاالنت"الخاصة البحرية تحت قيادة 
حيث تلتقي  ،قبل أن يرسو على مسافة آمنة من الساحل عند النقطة ،ميل 1200اليوم لإلبحار مسافة 

وجه هو من يقائد البحرية اآلن  "عامي أيالونكان " ،توسطالحدود بين تونس وليبيا بالبحر األبيض المُ 
 العملية من مسافة بعيدة.

 سيرت"مفرزة الكوماندوز البحرية التي أنزلت وحدة  "غاالنت"نذ أن قاد لقد مرت سبع سنوات مُ 
 جيش الدفاع“اآلن تم تجهيز و  ،جهادعلى الشاطئ التونسي في طريقها للقضاء على أبو  "ماتكال

مؤشرات دقيقة وحقيقية  "أيالون"شاشة عمالقة في الحفرة رأى وعبر  ،بتكنولوجيا أكثر تقدماا ” اإلسرائيلي
 شاركة.لمواقع جميع القوات المُ 
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 "صبراتة"عد ستة أميال غرب مدينة الكوماندوز على بُ  هبط ،القوة زورق مطاطي فائقمن  انطالقاا 
 الليبية. الساحلية

ل للغاية حيث كان كُ  ثبان الرملية صعبا  "كان التنقل عبر تلك الكُ قال أحد رجال الكوماندوز: 
ما زلت أتذكر ف ،حاول أال نغرق في الرمال ونعرق أنفسنا حتى الموتويُ  ،مسك بنهاية عمودواحد منا ي  

للتمدد عليه بالقرب  عيدا  سأكون سو  ،ختلفاعتقدت أنه في وضع مُ  ،ذلك الرمل األصفر النظيف تماما  
لقد بدأ بالفعل في الظهور وكان  ،لكن ليس ذلك اليوم اء اللون،مر البشرة سعلى  والحصولمن البحر 

فجأة سمعنا على سماعاتنا "توقف عن و  ،واصلنا التحركلذلك  ،رعةعلينا أن ننجز عملية الدفن بسُ 
 ".الفرقة األمامية للقوةمن ذلك ، حيث كان سرعان ما أدركنا السببو التقدم اآلن!" 

إال أنهم لم  "الشقاقي"حول تحركات ” اإلسرائيليين“ اتضح أنه على الرغم من دقة استخبارات
في ذلك الوقت وصل بعض السائقين إلى  ،يتوقعوا انطالق مسيرة للسيارات من المغرب إلى مصر

نوا يشربون المشروبات كا ،وصول الكوماندوز وقرروا أخذ قسط من الراحة وتوافق ذلك معالطريق 
ون الرمال التي كانت نويتحدثون بصوت عال  باللغات اإلنجليزية واأللمانية والفرنسية وهم يضحكون ويلع

يتزايد  تجمع السياراتخطر اكتشاف سائقي حيث كان  ،"أيالون"مع  "جاالنت"تشاور  ،تدخل محركاتهم
أو ما هو أسوأ ويفعل ذلك  حركة دائريةليأخذ  جانباا "قد يتنحى أحدهم  :قال جاالنت السلكياا  ،دقيقة بدقيقة

لم يتضح كم من الوقت سيبقون في هذا المكان أو ما إذا كان سيأتي المزيد  أيضاا  ،باشرة على رؤوسنا"مُ 
في  "الشقاقي"وهذا يعني أنه حتى لو تم وضع القنبلة وتفجيرها بواسطة سيارة  ،اا لطريق الحقل من السيارات

كان حيث أمر الكوماندوز باالنسحاب ب "أيالون" ، قاميتضرر "األبرياء من غير العرب" ذلك المساء فقد
 تم إحباط العملية.لذلك للغاية و  رتفعاا خطر قتل مدني أو العديد من المدنيين مُ 

في منتصف أكتوبر حصل الموساد على استراحة مكنتهم  اا أخير و  ،خرىطة أُ حب  مرت أربعة أشهر مُ 
 ”. اإلسرائيلي الجيش“عقدة مع شتركة مُ بأنفسهم دون أي عمليات مُ من القيام بالضرب 

كان على الخط أحد  ،في دمشق "الشقاقي"في مكتب  عليه نصتترن الهاتف الذي كان ال يزال يُ 
قال  ،نظمات حرب العصابات العربيةودعاه إلى مؤتمر في ليبيا لعدد من رؤساء مُ  "القذافي"ساعدي مُ 

قائد فصيل  - "سعيد موسى المراغة أبو موسى"لكن الموساد علم بعد ذلك أن  ،الشقاقي إنه لن يحضر
نظمة التحرير الفلسطينية وكان مقره اآلن في دمشق تطرف تمرد ضد عرفات وانسحب من مُ فلسطيني مُ 

 ".للشقاقي" نافساا مُ  أيضاا  "أبو موسى"كان  ،ناكويعمل تحت الحماية السورية سيكون هُ 

ناقشة الموضوع في مقر رية، في اجتماع ُعقد لمُ ساخابرات قيضابط مُ  "ميشكا بن دافيد"قال 
 .الستعداد"أن عليهم اللرجال  ، ُقلالموساد: "إذا ذهب أبو موسى فلن يتمكن عميلنا من االبتعاد
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قرره الشقاقي في النهاية لكن الموساد استنتج أنه إذا ذهب فقد يكون لم يكن واضحا ما الذي سيُ 
 على طول طريقه البري إلى ليبيا. قفه في مالطا أو بعيداا أثناء تو  اا ضعيفا 

بشكل  محبوباا  "جيري"لم يكن  ،ستهدفقبل ذلك بأشهر تم تعيين "جيري" قائداا لوحدة القتل المُ 
وأدى خدمته العسكرية في وحدة غوص  ،فقد كان رجالا قليل الكالم ،مالئه في الموسادخاص من قبل زُ 

وكان  "عاطف بسيسو"و "جيرالد بول"ق التي قضت على رَ من الف   زءا جُ  د كانبالتأكيولكنه  ،بحرية خاصة
 ،ريةسايعتقد أن هذا المنصب الجديد سيرفعه في صفوف الموساد إلى ما يريده حقاا: أن يكون رئيس قي

مسألة مصلحة  "الشقاقي"قتل حيث كان  ،رسي مايك هراري"ريد أن أجلس على كُ أُ قال ألحد أصدقائه "
 موح شخصي.وطنية وطُ 

 ،كاب القادمينوانتظروا في المطار لفحص الرُ  ،وفريقه إلى مالطا "جيري"سافر  أكتوبر 22في 
ركائه والموساد في تل اتصاالت السلكية مع شُ  "جيري"بوط عدد قليل من الرحالت الجوية أجرى بعد هُ 
عاد  بعد دقيقةو  ،وترتصاعد الت ـسوف أتحقق منه"، ناناك شخص يجلس على الجانب هُ "هُ قال: و أبيب 

ناك احتمال كبير أنه ستعار ولكن هُ لقد ارتدى باروكة شعر مُ  ،"أعتقد أن لدينا بطاقة هويةعلى الهواء: 
 رجلنا".

ومع ذلك علم  ة،بل استقل الرحلة التالية إلى تونس العاصم ،المطار قط "الشقاقي"غادر لم يُ 
في منتجع سليما المالطي، إما في طريقه  "دبلوما" أو يومين في فندق الموساد أنه عادة ما يقضي يوماا 

سيكون  "الشقاقي"لذا كانت االحتماالت جيدة أنه إذا انتظروا بضعة أيام فإن  ،إلى ليبيا أو في رحلة العودة
 رضة للخطر.عُ 

وهد في شُ حيث  ،ضور المؤتمرأكتوبر بعد حُ  26خرى صباح في مالطا مرة أُ  "الشقاقي"هبط 
نصرين في بهو تم نشر عُ  اا،صباح 10، وبحلول الساعة "الحربة"راقبة قطة مُ نُ ل بَ المطار من ق  

أخذ حقائبه الخاصة إلى  ،وسجل الوصول لليلة واحدة ،جرةبسيارة أُ  "الشقاقي"وصل حينها  ،الدبلوماسي
ة ورآه يدخل الغرف” اإلسرائيليين“ تبعه أحدحيث  ،سمح لعامل الجرس أن يفعلها من أجلهرفته، ولم يُ غُ 

616. 

 عتبر "دولة أساسية" حيث ال يكون العمل فيها خطيراا كانت مالطا الهادئة والمليئة بالسياحة تُ 
 ،نفسه لتقرير الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الضربة "جيريـ"ل بشكل خاص، وبالتالي كان األمر متروكاا 

 فريقه إلى ناصية الشارع خارج الفندق وأطلعهم على ذلك. "جيري"استدعى 

 ستمتعاا ونزل في الشارع مُ  اا الفندق واستدار يسار  "الشقاقي"غادر اا صباح 11:30ي الساعة ف
وهو يشتري قميص  هراقبمالء وهو يُ ذهب إلى متجر ماركس أند سبنسر، وتتبعه أحد العُ  ،بالطقس اللطيف
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 ،يخرج "شقاقيال"يقف عبر الشارع عندما رأى  "جيري"كان  ،ثالثة آخرين في متجر آخرلحقه  مثُ  ،ناكهُ 
 رمز العمل. وهي "كعكة العسل"همس بكلمتين في ميكروفون الراديو في كمه: 

النارية  Yamahaلم ينتبه إلى دراجة  ، حيثتهغير عادي وواصل نزه شيئاا  "الشقاقي"لم يالحظ 
 "الشقاقي"ثم عندما كان  ،حتى استقرت معه ببطء شديد 1:15التي بدأت في االقتراب منه في الساعة 

أطلق النار على و زود بكاتم للصوت سدس مُ وحده على الرصيف قام الراكب على ظهر الدراجة بسحب مُ 
تم تجهيز حيث  ،مرة أخرى في مؤخرة رقبته ، ضربهمرتين في جانب رأسه وبعد أن سقط "الشقاقي"

مالطا  رطةحققي مسرح الجريمة التابعين لشُ ، مما ترك مُ الرصاصسدس بحقيبة صغيرة تجمع أغلفة المُ 
 في حيرة كبيرة.

تجمعوا على  ،ستأجرتان بقية أعضاء الفريقرعة وأخذت سيارتان مُ انطلقت الدراجة النارية بسُ 
كون من ثالثة أفراد، يرتدون مالبس مدنية ويبدو وكأنهم ثالثة شاطئ قريب حيث أخذهم زورق سريع مُ 

عن  اا دينتظرهم بعيكان ” اإلسرائيلية“ تابع للبحرية حربيإلى قارب  سياح غير عاديين، ونقلهم بعيداا 
  رطة مالطا على الدراجة النارية على الشاطئ.في اليوم التالي عثرت شُ و  ،الشاطئ

 
 "مالطا"في  "سليمة"جثة د. فتحي الشقاقي على رصيف 

___ 
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سلوب التعامل مع التهديد في أعقاب التغيير في أُ 
بجمع  "رابين"أمر  ،"بيت ليد"بعد الهجوم على  "اإلرهابي"

معلومات استخبارية عن قادة حماس مع التركيز أوالا وقبل كل 
نفى شيء على يحيى عياش "المهندس"، الذي تدرب في الم

في ربيع عام ” إسرائيل“ إلى "االنتحارية"التفجيرات  واستورد
مسؤوالا عن  "عياش"كان  1995و 1994خالل عامي ف ،1993

حيث  ،387وجرح  شخصاا  56 ُقتل فيها "،انتحارية"تسع هجمات 
تساقطة يغمره مشهد الدماء المُ ” اإلسرائيلي“ كان الرأي العام

ع على صفحة حمراء لذلك وق   ،يعلم أن عليه أن يفعل شيئاا  "رابين"كان و  ،تفحمة في الحافالتثث المُ والجُ 
 ."عياش"ضد 

من داخل الضفة  ةتحاريان "يةإرهاب" اتبضرب "عياش"قام  حيث ،غير عادي للغاية كان هذا أيضاَ 
كان من اختصاص السلطة و  ،-لطة الفلسطينيةاألراضي الواقعة تحت سيطرة السُ -الغربية وقطاع غزة 
لطة الفلسطينية تتفاوضان بشأن والسُ ” إسرائيل“ كانتو  ،فترض أن يعتقلوه هو ورجالهالفلسطينية ومن المُ 

وقد  ،التفاق السالم ر العمل داخل أراضيها انتهاكاا وسيعتب ،المراحل التالية التفاقات أوسلو في ذلك الوقت
 يتحول إلى أزمة سياسية.

نظمة التحرير الفلسطينية بالعمل بحزم لعرقلة التفجيرات رئيس مُ  وتكراراا  كان رابين قد طالب مراراا 
يتذكره حادثة هاتفية مع عرفات خالل مُ  "رابين"مع  خابرات الذي كان حاضراا أحد مسؤولي المُ  ،االنتحارية

، وشكا من أن عرفات وشعبه "أحمر في وجهه"عندما أغلق الهاتف كان رابين و  ،وهو يوبخ عرفات بشدة
 على اإلطالق لكبح جماح حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين. لم يفعلوا شيئاا 

نظري المؤامرة كان عرفات أحد مُ  ،من جانبه نفى عرفات أن يكون الفلسطينيون وراء الهجمات
سرية باسم ” ةيإسرائيل“ "منظمةوقال:  ،ف تفسيره الخاص الذي ال أساس له على اإلطالقالمعرو 

نظمة الدول األمريكية تعمل داخل الشاباك وبالتعاون مع حماس والجهاد السالمي والتي تهدف إلى مُ 
 وراء هذه الهجمات وغيرها الكثير". هي تعطيل عملية السالم

لطة الفلسطينية في علقونها على السُ أن أي آمال يُ ” رائيليوناإلس“ أدرك 1995بحلول أوائل عام 
قال  ،غير واقعية إلى حد كبيرهي  كانت في أحسن األحوال،والتي نفسها ب "اإلرهابية"وقف الهجمات 

حادثات والطلبات والمطالب التي أثارناها مع الفلسطينيين "إلى جانب جميع االتصاالت والمُ : "جيلون"
 كافحة الرهاب".هد لمُ لمطاف أننا سنعتمد فقط على أنفسنا وبذل كل جُ قررنا في نهاية ا

 المهندس/ يحيى عي اش
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قام يناير،  22االنتحاريان بيت ليد في  "اإلرهابيان"في نفس الوقت الذي هاجم فيه و  ،بالصدفة
صبح رئيس القيادة المركزية وطلب منه أن يُ  "،يسرائيل حسونباستدعاء " "يعقوب بيري"رئيس الشاباك 
 غطت الضفة الغربية بأكملها.للجهاز والتي 

مالء الشاباك خبرة إنه لن يوافق إال إذا غيرت الوكالة بشكل جذري أحد أكثر عُ  "حسون"قال 
 ."يحيى عياش"الطريقة التي تتعامل بها مع 

شكلة محلية لموظف الحالة المسؤول عن رأفت "إذا كنت تعتقد أن هذه مُ : "بيريـ"ل "حسون"قال 
الطريقة و  ،عرقل العملية السياسيةهذا الرجل يُ ، ا عياش[، فأنت ترتكب خطأ  كبيرا  ]القرية التي ولد فيه

ل فرد من أعضائها في الصباح ويسأل نفسه، "ما الذي يمكنني الوحيدة للوصول إليه هي أن يستيقظ كُ 
 فعله اليوم للقبض على يحيى عياش؟"

 ؟؟عما يريد "بيري"سأله 
 ليا على كل العوامل األخرى في الوكالة للتعامل معه".عُ  "أريد مسؤولية: الا ئقا "حسون"أجاب 

اء ماهر للعمالء الذين عرفوا كيف يجعلون الناس يشعرون بالرضا وهو نفسه عد   "بيري" قال
 لوكالة شؤون يحيى عياش". م بموجب هذا رئيسا  كُ نُ عي  "أُ بابتسامة: 

وأن أي قرار أتخذه بشأن هذا  تقويضيمكنك بأنه ال يُ  "لذا فأنا أريد وعدا  : "حسون"قال 
 الموضوع نهائي".

لكنه  "عياش"بتوقيع صفحة حمراء ضد  "رابين"واثقاا من أنه سيكون قادر على إقناع  "بيري"كان 
... "إسرائيل، الوكالة بأكملها ورائكبما يكفي لالبتعاد عن األلغام التنظيمية وأجاب فقط  ذكياا  كان أيضاا 

 ".انطلق واحضر لنا رأس عياش

ناك كان هُ  ،عياش عنل المعلومات التي كانت بحوزته منصبه الجديد وراجع كُ  "حسون"تولى 
مصدر واحد موثوق من الشاباك على ُهناك نذ أكثر من عام لم يكن اتضح أنه مُ حيث  منها، القليل جداا 

ه باستثناء ؤشرات واضحة على مكان وجودقربين له وأنه ال توجد مُ من أقرب مُ  اتصال بعياش أو مع أي  
على الفرار إلى بولندا، خوفاا من أن يضع الشاباك يديه  مساعدتهقال إن حماس تمكنت من  ،تقرير واحد

 .عليه
مكن أن يكون في بولندا ونحن نجد بصمات "كيف يُ  ،في صحة هذا التقرير "حسون"شك 

يغير طريقته الكاملة في سأنه  في اجتماع أعلن بعد ذلك ،نا؟"أصابعه في جميع التفجيرات االنتحارية هُ 
 الموضوع. هذا النظر إلى
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نظمة التحرير مُ ل التابعةنظمات المختلفة حتى تلك اللحظة كان أعداء الشاباك الرئيسيين هم المُ 
 ،كانوا يعملون بشكل عام في زنازين صغيرة من مواقع معينة عادة حيث كانوا يعيشونو  ،الفلسطينية

مالء جمع فيها عُ  ُمختلفة غرافية قرى وبلدات ومناطقاك حول مناطق جُ نتيجة لذلك تم بناء عمليات الشابو 
بشكل و ستقل ل وحدة بشكل مُ عملت كُ كما  ،ل ما كان يحدثالمخابرات ومسؤولو العمالء مواد حول كُ 

لم يلتق الموظفون الذين ف ،ستوى القيادةولم يتم تنفيذه إال على مُ  ، وكان التنسيق بينها محدوداا اا كامل تقريب
ناقشة اإلجراءات المختلفة التي يجب نظمة لتبادل المعلومات ومُ يعملون في نفس الموضوع بأي طريقة مُ 

 تنفيذها.

النشطاء لم ينفذوا المهام التي كلفتهم بها حماس ألن  اا،ختلف تماملكن حماس عملت في إطار مُ 
بينما ظلوا تحت قيادة  ،ختلفكانوا في مكان مُ  ةهمل مُ مع كُ و  ،في أماكن إقامتهم ولكن في أماكن أخرى

تخصص لعامل الشاباك بما كان يحدث في منطقته الجغرافية وبالتالي فإن الوعي المُ  ،واحدة وطنية
 المحددة لم يسفر عن أي نتائج مهمة.

حيث  ،"كريستال"الذي أطلق عليه االسم الرمزي  "عياش"تجاه  جديداا  يتخذ نهجاا  "حسون"كان 
تم تحويل و  ،تحت إمرتهو يجب أن تتركز في مكتبه  "كريستال"االستخبارية عن أعلن أن جميع المعلومات 

شطاء في نفصل من قبل عدد من النُ من مسألة محلية تم التعامل معها بشكل مُ  "الكريستال"عملية 
إلى مسألة وطنية، مع اتخاذ  ةختلف بترتيب أولوياته الخاصل واحد تحت قيادة قائد مُ كُ ، و الشاباك

اآلن إصدار  "حسونـ"مكن ليُ  ، حيثكان هذا بمثابة ثورة تنظيمية صغيرة الحجم ،ع القراراتجمي "حسون"
 من االستياء. كبيراا  اا وقد أثار هذا قدر  ،أمر فوق رؤساء القادة المحليين

مكن أن حاولة تجنيد عدد من الفلسطينيين الذين يُ ختلفة من الشاباك بمُ وحدات مُ  "حسون"أمر 
شطاء حماس في شطاء بإعادة استجواب العشرات من نُ كما أمر النُ  ،"عياش"من في التخلص  يساعدوا

شطاء حماس في أعقاب تلك العمليات تم اعتقال واستجواب خمسة وثالثين من نُ و ، ”اإلسرائيلية“ جونالسُ 
ع حادثاتهم باإلضافة إلى ذلك تم زر ختلفة، وتم تسجيل مُ ليالا في زنازين في مجموعات مُ  تم وضعهم معاا و 

مالء "الشاباك" وتم استدعائهم في زنازينهم لحملهم على األسرى الفلسطينيين الذين تم تجنيدهم للعمل كعُ 
 التحدث.

قبل فترة طويلة من العلم بأن وكاالت و  ،بشكل استثنائي كان ذكياا  "عياش"رعان ما اكتشفوا أن سُ 
بذل حيث من الهواتف الخاصة،  اا ات سر مكنها جمع كمية كبيرة من المعلومإنفاذ القانون واالستخبارات يُ 

تغيير أماكن وقام ب طوط األرضية بانتظامفي عدم استخدام نفس الهواتف المحمولة أو الخُ  جهداا  "عياش"
 .األهم من ذلك أنه ال يثق بأحد أبداا و  ،نومه باستمرار
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اتضح حيث  ،"الكريستال"هود المبذولة لتحديد موقع على الرغم من ذلك أثمرت الجُ و  ،في النهاية
حيط قلقيلية في كان في شمال الضفة الغربية ويعمل في مُ فقد  ،أبداا  أنه لم يكن في بولندا ولم يكن موجوداا 

 ، وبشكللطة الفلسطينيةتحت سيطرة السُ بشكل جزئي، وجزء منها أيضاا ” إسرائيل“ منطقة تحت سيطرة
"من  :"بيري"نصب رئيس الشاباك من الذي تولى م "كارمي جيلون"تحت أنظار الشاباك. قال  باشرمُ 
لقد كان فشلنا وعلينا أن نعترف ، لطة الفلسطينية فقطستحيل إلقاء لوم عدم اعتقاله على أكتاف السُ المُ 

 بذلك".

فيد بأن تلقى الشاباك معلومات تُ  ،بعد أربعة أشهر من توقيع الصفحة الحمراء، أي في أبريل
خاطرة أن التصرف في ذلك الوقت كان مُ  "حسون"قد اعت ،عياش سيحضر اجتماع حماس في الخليل

 "عياش"لضرب  "رابين"خابرات لحماس، لكن ضغط رئيس الوزراء كبيرة، وأنه يجب تحسين اختراق المُ 
متنكرا بزي العرب في  ينتظره بالقرب من مكان االجتماع "يورالطُ "كان فريق و  ،كان أكبر من أن يحتمل

أشك في أننا ، سن حظنا لم يحضر قطسن حظه ولحُ "لحُ : "حسون"قال  ،زدحمعادي للغاية ومُ قلب مكان مُ 
همة خطيرة للغاية ولكن بسبب لقد كانت مُ  ،ناك أحياءنا قادرين على إخراج جميع أفراد شعبنا من هُ كُ 

 ".للتخلص منه ا  دمضي قُ مثله هذا الشخص قررنا المُ الخطر الرهيب الذي يُ 

في مايو تبين  ،من الناحية اإلستراتيجية أيضاا  مناسباا لم يحضر في أي مكان آخر كان  "عياش"
حول ” اإلسرائيلي“ أنه تمكن من الهروب إلى غزة من خالل تحديد واستغالل الثغرات في جهاز األمن

 لنا". إخفاقا   "كان هذا أيضا  قال جيلون:  ،القطاع

نه يعمل ولكن في حيث علموا أ ،شطاء الشاباك تعقبه في قطاع غزةحاول نُ  ،هورعلى مدى شُ و 
لوكه وعن روتينه وعن لقد بحثوا عن أنماط في سُ  ،باعتقاله” اإلسرائيلية“ لطاتصرح للسُ مكان غير مُ 

  مكن استغاللها.أي نقاط ضعف يُ  ، وعنثغرات في األمن الميداني

ناسبات في أواخر أغسطس علم الشاباك أنه في مُ  ،اا أخير و 
ية من منزل أحد أتباعه كالمات الهاتفنادرة أجرى عياش بعض المُ 

، الذي كان يعيش في بلدة بيت "داأسامة حم"وصديق طفولته 
كان يتحدث مع  "داحم"باستخدام هاتف و  ،الهيا شمال قطاع غزة

في كل مرة  وأيضاا  ،إيران ولبنان وعدد من مرؤوسيه في حماس
طولة مع والده في حادثة هاتفية مُ جري مُ يُ كان  "داحم"يزور فيها 
 ربية.الضفة الغ

 أسامة حماد  .كانت هذه معلومات قيمة
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نفذ يجب أن تكون جزء من عملية أكبر وشاملة يُ  "عياش"على  القضاءاعتقد أن  "حسون"لكن 
لى قطاع ويُ  ،أعمق بكثير لحركة حماس استخباراتياا  فيها الشاباك تغلغالا  سيطر على طرق التهريب من وا 

رئيس المنطقة  "آفي ديختر" ضمنياا  نتقداا م شتعلة""لكن سراويل الرجال كانت مُ : "حسون"قال  ،غزة
أرادوا قبل  ،دير(الجنوبية )والرجل الذي سينتصر عليه بعد خمس سنوات عندما ترشح كالهما لمنصب المُ 

 ."بادئ ذي بدء، دعونا نقضيه ثم نرى ما سيحدث" :كل شيء أن يكون هذا اإلنجاز تحت أحزمتهم قالوا

جاورة من غرفة مُ  كالماته دائماا يجرى مُ  "عياش"كان  ،"ديختر"إلى  "عياش"طة الغتيال تم تقديم خُ 
أفراد  سيقتحم منزليتواجد في العندما لم نه أكانت الُخطة تنص على و ، "داحم"رفة جلوس عائلة لغُ 

هناك وُسمع  عندما جلس عياشو  ،بوة ناسفة إلى جانب كاميرا تنقل الصورون عُ خفُ لمنزل ويُ ا الشاباك
 تم التنصت عليها سيتم تفجير الجهاز.يتي العبر الهاتف صوته 

بطريقة جراحية  "اإلرهاب"ريد إحباط عضلة التي تواجهها دولة تُ : "لكن ها هي المُ "ترخدي"قال 
لكننا  ،سوف ينفجر بشكل كبير "عياش"التأكد من أن  كان من السهل جداا ، وتبقى وفية للمبادئ األخالقية

 ،م يكن لدينا أي وسيلة للتأكد من أنهم لن يتضرروا من االنفجارمنزل أطفال ولالفي  تواجديعلمنا أنه 
 ".ن تغيير العملية برمتها بسبب هذاكان البد مو 

لكنها ليست قوية لدرجة  "عياش"بما يكفي لقتل  قادرة نبلة أصغر حجماا احتاج الشاباك إلى قُ 
 يمسك رأسه. "عياش"ربما كان  ،تعريض اآلخرين للخطر

كان عمه حيث ، ”إسرائيلي“ تعاونومُ  "داحم"ن الشاباك من إيجاد صلة بين جاء الحل عندما تمك  
اقترب  ،في الماضي” اإلسرائيليين“ كان على اتصال بالمسؤولينو ، "داكمال حم"اسمه  عامل بناء ثرياا 
 خلوياا  قنعة لمنح ابن أخيه هاتفاا وطلب منه إيجاد ذريعة مُ  ،وحصل على تعاونه "كمال"الشاباك من 

 مع لسان قابل للطي. من طراز "موتوروال ألفا"، اا جديد

 سوف يستخدمه في النهاية. "عياش"كان االفتراض أن 

الذي حصل على حزمة من المزايا التي تسمح له وعائلته باالنتقال إلى  "كمال"أخبروا حيث 
الهاتف حتى نتمكن في  : "أخفينا جهاز إرسال صغيراا ، حيث قال له الشاباكتحدة بعد العمليةالواليات المُ 

 كالمات".من االستماع إلى المُ 

تزن بوة ناسفة بدالا من جهاز اإلرسال احتوى الهاتف على عُ  ،مال "الشاباك" يكذبونكان عُ 
 "الشقاقي"بعد يومين من مقتل  ، أيأكتوبر/ تشرين األول 28في و  ،عدفجر عن بُ مع مُ  خمسين جراماا 

كالماته وسمح للقائد بإجراء مُ  ،رفةف المحمول الجديد وغادر الغُ فأعطاه الهات "داحم"لزيارة  "عياش"جاء 
واستغرق األمر طائرة  ،في ذلك الوقت هزيلة للغاية اباكدرات التكنولوجية للشكانت القُ حيث  ،فردهبمُ 
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 اباككالمات إلى مقر الشنقلت الطائرة المُ ثم  ،خاصة من القوات الجوية اللتقاط اإلرسال عبر الهاتف
وعندما تعرف على  ،راقب ذو خبرة على دراية بصوت عياشالجنوبية حيث كان يستمع إليها مُ  بالمنطقة

 هندس" أعطى إشارة لتشغيل الجهاز."المُ 

راقب في نزع سماعاته لتجنب التعرض لالنفجار الذي يصم اآلذان الذي كان على وشك بدأ المُ 
تم رفع الالفتة مرة أخرى لكن  ،لم يحدث حادثة وكأن شيئاا دوث ولكن بدالا من ذلك استمرت المُ الحُ 
 "تضغط مرة واحدة، تضغط مرتين، لكن القهوة تبقى في الماكينة".تر: يخقال د ،واصل حديثه "عياش"

الحقاا ابن أخيه  "كمال"أخبر حيث  ،لكن على األقل لم يتم اكتشافها ،لقد فشلت القنبلة الصغيرة
 ،شكلةقام مختبر الشاباك بإصالح المُ  ،ى الهاتف لبضعة أيامشكلة في الفواتير وأنه يحتاج إلناك مُ أن هُ 

 ."عياش"وانتظر الجميع عودة  "داحم"عيد الهاتف إلى أُ من ثم و 

_____ 

 

نوفمبر أجرى أحد كبار أعضاء وحدة حماية كبار الشخصيات في الشاباك،  2يوم الخميس 
الذي كان مسؤوالا عن  "يتسحاق إيالن"له شفرة مع زميوالمسؤول عن سالمة رئيس الوزراء مكالمة هاتفية مُ 

في المساء  المنطقة الجنوبية وقال المتصل إليالن: "بعد غد   في جمع المعلومات االستخبارية للوكالة
 "رابين" ،في تل أبيب لدعم الحكومة وعملية السالم” إسرائيل ملوك“ناك تجمع ضخم في ميدان سيكون هُ 

هل حصلت على أي معلومات حول ما إذا كانت الجهاد اإلسالمي ، "فتحي الشقاقي"سيتحدث منذ إصابة 
 حاولة قتل رئيس الوزراء؟تهدف إلى االنتقام لزعيمها بمُ 

ناك الكثير من االضطرابات في المنطقة ولكن كان هُ  ،أنه ال توجد معلومات محددة "إيالن"رد 
إال أن الجهاد اإلسالمي في  لم تتحمل مسؤوليتها” إسرائيل“ ورغم أن "،الشقاقي"في أعقاب اغتيال 

مفخخة في ناك سيارة ُ الرئيسي هو أنه قد تكون هُ  "إيالن"كان قلق  ،فلسطين ال يشك في من يقف وراءه
بعد محادثتهم قررت وحدة حماية كبار و  ،حيطة بميدان المركباتوأوصى بتطهير المنطقة المُ  ،المسيرة

 الشخصيات اتخاذ احتياطات إضافية.

اجهة االحتجاجات الغاضبة التي نظمها ل مجموعات اليسار لموُ بَ السالم من ق   تم تنظيم مسيرة
ه، وُصور في ر  وَ وقد اشتعلت النيران في صُ  ،"رابين"اليمين والتي تحولت إلى مشاهد تحريض شرس ضد 

وتم نقل التوابيت التي تحمل اسمه في بعض هذه االحتجاجات، حاول  ،زي القوات الخاصة النازية
 "جيلون" الشاباك رئيس رحذ  حيث  وُمهاجمته،اختراق الطوق األمني في ون وكادوا أن ينجحوا المتظاهر 

السفر في سيارة  "رابين"حتى أنه طلب من  ،اولون إيذاء زعيم حكوميد قد يحُ اليهو  "اإلرهابيين" أن من
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ن على محمل الجد، الذي لم يأخذ تحذيرات جيلو  "رابينلكن " ،ترة واقية من الرصاصصفحة وارتداء سُ مُ 
 ناسبات نادرة.تراجع عن الفكرة األخيرة ولم يمتثل إال في مُ 

كان يشك في أن أنصار اليسار سوف  "رابين"غم من أن على الر   ،كبيراا  كان التجمع نجاحاا 
بشكل  "رابين"لقد رأوا  ،إال أن ما ال يقل عن مائة ألف حشروا في الميدان وهللوا له ،يخرجون ويتظاهرون

ل واحد منكم على وقوفه ضد : "أريد أن أشكر كُ بدأ حديثه ،ظهر مشاعر نادرةم رجل انطوائي للغاية يُ عا
 ،طوال حياتي لقد كنت رجال  عسكريا   ،رصةهذه الحكومة قررت منح السالم فُ ، نف ومن أجل السالمالعُ 
فرصة كبيرة  ،،لسالمرصة لناك اآلن فُ رصة للسالم. أعتقد أن هُ ناك فُ طالما لم تكن هُ  خضت حروبا  و 

أريد أن أقول دون أي  ،حاولون إلحاق األذى بنا لتخريب السالمالسالم له أعداء يُ ، ويجب اغتنامها
للسالم، حتى بين الفلسطينيين: منظمة التحرير الفلسطينية التي  شرط أو تحفظ: لقد وجدنا شريكا  

 ناك سالم".يكون هُ مكن أن ركاء ال يُ بدون شُ ألنه  ،"الرهاب"كانت عدوا  أوقفت 

صفحة التي بعد ذلك صافح رابين األشخاص الموجودين على المنصة وتوجه إلى السيارة المُ 
أسود البشرة يقف  الشاباك شاهدوا شاباا  من رجال األمن ،راسه الشخصيينكانت تنتظر في الجوار برفقة ح  

إيغال "تسلل الشاب  ،عن الطريق حاولوا إبعادهلكن بسبب مظهره اليهودي لم ي   ،في طريق رئيس الوزراء
 "رابين"أمام حراس ، و تطرفين في الخليلستوطنين الم  الم  ويقين مع  ،الحقوقيدرس طالب "، كان عامير

 أطلق ثالث طلقات على رئيس الوزراء، مما أدى إلى مقتله. ،ذهلةهولة مُ بسُ و 

في مركز  "ل عاميريغئا"من قسم التحقيق في الشاباك كان أول من استقبل  "ليئور أكرمان"
أوضح لي أن رابين  ،تكلفة ظلت عالقة على وجهه لساعات عديدة"وصل بابتسامة مُ استجواب الشاباك: 

سالم وتسليم طلقاتي ستوقف عملية ال ،قال لي: "سترى" ،قد خان الوطن وأنه يجب على أحد أن يوقفه
 ".األراضي للفلسطينيين

حيث  "،جون كينيدي"حدث في أمريكا بعد اغتيال كما  ،الرعد صوتمثل ” إسرائيل“ ضرب القتل
إلى ” اإلسرائيليين“ نزل مئات اآلالف من ،سيتذكر الجميع بالضبط أين كانوا عندما تم بث األخبار

بمن فيهم  كانت الصدمة أكبر ألنها لم تحدث ألي شخص تقريباا  ،الشوارع وأشعلوا الشموع وبكوا
 لقد فشل الشاباك فشالا  ،قد يقتل زعيم األمة اليهودية يهودياا أن  -المسؤولون عن حراسة رئيس الوزراء 

م السماح له ثُ  "مير"عاديرها التي يُ  "اإلرهابية"ختلفتين: أوال من خالل عدم معرفته بالخلية ، مرتين مُ ذريعاا 
 ساد مزاج من اليأس عبر المنظمة.حيث  ،سدسوبيده مُ  "رابين"باالقتراب من 

وشمعون بيريز الذي حل محل رابين كرئيس للوزراء  ،لى قيد الحياةكان ال يزال ع "عياش"لكن 
 "كارمي جيلون"قرر رئيس الشاباك و  ،هندس" حماسع على الصفحة الحمراء ضد "مُ وق   ،ووزير الدفاع
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حتى ال ُينظر إلى  "عياش"بل االستمرار حتى القضاء على  "رابين"باشرة بعد اغتيال عدم االستقالة ما 
 .كبيرحرج ا فشل مُ واليته على أنه

كانون الثاني )يناير(  5في صباح يوم الجمعة و  ،نبلة في الهاتف المحمولناك قُ وال تزال هُ 
خيم جباليا قبو في مُ  في حيث كان يختبئ في الليلة السابقة "داأسامة حم"إلى منزل  "عياش"، عاد 1996
المحمول، الذي حصل  "داحم"اتف به "عبد اللطيف عياش"اتصل والده  اا صباح 9في الساعة و  ،لالجئين

الغرفة وغادرت ، د: "أعطيت عياش الهاتف وسمعته يسأل والده عن حالهاقال حم ،"كمال"عليه من عمه 
 ألتركه وشأنه".

 ،كان يكفي لخبير التعرف على الصوت إعطاء اإلشارة ،أخبر عياش والده كم يحبه ويشتاق إليه
 الطائرة وفجرت العبوة. هذه المرة وصلت اإلشارة إلى الهاتف عبرو 

ناك استقبال وحاولت االتصال اعتقدت أنه لم يكن هُ ، قال عبد اللطيف عياش: "فجأة انقطع الخط
 ".د ظهر ذلك اليوم قيل لي إنه ُقتلبع ني لم أتمكن من ذلك،مرة أخرى لكن

اء حماس شطفي تلك الليلة بدأ نُ و  ،فن عياش في غزة في اليوم التالي في جنازة حضرها اآلالفدُ 
 "فتحت أبواب جهنم".لقد  :قال ناطق باسم حماس ،في تجنيد انتحاريين في الضفة الغربية

 
 جنازة المهندس يحيى عياش
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26 
 كطفل صغير" وبريئًاكاألفعى  ًا"ماكر

 

ال ُتحصى اا بالغة و وألحق أضرار  ،كان يحيى عياش مسؤوالا عن مقتل وتشويه مئات األشخاص
 عملية السالم.و ” إسرائيل“ بدولة

ناك العديد من كبار القادة اآلخرين في قيادة حماس المسؤولين عن القوات في ذلك الوقت كان هُ 
لكن ، ”اإلسرائيليين“ مسؤولون عن هجمات دامية ضد اإلقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهم أيضاا 

ي المحتلة وبشكل رئيسي في وعمل معظمهم داخل األراض ،والبقية "عياش"كان هناك فرق جوهري بين 
 "االنتحارية"كان المسؤول األول عن التفجيرات  "عياش" ،نود على الطرقكمائن باألسلحة النارية ضد الجُ 

 كانت موجهة ضد المدنيين.التي و  ،نفسها” إسرائيل“ التي وقعت داخل

وعة من ب مجمفي األشهر األخيرة من حياته درّ و  ،وفاتهبعد  الثوري حتى "عياش"عاش عمل 
وعلى أساليب تجنيدهم  "،لالنتحاريين"بوات الناسفة الصغيرة والقاتلة شطاء حماس على فن صناعة العُ نُ 

عدادهم قائمة "الشاباك" أصبح  على ضعبعد أن وُ  ،"محمد دياب المصري"وكان أحد هؤالء الرجال  ،وا 
  .تماماا  ختلفل ليلة في مكان مُ ، ألنه كان ينام كُ "محمد ضيف"في حماس باسم  معروفاا 

رب من قرية بالقُ  نزحتخيم خان يونس بقطاع غزة لعائلة في مُ  1965ولد عام "محمد الضيف" 
وفي مايو  1987إلى حماس فور تأسيسها عام  "ضيفال"انضم  ،1948من عسقالن في حرب عام 

لحركة لكونه عضو في الجناح العسكري  كم عليه بالسجن ستة عشر شهراا قل ألول مرة وحُ اعتُ  1989
كان يعلم عن  "الضيف" العمل العسكري، لكنه عاد إلى النشاط فور إطالق سراحه والمشاركة في ،حماس

في تشرين و  ،ثبان الرملية خارج غزةعلى الكُ والتي كانت  ،يعّلمها سراا  "عياش"رش العمل التي كان و  
 ل القطاع.داخ "اإلرهابية"حماس لبعمليات  "الضيف" تم تكليف 1993الثاني )نوفمبر( 
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الدين رئيس كتائب عز  "ضيفال"أصبح  "عياش"في يوم دفن 
في تلك الليلة بدأ في تجنيد و  ،القسام الجناح العسكري لحركة حماس

 بدأ باالنتقام.، وبعد شهر "االنتحاريين"

شباط  25في  ،"إرهابية"ورجاله أربع عمليات  "ضيفال"ذ نف  
دس مما أدى حافلة في القُ نفسه في  "انتحاري"ر فج   1996)فبراير( 
آخر  "انتحاري إرهابي"وفي نفس اليوم قتل  ،شخص 26إلى مقتل 

نود خارج تنقلة للجُ وجرح ستة وثالثين آخرين في محطة مُ  ندياا جُ 
جوم آذار وقع هُ  / مارس 3بعد أسبوع في صباح و  ،عسقالن

 19آخر على حافلة في القدس مما أسفر عن مقتل  "انتحاري"
صابة شخصاا  وقع مارس  4في اليوم التالي و  آخرين، ثمانية وا 
زدحم في قلب تل بالقرب من خط ماكينة الصراف اآللي في مركز ديزنغوف وهو مركز تجاري مُ  انفجار

صابة أكثر من مائة. اا شخص 13أبيب مما أسفر عن مقتل   وا 

على  "اإلرهابية"أدرك تأثير هذه الهجمات  ،كرئيس للوزراء "رابين" فَ لَ الذي خَ  "شمعون بيريز"
قرر إجراؤها في قبلة المُ دعمه لعملية السالم وآفاقه في االنتخابات المُ مدى و  ،”اإلسرائيلي“ الرأي العام

ل ما يحتاجه للتخلص وأمر الشاباك بعمل كُ  "،محمد ضيف"ع على صفحة حمراء ضد وق   ، لذلكمايو
فترض أن لفلسطينية التي كان من المُ السلطة او  ،نجح في البقاء على قيد الحياة "ضيفال"لكن  ،منه
جبريل "زعم حيث  ،فاوضات السالم لم تفعل شيئاا زء من مُ كجُ  "اإلرهاب"حاربة ساعد الشاباك في مُ تُ 

 لفعل ذلك،الصالحية  "لم تكن لدي   :قرب من عرفاتؤساء أجهزة األمن الفلسطينية المُ أحد رُ  "الرجوب
 "يوفال ديسكين" ،"لطةلم يكن لدي الرجال واألدوات والسُ حماس لكن  "إرهاب"حاربة نت أرغب في مُ كُ 
كانت لديه صالحيات هائلة لكنه  ،"جبريل كاذب قال:حيث  نسق الشاباك مع الفلسطينيين ال يتفق معهمُ 

 ."كبيرا   تلقى أوامر من عرفات بأال يبذل جهدا  

 بعة وثالثين متهماا وأر  "ضيفال"على اعتقال  "عرفات"حمل  "بيريز"قبل الهجمات األربع حاول 
 ،كانون الثاني / يناير 24في  "عرفات"سافر إلى غزة لعقد اجتماع عاجل مع حيث  ين،آخر  "إرهابياا "

ال : الذي قال لعرفات "يعالون"وكان معهم رئيس الرابطة  "يجب أن تعتقل هؤالء األشخاص على الفور وا 
 ل شيء في الفوضى".فسوف يغرق كُ 

 .محمد ضيف فورا!"عتقلوا ا" وطالب "بيريز":

 محمد من؟ ..سأل بالعربيةو حمد شو؟" "مُ  ...بعينين مفتوحتين في حيرة "عرفات"نظر إليهم 

 محمد الضيف



|  |    

 

- 442 - 

يون شعبه كما لو أنه ال يستطيع جعلوه ينظر في عُ  "االنتحاريين"في النهاية أدرك عرفات أن 
ه حتى ولو عن طريق جتمع الدولي وكأنه شخص يمد يدوفي نظر المُ  ،لطة الفلسطينيةالسيطرة على السُ 

في ” اإلسرائيليين“ لقد أدرك أن عملية السالم ستنتهي إذا استمر تفجير ،القاتل "اإلرهاب"اإلغفال إلى 
جوم الرابع شنت قواته األمنية حملة شرسة ضد حماس حيث اعتقلت بعد الهُ و  ،الحافالت ومراكز التسوق

 .تأخراا مُ كان  ذلككن لو  ،من قياداتها واستجوبتهم بأقسى أساليب التعذيب 120
من ناحية ف ،ولديه نفسية لم نكن على دراية بها ،للغايةعقدا   مُ  "عرفات كان شخصا  قال بيريز: 

ل شيء في نفس أراد أن يكون كُ  ،مثل طفل صغير ا  من ناحية أخرى ساذجو  ،مثل الثعبان كان ماكرا  
ل أعياد كُ و ل األسماء تذكر كُ ية من ناحية كانت لديه ذاكرة استثنائي ،رجل سالم ورجل حرب ،الوقت
 ."خرى لم تكن الحقائق والحقيقة تهمه دائما  من ناحية أُ و  ،كل األحداث التاريخيةو الميالد 

أحضرت له  ،صاب باألكزيما وهذا يتطلب الشجاعةوأكلت من يد الشخص المُ  "جلسنا معا  
قيقة لكنه كذب على وجهي دون أنها د كان يعلم جيدا   ،حماس في أراضيه "إرهابيي"معلومات عن كبار 

أبعدني عن و قضى علّي و لقد دمرني الرعب  ،عندما تم إقناعه كان األوان قد فات بالفعلو  ،شكلةأي مُ 
 لطة".السُ 

بمثابة دراسة حالة عن كيف  1996في شباط )فبراير( وآذار )مارس(  "اإلرهاب"كانت موجة 
قطة في عشرين نُ  "بيريز"في بداية شباط تقدم و  ،ر مجرى التاريخغي  مكن للهجمات االنتحارية أن تُ يُ 

نتصف آذار )مارس( كان لول مُ بحُ و  ،"بنيامين نتنياهو"حافظ ه الصقر المُ عارضاستطالعات الرأي على مُ 
مايو فاز  29في  ،بفارق خمس نقاط مئوية فقط "بيريس"وتصدر  ،الفجوة بشكل كبير قد سدّ  "نتنياهو"
التي لم يستطع بيريز  "اإلرهابية"ل هذا بسبب الهجمات كان كُ و  ،ت٪ من األصوا1بنسبة  "نتنياهو"

"أخرجوا عملية السالم عن قد ضمنوا انتصار اليمين و "يحيى عياش"كان أتباع و  ،ببساطة إيقافها
 ."يسرائيل حسون"على حد تعبير نائب رئيس الشاباك  ،مسارها"

قال البعض إن هذا بسبب  ،م تقريباا دة عاأنه بعد االنتخابات توقفت الهجمات لمُ  ،من الغريب
يعتقد البعض اآلخر أن فيما  ،حملة عرفات ضد حماس واعتقال العديد من أعضاء جناحها العسكري

أوقف بالفعل عملية السالم بشكل  "نتنياهو"حماس لم يعد لديها أي سبب لتنفيذ الهجمات االنتحارية ألن 
 ي حال.شبه كامل وهو الهدف قصير المدى للهجمات على أ

 ،عوباتحصى من الصُ لكن حكومته أعاقت العملية بعدد ال يُ  ،اتفاقيات أوسلو "نتنياهو"لم ُيلغ 
 أبداا  "نتنياهو"خرى لم يسرع من ناحية أُ و  ،وطوال فترة واليته األولى توقفت عملية السالم بشكل شبه كامل
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عدم و هو عدم القيام بأي شيء: سلوب عمله كان أُ فقد  ،روع في عمل عدوانيفي استخدام القوة أو الشُ 
 بادرة أو الحرب أو السالم.أخذ زمام المُ 

من األراضي ” اإلسرائيلي“ من استمرار التأخير في االنسحاب من جهته كان غاضباا عرفات، 
ضرب  1997مارس  21في و  ،شطاء حماس الذين اعتقلهممنه أطلق سراح بعض نُ  ماا اوانتق ،الفلسطينية

عن  نفسه في مقهى على الرصيف ليس بعيداا  "انتحاري"قلب تل أبيب عندما فجر  خرى فيالتنظيم مرة أُ 
في و  ،صيب ثمانية وأربعون بجروح بعضهم خطيرةت ثالث نساء وأُ لَ ت  وقُ  ،المنزل السابق لديفيد بن غوريون

بعمل  وعلى الرغم من اقتراحات رفاقه بالقيام ،خرىضبط النفس مرة أُ  "نتنياهو"أعقاب هذا الهجوم أبدى 
 عسكري في المناطق الفلسطينية فقد امتنع عن األمر بأي استخدام للقوة.

خابرات تزايدة بين الطريقة التي ينظر بها سالحا المُ وء على الفجوة المُ ط تفجير تل أبيب الضُ سلّ 
الفلسطيني اعتقد أن الزعيم  "أيالون"الشاباك بقيادة  ،إلى عرفات "اإلرهاب"كافحة اإلسرائيليان الرئيسيان لمُ 

هد لكبح حماس ألنه أراد تجنب المواجهة مما سمح باستمرار الهجمات وعدم بذل جُ  وضعيفاا  اا كان سلبي
 مع الحركة اإلسالمية األصولية.

 اعتقد أن عرفات كان محورياا  ،صاحب الشخصية الكاريزمية "موشيه يعالون"برئاسة اللواء  "أمان"
حادثات السرية بين صوص من المُ شاهدا نفس النُ  أمانالشاباك و  ل منعلى الرغم من أن كُ و  ،شكلةفي المُ 

شير إلى أن عرفات قد أعطى فقط يعتقد أن المواد االستخباراتية تُ  "يعالون"إال أن  ،عرفات وقادة حماس
ؤساء الوزراء لرُ  "يعالون"قال  ،فاوضاتمود في المُ من أجل كسر الجُ  "إرهابية"الضوء األخضر لهجمات 

"عرفات في تقديره، و ، "نتنياهو"و "بيريز"و "رابين"خابرات العسكرية ذين خدم في ظلهم كرئيس للمُ الثالثة ال
 بأن "رابين"إنه في وقت الحق كان قول  "يعالون"قال و  ،جهز شعبه للسالم معنا، بل للحرب"ال يُ 
كما لو أنه ال  "الرهاب"حارب وتُ  ،"إرهاب""تسعى إلى السالم كما لو أنه ال يوجد  يجب أن” إسرائيل“

، ألن الرجل الذي كانوا يحاولون تحقيق السالم معه كان نفس "ا  غبي تصريحا   ذلك كانلقد  ،يوجد سالم
 .لهم سبب الرعبالشخصية التي كانت تُ 

 مالية اليسارية فيللحركة العُ  بارزاا  وابناا  "،ةبَ رَ عَ "في كيبوتس في صحراء  عضواا  "يعالون"كان 
جعله  الحقاا  "األركان العامة"ثم رئيس  "أمان"إن ما رآه في المواد االستخبارية كرئيس لكنه قال  ،”إسرائيل“
تبة العسكرية والسياسية إلى تضخيم في الرُ  يعوده الصارخأدى صُ حيث  ،غير رأيه ويتأرجح إلى اليمينيُ 

حيث  ،ود القادمةقفي العُ ” اإلسرائيلية“ تشددة وانتهى األمر بتأثير كبير على شكل السياساتآرائه المُ 
جتمع االستخبارات الذين يتبنون من عدد قليل من أعضاء مُ  ألنه كان واحداا  حاراا  رحب به اليمين ترحيباا 

ؤون االستراتيجية كومته وزيراا للشُ الذي عّينه في حُ  "لنتنياهو"قربين صبح أحد أقرب المُ سيُ و  ،مثل هذه اآلراء
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المتمسك  "يعالون"بعد أن أصر  2016ره على التنحي في عام على الرغم من أنه أجب ،م وزيراا للدفاعثُ 
 حاكم.جريح عاجز يجب أن يُ  "إرهابي"ندي الذي أطلق النار وقتل بالقانون واالنضباط على أن الجُ 

وال شك في أن اشمئزازه من  ،صدقاا ” اإلسرائيليين“ من أكثر السياسيين تبر أيضاا يعُ  "يعالون"
وقال:  ،بنشاط "اإلرهاب"على إيمانه بأن عرفات يواصل دعم  وظل ثابتاا  ،تماماا  عرفات كان حقيقياا 

لكن من الواضح أن  ،عتاد على جمع األدلة التي ستقف في المحكمة وتؤدي إلى الدانة""الشاباك مُ 
، بل يتحدث معهم عن الجهاد "اذهبوا ونفذوا الهجمات"إنه ال يقول لقادة حماس  ،عرفات أكثر حنكة

حتى يومنا هذا  ،ناك حاجة ألكثر من هذاليست هُ  ،ميع كبار المسؤولين الذين اعتقلهمطلق سراح جويُ 
 هل هذا يعني أنه لم يأمر بذلك؟" ،وقع من قبل هتلر يأمر بإبادة اليهودثور على أي أمر مُ لم يتم العُ 

ق عرفات كلمات رئيسه: "عندما أراد ذلك أغلب أمانحللي أحد كبار مُ  "يوسي كوبرفاسر"د العميد أي  
ثم بدأ بالسماح لهم بالرحيل بعد أن قرر أن  ،شطاءهاواعتقل بعض نُ  ،ؤسسة لحركة حماستسعة عشر مُ 

قالوا له "أطلقوا سراح  ،وطالبت حماس بإثبات جديته ،"اإلرهابية"الوقت قد حان الستئناف الهجمات 
 ،رية"طلق الحُ قين أنك تمنحنا مُ هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنعلم بها على وجه الي، إبراهيم المقادمة

امتثل عرفات وبعد فترة وجيزة نفذوا  ،؟ ألنه ترأس فرقة كانت ستغتال عرفات بنفسهبالذات "مقادمة"لماذا 
تطوراا بما يكفي إلطالق إن عرفات كان مُ  "كوبرفاسر"يقول  ،جوم بالقرب من مقر بن غوريون السابق"الهُ 

” اإلسرائيليون“ بحيث يكون” اإلسرائيلية“ مناطق خاضعة للسيطرةجناء حماس الذين يعيشون في سراح سُ 
وفي أي حال من األحوال إطالق سراح الرجال الذين ال تربطهم  ،قادرين على إلقاء اللوم على أنفسهم فقط

 ."اإلرهابية"مكنة بينه وبين الهجمات وذلك للحفاظ على أكبر مسافة مُ  ،صالت بفتح
___ 
 

نتجات والمالبس بالناس الذين يتسوقون لشراء المُ مزدحم  دس دائماا ي القُ ف "ماهانيه يهوده"سوق 
نذ نهاية القرن كان مُ وقد خدم السُ  ،سي للمدينة طريق يافا وشارع أغريبيقع بين الشريان الرئيس ،الرخيصة

لوان هور والفالفل بصوت عال  وجميع األمع البائعين الذين يبيعون اللحوم واألسماك والزُ  ،التاسع عشر
 م سياحي شهير.علَ مَ ، كما أنه ُيعتبر زدحموالروائح والمعالم في سوق أصيل مُ 

لم ينتبه أحد عندما سار رجالن يرتديان بذالت سوداء  1997يوليو  30في ظهر يوم األربعاء 
لحقة ثقيلة وتوغلوا كان الرجال يحملون حقائب مُ  ،نق وسط الحشد الصاخبمصان بيضاء وربطة عُ وقُ 

 ،"ضيفالمحمد "من بعضهم البعض كما أمرهم  متراا  150قلب السوق وتوقفوا على مسافة  في عمداا 
 عانقونهم.رب من أجسادهم كما لو كانوا يُ شدوا حقائبهم بالقُ 
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فجرهما  ،تفجرات والمسامير والبراغيكانت األكياس مليئة بنحو ثالثة وثالثين رطالا من المُ 
 178صيب وأُ  تطايرة عن مقتل ستة عشر شخصاا ت والشظايا المُ أسفرت االنفجاراحيث ، الرجال الهائلون

 آخرين.

أدرك  "ضيفال"لكن  ،رسل إلى الصليب األحمرجوم في بيان أُ أعلنت حماس مسؤوليتها عن الهُ 
المعلومات لتحديد من كانوا على  تحدد هوية الجناة واستخدمستُ أن الشاباك بعد التفجيرات السابقة،  أيضاا 

قاموا بقص  ،كبيرة إلخفاء هوياتهم هوداا فجرون جُ هذه المرة بذل المُ  لكلذ ،جومالهُ اتصال بهم قبل 
حققو الشاباك من تعقبها إلى صاحب متجر لذلك لن يتمكن مُ  ،لصقات من مالبسهم على سبيل المثالالمُ 
وكان  ،مكن من أجسادهم ووجوههمأمسكوا قنابلهم بإحكام لتدمير أكبر قدر مُ و  ،عين قد يتعرف عليهممُ 
 ،عتاد بين الفلسطينيينالتعزية كما هو مُ  الستقبالشطاء حماس قد طلبوا من عائالتهم عدم نصب خيام نُ 

 لذلك لن يتمكن الشاباك من التعرف عليهم وتكوين صورة لجهات االتصال بهم.

زراء بأنها حددت هوية وبعد عمل استقصائي كبير تمكنت الوكالة من إبالغ رئيس الوُ  ،ومع ذلك
 جوم وتجنيد االنتحاريين.كان وراء التخطيط للهُ  "ضيفالمحمد "القتلى وأن  "رهابييناإل"

في  ،صغرزراء المُ لمجلس الوُ  اجتماعاا  "نتنياهو"بعد عشرة أيام من التفجير عقد رئيس الوزراء 
 اباكأن أوضح مسؤولو الموساد والشبعد  ،بداية االجتماع أوضح أنه انتهي من التحلي بضبط النفس

تحدة وأوروبا لوزراء أن العديد من قادة حماس قد لجأوا إلى األردن وسوريا ودول الخليج والواليات المُ ل
زراء رئيس الوزراء ووزير الدفاع ض مجلس الوُ فو  و  ،أنه يؤيد اتخاذ إجراءات ضدهم "نتنياهو"أعلن و 

 .المستهدفةبتحديد األهداف 

كان  ،قائمة الضرباتبوطالب  "داني ياتوم"وساد العام دير الممُ  "نتنياهو"في اليوم التالي استدعى 
 ."موشيه )ميشكا( بن ديفيد"رية ساخابرات في قيباط المُ رية وكبير ضُ سابرفقة رئيس قي "ياتوم"

قصير وقوي، كان يرتدي لحية طويلة غير تقليدية ودخل  ،رجالا غريباا في الموساد "بن ديفيد"كان 
حرر قد ترجمة والمُ كانت والدته المُ و  اا،مسة والثالثين المتقدمة نسبيفي سن الخا 1987الموساد في عام 

عندما بلغ الثامنة و  ،تحدثت إليه باللغة الروسية فقط، لذلك كان يتحدث تلك اللغة قبل أن يتعلم العبرية
ن ستشاريحيث استمع إلى المُ  8200للوحدة  طبيعياا  رشحاا عشرة من عمره جعلته معرفته باللغة الروسية مُ 

” اإلسرائيلي جيش الدفاع“عندما تقاعد من و  ،ساعدون الجيشين المصري والسوريروس الذين كانوا يُ الُ 
قام ثم  ،”إسرائيل“ للشباب في دير مركزاا ثم عاد ليُ  ،تحدة لفترةفي الواليات المُ ” ةيإسرائيل“ مّثل حركة شبابية

 ،في األدب والحزام األسود في الكاراتيه  توراهكتباا ونال شهادة الدك وألفدس يول في جبال القُ بتربية الخُ 
 ثالثة أطفال. وقام بتربيةكما تزوج 
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 ،التقدم إلى الموساد "بن ديفيد"قرر  ،ل هذاوفقط بعد تحقيق كُ 
هيونية كما أنني فهمت األهمية الصُ  "لقد أثار اهتمامي حقا  وأوضح: 

م بأشياء والوطنية للمساهمة في أمن البالد بعد عدة سنوات من القيا
ستعرة في لبنان وأن السالم ال يزال بعيد لقد رأيت أن الحرب مُ  ،لنفسي

 المنال وأنه ال يهم أي شخص من القدس إلى تل أبيب".

كان من األسهل  ، بلقال لم يكن األمر أن ال أحد يهتم بالضبط
"حشد المقاهي في تل  ،خطيراا  ببساطة التظاهر بأن العالم لم يكن مكاناا 

، وجوديا   تواجه خطرا  ” إسرائيل“ واجهون رؤية واضحة لعالم ال تزال فيه دولةفعل عندما يُ أبيب ين
ل جهد وال تدخر على التآمر وجد عدد قليل من األشخاص والمؤسسات التي تبذل كُ وحقيقة أنه ال يُ 

  ."على كيفية إيذاءنا وتدميرنا

أعتقد ، ص السيئين وأن تجلس فقطفكر في األشخا"إنه لمن دواعي سروري أال تُ : قال بن ديفيد
 ،غامرة والرغبة في حياة مهنية جيدةب المُ إن حُ  ،ظمى من الناس في الموساد مثليأن الغالبية العُ 

بدون االقتناع بأن قضيتك هي دافع وطني قوي وعادل ال يمكنك البقاء على قيد الحياة في العملية 
 الثانية".

حتملة لحماس في ومعهم ملفات عن عدة أهداف مُ  "هونتنيا"ومساعدوه إلى مكتب  "ياتوم"وصل 
محمود "كان أحدهم  ،أوروبا والشرق األوسط كانت مسؤولة عن حيازة األسلحة أو جمع التبرعات

رفض  "نتنياهو" ،إلى مصر وفر الحقاا  1988نديين إسرائيليين في عام ، الذي اختطف وقتل جُ "المبحوح
 ريد قادة وليس تجار".أُ .. الكبيرة وليس هذه األسماك الصغيرة"أحضر لي بعض األسماك قال: و القائمة 

البلد  ،ليا لحماس في األردنكانت القيادة العُ  ،ورفاقه "بن ديفيدـ"شكلة صعبة لمُ  "نتنياهو"ل أمر شكّ 
 "رابين"بأمر من ” اإلسرائيلية“ المخابراتو عاهدة سالم قبل ثالث سنوات؛ معه مُ ” إسرائيل“ عتالذي وق  
وكان من الواضح  ،ناك دون إذن األردنيينجاملة الدبلوماسية األساسية لم تتمكن من العمل هُ المُ  وبدافع

 عظم رعاياه من الفلسطينيين لن يمنح هذا اإلذن.سين الذي كان مُ أن الملك حُ 

بن "قال  ،هو أمر محل خالف "لنتنياهو"عوبات اللوجستية ما إذا كان الموساد قد أوضح هذه الصُ 
 ريد العدام بدون آثار أقدام"."أخبرنا نتنياهو أنه يُ  :"ديفيد

ليست و  ،القنابلو سدسات المُ و نفذ مثل هذه العملية بالبنادق : "أعرف كيف أُ "قيسارية"قال له رئيس 
 ما، عندما يتعين عليك التصرف لضرب هدفف من النوع الذي ُتريد، لدي خبرة في توجيه عملية صامتة

ذا حدث خطأ ما فال يُ هاتصال فعلي مع صول إلىالوُ سوى  عليكفما  ، ندقية والهربمكنك إسقاط البُ ، وا 

 ميشكا بن ديفيد
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ريد تعريض العالقات مع ألنني ال أُ ، همة صامتةهم بما يكفي بالنسبة لك للقيام بمُ "هذا مُ  :"نتنياهو"قال 
دوث ال يمكنني السماح بحُ  ، ألنهأنا بحاجة إلى القضاء على قادة حماس" :وقال أيضاا  ،األردن للخطر"

 ".المزيد من التفجيرات االنتحارية مثل هذه

 السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والذي كان حاضراا  "شمعون شابيرا"أكد العميد  خرىمن ناحية أُ 
قال  ،شكلةهمة في األردن سيكون مُ أن تنفيذ مُ  مثلي قيسارية لم يقترحوا أبداا في جميع االجتماعات، أن مُ 

، هة في الحديقة مثلها مثل القيام بها في وسط تل أبيبطباع بأنها كانت نزُ "لقد أعطونا االنشابيرا: 
 ".مكن أن يحدثال شيء يُ و ال توجد مخاطر، و  ل شيء بسيطا  ن كُ أكو 

أضاءت عيون  ،حتملة ألربعة من قادة حماس يعيشون في األردنعاد الموساد بقائمة أهداف مُ 
كان  ،و مرزوق رئيس المكتب السياسي لحركة حماسكان على دراية بأحد األسماء: موسى أب ،نتنياهو
تمت الموافقة على  ،تسليمه” إسرائيل“ تحدة حتى طلبتيعمل دون عوائق في الواليات المُ  "مرزوق"أبو 

حاكمة ستكشف على قرر التخلي عنه ألن الشاباك حذره من أن المُ  "رابين"الطلب لكن رئيس الوزراء 
 إلى األردن. "مرزوق"أبو ذلك قام األمريكيون بترحيل  بدال منو  ،األرجح مصادر معلوماته

 بقتله لكن ذلك جعل الموساد حذراا  "نتنياهو"ولم يزعج  ،أيضاا  أمريكياا  مواطناا  "مرزوق"أبو كان 
في  "مرزوق"أبو ق بالعالقات مع الواليات المتحدة، وضع الموساد لح  من أجل تجنب الضرر الذي قد يُ 

تحدث وخلف المُ  ،نائب مرزوق "خالد مشعل"وهذا يعني أن اسمه وراء  ،مة أهدافهالمرتبة األخيرة على قائ
 العضو البارز في مكتبها السياسي. "إبراهيم غوشة"وخلف  "محمد نزال"باسم حماس 

ندرة الموارد أو الوقت بسبب  ،ل منهمالم يكن لدى الموساد سوى القليل من المعلومات عن كُ 
ناك معلومات استخبارية كافية حول ستهدف إال إذا كانت هُ كن تنفيذ القتل المُ مال يُ وبذلك  ،لملء الفجوات

ناك المزيد لذلك كان من المعقول أن يتم اختيار الشخص الذي يترأس ترتيب األولوية إذا كان هُ  ،الهدف
 .بهذه الطريقة يجب أن تكون حياة آخر شخص في القائمة آمنة نسبياا و  ،من المعلومات االستخبارية عنه

إلى األردن في مهمة استكشافية تحت قيادة رئيس  "الحربة"بعد ثمانية أيام ذهب ستة من أعضاء 
عام، والذي كان  40مر البالغ من العُ  "مشعل"لقد بدأوا بجمع معلومات استخبارية عن  ،"جيري"الوحدة 

وسط مدينة  يراقفي مركز تسوق  ساعدة الفلسطينية""مركز المُ دير المكتب السياسي لحماس من يُ 
لقد  ،أين يعيش وكيف سافر، وأساسيات روتينه اليومي” اإلسرائيليون“ ضون أيام قليلة عرففي غُ  ،عمان

 .على اإلطالق "مرزوق"أبو ، ولم يصلوا إلى "نزال"أو  "غوشة"تابعة كرسوا القليل من الوقت لمُ 
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أن لديهم معلومات كافية  "ونتنياه"من األردن أبلغ  التابع للموساد عندما عاد فريق االستطالعو 
عن المعلومات الكافية للعمل ضد الثالثة  لكن بعيداا  ،طة للقضاء عليهفي خُ  ضي قدماا للمُ  "مشعل"عن 

 اآلخرين.

شطاء في مقر الموساد يكتشفون كيفية كان النُ  ،تجمع المعلومات في األردن "الحربة"بينما كانت و 
مكن أن يلفت مكن أن يسبب ضجة وال يُ القتل ال يُ ف ،"نتنياهو"التي طالب بها  "العملية الصامتة"تنفيذ 

 مات ألسباب طبيعية. "مشعل"االنتباه إلى القتلة، ومن الناحية المثالية سيجعل األمر يبدو كما لو أن 

 ،مفض، ولم يتبق سوى خيار واحد: السُ رُ  ، ولكنهختلفة مثل حادث طريقتم النظر في خيارات مُ 
ل العامل السام الذي يجب استخدامه في الوحدة التكنولوجية للموساد، بالتعاون مع شاورات حو تم إجراء مُ 

نشأة حكومية سرية للغاية تقع في نيس زيونا جنوب تل لألبحاث البيولوجية وهو مُ ” اإلسرائيلي“ المعهد
ي هو في حد ذاته استقروا في النهاية على الليفوفينتانيل، وهو نظير للفنتانيل األفيوني القوي والذثم ، أبيب

خدر )وجدت شركات األدوية التي حاولت تطوير الليفوفنتانيل الستخدامه كمُ  ،أقوى بمئة مرة من المورفين
 .قتل المريض( مكن السيطرة عليه بشكل كاف  لتجنبجراحي أنه ال يُ 

دواء وهو ، ليفوفنتانيلمن العقار السام  "مشعل"إلى  ةا لسَ رعة قاتلة خ  طة هي إعطاء جُ كانت الخُ و 
حيث على مدى ساعات ويعمل  بطيء التأثير نسبياا 

عاس أكثر فأكثر حتى ينام في بالنُ  مشعلسيشعر 
في  قلبه وقفبطئ الدواء تنفسه ويُ ثم يُ  ،النهاية
يبدو أن وفاته ليست أكثر من وبذلك س ،النهاية

سكتة دماغية أو نوبة قلبية، وال يترك ليفوفنتانيل أي 
التأثير م يختبر شخص ما لذلك ما ل ،عالمات تقريباا 

ثة لن يكشف عن على وجه التحديد فإن تشريح الجُ 
 رية.ساكما أطلق عليها البعض في قي جرعة اآللهة"" ،شيء

اقترح  ،دون اكتشافها [جسم مشعل]شكلة التالية هي كيفية إدخال المادة إلى نظامه كانت المُ 
ستخدمة في تحصين ية على غرار تلك المُ المعهد البيولوجي استخدام جهاز الموجات فوق الصوت

ال يزال هذا الجهاز يتطلب االقتراب من  ، ولكنيمكن أن يحقن المواد دون استخدام إبرةو األطفال، 
رية أن أفضل مكان لتنفيذ ساقررت قي ،حتمل أن يشعر بنفخ خفيف من الهواء الرطبالذي من المُ  "مشعل"

اقترب منه  ،زدحم حيث يتزاحم المارة بين الحين واآلخرمُ  في شارع وتحديداا  القتل سيكون في العراء
م وفي نفس اللحظة يقوم اآلخر برش السُ  لبة صودا ممزوجة جيداا فتح أحدهما عُ ينصران من الخلف و عُ 

 منيطلق النار  Spider Manراحة يده )تخيل  التي ُيمسك بها فيمن أداة الموجات فوق الصوتية 

 خالد مشعل
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ناك سوى سائحين مع علبة من لم يكن هُ تبلل من جسده ليرى ما الذي  عندما استدار مشعلو  ،شبكته(
طورة كان طبيب الموساد في عمان يحمل الترياق في حال وألن المادة كانت شديدة الخُ  ،الصودا الغازية
 شطاء قطرة بالصدفة.المس أحد النُ 

بكوكاكوال في شارع  ةحيث تم رش الكثير من المار -سلوبهم أُ  يتدربون علىكان القتلة ال يزالون 
تخنث لتجنب التفتيش، في أوائل سبتمبر عندما قام ثالثة انتحاريين أحدهم يرتدي زي مُ و  ،-ابن جابيرول

قتلوا خمسة من بينهم طفل يبلغ من العمر  ،دسشاة في القُ بتفجير أنفسهم في مركز بن يهودا للمُ  واقامثم 
قال نتنياهو أثناء شخص، حينها  181، وأصابوا من لوس أنجلوس كان يزور العائلة أربعة عشر عاماا 

من هذه فريد أن أوضح هذا األمر قال: "أُ و  ،الطبي إنه سئم "شعاري تسيديك"زيارته للجرحى في مركز 
 ."تماما ختلفاا اللحظة سيكون طريقنا مُ 

ضي بالمُ  "ياتوم"دير الموساد أمر رئيس الوزراء مُ  ،طوة األولى هي قتل زعيم حماسكانت الخُ 
بالعمل أوالا ضد  "نتنياهو"مرة أخرى إقناع  "ياتوم"حاول  ،"مشعل"ضرب و  "سايروس"في عملية  فوراا و  قدماا 
 مالء حماس في أوروبا ولكن دون نجاح.عُ 

بقدر ما نشأت من  "نتنياهو"ومع ذلك فإن جميع المشاكل الكبيرة التي ستتبعها لم تنشأ من أوامر 
مالء الحق الذي مارسوه أكثر من مرة في الماضي في إخبار قادتهم أو للعُ  ،وافقة الموساد على تنفيذهامُ 

بالطبع ليس من  مقبول،أو أن الخطر غير  "لم تنضج"همة حتى رئيس الوزراء نفسه بأنهم يعتقدون أن المُ 
 مارس الضغط.ريح أن نقول ذلك لرئيس وزراء يُ السهل أو المُ 

على الفور اضطر  ،"مشعل"فيذ الضربة على لكن في اللحظة التي وافق فيها الموساد على تن
على سبيل المثال في زيارتهم  ،طوات التحضيرية الروتينيةأفراده إلى التخلي عن سلسلة من الخُ 

االستكشافية تصوروا أنهم سائحون أوروبيون وشخصيات استخدموها من قبل في عمليات أخرى، والتي تم 
فقد تم  ألنهم كانوا عائدين إلى األردن قريباا  ولكن نظراا  ،يدمكن أن تصمد أمام التدقيق الشداختبارها ويُ 

 باإلضافة إلى ذلك لم يخضع العناصر أبداا  ،كندية وهويات لم يكونوا مألوفين بها كثيراا  إعطاؤهم أوراقاا 
قال أحد أعضاء لجنة تحقيق داخلية و  ،لتمرين شامل في نموذج بالحجم الطبيعي لمنطقة العمليات

لكن عملية من هذا ، "لم تكن الطريقة التي تم التخطيط بها لتنتهي بنجاح باهرحدث: للموساد في ال
إن فكرة اتخاذ تدابير احترازية ال حصر لها هي  ،النوع يجب أن تنتهي بالنجاح أو على األقل أال تفشل

 ".قعة أو الحظ السيئ بإفساد األمورتو عدم السماح لألحداث غير المُ 

الذي كان يجب أن ُيطلب منه التحقق من  "يتسحاق مردخاي"الدفاع  عالوة على ذلك فإن وزير
زراء بالسلطة الرسمية إلصدار أوامر بعمليات الموساد ؤساء الوُ يتمتع رُ حيث -العملية والموافقة عليها، 
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مخاطر دركون ال يُ و  ،-من تلقاء أنفسهم، لكنهم عادة ما يتخذون القرار النهائي مع وزير آخر أو اثنين
في وقت سابق على جمع المعلومات االستخباراتية، لكنه نه وافق إة تنفيذ مهمة بهذا الحجم، حيث وماهي

بالتفاصيل  اا تمسكومُ  سابقاا  قتالياا  جنراالا  "مردخاي"كان  ،لم يتم إخباره بالمسار األخير أو موقع العملية
 بساطة لم يكن يعرف عن ذلك.رية كما فعل في حاالت أخرى لكنه بسان استعدادات قيوربما يكون قد حس  

ال كُ قتنع بإمكانية إنهاء المهمة إنه مُ  "داني ياتوم"دير الموساد وقال مُ  نت "بسالسة وهدوء وا 
عطوني أفراد جناح العمليات لم ي لكن في وقت الحق، ذلك قد يكونو  ،خبر نتنياهو بخالف ذلكسأُ 

 ".التقديرات الصحيحة للمخاطر

ما ُيمكن أن تواجه فرقة االغتيال  وأأو تفاصيل وتكتيكات العملية بالمخاطر لم يشعر  "نتنياهو"
الموساد لديه  ؟؟"ما هو واجب رئيس الوزراء لتعيين السياسة ويتساءل نتنياهو:: من متاعب وصعاب

، لهم قلت ،وحدات استخبارات ووحدة عمليات والتي في رأيي منذ مقتل الشقاقي كانت نائمة للغاية
ليس من  ،ناسبا  مُ  خرى خالد مشعل، الذي كان في رأيي هدفا  عطوني من بين أشياء أُ أف" "أعطني أهدافا  

مكنك تنفيذ المهمة؟ كانت وظيفتي أن أسأل، "هل يُ  ، ولكنحقق الداخلي للموسادواجبي أن أكون المُ 
 ستعد؟ "ومنذ اللحظة التي قالوا فيها نعم ال بد لي من االعتماد عليهم".هل أنت مُ 

وبعد ذلك بيوم واحد دخل ر، سبتمب 19إلى األردن في  "الحربة"من فريق  ذهب أول عضوين
نفصل، ضابط مالء آخرين بينهم امرأة إلى فندق إنتركونتيننتال في عمان بشكل مُ وخمسة عُ  "جيري"

استخدم الموساد و  ،الوصول أيضاا  ال"سج  حيث ، "د.بالتين"وطبيبة التخدير  "بن ديفيد"رية سااستخبارات قي
خالفات عن المُ والذي أبلغ على سبيل المثال قامت بتخدير التقني النووي  "،لمهام خاصة تينيوم أحياناا البال
هذه المرة ولكن حاكمته. لمُ ” إسرائيل“ مكن إعادته إلىحتى يُ  1986في روما في عام  "مردخاي فعنونو"

 كان البالتين يحمل ترياق ليفوفينتانيل.

عند مدخل مكتب حماس الذي كان في الطابق الثالث  "شعللم"قرر فريق الموساد نصب كمين 
أن يسير من سيارته عند الرصيف،  "مشعل"للوصول إلى المكتب كان على و  ،من مركز الشامية التجاري

شطاء االنتظار خلف أحد من النُ  "جيري"طلب  متر،ممر يبلغ طوله حوالي ثالثين  ، وهوعبر رواق مفتوح
كانوا يتقدمون ويرشونه  ،يخرج من السيارة "مشعل"عندما كان  ،حو المدخلاألقواس والبدء في السير ن
 بالسم والكوال في وقت واحد.

مرة أخرى كان هناك و ذات مرة لم يحضر مشعل  ،ناسبةروف مُ لم تكن الظُ  أياملمدة خمس 
 حددة.جوم المُ الكثير من األشخاص في منطقة الهُ 
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ندق حتى تم إخطارهم بإيقاف الضربة في تظرون في الفُ ين "بالتينيوم"و "بن دافيد"ل صباح كان كُ 
ثيرة عمان مدينة مُ ، "ثم فعلنا ما يفعله السائحون: مشاهدة المعالم السياحيةقال بن ديفيد: و  ،ذلك اليوم

 ".لالهتمام للغاية

شكوك عامل في مركز  ، أثاروافي مهمة المراقبة "الحربة"سبتمبر أثار الرجالن من  24في 
غادرة سيتعين على الفريق مُ و  ،أن التسكع في المنطقة لفترة أطول أمر خطير للغاية "جيري"درك أ ،الشامية

 .في تنفيذ العملية كانوا سيضطرون إلى التسرعو  ،األردن في اليوم التالي سواء تم إنجاز المهمة أم ال

حيان كان لكن الفريق لم يجمع معلومات كافية حول تحركات مشعل ولم يعرفوا أنه في بعض األ
 هم سائقه إلى المدرسة في الصباح.رافق أطفاله عندما يصطحبيُ 

، األسوأ من ذلك ،مكن لتنفيذ العمليةوهو آخر يوم مُ  ،سبتمبر 25هذا هو بالضبط ما فعله في و 
راقبة لم يرهم فريق المُ  ، وبذلكمنخفض في المقعد الخلفي للسيارةبشكل كان األطفال الصغار يجلسون  فقد

 الق.على اإلط

راقبة من مركبة المُ  "جيري"نزل  ،وصلت السيارة إلى المركز التجاري اا صباح 10:35في الساعة 
لم يكن أحد يحمل أي معدات اتصاالت  ،شطاء ينتظران مع الصودا والسم لبدء العمليةوأشار إلى أن النُ 

ريمهم لكن هذا يعني عدات تجشطاء أي مُ تم اتخاذ إجراء احترازي حتى إذا حدث خطأ ما فلن يحمل النُ 
 المهمة. لغاءناك طريقة إلبمجرد بدء العمل لم تكن هُ و  ،لغاءال توجد طريقة إلخبارهم باإل أنه أيضاا 

فترض كان من المُ  ،"الحربة"تبعه الرجالن من و من السيارة وبدأ بالسير باتجاه مكتبه  "مشعل"نزل 
لكن ابنته الصغيرة لم ترغب في ترك  إلى المدرسة "مشعل"أن يواصل السائق مسيرته ويأخذ أطفال 

رأى  ،ركض السائق وراءها ،"يا بابا، يا بابا"نادي: قفزت من السيارة وركضت وراءه وهي تُ  ،والدها
حاول أن يوجههم للتراجع لكن في تلك اللحظة  ُيشاهدوا ذلك،ما كان يحدث لكن القتلى لم  "جيري"

 تمكنوا من رؤيته.بالتحديد كانوا وراء أحد أقواس الممرات ولم ي

على  "مشعل"لصقة على راحة يده واستعد لرش م المُ ورفع أحدهم عبوة السُ  "مشعل"اقتربوا من 
طارد الفتاة الصغيرة في ذلك الوقت رأى السائق الذي كان يُ  ،بدأ اآلخر في فتح علبة الكوال ،مؤخرة رقبته

صاح: "خالد، خالد!"  ،عنه بسكينواعتقد أن الرجل الذي رفع ذراعه خلفه كان على وشك ط "،مشعل"
 ؤخرة رقبته.ذنه بدالا من مُ أصابته نفاثة السم في أُ  ،ناديان واستدار حولهو وابنته يُ  "مشعل"سمعه 

وجد مشعل نفسه وجهاا لوجه مع  ،م ال يزال فعاالا بنفس القدر لكن غطاءها كان مفكوكاا كان السُ 
 يلَ جُ بدأ يهرب من رَ  ،أن حياته كانت في خطر رجل رشه بشيء من أسطوانة غريبة أدرك على الفور
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، صابون أيضاا ركض الرجال المُ  ،إلى السيارة حمل السائق الفتاة الصغيرة وركض عائداا  ،"الحربة"
 .ندوق قمامة في طريقهم إلى سيارة الهروبموم وعلبة الصودا في صُ وتخلصوا من عبوة السُ 

 
 ية اغتيال "مشعل" أحدهما يرش السم واآلخر يفتح الصوداالعبرية تشرح عمل 13لقطة شاشة من القناة ال

كان االفتراض األساسي للعملية أنها  ،ناسبشطاء لم يتصرفوا بالشكل المُ إن النُ  "داني ياتوم"قال 
لقد أوضحت  ،شطاء أوامري بشكل صارخعصى النُ  ،ستكون صامتة وأن الهدف لن يعرف أنه قد تأثر

ناك أي الحظت فيهما تدريباتهم، أنه إذا كان هُ عندما ناسبتين في مُ  ياا وشفه بس فيه كتابياا بشكل ال لُ 
كان هذا هو و  ،لكنهم فعلوا ذلك في تنفيذ العملية، ، فال يجب عليهم المضي قدماا "مشعل"شخص بجانب 
هذا مثل  أنبضوح شير بوُ روف تُ في ظُ ة، و فرطالمُ  الشجاعة باندفاعية بسببالتنفيذ "سبب الفشل: 

 ."عداماإل

لكن  ،ثان  في مكان قريب إذا لزم األمر ة"ريسقي"مكن نشر فريق من الناحية المثالية كان من المُ 
تمرس في حرب قاتل مُ مُ وهو  "محمد أبو سيف"ُيدعى  واألسوأ من ذلك أن رجالا  ،ضرورة ناكلم يكن هُ 

لم  ،قوع الحادثء وُ العصابات وأحد حاملي األسلحة والعملة التابعين لحركة حماس، كان يمر بجانبه أثنا
 يدرك أبو سيف على الفور ما كان يحدث لكن رؤية رئيسه يركض في اتجاه واحد ويدير شخصان غريبان

حتى صعدا إلى ” اإلسرائيليين“ طاردو  على ُحدوث شيء ما، واضحاا  آخر كان دليالا  وجههم لمكان
 غادرتهما.سيارتهما ودّون رقم لوحة السيارة أثناء مُ 

ت السيارة في حركة قَ ل  عَ ثم  ،يكتب الرقم وأخبر النشطاء "أبو سيف" أن” إلسرائيليا“ رأى السائق
عندما اعتقدوا أنهم بعيدون  ،خرى مرتينإلى شارع جانبي ثم إلى اليمين مرة أُ  مرور كثيفة وتحولت يميناا 
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 ،مالء من السائق التوقفطلب العُ ثم  ،بما فيه الكفاية عن مكان الحادث
لسيارة اعتقدوا أنه من األفضل التخلص منها، على الرغم منذ أن تم رصد اف

من أنه من الواضح أن الشرطة األردنية كانت ستستغرق ساعات لتنظيم 
سيارة كان يقود العنيد  "أبو سيف"دركوا أن لم يُ ” اإلسرائيليين“ لكن ،التفتيش

 .نفصلينشطاء في اتجاهين مُ النُ  افترقصل عندما قد و  ،الحقهموال يزال يُ 

عسكرات في القتال اليدوي وتدرب في مُ  خبيراا  "أبو سيف"كان 
وصرخ أن  ،منه” إسرائيلي“ وقد تصدى ألقرب ،جاهدين في أفغانستانالمُ 

إلى الوراء  سرعاا نصر الثاني مُ واندفع العُ  ،وأنه حاول قتل زعيم حماس” اإلسرائيلية“ الرجل من المخابرات
 بالدوار والنزيف ولكن بدالا من الهرب بقي "سيفأبو "صيب أُ  ،في رأسه "أبو سيف"وضرب 

 يخنقونه في حالة إغماء.” اإلسرائيليون“

سابق في  قاتلمُ  فقد تواجد في المكان ،إلى جانب حماس في ذلك اليوميقف كان الحظ الجيد 
رأى  ،جرة عابرةفي سيارة أُ  "سعد الخطيب"عنصر أمن أردني حالي ُيدعى وهو جيش التحرير الفلسطيني 

كان المحليين وطلب من سائقه التوقف واالنتظار ريثما شاهد أجنبيين يختنقان أحد السُ الحشد الذي كان يُ 
أحدهم صخرة كبيرة وكان على وشك إسقاطها على رأس أبو أمسك " ":الخطيب"قال  ،يذهب لفصلهما

 سيف".

إنه سيأخذهما  "يينلإلسرائيل"ثم قال  وحاولت تثبيته، وجلست على صدره قفزت عليه ورميته أرضاا 
، وافق النشطاء على الذهاب دون "أبو سيف"من أن يتم إعدامهم من قبل  خوفاا  ،رطةإلى مركز الشُ 

لوس الجُ  "الخطيب"وطلب منه  ،كوب سيارة األجرةفي رُ  "أبو سيف"ضون ذلك ساعد المارة في غُ  ،صراع
 ."علبمش"وأعاره أحدهم هاتفاا محموالا حتى يتمكن من االتصال  ،أمامه

في مركز و  ،الستجوابستحميهم خالل ا المزورةمالء الموساد واثقين من أن هوياتهم كان عُ 
مناطق الالشرطة، أظهروا جوازات سفرهم الكندية وأخبروا الشرطة أنهم كانوا سائحين يأتون لالستمتاع ب

شير إلى " يُ همجيال اجوم من قبل "هذعندما فجأة في منتصف الشارع تعرضوا للهُ  ،في األردن السياحية
 الذي بدأ يضربهم. "أبو سيف"

غطي وجدت السلطات على ذراع أحد العناصر ضمادات ال تُ  ،تم تفتيشهم عندما لكن بعد ذلك
ألقي القبض عليهم  ،ثبتة بجهاز الموجات فوق الصوتيةأي جروح، والشرائط الالصقة التي كانت مُ 

 تصال "بأقاربهم في الخارج".مكالمات السجن الهاتفية لالوسمحوا لهم باستخدام 

 أبو سيف محمد
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دخل زنزانتهم وسألهم  ،نصل الكندي في عمان إلى المحطةبعد ساعتين من اعتقالهم حضر القُ 
 ،"ال أعرف من هموقال لألردنيين:  ،بعد عشر دقائق خرج ،أين نشأوا وبعض األسئلة األخرى عن كندا

 الكنديون ليسوا كذلك".

 ،"محمد نزال"و "موسى أبو مرزوق"زمالئه في حماس الذي ال يزال في مكتب، ب "مشعل"اتصل 
وأن الديوان الملكي األردني متواطئ في  "،مشعل"وقرروا إصدار بيان مفاده أن الموساد حاول قتل 

 ،كان السم قد تسرب إلى مجرى دمه ،عاسيشعر بضعف شديد ونُ  "مشعل"أثناء حديثهما بدأ و  ،المؤامرة
 ستشفى.راسه إلى المنقله زمالؤه وبعض حُ 
 ضون ساعات قليلة.سيموت في غُ 

 
 صورة لخالد مشعل وهو في المستشفى

___ 
 

 ،مالئهم في الموسادالموقوفون، بالطبع موجهة إلى زُ  "الحربة"كالمات التي أطلقها رجال كانت المُ 
كان ، الذي "بن ديفيد"توجهت إحداهن وهي عاملة على الفور إلى فندق إنتركونتيننتال لتقديم تقرير إلى 

"أستطيع  :"سالينجر كاتشر"بمالبس السباحة بجوار حمام سباحة رائع في فناء الفندق الفسيح، يقرأ  جالساا 
 وفقاا و  ،تبادلنا بضع كلمات وأدركت وقوع حادث خطير"، ما كان خطأا للغاية أن أقول من وجهها أن شيئاا 

ختلفة ولكن بعد ما حدث وجهات مُ سافر الفريق من عمان إلى فترض أن يُ طة األصلية كان من المُ للخُ 
 راقبون المطار عن كثب.كان من المؤكد أن األردنيين سيُ 
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له تعليمات بجمع جميع أعضاء الفريق  تبمقر الموساد في تل أبيب وصدر  "بن ديفيد"اتصل 
حضارهم إلى السفارة اإلسرائيلية.  من مخابئهم وا 

 تمنياا مُ  ،ساد أثناء وجود رئيس الوزراء هناكشطاء إلى مقر المو دفة وصلت أنباء اعتقال النُ وبالصُ 
في  تجمع المئات معاا حيث  ،كلمة "نتنياهو"قرر أن يلقي كان من المُ و  سعيد، لطاقم التنظيم عيد رأس سنة

 رئيس الوزراء باألنباء السيئة. "ياتوم"في غضون ذلك أبلغ و  ،انتظار بدء الحفل

لم يكن جميع موظفي الموساد على علم  ،وكأن شيئا لم يحدث ضي قدماا قرر الرجالن المُ 
تحدث لفترة وجيزة وشكر الموظفين بحرارة على  ،نقل رسالة العمل كالمعتاد "نتنياهو"باألزمة، وأراد 

 دير.إلى مكتب المُ  "ياتوم"م سارع مع ساهمتهم في أمن البالد ثُ مُ 

خبار الملك حسين  "ياتوم"أمر  بالسفر على الفور إلى عمان وا 
كان عليه أن يفعل "كل ما هو ضروري" لتأمين إطالق سراح  ،بما حدث
ذا كان من الضروري إنقاذ حياة : "ومتايـ"ل "نتنياهو"قال  ،النشطاء "وا 

 مشعل فدعهم يفعلوا ذلك".

بالذهول وخرج من  "حسين"أصيب و  ،"ياتوم" "الملك"استقبل 
اء خابرات األردنية اللو "رئيس المُ  أن "ياتوم"يتذكر  ،الغرفة بغضب
بدونه  ا ،هو الذي أغضب الملك ألنه أساء إليه شخصي ،سميح بطحي

"خالل  ،أقل بكثير وبثمننا سنكون قادرين على إنهاء األمر بشكل أكثر صرامة ودقة مع الملك، كُ 
، وما إلى أنه كان بإمكاننا التخطيط للعملية معا  : مناقشات، بدأ بطيحي يشكو لي لعدم إخباره، قائال  الُ 

 ،لقد طلبنا من األردنيين مرات عديدة كبح جماح حماس ولم يفعلوا شيئ، راءهذا محض هُ  ، لكنذلك
ططنا شارك معهم خُ لذلك من الواضح لماذا لم نُ  نا،ساعدرابين انتقدهم بشدة عدة مرات لكن ذلك لم يُ و 
 ".تعلقة بمشعلالمُ 

تشفى اإلسالمي في سوكان األطباء في المُ  ،تدهور بسرعةت "مشعل"ت حالة ذلك الوقت كان في
بأمر  وأنه جاء ، ليسأله عن حاله"علي شكري" "للملك حسين"دير المكتب الخاص جاء مُ  من أمرهم، حيرة

ستشفى الملكة إلى الجناح الملكي في مُ  "شكري"، نقله تهإلنقاذ حيا صحته وقد جاءمن الملك للتأكد من 
خطط إلنهاء قتل كان يُ  "حسين"من أن  فاا خو  األمر ذلك في بداية "مشعل"رفض رفاق و  ،علياء العسكري

حاطين بأمن حماس مكنهم البقاء بجانب سريره، مُ لكنهم وافقوا في النهاية على نقله، طالما يُ  "مشعل"
 .عاملته لهموتوضيح كل تفاصيل مُ 

 الملك حسين
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الطبيب الشخصي في الديوان الملكي وهو عقيد في السلك  "سامي ربابة"تم استدعاء الدكتور 
لم يكن لديه سوى فكرة غامضة عن مشعل ولم  ،األردني، وأحد أبرز األطباء في البالدالطبي للجيش 

 وبما أنفي كل مكان في المستشفى، كان األمر صاخبا  "قال:  ،يكن يعرف سوى القليل عن حماس
للغاية وكان من المهم  مهما   أدركت أن هذا كان ضيفا   في الُمستشفى بذاته، كان هناك "علي شكري"

 للملك أن يتم عالجه". جدا  

وبينما كان يتحدث  ،بما حدث خارج مكتبه ة"رباب"هول شديد أخبر الذي كان في حالة ذُ  "مشعل"
توقف  "مشعل"أن  "ربابة"ثم الحظ  ،واضطر الطاقم الطبي إلى مواصلة إيقاظه ،وتكراراا  أومأ برأسه مراراا 

ال فسوف ينام  ستيقظا  ينا إبقائه مُ "كان من الواضح أنه يتعين علوقال:  ،عن التنفس وهو نائم وا 
 ويختنق".

لقد  ،يقف على قدميه ويدور حوله لكن ذلك ساعد لفترة قصيرة فقط "مشعل"األطباء جعل حاول 
رعان لكن التأثير سُ  "ستخدم لمواجهة بعض أنواع المواد األفيونيةالذي يُ  "النالوكسون"رعات من أعطوه جُ 

بجهاز التنفس الصناعي إذ لم  "مشعل"ربط  "ربابة" ، الطبيبرعة جديدةما تالشى وضعف مع كل جُ 
 .ُتساعده على التنفسمكن آللة أن ، على األقل يُ ستيقظاا يتمكنوا من إبقائه مُ 

يخشى على نحو مبرر من أن يؤدي مقتل  "الملك حسين"كان و  "،مشعل"ال أحد يريد أن يموت 
 .أهليةزعيم حماس إلى أعمال شغب في مملكته وربما حتى حرب 

عدامهمار بعد ذلك على مُ سُيجبَ  "حسين"أن  اعلم "وماتي"و "نتنياهو" عالوة  ،حاكمة السجينين وا 
خابرات األردنية اشتبهت عن حق، في أن األعضاء اآلخرين في فريق على ذلك كانوا يعلمون أن المُ 

دوز أردنية تقف على أهبة كانت كتيبة كومانحيث ، ”اإلسرائيلية“ ختبئين في السفارةما زالوا مُ  "الحربة"
الملك "أراد  "، حيثملك المستقبل في القيادة"األمير عبد اهلل  "الحسين"نجل  بأمر مناالستعداد للهجوم 

 أن يوضح أنه أخذ الحادث على محمل الجد. "حسين

تدمر بال شك كل العالقات بين األردن كان الجميع يعلم أن مثل هذه األحداث القبيحة سُ 
سرائي  ،لوا 

ألنه لم يتأثر أي  ،الذي لم يكن ضرورياا  ،ال بن ديفيد: "كل هذا الوقت كنت أتجول مع الترياقق
طلبت و  ،ظننت أنني سمعت خطأ غريباا ألن ما قاله كان ، كالمة من قائد قيساريةثم تلقيت مُ ، من رجالنا
 ".مرة أخرى يعيد ما قالهمنه أن 

خابرات األردنية ويذهب معه سيلتقي بنقيب من المُ  ندق حيثبالذهاب إلى ردهة الفُ  "بن دافيد"أمره 
قابل حياة اثنين من مُ  "مشعل"أدرك بن ديفيد أن صفقة تم الترتيب لها على عجل: حياة  ،إلى المستشفى
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حاولون ينزل إلى الردهة إلنقاذ حياة رجل كان هو وفريقه يُ  "بن ديفيد"بعبارة أخرى كان  ،مالء الموسادعُ 
 .قتله قبل ساعات فقط

مكنك إعطاء مشاعرك لكن في مثل هذه المواقف ال يُ ، "كنا في موقف صعبقال بن ديفيد: 
أنت تفعل ما  ..ال.، يذهبون إلى الجحيم وجعلناهمأوه، لقد أخفقنا  ال يمكنك أن تقول ،مساحة كبيرة

وع من ال مجال للمشاعر في هذا الن ،،ل شيءمكنة وهذا كُ نفذها بأفضل طريقة مُ عليك القيام به وتُ 
 المواقف".

"ما زلت أتذكر نظرته  ،ينتظرهرجل المخابرات األردنية إلى الردهة حيث كان  "بن ديفيد"ذهب 
رافقة الضابط مُ  "بن ديفيد"و "بالتينيوم"من الدكتور  "ياتوم"طلب  ،"ونفذها لكنه تلقى أوامره أيضاا  ،العدوانية
عطاء إلى المُ   لكن األردنيين رفضوا. ،اتهنقذ حيقنة التي ستُ الحُ  "مشعل"ستشفى وا 

 اا جزء هذا الترياق كان: "إن ذلك قائالا  "ربابة"تذكر و  ،"ربابة"الطبيب إلى مكتب  "بالتينيوم"تم نقل 
فقط إذا لمس أحد النشطاء السم، ولم يكن لديه أي فكرة على اإلطالق عن  ويتم استخدامهمن العملية، 

ال  ،ختبربفحصهم في المُ  تأمر و  ،مبولين على مكتبيأ توضعالتي جاءت بهم، لذلك  الهدف من المهمة
  همة".ربما أرادوا فقط إنهاء المُ ، ”اإلسرائيليون“ يمكننا االعتماد على ما قالوه

لكن في  ،تبته الطبية والعسكريةبما يليق برُ  يوم"البالتين"على لياقته المهنية تجاه  "ربابة"حافظ 
والسرائيليون يفعلون ذلك ، ال ينبغي تجنيد الدواء لقتل الناس "في رأييقال: جداا، و  الداخل كان غاضباا 

 ."وتكرارا   مرارا  

وذكر الرجالن  ،"بن ديفيد"مع القاتلين و” إسرائيل“ إلى "ياتوم"عاد و  ،بعد ذلك تعافى مشعل سريعاا 
 أي معلومات. يقوالبرح لكنهما لم أنهما تعرضا للضرب المُ 

قال لإلسرائيليين إن الصفقة التي توصلوا إليها  ،ند هذا الحدلم يكتف بترك األمر ع "حسين"لكن 
صول على بقية دفع ثمن أعلى من أجل الحُ ” اإلسرائيليين“ تضمنت السجينين فقط وأنه سيتعين على

في غضون ذلك  ،ختبئين في السفارةأعضاء الفريق الستة المُ 
 ”. إسرائيل“ علق كل العالقات مع

دامى وهو من قُ  ،"م هاليفيإفراي"مع  "نتنياهو"تشاور 
وكان  شاباك،دير اللمُ  عمل نائباا و  ،المحاربين في الموساد

كان  ،في االتحاد األوروبي في ذلك الوقت” إسرائيل“ سفير
عظم وقته في الذي أمضى مُ و  المولود في لندن "هليفي"

 إفرايم هاليفي ،للجدل رجالا مثيراا  كان الموساد في قسم العالقات الخارجية،
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 رئيسياا  ب دوراا لع  حيث  ،كام والملوكيعرف كيف يتصرف مع الحُ  ،لوماسي ماهر وحاذقلكنه بالتأكيد دب
 الملك"أن  . كماوكان يعرف صدام جيداا  1994األردنية لعام ” اإلسرائيلية“ عاهدة السالمفي صياغة مُ 

 .كان يحترمهحسين" 

شطاء الستة سيتعين اح النُ نه إلطالق سر أب "ياتوم"و "نتنياهوـ"ل "هليفي"قال  "حسين"بعد لقائه مع  
عليهم منح األردنيين فدية جدية "بما يكفي لتمكين الملك من الدفاع عالنية عن إطالق سراح الفريق 

حيث كان  ،روج من السجنبالخُ  "الشيخ أحمد ياسين"كان اقتراحه هو السماح لمؤسس حماس  ،"معتديال
 ”. إسرائيل“ ضد "رهابيةاإل"قوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في الهجمات يقضي عُ 

بحسب و ، صوال  إلى آخر عناصر التنظيم"عارضة شاملة من نتنياهو وُ "مُ وقد قوبل االقتراح بـ 
 "اإلرهابية"عانوا من عمليات االختطاف والقتل والهجمات ” اإلسرائيليين“ ذهب الجدل إلى أن "هاليفي"

 ؟"الملك حسين"أن يستسلموا لطلب اآلن من المتوقع  "ياسين"وتحرير  ،صممة إلخافتهموكلها مُ 

ميخا "براءه في حماس الذي استدعى كبير خُ  "عامي أيالون"دير الشاباك نتنياهو تشاور مع مُ 
في النهاية لن يكون أمامه خيار  حسين،ال تصغي لتهديدات " :بغضب "كوبي"رد  ،وطلب رأيه "كوبي

ذا أطلقت سو  ،خرىمالء بطريقة أو بأُ سوى إطالق سراح العُ  راح ياسين الذي يجب أن يتعفن في ا 
السجن حتى يوم وفاته فسيعود إلى غزة ويبني حماس التي ستكون أكثر فظاعة من أي شيء عرفناه 

 حتى اآلن".

وبالتدريج أثناء تنقله بطائرة هليكوبتر  قنعاا كان مُ  "هاليفي"لكن  ،"لنتنياهو"نقل هذه الرسالة  "أيالون"
أنه وقع  "نتنياهو"لقد فهم  ،ع رئيس الوزراء بأنه ال توجد خيارات أخرىبين القدس وتل أبيب وعمان، أقن

 ،رية إلى ديارهمساحدد أولوياته: أراد إعادة رجال قيوقبل كل شيء كان عليه أن يُ  ،في أزمة كبيرة
كانت  ،الطريقة الهادئة والواثقة التي أدار بها نتنياهو أزمة مشعل منذ أن علم أن النشطاء قد تم أسرهمو 

 ”. إسرائيل“ واحدة من أفضل األوقات التي قضاها كزعيم لدولة

وعدد كبير من  "ياسينأحمد "تم إطالق سراح ي :بموجبه ،في النهاية تم التوقيع على اتفاق
قابل السماح لعناصر مُ  "،إسرائيليين"تورطين في قتل جناء الفلسطينيين اآلخرين بمن فيهم بعض المُ السُ 

 ”. إسرائيل“ إلىالموساد الستة بالعودة 

إلعادة رجالها إلى ” إسرائيل“ خرى االلتزام والتضحيات الهائلة التي قدمتهاأظهرت الصفقة مرة أُ 
 طوط العدو.الوطن من وراء خُ 

كشفت العملية الفاشلة في األردن عن عدد من أساليب عمل حيث  ،بتكلفة باهظة ذلك جاء
لقد  ،خرىالتي كان ال بد اآلن من إعادة بنائها مرة أُ و  ،بأكملها "الحربة"الموساد وفجرت غطاء مجموعة 
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همة مع المملكة سنوات إلصالح األضرار التي لحقت بالعالقة الدقيقة والمُ ” إسرائيل“ استغرق األمر من
خالل وكان ذلك  ،1998في أواخر عام  "نتنياهو"و "سينحُ "صالحة رسمية بين حدثت مُ حيث  ،الهاشمية
في مواقف دبلوماسية محرجة مع ” إسرائيل“ "مشعل"قضية  ورطتكما  ،تحدةالمُ  شتركة للوالياتزيارة مُ 

 مرة أخرى كان علىو  ،مزورة استخدام جوازات سفرها مهاجمالكندا وغيرها من الدول التي أساء الفريق 
 .الفادح الخطأهذا بعدم تكرار  -مثل طفل موبخ-تعهد تأن تعتذر و ” إسرائيل“

 
 لى قطاع غزة، وبجواره رئيس السلطة ياسر عرفات في استقبالهاسين إوصول الشيخ أحمد يلحظة 

 

كشفت لجان التحقيق الداخلية والخارجية التي تم تشكيلها في أعقاب هذه القضية عن روايات ثم 
والموساد على أنهما  "نتنياهو"أصر فقد  ،تعددة عمن كان على علم بالعملية ومن سمح لهاتناقضة مُ مُ 

ومدير  "موشيه يعالون" أمانورئيس  "يتسحاق مردخاي"لكن وزير الدفاع  ،ظفين المعنيينأبلغا جميع المو 
قتل  سيتم، باستثناء إشارة عامة إلى فكرة سبقاا أنهم لم يعرفوا بالعملية مُ  زعموا جميعاا  "أيالون"الشاباك 

لعديد من ، حيث ُوصف بأنه واحد فقط من اقبل ذلك بأشهر خابراتفي اجتماع لقادة المُ  "مشعل"
 االحتماالت المحتملة.

من دائرة العمليات  "خالد مشعل لم يكن جزءا  حتى دوافعها: و انتقد العملية برمتها  "أيالون"
 في نشاط حماس العسكري مشعل كان أقل انخراطا  و  ،مشروعا   لذلك لم يكن منذ البداية هدفا   ،"الرهابية"

 ".من وزير دفاع في دولة ديمقراطية
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دير الموساد الذي أصبح فيما بعد مُ  "تامير باردو"قيق داخلي في الموساد كتبه أصدر تحكما 
ل من شارك في التخطيط لقى باللوم على كُ بعبارات قاسية أُ و  ،نظمةنفسه، أحد أقسى التقارير في تاريخ المُ 

من  جميعاا  والعناصر، وعدة أشخاص آخرين "بن دافيد"، "الحربة"و "ريةساقي"جاء قادة  ،للعملية وتنفيذها
ت أنها خالية من دَ ج  ووُ  ،لم يتم فحص منطقة واحدة من قبل اللجنة ،نصيبهم من النقد أن ينالوا أجل

 في هذه اإلخفاقات بشكل ضمني فقط. "ياتوم"ومع ذلك أشارت اللجنة إلى دور  ،العيوب

نصبه تمت إزالته من مو ، الذي كان طموحه يخدمه بشكل جيد، "جيري"رية سااستقال رئيس قي 
 خجل مرير ترك التنظيم.وب ،"الحربة"ة فرقكرئيس ل

  .راا اآلن رجالا حُ  "ياسينأحمد "وفوق كل شيء كان 

ؤسسها هو إضعاف حماس، ولكن بدالا من ذلك تم إطالق سراح مُ  "مشعل"كان الهدف من قتل 
ولكن  ،فترضالمُ  توجهاا إلى دول الخليج من أجل العالج الطبيمُ ” إسرائيل“ غادرحيث  ،وزعيمها الروحي

 قادمة.” إسرائيل“ وتفاخر بأن "مواجهة كبيرة" مع ،في الواقع استخدم رحالته لجمع األموال

 ناك سبب لعدم تصديقه.لم يكن هُ 
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27 
 نقطة منخفضة

 

رب على الشاطئ بالقُ  نائيةغير بمنطقة الثالث عشر  البحرياالسطول هبطت قوة من كوماندوز 
ليلة غير مقمرة، نزل ستة عشر رجالا من قواربهم الصغيرة وفي  ،ساحلية اللبنانيةمن بلدة األنصارية ال

وكان رجال  1997سبتمبر  4كانت ليلة  ،وبدأوا مسيرة طويلة في الداخل "،الزهارونمن طراز "والقوية 
 رجل.يريدون قتل الكوماندوز 

بروتوكوالت القتل  "كوهين"و "ليفين"ر نذ أن طو  مُ  "السابعة والعشرين"همة المُ هذه هي كانت 
 عشرون عملية نجحت لبنان، فيتوسط ستوى المُ لقادة حزب اهلل من المُ ” اإلسرائيلي“ ستهدف للجيشالمُ 

 أن شعروا لقد ضرورية، غير الُمهمة أن الشمالية القيادة في الضابطان اعتقد الحالة هذه في منهم، لكن
 ،مكن تحقيقه من قتلهأنه ال يوجد مكسب إستراتيجي كبير يُ و  ،اا وغير مهمثانويكان  "خلدون حيدر"الهدف 

وقد أثبت النظام نفسه مرات عديدة من قبل  ،جمعوا معلومات استخباراتية كافية عنه” اإلسرائيليين“ لكن
باط من ضُ  كبيرومع ذلك اعترض عدد  ،لدرجة أنه في أذهان البعض لم يكن هناك سبب لعدم قتله

قاد من دائرة تم استبعاد النُ وبعدها  ،همة إلى هيئة األركان العامةل مسؤولية المُ القيادة الشمالية على نق
 نع القرار.صُ 

ووضع عدد من  ،إلى السير في الداخل لمسافة ميلين ونصف ميل زطة دعت الكوماندو الخُ 
ثم كان من المفترض أن  ،ل صباحكُ  "حيدر"على طول طريق يسلكه  ،القنابل على جانب الطريق

عندما رأى مشغلو الطائرات بدون طيار التي حلقت و  ،”إسرائيل“ ا إلى قواربهم واإلبحار عائدين إلىينسحبو 
، فإن إشارة السلكية تنتقل عبر الطائرات بدون طيار من شأنها أن تؤدي إلى في طريقه وهو "حيدر"فوقها 

 "إرهابيون"صنعها يي ستخدم في العبوات التالذي يُ تم وضع شظايا معدنية من النوع كما  ،االنفجار
 جوم يبدو وكأنه شأن لبناني داخلي.لجعل الهُ  ،نبلةلبنانيون في القُ 
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نزل الرجال وعبروا  ،ةسبانجوية مالظروف الو  المرسومة، طةفي البداية سار كل شيء حسب الخُ 
يحده مساحة كبيرة من  ،رعة الطريق الساحلي اللبناني، ووصلوا إلى جدار على الجانب الشرقيبسُ 
عظم الطريق كان مُ  ،فصالت البوابة وفتحاها لآلخرينوكسرا مُ  ،سور قفز رجالن من واألشجار،لبساتين ا

 بسبب قنوات الري والغطاء النباتي الكثيف. ،في منطقة يصعب التنقل فيها عوداا صُ 

، اصطدموا ببوابة G7شفرة باسم حددة على خريطتهم المُ قطة المُ عندما وصلت القوة إلى النُ و 
بع ميل آخر فترض أن يعبروا ذلك الطريق ويتقدموا رُ كان من المُ  ،مع طريق على الجانب اآلخرأخرى 
صعدت قوات الكوماندوز فوق البوابة وعبرت ثم  ،"حيدر"ستخدمه يصول إلى الطريق الذي قبل الوُ 

عطيت ن أُ بعد أو  ،عاديةعن عناصر مُ  اا تمشيط المنطقة بحثتم ثم  ،الطريق وبدأت في التحرك إلى األمام
 بور الطريق.اإلشارة الواضحة بدأ رجل المجموعة الثانية في عُ 

 !!م انفجار آخرثُ  ،ناك انفجار ضخمنتصف الطريق كان هُ مُ  وصلواعندما و 

 12عمليات اإلنقاذ، ُقتل من ثناء في تلك األ بهاأعق وما التي ُتشبه المعاركفي هذه االنفجارات 
 من أفراد الكوماندوز.

ل حزب اهلل، بَ إلى أنه كان بمثابة كمين من ق   ،في الحادث” اإلسرائيلي“ جيشخلص تحقيق لل
تفجرات التي قاتلون فجرت المُ وأن الطلقات التي أطلقها المُ  ،ستحيل التنبؤ به أو منعهمن المُ األمر الذي 

 ."حيدر"لقتل ” اإلسرائيليون“ جلبها

في الواقع  ،لكن اتضح أنه غير صحيح ،الءمة لجميع المعنيينقد يكون هذا هو التفسير األكثر مُ 
 على التخطيط والتنسيق للكمين بسبب االنهيار الكامل للمخابرات كان حزب اهلل على ما يبدو قادراا 

لم يتم تشفير عمليات نقل ف ،حتى قبل ساعات من انطالق الكوماندوز وأفي األسابيع ” اإلسرائيلية“
تمكن حزب اهلل من  ، حيثبمهام استطالع فوق المنطقةالفيديو من الطائرات بدون طيار التي قامت 

فترضة في جيش لبنان الجنوبي المُ ” اإلسرائيلية“ االستخبارية المعلوماتعالوة على ذلك فإن  ،اعتراضها
 الجيش منفذوكان  "ماذا"و "من"م تقارير إلى حزب اهلل قد  تُ كانت زدوجين، مالء مُ عُ من كانت في الواقع 

 مين به.مهت” اإلسرائيلي“

يستكشف المعلومات االستخباراتية من ” اإلسرائيلي الجيش“كان  ،من خالل مقطع فيديو للمنطقة
لم يكن من الصعب على حزب اهلل ف "،حيدر"كانوا يستهدفون الذين ” اإلسرائيلي الجيش“العاملين في 

في ذلك الثالث عشر االسطول البحري للمصادر التي خدمت في  وفقاا و  ،في الواقع .تحديد مكان الكمين
شخصيات تتسكع بشكل  ن طيار قبل ساعات من الغارة ثالثأظهر مقطع فيديو من طائرة بدو  ،الوقت
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ذا تم تحليل هذا الفيديو الذي لم يتم إصداره مُ و  ،G7ريب في مُ  حتمل أن فمن المُ  ،في الوقت الفعلي اا طلقا 
 يتم تأجيل المهمة أو إلغاؤها.

 مهور فيكان لها تأثير عميق على الجُ  -”إسرائيل“ ت معروفة فيكما أصبح-"كارثة األسطول" 
 لوا ينتمون إلى واحدة من أفضل وحدتين في الجيشت  ألن الرجال الذين قُ  ،في الغالب” إسرائيل“
ثث التي تم روعة ألشالء الجُ صور مُ  نشرهذا التأثير من خالل  "نصر اهلل"ف كث  حيث ، ”اإلسرائيلي“

 نود.على موقع حزب اهلل على شبكة اإلنترنت بما في ذلك رأس أحد الجُ  نالكمي جمعها في موقع

 
___ 
 

 يهودا بن مركزالثي في بعد تفجير انتحاري ثُ و  ،بعد يوم إال يوماا  "األنصارية""لم تنقطع معركة 
 من فقط أسابيع وقبل ،به مسبق علم على” اإلسرائيلية“ الُمخابرات تكن لم هجوم وهو ،الُقدس في للُمشاة
 .األردن في "مشعل خالد" على اغتبال الكارثية الموساد محاولة

مثل أحد أدنى موجات المد في تاريخ يُ  1997من نواح  عديدة كان شهر أيلول )سبتمبر( 
لقد فشل  ،تسبب كل من األذرع االستخبارية الثالثة في عدد من اإلخفاقاتو ، ”اإلسرائيلية“ االستخبارات

لم ينجح الموساد في استهداف و  ،"االنتحارية"أو وقف موجة التفجيرات  ،الوزراء الشاباك في حماية رئيس
الختراق وتعطيل حزب اهلل لم  "أمان"جهود  كانتو ، الجهادية في الخارج "اإلرهابية"مراكز قيادة التنظيمات 

الدمار  عن مشاريع أسلحة -كما سيتضح الحقاا - وكان االثنان األخيران قد غابوا تماماا  ،تكن فعالة
 الشامل في إيران وسوريا وليبيا.

في ” اإلسرائيلي“ الجدل العام حول الوجود العسكري "األنصارية"ضون ذلك كثفت كارثة في غُ 
بة باالنسحاب طال  وقادت االحتجاجات المُ  ،شابهاا للتورط األمريكي في فيتناموالذي اعتبره البعض مُ  ،لبنان

بدأتها أربع  حيث ،قدسفي الكتاب المُ  "مهاتأربع أُ "يت على اسم موهي حركة سُ  "،مهاتأربع أُ "من قبل 
والقيادة ” اإلسرائيلي الجيش“عاملهم حيث  ،في لبنان” اإلسرائيلي الجيش“نساء كان أبناؤهن يخدمون في 

 أطلق عليهم ضابط كبير اسم "الفوضويين األربعة" لكن احتجاجاتهم كان لها صدى.و  ،السياسية بازدراء

 الجيش“طرح حيث  ،ستهدف في لبنانثة األنصارية توقفت عمليات القتل المُ بسبب كار و 
نتدى العمليات والطلعات لكن رئيس األركان أو مُ  ،حزب اهلل قياداتلقتل  أفكاراا  عدة مرات” اإلسرائيلي

مثل أصبح يُ  قياداتلكن استهداف  ،لم يكن حزب اهلل أقل خطورةف ،األسبوعية مع وزير الدفاع رفضها
 حتملة.ولية سياسية مُ مسؤ 
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خمسة من  قبل أقلخرى دمر العالقات الدبلوماسية مع األردن أفسد عملية أُ يُ  دالموساد الذي كا
وهو شخصية بارزة في شبكة حزب اهلل  "عبد اهلل زين"وكان الهدف  ،وهذه المرة في سويسرا ،أشهر

بقائه ،هاتفه تتبع :طة الموساد هيكانت خُ  ،اللوجستية والمالية لكنهم  ،ثم قتله في النهاية ،راقبةتحت المُ  وا 
لدرجة  "زين"قة فلي من مبنى شُ في الطابق السُ  جهاز تصنتحاولتهم تثبيت أثناء مُ  كافياا  أحدثوا ضجيجاا 

استقال رئيس وبعدها  ،شطاءتم القبض على أحد النُ حيث  ،رطةأنهم أيقظوا سيدة عجوز اتصلت بالشُ 
 طط فاشلة.بعد عدة خ "داني ياتوم"الموساد 

مع نتنياهو للطريقة التي تعامل بها مع  انتصاراا الذي سجل  "إفرايم هاليفيـ"ب "ياتوم"تم استبدال 
 ."مشعل"قضية 

ل وافقة على كُ المُ  رافضاا  ،بشكل فعلي ريةساقي "هاليفي"أغلق  ،من أي إخفاقات أخرى خوفاا و 
 .بالتفككوسمح للوحدة  ،عملية ذات مخاطر عالية

لتلك الوكالة  صبح رئيساا الذي كان نائب رئيس الشاباك في ذلك الوقت والذي سيُ  "ترآفي ديخ"قال 
الدرع الواقي ” إسرائيل“ مكن القول بصدق إن مؤسسة الدفاع لم تكن تمنح شعب"يُ  :2000في عام 
 ."يستحقونهالذي 

 لكن األمر كان كذلك بشكل خاص في أواخر ،روفتحت أي ظرف من الظُ  قلقاا سيكون ذلك مُ 
ومن حزب اهلل في  ،كانوا يأتون بمزيد من التهديد من إيران إلى ليبيا” إسرائيل“ ألن أعداء ،التسعينيات

من أي  وتصميماا  تم إنشاء جبهة من األعداء الذين كانوا أكثر إبداعاا و إلى حماس في غزة وعمان،  ،لبنان
 أو الشاباك من قبل. "أمان"شيء تصارع معه الموساد أو 

 
___ 
 

عامي "رئيسها  ،لرهان الالمع هو أول وكاالت االستخبارات التي تستعيد موطئ قدمهاكان ا
توصلوا إلى استنتاج مفاده أن  ، حيثلمعرفة الخطأ الذي حدث ؛ولجان التحقيق التي شكلها "أيالون

 وغير فعال في اثنين من مجاالت نشاطه الرئيسية. الشاباك أصبح ضعيفاا 

قود اعتمد الشاباك على معلومات استخبارية على مدى عُ ف ،علوماتصول على المكان الحُ  :األول
لم يتم العثور حتى اآلن على بديل و  ،تقريباا  حصل عليها من مصادر بشرية لكن هذا الخزان قد جف  

من األراضي الفلسطينية بعد اتفاقيات ” إسرائيل“ مالء الفلسطينيين الذين فقدتهم عندما انسحبتلمئات العُ 
مالء داخل حماس، وهي حركة ولم يتمكن من تجنيد عُ  ،شل الشاباك في تطوير أساليب بديلةفو  ،أوسلو
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إحدى لجان تحقيق الشاباك قالت ذلك وفي  ،الرشاوىو غراء إلرضة لأيديولوجية دينية كان أعضاؤها أقل عُ 
 نسجمة مع البيئة التي تعمل فيها"."المنظمة ليست مُ بإيجاز: 

أرشيف  "أيالون"زار  ،صول عليهاالشاباك بالمعلومات بمجرد الحُ هو ما فعله  :النقص الثاني
حيث  ،صدق في الحاويات الضخمة المحشوة بمئات اآلالف من أغلفة الكرتوننظمة وحدق بشكل ال يُ المُ 

أرشيف مثل هذا ال ، نظمة من القرون الوسطى"نحن نتصرف مثل مُ  قال لمنتدى القيادة العليا للشاباك:
ثور على جميع المعلومات حتى لو تم العُ  ،تكوين صورة استخباراتية في الوقت الحقيقي مكنيجعل من المُ 

 ساعدنا ذلك على اإلطالق".في الملفات فلن يُ 

خرى لم يكن غرض بعبارة أُ و أن "الشاباك ليس جهاز استخبارات بل جهاز وقائي"  "أيالون"وأعلن 
من أجل و  ،حباط نوايا العدو في الوقت الفعليولكن إل ،جرد جمع المعلومات من أجل جمعهاالوكالة مُ 

 .وقت ممكنالقيام بذلك كان على الشاباك جمع المعلومات وتحليلها في أقصر 

ستحل المصادر القائمة على  حيث تقدمةبأن الحل يكمن في التقنيات المُ  "أيالون"جادل 
في عام  ،بعاد في الوقت الحقيقيتعددة األوتنتج صورة استخباراتية مُ  ،التكنولوجيا محل المصادر البشرية

بل ودفعت  "لوناألي"ولدت أزمة ثقة في الشاباك، ووجهت انتقادات الذعة  ،كانت هذه أفكار ثورية 1996
ق واإلدارات الجديدة التي رَ من الف   أنشأ عدداا و  ،ندقيتهتمسك ببُ  "أيالون"لكن  ،الشاباكالكثيرين إلى ترك 

واعتراض رسائل البريد  ،ختلفة: اختراق أنظمة البيانات المُ بهدف ماتلجمع المعلو  حديثةرت تقنيات طو  
روا كما طو   ،وسائل التواصل االجتماعيالتجسس على وفي وقت الحق  ،كالمات الهاتفيةوالمُ  ،اإللكتروني

: تقنيات حديثة لتحليل كميات هائلة من البيانات واستخراج أهم مثل جديدة الستخدام المعلومات رقاا طُ 
 اء المعلومات.أجز 

بحيث تم التركيز بشكل أكبر على الروابط  ،وفرقه التقنية بتحويل تركيز الشاباك "أيالون"قام كما 
كان الشاباك أول و  ى،ل فرد على حدعلى الشبكة بدالا من التركيز على كُ  وأكبر بشكل أكبرو  ،بين الناس

 ثم الحقاا  ،كالمات الهاتفية نفسهان خالل المُ أوالا م ،من أدرك اإلمكانات الهائلة لتتبع الهواتف المحمولة
رسال الفيديو ،والرسائل النصية ،غرافيمن خالل تحديد الموقع الجُ   والتصفح عبر اإلنترنت. ،وا 

باط الحالة لم يعد يعتمد على ضُ و  ،تغير الهيكل التشغيلي للوكالة بالكامل "أيالون" قيادة تحت
ستقل إلى حد ما، ولكن بدالا من ويعملون بشكل مُ  ،ديرون الوكالءن يُ الذيو  غرافياا نتشرين جُ اإلقليميين المُ 

حيث كان أفراده يجلسون على شاشات الكمبيوتر ويجمعون المعلومات  ،ذلك ركز األنشطة حول "مكتب"
 مالء بـ جمع القطع المفقودة من اللغز.ويأمرون العُ  ويجمعونها معاا 
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 ،دامى في الوكالةباط القُ ضُ الغادر العديد من  فقد ،كان تكوين موظفي الشاباك يتغير بسرعة
وسرعان  ،بوتيرة سريعة” اإلسرائيلي الجيش“بان وشابات من وحدات التكنولوجيا في بينما كان يتم تجنيد شُ 

قال  ،بتكرةكثف على تطوير التقنيات المُ دربين بشكل مُ شطاء مُ من موظفي الوكالة نُ  %23ما أصبح 
في ذلك،  (Q’s)كامال  من  "أنشأنا قسما  عالج التكنولوجي ألفالم جيمس بوند: إلى المُ  شيراا مُ  "ديسكين"
 .ذهلة قيد النشاء في وقت واحد"ناك العشرات من الشركات الناشئة المُ هُ و 

 

___ 
 

 تلميذ ،"محيي الدين شريف"ن على الشاباك الجديد التعامل معها كانت شكلة األولى التي تعي  المُ 
 "،عياش"تفجرات في الجناح العسكري لحركة حماس بعد اغتيال أصبح خبير المُ الذي و  ،"يحيى عياش"

 "شريفبتعليم "ال "حسن سالمة"ونائبه في ذلك الوقت  "عياشقام " ،"2وكان ُيعرف باسم "المهندس رقم 
من  هاكما تعلمو  ،الثي أكسيد ثالثي األسيتونثُ  ،تفجرة شديدة القوةرتجلة من مادة مُ ع قنابل مُ صنَ كيف يَ 

هو الذي صنع القنابل التي استخدمت في الهجمات  "شريفكما أن "ال ،الحرس الثوري اإلسالمي
 ."عياش"األربع التي شنتها حماس لالنتقام لمقتل  "االنتحارية"

ما بتدريب آخرين على  "شريفال"قام 
، برع فيه من ُصنع العبوات الناسفة والمتفجرات

في القدس حيث قام بتعليم فرقة من الرجال 
كيفية تكوين القنابل التي يتم التحكم فيها على 
عد وبناء الصمامات المؤقتة، وتصنيع عن بُ 

 ،هولةتاحة بسُ رتجلة من المواد المُ تفجرات المُ المُ 
كما علمهم كيفية إخفاء القنابل في أشرطة 

ت الحافالت خطط لتفجيرها في محطامن هذا القبيل في مُ  نع أحد عشر شريطاا تم صُ حيث  ،الفيديو
مما أدى إلى إصابة  1998شباط  11انفجر أحدهم في نتانيا في  ،وأكشاك اليانصيب وأكشاك الهاتف

وبالتالي  ،على صانعي القنابل قبل زرع الباقين واعتقالهممن التعرف الشاباك ن تمك  حيث  ،عشرة مدنيين
 برى.منع وقوع كارثة كُ 

من خالل  ،وعاداته ،تحركاته دَ صَ ورَ  "،شريفن المحيي الدي"عن ضخم قام الشاباك بتجميع ملف 
األهم من ذلك كشفت و  ،ومواقع الهواتف المحمولة التي استخدمها هو وبعض رجاله ،كالماتتتبع المُ 

 الشهيد/ محيي الدين الشريف األسير/ حسن سالمة
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عندما تكون  ،عشية عيد الفصح "فيات أونو"نبلة ضخمة محشوة داخل سيارة الوكالة عن مؤامرة لتفجير قُ 
العصافير من و  اباكن جناح عمليات الشفي آخر لحظة تمك  و  ،التسوقزدحمة بأشخاص يقومون بالقدس مُ 
عندما  1998آذار )مارس(  29في و  ،"االنتحاري"إلى  "شريفال"سيارة قبل أن يسلمها الر بفج  مُ ال إعطاب

 السيارة إلى مرآب في رام اهلل بعيداا عن المدنيين األبرياء انفجرت. "شريفال"قاد 

ناك قطعة مفقودة من شعر الشاباك أن هُ  ،اعتقال العديد من رفاقهو  "شريفال"حتى مع وفاة 
تعدد األجزاء" في العمل مع "شخص واحد كان ناك "أخطبوط مُ وخلصت الوكالة إلى أنه كان هُ  ،لغزالُ 
 ستقل عن اآلخرين".بشكل مُ  ،ىل واحدة على حدكُ و  ،دير جميع المجساتيُ 

قبل الشاباك والتي راقبت آالف الفلسطينيين بدأت أنظمة الكشف عن البيانات الجديدة من  
الذي  "عادل عوض اهلل"بالذكر ” اإلسرائيليون“ وخص ،صنفين كأهداف في التركيز على رجل واحدالمُ 

 في قطاع غزة. "ضيفالمحمد "تولى رئاسة الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية نظير 

ولكن بفضل شبكة دعم حماس المعروفة  ،الوقتعلى قائمة المطلوبين لبعض  "عوض اهلل"كان 
لم يتم القبض  ،ديرهاوالتي كانت بمثابة حاجز بينه وبين الخاليا التي يُ  "جهاز المساعدة والخدمة"باسم 
 حتى عندما تم القبض على المرؤوسين وقدموا المعلومات أثناء االستجواب.و  ،عليه

من تفادي  "عوض اهلل"نظام الدعم هذا مّكن 
كان أخيه وفي نفس الوقت  ،ف الشاباكمخاو 

العديد من الهجمات  شن  األصغر "عماد" ي
لطة من سجن تابع للسُ  هرب، بعد أن "اإلرهابية"

 .الفلسطينية

بدأ االثنان التخطيط للسلسلة التالية من 
 ،عديده والتي تضمنت طموحاا  "اإلرهابية"الهجمات 
طة سيتم للخُ  وفقاا و  ،”إسرائيل“ دن فيكبر خمس مُ فخخة في وسط أخمس سيارات مُ تفجير  :من بينها
 كومةثم ُيعرض على الحُ  ،مما يتسبب في خسائر فادحة على األرجح ،األولى في تل أبيب السيارةتفجير 

ال ستنفجر سيارة أخرى ثم أخرى  :إنذار أخير” اإلسرائيلية“ أطلقوا سراح كل األسرى الفلسطينيين وا 
تم  ، حيثبارزة” ةيإسرائيل“ نود وشخصيات سياسيةالختطاف جُ  ا خططاا وفي الوقت نفسه وضعو  ،،وهكذا
هدئة في السوق السوداء لهذا الغرض الستخدامها كورقة صول على كميات كبيرة من األدوية المُ الحُ 

دس رئيس بلدية القُ  "إيهود أولمرت" هو ومن بين الرجال الذين كانوا يعتزمون خطفهم أو اغتيالهم ،مساومة

 عماد عوض ال له عادل عوض اهلل
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 في الكنيست ووزيراا  السابق الذي أصبح عضواا ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“رئيس  "رافائيل إيتان"و ،آنذاك
 ."كارمي جيلون"و "يعقوب بيري"ديري الشاباك السابقين كومة؛ واثنان من مُ في الحُ 

لكنه لم يكن على علم بالتغييرات التي طرأت  ،قائد عمليات من الدرجة األولى "عوض اهلل"كان 
 تكان ،كالمات الهاتفية التي اتصلت بمن ومتى وأينراقبة الصارمة للمُ شاباك بما في ذلك المُ على ال

بعض أعضاء شبكته فعلوا  -على األقل-ولكن الهاتف،  متقوم باستخدافي ذلك الوقت بالكاد المجموعات 
  ومراقبته مراقبة شديدة.مكن تحديد تحركاته مما جعل من المُ  ،ذلك

عامي "على حد تعبير -خصمه الرئيسي كان  أن لم يدرك أبداا 
كان ذلك الرجل  ،"أفضل رئيس عمليات الوكالة من أي وقت مضى" -"أيالون
 ،دس والضفة الغربيةقائداا لمنطقة القُ  "أيالون"نه الذي عي   "يوفال ديسكين"هو 

  وينشطون فيها. "األخوان"وهي المناطق التي يعيش فيها 

قد أدى خدمته العسكرية في وحدة  1956 المولود عام "ديسكين"كان 
انضم  1978في عام و  ،وترقى إلى منصب قائد سرية "،شاكيد"استطالعات 

كان إجادته  ،إلى الشاباك وعمل ضابط حالة في األراضي الفلسطينية ولبنان
للغاية  تقداا وُمن ،للغاية صعباا  "ديسكين"كان  ،تبة بسرعةوتفوق في عمله وترقى في الرُ  ة،للغة العربية رائع

في الضفة  "اإلرهابية"أنه إذا نجح في تحطيم شبكات حماس  كان واضحاا  ،لكل من المرؤوسين والرؤساء
 دير الشاباك.لمنصب مُ  جيداا  رشحاا الغربية فسيكون مُ 

تصاالت الخاصة به والتي ال لقد اعتمد فقط على شبكة ا، للغاية ريبا  "كان عادل مُ قال ديسكين: 
من محاوالت  بفضلهم نجا بضع سنواتف ،عضائها الختبار الوالء من قبلهخضع كل عضو من أ

 ".قتراب منهعوبة كبيرة في االحتى اللحظة األخيرة وجدنا صُ ، و االغتيال والمالحقة

 ،واعتقال العديد من رفاقهما "محيي الدين الشريف"من رؤية مصير  "عماد"و "عادل"جاء حذر 
 ،”إسرائيل“ كان يتعاون مع ،ربما حتى من كبار المسؤولين وأ ،اسمن حم كانوا يشتبهون في أن ناشطاا 

 .ويفشي األسرار ،لطة الفلسطينيةأو السُ 

بسبب هذا الشك و  ،بينهم أنه ربما ال يزال نشطاا  "خواناأل"افترض  ،لعدم طرد أي متعاون نظراا و 
الوالء للقضية الوطنية رغم أنهم ما زالوا معروفين ب ،االقتراب من أشخاص خارج حماس "خواناأل"قرر 

 الفلسطينية عندما بحثوا عن مكان للنوم واألكل.

الذين قضوا في الماضي  ،واستقروا على مجموعة من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 ،وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني "إرهابية"نظمة همة االنتماء إلى مُ بتُ ” إسرائيلي“ سنوات في سجن

 يوفال ديسكين
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خربة "حاطة بسور في قرية باإلقامة في مزرعة من طابقين بساحة كبيرة مُ  "لألخوين"شطاء نُ سمح هؤالء ال
رعان ما تحول هذا المنزل إلى كنز سُ ولكن  ،غربي مدينة الخليل تعود ملكيتها ألحد أفراد عائالتهم "الطيبة

 "عادل"التي أخذها و  ،من المعلومات االستخباراتية التي تضمنت أرشيفات الجناح العسكري لحركة حماس
طط هجومهم معهم خُ  "خواناأل" بَ لَ كما جَ  ،من وقوعها في أيدي الشاباك خوفاا  ،معه من مخبأ إلى مخبأ

 والذي تضمن تسميم إمدادات المياه في تل أبيب. ،الكبير التالي

 َس ارَ ومَ  ،في هذه المجموعة من النشطاء "اإلخوة"ن الشاباك من التعرف على اتصاالت أحد تمك  
همة التعاون مع حماس حاكمته بتُ بأنه إذا لم يفعل فسيتم مُ  هدداا شديدة عليه للعمل كعميل لهم مُ  غوطاا ضُ 

قابلها جزرة كبيرة: أجر ضخم وحياة جديدة وسهلة في كانت العصا تُ  ،والذهاب إلى السجن لسنوات عديدة
 .على ذلك وافق الرجل معهم، وقد الخارج له وألسرته إذا تعاون

، وذلك لمراقبتهم المنزلأن يتم وضع جهاز تسجيل فيديو وصوت داخل همة األولى هي لمُ كانت ا
أن  "ديسكين"يعتقد حيث  ،يمكن أن ينتظر "عوض اهلل"األخوين القبض على حينها  ،الصوتببالفيديو و 
ن انتظر الشاباك بالغ مو  ،بالضبط "خواناال"خطط له ما يُ معرفة هو إلقاء القبض عليهم، األهم من 
 غادران المنزل.سيُ  "األخوين"وكيلهم بأن 

أخبروه أنهم  ،مؤنهم "لألخوة"الجبهة الشعبية  ئهم منالتالية التي جلب فيها أحد أصدقافي المرة 
 ،في سيارة "اإلخوةومعهم " غادروا جميعاا ثم  ،إلى مكان مااصطحابهم  ، وأن عليهمفي عجلة من أمرهم

 خرى.أُ  سيارة تعاون فيوالمُ 

 ،عندما كانت السيارات بعيدة عن األنظار بدأوا العملو  ،راقبتنتظر بالخارج وتُ  "يورالطُ "كانت 
 رفة.ل غُ فتاح دخلوا المنزل وقاموا بتركيب كاميرات وميكروفونات في كُ باستخدام نسخة من المُ و 

ل كلمة لرئيس تم تسجيل كُ وقضوا أربعة أيام و  ،في وقت الحق من تلك الليلة "خواناال"عاد 
ختلفة أرادوا إدخالها على عن تحسينات تكتيكية مُ  "عماد"و "عادل"تحدث  ،جناح العسكري لحماسال

مكانية أن تبدأ حماس في صُ   نع صواريخ مثل تلك التي كان حزب اهلل يستخدمها.خطتهم وا 

 إحساساا  أيضاا  همبل أعطت ،حددة فحسبخطط مُ  ”اإلسرائيليين“ لم تعط تفاصيلهذه المعلومات وال
الذي عانى  "عماد"تحدث  -على سبيل المثال-حادثات في إحدى المُ و  ،األوسع للعالم "األخوين"ة بنظر 

"في قال: و  ،لطة الفلسطينية بكراهية مريرة لرجال ياسر عرفاتمن تعذيب شديد على أيدي سجاني السُ 
 على الفور". عليهم المرة القادمة يأتون من أجلي سأفتح النار

طلق النار على حن ال نُ فن"أبدا!  ،على إحدى األرائك على قدميه لسيجقفز شقيقه الذي كان 
 ".سلما  هل تسمعني؟ حتى لو فعلوا لك أفظع األشياء فأنت ال تقتل مُ  ،،سلمينالمُ 
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أنه  مع العلم تماماا  ،ثير لإلعجابعن انقالبه االستخباري المُ ” اإلسرائيلي الجيش“أبلغ الشاباك 
إلى مخبأ آخر، كما طلبوا  "خواناال"سينتقل  ، حيثكإجراء أمني روتيني مكن التنبؤ بهفي وقت ما ال يُ 

فالرد  ،على اغتيال مسؤول آخر في حماس ومع ذلك لم يكن الجيش حريصاا  ،تخصيص قوات لقتلهم
كافحة إلى وحدة مُ  اباكوالش "أيالون"من ذلك ذهب  لذا بدالا  ،جعلهم قلقين "عياش"العدواني على مقتل 

ووحدات  "يمام"كان هناك تنافس طويل األمد بين  ، التي"يمام"” اإلسرائيلية“ رطةابعة للشُ الت "اإلرهاب"
ساعدة الشرطة على أنه مُ ب "أيالون"ر بحق قرار والجيش فسّ ، ”اإلسرائيلي الجيش“العمليات الخاصة في 

 تعمد.استخفاف مُ 

أن فرقة الكوماندوز  "ديسكين"اعتقد حيث  ،"لوناأي"و "ديسكن"في وقت الحق نشأ خالف بين 
من حيث المبدأ على استعداد  "أيالون"كان و  ،على الفور "األخوين"يجب أن تقتحم المنزل وتقتل  "يمام"

وهو على  ،استجوابهميتمكن من هد للقبض عليهم أحياء حتى لكنه كان يعتقد أنه ينبغي بذل جُ  ،الغتيالهم
في النهاية تم التوصل إلى حل وسط: و  ،معلوماتعنه مجموعة قيمة من المر سينتج هذا األأن يقين من 

 "يمام"مالء إذا تمكنوا من إيجاد طريقة لضمان القبض على االثنين على قيد الحياة دون تعريض عُ 
ذا لم يكن كذلك فسيو  ،إلى هذا الخيارللخطر فسيذهبون   .هماقتلتم ا 

بكثير مما كان عليه عندما  اا الذي كان أقل حسم "نتنياهو"أخذ الخطة إلى رئيس الوزراء  "أيالون"
ل عملية حتى تلك التي تبدو سهلة أن كُ  لقد أدرك اآلن تماماا  ،"خالد مشعل"م الموساد له خطة اغتيال قد  

لم تترك الضربة ف ،وآمنة يمكن أن تنهار في التنفيذ مع نتائج كارثية على األفراد المعنيين واألمة بأكملها
خوان في غارة مكن أن ُيقتل االلكن هذه المرة كان من المُ ” إسرائيلة“ بصمات "شريفالمحي الدين "على 

 ستشن حماس هجمات انتقامية واسعة النطاق.و  ،من إنكار مسؤوليتها” إسرائيل“ ولن تتمكن "يمام"

 "عياش"حماس في اعقاب اغتيال  "ارهاب"لطة بسبب موجة السُ  دَ قَ قد فَ  "شمعون بيريز"وكان 
 رفض التوقيع على الصفحة الحمراء.و خاطرة بمنصبه رغبة في المُ  لم يكن لديه "نتنياهو"و

قائد الذراع العسكرية التي تعمل ضدنا فما  لردعستعدين "إذا لم نكن مُ قال أيالون لنتنياهو: 
 ".يض سأستقيل من منصب رئيس الشاباكوقع على التفو الذي نستحقه؟ إذا لم تُ 

نظر إلى رئيس الوزراء كان يُ و  ،علن نفسهت الموقف المُ تجاوز و  ،له تداعيات كبيراا  كان هذا تهديداا 
مهور بشكل عام أنه لم يقم بعمل جيد اعتقد الجُ و  ،"الشيخ ياسين"بالفعل على أنه ضعيف إلطالق سراح 

ذا استقال و  ،"اإلرهاب"في الحرب على   ،سرب السببما سيا  واثقا من أن شخصاا  "نتنياهو"كان  "أيالون"ا 
ل واليهود في كُ ” إسرائيل“ نها رفض رئيس الوزراء القضاء على تهديد رئيسي لدولةسيتم تأطيرها على أو 

 ومن ثم سيتم اعتباره أضعف. ،مكان
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 ع على العملية.بعد بضع ساعات وق  

تصنت حادثاته التي في إحدى مُ و  ،جومقبل الهُ  "عوض اهلل"طة هي إعاقة األخوين كانت الخُ 
ختصو قام مُ  1998سبتمبر )أيلول(  11لذا في ليلة  ،حبه للبقالوة "عماد عوض اهلل"الشاباك ذكر  عليها

كانوا ينتظرون حتى يغفو و  ،إلى المنزل في خربة الطيبةتوصيلها ثم تم  ،نسك  الشاباك بتقطيع البقالوة بمُ 
 حملونهم في سيارة وينقلونهم إلى مركز استجواب.م يدخلون المنزل ويُ ثُ  "خواناال"

سرعان ما تغلب و  ،بسعادة غامرة من البقالوة والتهمها "عماد"شعر  حيث لم ينجح األمر تماماا 
عندما اتضح من  ،يكره البقالوة ولن يلمسها "عادل"لكن الشاباك لم يكن يعلم أن  ،عليه النوم وبدأ يشخر

ار تم إصد خدر ولم يكن ينوي الذهاب إلى الفراش قريباا المراقبة بالفيديو أن عادل لم يكن تحت تأثير المُ 
جوم حيطة بالمبنى من عدة اتجاهات برفقة كلب هُ تحركت الفرق المُ  ،باقتحام المنزل "يمام"األمر لـ 

 تسلقوا الجدار واقتحموه.و 

استيقظ ثم  ،على الفور انقض عليهلكنه  ،وضرب الكلب ،وأطلق النار ،لبندقيته "عادل"ذهب 
رشقة رصاصات من سالح أحد تل بنيران قُ  ، ولكنهإطالق النار وحاول الوصول إلى سالحه على "عماد"

 رف.خبأ في إحدى الغُ رعان ما عثر على األرشيف مُ المنزل وسُ  "الطيور"دخل فريق  ذلكبعد و  الُمقتحمين،

إلحباط رد و  ،قد ماتوا "عوض اهلل"خبره أن العملية نجحت وأن عائلة ليُ  "بنتنياهو" "أيالون"اتصل 
لطة الفلسطينية في رام لسُ بالغ اال بالتوجه "أيالون"تعليمات إلى  "نتنياهو"أصدر  ،فعل فلسطيني عنيفأي 
 ،"االخوة"قتلت ” إسرائيل“ نألعرفات  "يالون"أقال  ،وينتظر ستيقظاا كان عرفات مُ  الخبر عندما وصلو  ،اهلل

نكر معرفتهم بهويتهم قلت: من فضلك ال تسألني،" عوض اهلل شو؟ " قال أيالون: "نحن نعلم "قبل أن يُ 
أطالبكم بأن تفعلوا كل شيء لضمان أال تبدأ ” إسرائيل“ "باسم دولة ،ك تعرف من هم وماذا فعلواأن

 ".موجة من االرهابحماس في 

 تنظيم األمر،لمدة أربعة أيام حتى يتمكن من حول المذبحة نبأ  بعدم نشر أيوطلب عرفات 
يعتقد أن الفلسطينيين لم يكن لديهم أكثر  وأنه ،أنه ال يوجد ما يمكنه فعله لتأخير األخبار "أيالون"أخبره 

محمد "أرجوك أعط جبريل الرجوب و  األخبارعلى بالشنر وسائل اإلعالم تبدأ من أربع ساعات قبل أن 
جوم ناك هُ إذا لم يحدث ذلك وكان هُ  ،إنهم يعرفون ما يجب القيام به األمر بالتحرك اآلن، دحالن"

 "يالون"أوقال ، "ذلك التوقف التام لعملية السالم مكنة بما فييقة مُ سترد بأقسى طر ” إسرائيل“ فإن ،"إرهابي"
 .ثنين كانا يجلسان على جانبي عرفاتالن اأ

شطاء البارزين في في الليلة نفسها تم اعتقال النُ و  ،ساعديه التصرف بحسمطلب عرفات من مُ 
لطة دة فعل شديدة من السُ ثير ر سيُ ” إسرائيل“ نظمة بأن أي نشاط ضدوتم إخطار المُ  ،حماس واحتجازهم
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هذه  ؤكدا لإلسرائيليين أن عرفات كان جاداا ل ما في وسعهما ليُ قام الرجوب ودحالن بكُ حيث  ،الفلسطينية
 المرة في تنفيذ تهديداته.

حللون على الفور في فحص أرشيفات حماس باط مكتب الشاباك والمُ ضون ذلك بدأ ضُ في غُ 
دخال األسماء والتواريخ ،العسكرية كثف من "جهد مُ زء ل ذلك جُ وكُ  ،في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وا 

مكن للجناح يُ و  ،يهدف إلى التدقيق السريع في وثائق األرشيف من أجل التحرك أمام أعضاء الجيش
 ."من جديد فوفه واالختباءإعادة تجميع صُ 

شتبه بهم ت من المُ نفسها باعتقال العشرا اباكوالش "يمام"و” اإلسرائيلي الجيش“بدأت وحدات من 
قدمي األسلحة والمواد الالزمة لتصنيع القنابل والتدريب وطاقم الدعم بما تفجرات ومُ براء المُ "كبار القادة وخُ 

 لحركة حماس. الذراع االجتماعي المدني ،في ذلك أفراد االتصال وأعضاء الدعوة"

ستخدم اآلن لجعل ستُ  ،بعن كث كان يحرسانها "خوان عوض اهللاال"ي كان ذال إن األرشيفكما 
 البنية التحتية العسكرية لحماس على شفا االنهيار.

 

___ 
 

وهو ناشط عسكري  "بطاطال إياد"صول عليها من أرشيف حماس كان أحد األسماء التي تم الحُ 
وأظهرت السجالت أنه شارك في نصب كمين  ،الهجمات داخل الضفة الغربيةافتعال ركز على كبير يُ 

 ناسبات.في عدة مُ ” اإلسرائيلي لدفاعجيش ا“نود لجُ 

تم وضع و  ،في النهاية إلى منزل آمن في قرية بيت عوا” اإلسرائيليون“ بعد عدة أشهر تعقبه
 لقتله. "األبراج المحصنة والتنين"طلق عليها اسم أُ  عملية

زية ويعمل اآلن كرئيس للقيادة المرك "،أمان"الذي أنهى فترة واليته كرئيس لـ  "موشيه يعلون"
بالقرب من قرية بيت  ةخيمة كبيرة وعفن وهي ،جاء إلى موقع القيادة األمامية للعملية” اإلسرائيلي للجيش“

مالءه كان على الرغم من أن عُ  1999أكتوبر/ تشرين األول  19في و  ،جبرين على مقربة من بيت عوا
زء ضئيل من المعلومات هم سوى جُ لديهم بالفعل ثالثة أيام للتخطيط إال أنه أدرك على الفور أنه ليس لدي

( وال أي أمان اتصاالت )ذراع 8200ناك أحد من الوحدة لم يكن هُ و  ،االستخباراتية التي يحتاجونها
راقبون يمكن ناك مُ حتى لو كانوا هناك لم يكن هُ  ،لتشغيل الطائرات بدون طيار 9900شخص من الوحدة 

وكان الوصول إليه  ،خرىفي منطقة أُ  اباكبالش ةلمعنيخابرات اكان ضابط المُ و  ،تقديم المعلومات عليهم
 تقلبة الستقبال هاتفه المحمول.يعتمد على الجودة المُ 
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بها  عملالتي  "سايرت ماتكال"إلى  شيراا خرى" مُ ثقافة أُ و "لقد جئت من مكان آخر  ":يعالون"قال 
ذا  رف شخص آخر شيئاا تصور أن يعكان من غير المُ  ،ختلفناك تجري األمور بشكل مُ ذات مرة، "وهُ 
 ".لقائد القوة الذي سيبدأ العمل تاحاا ولن يكون مُ  ،صلة بالعملية

كل  ؤقتاا وقفوا مُ أألغوا العملية و  ،أن االستمرار في ذلك أمر غير مقبول "ديسكين"و "يعالون"قرر 
لقد سألنا ، ياء تماماا نا أغب: "في بيت عوا أدركنا أننا كُ "ديسكين"قال  ،"بطاطال إياد"هود المبذولة لقتل الجُ 

 ."نا لن نفعل ذلك في المرة القادمةأنفسنا عما يجب فعله للتأكد من أن

ل األشخاص الضروريين في مركز القيادة حتى : ضع كُ اا من الناحية النظرية كان الحل بسيطو 
حدات و  ،للبيانات واحداا  لخصاا شاهدة الشاشات التي تعرض مُ يتمكنوا من التحدث مع بعضهم البعض ومُ 

"االسطول البحري الثالث و "سيرت متكالو"” اإلسرائيلي الجيش“وحدات كوماندوز و  "يمام"ووحدة ، اباكالش
ستتمركز جميعها  "القوات الجوية"، وفي النهاية  9900، و  504،  8200 "أمان"، والدوفدوفان عشر"
ة تتدفق إليها جميع البيانات خيمة بائس، قال ديسكين كمارفة واحدة "تحت أضواء الفلورسنت وليس في غُ 
 ."تاحة والضروريةالمُ 

 ،ساءلة والقيادة والسيطرةالمُ من حيث قضايا  ةومع ذلك كان تنفيذ هذا الحل صعب بسبب عدد
شطاء أتوا ختلف أذرع الجيش واالستخبارات على مر السنين على العمل بالتوازي وألن النُ لقد اعتادت مُ 
 في بعض األحيان كان بعض الناس أكثر اهتماماا و  ،ختلفةغات مهنية مُ ختلفة فقد تحدثوا بلُ من وحدات مُ 

 شب أكثر من اهتمامهم باألمن القومي.بالعُ 

تحطيم عدد غير قليل من اإلجراءات  ،في الجيش "يعلون"في الشاباك، و "ديسكين"كان على 
ى الطابق الثاني من مقر ختلفة إليصال الجميع إلوتجاوز الصعوبات الشخصية المُ  ،البيروقراطية الراسخة
كانت و  ،(JWRشتركة )رفة الحرب المُ والذي سُيطلق عليه اآلن بشكل مناسب غُ  ،الشاباك في القدس

قوية بشكل خاص والتي حاولت اإلصرار على  أمانالساحرة التابعة لـ  االتصاالت، وحدة 8200قاومة مُ 
 أن يأتي الشاباك إليهم بدالا من ذلك.

أشارت المعلومات التي وصلت حيث  ،للعمل ل شيء جاهزاا كان كُ  ،1999ديسمبر  11في 
إلى منزله اآلمن في بيت عوا في األيام القليلة  "بطاطال إياد"قرر أن يذهب إلى أنه من المُ  اباكللش
يحمل  "بطاطال"لم يكن و راقبة الدقيقة كإجراء أمني احترازي، حيطه تحت المُ وضع المنزل ومُ تم  ،قبلةالمُ 

ديسمبر/ كانون  13صل إلى المنزل في يلقد رأوه  ،وتتبعه الشاباك هاتف ن سائقه كان بحوزتهلك هاتفاا 
طائرة بدون كما شاهدت كاميرا في  ،على ما يبدو بعد إنزال أحدهم ،ناك لفترة ثم تقدموااألول، وتوقفوا هُ 

مات الواردة من أشارت المعلو حيث  ،يخرج منها ويدخل المنزل السيارة تتوقف ورأت شخصاا ، أن طيار
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راقب مموه على سطح المنزل قام بوضع مُ  "بطاطال"مالء إلى أن أحد العُ 
رفة غُ تم إدخال هذه المعلومات إلى أجهزة كمبيوتر و  ،لتحذيره من أي خطر

، ثم تم تنشيط أجهزة استشعار الحرارة في الطائرات بدون شتركةالحرب المُ 
 على السطح. مرصدت ناك بالفعل رجل يجلس تحطيار مما أظهر أن هُ 

 "الكرز"نود وحدة اتخذ جُ  ،ل هذه المعلومات في االعتبارمع أخذ كُ 
اختبأ أربعة  ،حول المنزل النقاطفي عدد من  هممتنكرين بزي العرب مواقعال

منهم تحت درج صغير على طول جدار خارجي قريب بما فيه الكفاية من 
 لى السطح.عالذي راقب المُ  أعين ختبئ عنولكنه مُ  ،المدخل

وبعد  ،األدرينالين وال تشعر بالخوف تدفقفي البداية  ،القرية نائمة جميع "الحادية عشرة ليالا في 
"حصلنا على إذن بفتح  :ينهاجمأحد المُ  "ألون كاستيل"ذلك عندما تكون في الموقع، يبدأ الخوف"، روى 

، ناك بعض تبادل إطالق النارن هُ كاو  ،على سطح المنزل "بطاطالحارس "قتلنا ، النار من قائد الوحدة
وقف إطالق النار، للحصول على بعض المعلومات االستخباراتية. ثم  بإيقافمنا بعد إطالق النار قُ و 

 تعرفت عليه القوة كلها وفتحت النار". ،سدسبمُ  "بطاطال إياد"المزيد من الضجيج من المنزل ويخرج 

 "بطاطال"قال فيه إن إحدى وحداته "واجهت"  باا قتضمُ  بياناا ” اإلسرائيلي“ بعد ذلك أصدر الجيش
كان الهدف من البيان التستر على النشاط االستخباري الواسع الذي  ،آخر من حماس وقتلهم ومطلوباا 

 حدث وراء الكواليس.

رفة الحرب غُ كان من الواضح أن إصالحات "الشاباك" و  ،أنفسهم "لإلسرائيليين"لكن بالنسبة 
في شتركة رفة الحرب المُ غُ على مدى األشهر التسعة التالية تم استخدام نموذج ف ،يتهاأثبتت فعال شتركةالمُ 

استند هذا النموذج إلى الشفافية التامة بين و  ،ختلفةستهدفة مُ خمسة عشر عملية اعتقال وعمليات قتل مُ 
 خرى مع بدء العملية.الوكاالت ونظام "تمرير العصا" من وكالة إلى أُ 

جمع و  ،ستشعرات" وكاالتإلى وجود جميع "المُ شتركة رفة الحرب المُ غُ لنموذج يدعو المبدأ األول 
 ،نتجهاوتغذية فورية للمعلومات التي تُ  ،مثلين فعليينتصلة بالعملية في شكل مُ المعلومات االستخباراتية المُ 

حصى من يُ  من العمل لدمج جميع أنظمة الكمبيوتر ذات الصلة وهو عدد ال كبيراا  بذل الشاباك قدراا حيث 
بحيث  ،ختلفةل العديد من الهيئات االستخباراتية والتشغيلية المُ بَ ستخدمة من ق  عناصر األجهزة والبرامج المُ 

كان كما رفة الحرب. عدات تكنولوجيا المعلومات في غُ يتفاعلون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع مُ 
 :قال يعلون ،للموقف حد يسهل فهمهواتصور الهدف هو عرض جميع البيانات بطريقة من شأنها إنشاء 

 مكنة يكمن في أساس قدرتنا على ضرب أهدافنا".ل المصادر المُ "هذا التفوق االستخباري وتركيز كُ 

 إياد البطاط
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جزء واحد تحت سيطرة  :رفة الحرب إلى قسمين، تم تقسيم غُ "تمرير العصا"لتنفيذ المبدأ الثاني و 
خرى كانت بعبارة أُ و  ،تحديد الهدف من العملية هنا تمو  ،خابراترفة حرب المُ سمى غُ الشاباك كان يُ 

حدد للهدف وضمان أنه الشخص خابرات تتمثل في اإلشارة إلى الموقع المُ رفة حرب المُ مسؤولية غُ 
 زء كان يسمى "تأطير".هذا الجُ و  ناسبالمُ 

 ،"ياتقسم العمل"رفة الحرب زء الثاني من غُ إلى الجُ  العصاتم تمرير يجود هوية إيجابية جرد وُ بمُ و 
)في البداية نفذت  ،الذي أشرف على تنفيذ الضربة” اإلسرائيلي الجيش“في الغالب كانت هذه مسؤولية و 

وفي وقت الحق انتقل اإلعدام إلى أيدي القوات الجوية  ،ستهدفعظم عمليات القتل المُ القوات البرية مُ 
لكن  ،إلى الحرب العملياتية أو العصا في الحاالت التي تم فيها نقل الهراوة ،لكن المبدأ العام ظل كما هو(

راقبة وعودة ؤقت لصورة المُ قدان مُ درة على إصابة الهدف، مثل فُ عيق القُ حدث شيء ما على األرض يُ 
 وهكذا دواليك حتى اإلعدام. ،رفة الحرب االستخباراتية ويبدأ إجراء التأطير من البدايةالمسؤولية إلى غُ 

 "يعالون"دير الشاباك وتعيين لمُ  نائباا  "ديسكين"ن تعيين بعد شهرين م ، أي2000في سبتمبر  
نطقة أوصى االثنان بتكرار النموذج الذي طوروه لمُ  ،”اإلسرائيلي للجيش“لرئيس هيئة األركان العامة  نائباا 

برى رفة حرب دائمة لتنفيذ العمليات الكُ أن يتم إنشاء غُ وهو  ،القيادة المركزية في الدولة بأكملها
صصت مساحة داخل مبنى قيد اإلنشاء في مقر تم قبول االقتراح وخُ حيث  ،ستهدفةالت المُ واالغتيا

 شمال تل أبيب. اباكالش

رفة الحرب نشئ غُ قال ديسكين: "إذا لم نقم بتنفيذ الثورة التكنولوجية ولم نُ  ،كان التوقيت صدفة
ا االنتفاضة الثانية وكيف الخاصة فمن المشكوك فيه أن نتعامل مع التحدي الهائل الذي فرضته علين

 نتعامل معه".
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28 
 

 حرب شاملة

 
بعد وقت قصير ف ،1999مايو  17النتائج النهائية لالنتخابات في  "بنيامين نتنياهو"لم ينتظر 

 "،إيهود باراك"شير إلى انتصار واضح لحزب العمل وزعيمه من بدء استطالعات الرأي التلفزيونية التي تُ 
 اعده من الحياة السياسية.تق "نتنياهو"أعلن 

لكن السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء  ،بسبب تفجيرات حماس االنتحارية "نتنياهو"تم انتخاب 
وطريق  "مشعل"اتسمت بسلسلة من الفضائح السياسية وأزمات ائتالفية، وهزائم أمنية مثل قضية 

على أنه الجندي األكثر  "باراك"كان الناخبون ينظرون إلى حيث  ،دبلوماسي مسدود مع الفلسطينيين
الذي وعد بإخراج الجيش من لبنان  "إلسحق رابين"وهو تلميذ وخليفة ، ”اإلسرائيلي الجيش“في  وساماا 

حالل السالم إنه "فجر يوم جديد" وهو يقف أمام مئات اآلالف من  "باراك"في خطاب االنتصار قال و  ،وا 
رئيس أربع سنوات من اغتيال بعد و سمى اآلن ساحة رابين، ؤيدين في ساحة تل أبيب المركزية، التي تُ المُ 

شتركة وهو يحمل في داخله فوائد "السالم مصلحة مُ للكنيست بعد بضعة أشهر  "باراك"قال  ،الوزراء
روة تحقيق الرؤية "السالم الحقيقي مع سوريا والفلسطينيين هو ذُ  معلنا أنجمة لكال الشعبين"، 

 الصهيونية".

بالثقة  شبعاا جرد أن أصبح سيد العمليات الخاصة كان مُ بمُ ف ،تنفيذ سياساته شرع في "باراك"
ناورات الدبلوماسية بالطريقة نفسها التي خطط بها درته على التخطيط للمُ من قُ  تأكداا وكان مُ  ،بالنفس

ع طوط العدو مع االهتمام الشديد بالتفاصيل، والتخطيط الدقيق لتوقستهدف خلف خُ لعمليات القتل المُ 
غم من أن هذه لكن اتضح أنه على الرُ  ،والعمل العدواني عند الضرورة ،حتملةجميع الحاالت الطارئة المُ 
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 ونادراا  ،عقدةمع العمليات الدولية المُ  األساليب تعمل بشكل جيد على نطاق صغير إال أنها لم تعمل دائماا 
 ساعديه.ما كان باراك يستمع لنصائح مُ 

التقى  "باراك"بصفته مبعوث و  ،فاوضات مع سوريافي مُ ” سرائيلإ“ تحت رعاية أمريكا دخلت
 "كلينتون"أخبر حيث ، 2000مارس  26في جنيف في  "حافظ األسد"مع الرئيس  "كلينتون"الرئيس 

رتفعات الجوالن بأكملها باستثناء بعض التعديالت كان على استعداد لالنسحاب من مُ  "باراك"أن  "األسد"
غراء مما كان  أقل حماسةكان  "كلينتون"على الرغم من أن  ،قابل السالمغاية مُ دودية الطفيفة للالحُ  وا 

تنوعة من األمراض بما في ذلك عاني من مجموعة مُ الذي جاء إلى االجتماع يُ  "األسد"كان  ،متوقعاا 
عد وانفجر اللقاء ب ،ل شبرمن أي وقت مضى بشأن استعادة كُ  أكثر تشدداا وكان الخرف األولي واإلرهاق، 

 ناقشة جوهر الخالف.دقائق قليلة فقط من انتهاء الرئيسين من اإلجراءات األولية والبدء في مُ 

 ،لكن دون أي اتفاق مع سوريا أو لبنان ،أن يفي بوعده وأن ينسحب من لبنان "باراك"كان على 
مع ذلك  ”اإلسرائيلي الجيش“نود من أجل منع حزب اهلل من استغالل االنسحاب لقتل عدد كبير من جُ 

بقاء ذلكحاها كان ال بد من تنفيذه بين عشية وضُ   فاجأة كاملة.مُ  وا 

القائد العسكري  "عماد مغنية"من تحديد مكان  "أمان"نت قبل وقت قصير من االنسحاب تمك  
أثناء قيامه بجوالت تفتيش على طول وذلك  ،”إسرائيل“ لحزب اهلل والرقم واحد على قائمة المطلوبين لدى

عداد  "باراك"مواجهة في جنوب لبنان لمعرفة ما إذا كان طوط الخُ  على وشك الوفاء بوعده واالنسحاب وا 
 ميليشياته لليوم التالي.

دود الشمالية والتقى مع كبار المسؤولين الذي جاء إلى الحُ  "باراك"لكن  ،خططوا الغتياله
لعماد "راقبة االستخباراتية صلة المُ مايو إلجراء مشاورات عاجلة، أمرهم فقط "بموا 22ناك في العسكريين هُ 

كانت األولوية األولى و  ،إلى تصفية المشروع بأكمله -في الواقع- يدقد يؤ مما  ،، وعدم ضربه"مغنية
إلى  "مغنية"ؤدي اغتيال كان يخشى أن يُ  ، ألنههي التأكد من تنفيذ االنسحاب دون وقوع إصابات "لباراك"

في ” إسرائيلة“ أو شن هجمات كبيرة ضد أهداف” سرائيليةاإل“ دفع حزب اهلل إلى قصف التجمعات
 .وبالتالي ُربما إفساد ُكل شيءالخارج، األمر الذي يتطلب رداا إسرائيلياا 

دود في اليوم التالي لالجتماع على الحُ و  ،على األقل في المدى القصير ،على حق "باراك"كان 
تم تنفيذ االنسحاب بأكمله دون حيث  ،من لبنان” اإلسرائيلي للجيش“الشمالية أمر باالنسحاب الفوري 

 وقوع إصابات.

بناء بالجُ ” اإلسرائيليين“ واصفاا  ،له كامالا  احتفل باالنسحاب باعتباره انتصاراا  "اهلل نصر"لكن 
، "إسرائيل أضعف من نسيج العنكبوتصاح قائالا:  ،"مغنية"وهم يهربون من جيش  وخوفهم من الموت
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على  قادرا   وليسوا شعبا   ُيحبون المالاليهود و ، ”السرائيلي“ جتمعفي المُ روح االنهزامية سائدة 
 التضحية".

مكنة بالنسبة في لبنان في أسوأ لحظة مُ ” اإلسرائيلي“ نهاء االحتاللإبالنظر إلى الماضي جاء 
 ورأى أنه ال يستطيع التوصل إلى اتفاق مع السوريين فقرر اإلسراع في التعامل مع الوضع ،لباراك

لكن كان هناك العديد من الفلسطينيين الذين رأوا االنسحاب من لبنان دليالا على أن تكتيكات  ،الفلسطيني
هزم أقوى القوات العسكرية واالستخباراتية في الشرق األوسط وبدأوا يمكن أن يُ  "واإلرهاب"حرب العصابات 

 فكرون في إمكانية تطبيق هذه األساليب في ساحتهم الخاصة.يُ 

من أجل إجراء  2000إلى كامب ديفيد في تموز / يوليو  "عرفات"و "باراك" "كلينتون"دعا 
"علمت أن مثل هذا االتفاق قال باراك:  ،توصل إلى اتفاق سالميتم الأن ، على أمل فاوضات ماراثونيةمُ 

كنت على يقين من أنني و  ،لذلك ستعدا  نت مُ دس وكُ يجب أن يشمل دولة فلسطينية وتسوية في القُ 
 ".ك لصالحنا وأنه ال يوجد خيار آخربأن ذل” إسرائيل“ مهور فيأتمكن من إقناع الجُ س

 
 2000خالل اجتماعات كامب ديفيد عام  "باراك –كلينتون  –عرفات "

الم إذا بأنه لن يُ  "كلينتون"ووافق فقط بعد أن وعده  ،ضورعرفات من جهته لم يرغب في الحُ 
 حادثات.فشلت المُ 
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بين الفلسطينيين وصل إلى آفاق  الخالفإلى أن ” اإلسرائيلية“ خابراتأشارت المُ خالل هذه الفترة 
للضغط ” إسرائيل“ سلحة معواجهة مُ جري االستعدادات لمُ لطة الفلسطينية تُ وأفادت األنباء أن السُ  ،جديدة

 عليها لتقديم تنازالت بعيدة المدى.
روع في مواجهة ولم نكن ننوي الشُ  "لم نكن نستعد :سبر دتيوسيشوقال جبريل الرجوب نقال عن 

"نحن على متن سفينة  :ساعديهقال باراك لمُ  ،لكن األمل بطبيعته سلعة باهظة الثمن" ،”إسرائيل“ مع
عمالقة على وشك االصطدام بجبل جليدي وسننجح في تحويل مسارها فقط إذا نجحنا في كامب 

 ديفيد".

تركت و  ،على استعداد لتقديم تنازالت "باراك"كان و  تُبشر بخير،كانت األجواء في االجتماعات 
سعادة غامرة"، بما في ذلك حل وسط كبير كان من شأنه أن يتملكهم شاركين األمريكيين "متفتحين و المُ 

لم ف ،على الحرم القدسي موقع المسجد األقصى دولياا  كماا دس الشرقية وحُ يمنح الفلسطينيين أجزاء من القُ 
أو تقديم تنازالت في أمور كانت  ،ردَ لى اإلطالق على التنازل عن هذا القَ ع” إسرائيلي“ يوافق أي زعيم

 حرمات.عتبر من المُ حتى ذلك الحين تُ 

حاول إقناع العالم العربي األوسع لم يُ  ،لتمهيد الطريق للقاء لم يفعل ما يكفي مقدماا  "باراك"لكن 
كما أنه تصرف  ،حق عودة الالجئينبالضغط على عرفات لتقديم تنازالت حول المبادئ الفلسطينية مثل 

على الرغم من أن مقصورته لم  ،فاوضات مع عرفات عبر مبعوثينتسلطة وأجرى المُ برت مُ بطريقة اعتُ 
 .األمتارتكن تبعد أكثر من بضع مئات من 

إذا صمد ” إسرائيل“ روط أفضل منربما ألنه اعتقد أنه سيحصل على شُ  ،رفض عرفات التوقيع
 ،بغضب "كلينتون"انفجر  ،طة لم ير أي زعيم عربي يدعم تسوية مع العدو العظيمأو ربما ألنه ببسا

أحد كبار الباحثين  "إيتامار رابينوفيتش"وقال  ،وحنث بوعده لعرفات بأال يلومه على الفشل ،أنهى القمةو 
كارتر وطرقوا استراتيجية  ىؤون الشرق األوسط: "لو كان كلينتون قد تبنفي شُ ” اإلسرائيليين“ والدبلوماسيين

 ".تماماا  ختلفاا رؤوسهم حتى يتفقوا على حل وسط، لكان التاريخ مُ 

كوك بين الجانبين تجاوزا اآلن لكن التوتر والشُ  ،حاوالت لسد الثغراتذلت مُ في الشهرين التاليين بُ 
ما يوجد وحيث ،عور بأننا نتنفس البارود"نا نعيش مع شُ كُ قربين من باراك: "قال أحد المُ  ،نقطة الالعودة
 صاب بهوس الحرائق.المُ  "أرييل شارون"هذه المرة كان و  ،ناك مجنون إلشعال النار فيهبارود سيكون هُ 

 
_____ 
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ما يكون المكان األكثر ربُ  الشريف"،الحرم "سلمون المُ  "، وما ُيسميهجبل الهيكلما ُيسميه اليهود "
وُيقد ر كموقع الصخرة التي خلق  ،دسمة في القُ يقع داخل البلدة القديفهو مكان  ،حساسية في العالم اليوم

المكان الذي كان يوجد فيه  إنه أيضاا كما  ،اهلل منها العالم، حيث دعا إبراهيم للتضحية بابنه إسحاق
وحيث يعتقد المسلمون أن النبي ألقى مواعظه، و  "يسوع"المعبدان اليهوديان األول والثاني، حيث سار 

ناك بة الصخرة والمسجد األقصى هُ تقف قُ و  ،الجنة مع المالك جبرائيل انطلق في رحلته إلى محمد 
 اليوم.

خططت مجموعة من  1982في عام  ،اندلعت العديد من المواجهات هناك ،على مر السنين
بة الصخرة "إلزالة الرجس" على حد تعبيرهم، على أمل أن يؤدي الفعل إلى اليهود لتفجير قُ  "اإلرهابيين"

همتهم فإن استراتيجيتهم لم على الرغم من أنهم فشلوا في مُ و  ،لتالي تسريع مجيء المسيححرب عالمية وبا
مكن أن تؤدي رة ثلجية يُ أي حادث في الحرم القدسي سيكون بمثابة كُ  ،عن القاعدة تكن بعيدة تماماا 

 رعة إلى انهيار جليدي.بسُ 

قرر أن يتحدى ، فقد "باراك" كومةعارضة حُ كزعيم لمُ و  ،كل هذاكان على علم بُ  "أريئيل شارون"
في  ،على الحرم القدسي” اإلسرائيلية“ للتخلي عن السيادة "باراك"استعداد من خالل بأبشع صورة ممكنة، 

باط الشرطة إلى مظاهرة حاطين بمئات من ضُ مجموعة من سياسيي الليكود مُ  "شارون" سبتمبر قاد 28
، دسي والصالة فيهزيارة الحرم القُ ” إسرائيل“ ل يهودي في"من حق كُ  واوصرح ،قدسفي الموقع المُ 

 لكنا".جبل الهيكل مُ ف

 
 28/9/2000لحظة دخول شارون باحات المسجد االقصى 
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"جزار بيروت قاتل االطفال والنساء" بــ  "شارون"وا على تواجدون هناك نادالفلسطينيون المُ 
 ."شارون"وسرعان ما اشتبكوا مع الشرطة التي كانت تحرس 

دين طب في المساجد تُ قت صالة صباح اليوم التالي كانت إذاعات راديو فلسطين والخُ بحلول و 
حشد من عشرين  ،قدسة اإلسالميةالستهداف األماكن المُ ” إسرائيلة“ اولةبشدة بالفعل ما وصفته بأنه محُ 

 سلحينكان العديد منهم مُ و  ،عظمهم من الشبان ينتظرون بغضب بدء الصالة في األقصىمُ  شخصألف 
في تلك  ،صلين اليهود عند الحائط الغربيرطة وعلى المُ على الشُ  اخرى وبدأوا في رميهبالحجارة وأشياء أُ 

نف في جميع أنحاء في اليوم التالي انتشر العُ و  ،ظاهرات ُقتل سبعة فلسطينيين وُجرح أكثر من مائةالمُ 
 ُقتل اثنا عشر رجالا وصبياا  ،”إسرائيل“ كان العرب فيحتلة والمناطق المأهولة بالسُ األراضي الفلسطينية المُ 

خالل فترة وجيزة تحولت االشتباكات المحلية إلى و  ،)مع فلسطيني ويهودي إسرائيلي(” إسرائيل“ من عرب
 حرب.

 ،اندلع الجدل حول ما كان يدور في ذهن ياسر عرفات مرة أخرى” اإلسرائيلية“ خابراتداخل المُ 
من  اا ، أن االنتفاضة كانت جزء"موشيه يعلون"وخاصة ” ئيلياإلسرا“ والجيش "أمان"اعتقد رؤساء 
على ارتفاع ألسنة اللهب" من مكتبه، في البداية  رَ سيطَ يلعرفات وأنه " سبقاا خططة مُ عقدة ومُ استراتيجية مُ 
شود، من داخل الحُ ” اإلسرائيلية“ ظاهرات "عفوية" نظمها رجاله، ثم بإطالق النار على القواتمن خالل مُ 

 خطط لها ضد الجنود والمستوطنين، وأخيراا بالتفجيرات االنتحارية داخلليات إطالق النار المُ م عمثُ 
"كان يحاول تحقيق إنجازات إن عرفات  :"شاؤول موفاز"وقال رئيس األركان آنذاك الفريق  ،”إسرائيل“

 دبلوماسية من خالل إراقة دماء إسرائيل".

وأن  طلقاا لم يكن لديه مثل هذه اإلستراتيجية مُ  على الجانب اآلخر اعتقد الشاباك أن عرفات
حبطين من عدد من القضايا وبعضها فلسطيني الب المُ الحرب بدأت على شكل انفجار عفوي من قبل الطُ 

استعد الذي كان "” اإلسرائيلي الجيش“أدت المظاهرات إلى رد حاد من قبل  ،داخلي أثارها القادة المحليون
من القتلى والجرحى الفلسطينيين وأدى إلى مزيد  كبيراا  ف ذلك الرد عدداا وخل   ،نفالعُ  موجة " الندالعجيداا 

 وادعى الشاباك أن عرفات كان يجره تيار األحداث. ،من التدهور

 
___ 
 

 ،مر ثمانية وثالثين عاماا يبلغ من العُ  ،ستقل من بتاح تكفارجل أعمال مُ  "اميهيوسي أفرا"كان 
 "فاديم نورزيتز"كان و  ،ساعدطوع للعمل كشرطي مرور مُ يفي أوقات فراغه ن وكا ،متزوج وله ثالثة أطفال
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 ،وكان سائق شاحنة عن طريق االحتالل ،وهو من مواليد إيركوتسك في روسيا ،أصغر منه بثالث سنوات
اط نود االحتيكانوا من جُ  -اليهود” اإلسرائيليين“ مثل العديد من-ولكن  ،حترفاا مُ  ندياا لم يكن أي منهما جُ ف
 ”. اإلسرائيلي جيش الدفاع“هبة االستعداد الدائم لتعزيز على أُ و 

رفت الحرب كما عُ -تطلبت االنتفاضة الثانية 
تم  ،تعزيزات تطلبت -والفلسطينيين” إسرائيل“ األخيرة بين
تشرين األول  1في  "نورزيتز"و "أفراهامي"استدعاء 
 ستوطنين المدرسيةلحراسة حافالت المُ  2000)أكتوبر( 

أكتوبر حصلوا على  11في و  ،من هجمات الفلسطينيين
في اليوم التالي في طريق عودتهم و  ،إجازة لمدة يوم واحد

وانتهى بهم المطاف في مدينة رام اهلل بالضفة  اا خاطئ نعطفاا إلى قاعدتهم في سيارة نورزيتز اتخذوا مُ 
تل عدد من الفلسطينيين بنيران ة وقُ ووقعت بعض أعمال الشغب في رام اهلل في األسابيع السابق ،الغربية

كان التوتر يتصاعد عندما دخلت السيارة إلى المدينة رأى المارة لوحات أرقام ، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“
 رور اعترضتهما.حاول االثنان الفرار لكن حركة المُ  ،صفراء وراحوا يرشقونها بالحجارة” إسرائيلة“ سيارات

سطينية رطة الفلوقام أفراد من الشُ 
بجرهم من سيارتهم تحت تهديد السالح 
وصادروا أسلحتهم واقتادوهم إلى مركز 

ثم تركوهم تحت  ،للشرطة للتحقيق معهم
رحمة حشد من الغاضبين الذين تجمعوا في 

 الخارج.

الحتياط للضرب ا اندي  تعرض جُ 
تم  ،واقتالع أعينهما وطعنهما عدة مرات

 قبل أن يتم نزع "نورزيتز"ب رأس ر  ضُ 
بهاتفه  "أفراهامي"عندما اتصلت زوجة و  ،فعت في حلقه، واشتعلت النيران في جسدهأحشاءه بعصا دُ 

تم تصوير أحد  ،المحمول وهي تجهل ما حدث، قال لها أحد القتلة "لقد ذبحت زوجك قبل بضع دقائق"
ماء أمام الحشد الفلسطينيين عند نافذة الطابق الثاني من مركز الشرطة وهو يعرض يديه الملطختين بالد

 ثم ألقى الجثث عبر النافذة على األرض وجروها عبر المدينة.، بتهج باألسفلالمُ 

 

 زيتز فاديم نور                      يوسي أفراهام



|  |    

 

- 483 - 

لطة الذي ألقى باللوم على السُ  األمر ،”إسرائيل“ مهور فيلدى الجُ  عميقاا  ترك هذا الحدث انطباعاا 
دالا من ذلك اعتقلوهم دون أي في أراضيهم، لكنهم ب "لإلسرائيليين"الفلسطينية التي لم يوفر أفرادها الحماية 

 من.بقتلهم داخل قسم األ للُحشود الغاضبةسبب وسمحت 

رتكبيه إلى األبد "مثل أولئك قب مُ اعيجوم رمزي" كان يجب وقد وصف الشاباك القتل على أنه "هُ 
 لك.هور وسنوات بعد ذطاردة لشُ استمرت المُ و  ،في أولمبياد ميونيخ"” اإلسرائيليين“ المسؤولين عن مذبحة

جوم على أنه خيانة كان ُينظر إلى الهُ ” اإلسرائيلية“ واألهم من ذلك في نظر الكثيرين في القيادة
لم يكن في الواقع السالم، بل  -وبالتالي هدف عرفات-لطة الفلسطينية ودليل على أن هدف السُ  ،أساسية
 شكلة.زء من المُ ه كجُ سُتعامل السلطة الفلسطينية وعرفات نفس قطة فصاعداا من هذه النُ و  ،الصراع

بشكل كبير من استخدامه ” اإلسرائيلي الجيش“د صعّ  ،في رام اهلل الحدث التي وقعفي أعقاب 
 جيش الدفاع“ورد  ،شاغبينتظاهرين المُ تكرر ضد المُ تم استخدام األسلحة النارية بشكل مُ  ،للقوة

لول وبحُ  ،عندما كانت خالية طة ليالا ر ففجر مراكز الشُ  ،رطة الفلسطينية أيضاا على رجال الشُ ” اإلسرائيلي
 .فلسطينياا  276تل قُ  2000نهاية عام 

تعثرت بالفعل بسبب الفشل في كامب حيث  ،"إليهود باراك"إراقة الدماء كارثة سياسية كانت 
تكرر على عرفات لما لقد ألقى باللوم بشكل صريح ومُ  ،وتركته االنتفاضة بال رباط وغير فعال ،ديفيد

بالزعيم الفلسطيني في المقام  قَ ث  ألنه وَ ” اإلسرائيلي“ مهورك جعله يبدو وكأنه فشل للجُ حدث، لكن ذل
صراره على مواصلة عملية السالم مع عرفات أدى إلى انخفاض شعبيته إلى مُ  ،األول ستويات غير وا 

التركيز وخالية تفتقر إلى و األشهر األخيرة من واليته بأنها جنونية،  واقربون منه وصفالمُ كما أن  ،مسبوقة
وفي ديسمبر / كانون األول ُأجبر  ،بدأ ائتالفه الحاكم في االنهيارو  بالمسؤولية،من أي إحساس واضح 

 .2001على الدعوة إلجراء انتخابات في فبراير / شباط 

ُهز م باراك على يد الرجل نفسه الذي كان استفزازه في الحرم القدسي هو الذي أطلق االنتفاضة: 
 ."رونأريئيل شا"

 ،منذ أن دبر الغزو الكارثي للبنان ،منبوذاا سياسياا لما يقرب من عقدين من الزمن "شارون"كان 
غامرته العسكرية الخاطئة لكن مُ  ،1983كان قد ُأجبر على التنازل عن منصب وزير الدفاع في عام و 
مما أودى بحياة  عاماا  تهورة إلعادة ترتيب الشرق األوسط بأكمله لمدة ثمانية عشرخطته المُ  اراستمر و 

 حصى.جريح، باإلضافة إلى آالف الضحايا اللبنانيين ال تُ  5000وأكثر من ” إسرائيل“ شخصاا  1216

كانت و  ،جرم الحربتظاهرين في الشوارع وصفته بالقاتل ومُ المُ ” اإلسرائيليين“ شود كبيرة منحُ 
إال للمسؤولين األمريكيين الصغار  ولم ُيسمح ،قاطعة غير رسمية عليهتحدة قد فرضت مُ الواليات المُ 
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الرجل  ،وحتى في ذلك الوقت فقط في فندقه خارج ساعات العمل العادية ،قابلته عندما كان في أمريكابمُ 
غض على نطاق واسع لسنوات، على تعرض لالحتقار العلني والبُ ، الذي لم يتوقف عن ارتداء األحمر

 كومة.في الحُ  وزيراا و غم من خدمته في الكنيست الرُ 
 ستيقظا  تكون مُ  "أحيانا  اعتاد أن يقول: و  "فيريس"رأى السياسة على أنها عجلة  "شارون"لكن 

يائسين من ” اإلسرائيليون“ عندما كان 2001في أوائل عام و  ،فقط ابق عليها"، حبطا  تكون مُ  وأحيانا  
 .%25باراك بنسبة  مَ زَ هَ  ،نفمكنه وقف العُ وجود زعيم قوي يُ 

غادرة ساعدون بقوا في مكتب رئيس الوزراء بعد مُ قال مُ حيث  ،على الفور ضحاا كان التناقض وا
في : دافئ، تماماا  "باراك"كان عكس  "شارونو" ،واستقراراا  كثر هدوءا أصبح على الفور أن الجو أ "باراك"
 بشكل كان مشبوهاا  ،راوغات الشخصية، حريص على إظهار االحترام تجاه الجميعلألمزجة والمُ  هىنتمُ 

 رية. من الحُ  كبيراا  ثوق بشخص ما، منحهم قدراا مكن الوُ جرد أن يشعر أنه يُ ولكن بمُ  ،طبيعي

قال السكرتير  ،"إرهابي"جوم أو يهود في أي هُ  "إسرائيليون"تل كلما قُ  بُحزن شديدكما أنه شعر 
 ،يف تحطم قلبهجوم االنتحاري أو ذاك، وأرى كنت آتي بأخبار عن هذا الهُ "كُ : "يوآف غاالنت"العسكري 
ُقتل في حافلة أو في ” إسرائيل“ أي طفل أو امرأة أو رجل في ،ؤلمه أكثر بطريقة شخصيةلقد كان يُ 

 ".سرتهاألمر كما لو كانوا أقاربه أو أُ  كان يأخذمركز تجاري، 

 ،نفعلى ما يبدو إلنهاء العُ  واضحاا  طريقاا  "شارون"رسم 
قته بأننا على وشك عن ث ر لنا جميعا  "لقد عبّ : "غاالنت"قال 

كما قال ، "الرهاب"االنتصار في هذه الحرب، الحرب على 
نابليون لم تعبر الجيوش الرومانية نهر روبيكون؛ عبر يوليوس 

وقد قاد الحرب على  كان شارون زعيما   ،قيصر روبيكون
 الرهاب".

لن تتم بينما تستمر فاوضات السياسية أن المُ  "شارون"زراء أعلن بعد توليه رئاسة الوُ و باشرة مُ 
في و  ،فاوضاتإلى طاولة المُ ” إسرائيل“ ستعودإنه فقط ف ،دوءوقال عندما يتحقق الهُ  ،"اإلرهابية"العمليات 

فكروا خارج قال للقادة: " ،والشاباك لتكثيف عملياتهما” اإلسرائيلي الجيش“الوقت نفسه ضغط على 
في الخمسينيات  101ضطربة في الوحدة بأوقاته المُ  اراا ذّكرهم مر  ،بأفكار إبداعية" إلي   واتعال، ندوقالصُ 

 في السبعينيات. "اإلرهابيين"طاردة في مُ  "شارون"تحت قيادة  "مئير داغان"وكيف نجح 

درات كوكه حول قُ شُ  "شارون"نذ فترة توليه منصب وزير الدفاع في أوائل الثمانينيات كان لدى مُ 
باط الجيش م يكن يثق بضُ لو  ،ثباته على مر السنين" د  ق  "ف  أنه وكان يساوره شك في  ،”اإلسرائيلي الجيش“

 شارون لحظة توليه رئاسة الحكومة االسرائيلية
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هو نفسه على السياسيين عندما كان يرتدي الزي العسكري  بَ ذَ ل مرة ألنه تذكر كيف كَ في كُ و ، أيضاا 
للوزراء  إنه شعر اآلن بعد أن أصبح رئيساا  "غاالنت"قال  ،ؤسائه حتى يسمحوا له بتنفيذ العملياتع رُ دَ وخَ 

بأن كبار القادة كانوا  قتنعا  "كان مُ خائفون من الفشل وبالتالي ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“ط باأن ضُ 
 ضطروا إلى تحمل المسؤولية".يكذبون عليه حتى ال يُ 

آفي "وكان لديه ثقة كبيرة في رئيسه  ،براحة أكبر مع الشاباك "شارون"خرى شعر من ناحية أُ 
اعتمد  ، كماسألة األولى واألكثر أهمية في جدول أعمالهوهي الم "اإلرهاب"في الحرب ضد  ،"ديختر

 لطات.مما منحها المزيد من المهام والسُ  الشاباكتزايد على شارون بشكل مُ 

 
___ 
 

 "اإلرهابية"بداية االنتفاضة الثانية كان عدد كبير من األشخاص الذين شاركوا في الهجمات  مع
عام  "االنتحارية"بعد الهجمات و  ،لطة الفلسطينيةالسُ ديرها جون تُ خالل العقد السابق يجلسون في سُ 

لت عملية السالم، أدرك عرفات أنه بحاجة إلى إبقاء ط  وعُ  "شيمون بيريز"كومة التي أطاحت بحُ  1996
، ”اإلسرائيليين“ طالما كان يتفاوض مع -على األقل-ضبان كبار قادة حماس والجهاد اإلسالمي خلف القُ 

 أمر عرفات باإلفراج عنهم. 2001اء من أكتوبر / تشرين األول لكن بعد ستة أشهر ابتد

حاول التحريض على المزيد من الهجمات أن عرفات كان يُ ” اإلسرائيلي الجيش“خرى اعتقد مرة أُ 
قدان دعم الفلسطينيين لحركة حاول بشكل محموم تجنب فُ بينما اعتقد الشاباك أنه كان يُ  ،”إسرائيل“ على

نود قتل سوى حفنة من جُ لوقت ُقتل مئات الفلسطينيين في االنتفاضة بينما لم يُ لول ذلك اوبحُ  ،حماس
التي شنتها حماس بدأت في تحقيق  "االنتحارية"لكن الهجمات  ،ستوطنينوالمُ ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“

لدعم لما زادت الهجمات االنتحارية ونجحت زاد ا"كُ  :نائب رئيس الشاباك "يوفال ديسكين"وقال  ،التوازن
 باشر".لحركة حماس بشكل مُ 

لكن حماس بدأت في إعادة البناء تحت  ،وأرشيفها ضربة قوية "األخوين عوض اهلل"كانت خسارة 
 ضد المدنيين "االنتحارية"ومع إعادة بنائها بدأت في استخدام الهجمات  ،"الشيخ ياسين"قيادة 

 أكثر فأكثر.” اإلسرائيليين“

داكن  اللون أزرق طويالا  حد عناصر حماس يرتدي معطفاا وصل أ 2001أيار )مايو(  18في 
 من منعوه الذين الُحراس اشتباه وأثار نتانيا، من بالُقرب هشارون ُمجمع خارجإلى الحاجز األمني 
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 من معظمهم شاباا  عشرين آخر انتحاري قتل يونيو 1 فيو  المارة، من خمسة وقتل نفسه رفج   ثم ،الدخول
 من روسيا في طابور خارج مرقص على الشاطئ في تل أبيب. القادمين ددجُ ين اليهود الالُمهاجر 

وقال حينها  ،، قد خدم في قوات الكوماندوز البحرية"شلومو كوهين"كان مالك قاعة الرقص 
 "هذا كان أسوأ شيء رأيته في حياتي". واليأس يتملكه:

ل كُ ” إسرائيل“ يضربون شوارع "ناالنتحاريو "فجرون لول أوائل تشرين الثاني )نوفمبر( كان المُ بحُ 
تتاليين أحد فجرين مُ في األول من كانون األول )ديسمبر( قتل ثالثة مُ  ،ل بضعة أيامكُ  وأحياناا  أسبوع تقريباا 
 "انتحاري"جوم دس، وهو المكان نفسه الذي أدى فيه هُ شاة في القُ في مركز بن يهودا للمُ  عشر شخصاا 

في اليوم التالي فجر رجل من نابلس نفسه في حافلة في و  ،"د مشعلخال"حاولة اغتيال إلى مُ  1997عام 
رطة المنطقة الشمالية عندما وصل إلى مكان قال قائد شُ  آخرين، 40وجرح  15حيفا مما أدى إلى مقتل 

 ".جوما  شامال  واجه هُ "نحن نُ الحادث: 

طفل على يد رجالا وامرأة و  138ل ُقت   ،وحدهُ  2002/مارس في آذارف ،جوم لم يتوقفالهُ 
وقعت أكثر الهجمات فظاعة في عيد الفصح في الطابق حيث  ،روحبجُ  683صيب أُ فيما ، "انتحاريين"

دخل  ،حرومين في المدينةمن المُ  250قيمت مأدبة سيدر لـ ندق بارك في نتانيا حيث أُ األرضي من فُ 
مر م في العشرين من العُ تدينة وفجر نفسه فقتل ثالثين أصغرهالقاعة يرتدي زي يهودية مُ  "انتحاري"

  .آخرين 143وأكبرهم تسعين وأصاب 

ناك هُ  كان ،الذي ُولد في المجرعسكر الموت النازي أحد الناجين من مُ  "جورج جاكوبوفيتز"كان 
كانوا يحتفلون بليلة سيدر مع  ،من الهولوكوست من المجر اتإحدى الناجي وهي أيضاا  "آنا"مع زوجته 

 .بهذا االنفجار تل األربعةقُ ولكن  ،"إديت"سابق، وزوجته ال هامن زواج "اآن"، نجل "اندريه فرايد"

نذ قيام "أسوأ عام لهجمات إرهابية ضدنا مُ  "ديختر"بحسب رئيس الشاباك  2002كان عام 
  الدولة".

لقد ألقت  ،"كانت هذه صدمة وطنية: "موفاز"ركان وقال رئيس األ
 أمننا القومي، وألحقت أضرارا  ب علينا خسائر في األرواح وألحقت أضرارا  

كان الناس خائفين من الذهاب إلى مراكز و ناك سياحة لم تكن هُ  ،باقتصادنا
 لوس في المطاعم ولم يستقلوا الحافالت".التسوق وخافوا من الجُ 

رئيس إدارة تطوير األسلحة والبنية  "يتسحاق بن يسرائيل"قال اللواء 
فجرين قد صادف مُ ” اإلسرائيلي“ تخباراتجتمع االسإن مُ  ،التحتية التكنولوجية

حتى ، مكن القيام بذلك بأعداد كبيرةدرك أنه يُ "لكننا لم نُ من قبل  "انتحاريين"
 شاؤول موفاز
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 ،ال في العقيدة القتالية وال في األسلحة ،عندما أدركنا أن هذا هو التهديد الرئيسي، لم يكن لدينا حل له
 فجر نفسه؟ "عن مكان يُ  لفعل في شوارعك بحثا  مكنك أن تفعل ضد انتحاري عندما يتجول باماذا يُ 

داخل  حبطاا ومُ  غريباا  خلقت وضعاا  ،بشكل خاص "االنتحارية"بشكل عام والهجمات  "اإلرهاب"
ديرية عور بالعجز"، قال رئيس مُ "بشكل ال لبس فيه كان هناك شُ و، ”اإلسرائيلي الجيش“الشاباك و

كنا و "كان الحباط هائال   :"جيورا إيالند"الوقت اللواء في ذلك ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“التخطيط في 
أو المستوى السياسي[ ” السرائيلي“ تحت ضغط كبير للقيام بشيء ما سواء من فوق ]قيادة الجيش

وجيرانك وأقاربك وأهل الشارع يوقفونك ويسألون: أين أنتم  ،ومن أسفل ]ضباط وجنود في الميدان[
المال؟ ماذا تفعلون ون بكل هذا خمسين مليار شيكل ماذا تفعل درهاق ميزانيةبالقادة العسكريون؟ 
 .بأنفسكم طوال اليوم؟"

___ 
 

االنتحاري، واصل الشاباك  "اإلرهاب"جوم في إطار منع أي استراتيجية أكبر لكيفية الرد على هُ 
 وتنظيمه. "اإلرهاب": اغتيال األشخاص الذين حرضوا على فعل ما كان يفعله دائماا 

األولى  ،تفرقة دون أي اتجاه واضحنة األولى من االنتفاضة كانت الضربات تتم بطريقة مُ في الس
 "حسين عبيات"في فتح اسمه  حدثت بعد فترة وجيزة من بدء االنتفاضة عندما اكتشف الشاباك أن ناشطاا 

 القدس.في  "جيلو"رق في الضفة الغربية وفي حي كان وراء العديد من عمليات إطالق النار على الطُ 

لطة الفلسطينية القتل في رام اهلل تم تصنيف جميع المناطق الخاضعة لسيطرة السُ  حادثة نذمُ و 
جيش “كان من الضروري العمل فيها بحذر شديد وبدعم من قوات كبيرة من ، و عاديةعلى أنها مناطق مُ 

 ”. اإلسرائيلي الدفاع

سيمنحه  "اتالعبي"لكن الدخول بهذه القوة الكبيرة العتقال أو قتل 
إلى أن الطريقة الوحيدة ” اإلسرائيليون“ وخلص ،الوقت للفرار إلى مخبأ

شتركة باستخدام قوة كوماندوز للوصول إليه كانت من خالل عملية مُ 
 جوم من الجو.سرية وهُ 

 والتي ُتسمى" وحدة كوماندوز سالح الجوتم إسناد العملية إلى 
بالليزر خلف  حددت أهدافاا باللغة العبرية( التي  Shaldag) "الرفراف

في ذلك الوقت كانت الوحدة الوحيدة  األنه اتم اختيارهو  ،طوط العدوخُ 
 حسين عبيات المدربة للعمل بالتعاون الوثيق مع القوات الجوية.و تاحة المُ 
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وهو يستقل  "عبيات"وهد مصدر من الشاباك الفلسطيني شُ  2000تشرين الثاني )نوفمبر(  9في 
كان أحد و  ،رب من بيت لحم مع بعض رجالهغادر قرية بيت ساحور بالقُ سيارته المرسيدس السوداء ويُ 

على شتركة رفة الحرب المُ غُ شتركة، وكان رفة الحرب المُ رافق للمصدر على اتصال بغُ عناصر الشاباك المُ 
 السيارة بعالمات الليزر بتمييز "الشلداغ"الرفراف/قام مراقبو حيث  ،اتصال بالسالح الجوي والقوات البرية

توقفت السيارة عند أحد  ،من مسافة بعيدة تُتابعها، والتي كانت أباتشيمن طائرتي هليكوبتر من طراز 
خرى وقال نائب قائد سرب أباتشي "انتظرنا بضع دقائق حتى تحركت مرة أُ  ،المنازل، وتجمع حشد حولها

ئد السرب الذي كان يقود واحدة، والثانية أطلقها قا طلقتُ أَ  ،ثم أطلقنا صاروخين ،عن الناس" وبعيداا 
لقد  ،منا بتنفيذ مثل هذه المهام في لبنان فقطحتى ذلك الحين قُ  ،كالهما ضرب الهدف ،التشكيل اآلخر

 سيطر عليها إسرائيل[ ".]القيام بذلك داخل منطقة تُ  غريباا  عوراا كان شُ 

عتاد ألن ر مُ كان ذلك غي ،حتلةأول عملية اغتيال جوية في األراضي المُ  "العبيات"كان مقتل 
نخفض: تلك التي لم يتم التدخل فيها بشكل علني من عمليات القتل ذات التوقيع المُ  ل عموماا الشاباك فض  
ولكن اآلن كانت ، 1994بموجب اتفاقية السالم لعام  وهو ما كان محظوراا ” اإلسرائيلية“ قبل القوات

 ."اإلسرائيلية"القوات  حددة في المناطق مع أو بدون تورطاألوامر تصل إلى أهداف مُ 

نيسان  5في  ،القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في محافظة جنين "إياد الحردان"وكان أحدهم 
في وسط مدينة جنين  مومي التي اعتاد استخدامهاسماعة الهاتف العُ  "الحردان"التقط  2001)أبريل( 

كانوا يستمعون إلى ” اإلسرائيليين“ اآلن أن "اإلرهابيين")أدرك العديد من ، حيث عندما حدث ذلك
حادثات هواتفهم المحمولة وبدأوا في استخدام الهواتف العمومية بدالا من مُ 

ناك لكن بدالا من المكالمة التي كان يتوقعها كان هُ  الهاتف رن ،ذلك(
قد زرعت  "الطيور"وكانت وحدة  ،انفجار قوي أدى إلى وفاته على الفور

راقبة طائرتين بدون كانت المنطقة تحت مُ و  ة،عبوة ناسف الليلة الماضية
تم إرسال  ،على الهاتف "الحردان"طيار وعندما تم التعرف على صوت 

ماثلة في وكانت عملية مُ  ،شتركةرفة الحرب المُ غُ إشارة تنشيط القنبلة من 
عضو كتائب  "أسامة الجوابرة"حزيران )يونيو( قد أسفرت عن مقتل  27

 فتح في نابلس.شهداء األقصى التابعة ل

أبو "كما حاول الشاباك القضاء على األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فلسطين 
ختلفة للتسميم وتفخيخ هاتفه الخلوي وتفجير سيارته بطريقة تجعلها ستخدماا أساليب مُ مُ  "علي مصطفى
ولكن عندما ن طريق الخطأ، عبه وانفجرت  نفسه ينقلها "مصطفىأبو علي "كان  تفجراتتبدو وكأنها مُ 
آب أطلقت مروحية أباتشي صواريخ عبر  27في و  ،حاولة التكتمطط، تخلى الشاباك عن مُ فشلت هذه الخُ 

 إياد الحردان
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"لم يكن بسبب كونه  "مصطفى"أن قرارها بضرب ” إسرائيل“ زعمتو  ،في رام اهلل "صطفىمُ "نافذة مكتب 
باشر في بشكل مُ  تورطاا فقد كان مُ  -ئيليينلإلسرا فقاا و ولكن على الرغم من ذلك و - سياسياا  زعيماا 

 ."اإلرهاب"

 "االنتحارية"هدئ العمليات لم يُ  "صطفىلمُ "” إسرائيل“ اغتيال
 عالوة على ذلك بالنسبة للفلسطينيين تم تجاوز خط ،على اإلطالق

 ر"أود أن أذك   قال أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أحمر،
 يجب أن نرد بطريقة تردع، السبعينياتبفترة أوائل ” إسرائيل“
عن شن مزيد من الهجمات على القادة ” السرائيليين“

أكتوبر في فندق  17في عمل انتقامي بعد شهرين في الفلسطينيين". 
اغتال أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  ،في القدس "حياة"
الذي كان يحمل ” اإلسرائيلي“ جيش الدفاع والجنرال السابق في ،كومة شارونوزير في حُ  "رحبعام زئيفي"

 تطرفة.آراء قومية مُ 

 "لشارون" جيداا  وصديقاا  ومحبوباا  بارزاا  إسرائيلياا  "زئيفي"كان 
حقق أي من عمليات في الحقيقة لم تُ  ،جيشالخدمة في النذ أيام مُ 

ستهدف األخرى أو العمليات العسكرية العدوانية األخرى التي القتل المُ 
صابة آالف  فلسطينياا  454أي شيء، بخالف قتل ” إسرائيل“ نفذتها وا 

طالة أمد الصراع الدموي وغير المُ  ف المزيد تكافئ الذي خل  آخرين وا 
 ."اإلسرائيليين"من القتلى 

في و  ،بسبب عجز جهاز الدفاع "شارون"لقد ازداد إحباط 
خابرات في عبة المُ ن رئيس شُ م ،"دوف فايسغالس"صباح أحد األيام طلب رئيس مكتبه والرجل األيمن 

عتاد وهو مدخل المركز التجاري الدولي لبنك في تل ، أن يقابله في مكان غير مُ "باراك بن زور"الشاباك 
 أبيب.

 رفة عمليات المركز.خول إلى غُ صول على تصاريح الدُ للحُ  "السغفايس"رتب 

األموال  سجلتُ  ، التيحاطة بشاشات وامضةنتصف المساحة الكبيرة المُ إلى مُ  "زور بن"أخذ 
 البالد. وهي عصب االقتصاد في ،”إسرائيل“ تدفقة داخل وخارجالمُ 

 "ماذا تسمع يا بن زور؟". :بعد دقيقة طويلة من الصمت "فايسغالس"سأل 

 .أنا ال أسمع أي شيء"..قال: "ال شيء ،في حيرة من أمره "بن زور"كان 

 أبو  علي مصطفى

 رحبعام زئيفي



|  |    

 

- 490 - 

نا ستثمرون األجانب إلى هُ لن يأتي المُ  ،ال رد فعل ،ال يوجد شيء نسمعه ،"هذا هو بالضبط
إذا أنتم  ،دوث شيء ما لهم، وهم ال يجلبون المال ألنه ليس من الواضح ما سيحدث غداا ألنهم يخشون حُ 

زن الرهيب والقوات الجوية ال تفعلون شيئاا، ثم فوق الدماء والحداد والحُ ” اإلسرائيلي الجيش“الشاباك و
 .قتصادياا"ستواجه هذه الدولة انهياراا ا

نفردة ولم تكن الوكالة بحاجة إلى إذا لم تنجح عمليات القتل المُ  ، أنهلشاباكلالرسالة  توصل
بينما  ،خرى التي استخدمت االنتحارييناألُ  "اإلرهابية"نظمات درة حماس والمُ استراتيجية أوسع للحد من قُ 

 أنهلي الجهاز مجلس الوزراء األمني أخبر أحد مسؤو  ،صوماعتقال الخُ بخابرات عادة باط المُ ضُ يقوم 
 فهذا مفقودة المنطقة على السيطرة تكون عندما
وبالتالي "ليس لديك خيار أن تكون  ،ياراا خ ليس
حامي الدفاع، سواء القاضي دعي العام ومُ المُ 

لم يحلم أحد بتحقيق نصر كامل  ،أو الجالد"
من شكل ذلك، بل سعى إلى  تأكداا أو كان مُ 

 ول يضمن حياة سلمية نسبياا وضع أمني معق
 ”. إسرائيل“ لمواطني

كومة خالل سلسلة من والحُ  "لشارون"االستراتيجية الجديدة  "آفي ديختر"دير الوكالة عرض مُ 
ترددين لكن في اجتماع بعد الهجوم في البداية كان الوزراء مُ ، 2001االجتماعات قرب نهاية عام 

قتلهم وا "اذهب "لديختر" "شارون"ل فيه خمسة عشر راكباا همس على حافلة في حيفا والذي ُقت "اإلرهابي"
 ."جميعاُ 

 

 

 

 

  

 دوف فايسغالس باراك بن زور
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29 
 

  مفجرون انتحاريون أكثر من

 ناسفةالسترات ال عدد

 ،عرف باسم "القنابل الموقوتة"اقتصر الشاباك على استهداف ما كان يُ  2001حتى نهاية عام 
أو الذين شاركوا  ،جومك تنفيذ هُ شَ أو على وَ  ،جوماألشخاص الذين كانوا إما يعملون على التخطيط لهُ وهم 

 ع القنابل على سبيل المثال.جّند االنتحاريين أو صان  لوك القائد ومُ باشر في مثل هذا السُ بشكل مُ 

األول كان تحديد األهداف من بين اإلمداد  ،ناك عدد من المشاكل مع هذا النهجكان هُ 
فجرين االنتحاريين أكثر من "عدد المُ أن تحدث باسم حماس بـتفاخر المُ حيث  ،تطوعينالالمتناهي من المُ 

متعلمين  ،وكباراا  هؤالء الفلسطينيون ال يتناسبون مع أي ملف: كانوا صغاراا  ،ترات الناسفة"عدد السُ 
في البداية كانوا يتألفون من  ،سر كبيرةأولئك الذين ليس لديهم ما يخسرونه وأولئك الذين لديهم أُ  ،مّيينوأُ 
 .ع قادة حماس النساء واألطفال على التضحية بأنفسهم أيضاا شج   مالكن فيما بعد ،ر بالغين فقطكو ذُ 

قد يتتبع ف ،جومهاجم بنجاح ال يعني بالضرورة وقف الهُ فإن التعرف على المُ  ،عالوة على ذلك
–بينما "يتدحرج"  ،اا جومهُ  حللو االستخبارات والتقنيون جميعاا ترجمون ومُ وظفو المكاتب والمُ راقبون ومُ المُ 

ال ” إسرائيل“ ألن ،لكنهم لم يتمكنوا من إيقافهم ،حتى االنفجار" "تقريباا  -اللغة المهنية للوكالةحسب 
لول الوقت الذي وبحُ  ،سيطر عليها الفلسطينيونعادية التي يُ تستطيع العمل بشكل علني داخل األراضي المُ 

 قد فات بشكل عام.كان األوان ” إسرائيل“ إلى "االنتحاري"وصل فيه 

حيث  ،راقبين خالل هذه الفترةوظفين والمُ ناك العديد من االنهيارات العصبية بين هؤالء المُ كان هُ 
وقام بتنشيط النظام بأكمله  ،على مركز تسوق نتانيا 2001في مايو  باط المكتب هجوماا اكتشف أحد ضُ 

 لَ تَ ولم يتم تحديد مكانه إال بعد أن قَ ” ئيليةاإلسرا“ وصل إلى األراضي "االنتحاري"لكن  ،حاولة إيقافهلمُ 
فيما "ضابط المكتب يجلس هناك وهو يبكي : "ديختر"دير الشاباك قال مُ  آخرين، نفسه وخمسة مدنيين
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لول ذلك الوقت يأتي النذار ولكن بحُ اء العملية، جر   والدماء ثثالجُ حجم التلفزيون  شاشاتض عر  ت  
 واصل العمل".يمسح دموعه و يالتالي وعليه أن 

 أبدحيث ست ،تحويل التركيز "ديختر"قرر  ،النذ أن كان اختيار القاذفات الفردية غير فع  مُ 
 "البنية التحتية الموقوتة" التي تقف وراء الهجمات.  فاستهدبا 2001نهاية عام مع ” إسرائيل“

رد الحلقة األخيرة جكان في النهاية مُ  ،ر نفسه أو زرع القنبلة أو سحب الزنادالشخص الذي فج  ف
بمنازل آمنة  يعيشونعاة وشراء أسلحة، باإلضافة إلى أشخاص جندون وسُ ناك مُ كان هُ و  ،في سلسلة طويلة

شرف عليها قادة الخاليا اإلقليمية وفوقهم القادة العسكريون نظمة بأكملها يُ ون األموال، وهي مُ بُ هر  ويُ 
 نظمات.للمُ الرئيسيون، وهم أنفسهم تابعون للقادة السياسيين 

ؤوس جميع العناصر النشطة في حتمل باإلعدام على رُ كم مُ تم تعليق حُ  ،أهدافاا  سيكونون جميعاا 
الجهاد اإلسالمي في "، و"كتائب عز الدين القسام"الجناح العسكري لحركة حماس والمعروفة باسم 

فيما بعد:  الشاباكرئيس نائب و  مالء الشاباك في ذلك الوقتأحد كبار عُ  "يتسحاق إيالن"قال  ،"فلسطين
من ضابط العمليات القليمية إلى سائق التاكسي إلى -منهم  يكن أحدا   ندركون بسرعة أنه ل"سوف يُ 

 ".للقتلمن التعرض  حصنا  مُ  -ر الذي يصّور فيديو وداع االنتحاريصو  المُ 

ويمكن استبدالهم لالستهالك  ينقابل -كم تعريفهمبحُ -بال جدوى ألنهم  "االنتحاريين"كان استهداف 
رسالهم لم يكونوا كذلك ،هولةبسُ   فهم لم يكونوا ،ومع ذلك فإن األشخاص الذين قاموا بتجهيزهم وتنظيمهم وا 
أن هناك أقل من ” اإلسرائيلية“ خابراتووجدت المُ  تم تجنيدهم،تحمسين لالستشهاد مثل أولئك الذين مُ 

، وما ال يزيد عن خمسمائة عضو نشط "نتحاريةاال"فجيرات تورط بنشاط في تنظيم التُ ثالثمائة شخص مُ 
 جتمعة.مُ  "اإلرهابية"من جميع الجماعات 

 
 نموذج من حزام ناسف يستخدم في التفجيرات "االنتحارية"
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"الرهاب ؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن للجنة الشُ  "ديختر"وأوضح  ،لن يتم قتلهم جميعاا 
تلة حرجة وفي يكفي أن تصل إلى كُ  ،آخر إرهابي لتحييده ليس عليك أن تصل إلىفبرميل ذو قاع 

 الواقع أنت توقفها".

 ( نموذجاا DWTIطورت إدارة تطوير األسلحة والبنية التحتية التكنولوجية )في جانب آخر، 
وأظهرت النتائج أن االستيالء على  ،لتحديد مقدار "التكرار" أو احتياطي القوى العاملة في حماس رياضياا 

: "مثال بسيط هو "سرائيليبن " (DWTI)قال رئيس  ،من التنظيم سيؤدي إلى انهياره% 25 إلى 20
 السيارة":

لديك  ،نذ البداية بدرجة من التكرارهمة وأنت تبنيها مُ كونات مُ هناك مُ 
قمت بتغيير ف ،العجل بَ ق  ! ثُ دأنت تقو و  ،عجلة احتياطية وليس مائة عجلة

سيكون ذلك مكنك االستمرار في القيادة؟ يُ هل  ،آخر بَ ق  ثُ وبعد قليل  ،العجلة
عطونك المزيد من العجالت؟ ألنه يأخذ مساحة لماذا ال يُ  ..أقل احتماالا 
 ."ستوى األمثلعلى المُ  يحتوي التكرار أيضاا و  زائداا  ويضيف وزناا 

ريد إيقاف سيارة ووقفنا في مواجهتها ونبدأ في إطالق لنفترض أننا نُ 
السيارة أم ال؟  ستقفهل  ،حدة، بشكل عشوائي تماماا طلق طلقة واأنت تُ  ،النار

 الطلقة مكن أن تصطدميُ  حدثت به االصابة،على المكان الذي ذلك يعتمد 
أطلق النار مرارا  ،السيارة لن تتوقف ،أو تصطدم بالراديو حديدي بحاجز
السيارة أم ال؟ من الواضح أنه في مرحلة ما ستتوقف  ستقفهل  ،وتكراراا 

. لماذا؟ ألنك ستصطدم بأحد ..صبعظمها لم يُ الرغم من أن مُ  السيارة على
 .وهذا هو بالضبط نموذجناا  ،همةاألجزاء المُ 

ولكن مع  ،التنظيمي سرعان ما يتم استبدال المقتول بأولئك الذين يليهم في الطابور ،بالطبعو 
كما قال  ،تبالرُ  حيث شغل الشباب ،ستوى الخبرةنخفض مُ سيمر كما توسط العُ نخفض مُ سيمرور الوقت 

رفة االستجواب، وهو "ذات يوم عندما تم إحضار قائد الجهاد السالمي في جنين إلى غُ يتسحاق إيالن: 
أدركت أننا  ،ررت عندما علمت أنه في التاسعة عشرة من عمرهبالصدفة ولم نقتله سُ  رجل أسرناه

 ".بأكملها التي سبقتهانتصرنا وأننا أزلنا السلسلة 

ثور على هذه األهداف كان عليهم معرفة كيفية العُ  ،تماسكةتطوير استراتيجية مُ اآلن وقد تم 
ل أنه مع وجود العديد من االغتياالت قيد الدراسة فإن كُ  "شارون"أبلغ الشاباك رئيس الوزراء حيث  ،وقتلها

 ستكون مطلوبة.” إسرائيل“ الموارد ذات الصلة لدولة
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الطائرات بدون طيار  سماع صوتحتلة منذ فترة طويلة على مُ اعتاد الفلسطينيون في األراضي ال
 ،قال موشيه يعالون نائب رئيس األركان في ذلك الوقت ،"اا ناك جميع"لقد طاروا هُ  ،في السماء وهي ُتحلق

"مثل قال يعالون:  دقة،كانت الطائرات بدون طيار تجمع المعلومات االستخبارية عبر كاميراتها عالية ال
 ".ناك ضوضاء ورؤية لطائرات بدون طيارر كان هُ الشمس والقم

سرائيليين على حد سواء عرباا -عظم المدنيين لكن مُ  لم يعرفوا مدى تقدم تكنولوجيا الطائرات  -وا 
، ويمكنها البقاء في رلقد أصبحت اآلن أكب ،ألول مرة” إسرائيل“ نذ أن استخدمتهاقود مُ بدون طيار في العُ 

 ،موالت أثقلوحُ  ،أكثر تقدماا كاميرات ثماني وأربعين ساعة( وكانت تحمل الجو لفترة أطول )تصل إلى 
 ن من الصواريخ الموجهة بدقة.تصل إلى طُ 

” اإلسرائيلي الجيش“أدرك  ،لمحاكاة القتال مع سوريا ،2001في أغسطس / آب  "لعبة حرب"في 
ترسانة دبابات  ،األكثر إلحاحاا حاربة ما كان ُينظر إليه آنذاك على أنه التحدي العسكري أنه قادر على مُ 

"كانت لدينا قال يعالون:  ،الجيش السوري والتي يبلغ عددها اآلالف باستخدام طائرات بدون طيار فقط
 هداف في الشرق األوسط".ن عدد األقنابل أكثر م

 أن تشن حرباا ” إلسرائيل“ يمكن ،كما فعلت الواليات المتحدة في عملية عاصفة الصحراء والبلقان
لم يكن لديهم أسلحة دقيقة  ،درات الواليات المتحدةمن قُ  كانت أكثر تقدماا ” إسرائيل“ دراتلكن قُ  ،بعيد من

 ،من أهدافهم مكن أن تقترب جداا طائرات يُ  ، ولكن لديهم أيضاا والقاذفاتفقط مثل الصواريخ الموجهة 
نتصف مكنها ضبط نفسها في مُ ولديهم احتمال كبير بشكل استثنائي إلصابتها ألن الطائرات بدون طيار يُ 

 تحركة.الرحلة استجابة لألهداف المُ 

الحفاظ على سرية قدراتهما حتى حرب  ،والقوات الجوية” اإلسرائيلي الجيش“ن م   ل كل  فض  
باستخدام الطائرات بدون طيار ضد أهداف  "شارون"طالبة ولكن عندما احتج الجيش على مُ  ،شاملة

يوآف "قال الجنرال  ،ينيين، قام رئيس الوزراء بضرب قبضته على مكتبهبشرية وبالتالي كشفها للفلسط
 ،للحرب التي ُصنع من أجلها على الرف انتظارا   ركنه"لقد قرر أن نظام األسلحة هذا بدال  من : "جاالنت

 يجب استخدامه ضد العدو الحالي".فإنه  ،ولم يحدث ذلك

سواء في الذخائر أو في  بدون طيار   ت القوات الجوية فرقة خاصة لتعديل الطائراتشكل  
الحقة رجل على ظهر يختلف التعرف على دبابة سورية في ساحة المعركة عن مُ  ،تكنولوجيا االستهداف

عن النوع  ختلفاا مُ  صفحة يتطلب صاروخاا وتدمير مركبة مُ  "،إسرائيليين"حاول الهروب من قتلة حمار يُ 
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استقرت القوة الجوية على رأس حربي  ،نى في المدينةستخدم لقتل شخص أو شخصين دون إبادة مبالمُ 
تل مزق من خالل كُ مكن أن تُ ن التي يبلغ قطرها ثالثة مليمترات والتي يُ يتل التنجسترش مئات من كُ 

 .طرها ستين قدماا ولكن بسبب كثافتها سيتم احتوائها على مساحة قُ  ،معدنية وأسمنتية رقيقة

أصبح الشاباك اآلن بحاجة إلى  ،تيالء عليها من الجيشناسبة التي تم االسمع األسلحة المُ 
، التي كانت أكبر بعدة مرات من الشاباك "أمان"تعليمات لـ  "شارون"أصدر حيث  اا،استخباراته أيض

بأن يضعوا أنفسهم تحت  ،كتملة في أحسن األحوالوالموساد الذي كانت عالقاته مع الشاباك غير مُ 
 .تصرف الشاباك طالما طلبوا ذلك

في السابق تعاملت بشكل  ،خضعت ألكبر تغيير "ألمان"االتصاالت ، ذراع 8200الوحدة 
نشآت اآلن ركزت العديد من الهوائيات القوية ومُ و ، الخارجيين وخاصة سوريا” إسرائيل“ أساسي مع أعداء

تغيير قاعدة تم و  ،االنتحاري "اإلرهاب"راقبة وأقسام فك الشفرات واختراق الكمبيوتر على الحرب ضد المُ 
 ،والتي كانت على وشك اإلغالق في بداية عملية السالم ،إحدى قواعد االستماع في الوحدة "توربان"
ال لعمليات وخط إنتاج فع   ،8200أصبحت أكبر قاعدة للوحدة و  ،ت بالكامل تحت تصرف الشاباكعَ ض  ووُ 

 ستهدف.القتل المُ 

وفي النهاية أقمار التجسس التي  ،راقبةالمُ والقوات الجوية وضعوا أسطولهم من طائرات  "أمان"
هذا األسطول الذي تم بناؤه في األصل لتوفير  ،في المدار للعمل مع الشاباك” إسرائيل“ وضعتها

قال يتسحاق  ،راقبة األهداف خالل العمليةمعلومات ساحة المعركة للوحدات المقاتلة تم تكليفه بمسؤولية مُ 
ستمدة من الذكاء البصري بحياتهم للمعلومات المُ ” السرائيليين“ مواطنينمن ال "يدين الكثير جدا  إيالن: 

  دين الكثير من الرهابيين بموتهم لتلك المعلومات نفسها".وعلى نفس المنوال يُ 

" استخباراتياا  ل هذا كانت "اندماجاا إن نتيجة كُ  "لوناموشيه يع"وقال 
ل األشخاص من وضع كُ كان  ،جرد تكامل للمواد"وكان "أكثر بكثير من مُ 

لخلق المزيد  حافزاا  شتركةرفة الحرب المُ غُ جميع الوكاالت حول الطاولة في 
رجل ال يعمل  8200 وحدة مثلمُ كان فجأة بكل " ":ترخدي"قال  ،من الذكاء

عادية تتطلب راقب للهواتف المُ وظيفته كمُ  :بعبارة أخرى، و باللغة اليديشية"
ع الشاباك ضابط الحالة يتحدث بالعربية إلى "يسمحيث  ،باللغة العربية أمراا 

على األرض  راقبخبرنا المُ ثم يُ  ،مصدر فلسطيني ويرتبط بسؤال خاص به
بألوان  وسؤال من هو أبو حسن هذا وهل ال يجب أن يرسم أيضاا  ،أن الشرير دخل محل بقالة أبو حسن

في  شتركةرفة الحرب المُ غُ ة التي بدأ بها وهذه هي الطريق ،ارَ م جَ األشرار على الكمبيوتر وما إلى ذلك وهل  
 ".من الذكاء تم فيه إنشاء قدر كبير جداا  حد ذاته في سياق العمليات ليكون مصدراا 

 يعالون
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دروس ال المستهدفين تعلمواألن  ،أصبحت تقنية المعلومات في الوقت الفعلي حيوية بشكل خاص
 وأحياناا  ،غيرون المركباتيتنقلون بسرعة ويُ كانوا و  ،االحتياطات الالزمة لتفادي القتلة واالخاصة واتخذ

  .يرتدون مالبس تنكرية

مكن فيه تحديد المصطلح التقني للوقت الذي كان من المُ هذا ستهدف" كان لمُ ل"العمر االفتراضي 
فقط  ،-بضع دقائق ن ساعتين وغالباا ال تزيد ع– قصيرة جداا  تلقد أصبح ،عين والتركيز عليههدف مُ 

 يمّكن من االغتياالت الناجحة لمثل هذه األهداف سريعة الحركة. هو الذي للبيانات النقل السريع جداا 

آالف  "اإلرهاب"ستهدف لمكافحة شمل نظام القتل المُ فقد  ،شتركةرفة الحرب المُ غُ إلى جانب 
موهون الذين يقومون بمهام المراقبة شاة المُ نود المُ وجُ  ،ومحللو األنظمة ،شاركين: ضباط الحالةالمُ 

براء وخُ  ،ترجمينوالمُ  ،شغلي الطائرات بدون طيارومُ  ،راقبة بدون طيارشغلي طائرات المُ ومُ  ،األرضية
 والقناصة.  ،تفجراتالمُ 

 اباكدير الشحيث يُ  ،عقد تسلسل هرمي واضح وصارمكان لهذا النظام الكبير والمُ  ،ومع ذلك
[ اباكاألمن العام ]اللقب الرسمي للش "جهازإلى أن اباك أشارت وثيقة داخلية للشحيث  ،بأكمله العرض

، نود قانون جهاز األمن العام عن الحفاظ على أمن الدولةمسؤول من بين أمور أخرى من خالل بُ 
 ".عها عن طريق الضرب الوقائي للهدفالذي يتحقق فيه هذا الهدف هو منع الهجمات الرهابية ومنو 

عادةا و  ،ميدانية للمعلومات وتحديد الهدف ستهدف بجمع عناصربشكل عام بدأت عملية القتل المُ 
"شخص يستحق تذكرته في : ترخكما قال دي ، أو"إرهابية"نظمة ما يكون الهدف شخصية بارزة في مُ 

سيتم تجميع  ،أو أي شخص آخر يستحق استثمار الموارد المطلوبة لقتله ،القطار حتى القضاء عليه"
قرر بعد ذلك ما إذا كان دير الذي سيُ لملف إلى نائب المُ ملف استخباراتي حول الهدف وسيتم تسليم هذا ا

فسيتم تقديم الصفحة  ،دير ثم المدير على االغتيالإذا وافق نائب المُ ف للقتل، ناسباا مُ  الرجل بالفعل مرشحاا 
 الحمراء إلى رئيس الوزراء.

منطقة الجغرافية سيتم توجيه األسلحة االستخباراتية التي تعاملت مع ال ،بعد توقيع رئيس الوزراءو 
كانت سواء  ،بإيالء اهتمام خاص للمعلومات التي من شأنها تسهيل الضربة ،المعنية "اإلرهابية"نظمة والمُ 

أو من هم  ،على سبيل المثال ،خطط لهختلفة عن المعلومات حول ما كان الهدف يُ هذه المعلومات مُ 
ناك "جدوى تشغيلية" د ما إذا كانت هُ ساعد في تحديكان يقتصر على المعلومات التي قد تُ و  ،شركاؤه

 للضربة ويجب جمعها على مدار الساعة.

سيتم االتصال برئيس الوزراء مرة أخرى للسماح  ،رصة التنفيذتيحت فيها فُ في اللحظة التي أُ 
ديرية العمليات مُ )االنطالق لألمام( من الثاني صدور اإلشعار جرد بمُ و  ،حددبالقتل في ذلك الوقت المُ 
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بعد و نفذة وطريقة التنفيذ واختيار نوع الذخيرة" "الجهة المُ ” اإلسرائيلي للجيش“ة لهيئة األركان العامة التابع
إلى تحديدات إيجابية للهدف من شتركة رفة الحرب المُ غُ  تاحتاج ،طةوافقة رئيس األركان على الخُ مُ 

 نفصلين على األقل في مرحلة التأطير.مصدرين مُ 

 وهي عادة القوة الجوية. ،نفذةالجهة المُ  إلى العصاتم تمرير يثم 

بشكل أساسي  جديداا  المستحدثستهدف لم يكن الكثير من نظام القتل المُ  ،من الناحية التخطيطية
ذت القوات ونف  بها، وأذن رئيس الوزراء  ،قامت القيادة االستخبارية بجمع المعلوماتفقد على اإلطالق: 

ناك لكن كانت هُ  ،ي السبعينيات والثمانينيات في أوروبا ولبنانكما حدث ف الميدانية الضربة تماماا 
"قابلية  ":مارشال ماكلوهانمقتب َساا من "خضرمين خابرات المُ كما قال أحد ضباط المُ  ،اختالفات مهمة

ما م ،ا تماماا جديدا  واقعاا  قَ لَ تقدمة في حد ذاته خَ مما يعني أن استخدام التكنولوجيا المُ  ،التوسع هي الرسالة"
 جنباا ، و تمع االستخبارات بأكمله بمساعدة أفضل أنظمة االتصاالت والحاسوب في العالمأدى تجنيد مجُ 

زيادة كبيرة في عدد االغتياالت التي  مع ،إلى جنب مع التطورات التكنولوجية العسكرية األكثر تقدماا 
 األمر بالنسبة "استغرق :اباكقال ضابط في الشكما  ،مكن للنظام تنفيذها في وقت واحد حتى ذلك الحينيُ 
شتركة المُ  العملياترفة لكن اآلن من غُ  ،لموساد أشهر إن لم يكن سنوات لتخطيط وتنفيذ ضربة واحدةل
 .مكننا الركض أربع أو خمس مرات في اليوم"يُ 

___ 
 

، 2000في عام  اا مطلوبقتلت أربعة وعشرين  ُغرفة العمليات الُمشتركةفذت من العمليات التي نُ 
 ،2003، ومائة وخمسة وثالثين في عام 2002، ومائة واحد في عام 2001ربعة وثمانين في عام وأ

” إسرائيل“ نكرمكن أن تُ لم يكن من المُ  ،تفرقة التي نفذها الموساد في الخارجعلى عكس عمليات القتل المُ 
 كان وراء االغتياالت. اأنه

: "لم نتمكن من االدعاء أمانبحاث في رئيس قسم األ "يوسي كوبرفاسر"قال البريجادير جنرال 
الفلسطينيون  حيث استخرجناك دليل مادي: كان هُ  أيضاا  ،بأن هذه العمليات نفذتها الحكومة الفنلندية"

  MIKHOLITمختومة الكلمة العبرية  هاووجدو  ،يوب تقنيةمن الصواريخ التي لم تنفجر بسبب عُ  عدداا 
 ضاد للدبابات.صاروخ المُ الو  ،ضاد لألفرادالمُ ، الصاروخ ]الفرشاة[

ل وخارجها جعل من الضروري تبرير كُ ” إسرائيل“ ستهدف داخلكما أن انتقاد عمليات القتل المُ  
على  للرد تدريجياا  كافياا  سبباا ” إسرائيل“ إلثبات أن لدى ،والكشف عن تفاصيل أفعال الضحايا ،واحدة منها
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االعتراف بالمسؤولية عن االغتيال أصبح سياسة رسمية ، و للغاية اا بر في يوم من األيام مدمر عتَ ما كان يُ 
 في النهاية.

حاولة عدم تحمل أن "االستمرار في مُ  "دوف فايسجالس"أوضح 
بعد دقائق من الضربة كان الفلسطينيون و  ،ا"سخيفا  المسؤولية كان أمراا 

أكثر من  ،خرجون من السيارة شظايا صاروخ يحمل اسم شركة إسرائيليةيُ 
غزة قطاع ل ضجيج في السماء فوق كُ ففي  اا،رادعأكثر  دنا تأثيرذلك أر 

حيث  ،لم يكن لديهم دقيقة سالم ،ل االتجاهاتترى اآلالف يفرون في كُ 
كان غزة إلى حالة كان فيها أي شيء يحتوي على إشعاع وصل سُ 

مكن أن إلكتروني من هاتف محمول إلى محمصة يبدو لهم وكأنه شيء يُ 
  ."”سرائيليةاإل“ يجذب الصواريخ

 في الوقت نفسه قام الشاباك و  ،ضربةفي اإلدالء بتصريحات بعد كل ” اإلسرائيلي الجيش“بدأ 
قام في الحفاظ على االتصاالت مع وسائل اإلعالم،  -للغاية حتى بداية االنتفاضة تردداا الذي كان مُ -

على وسائل  -القتيل فعلها لألعمال التيذات الصلة -لخصات الصفحة الحمراء قتطفات من مُ بتوزيع مُ 
تخوض وبذلك كانت  ،عيد ترتيب سياسة االتصاالت بالكاملاآلن تُ ” إسرائيل“ كانتو  ،ختلفةاإلعالم المُ 

 دعائية. في الواقع حرباا 

براز-يتطلب شرح ذلك  نذ فترة طويلة لغة جديدة وعبارات عتبر من أسرار الدولة مُ ما كان يُ  -بل وا 
فاضة" بإيحاءاتها لالنتفاضة الشعبية على سبيل المثال تم استبدالها بـ "حرب "االنتكلمة  ،ملطفة جديدة

عرف باسم "الضرر العرضي" أصبح مقتل مدنيين أبرياء خالل عملية اغتيال يُ و  ،فجرين االنتحاريين"المُ 
 .NAZAختصر والذي أصبح بمرور الوقت االسم المُ 

قدام على فكرة اإلل" أو "تصفية" أو "قتل" أو "اغتيا أن زراء:قال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوُ 
صطلحات التي لذلك بحثنا عن المُ ، ناسب لنا استخدامهاوليس من المُ  ،زعجة للغاية"القتل" كانت كلها مُ 

نا نحاول منعه من وخالية من المشاعر وعقيمة، والتي تعبر عن الشر الذي كُ  ،تم إزالتها خطوة واحدة
اختصار لـ  " والتي تعني "الجرس" ولكنها أيضاَ PAAMONبداية استخدموا "في ال ،خالل فعل ما فعلناه"

قترحات بعد ذلك تم تجاهل عدد قليل من المُ  ،بدرجة كافية "اإلجراء الوقائي" لكن ذلك لم يكن جذاباا 
عالجة نذ فترة طويلة مثل "المُ جتمع االستخبارات مُ األخرى بما في ذلك كلمات الشفرة التي استخدمها مُ 

العبارة  ،ستهدفة"لوصف "اإلجراءات الوقائية المُ ( sikul memukad)اختاروا مصطلح  أخيراا ، و سلبية"ال
ريد ل ما تُ ل كُ تطورة والصوت النظيف تنقُ التي تحتوي في اللغة العبرية على نوع من التكنولوجيا المُ 

 إلى العالم الخارجي.وتنشره مؤسسة الدفاع 

 دوف فايسجالس
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___ 

 

إال أنه لم يكن  ،فيدة للعالقات العامةئل اإللكترونية قد تكون مُ على الرغم من أن هذه الرسا
الجديدة المفتوحة من عمليات القتل خارج نطاق القانون سواء كانت ” إسرائيل“ ما إذا كانت حملة واضحاا 

 "اغتياالت" أو "أعمال وقائية مستهدفة" قانونية.

وضحايا "األضرار العرضية" لم ستغرب أن بعض أهالي الفلسطينيين المقتولين وليس من المُ 
حامين إسرائيليين يساريين ليبراليين ذوي قوق اإلنسان ومُ مساعدة جمعيات حُ لقد استعانوا بُ  ،يصدقوا ذلك

قاضاتهم، أو ليا إلصدار أمر بالتحقيق مع المسؤولين ومُ العُ ” اإلسرائيلية“ خبرة لتقديم التماس إلى المحكمة
الت واألمر بأن التشريع العادي إلنفاذ القانون هو الوحيد الذي يجب أن على األقل لحظر استخدام االغتيا

 الفلسطيني.” اإلسرائيلي“ يكون ينطبق على الصراع

رئيس  "أهارون زئيفي فركش"اللواء حيث إن  ،عارضة السياسة على أهدافها أيضاا لم تقتصر مُ 
ر نظر بشكل صُ كنه اعتقد أنه كان قُ ل ،عارض االغتيال من حيث المبدألم يُ  -على سبيل المثال- "أمان"

تم فحصها من قبل مجلس الوزراء فقط  ،ل موضوعل إشارة إلى كُ ل اعتبار وكُ ل قرار وكُ وقال: "كُ  ،خطير
فجأة الشاباك الذي اكتسب قوة هائلة كان أول من يتم و  ،ستهدفمن خالل عدسة سياسة القتل المُ 

 ".شكلةمُ ل ُيشكاعتقدت أن هذا كان  ،استشارته بشأن كل شيء

الذي سمح بإصالحه ألنظمة  "عامي أيالون"واألكثر إثارة للدهشة أن الرئيس السابق للشاباك 
جادل بأن الشاباك كان يقتل الناس دون التفكير كان يُ خابرات والعمليات ببدء برنامج االغتيال الجديد المُ 
د عملية االغتيال نيران خم  هم متى ستُ وأنهم فشلوا في ف ،في األحداث السياسية والدولية ذات الصلة أوالا 

 شعلها.الصراع ومتى ستُ 

 أطلقت طائرات بدون طيار للجيش -على سبيل المثال- 2001يوليو/ تموز  31في 
والقيادي  ،عضو الذراع السياسية لحركة حماس "جمال منصور"عدة صواريخ على مكتب ” اإلسرائيلي“

 معهد أبحاث فلسطيني.ورئيس  ،البي في جامعة النجاح في نابلسالطُ 

وجاء في بيان  ،ساعديه وستة مدنيين فلسطينيين آخرين بينهم طفالنأحد مُ  هاستشهد مع
عالمية إال أنه مُ ” اإلسرائيلي الجيش“تحدث باسم المُ  تورط في أنه على الرغم من كونه شخصية سياسية وا 
يادة الشاباك وسأل مسؤوالا رفيع ق "عامي أيالون"استدعى ثم  ،م عمليات انتحاريةنظ  نه أو  "اإلرهاب"

قال فيه  "لماذا أصدر هذا الرجل قبل أسبوعين فقط بياناا  ،ستوى هناك عما إذا كانوا قد أصيبوا بالجنونالمُ 
 رصة لعملية السالم!"وأنه يجب إعطاء فُ  "اإلرهابية"إنه يؤيد وقف الهجمات 
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 ؟"ماذا يعني ذلكاا غاضب "أيالون"ل قاثم  ،ورد المسؤول بأنهم ليسوا على علم بمثل هذا التصريح
 .ل الصحف الفلسطينية غطته! العالم كله واعي!"؟ كُ بذلك على علم ملست

 "ميليشيا فتح"أحد قادة تنظيم  "رائد كرمي"كان اغتيال  "أيالون"وافق عليه اغتيال آخر لم يُ 
 تطول بسبب قتله "للكرمي"وكانت الصفحة الحمراء  "إرهابية"بدأ التنظيم في تنفيذ عمليات  ،سلحةالمُ 
قد نجا من عدة  "الكرمي"وكان  ،في األراضي المحتلة” اإلسرائيليين“ نودستوطنين والجُ جار والمُ للتُ 
 واتخذ احتياطات غير عادية أثناء قيامه بعمله. ،اوالت اغتيالمحُ 

هر د الظُ نتظمة بعأن يقوم بزيارات مُ  "الكرمي"اعتاد حيث  ،طة ضعففي النهاية وجد الشاباك نقُ 
على نفس الممر على طول الجدار حول مقبرة نابلس  حيث يسير دائماا  ،لعشيقته، زوجة أحد مرؤوسيه

ذات ليلة استبدل  ،بدون طيار في سماء المنطقة” ةيإسرائيل“ لق طائرةمن أن تحُ  عانق الجدار خوفاا ويُ 
في اليوم و  ،تفجرة قويةة بمواد مُ خرى جديدة مليئإحدى حجارة الجدار في ذلك المسار بأُ  "الطيور"شطاء نُ 

تل على وقُ  ،عدنبلة بجهاز التحكم عن بُ تم تفجير القُ  ،عشيقته زيارةإلى  تجهاا مُ  "الكرمي"التالي بينما كان 
 الفور.

لكنه قال إن التوقيت الذي تم اختياره في  "اإلرهاب"تورط في مُ  "الكرمي"في أن  "أيالون"لم يشك 
وفي  ،خطأوهذا ُيمثل ة لوقف إطالق النار والتي أعلن عرفات دعمه لها، كثفبادرة أمريكية مُ خضم مُ 

ولضمان  ،مكنةروب مُ "قواعد الحرب موجودة من أجل جعل نهاية الحُ  ،الواقع جعل العمل غير قانوني
حظر تنفيذ أعمال شبيهة بالحرب عندما يكون من الواضح أنها ستجعل يُ و  ،عدم استمرارها في التصعيد

تورطة بشكل أعمق أصبحت فتح مُ  "الكرمي"أنه في أعقاب مقتل  "أيالون"وزعم  ،"عداا ع أكثر بُ نهاية الصرا
 ."انتحارية"وبدأت حتى في تنفيذ هجمات  "اإلرهاب"في 

 "كرمي"وأن  ،خابراتلم يكن على دراية بالمُ  )أي أيلون( إنه "لوناأيـ"ل "ديختر"وقال رئيس الشاباك 
في ظل غياب  ،"اإلرهاب"نه ال هو وال عرفات لديه أي نية صادقة لوقف وأ ،تورط في التخطيط لهجماتمُ 
 "كومة شارون بنيامين "فؤاد بن العيزروزير الدفاع في حُ  "أيالون"استدعى  ،تفهمة في الشاباكذن مُ أُ 
 ،قرر أن يأتي في زيارة: "الواليات المتحدة وزير الخارجية كولن باول من المُ وبخه بصوت عال  و 

لجميع قواته بمنع الهجمات  لقد أصدر أمرا   ،رصة الستئناف عملية السالمث عن فُ وعرفات يبح
 الرهابية".

أن أمر عرفات كان له تأثير على الجدل الداخلي  ،عن معلومات استخبارية حديثة "أيالون"ونقل 
تل أحد رجال "ماذا لو أراد الشاباك قتله؟ لماذا كان من الضروري ق ،"كرمي نفسه"في فتح الذي تورط فيه 

 ."؟مناسبة ذو عالقة بالعملياتناك عرفات بالضبط في هذا الوقت؟ فقط ألن هُ 
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: "أيالون"أجاب  ،"تر المجنونخريد مني؟ إنه دي"ماذا تُ  ":أيالون"بحسب رواية  "بن العيزر"قال له 
 ". صيحتهوليست  صيحتكإنها  ،"أنت وزير الدفاع وليس ديختر

 "حنة أرندت"الحظة مُ  من مستعاروهذا الُمصطلح أسميها تفاهة الشر" الحقاا: "إنني  "أيالون"قال 
"تعتاد على القتل  ،شجعهم على االمتثالوضع الناس العاديون في مواقف فاسدة تُ عندما يُ  ،حول ما يحدث

تقضي ربع ساعة وعشرين دقيقة في من  ،عادي يسهل التخلص منه ءتصبح حياة النسان شيو 
 ".ت تتعامل مع تكتيكات وليس اآلثارأن ،يومين ثالثة أيامعن كيفية قتله:  ،تقتل

___ 

فقد  ،لم يولوا االعتبار الكامل لآلثار األخالقية للبرنامج الجديد” اإلسرائيليين“ على الرغم من أن
الذين قد يواجهون الحقاا  ،باط والمرؤوسيندركين أنهم بحاجة إلى توفير غطاء قانوني للضُ كانوا مُ 

استدعى رئيس  2000في أوائل كانون األول )ديسمبر(  ،أو في الخارج” إسرائيل“ اء فيسو  ،حاكمةالمُ 
مناحيم "حامي العام العسكري اللواء رئيس هيئة المُ  "شاؤول موفاز"” اإلسرائيلي“ هيئة أركان الجيش

 إلى مكتبه. "فنكلستين

في  [عاملة السلبيةالمُ ]ة تتبع سياس” إسرائيل“ فترض أنك تعرف أنا: ""فينكلشتاينـ"ل "موفاز"قال 
تورطين ددين مُ محُ  أن تقتل عالنية أفراداا ” إلسرائيل“ في الوضع القانوني الحالي هل يجوز ،بعض األحيان

 غير قانوني؟" مأاإلرهاب؟ هل هو قانوني "في 

 أن المحامي العام للجيش.. "هل تدرك ما تسألني رئيس األركان؟ " ورد:فنكلستين"هل ذُ 
 حاكمة؟"مكنك قتل الناس دون مُ برك متى يُ سيخُ ” اإلسرائيلي“

الفلسطينيين  "اإلرهابيين"هل من القانوني اغتيال "وسأل مرة أخرى:  أدرك ذلك تماماا  "موفاز"
 ".شتبه بهم؟المُ 

قارنة للقوانين في جميع أنحاء عقدة تتطلب دراسة مُ أنها مسألة حساسة ومُ  "فينكلشتاين"أخبره 
 في زمن الحرب: ""شيشرون"نقالا عن  قال أخيراا  ،ع مفهوم قانوني جديد تماماا وربما حتى اخترا ،العالم

 ."يسكت القانون

 ،حل بإيجاد” اإلسرائيلي جيش الدفاع“حامين الشباب الالمعين في من المُ  ومع ذلك فقد أمر فريقاا 
إلى رئيس  "ينفينكلشتا"عه تم تقديم رأي قانوني سري للغاية وق   2001كانون الثاني )يناير(  18في 

نوان "الضرب على األشخاص تحت عُ  ،دير الشاباكدعي العام ورئيس األركان ونائبه ومُ الوزراء والمُ 
باشرة في الهجمات ضد اإلسرائيليين" افتُتحت الوثيقة بهذا البيان: "في إطار هذا الرأي شرعنا تورطين مُ المُ 

"اإلجراءات التي اتخذها  :لطيفة بشكل آخر بعبار  .ألول مرة في تحليل مسألة شرعية المنع الذي بدأ"
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أن مثل هذه األعمال يتم تنفيذها من أجل  اباكوالش” اإلسرائيلي الجيش“لقد أخبرنا ، ”اإلسرائيلي الجيش“
نشاط يعتمد على هذا  ،هذا إذن، من حيث المبدأ ،وأفراد قوات األمن” اإلسرائيليين“ إنقاذ حياة المدنيين

 ".قتله أوال  ابكرا  و من يأتي ليقتلك، قم مُ تعلقة بالدفاع عن النفس، حالة "د المُ األساس األخالقي للقواع

وأشار  ،وألول مرة تم اقتراح صك قانوني لتأييد اإلعدام خارج نطاق القضاء من قبل قوات األمن
ات لطالرأي إلى أن مؤلفيه بذلوا قصارى جهدهم إليجاد "التوازن بين حق اإلنسان في الحياة وواجب السُ 

 األمنية في حماية مواطني الدولة".

درك قدس كان يُ رجل متدين ضليع في الكتاب المُ  ،كانت لحظة صعبة "فينكلشتاينـ"بالنسبة لأما 
 بشكل مؤلم أن اهلل منع الملك داود من بناء الهيكل ألنه قتل الكثير من األعداء نيابة عن شعب

كان من ، ترتجف ويدي"قدمت الرأي قال:  ،ما اقب يوماا ععما إذا كان سيُ  "فينكلشتاين"تساءل  ،”إسرائيل“
 .الواضح أن هذه ليست مسألة نظرية وأنهم سوف يستفيدون منها"

لم يعد الصراع  ،والفلسطينيين” إسرائيل“ أعاد الرأي بشكل أساسي ضبط العالقة القانونية بين
 ،مكن أن يواجهوا المحاكمةحتى يُ  شتبه بهممسألة تتعلق بإنفاذ القانون حيث تقوم الشرطة باعتقال المُ 

ولكن تنطبق عليه قوانين  ،ستوى الحرب"ال يرقى إلى مُ  سلحاا مُ  وبدالا من ذلك كانت االنتفاضة "نزاعاا 
 قاتلين والمدنيين.وقد سمحت تلك القوانين بضرب العدو أينما كان بشرط التمييز بين المُ  ،الحرب

سلحة للخصم طالما أنهم : أفراد القوات المُ هالا نسبياا روب الكالسيكية يكون هذا التمييز سفي الحُ 
والفلسطينيين كان التمييز أصعب ” إسرائيل“ لكن في المواجهة بين ،أهداف مشروعةفإنهم في الخدمة 

 مكن التعرف عليه؟ متى، على كل حال، يتوقف عن كونه العدو؟من هو العدو؟ كيف يُ  ،بكثير

شارك الذي يُ  "المقاتل غير الشرعي"سلح: اركين في النزاع المُ شمن المُ  جديداا  افترض الرأي نوعاا 
ط في نشَ ل من يَ صطلح كُ ويشمل المُ  ،بالمعنى الكامل للكلمة سلحة ولكنه ليس جندياا في العمليات المُ 

 ،قاتالا نظمة يمكن اعتباره مُ ضو نشط في المُ طالما أنه عُ  ،حتى لو كان نشاطه هامشياا  "إرهابية"نظمة مُ 
 ندي في إجازة خلع زيه العسكري.على عكس جُ  ،في سريره نائماا ان لو كحتى 

صطلح "المقاتلين" في مناقشات مطولة في قسم القانون الدولي وسع لمُ أدى هذا التفسير المُ 
(ILD ُالتابع لفيلق الم ) إلى قضية تسمى "سؤال الطبخ ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“حامي العام العسكري في

 ،قاتل سوري بشكل شرعيكن قتل أي مُ في حالة حرب عادية مع سوريا يمُ ” إسرائيل“ السوري": إذا كانت
بالنظر إلى التعريف و من خالل هذا المعيار إذن  ،حتى لو كان طاهياا في الجيش في الصف الخلفي

ساعد مكن افتراض أن أي شخص يُ الفلسطيني يُ ” اإلسرائيلي“ قاتل غير الشرعي" في الصراعالواسع لـ "المُ 
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همته أو قبل أن ينطلق في مُ  "انتحاري"قد يشمل ذلك امرأة غسلت مالبس  ،أيضاا  صبح هدفاا ماس سيُ ح
 جرة كان ينقل الناشطين عن قصد من مكان إلى آخر.سائق سيارة أُ 

مكن استهداف سوى من توفرت عنهم ونص الرأي على أنه ال يُ  ،جداا  اا للرأي كان متطرف هذا وفقاا 
عالوة على ذلك ال يمكن  ،هاجمين"ذ هجمات أو أرسل مُ ة بأن الشخص المعني نف  "معلومات دقيقة وموثوق
يمكن استخدامه فقط عندما  ،قاتلين اآلخرينقوبة على أفعال سابقة وال كرادع للمُ استخدام االغتيال كعُ 

 .ستقبل في تنفيذ مثل هذه اإلجراءات"ؤكد أن الهدف سيستمر في المُ "يكون من المُ 

 لَ تَ قَ  ،من األفضل إلقاء القبض على شخص ما مكناا لما كان ذلك مُ أنه كُ  وشدد الرأي على
على عكس الجنود ، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“سيطر عليها خاصة في المناطق التي يُ  ،ما اا شخص

قاتلون غير الشرعيين بالحصانة الجنائية أو وضع أسير لم يتمتع المُ  ،حترفين في الحرب النظاميةالمُ 
 حاكمتهم في اإلجراءات الجنائية العادية.مكن اعتقالهم ومُ ال يزال من المُ  لذلك ،الحرب

نص الرأي على أنه يجب احتواء أي  ،يجب تطبيق مبدأ "التناسب" عندما يكون القتل ضرورياا 
رتبطة متلكات المُ بحيث "ال تتجاوز الخسائر في األرواح واألضرار التي تلحق بالمُ  ،اإلمكان رَ د  ل قَ ت  قَ 

 المزايا العسكرية المتوقعة من العملية.و ل التشغيلي" بالعم

 مكن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع فقط التوقيع على الصفحة الحمراء.يُ  اا أخير 

"لقد كان  ":ديسكين"دير الشاباك وقال نائب مُ  ،بارتياحبالوثيقة ” اإلسرائيليون“ باطوقد رحب الضُ 
سخة غير سرية من قدمت الدولة نُ  2003في عام و  ،نون الدولي"لمعايير القا ختم تأكيد بأننا نعمل وفقاا 

 .2006ليا والتي أكدتها في عام الرأي إلى المحكمة العُ 

تلتزم بالقانون الدولي كان ” إسرائيل“ قد جعل "فنكلشتاين"مكن أن يكون لكن بينما كان من المُ 
 .خرى تماماا الرأي الدولي مسألة أُ 

شاركته مع ب كان يسحبه من حين آلخر لمُ في مكتبه بكتي   "شارون"احتفظ رئيس الوزراء 
لونة لحافلة بعد دقائق وهي تحتوي على صور مُ ” إسرائيل“ رطةلقد استلمها من شُ  ،الدبلوماسيين الزائرين

جردت و  ،ل زاويةثث المقطوعة واألطراف البشرية في كُ وتناثرت الجُ  ،انتحاري داخلها "إرهابي"من تفجير 
رئيس أركان  "دوف فايسجالس"قال  ،قع خضراء وزرقاءالضحايا وصبغت جلدهم ببُ  النيران مالبس

خرى حول زعجين للتحدث إلينا مرة أُ "عندما جاء أحد هؤالء الدبلوماسيين المُ قرب منه: والمُ  "شارون"
لقد كان يتصفحها  ،يجبر الشخص على النظر ]شارون[ القضاء على هذا الرهابي أو ذاك كان أريك

لم يسمح لهم حتى بجسد واحد أو رقبة  ،فظائعها يرونشاهد عيونهم تتسع وهم عد صورة، يُ صورة ب
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لحدوث مثل هذا الشيء  ستعدا  عندما انتهى سأل بهدوء "أخبرني اآلن: هل ستكون مُ  ،مقطوعة الرأس
 في بلدك؟"

صوراا من  "فايسغالس"، اشترى طاقم نبمزيد من المواد لعرضها على الدبلوماسيي "شارون"لتزويد 
كان بعضهم في الواقع من  ،”إسرائيل“ وكالة أنباء فلسطينية ُتظهر إعدام العرب لالشتباه في تعاونهم مع

تم تنفيذ عدد قليل من عمليات و  ،جرد ضحايا لتصفية الحسابات الحاقدةوبعضهم مُ  ،مالء الشاباكعُ 
: "فايسجالس"قال  ،بسبب قسوته "تلربه"زعيم عصابة محلية ُيلقب  "محمد تبوح"صورة بواسطة اإلعدام المُ 

بدا الفلسطينيون وكأنهم عصابة ، طلق عليهم الرصاص كالكالب مع حشد قاتل من حوله"كان يُ 
 مهووسة فوضوية".

لم تكن  وعلى أي حال، ”اإلسرائيلية“ بالطبع في أي استطالع آلثار الهجمات "شارون"شارك لم يُ 
هاية المطاف: استمر بقية العالم في انتقاد برنامج القتل ذكر في نساعداته البصرية ذات فائدة تُ مُ 
 ،حتلةستوطنات اليهودية في األراضي المُ للمُ  "شارون"ستهدف وكذلك التوسع العدواني الذي قام به المُ 
راقة الدماءجادل دبلوماسيون من عشرات الدول بأن هنُ و  في ” اإلسرائيلية“ اك صلة بين هاتين السياستين وا 

ستهدف غير شرعية إن لم تكن جريمة حرب تحدة اعتبرت سياسة القتل المُ ى الواليات المُ حت ،الشوارع
 والمستوطنات استفزاز ال داعي له. ،صريحة

شكلتي هي أنني ولدت منذ زمن بعيد قبلكم قال: "مُ و هذه المزاعم بشكل قاطع  "شارون"رفض 
نعم ال توجد عالقة بين  ،ل االحتاللتلوا على يد العرب قبوأذكر آالف اليهود الذين قُ  ،بوقت طويل
 األمرين".

إذا كان لديه أي أمل في تهدئة  ،تحدةفقد أدرك أنه يجب إبرام اتفاق ما مع الواليات المُ  ،ومع ذلك
ناك درس واحد تعلمته من تلك الفترة" في إشارة إلى واليته كوزير "إذا كان هُ  ":شارون"وقال  ،بقية العالم

 "."لم يكن الدخول في قتال مع األمريكييندفاع في الثمانينيات، 

عالقة  على "شارون"سن الحظ كان لحُ 
بالرئيس جورج دبليو بوش الذي تولى منصبه في نفس 

في ” إسرائيل“ جاء بوش إلى ،الوقت الذي كان فيه
بعد فترة وجيزة من  1998تشرين الثاني )نوفمبر( 

مها لوالية تكساس، في زيارة نظ إعادة انتخابه حاكماا 
قطة مهوريون اليهود من تكساس كنُ رجال األعمال الجُ 

 بوش وشارونفي ذلك الوقت كان  ،انطالق نحو البيت األبيض
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 "شارون"ألقى  ،ال يزال منبوذاا سياسياا لكنه قام مع الحاكم بوش بجولة في البالد في مروحية "شارون"
في النهاية و  ،مآثره العسكريةبقصص ” إسرائيل“ حول التهديدات األمنية التي تواجه"للُمحافظ" حاضرة مُ 

أحد الرجال الذين نظموا  "فريد زيدمان"كما قال  ،مكنه الوثوق به"بأن "شارون رجل يُ  اا قتنعمُ  "بوش"كان 
تصديق كم من تكساس علينا نحن "من الصعب  وتكراراا اا وشدد مرار  ،بشدة بالجولة "حافظالمُ "تأثر  ،الرحلة

، وما كان على مدار التاريخ وخطوط العدو اا كان صغير عدد السُ كم كان و  ،صغيرة” إسرائيل“هي دولة 
 .والمراكز السكانية"

 ساعدون أخبر المُ و  ،إلى واشنطن "شارون"، سافر باشرةمُ  بعد فوزه الساحقو  ،بعد عامين ونصف
وكيف تأثر  ،في الواليات المتحدة "شارون"نظرائهم األمريكيين عن مدى شك  -الذين أجروا الزيارة-

ل ما وأمر ببذل كُ  ،إلى التقارير "بوش"استمع الرئيس و  ،خالل العقدين الماضيين فها تجاهه شخصياا بموق
اجتماعات مع جميع كبار مسؤولي اإلدارة والضيافة  ، فقام بعقديشعر بالترحيب "شارون"في وسعه لجعل 

ؤون الخارجية ه للشُ ستشار يتذكر مُ حيث  ،عشرينال، وحرس الشرف، وتحية مدفع "هاوسبلير "الرئاسية في 
عاملة وأدرك أنهم حتى هو المتشكك والساخر تأثر بهذه المُ ، أن "شارون كان في السحاب "شالوم ترجمان"
 العمل معه". ريدون حقاا يُ 

أي دفء ودعم وصداقة قد ، "أريك. قال: "شارون"فكرة على  "فايسجالس"في النهاية عرض 
بعة حارب ضد الرهاب يتالشى عندما ترتدي قُ رك كمُ تحدة في دو كومة الواليات المُ تكسبها من حُ 

المزيد من االمتثال للمطالب األمريكية بوقف مشروع االستيطان  تكلما أظهر ف ،ستوطنين الضخمةالمُ 
 ".ندما يتعلق األمر بإخراج األشرارلما زاد تراخي األمريكيين عكُ 

كوندوليزا "ن القومي األمريكية ستشارة األمإلى صفقة سرية مع مُ  "شارون"مع  "فايسجالس"توصل 
قابل الدعم ستوطنات جديدة مُ بشكل كبير بناء مُ ” إسرائيل“ قلص: ستُ "ستيفن هادلي"ونائبها  "رايس

 ستهدف اإلسرائيلية.األمريكي للحرب مع الفلسطينيين وسياسة القتل المُ 

راءاتنا الصارمة من ناحية لم تكن إجو  ،ناك عدم تناسب تام": "بعد ذلك كان هُ "فايسجالس"قال 
عن األسف في حالة إصابة  إلزامياا  راا أو في بعض األحيان تعبي ،توبيخ عبارة عن ضد الفلسطينيين

خطط حول تسوية مُ  -دونات اليمينية الهامشيةحتى في بعض المُ -من ناحية أخرى أي منشور و  ،األبرياء
 .صاخبةا مني "راسكوندليزامن الثالثة صباحاا في كالمة هاتفية أتلقى مُ وكنت  ،لها

واألراضي بأن ” إسرائيل“ مثليه فيعلى تأكيد من مُ  "بوش"في اللحظة التي حصل فيها الرئيس 
على الرغم من و  ،تعمق بشكل كبير التعاون العملياتي واالستخباراتي بين البلدين ،لتزم بكلمتهمُ  "شارون"

تحدة إال أن الواليات المُ  ،ي أوروباناك قدر كبير من االنتقادات التي وجهتها دول فأنه ال يزال هُ 
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” إسرائيل“ اوالت إدانةاستخدمت باستمرار حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن الدولي لعرقلة محُ 
في النهاية استسلمت الدول العربية ببساطة وتوقفت عن تقديم االلتماسات حول هذا و  ،لعمليات االغتيال

 الموضوع.
____ 

 

وثالثة إلى  ،طائرتين إلى مركز التجارة العالميفي ون الجهاديون طار الخاطف ،سبتمبر 11في 
 كاب على الخاطفين.قول بنسلفانيا بعد أن تغلب الرُ تحطمت طائرة رابعة في أحد حُ ثم  ،البنتاغون

"في ضربة واحدة  :”اإلسرائيلي“ من القوميرئيس مجلس األ "جيورا ايالند"قال الميجر جنرال 
 .د خرجت ببساطة من جدول األعمال الدولي"لق، توقفت الشكاوى ضدنا

بدا  ،شرح إجراءاتها الصارمة لبقية العالم أصبحت فجأة غير ضرورية” إسرائيل“ اولةعقود من محُ 
خابرات على الفور بإعطاء أجهزة المُ  "شارون"أمر حيث  ،أن الجميع يفهمون ذلك لبعض الوقت

وغيرها  ،االسم الرمزي لتطوير القاعدة في السودان "،Blue Troll" ]بلو ترول[ األمريكيين جميع ملفات
شاركة بمُ ” اإلسرائيلي الجيش“في وقت الحق أمر الشاباك وو  ،من المعلومات االستخباراتية ذات الصلة

في  "اإلرهاب"كافحة وا من الخارج للتعلم من البالد مع أفضل برنامج لمُ مُ د  تجربتهما مع الضيوف الذين قَ 
 العالم.

حيث  ،"كان هناك تيار من الناس يصلون إلى هنا :يوفالذي استضاف كبار الضُ  "نديسكي"قال 
حهم الكثير كل شيء ويمنعلى األمريكيين  لُيطلع" "ببوش"تعليمات في إطار عالقته  "شارون"أصدر 

 ،شتركة حتى أثناء عمليات االعتراضرفة الحرب المُ بما في ذلك غُ  ،كل مكانى ويسمح لهم بالدخول إل
تكامل لجميع األسلحة االستخباراتية هتمين أكثر بمعرفة كيفية عمل نظام االغتيال المُ األمريكيون مُ كان و 

إدانته  تكان النظام الذي تمو  ،درة على تنفيذ عدد من العمليات في وقت واحدالقُ ” إسرائيل“ رتوكيف طو  
 مكن نسخه.يُ  قبل أسابيع فقط نموذجاا  دولياا 

من فك  تمكنا تماما  و ، طلقةشرعية دولية مُ  سبتمبر حربنا   11مات "لقد أعطت هجقال ديسكين: 
 الحبال التي كانت تربطنا".
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30 
 "تم القضاء على الهدف 

 ولكن العملية فشلت"

 

، عامل "صالح شحادة"استجوب رجل ُيدعى  ،حالة شابة في الشاباك "ترخأفي دي"عندما كان 
من بلدة بيت حانون شمال  ،ن العمر أربعة وعشرين عاماا يبلغ م "شحادة"كان  ،اجتماعي من قطاع غزة

تم قبوله في الدراسات الهندسية والطبية في جامعات في تركيا حيث قطاع غزة، حيث كان طالباا المعاا، 
وكان عليه أن يقبل بدراسة العمل االجتماعي في  ،كانت فقيرة "شحادة"واالتحاد السوفيتي، لكن عائلة 

عندما تخرج حصل على وظيفة في العريش، في شبه جزيرة سيناء بالقرب من و اإلسكندرية بمصر، 
: "كان "ديختر"قال  ،1977ألول مرة في عام  "ديختر"كان هذا هو المكان الذي الحظه و الُحدود مع غزة، 

، "بوند، إجماال كان له انطباع جيد كان حسن المظهر ومهيباا، ويحمل نوعاا من حقيبة جيمسو  ،مختلفاا
 كوكيل أو ُمتعاون. "شحادة"أنه قد يكون قادراا على تجنيد  "ديختر" كان يعتقدفقد 

 من اجتماعهم.شيء  علىلكن "ديختر" لم يحصل 

إلى هيئة التدريس في الجامعة  "شحادة"انضم  ،االجتماعية الخدماتبعد خمس سنوات في و 
 ،في أحد مساجد المدينة اا خطيب وعمل أيضاا لشؤون الطلبة،  وأصبح فيما بعد عميداا  ،اإلسالمية في غزة

حيث  ،أصبح االثنان قريبين جداا و  ،ؤسس حركة حماسمُ  "ياسينأحمد "وفي سياق نشاطاته التقى الشيخ 
كما  ،ل فلسطينومعرفته ورؤيته لتأسيس ثيوقراطية إسالمية في كُ  "ياسين"بكاريزما  مفتوناا  "شحادة"كان 
دارية رائعة.يتمتع بمها رجالا  "شحادة"في  "ياسين"وجد   رات قيادية وا 

إنه كان  ،الكبير: أنه تحت عباءة العمل االجتماعي والنشاط الديني السر "شحادةـ"ل "ياسين"كشف 
 ،لهذا المشروع اا قائد "شحادة"تم تعيين حيث  ،”إسرائيل“ عسكري للعمل ضد "إرهابي"طط إلنشاء جهاز يخُ 
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تي كانت تعمل تحت اسم آخر في ذلك الوقت( في تم اعتقاله في حملة الشاباك األولى ضد حماس )الو 
دين بعدد كبير من وأُ  1988واعتقل مرة أخرى عام  ،عنه بعد ذلك بعامين جَ فر  دين وأُ وأُ  ،1984عام 

كان يقود الجناح  -حتى من السجن- هولكن ،كم عليه بالسجن عشر سنواتوحُ  "باإلرهاب"تعلقة الجرائم المُ 
 .حماسالعسكري لحركة 

في االعتقال اإلداري بعد ذلك اإلجراء المثير  زَ لكنه احُتج   ،قوبتهأكمل عُ  1998ر في سبتمب
إطالق سراحه بحسب ألن حاكمة في غوانتانامو؛ دون مُ  عتقلينللمُ تحدة للجدل الشبيه بسجن الواليات المُ 

” اإلسرائيلية“ سنواته الطويلة في السجونو  ،على أمن المنطقة" ؤكداا ومُ  باشراا مُ  الشاباك، سيكون "خطراا 
  .غزةأعطته مكانة البطل في 

 لطة الفلسطينيةناشدت السُ  2000في عام و 
حاولة في مُ  ،وبعض رفاقه "شحادة"إلطالق سراح ” إسرائيل“

بمن فيهم أعضاء  ،د حماس والرأي العام الفلسطينيلكسب وُ 
لطة الفلسطينية قالت السُ  ،حماس الذين حظوا بشعبية كبيرة

رجل براغماتي إداري ذو  "صالح شحادة"إن  "لإلسرائيليين"
 .األكثر تطرفاا  "ياسين مدحأ" خلفية إنسانية على عكس الشيخ

 كان قبيل قمة كامب ديفيدف ،لقد كان وقت أمل كبير
 ،حاولين تسريع عملية السالمعلى اتصال وثيق مع بعضهما البعض مُ  "ياسر عرفات"و "ايهود باراك"

تشككين من دم بوادر حسن النية حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من كسب المُ قأن تُ ” إسرائيل“ أرادتحيث 
 الشاباك. نجاحاتفي انخفاض غير مسبوق بفضل  نشاط حماس كان أيضاا و  ،جانبهم

 ،"اإلرهابي"على تعهد بعدم العودة إلى النشاط  "شحادة"ع وق  حيث  ،على الطلب” إسرائيل“ وافقت
 ووقفت السلطة الفلسطينية كضامن. ،”إسرائيل“ تطلقهم الذين وهو أمر معتاد بالنسبة للسجناء

قال  ،الذين وافقوا على إطالق سراحهم كانوا ساذجين” اإلسرائيليين“ قد يبدو أن ،في وقت الحق
 في ذلك الوقت كان أن هناك أمل حقيقي". شعورنا"لكن  :عميل سابق في الشاباك

ولكن بعد ذلك  ،بعة أشهر بعد إطالق سراحهاألنشطة غير القانونية لمدة أر  "شحادة"تجنب 
أصبحت مواقف  ،"منذ ذلك الحين بحسب ملف الشاباكو ،اندلعت االنتفاضة وعاد إلى ساحة المعركة

 "إرهابية"شاركة في تخطيط وتنفيذ عمليات التحريض والتوجيه والمُ  أنشطةوتحول إلى  ،شحادة أكثر تطرفاا 
 ".ماسة لمنظمة حسلحقاتلة وفي القيادة المُ 

 صالح شحادة
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 كان الشاباك يبني ملفاا  "،شحادة"تجنيد  "آفي ديختر"حاولة من مُ  بعد ما يقرب من ثالثين عاماا 
التقى االثنان عدة مرات خالل سنوات سجن و  ،"ملَ حامل العَ "عليه اسم  قَ طل  عن الرجل الذي أُ  سميكاا 

إن  "ترخدي"السجناء( قال عن زمالئه  من اإلكراه أبلغ أيضاا  ختلفةمُ )وخاللها وتحت أنواع  "شحادة"
فقد تلقى  ،"ياسين"على عكس ، "ياسين"ل التهديد الرئيسي لنا أكثر من كان "الشخص الذي شك   "شحادة"

 .درة تشغيلية غير عادية"األمر الذي منحه قُ  ،تعليمه ولديه خبرة في اإلدارة

الهاون على  مثل إطالق قذائف ،على تطوير تقنيات قتالية جديدةباإلشراف  "شحادة"بدأ 
جديدة لنشر  قاا رُ لقد ابتكر طُ  ،الناسفة ضد الدبابات العبواتواستخدام  ،سطحدرعة في مسار مُ المركبات المُ 

كما كان مسؤوالا عن إطالق  ،فخخةوشاحنات الصهاريج المُ  ،فخخةباستخدام القوارب المُ  "االنتحاريين"
لقد فهم رئيس الشاباك في ، ”إلسرائيل“ والذي غّير طريقة قتال حماس ،بشكل كثيف "قسام"صاروخ 

 "إرهابية"طي أوامر ملموسة لتنفيذ الهجمات، ويضع سياسات المنطقة الجنوبية أهميته: "هو نفسه بفمه يعُ 
 ".هو الهجمات ،هو القوة الدافعة ،صدر تعليمات بشأن موعد وقوع الهجماتويُ 

 474ت التي أسفرت عن مقتل فقد تورط شحادة بشكل مباشر في الهجما ،وبحسب ملف الشاباك
صابة  شخصاا  ع تحت المراقبة المُ حيث  ،2002ويوليو  2001بين يوليو  2649وا  اا ولكن نظرا  ،كثفةُوض 
استعداد  أيلطة الفلسطينية ظهر السُ ولم تُ  ،عتقلهأن ت” إسرائيل“تستطع لم  ،عمل خارج غزة "شحادة"ألن 

 ."يناإلسرائيلي"لن يهاجم  "شحادة"لفرض ضمانها بأن 

 ."ملَ حامل العَ "وتم تنفيذ عملية  ،على صفحة حمراء "شحادة"لذلك تم وضع اسم 

___ 
 

الذي على كان ال بد من تأكيد هوية الشخص  ،قبل سحب الزنادو  ،ستهدفةهمة قتل مُ في أي مُ 
ُصممت عملية "التأطير" لضمان وفاة حيث  ،الفعلي الوقتستقلين في ل مصدرين مُ بَ وشك القتل من ق  

لقد استثمر  :"آفي ديختر"ناسب "وليس صديقه أو شقيقه أو شريكه أو أحد المارة" قال خص المُ الش
كرر و  ،ناك أي أخطاءنه لن يكون هُ أل، ضخمة في ضمان ذلك والقوات الجوية جهوداا  أمانالشاباك و 

قادة  ألغىاسبات نفي العديد من المُ ألنه  ،دوث ليلهامر آخر": "يجب أال نسمح بحُ وتكراراا  مراراا  "ديختر"
 خاطرة بضرب الرجل الخطأ.المهام بدالا من المُ شتركة رفة الحرب المُ غُ 

في كثير من الحاالت ألنه  ،عوبة مما قد يبدوصُ  أكثر" هدف تأطيرمارسة العملية كان "في المُ 
وكان عليه تحديد هويته من موقع  ،كان أحد المصدرين المطلوبين هو عميل فلسطيني يعرف الهدف

لكن "هؤالء  ،مصادر عديدة 504 أمانووحدة  اباكلشلكان و ، ي في المراحل األخيرة من العمليةمخف
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إلى أن معاييرهم األخالقية بصفتهم  شيراا مُ  "ديختر"قال  ،"كونوا الحاخامات الرئيسيين لديناالرجال لم ي
 ر من الشك".عاملهم بقدر كبيكان علينا أن نُ "، اا مطلوب خونة لشعبهم وأصدقائهم تركت شيئاا 

 ،قاعدة مفادها أنه في حالة فقد االتصال المرئي مع هدف مؤكدشتركة رفة الحرب المُ غُ كان لدى 
اصطدم هدف بسيارة بعد تحديده  ،على سبيل المثال إذاا  ،خرىوسيتعين البدء مرة أُ  ،العمليةفسيتم إلغاء 
ذا  ،يجب إعادة العملية هنا، مكن رؤيتهم انغمس تحت سطح محطة وقود حيث ال يُ ثُ  ،بشكل إيجابي وا 

يعني أنه يجب إلغاء فإن هذا  ،يوملبدة بالغُ بسبب السماء المُ  حدث هذا النوع من المواقف عدة مرات غالباا 
 الضربة بالكامل.

"تأطير  ":ديختر"قال  ق،كان لدى الشاباك سجل دقي ،بسبب إجراءات تحديد الهوية الصارمة هذه
ل حالة هاجمنا فيها ولكن في كُ  ،ل الحاالتيتم تدمير الهدف في كُ  لألسف لمو ، دقيق مائة بالمائة

بحلول ف ،ستهدف تأثيرها المقصودعالوة على ذلك كان لعمليات القتل المُ  ،الهدف الذي أردنا مهاجمته"
 عددبأن  نتائجها تظهر و  "اإلرهاب االنتحاري"ضد ” إسرائيل“ بدأت حرب 2002منتصف عام 

في  "إسرائيلياا "بعد مقتل خمسة وثمانين و  ،في انخفاض "االنتحاريين"تلوا على يد الذين قُ ” اإلسرائيليين“
 ناك سبعة قتلى فقط في يوليو، وسبعة في أغسطس، وستة في سبتمبر.كان هُ  ،مارس

فقد تم  ،الدقيق للهدف التحديدهود الهائلة التي تم تكريسها لضمان على الرغم من الجُ و  ،ومع ذلك
على و  ،أن الهدف كان بمفرده وأنه لم يكن هناك مدنيون أبرياء في الجوارلمعرفة  بذل جهد أقل بكثير

ستهدفة على نفذ اآلن عمليات قتل مُ تُ ” إسرائيل“ كانت ،والخبرات العمليةالرغم من القواعد والضمانات 
ألبرياء فقد مات ا ،من األخطاء وعلى الرغم من وجود عدد قليل نسبياا  ،ال يخلو من األخطاءنطاق  كان 

 عندما حدثت.

فيما إذا كان من المسموح قتل األشخاص حول  عمداا فكر صانعو القرار يُ  ،في بعض األحيانف
 الجيش“داوالت سيطلب في مثل هذه المُ و  ،فردهبمُ  يكونعندما  الهدف إذا لم يتم الوصول إليه أبداا 

 ،شتركةرفة الحرب المُ لوس معهم في غُ مثليها للجُ دائرة القانون الدولي إرسال مُ  من اباكوالش” اإلسرائيلي
رية والديمقراطية في موقف "يضعنا هؤالء العاملين في معهد الحُ رئيس تلك الوحدة:  "دانيال ريزنر"قال 
يبدو األمر كما لو كان يقول  ،ولم يقل ال حامي حاضرا  ألنه من الواضح أنه إذا كان المُ ، عقد للغايةمُ 

 نعم".

صبح تم اختياره ليو  ،نتدى هيئة األركانفي مُ الرئيسي العسكري لعام اوقد تم اختيار المحامي 
ستهدف رشحي القتل المُ قام الشاباك بإتاحة ملفاته حول مُ كما  ،شاورات األمنية السريةفي المُ  شريكاا 
تكرر في حاضرين بشكل مُ "معهد الحرية والديمقراطية" و "ريزنر"كان و  ،احامين طالما أرادوا دراستهللمُ 
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حد تعبير  علىكان وجودهم بمثابة "غطاء قانوني"  ،عندما تم تنفيذ الضربةو  ،شتركةة الحرب المُ رفغُ 
أو في ” إسرائيل“ حاكمة فيشعر رجال األمن أنهم بحاجة إليه في حالة تعرضهم للمُ حيث  ،"فنكلستين"

 الخارج.

والذي طالب  ،"التناسب" هو التطبيق العملي لـ ،رية والديمقراطيةكان االعتبار الرئيسي لمعهد الحُ 
التي و كم عدد األرواح البريئة إن وجدت و  ،الفوائد -”إسرائيل“ الذي تسببه-بأال يتجاوز الضرر  نظرياا 
 خطير؟ "إرهابي"من أجل قتل  للخطرعرضها أن تُ ” إلسرائيل“ يجوز

األطفال بين اعتادوا حمل  ،حساسيتنا تجاه إيذاء األبرياء "الرهابيون""لقد استغل : "ريزنر"قال 
حاطة أنفسهم بالمدنيينأذرعهم لعُ  شتركة رفة الحرب المُ غُ في  تواجدا  نت مُ ذات مرة كُ  ،بور الشارع وا 

بالطبع أعطيت  ،م فجأة رأيناه يلتقط طفال  ثُ  منزل يقف على سطح "إرهابي"ندما أطلق صاروخ على ع
 ".ر لتحويل الصاروخ إلى أرض مفتوحةعلى الفو  أمرا  

قال  ،عوبة في صياغة قاعدة موحدة بشأن مسألة األضرار الجانبية والخسائرصُ وجد المحامون 
نا ومع ذلك كان لدينا قاعدة واحدة واضحة: كُ ، الخاصة مزاياهاحكم على كل قضية بناء  على أ": "ريزنر"

 لم نوقع قط على عملية اغتيال كهذه". ،آباء؛ لم نتمكن من الموافقة على قتل األطفال جميعا  

أن هناك "معرفة إيجابية بوجود أطفال" في منطقة  سبقاا أظهرت المعلومات االستخباراتية مُ  لماكُ 
ومع ذلك فإن وجود عدد قليل من البالغين الذين ارتبطوا بطريقة أو  ،القصف لم يتم السماح بالعملية

نظمات صالت بالمُ لن يوقف بالضرورة العملية حتى لو لم يكن لهؤالء البالغين أي  ،دانبأخرى بالرجل المُ 
مثل سائقي  مال النقلختلفة من عُ وينطبق الشيء نفسه على الزوجات واألصدقاء وأنواع مُ  ،"اإلرهابية"

 جرة.سيارات األُ 

___ 
 

تم حجب و  ،لسجالت الشاباك وفقاا  تم استهدافه مرتين على األقل ،حالة شائكة بشكل خاص كان
كان ، 2002آذار )مارس(  6المرة األولى كانت في  ،ألبرياءمن إيذاء ا خوفاا  "ملَ حامل العَ "اإلذن بضربة 

جود عدد كبير من جنوب غزة، لكن بسبب وُ في قة في شُ  السريةبدرجة عالية من  تخفىقد  "شحادة"
عام  15البالغة من العمر  "إيمان"وربما ابنته  "ليلى"المدنيين في نفس المبنى إلى جانب معرفة زوجته 

 جوم.ء الهُ تم إلغالذلك كانت معه 

رب من منزل رئيس بالقُ  "مومنت"نفسه في مقهى  "شحادة"بعد ثالثة أيام فجر انتحاري أرسله 
 .اسرائيلياا  11مما أسفر عن مقتل  ،الوزراء في القدس
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 بعد ذلك باثني عشر يوماا و  ،ماثلةألسباب مُ  "شحادةالستهداف "حاولة أخرى يونيو ُألغيت مُ  6في 
 في حافلة في القدس. "سرائيلياا "إالعسكري لحركة حماس تسعة عشر  من الجناح "انتحاري"قتل 

 وكما قال رئيس أركان الجيش ،ملموساا ” اإلسرائيلية“ كان اإلحباط في المؤسسة األمنية
أخبرتهم  كثيرا ، ظرائي األمريكيين عن هذا العمل وقد أغضبهم"لقد أخبرت نُ  :موشيه يعلون” اإلسرائيلي“

 ،من وجهة نظرهم كان ذلك جنونا   ،فنا ألن زوجته كانت معه وأنه لم يتحرك بدونهاأننا في البداية توق
ختلفة كانت معاييرهم فيما يتعلق باألضرار الجانبية مُ  "!!بسبب زوجته الهدفهاجم لم تُ ؟؟ "ماذا سألوني
 .التي قيدنا أيدينا بها" المعاييرعن  تماما  

"، شحادة"خرى لقتل طة أُ على خُ  "امين بن العيزربني"وافق وزير الدفاع  2002في تموز )يوليو( 
 ختلفة.يود المفروضة على الخسائر المدنية مُ في هذه الحالة كانت القُ و  ،هذه المرة بتفجير الشقة ولكن

فإن  قة المذكورةرب من الشُ ناك نساء أو أطفال بالقُ "إذا كان هُ  ":زرعيبن إلي"كتب مرة ُأخرى 
إذا كانت في الشقة في ذلك الوقت فمن  ،كانت استثناء اآلن "شحادة"زوجة لكن  ،صرح بها"العملية غير مُ 

، استثناءا  ذنبين أو أبرياء كانوا أيضاا أو عابرين مُ  الرجال سواء كانوا جيراناا  ،كن أن تستمر العمليةالممُ 
 بالموت. سيسمح لهم جميعاا و 

لقد  ،مكننا القيام بهخر يُ ناك شيء آلم يكن هُ ، "في النهاية لم يكن لدينا خيارقال يعالون: 
رور الوقت لم أخدع نفسي بأن حماس ستتوقف مع مُ  ،وتكرارا   راق مرارا  رأيت المزيد من الدم اليهودي يُ 
روعة بسبب تجربته وبسبب درته على تنفيذ هجمات مُ ، لكن قُ "الرهابية"من دونه عن تنفيذ الهجمات 

  ".لم يسبق لها مثيل التي معرفته وبسبب صالته

يوليو / تموز في مبنى من ثالثة  19لكنه شوهد في  ،يتنقل في كثير من األحيان "شحادة"ان ك
 والذي يسكنه الجئون بشكل أساسي. ،كان شمال مدينة غزةكتظ بالسُ طوابق في حي الدراج المُ 

من مخازن  كوناا أشارت معلومات استخبارية من مصادر بشرية إلى أن الطابق األرضي كان مُ 
مرة  "شحادة"رعة قبل أن ينتقل كان ال بد من القيام بذلك بسُ و  ،نبلةإللقاء قُ  اا مثالي ىا ا جعله مبنفارغة، مم

 خرى.أُ 

خابرات باط مكتب المُ وطالب ضُ  ،االستمرارعلى  حريصاا  "يوفال ديسكين"دير لم يكن نائب المُ 
ا فقد كان مُ حتى لو كان المبنى المُ  ،بجمع المزيد من المعلومات بأكواخ من الصفيح  حاطاا ستهدف فارغا

لقد أراد جدوى عملية برية من قبل قناص على سبيل  ،حتمل أن تعيش فيها عائالت بأكملهامن المُ و 
أنه سيكون رت قد  أبحاث األداء )قسم القوات الجوية المسؤولة عن التنبؤ بنتائج الهجمات( ولكن  ،المثال

 .للبيوت المجاورةهناك "أضرار جسيمة" 
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وأوصى رئيس إدارة عمليات ، ”اإلسرائيلي جيش الدفاع“ناقشات شكوك جدية في مُ ثيرت كما أُ 
 ،األركان العامة باالنتظار ثمان وأربعين ساعة "لتطهير األكواخ من الصفيح والتأكد من عدم وجود أحد فيها"

المزيد من كما أبدى نائب رئيس األركان جبرائيل "غابي" أشكنازي تحفظات على تنفيذ العملية قبل معرفة 
 المعلومات.

في الجنوب  اباكرفض قائد منطقة الش ،للغاية المراوغ كان كبيراا  "شحادة"لكن الضغط للقضاء على 
لم تكن  "شحادة"تاخمة لمبنى ألن تقاريره االستخباراتية أشارت إلى أن أكواخ الصفيح المُ  "ديسكين"تقييم 

في سالح  ةقاتلوافق على اغتيالها الفوري بقنبلة من مُ  الذي "ديختر"وناشد رئيس الشاباك  ،مأهولة في الليل
 الجو.

"إذا لم نتخلص من  :وقال في وقت الحق ،هذا القرار "أهارون زئيفركش"وأيد رئيس أمان 
في مثل هذه الحاالت يكون و ، ”السرائيليين“ صاب المزيد والمزيد منأشخاص مثل صالح شحادة فسيُ 

فضل أال يبكي عندما يكون عليك االختيار بين طفلين فإنني أُ ، و المدنيون الفلسطينيون عرضة لألذى
 الطفل اليهودي السرائيلي".
درج المطار في حتسور قاعدة على مُ  جالساا كان  ، حيثF-16قاتله من طراز صعد الطيار إلى مُ 

مكن أن كان من المُ و  طن، 1بزنه سلحة بقنبلة كانت طائرته مُ و  ،”إسرائيل“ القوات الجوية في جنوب وسط
ستحيل معرفة مكان وجود لكن كان من المُ  ،واحتواء منطقة االنفجار ،تحد قنبلتان نصف طن من الضرر

 ،رب من باب الشارعال جدوى من هدم الطابق الثاني فقط إذا كان نائماا بالقُ ف ،بالضبط في المنزل "شحادة"
 قنبلة أكبر ستضمن موته.ولكن 

سلمين حيث تكون ألن التاسع عشر كان يوم جمعة ويوم راحة المُ  أوالا  ،تم إلغاء العملية ثالث مرات
 كانت "شحادة" ابنة ألن والعشرين والحادية العشرين التاليتين، الليلتين في أخرىزدحمة، ومرة الشوارع مُ 
 .معه تكون تصادف أن

 "شحادة"جة على الرغم من أن الجميع اتفقوا على أن زو  ،يوليو انقسم الفريق 22لكن في مساء يوم 
إال أن بعض أعضاء الفريق فقط  ،وأن األوامر تسمح لهم بمواصلة العملية على أي حال ،كانت في الشقة
 خابرات أشارت إلى أن االبنة لم تكن في المنزل.اعتقدوا أن المُ 

 بالتقدير تماماا  مقتنعاا كان و  ،ستهدفباشر عن عملية القتل المُ المسؤول المُ  "يوفال ديسكين"لم يكن 
 في الشقة. "إيمان"القائل بوجود احتمال ضئيل لوجود 

"قام ولكن وفقاا لتحقيق رسمي  ،جوموأوصى بإلغاء الهُ  ،وأخبره بشكوكه "،ديخترـ"ب "ديسكن"اتصل 
أن  جدا   كبيرا   ناك احتماال  دير الشاباك بموازنة جميع البيانات والتقديرات وتوصل إلى نتيجة مفادها أن هُ مُ 

 ".ل وبناء عليه أمر بتنفيذ العمليةي المنزإيمان لم تكن ف
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الذي أذن بتنفيذ الغارة  "شارون"أيقظ  ،"شارون"بالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء  "ديختر"اتصل 
 على الفور.

مرة لم إلى قُ إلى طائرته وصعد السُ  سرعاا جاء قائد قاعدته مُ و  ،ُزجاج الطائرةبدأ الطيار في إغالق 
 كان يقصد من كانوا سيقتلون. ،تعرف من هو؟" سأل الطيار والمالح ريد أن"هل تُ  ،القيادة

 ".ال يعني شيئاا  فهذا ريد أن نعرفال نُ ، قال الطيار: "انزل من طائرتي

 ما يعرفون األقلاا الرجال الذين نفذوا القتل الفعلي والذين طاروا في المهمات وأطلقوا القنابل غالب
صغيرة تم تحديدها من خالل األرقام  مكنهم رؤيته كان أهدافاا ما يُ ل االرتفاع كُ فبسبب  ،من المعلومات

 ناك حاجة للبحث عن أي شيء آخر.ولم تكن هُ  ،االثني عشر لإلحداثيات

كانت الساعة الحادية عشرة من مساء  ،لإلقالع F-16وتم السماح للطائرة  ،دقت صفارة اإلنذار
لطيار جاءت أوامر للكن  ،ر إلى غزة دقيقتيندة الطيران من حتسو كانت مُ  ،تموز )يوليو( 22يوم 

 في الظالم. فوق البحر بعيداا  بالتحليق غرباا 

ننتظر فوق البحر ، قال الطيار في وقت الحق: "شحادة يشم الطائرات يسمع الطائرات ويهرب
 ".انخرط في القتالثم قالت لي وحدة التحكم في رحلتي على الراديو " ،لمدة خمسين دقيقة

قال الطيار: "ال بد أنك شاهدته  ،نبلةة باتجاه الشرق وعادت إلى الغرب وأسقطت القُ خطت الطائر 
 ".ضربناه وانهار المنزل وسقط ،هذا ما يبدو عليه األمر في األفالم

 
 "السرائيلية" F16منزل "شحادة" بعد استهدافه من طائرات 
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___ 

من مهام  ت القوات الجوية عدداا ذت استخبارانف   ،F-16في األيام التي سبقت إقالع الطائرة 
ور الجوية ورأوا سخانات حللون الصُ درس المُ و  ،"شحادة"االستطالع فوق المنزل الذي كان يختبئ فيه 

 ،األكواخ علىثبتة وأطباق استقبال األقمار الصناعية مُ  ،جفيحتى  علقمُ وغسيل  ،تعمل بالطاقة الشمسية
وأشار إلى أن المنطقة بأكملها كانت  أيضاا، ذلك واعتقدضابط الشاباك او  ،ش الناس هناكيعحيث كان ي

 .مأهولةفترض أن األكواخ كانت لما ، حيث منكانكتظة بالسُ مُ 

شير على وجه لكن الشاباك لم يحصل على "معلومات استخباراتية إيجابية" من أي مصدر تُ 
وقال صراحة إن الكوخ  ،رخرى لم يدخل أي من المصادبعبارة أُ و  ،اليقين إلى أن األكواخ كانت مأهولة

الفطرة السليمة  تغمر  ،طط العملياتية واقتراب موعد التنفيذمع ازدياد تفصيل الخُ و  ،احتلته هذه العائلة
بما في ذلك ثالثون  ،تورط في قتل ما يقرب من خمسمائة شخصاإلثارة بشأن فرصة القضاء على رجل مُ 

ألفراد الشاباك المعنيين، "ال توجد  وفقاا و في مرحلة ما و  ،اغتيال أخريين نهمتيُقتلوا بعد إلغاء مُ  شخصاا 
 ناك".أصبحت "ال يوجد مدنيون يعيشون هُ و معلومات استخباراتية إيجابية" 

إلى أن "موقع شحادة أوجد فرصة من غير المرجح أن تتكرر على اإلطالق  تحقيق الحقاا الخلص 
ل ت  قُ حيث  ،كارثيةكانت النتيجة ولكن  ،ييدها"يجب تحو ل قنبلة موقوتة لقد شك  ، أو في المستقبل القريب

، وعشرة مدنيين آخرين "إيمان"وكذلك كانت ابنته  ،"زوجته"و "زاهر نصار"ساعده على الفور ومُ  "شحادة"
 بجروح. صيب مائة وخمسون شخصاا أُ كما و  ،بينهم سبعة أطفال أصغرهم لم يتجاوز العام

 لذي تعكس تقاريره وأعمدته مخاوفالصحفي في صحيفة هآرتس، ا "جدعون ليفي"وصل 
 قال:و  الليبراليين بشأن محنة الفلسطينيين إلى مكان الحادث بعد ساعات قليلة من الكارثة” اإلسرائيليين“

ان من يكان هذان المبن ،غير مأهولة ناك أكواخاا قالوا إنهم يعتقدون أن هُ "
 ،هولطابقين وثالثة طوابق وال يوجد مثل هذا البناء في غزة غير مأ

 ذلك.يعرفون الناس الذين خرجوا للقضاء على شحادة ولكن 
إذا كان بإمكاني االعتماد على وجود  ،القلب قاسيوال  أنا لست ساذجاا 

قيود على المؤسسة كنت بالتأكيد أؤيد قتل رجل مثل صالح شحادة 
مكن ضمان عدم إصابة أي شخص طالما كان بمفرده وكان من المُ 

 ،المستحيل االعتماد عليهم لكبح جماح أنفسهم لكني أعلم أنه من ،آخر
 ،وفي النهاية يفعلون ما يحلو لهم ،ال توجد سيطرة ال داخلية وال عامةف

تم  ،هذه الحالة هي دليل كاف ء،إن عائد االغتياالت باهظ الثمن سي
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ستشفى طفالا صغيراا على رأيت في المُ و القضاء على عائالت بأكملها 
 ."ه مليئاا بالشظاياوشك الموت وكان جسمه كل

 

 "لقد تم القضاء على الهدف لكن العملية فشلت".العواقب على الفور. قال:  "آفي ديختر"أدرك 

___ 

 ،ناك عاصفة احتجاجكانت هُ ” إسرائيل“ لكن في ،ناك إدانة دولية قليلة للهجوممن الواضح أن هُ 
” اإلسرائيلي الجيش“تحدث باسم لمُ وسائل اإلعالم التي كررت بشكل عام التصريحات التي أدلى بها او 

شاركين في تبادلة بين المُ مما زاد من تسريبات مجهولة المصدر من االتهامات المُ  ،دت بشدةق  والشاباك انتُ 
 شكك في حكمة االغتيال كسالح.تُ ” إسرائيل“ ُسمعت أصوات أكثر فأكثر فيكما  ،العملية

سافر إلى ألنه يُ  ،باشرة في العمليةشارك مُ يُ  الذي لم "دان حالوتس"غضب قائد سالح الجو اللواء 
قابلة مع صحيفة "هآرتس" وقد أجرى مُ  ،وسائل اإلعالم وأراد دعم مرؤوسيهمن خبار سمع األو الخارج، 

 "حالوتس"وشدد  ،حاكمة بعضهم بسبب اإلضرار بأمن الدولةوقال إنه يجب مُ  ،نتقدين بشدةأدان فيها المُ 
زنه على رغم أنه أعرب عن "حُ  "شحادة"عن تصفية  وتغاضى تماماا  ،مالا كا على أنه دعم طياريه دعماا 

 تورطين".الخسائر في األرواح بين األشخاص غير المُ 

قال لهم:  ،تورطين في القصفوروى أنه بعد وقت قصير من العملية التقى بمالحقي الطيارين المُ 
 والم تنحرف مأنت ،القيام به مُطلب منكبالضبط ما  ملقد فعلت، في الليل "يا رفاق يمكنكم النوم جيدا  

شكلة في كل أولئك الذين لديهم مُ  وادع ،إلى اليسار أو اليمين ملليمترا  
 ذلك يأتون إلي".

أن تعرف ما  أردت"إذا وهو طيار سابق  "حالوتس"أضاف و 
أشعر به عندما أطلق قنبلة فسأقول لك: أشعر بقشعريرة طفيفة في 

هذا ما  ،بعد ثانية يمر وهذا كل شيءو ة الجناح نتيجة إطالق القنبل
 .شعر به"أ

وال سيما عبارة "ارتجاف طفيف في الجناح" والتي  ،المقابلةفي 
للالمباالة تجاه حياة ” إسرائيل“ في نذ ذلك الحين اختصاراا أصبحت مُ 

لقنبلة لم الطيار الذي أسقط او  ،صيبوا بالفزعحتى الطيارون اآلخرون أُ  ،حدة التوترمن األبرياء، زادت 
الذي ضربه، حيث قال الطيار عندما أخبره قائده أن المستهدف  بـ"من" المستهدف في البداية هتماا يكن مُ 

 دان حالوتس
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ثالثة جنود  ،قال: "لكن بعد أيام قليلة جاء ثالثة رجال إلى السربو  ،"هذا لطيف"يكون "شحادة" قال: 
 "ماذا فعلت؟ لقد ذهبت، قتلت، قتلت". :قالوا ،احتياط

رد يتصاعد بين الطيارين االحتياطيين الذين بعد تسريحهم يقومون بواجبهم اليومي كل كان التم
أكبر سناا وعاشوا كمدنيين، ورأوا  كانوا عموماا فقد  ،وخدمة كاملة في زمن الحرب ،أسبوع في وقت السلم
ن ييار الط مننشرت مجموعات كما  ،كم الديمقراطي أكثر من الهيمنة العسكريةالعالم من منظور الحُ 

شاركة في أعمال عدوانية علن رفضهم المُ رسائل في وسائل اإلعالم تُ  "سايرت ماتكال"وجنود االحتياط 
أنهم بتظاهرون نود المُ علم الطيارون والجُ كما  ،ستهدفمُ القتل القدمتها عمليات ضد الفلسطينيين وفي مُ 

 "اإلرهابيين"وتر بسبب إراقة دماء تعام مُ  في جو  و  ،سيدفعون ثمناا باهظاا لتوقيع الخطابات المفتوحة
ل بَ ومن ق   ،إلى هذه التصريحات على أنها ال تقل عن الخيانة” اإلسرائيليين“ االنتحاريين نظر العديد من

 على أنها رفض لتنفيذ األوامر في زمن الحرب.” اإلسرائيلي الجيش“بعض كبار مسؤولي 

الذي اعتبره الكثيرون أفضل  "يكتورافتاتش سب"الالفت بشكل خاص هو توقيع العميد السابق 
في وكان  ،عاديةقاتلة نفاثة مُ مُ  12إسقاط ب قامحيث  ،”اإلسرائيلية“ قاتل في تاريخ القوات الجويةطيار مُ 

حصل على وسام الشجاعة الشديدة  ،وهو طيار مروحية شهير "،يوئيل بيتربيرج"قدم وقع اآلخر هو المُ المُ 
 في كمين في لبنان. حاصرةفي إنقاذ قوة برية كانت مُ 

لقد كنت قائد مروحيات كوبرا ، اسمي يوئيل ،"شالوموقال في كلمة ألقاها في مسيرة احتجاجية 
 واليوم أرفض الخدمة في قوات االحتالل” السرائيلي جيش الدفاع“وأباتشي وبالك هوك في 

الدولة قادة الجيش  أنتم قادةو  ،سنوقف الحرب والموت والحزن ،... نحن جنود السالم” السرائيلي“
ذا لم يكن ” السرائيلية“ إن لم يكن في المحاكم ،وسوف تواجهون العواقب فعندئذ في محكمة الهاي وا 
 ".خالقكفي الهاي فعندئذ أمام 

ستهدف في األساس من األعمال السرية لفرق صغيرة قبل االنتفاضة كانت عمليات القتل المُ 
لكن أي  ،ربما تم تنفيذها من أجل المصلحة الوطنيةو  ،حدود البالدعن  اا جزأة تعمل لصالح الموساد بعيدمُ 

بمجرد تطوير هذه العمليات الحميمة و  ،كومةزراء الحُ شطاء ووُ حساب أخالقي اقتصر على حفنة من النُ 
، ”اإلسرائيلي الجيش“ يجنود وطيار من تواطئين أصبح آالف األشخاص مُ  ،إلى آلة قتل واسعة النطاق

كانوا و  ،األشخاص الذين جمعوا وقاموا بتصفية وتحليل ونشر المعلومات االستخباريةو  أفراد الشاباك،و 
لول صيف وبحُ  ،طرق أكثر أهمية من أولئك الذين نفذوا القتل الفعليبُ  باشر غالباا تورطين بشكل مُ مُ اا جميع
 أن يدعي جهله بما يجري باسمه.” إسرائيلي“ لم يكن بوسع أي 2002عام 
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العميل السابق في الشاباك الذي قتل السجينين  "إيهود ياتوم" ،جات بالرد الغاضبوبلت االحتجاوقُ 
قرر أن الليكود )وكان من المُ  "بنيامين نتنياهو"في حزب  اا كان في ذلك الوقت سياسي 300في الحافلة 

يجب و  ،وقال إن أولئك الذين رفضوا الخدمة "انهزاميون" ،(2003في الكنيست في عام  صبح عضواا يُ 
أنه ” اإلسرائيلي الجيش“أعلن و  ،حاكمتهم وتجريدهم من شارات وحدتهم وطردهم من الجيشإدانتهم ومُ 

 د بالفعل من لم يسحب توقيعاته من خطابات االحتجاج.طرُ سيَ 

في مزرعة الجميز  "أرييل شارون"ستشاري بعد ثالثة أيام من نشر رسالة الطيارين اجتمع أقرب مُ 
صوته في  "شارون"رفع ثم  ،أحدهم على الرسالة اسم "نحيب االنهزاميين" أطلقو  ،”إسرائيل“ في جنوب

قدمون تقارير إلى مركز الذين يُ  "لعبة الورق" هؤالء ليسوا هؤالء البياتنيك... خطئقال: "أنت مُ و  ،وجهه
 ،"”إلسرائيل“ هناك أشخاص في هذه القائمة قاموا بأكثر األعمال جرأةو  أو يجمعون األوراق،التعريفي 

 قد فهم مدى خطورة الوضع.و  ،ستشاريهعلى مُ  "شارون"أطلع 
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31 
 8200تمرد في الوحدة 

 

 جالساا  وهو قف أمام اهللتإلى السماء ل "تصعد الروح :تقول النكتة كما يلي ،عندما يموت شخص
 ،يسأل اهلل كل من مات عما إذا كان يجب أن يبقى في الجنة أو ُيلقى في الجحيم ،على عرشه اإللهي

 ."ويصدر اهلل حكمه ذا السؤالهعن  شخصل جيب كُ يُ ف

جتمعات داخل المُ  "أمان" ضابط استخبارات شبكة في النكتة يكون الشخص األخير دائماا 
هم الذين يختارون أي أجزاء من  "للمعلوماتالمكتب الوطني "العسكرية واالستخباراتية األكبر، يكون 

هم قررون ما هو مُ يُ و  ،تابعةل يوم والتي تستحق المُ تصل كُ  المعلومات من بين الفيضانات الهائلة التي
  طابور أمام عرش اهلل.الفي  ونالناس سيقف كلبطريقة ما و  ،قررونم يُ هُ فَ  ،وما هو ليس كذلك

تم تعيينه في الوحدة  ،، شاب المعللمعلوماتالمكتب الوطني يعمل في  أمير )اسم مستعار( كان
نظمات غير ، لقد عمل مثل جميع المُ ”جيش الدفاع اإلسرائيلي“ وحدات، وهي واحدة من أرقى 8200

عظم ترجمة مُ  ، لكنه لم يستطعمعلوماتفي مراقبة ال ،سلحةالحكومية في قاعدة محمية بالخرسانة المُ 
همة كانت مُ و  ،الوقتمن قليل ُمقابل ال من األعمال،ناك الكثير ألنه ببساطة كان هُ  عنده،المواد الواردة 

 ،من يجب اعتراض مكالمتهو  التنصت عليهاكومية تحديد قنوات االتصال التي ينبغي غير الحُ نظمات المُ 
مرؤوسوه سيتم  يتم نقلها الىأي أجزاء من المعلومات االستخباراتية التي أن  "أمير"نود مثل قرر الجُ 

لوحدة  ةعامالابرات خاستدعاء رسائل المُ ب فإنه يقومحرر األخير لـ "المقال" المُ  ولكونه ،ترجمتها ونشرها
على سبيل -قرر كان عليه أن يُ فقد  ،سُترسل له تلك المعلوماتقرر من يو  ،كتب العنوانوي؛ 8200
 أو جهادياا  ،تم اعتراضها هو صاحب متجر يطلب بضائعالتي محادثة الفي المتكلم ما إذا كان  -المثال
من جهة، وصاحب  "إسرائيليون" ،اس أبرياءنإذا أخطأ فقد يموت أُ ف ،نبلةشفرة إلعداد قُ تعليمات مُ  ُيعطي

 رعة كبيرة.ل هذا بسُ بحاجة إلى القيام بكُ فقد كانوا  ،خرىمتجر سيئ الحظ من جهة أُ 
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 "إسرائيل"قاعدة توربان  –المكتب الوطني للمعلومات 

مسؤولين عن وقف الهجمات  ،8200وزمالؤه في قاعدة توربان التابعة للوحدة  "أمير"رسمياا كان 
هو من أذن  "شارون"صحيح أن  ،”إسرائيل“ قررون من تقتلبشكل غير رسمي كانوا يُ و  ،"رهابيةاإل"

لكن  ،ناك تسلسل قيادي طويل بينهم وبين ديوان رئيس الوزراءستهدف وكان هُ بعمليات القتل المُ 
ى حد جتمع االستخبارات والتي تم تصورها في نهاية المطاف إلالسياسيين وافقوا فقط على توصيات مُ 

"كان دورنا في : المكتب الوطني للمعلوماتقال أحد موظفي  ،للمعلوماتل المكتب الوطني بَ كبير من ق  
نسق خلية قرر في تقديري ما إذا كان شخص ما هو مُ مكنني أن أُ يُ ، اختيار األهداف لالغتيال دراماتيكي ا

إذا كان الرجل متورط ف ،منه ليجلس عليه بحزم وأن يجمع معلومات كافية للتركيز عليه كهدف للتخلص
 فهذه عملية ستستغرق بضعة أسابيع ال أكثر". "الرهاب"بالفعل في 

ورئيس أركان  "شارون"ل وحمّ  ،تختار المباني لتفجيرها 8200في كثير من األحيان كانت الوحدة 
حتى لو كان جوم المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية عن كل هُ  "موشيه يعالون"” اإلسرائيلي الجيش“

ونتيجة لذلك  ،عارضتين للسلطةنظمتي حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيتين المُ ناة الفعليون من مُ الجُ 
عظم كانت مُ و  ،نشآتهاإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد كل هجوم وقصفت مُ ” إسرائيل“ اتخذت

نشآت للقصف بشكل ما تعرضت تلك المُ  وكثيراا  ،كومة المدنيةهذه المنشآت عبارة عن مكاتب تابعة للحُ 
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كانت التفجيرات وسيلة لتوجيه رسالة إلى الفلسطينيين ولكنها كانت و  ،تكرر حتى بعد تدميرها وهجرهامُ 
 للتعبير عن إحباطهم وغضبهم.” إسرائيل“ وسيلة لقادة وجنود

 ،لموس"لم يتم اختيار أهداف القصف االنتقامي من أجل تحقيق هدف عسكري م: "أمير"قال 
 ".سنكون لكم بالمرصاد ..ل بساطةمكن تلخيصها بكُ بل كانت رسالة سياسية يُ 

بإخطار القيادة الفلسطينية بأن القوات الجوية كانت تنوي تدمير مبنى ” إسرائيل“ في البداية تقوم
 ،مامارسة إلى حد لكن بمرور الوقت تآكلت هذه المُ  ،عين من أجل إعطاء الناس الوقت الكافي لإلخالءمُ 

ما قصفت القوات الجوية ليالا دون سابق إنذار على افتراض  غالباا  2002وفي وقت الحق في نهاية عام 
 رمزي بحتة. إجراءعظمها كانت في مُ و  ،أن المباني كانت فارغة في ذلك الوقت

___ 
 

هداء األقصى من كتائب شُ  "انتحاريان"تسلل  ،2003في الخامس من كانون الثاني )يناير( 
 6:26في الساعة و  ،وشقوا طريقهم باتجاه محطة الحافالت المركزية القديمة ،عة لفتح إلى تل أبيبالتاب

كان العدد النهائي للوفيات ثالثة وعشرين مع حيث  ،رب من وسط مدينة تل أبيبمساءا فجروا أنفسهم بالقُ 
 ضع أو األطفال.كان الكثير من الرُ و  ،أكثر من مائة جريح

مكن إللقاء القبض على من خططوا هد مُ ل جُ ووعدت ببذل كُ  ،طينية الهجوملطة الفلسأدانت السُ 
فالمفجرون جاءوا بعد كل شيء من تنظيم محسوب  ،لم يقتنعوا بصدق هذه اإلدانة” اإلسرائيليين“ لكن، له

 لطة الفلسطينية من أعضاء فتح.عظم كبار أعضاء السُ وكان مُ  ،على فتح تحت قيادة عرفات

قيادة الدفاع للتشاور في مكتبه وقرروا تصعيد العمل  "شارون"رئيس الوزراء  على الفور استدعى
 لطة الفلسطينية.ضد السُ 

قصف  "يعالون"قرر رئيس األركان  ،بعد أقل من ثالث ساعات من الهجومو  ،بعد ذلك االجتماع
ناك ن هُ هذه المرة لم يكو  ،االسم الرمزي لمكتب فتح في مدينة خان يونس بقطاع غزة ،7068الهدف 

ينتظر عن قصد وصبر حتى ” اإلسرائيلي الجيش“وبدالا من ذلك كان  ،جوم في الليلتحذير ولن يأتي الهُ 
 ناك أشخاص في المبنى.يكون هُ 

 8200 "توربان"إلى قاعدة  طلباا  "أمان"مساءا قدمت إدارة األهداف في مقر  11:45في الساعة 
تقريرها عن  "توربان"أرسلت  اا صباح 12:31لساعة في او  ،لجمع معلومات عن مبنى فتح في خان يونس

 ختار.الهدف المُ 
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كتب الرقيب الذي أجرى  ،"اإلرهابية"ليس له عالقة باألنشطة  7068وبحسب التقرير فإن الهدف 
 لم يفعلوا أي شيء سيئ".فهم  باشر "ال تقصفوهالتحقيق في الموقع ببساطة وبشكل م  

مية لوضعها وبالطبع كان علي تغيير الصياغة إلى شيء : "لقد كانت طريقة غير رس"أمير"قال 
لم يحدث ف ،حتوى التقرير بشكل جيد للغايةلكن عنوانه يعكس مُ  ،شبه العمل أكثر قبل إرسال البرقيةيُ 
فقط عمل مكتب روتيني يتعلق بالناشطين السياسيين المحليين ودفع  ،"بالرهاب"رتبط ناك أي نشاط مُ هُ 
 ".حليةمالية مقطاع غزة نقابة عُ  في عادلكان يُ و  ،ساعدات والرواتبالمُ 

جرد سيكون مُ  7068الذي افترض أن الهدف  "أمير"قال  ،بكر من صباح اليوم التاليفي وقت مُ 
 ناك أحد في المبنى وأنه من اآلمن بدء القصف.أنه لم يكن هُ  "أمان"خرى لمقر ضربة رمزية أُ 

 .ن افتتاح المكتب""إنهم ينتظرو  أمان مثل إدارة أهداف"أخبره مُ 

 ""ماذا؟ من يتوقعون؟

 فقط أي شخص أخبرنا عندما يدخل أحدهم". ،معيناا  حد إنه ليس شخصاا أ"ال 

جود المدنيين في أحد المباني سبباا وُ  ألن ،سوء تفاهم ُهناكأن  "أمير"اعتقد حيث  ،بدا ذلك غريباا 
عارضوا بشكل  -والسكرتيرات ،ل النظافةماوعُ  ،البيروقراطيين– الناس في انتظار ،لضربةلللتنازل وليس 

في الواقع كان استهداف المدنيين جريمة حرب ألنه ، 2001القانونية لعام  "فينكلشتاين"ذكرة قاطع مُ 
 صريحة.

أصدرت إدارة األهداف أمراا مكتوباا حتى يفهم الجميع أنهم ينتظرون  ،ناك سوء فهملكن لم يكن هُ 
ال تنتظر  ،حادثة هاتفيةكالمة هاتفية أو مُ حاولة إلجراء مُ : "إشارة مُ "إشارة" إلى أن المبنى كان مشغوالا 

ل إشارة إلى سكن يجب اإلبالغ عن كُ  ،حادثة ذات قيمةتحدث للتعريف عن نفسه أو حتى تحدث مُ المُ 
خرى كانت النية ببساطة هي قتل أي بعبارة أُ حتوى المحادثة "تحدث أو مُ المبنى دون االتصال بمن هو المُ 

 ."شخص

الذين تجرأوا على التحدث عنه فقط في قاعة و  ،كوميةنظمات غير الحُ أزعج بعض المُ هذا األمر 
وقد قال أحدهم نصفه ، "جلسنا هناك ثالث منظمات غير مدنية تتناول العشاء: "أمير"يتذكر  ،الطعام
واضح؟ قالها هو تعريف النظام غير القانوني ال قل أليس هذا تحديدا   ولكنه جاد في الواقع، مزاحا  

نا حق ا نتجاوز الخط األحمر هنا؟ كُ  هل ،باستخفاف ليس بأي طريقة ثقيلة لكنها جعلتنا نبدأ في التفكير
نا نقتل؟ ربما يكون طفل من مدرسة قريبة قد ذهب كان هذا شيئا غير الئق؟ كيف نعرف من كُ هل 

تحدة أو عامل نظافة جاء ت األمم المُ ساعداجاء ليوزع أموال مُ  ربما يكون كاتبا   ،كالمة هاتفيةلجراء مُ 
 مبكرا  قبل ساعات العمل".
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___ 
 

ل شيء هي كانت هذه بعد كُ  ، حيث8200حادثة بين أعضاء الوحدة ناسب إجراء مُ كان من المُ 
في ” إسرائيل“ فاجئة علىفي األيام التي سبقت الهجمات المُ  "أمان"تحذير  الوحدة التي حاولت جاهداا 

 من أن مصر وسوريا عازمتان على خوض الحرب. ةا حذر مُ  1973أكتوبر 

أحد الشخصيات البارزة في جامعة تل أبيب  "إيال زيسر"في أعقاب هذا الفشل قال البروفيسور 
الذين  "المكتب الوطني للمعلومات"لديهم رأي في منصب  أشخاصاا  "لقد اخترنا عمداا  :في الشرق األوسط

 متخصص قام بخدمة االحتياط في جيش الدفاع ،فكرون به"يُ  يفكرون خارج الصندوق وال يخشون قول ما
 ."المكتب الوطني للمعلومات"كرئيس للجنة اختيار ” اإلسرائيلي“

حاول الجيش غرس حس  ،بكرةبسبب وصولهم إلى مواد سرية للغاية في مثل هذه السن المُ 
من دروسهم على سبيل  ،طولم المُ كومية أثناء تدريبهنظمات غير الحُ المسؤولية األخالقية والقانونية للمُ 

تم إخبار حيث  ،نتيجة التنصت قوق الذي يحدث أحياناا وانتهاك تلك الحُ  ،قوق المدنيةالحُ  دراسة :المثال
صول على عطيت لهم ألي غرض غير الحُ تدربين أنه يجب عليهم عدم استغالل القوة الهائلة التي أُ المُ 

 ،1995حادثة وقعت في عام كة الحالة التي تم استخدامها أوضحت دراسو  ،المعلومات لصالح أمن الدولة
كالمات تتعلق بأسامة بن الدن تم التقاطها عن تحديد مكان مُ  8200حاول بعض الرجال من الوحدة فقد 

الذي كان يعمل في الشرق  "توم كروز"حادثات الهاتف المحمول بين ثم تسجيل بعض مُ  ـطريق الخطأ
صوص ثم قاموا بتوزيع التسجيالت على أصدقائهم وقراءة النُ  ،"كول كيدمانني"وزوجته آنذاك  معاألوسط 

.  بصوت عال 

ذا اعتبر التنصت على النترنت عمال  محظورا  : "أمير"قال  وغير أخالقي فمن الواضح أن  "وا 
 نوع تنفيذ مثل هذا األمر".لما فكرت في األمر أدركت أنه ممُ كُ  ،يجب أن يكون ممنوع المبنىقصف ذلك 

وقالت القيادة إنهم "فهموا  ،8200خابرات الوطنية وبقيادة باط المُ األمر مع كبير ضُ  "أمير"ثار أ
هذا األمر ويمكنني العودة إلى  انيضتر ا"لقد  ،شكلة" وتم تأجيل العملية حتى إشعار آخرناك مُ أن هُ 

 .مع اإلحساس بأن القصة وراءنا" اا صباح 2منصبي الذي أغلقته حوالي الساعة 

وبدأ المكتب الوطني للمعلومات، في صباح اليوم التالي عندما جلس في محطة عمل  ذلك،ومع 
في خان يونس على  "فتح"كالمة من دائرة األهداف إلعالمه بأن قصف فرع في إدارة المناوبة تلقى مُ 

 الموافقة.لكن الضابط على الجانب اآلخر من الخط المدافع حصل على  "أمير"اعترض  ،وشك البدء

 ".إرهابيونلهم كُ  ..لهم عربكُ  ماذا يبدو من الواضح أنه غير قانوني بالنسبة لك؟"ل
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 ،وأولئك الذين لم يشاركوا "اإلرهابيين"ميز بشكل واضح للغاية بين : "في وحدتي نُ "أمير"قال له 
 ستهدف بشكل روتيني".مثل األشخاص الذين يستخدمون المبنى المُ 

قاتلتان كانت طائرتان مُ  ،تقاربةذلك الوقت كانت العملية مُ  وبحلول ،غير رأي أي شخصلكنه لم يُ 
 ُتصور طيار بدون طائرة كانت األمر، انتظار فيتحلقان فوق البحر األبيض المتوسط  F-16من طراز 

 صاروخين إطالق سيتم المبنى في ما شخص بوجود "أمير" أخبرهم أن وبمجرد بعيدة، مسافة من المبنى
 .المبنىى عل Hellfire طراز من

 .أنه سيرفض التعاون "أمير"قرر 

يتذكر العميد  ،"أمان"ومن سالح الجو  8200قيادة كالمات بفارغ الصبر تصل إلى بدأت المُ 
وحدتك ترفض تزويدنا بمعلومات : "في ذلك الوقت كانوا يقولون اسمع 8200قائد الوحدة  "يائير كوهين"

مثل عدم تقديم  8200ناك شيء في أنه لم يكن هُ خطئين و قلت إنهم يجب أن يكونوا م  ، كذا وكذا
 ."أبداا  ذلك المعلومات وأنه لم يحدث ولن يحدث

يقول إن هذا ليس وقت  [كوهين]"يائير  8200كالمة من قيادة مُ  "أمير"تلقى  10:05في الساعة 
 11:30بحلول الساعة و  ،تطلب األمر التشغيلي أن يكتمل القصف ،طرح األسئلة ولكن وقت العمل"

 ساحة مدرسة قريبة.من األطفال  انصرافعندما يتم 

أعلن قد القائد  كون، وال أنوي االنصياع له ،"هذا أمر غير قانوني بشكل واضح: "أمير"قال 
 أنها قانونية ال تجعلها قانونية".

أنا سعيد ألنني ، "لقد نقلت رسالة القائد فور صدورها :"ألمير"قيل ، كان هناك وقفة على الخط
 .ون في وضعك في هذه اللحظة"لم أك

حيث  ،داخل مبنى فتح من كالمات هاتفية تجريأن مُ أخبره  "أمير"نود أحد جُ  ،بعد بضع دقائقو 
ويحاول الحصول على أموال لبعض الموظفين رغم األوقات الصعبة  ،رواتب تسليمكان رجل يتعامل مع 

 ويتحدث بكالم بذيء.ثرثر ر يُ كان السكرتي ، بينماستمرةفي السلطة الفلسطينية والحرب المُ 

” إسرائيل“ مكن أن تقتليُ وبذلك  ،إطالق النار F-16يمكن لطائرة  ،كانت تلك إشارة االنطالق
 ما.كالهُ 

"ساد هدوء قال:  ،في الخدمة "ستقلمسؤول المكتب الوطني المُ "على كرسيه بصفته  "أمير"جلس 
كان من الواضح لي أن هذه العملية ال ينبغي  ،يجب فعله حيحا  ص واحدا   ناك شيئا  شعرت أن هُ و  ،معي
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تم رفع  ، حيثغير قانوني بشكل واضح وأنه كان أمرا   ،وأنها تجاوزت الخط األحمر ،أن تمضي قدما  
 ".رفض القيام بذلكأإنسان كندي و كجُ  اوأن ،العلم األسود فوقه

 بوقف كل نشاط.، و بعدم نقل المعلوماتأصدر أوامره 

وصل القائد  ،ربعين دقيقة فقط من إغالق النافذة الزمنية للعمليةقبل أ 10:50في الساعة 
المكتب الوطني للمعلومات ل مقعد من منصبه وشغ   "أمير"، إلى القاعدة وأعفى (Y)، "ألمير"باشر المُ 

 يمكن أن يستمر.ألن القصف  ،جود أشخاص في المبنىنود باإلبالغ عن وُ أمر أحد الجُ و  ،لنفسه

اآلن تم و  ،فات بالفعل: فقد عادت الطائرات إلى قاعدتها في مطار تل نوفلكن األوان كان قد 
لول الوقت الذي وصلوا فيه إلى الهدف أظهرت الساعة ولكن بحُ  ،خرىنقل المعلومات إليهم وانطلقوا مرة أُ 

 ورن جرس المدرسة. 11:25

___ 
 

ة عن تحفظات خطيرة عربمُ  "أمان" رسالة عاجلة إلى رئيس 8200أرسلت قيادة  ،حتى ذلك الحين
 .7068جوم على الهدف حيل إلى وزير الدفاع الذي أمر بإلغاء الهُ وقد أُ  ،بشأن العملية

ولكن كان الوقت قد فات إلسكات العاصفة  "،رألمي"للموقف األخالقي  واضحاا  كان هذا إثباتاا 
كثيف من جميع  إلطالق نار 8200وتعرضت قيادة الوحدة  ،" في الجيش8200التي أطلقها "تمرد عام 

 ،أعلن أنه يتبنى نظرة قاتمة للغاية لما حدث "شارون"جوانب المؤسسة الدفاعية حتى أن رئيس الوزراء 
خصص بالكامل المُ ” اإلسرائيلي للجيش“تم استدعاء العميد كوهين إلى اجتماع هيئة األركان العامة كما 

عسكرية وأن يذهب إلى السجن لمدة ستة  ل أمام محكمةمثُ باط بأنه يجب أن يَ جادل الضُ حيث  ،"ألمير"
"كان ينبغي إدانة هذا الضابط بالخيانة  وذهب أحد الجنراالت إلى أبعد من ذلك: ،أشهر على األقل

 ووضعه أمام فرقة العدام رميا  بالرصاص".

 "سايرت ماتكال"رفض عناصر  ،قبل بضعة أشهرو  "،شحادة"عد قصف ب احتجاجات الطيارين
قام شخص حيث  ،كانت ال تزال حاضرة في أذهان الجميع، التي ستهدفليات القتل المُ شاركة في عمالمُ 
ناك لم تكن هُ  ،بتسريب القصة إلى وسائل اإلعالم -8200نافسة لـ ربما من إحدى الوحدات المُ -ما 

رين من تظاهتوترة بالفعل كان ذلك كافياا إلخراج المُ لألجواء العامة المُ ولكن نظرا ا  ،تفاصيل في التقرير
على الرغم من مرور أيام قليلة على انتخابات الكنيست إال أن العديد و  ،اليسار ومن اليمين إلى الشوارع

 من العناوين الرئيسية كانت حول "الرافضين".
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هو األول من بين العديد من  "أمير"كانت المؤسسات العسكرية واالستخباراتية قلقة من أن يكون 
من وجهة نظر القادة فإن إخماد االنتفاضة الفلسطينية لم يترك  ،يذ األوامرنود الذين يرفضون تنفالجُ 

 عارضين الليبراليين اإلسفنجيين.مجاالا واسعاا للمُ 

 هي مثال لثقافة السرية دائماا  8200قال رجل خدم في منصب رفيع في ذلك الوقت: "الوحدة 
ها ت نفسَ دَ جَ وَ  فجأة ،سرية"الية الجودة و عال وحيدة، معزولة عن بقية الجيش دائماا  ،بعيدة عن األنظار

إن  يقول الجميع دائماا  ،مكنسلبية في أكثر سياق مُ و ” اإلسرائيلي جيش الدفاع“تحت دائرة الضوء داخل 
يذهبون إلى الجيش ويحصلون على  ،دللون من أفضل مناطق تل أبيبهم أطفال مُ  8200الـ  وحدة جنود

ويجب أن  ،من مهاراتهم للمليارات في الشركات الناشئة عالية التقنيةم يستفيدون أفضل تدريب في العالم ثُ 
فجأة يتم تصنيفها  ، ولكناربة تلك الصورةتحاول الوحدة باستمرار محُ حيث  وشواذ،يساريين  يكونوا جميعاا 

 على أنها مليئة بالفوضويين الذين يرفضون تنفيذ األوامر.

 ، حيثغير قانونيبأنه  بقتل مدنيين كان واضحاا  ستوى األمربأن ما يرقى إلى مُ  "أمير"ادعاء 
شارك ما يضغط على الزناد وليس أي شخص آخر مُ  شخص  ألن  ،لسبب واحد فقط ،رفضه الجيش تماماا 

 "اليعازار ستيرن"بأن أمر القتل هذا غير قانوني، كما أعلن اللواء  اعتقاداا  ،في العملية يمكنه أن يرفض
الفيلسوف من قبل  "آسا كاشير"دعا البروفيسور ، ”اإلسرائيلي الجيش“في  ديرية الموارد البشريةرئيس مُ 
 ،كانت غير صحيحة من الناحية األخالقية "أمير"كان يعتقد أن تصرفات  ،ناقشة الموضوعلمُ  8200قائد 
في الوضع ، للمعلوماتروف أن أؤيد عمل المكتب الوطني قال: "لم أستطع تحت أي ظرف من الظُ حيث 

لطة كان يفتقر إلى السُ و  ،في قاعدة بعيدةالمكتب الوطني للمعلومات ناك عندما كان هُ  ائداا الذي كان س
لم ير الصورة و  ،لم يكن يعرف القصة كاملةو  ،األخالقية لتحديد أن األمر غير قانوني بشكل واضح

ثارة أنا أؤيد طرح األس، ولم يكن على علم بالتكتيكات األوسع التي قررها رئيس األركان ،كاملة ئلة وا 
 .حظات"للكن األمر ال ينبغي رفضه عند هذا الحد ل ،الشكوك

رصة صول على فُ مما منع المحاكم من الحُ  ،بهدوء دون توجيه االتهام إليه "أمير"تم تسريح 
 .أم ال قانونياا  7068لتحديد ما إذا كان األمر بقتل المدنيين في الهدف 

___ 
 

 للجيش“حامي العام المبادئ التوجيهية التي وضعها المُ  7068ستهدفة رقم لقد انتهكت العملية المُ 
باشر بشكل مُ  رتبطاا مُ  بأن هدف القضاء يجب أن يكون فرداا  ،في قسم القانون الدولي” اإلسرائيلي
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زء نتظم للغاية كجُ لكن لم يكن هذا هو المبدأ التوجيهي الوحيد الذي تم انتهاكه اآلن بشكل مُ  ،"باإلرهاب"
 عام في المعايير األخالقية والقانونية السائدة.من التدهور ال

 ،قتل فيها مدنيون أبرياء مع الهدفل مرة يُ كان هناك مبدأ توجيهي يدعو إلى إجراء تحقيق في كُ 
الذي توصل في  "شحادة"كان التحقيق في مقتل و  ،في الواقع لم يتم اتباع هذا البروتوكول تقريباا لكن 

ه ال أحد يتحمل مسؤولية مقتل اثني عشر مدنياا هو االستثناء، ولم يتم إجراؤه أن :النهاية إلى استنتاج مفاده
 ”. إسرائيل“ كثفة علىغوط علنية ودولية مُ إال بعد ضُ 

اك قتل يقضي بأنه ال ينبغي أن يكون هنُ  ،تكررناك مبدأ توجيهي آخر ُينتهك اآلن بشكل مُ هُ 
دون تعريض حياة الجنود أو  "اإلرهابي"ن اعتقال عندما يمكو  ،عندما يكون هناك "بديل معقول لالعتقال"

 المدنيين للخطر.

ل شيء في خدمتي "تغير كُ  :-"الكرز"ندي في قسم استخبارات وحدة جُ - "ألون كاستيل"قال 
بعد و  ،كبيرة للقبض على المطلوبين أحياء هودا  قبل ذلك بذلنا جُ و  ،العسكرية بعد اندالع االنتفاضة

 ".كان من الواضح أننا خرجنا للقتلفقد  ،سلوب العمل هذاأُ انتهى  االنتفاضةاندالع 

أن ُيقتل الرجل المطلوب لحظة تحديد بأن التوقع كان  ،تلك الفترةفي شير األوامر التنفيذية تُ 
 يتناقض األمر التشغيلي مع نفسه:  -على سبيل المثال-رجين في عملية البُ و  ،هويته

 الهدف هو االعتقال. .1
وليد "]التعريف اإليجابي[ ألحد كبار الشخصيات في الجهاد اإلسالمي الفلسطيني إذا كان "التأطير"  .2

 ".خولة بتنفيذ االعتراض، فإن القوة مُ "أدهم يونس"، و"زياد مليشة"و "عبيد

تكرر ف عن "القضاء" أو "القتل" وقد تم استخدامه بشكل مُ لط  صطلح "اعتراض" هو تعبير مُ مُ 
تم و وتكشفت العملية على هذا األساس:  ،(ILDرية والديمقراطية )معهد الحكطريقة لتجنب إرشادات 

 بالرصاص. و "اعتراضه" وقتله "مليشة""تأطير" 

نتيجة للبند الذي  ،نتظممع ذلك حدث انتهاك آخر لبروتوكول معهد الحرية والديمقراطية بشكل مُ 
حيث  ،ستهدفالقتل المُ  وافقة على عملياتلطة المُ ينص على أن رئيس الوزراء فقط هو الذي يملك سُ 

 لطة الكاملة في االغتياالت.قد أعطى الشاباك السُ  "شارون"من حقيقة أن  "أمان"استاء مسؤولو 

 لتنفيذ متطابقاا  موازياا  جهازاا  "أمان"، أنشأت معهد الحرية والديمقراطيةمن أجل تجاوز إرشادات 
رتبط بامتالك أو اض" ضد أي شخص مُ دون الحاجة إلى موافقة شارون، ما أسماه "عمليات االعتر  ذلك

لقد منعتني األوامر من تنفيذ  ،المنظماتو  "إرهابيين"تطوير أو تخزين أو نقل أو استخدام األسلحة لصالح 
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أحدهم يطلق ": "أمان"قال ضابط كبير في  ،االغتياالت لكن لم يمنعنا أحد من إطالق النار على أحد
 .صواريخ القسام أو ينقل المتفجرات"

في الوقت  ،أو فرقة إلطالق صواريخ القسام ،ناسبات تم التعرف على شحنة أسلحةبعض المُ في 
خرى جرد كلمة أُ لكن في كثير من األحيان كانت كلمة "اعتراض" مُ  ،بالفعل برراا الفعلي لذلك كان القتل مُ 

أطلقنا عليه اسم " ":أمان"وقال مسؤول في  ،عينأراد موت شخص مُ  "أمان"ألن  سبقاا خطط له مُ الغتيال مُ 
بعض هذه العمليات كانت و  ،لقد أجرينا عملية تلو األخرى دون توقف ،اعتراض لكنه بالطبع اغتيال"

وكان العديد منهم في منطقة  ،رئيسيين "إلرهابيين"وبعضها كان اغتياالت  ،عمليات عسكرية مشروعة
 رمادية بين االثنين.

رق جديدة ستخباراتية أفضل وأفضل في ابتكار طُ جتمعات العسكرية واالرور الوقت أصبحت المُ بمُ 
بتوسيع إجراءات إطالق النار بشكل كبير ” اإلسرائيلي الجيش“قام حيث  ،للتالعب بالبروتوكوالت الرسمية
صدرت تعليمات للجنود بإطالق النار على أي شخص  ، كما"اإلرهابيون"في المناطق التي ينتشر فيها 

بوات الناسفة دون أي تحذير ثم تأكيد جاجات الحارقة أو العُ ية أو الزُ يحمل أي نوع من األسلحة النار 
سلحون مشتبه بهم من مخابئهم إلى الشوارع مُ  "إرهابيون"من أجل خلق أوضاع يخرج فيها و  ،القتل

 [Grass Widow]تم تطوير إجراء عملي يسمى ، ”اإلسرائيلي“ واألزقة، حيث يتعرضون إلطالق النار
 ".الزوجة المهجورة"

الزوجة "ختلفة من تقنية تم استخدام عدة أشكال مُ  ،خالل فترة الصراع في األراضي المحتلة
في و  ،سلحين من مخابئهم وتعريضهم إلطالق النار من موقع قنص مخفيحيث تم طرد المُ  "،المهجورة

روج سلحين للخُ مما دفع المُ  ،في العراء في الشارع "لإلرهابيين" رفيقاا ” إسرائيلة“ اعتقلت قوة واحد لشك
كبر وبها مُ  وهبوطاا  صفحة تسير في الشارع صعوداا وفي صورة أخرى كانت سيارة مُ  ،هاجمة القوةومُ 

صاخبة مثل "أين كل أبطال عز الدين القسام الكبار؟ لماذا ال لعبارات غة العربية باللُ  صوت يبث تسجيالا 
استفزازية "كل الجهاد فتيات" أو "حماس أبناء  أو بشكل أكثر ،"اتل؟ دعونا نرى ما إذا كنتم رجالتقتخرج وُ 
الحظات األكثر دقة هذه بعض المُ  ،"ريدهالمن يُ  تعمل أمهاتك في الشوارع وتمنحها مجاناا  ،عاهرات

حيث  ،ربما من المدهش أن هذه الطريقة قد نجحت بشكل جيد ،الءمة للطباعةوالبعض اآلخر أقل مُ 
"الزوجة ة وينتهي بهم األمر أن يقبض عليهم قناص من فَ خال  ة المُ سلحون إلطالق النار على السيار يخرج مُ 

 قة قريبة.خبأ في شُ مُ المهجورة" 

 سلحين من كافة المنظمات الفلسطينية.عشرات المُ  "الزوجة المهجورة"قتلت عمليات 



|  |    

 

- 529 - 

في العمل من رية نسبية حُ ” اإلسرائيلي الجيش“نجح النظام واكتسب  ،من وجهة نظر الجيش
 ومع ذلك فإن شرعية هذه العمليات قابلة للنقاش في أحسن األحوال. ،دن الفلسطينيةشوارع المُ 

___ 
 

من الهجمات  %80ركاؤه قادرين على وقف أكثر من كان الشاباك وشُ  2002لول صيف عام بحُ 
اه ولكن كان هناك اتج ،قذ األرواحستهدف كانت تنُ من الواضح أن عمليات القتل المُ ف ،صبح قاتلةقبل أن تُ 

 ،وبدالا من أن ُيرَهق الفلسطينيون ،حاوالت الهجمات في ازديادكان عدد مُ فقد : قلق في البيانات أيضاا مُ 
التركيز على المزيد ” إسرائيل“ وهذا يعني أن على ،هاجمينكان الفلسطينيون يفرزون المزيد والمزيد من المُ 

ل هزيمة فردية مرور الوقت ستتعلم من كُ ب "اإلرهابية"لكنه أثار مخاوف من أن الجماعات  ،من األهداف
 ،حتملة ال نهاية لهاصبح أكثر ذكاءا وصرامة مما يؤدي إلى تصعيد ال نهاية له في حرب مُ وستتأقلم وتُ 

مسؤول  هقال، هذا ما ربما أكثر من ذلك بقليل لمنحهم مثل هذه اللكمةو  "شعرنا أن لدينا ما يقرب من عام
  "من وجهة نظرهم". :كبير في الشاباك من تلك الفترة

 Pickingطلق عليها اسم طة جديدة أُ أدى هذا القلق إلى خُ 
Anemones " ُإسرائيل“ غم من أنعلى الرُ  " عمانقطف شقائق الن ”

جزء من "البنية هو نظمات ل عضو في تلك المُ أعلنت بالفعل أن كُ 
ا لكن هذ ،إال أنها لم تمس القادة السياسيين أبداا  ،التحتية الموقوتة"
"في حماس  ":زئيفي فركش"اللواء  "أمان"وقال رئيس  ،المنطق قد تطور

"القادة الذين  ،ستويين السياسي والعسكري"ناك تمييز بين المُ لم يكن هُ 
إنهم يضعون السياسة  ،ل شيءشاركون في كُ يُ  "سياسيون" طلق عليهميُ 

 ،ويصدرون أوامر بشأن وقت تنفيذ الهجمات ومتى يجب التراجع
عطاء بعض "وبالفع ل ذهب الجدل، فالهدف الوحيد من إعالن جناح سياسي هو اختالق المكانة الدولية وا 

ال يوجد شيء مثل ، : "كان علينا بناء رادع واضح"زئيفي فركش"قال  ،"القادة حصانة من االغتيال
 ستوى السياسي لن نلمسه".المُ 

طة هي قتلهم كانت الخُ  ،فاا ل زعيم في حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطيني أصبح اآلن هدكُ 
 .جميعاا 

 

 

 زئيفي فركش
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32 
 قطف شقائق النعمان

 

كان يجب عليه أن يأخذ ، و على أية حال هسيقتلون” اإلسرائيليين“ أن "دمةاإبراهيم المق" فَ ر  عَ 
زدوج لقد سمعوا ذلك من عميل مُ  ،لطة الفلسطينية أبلغته بذلكخابرات السُ بعين االعتبار أن أجهزة مُ 

ال لماذا يُ  ،"المقادمة"راقبة روتين طلبوا منه مُ ” اإلسرائيليين“ إن الذي قال اباكللش ريد الشاباك معرفة وا 
 قتله؟يريد مجيئه وخروجه إن لم يكن 

تب والمقاالت في الدين والجهاد وهجرة قد نشر بعض الكُ  "مقادمة"الكان  ،ق ذلكصد  ربما لم يُ 
في حماس، دعا إلى الجهاد لتدمير  تطرفاا مُ  اره استراتيجياا باعتبو  ،راا إسالمياا نظ  اليهود إلى فلسطين وكان مُ 

كان طبيب إلى جانب أنه  ،وعمل كحلقة وصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة ،الدولة اليهودية
عظم وقته أمضى مُ  ثقفاا مُ  أكاديمياا  لقد كان رجالا  ،في الجامعة اإلسالمية بغزة شعبياا  ومحاضراا  ،أسنان

 ."اإلرهابية"باشر في العمليات ي السياسة بدالا من االنخراط المُ ف نغمساا مُ 

من ” اإلسرائيليون“ وأن ينتظر حتى يتعب ،لفترة ُمختفياا لطة الفلسطينية أن يبقى شطاء السُ قال له نُ 
 .عتادحاضرات في الجامعة كالمُ واستمر في إلقاء المُ تجاهلهم  "المقادمةلكن " ،البحث عنه

 9:30راسه من منزله في حي الشيخ رضوان بغزة حوالي الساعة ثنان من حُ ساعده وامُ  هاصطحب
 .2003مارس / آذار  8صباح 

 ."إسرائيلية"طائرة بدون طيار  هشاهدت

 ،ناك قريباا سيكون هُ  "مقادمة"الخبره أن ليُ  ،ة اإلسالميةساعد بمكتب العميد في الجامعاتصل المُ 
 هاأضاف ،غم من المخاطر على حياته""على الرُ  ،ضراتحاوأنه يتوقع انتظار الطالب في قاعة المُ 

 .حقاا يعرف بما سيحدث بما لم يكن رُ  ة،دراميمن ناحية ساعد المُ 
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وتحديداا في  ،السيارة كانوا فيراس ساعد والحُ والمُ  "المقادمة"
 "هيلفاير"أربعة صواريخ سيارتهم من ق َبل ر دم  شارع الجالء قبل أن تُ 
 من طراز أباتشي.من طائرتين مروحيتين 

أول  -مع طفل صغير كان يلعب في الشارع القريب-كانوا 
 "شارون"التي وافق عليها  "قطف شقائق النعمان"ضحايا عملية 

 االفتراض كانحيث  ،2003 عام أوائل فيومجلس وزرائه األمني 
 سيأخذو  الجهادية، "اإلرهابية" التنظيمات قادة ُيريده ما أن هو األساسي
 وصفها كما أو الخاصة، حياتهم أي ن،مَ ثَ  إرفاق عند ُمختلفاا  ُبعداا  انتحارية بهجمات للقيام األتباع

 االثنتين العذارى أن يعلمون جميعهم" الدفاع: بوزارةاسي واألمني السي الطاقم رئيس "جلعاد عاموس"
 .أنفسهم"ب ذلك من ققتحلل ُمستعدين غير ببساطة والقادة ،إثباته ُيمكن ال خيار هي الجنة في والسبعين

أكثر دقة من حملة االغتياالت الشاملة ضد القادة  "شقائق النعمان"كانت عملية اختيار 
الحق قادة حماس في الواقع العملية لن تُ  ،قد دافع عن ذلك "زئيفي فركش"وكان القائد العام ، السياسيين

سبيل المثال تم استبعاده من  مؤسس حركة حماس على "الشيخ ياسين" ،والجهاد اإلسالمي في فلسطين
 من أن ينضم المزيد من الفلسطينيين إلى القتال إذا ُقتل. القائمة األولية لألهداف، خوفاا 

قطة كانت هي نفسها: السماح لحماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين بمعرفة أن تسمية لكن النُ 
 نفسك بموظف سياسي لم يعد غطاءا.

من الجدل حيث تم االتفاق على ما إذا كانت عمليات القتل  راا وقد استغرق تحديد المعايير شهو 
 .واألهم من ذلك أنها عملية من الناحية االستراتيجية ،هذه قانونية وأخالقية

الثعبان التي ك "اإلرهاب"إن العالقات بين  :اباكدير للشكمُ  "ديختر "آفيسلف  "عامي أيالون"قال 
ثير للقلق االعتقاد بأن أي فرط لدرجة أنه من المُ بسيط مُ تهذا  ،ستتوقف عن العمل إذا قطعت رأسها

حتى لو كان لديه رأس فهو رأس أيديولوجي  ،"منظمة إرهابية مبنية مثل المصفوفة ،صدقهاشخص يُ 
لكنها خلقت  ،ناك الكثير من نقطة تشغيليةخرى لم يكن هُ بعبارة أُ و  ،سيطر على رأس العميل"بالكاد يُ 

الذي ” اإلسرائيلي“ مشروعة، فماذا عن وزير الدفاع قادة حماس السياسيين أهدافاا إذا كان ف ،سابقة موازية
 ."لإلبادة؟ مشروعاا  يجلس في مكتبه ويأذن باألعمال؟ هل هذا يجعله هدفاا 

بعد ثالثة أشهر من و  ،مارسة العمليةفي المُ  "قطف شقائق النعمان"ومع ذلك تم تسهيل عملية 
 "عبد العزيز الرنتيسي"النار على ” اإلسرائيلي“ بدون طيار تابعة للجيشأطلقت طائرة  "المقادمة"إصابة 

 يمؤسسأحد  "إسماعيل أبو شنب"أغسطس ُقتل  12ثم في  ،الرجل الثاني في حماس لكنها أصابته فقط



|  |    

 

- 532 - 

زعيم ذراعها السياسي وأحد المتحدثين الرئيسيين في وسائل اإلعالم العربية واألجنبية و حركة حماس 
  أباتشي. طائرة طلقت منتحدة في غزة بخمسة صواريخ أُ بنى األمم المُ بالقرب من م

كما كان يخشى كبار المسؤولين 
روع في عملية في وزارة الخارجية قبل الشا 

جتمع قام المُ فقد  ،"قطف شقائق النعمان"
جوم على الدولي بالفعل بالتمييز بين الهُ 

 ،شطاء السياسيينشطاء العسكريين والنُ النُ 
إلى زيادة  "أبو شنب"دى اغتيال أحيث 

 حدة الجدل الدولي حول تصرفات
على الرغم من اعتراف الغرب  ،”إسرائيل“

 ."االنتحاريين"فجرين تخوض معركة شرسة ضد المُ ” إسرائيل“ بأن

ليس لها الحق في ” إسرائيل“ أن علناا مُ  ،الضربة "كوفي عنان"تحدة وأدان األمين العام لألمم المُ 
  "أبو شنب"رئيس " الشيخ ياسين"صرح حيث  ،ارج نطاق القانون" ألحد قادة حماس البارزينتنفيذ "قتل خ

طوط ل الخُ كُ ” إسرائيل“ تتجاوز  لقدوسائل اإلعالم الفلسطينية: "عبر تصريح واضحة في بنواياه بعبارات 
 ".ذلك الفعل ثمن وستدفع، الحمراء

___ 
 

يطال بما رُ الذي  ،األخير استهدافهاقابل توسيع مُ الثمن ” إسرائيل“ لم يتضح بالضبط كيف ستدفع
دود زت بعض مظاهر الحُ مي   -على األقل-لكنها و  ،كانت القواعد القديمة دموية ووحشيةحيث  ،"ياسين"

 ،في الشق السياسي لحركة حماس نخرطاا كان مُ شخصاا أنه أظهر  "أبو شنب"مقتل أن كما  ،التكتيكية
 معرفة الرد وبسرعة. "ياسين"احتاج كما  ،نه محظور للغايةذلك العمل أقادة الحركة  واعتبر

جميع القيادات العسكرية والسياسية لحركة  "ياسين"أمر  ،بعد وقت قصير من عملية االغتيال هذه
وهو شخصية دينية بارزة في غزة  "مروان أبو راس"سبتمبر في منزل الدكتور  6حماس بالتجمع يوم 

وضع جميع كبار رجاله  ،خاطرة غير عاديةكانت تلك مُ فقد  ،سطينيوعضو في المجلس التشريعي الفل
ذا تم الكشف عن السر فسيكون أمل و  ،هائالا  هدفاا  ، فإن هذا كانفي مكان واحد في وقت واحد  "ياسين"ا 

 حتملة.أن قتل الجميع لن يستحق األضرار الجانبية المُ ” إسرائيل“ قررالوحيد هو أن تُ 

 م. إسماعيل أبو شنب د. عبد العزيز الرنتيسي
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 ،ل من المصادر البشرية والتكنولوجيةالذي علم باالجتماع من كُ  ،كدير الشابامُ  "آفي ديختر"
قال: "طوال مسيرتي المهنية لم يرتكب مثل هذا الخصم الخطير مثل  ،اعتقد أنه قد يكون صفقة عادلة

 وهو خطأ استراتيجي فادح". ،هذا الخطأ الجسيم

كانت  3:40بحلول الساعة ن ولك ،مساءا فترض أن يبدأ االجتماع في الساعة الرابعة كان من المُ 
 إثارة لتجنبوحلقت فوق البحر األبيض المتوسط  ،في الجوطن  1 بقنابلمحملتان  F-16طائرتا 
بهذا الحجم  ُقنبلة أن بسَ حَ  قد الجو سالح في التحليل قسم كان المنزل، في الُمتجمعين بين الُشكوك

 وابق.كون من ثالثة طالمُ  "أبو راس"كانت ضرورية لتدمير منزل 

حاملين خرائط وصور  ،حللي العملياتمُ  "يعالون"استدعى رئيس األركان  3:45عند الساعة و 
 .جوية

 "ما هو تقديرك لألضرار الجانبية؟". ":يعالون"سأل 

ناك ما يقرب من عاشت هُ  ،"بو راسأ"ناك مبنى سكني من خمسة طوابق قريب من منزل كان هُ 
الساعة عند المنزل من العمل إلى الرجال يعود : "قد ال "أمان" رئيس "زئيفي فركش"قال  ،أربعين عائلة

 ناك عشرات النساء واألطفال".لكن من الواضح أنه يجب أن يكون هُ  ،مساءا الرابعة 

 ؟"طن 1"وماذا سيحدث لهم إذا استخدمنا قنبلة 

 حلل آخر: "عشرات الضحايا وربما أكثر من ذلك".أجاب مُ 

دوف "قال  ،لم تُنسى "شحادةقات األمنية في عملية مقتل "اإلخفااالحتجاجات التي أعقبت 
في الوقت  ،على العكس من ذلك، ناك أحد بيننا مهووس بالقتل: "لم يكن هُ "شارون"ساعد مُ  "فايسجالس

ر ثسبعة أو ثمانية مدنيين كان أكفي مقتل فيه يتسببون ناسب أدركت القوات الجوية أن الضرر الذي المُ 
طر حتى أن القوة الجوية عملت على تطوير ذخائر بنصف قُ  ،ضاء على إرهابي واحد"بكثير من فوائد الق
نبلة اإلسمنتية لكن القُ  ،تفجرة باألسمنتبالمائة من المواد المُ  90واستبدلت ما يصل إلى  ،أصغر لالنفجار

 دمر مبنى من ثالثة طوابق.لن تُ 

"قال رئيس  ،وثالثة آخرين "ترديخ"و "شارون"عبر الهاتف مع  جتماعاالإلى  "يعالون"انضم 
سننتصر في المعركة لكننا  ،ثمن العملية سيكون عشرات القتلى المدنيين الضربة،ي بوقف وص  أُ  :الوزراء

خرى كهذه ضد مع ضربة أُ ” إسرائيل“ لن يتسامح شعب ،نخسر الحرب على الصعيدين الدولي والمحلي
نا نحن مسؤولون عن توجيه جية لمواصلة قتالنا وهُ نحن بحاجة إلى شرعية داخلية وخار  ،النساء واألطفال

 دمرة".ضربة مُ 
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" لعدوها تكرارهمكن رصة تاريخية إلحداث ضرر "ربما ال يُ ت فُ ستفو  ” إسرائيل“ بأن "ديختر"جادل 
 الرئيسي.

يمكننا القضاء ، قال: "ال يمكننا القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف ،أصر "يعالون"لكن 
وهم  "ميدان رابين"تظاهرين إلى لكننا معرضون لخطر جلب مئات اآلالف من المُ  ،على قيادة حماس

سنحصل على فرصتنا و  ذلك، نحن بحاجة لتجنب ،يصرخون بأننا جيش وحشي يقتل النساء واألطفال
 ".سيأتي يومهمو 

 .الضربة" قرر إلغاء شارون"

___ 
 

ومن  ،حباط العمليةباا بسبب إكان غاضو للحرب،  المشتركة الغرفةفي الخلف في  "ترخدي"بقي 
وأدرك أن قتل وجرح عشرات  "،شحادة" مقتلفارقات أنه كان من بين أول من أدرك مدى كارثة المُ 

 المدنيين يعني أنه "تم القضاء على الهدف ولكن العملية فشلت". 

جميع على ر و قام بالمر حيث  ،أسماه "تجمع فريق األحالم" ،اا لكن اجتماع حماس كان تاريخي
  .وبعد بضع دقائق توصل إلى حل ،المعلومات االستخباراتية حول سرية حماس

 ،وهو غرفة الجلوس المفروشة بالسجاد-كان الديوان 
كان و  ،ستعقد االجتماعات في الطابق العلوي حيث تم رسم الستائرو 

على  ناوحصل ،ناكعقد هُ من المعقول أن نفترض أن االجتماع سيُ 
 "ديختر"استدعى  :ليقول ذلكشتركة مُ رفة الحرب الغُ من محلل 

زء ناك طريقة لتدمير هذا الجُ للي العمليات وسأل عما إذا كانت هُ محُ 
 ،جاورةفقط من المنزل والتأكد من عدم حدوث أي ضرر للهياكل المُ 
"بربع كان الرد باإليجاب: إذا تم إطالق صاروخ صغير برأس حربي 

بينما  ،الغرفة كل شخص فيقتل فسيضمن  ،من خالل نافذة طن"
  يتسبب في ضرر ضئيل أو معدوم خارجها.

 ،وأخبرهم أن االجتماع سيعقد على األرجح في الطابق الثالث ،االتصال بالجميع "ديختر"أعاد 
قال: "بدا غريباا بعض الشيء و  ،يضاا أبذلك لم يقتنع  "يعالونكما أن " ،في ذلك "زئيفي فركش"شكك 

 ،طابق علوي ،لكن هذا كان تقييم الشاباك ،تحرك"رسيه المُ على كُ  "ياسين"سيحملون هل  ،بالنسبة لي
 ،"ضي قدماا مكن المُ كان من المُ  ،جاورةقوع إصابات في المنازل المُ تحطم دون التسبب في وُ يأعرف كيف 

 د. مروان أبو راس
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استمع  ،كالمة جماعية مع جميع كبار المسؤولين على خط الهاتف اآلمنناك مُ مرة أخرى كانت هُ و 
 من حديثهما ووافقا على العملية. "يعالون"و "ديختر"هى حتى انت "شارون"

شاهدوا و  ،راقبة المنزلثالث طائرات بدون طيار في الهواء لمُ شتركة رفة الحرب المُ غُ أطلقت 
القيادة السياسية والعسكرية اجتماع  أثبتت معلومات الشاباك أنهحيث  ،شاركين وهم يصلون ويدخلونالمُ 

الذي حل مكان  "أحمد الجعبري"تحرك، ورسيه المُ على كُ  "ياسين"ي ذلك بما ف ،الكاملة لحركة حماس
قتل ” اإلسرائيليون“كما حاول  ،قائد كتائب عز الدين القسام "محمد ضيف"كقائد ميداني و "شحادة"
يقول أحد كبار  ،1996في أوائل عام  "يحيى عياش"نذ أن حل محل ألكثر من سبع سنوات مُ  "ضيفال"

نا نخلع ل مرة كُ "في كُ  :ذلك اليومشتركة رفة الحرب المُ غُ في  سؤول الذي كان حاضراا الماباك رجال الش
 ل ذلك".لكنه نجا من كُ ]للضيف[ ذراعه أو ساقه 

قال  ،عبر نافذة الطابق الثالث صاروخاا  F-16من طراز  ائرةط تأطلق 4:35في الساعة 
 ،هائل المنطقة بأكملهاالنفجار االهز  ،كانالمباشرة في إلى إصابة مُ ، وتلك تعني إشارة "ألفا"الطيار: 

طام بما في ذلك الطوب واألثاث في جميع وتطاير الحُ  ،زء العلوي من المبنىاشتعلت النيران في الجُ و 
 أجزاء الجسم.قد مز ق طام الحُ  معرفة ما إذا كانشتركة رفة الحرب المُ غُ حللو حاول مُ بينما  ،االتجاهات

 .ق األرضيلكن االجتماع كان في الطاب

شاهدناهم يركضون للنجاة ، بار وهربوا من المنزل: "لقد قاموا للتو ونفضوا الغُ "ترخدي"قال 
ذعر ويبدأ تحرك بدافع الرسي المُ يقف على قدميه من الكُ  "الشيخ ياسين"للحظة ظننت أنني رأيت  ،بحياتهم

 ".في الجري

يع السيارات التي كانت تخرج من إرسال سرب من الطائرات بدون طيار لتفجير جم "ديختر"أراد 
 رجح أن يصابوا".ألن "المدنيين من المُ  ،ذلك رفض "موفاز"لكن وزير الدفاع  ،ساحة انتظار المنزل

بسبب قولهم عُ قد فقدوا ورأيت الجميع المشتركة، رفة غُ ال: "نظرت في جميع أنحاء "ترخدي"قال 
عليك دفعه بسبب المشاكل التي  يتوجبالذي ن الثمعلى  كالسيكياا  كان هذا مثاالا  ،رصة الضائعةالفُ 

بسبب ” اإلسرائيليين“ أجرؤ على إحصاء عدد القتلى والجرحى ملفإنني  ،"شحادة"قصة مثل قصة ُتوجدها 
تلو اآلخر. في بعض  في وقت الحق كان علينا التعامل معهم واحداا و  ،قرار عدم تفجير المنزل بأكمله

يؤسفني أن أقول إن بعضهم ما زالوا على قيد الحياة حتى يومنا لكن و  ،هود كبيرةالحاالت نجحنا بعد جُ 
 هذا".

___ 
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 رجل يرتدي زياا  قام ،قبل الساعة السادسة بقليلو  "،أبو راس"جوم على منزل بعد ثالثة أيام من الهُ 
 نتظرينالمُ ” اإلسرائيليين“ نودإلى مجموعة من مئات الجُ باالنضمام ويحمل حقيبة ظهر كبيرة  عسكرياا 

كان لمحطة الحافالت ومركز و  ،مرتفعة وقت الظهيرةحرارة ال ، حيث كانتللجيش "تصريفين"خارج قاعدة 
مع حافلة في انتظار الانتظر الرجال هناك  ،رتفع لتوفير الظل من أشعة الشمس الحارقةالتنزه سقف مُ 

 بدء إجازاتهم القصيرة.بمناسبة  المسرورينالجنود 

ويبدو أن الرجل وهو  ،من المحطة” اإلسرائيلي للجيش“ية تابعة وبعد بضع دقائق اقتربت دور 
 غط على الزر.ضكان يخشى أن يتم الكشف عنه و  من حماس "انتحاري"

 روح.صيب ثمانية عشر بجُ نود وأُ ُقتل تسعة جُ 

واغتيال شخصياتها  "أبو راس"قصفها منزل رداا على ” إسرائيل“ هاجموتُ  تضربحماس كانت 
 التي أدت إلى التصعيد ،"واإلرهاب"نخفضة التقنية ت حماس إلى نفس التكتيكات مُ عادحيث  ،السياسية

 ."االنتحاريين"في المقام األول: المفجرين ” اإلسرائيلي“

على اتصال بالفعل خلية الدير والذي كان يُ  ،مركز قيادة حماس في رام اهللمن همة تم تكليف المُ 
 ،وهي قرية فلسطينية شمال غرب القدس "بيت لقيا"حتملين من المُ  "االنتحاريين"فجرين بالعديد من المُ 

لكنه تراجع في اللحظة  ،إلى مطعم في القدس "انتحاري"هاجم تم إرسال مُ  "تسريفين"وم قبل يوم من هجُ و 
 "إيهاب أبو سليم" ة ُيدعىيعملاآلخر الذي تم تجنيده لل "االنتحاري"كان  ،تغلب عليه الخوفبعدما األخيرة 

 للتنزه. "تسريفين"ر نفسه في اليوم التالي في موقع ب الذي فج  هو الشاو 

أتال "جوم أثناء اجتماعه في نيودلهي مع نظيره الهندي أنباء الهُ  "شارون"تلقى رئيس الوزراء 
 ،باتخاذ "اإلجراءات الالزمة للرد" "سيلفان شالوم"ض وزير الخارجية في غيابه فو  حيث  ،"بيهاري فاجبايي

 خابرات في وزارة الدفاع.وأجهزة المُ ” اإلسرائيلي الجيش“إلى اجتماع عاجل لقادة  "شالوم"دعا 

مثلي مُ  "شالوم"سأل  "تسريفين"نود في بعد أربع ساعات من مقتل الجُ  ، أيمساءا  10في الساعة 
جوم الهُ  ألن ،مكنهم قتلهم في حماس على الفورالحاضرين في االجتماع عمن يُ  "أمان"الشاباك و

كان  ،لمحمود الزهار" لدينا مراقبة جيدة جدا  وقال مسؤول في الشاباك " ،ري لن يمر دون رداالنتحا
تطرف ؤسسي حماس وكان ُينظر إليه على أنه زعيم الفصيل المُ أحد مُ  اا ضولكنه أي ،جراحاا طبيباا  "الزهار"

 نظمة.في المُ 
 األشخاص غير المتورطين".مكننا إخراجه لكن سيكون لذلك تداعيات فيما يتعلق بإيذاء "ربما يُ 

لطالما دعا  ،زء من النقاش حول مسألة ما يجب فعله مع ياسر عرفاتدار جُ  ، حيثمرت ساعة
وطالما أنه  تنظم اإلرهاب ويقف وراء الهجما"إنه يُ  ،إلى قتل عرفات أو على األقل طرده "سيلفان شالوم"
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 إن مسؤوالا  "شالوم"قال  ،الفلسطينيين" رصة لوقف حمام الدم والتوصل إلى اتفاق معموجود ال توجد فُ 
]يقصد  جوم وسأله "هل تنوي اغتيال الوغد؟"في اإلدارة األمريكية اتصل به بعد سماعه بالها  جداا  كبيراا 

 عرفات[

 على أي حال كان من الواضح أن هذا كان قراراا  ،وانقسمت اآلراء حول كيفية التعامل مع عرفات
 رئيس الوزراء. مكن أن يتخذه سوىال يُ  رئيسياا 

 "انتحاري"هاجم  ،كانت وجوههم خطيرةو  ،رفةساعدون إلى الغُ مساءا دخل المُ  11:20في الساعة 
ُقتل سبعة أشخاص وأصيب حيث  ،دسستعمرة األلمانية في القُ في المُ  "هيليل"آخر هذه المرة في مقهى 

وحدة الطوارئ في مركز شعاري  ديرمُ  "ديفيد ابيلباوم"ومن بين الضحايا الدكتور  ،سبعة وخمسون بجروح
 قرر أن تتزوج في اليوم التالي.التي كان من المُ  "نافا"تسيديك الطبي وابنته 

السطول البحري القائد السابق ل "يوآف جاالنت"الهاتف الفضائي لالتصال بـ  "شالوم"استخدم 
اآلن منصب السكرتير ل شغَ وكان يَ  ،ستهدفالذي شارك في العديد من عمليات القتل المُ الثالث عشر، 

بساعتين ونصف الساعة( ” إسرائيل“ )الهند تسبق "شارون" "االنت"جقظ ياحيث  ،العسكري لرئيس الوزراء
من صباح  8:30ولكن فقط بعد الساعة  ،جوم صاروخي على منزل الزهارالذي وافق على الفور على هُ 

 والشوارع هادئة. ،داخل ُصفوفهممدارس في ن تالميذ الو كيو  ،ذهب الكبار إلى العمليعندما  ،اليوم التالي

 وماذا عن عائلة الزهار؟ 

رّوعين في ست ساعات ومين مُ في الجو الذي أعقب هجُ 
 لهذا السؤال. كبيراا  عر أحد اهتماماا لم يُ ” إسرائيل“ أرعبت

جري يُ  "الزهار"أن  "توربان"ستشعرات رصدت مُ  ،في الصباحو 
 مكتبه في الطابق الثاني.كالمة من منزله باستخدام الخط في مُ 

بعد ثوان  ورد تقرير و  "،شالوم"شتركة رفة الحرب المُ غُ أبلغت 
وكالة قابلة أجراها الزهار مع كالمة مُ : كانت المُ "توربان"آخر من 

BBC اهلل " وأمر بتأجيلها حتى  حباشر "ال سممن تأثير إصابة خالل البث المُ  قلقاا  "شالوم"كان و  ،العربية
غلق سمعوا الزهار يُ في االستماع الى الُمكالمة حتى شتركة رفة الحرب المُ غُ أفراد استمر  ،قابلةانتهاء المُ 

 الخط.

ضوح من قبل قد تم تحديده بوُ  "الزهار"وبما أن صوت  ،به منفذ واحد أرضياا  ألنه كان هاتفاا  نظراا 
على الرغم  ،رة إعدام" الزهارذكوافقة على "مُ ، تمت المُ BBCقابلة حترفين خالل مُ المُ  "توربان"ستمعي مُ 

أطلقت طائرتان أباتشي  ،بالفعل الزهار في مكتبهيؤكد أن  من عدم رؤية أي عميل أو كاميرا لـ "الشاباك"

 د. محمود الزهار
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وحارس  ،تسعة وعشرون عام "،خالد"ما مجموعه ثالثة صواريخ فدمروا المنزل وقتلوا نجل الزهار 
يحتسي عرض للخدش فقط: لقد كان في الحديقة ت "الزهار"لكن  ،زوجته بجروح بالغة تبيوأص ،شخصي

 هاتف السلكي.ومعه فنجان قهوة 

 
 صورة لمنزل د. الزهار إثر القصف "السرائيلي" عليه

___ 
 

” إسرائيل“ لقد أخطأتولم تؤتي ثمارها، لم تكن تعمل بشكل جيد  "عمانقطف شقائق النُ "عملية 
وعلى الرغم من  ،جريح 75قتيالا و  16 اتَ فَ يتين خل  بعمليتين انتحار بينما ردت حماس  ،عدة أهداف مهمة
ستهدفة بما في ذلك االغتياالت المُ ” إسرائيل“ ختلفة التي اتخذتهاالمُ  "اإلرهاب"كافحة أن إجراءات مُ 

إال أن عملية اختيار ” اإلسرائيليين“ شطاء حماس أدت إلى بعض االنخفاض في عدد القتلى والجرحىلنُ 
ربما شعرت شخصيات و  ،"اإلرهابية"كن لها التأثير المطلوب على عدد المحاوالت لم ي "شقائق النعمان"

 .اءهدستعدين ألن يصبحوا شُ د من األشخاص المُ فَ ن  حماس السياسية بالفزع لكن التنظيم لم يَ 

فماذا يجب فعله حيال الشيخ ياسين؟ على الرغم من تأمالت  ،اشتد الجدل في جهاز الدفاع
 زعيم حماس. القضاء علىتزايد أنه يجب بشكل مُ  اا بدا واضح ،ين وقطع الرؤوسحول الثعاب "أيالون"
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لكن تم إسقاط هذه الفكرة  ،عقدة الختطافه وسجنهطة مُ على خُ  "سيريت ماتكال"تعاون الشاباك و
وكان تبادل إطالق النار يعني  ،ألن أي عملية من هذا القبيل ستتطلب بالتأكيد معركة باألسلحة النارية

 "الشيخ ياسين"ن عودة أعلى االطالق  ولم يكن واضحاا  ،الجنود أو المارة المدنيين أو الشيخ نفسه إصابة
أن فترة سجنه الطويلة ” اإلسرائيليون“ وتذكر المسؤولون ،الى السجن ستوقف حتى التفجيرات االنتحارية

شعل( كانت مليئة بأعمال حاولة الفاشلة لقتل خالد م)التي انتهت بصفقة مهينة مع الملك حسين إثر المُ 
 ."االنتحارية"إلى جانب موجات من التفجيرات  ،القتل واالختطاف التي نفذتها حماس بهدف إطالق سراحه

 هي قتله. "ياسين"جادل الكثيرون بأن الطريقة الوحيدة الفعالة للتعامل مع 

، "ياسينـ"تعلق األمر بفي سحب الزناد عندما  كانوا أكثر تردداا ” اإلسرائيليين“ لكن صانعي القرار
 صحيح أنو  ،حماس "إرهاب"على الرغم من حقيقة أن الجميع اتفقوا على أنه شارك في توجيه وتخطيط 

شطاء لكن هذا االجتماع ضم نُ  ،كادت أن تقتله في العام السابق خالل اجتماع "فريق األحالم"” إسرائيل“
ؤسسي حركة من مُ  "الشيخ ياسين"كان  اا، حيثمتما اا ختلفمُ  اا كان اغتياله وحده أمر و  اا،عسكريين أيض
 وشخصية دينية مقبولة في جميع أنحاء الشرق األوسط. ،هرة عالميةذا شُ  اا سياسي اا حماس وزعيم

شعل : "اغتيال هذا الشخص بالذات قد يُ "ديختر"آفي نقاش في تشرين الثاني )نوفمبر( قال خالل 
ُعرف اللواء عاموس و  ،عب من خارج حدودنا"ن الرُ ويجلب علينا موجات م ،النار في الشرق األوسط

 ،تشددة لكنه اعترض أيضاا دير السياسة والشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع بآرائه المُ جلعاد مُ 
لكنه اتفق مع أولئك  ،هندس القتل الالنهائي""الشيخ ياسين هو النموذج الدقيق لمنظور الموت مُ  :قالو 

ريق في جميع أنحاء العالم اإلسالمي رداا على مقتل شخص ُينظر إليه على أنه الذين يخشون اندالع ح
 سلم.زعيم روحي مُ 

إن ياسين لم ُينظر إليه على أنه زعيم روحي وأن قتله لن يسبب أي رد  :بالقول "يعالون"ورد 
خص آخر قال: "من غير المعقول أن نذهب في دوائر من حوله ونقتل كل شو باستثناء اإلدانة الغاضبة. 

 هاجمه".وال نُ 

شكلة وليس لدي مُ  ،توجهاا أكثر قسوة: "ليس علينا فقط أن نضربه تبنى "موفاز"وزير الدفاع ولكن 
نفذت عملية ” إسرائيل“ يترك مجاالا للشك في أنيريد أن "، أي أنه ال ’بدون عالمات‘في فعل ذلك 

 االغتيال.

كان كبير  "ديختر"إال أن  "،موفاز"و "لونيعاو" "شارونالمبدئي بين "تفاق االعلى الرغم من و 
بعض الثقة في ضوء  دَ قَ الحازم بدا أنه فَ  "شارون"وحتى  ،ستهدفوالقتل المُ  "اإلرهاب"ستشاريه في شؤون مُ 
 وآخرين. "ديختر"عارضة مُ 
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 ألم تكن مع الُبلدان، للقلق: العالقات العامة السيئة اا إضافي سبباا أثار  "جيورا إيالند"اللواء لكن 
تحرك؟ ألن نبدو مثل الغرب رسي مُ نصف أعمى على كُ  اا عجوز  رجالا أن تقتل "” إلسرائيل“ شكلةمُ 
 ."لكنه طلب سماع آراء إضافية حقاا  توحش؟ "شارون لم يكن معنياا المُ 

ستويات : "إن التمييز بين المُ "لونايعمؤيداا "آسا كاشير، ” اإلسرائيلي للجيش“الفيلسوف العام قال 
 اا قوق اإلنسان الدولية كان من شأنه أن يترك هتلر محصننظمات حُ عسكرية التي ترعاها مُ السياسية وال

ستويات مشكوك فيه بشكل خاص عندما يتعلق التمييز بين المُ ألن  ،جوم لفترة طويلة من الزمنضد الهُ 
صاغ  منذ أن ،حامي العام العسكري بشدةمن ناحية أخرى عارض المُ و  ،"اإلرهابيةنظمات األمر بالمُ 

وطاقمه  "ريزنر"قبل ثالث سنوات كان و  ،قواعد استهداف عمليات القتل "دانيال رايزنر"و "فينكلشتاين"
في بعض الحاالت أمروا بتأجيل إحدى و  ،وقدموا الدعم القانوني لهم ،حاضرين في العديد من اإلجراءات

عارضتهم القوية من هوية مُ  في حالة ياسين وألول مرة نشأتأما  ،من إصابة األبرياء العمليات خوفاا 
جزئياا إلى إنشاء المحكمة  "ريزنر"األهمية المتزايدة التي حظيت برأي تلك  وتعزى ،ستهدفالشخص المُ 

بالقلق من توجيه اتهامات إليهم ” إسرائيل“ بدأ كبار المسؤولين فيو  ،الجنائية الدولية خالل تلك الفترة
 ."القانونيستهدف وطلبوا الدعم بارتكاب عمليات قتل مُ 

لطة وهو أعلى سُ  ،وتم تناول األمر مع مكتب النائب العام ،على ذلك "يعلون"ومع ذلك أصر 
ستهدف لشخص كانت هذه هي المرة األولى التي ُيعرض فيها القتل المُ حيث  ،”إسرائيل“ قانونية مهنية في

 نتدى للنقاش.عين على هذا المُ مُ 

: "ياسين"كل األدلة التي تراكمت ضد و  ،الحمراء معهم الصفحة اباكوالش "أمان"جلب مسؤولو 
نشاء جهاز  ،”إسرائيل“ الخبيث ضد وجود والتحريض ،تأسيس حماس دانات سابقة بتُ  ،"إرهابي"وا  همة وا 

جمع التبرعات لألنشطة و  ،اقتناء أسلحةو  ،نود إسرائيليون في الثمانينياتجُ  األمر باختطاف وقتل
 وأكثر من ذلك. ،تحارياالن "لإلرهاب"الدعوة و  ،العسكرية

ل االحترام الواجب للصفحة الحمراء لم يكن المقصود من أنه مع كُ  "ريزنر"و  "فينكلشتاين"جادل ت
جوم في ولكن فقط من أجل منع هُ  ،ذ على سبيل االنتقام أو العقابستهدف أن تُنف  عمليات القتل المُ 

 ستقبل.المُ 

باشر تورط بشكل مُ مُ  "ياسين"الستخبارية إلى أن في المعلومات ا ناك ما يشير مؤخراا لم يكن هُ ف
فهو حريص للغاية على عدم قول أي شيء على  "ولكن هذا ألنه يعلم أننا نتتبعه عن كثب ،"اإلرهاب"في 

 .الهاتف أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى"
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ن يوافق على ح بأنه لوصر   ،حامي العسكري العامموقف المُ  "الياكيم روبنشتاين"أيد النائب العام 
 و "سيقف أمام المحكمة". "باإلرهاب"باشرة مُ  "ياسين"االغتيال حتى يتم تقديم دليل واضح يربط 

 

___ 
 

حاولت شابة من قطاع غزة  تبلغ  ،2004كانون الثاني )يناير(  14بعد ذلك بوقت قصير في 
ر عبر جهاز الكشف عن كان عليها أن تمو  "،إيريز"من معبر ” إسرائيل“ عام الدخول إلى 21من العمر 

قالت لحرس  ،رورها عبر الكاشفناك صوت تنبيه عال  عند مُ كان هُ و  ،المعادن مثل جميع الفلسطينيين
 .شيرة إلى ساقها: "بالتين ، بالتين"الحدود مُ 

تم استدعاء حارسة و  استمر الكاشف في إصدار صفيرو  ،م مرة ثالثةأرسلها الحراس مرة أخرى ثُ 
 رت قنبلة أدت إلى مقتل أربعة من الفاحصين وجرح عشرة آخرين.ثم فج   ومن لتفتيشها

ريم صالح "كان اسم المرأة 
لديها طفالن أحدهما في  ،"الرياشي

الثالثة من عمره واآلخر ثمانية عشر 
  فقط. شهراا 

دعا الشيخ  ،وبعد ذلك بيوم
حد ألى مؤتمر صحفي في منزل إياسين 

تحرك رسيه المُ جلس على كُ و  ،تباعهأ
وعليه إكليل كبير  ،نيةفي بطانية بُ  اا لفوفم

قاتلة بدالا ل: "للمرة األولى استخدمنا مُ و قيو  كان يبتسم ،حماسشعار على شكل قلب يحمل في الخلفية 
هذا تطور جديد في الصراع ضد العدو "الشيخ الذي كان قد أصدر في الماضي عدة فتاوى  ،من الرجل

وهذا دليل  ،سلمين رجاالا ونساءا ل المُ لزم كُ قدس يُ الجهاد المُ  ،رأيهضد استخدام االنتحاريات قال إنه غير 
 ".طرد العدو من وطنناقاومة ستستمر حتى يُ على أن المُ 

"سألنا أنفسنا: كيف سنتمكن من  ،كان هذا التحول في التكتيكات بمثابة تهديد” إلسرائيل“ بالنسبة
 للذوقناك معايير هُ  ":موفاز"د؟" وقال وزير الدفاع القادمات إلى البال "االنتحاريات"التعامل مع موجات 
 تفجرات"."من الصعب فحص النساء ومنع جلب المُ  ،حتى في الحرب القذرة

 ريم الرياشي تودع أطفالها
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سخ من بنُ  "روبنشتاين"دعي العام من تزويد المُ  "أمان" تمكنت "،ياسين"باإلضافة إلى تصريح 
طاقم العمليات  "ياسين"حينما أخبر  ،8200 عمل وحدةالتسجيالت السرية التي تم إجراؤها بواسطة قاعدة 

"لدينا أدلة استخباراتية واضحة على الصلة  ":فركش"وقال  ،"انتحارية"فجرات مكن استخدام النساء كمُ أنه يُ 
 نفذي الهجمات اإلرهابية".خططي ومُ باشرة بين القيادة السياسية لحركة حماس برئاسة الشيخ ياسين ومُ المُ 

 كنول قرار، التخاذ انعقدمجلس الوزراء األمني  ،قانونياا  "ياسين"مكن قتل : يُ "روبنشتاين"تم إقناع 
 :اا قال الحقو ، ائيليين"إسر  قادة قتل بُمحاولة يبدأوا أن أخشى ُكنت: "يُعارض يزال ال "بيريز شمعون"

 إلى اتفاق سالم". معه التوصليمكننا "اعتقدت أنه كان 

وزير التجارة  "إيهود أولمرت"قال حيث  ،"إرهابي" قرر الوزراء أنه زعيم ،لكن بأغلبية واحد
والصناعة واالتصاالت في ذلك الوقت والذي كان جزء من األغلبية: "لم أتأثر بالتحذيرات من أن األرض 

 سترتجف أو تسقط السماء بسبب هذا االغتيال".

قترحات افقة على مُ للمو  "موفاز"و "شارونـ"كومة األمر لتركت الحُ  ،بالفعل في إجراء أصبح روتينياا 
ستشارة األمن أخبر مساعدو شارون مُ  ،بشأن موعد وكيفية تنفيذ الضربة اباكوالش” اإلسرائيلي الجيش“

قال  "،يلئرا"إسمن وجهة نظر  اا شرعي اا أصبح هدف "ياسين"أن  "كوندوليزا رايس"القومي األمريكية 
 .حدوث تصعيد عام في الشرق األوسط" لقد كانوا قلقين من، عوبةفايسجالس: "تال ذلك جدل شديد الصُ 

هذا أدى فقط إلى و  ،اآلن كهدف "ياسين"تلميحات بأنه يرى  "شارون"في المظاهر العلنية ألقى 
مسجد ومنزل أخته وكالهما كانا المكث في المنزل ولم يخرج إال لزيارة و  ،تشديد األمن حول زعيم حماس

 "ياسين"رسي زودة بمصعد لكُ واحدة مُ  سيارتين،ث في تنقل بين النقاط الثاليكان  ،رب من منزلهبالقُ 
وكان  ،ثلثكانت حياته محصورة في هذا المُ و  ،في الثانية يركبونسلحين راسه المُ بينما كان حُ  ،تحركالمُ 

بالنساء  كتظاا ل منها كان مُ فكُ  ،لن تجرؤ على ضرب أي من رؤوسه” إسرائيل“ هو وشعبه يفترضون أن
 بالمدنيين األبرياء. دجوفي حالة المس ،واألطفال

للصالة في  "ياسينذهب "مارس  21في مساء  ،لكن كانت هناك مسافات بين هذه النقاط الثالث
 ثانية.سيارة راسه الشخصيون في تبعه حُ و  ،المسجد

ناك مروحيات في الهواء كانت هُ حيث  ،بتدمير السيارتين في طريق عودتهما "موفاز"أمر 
 ،لفترة كافية الستشعار الخطر موجوداا  "عبد الحميد" "ياسين"وكان ابن  ،هموطائرات بدون طيار تحلق فوق

 إلى المسجد. هسبقحيث 

 ".مسجداللن يهاجموا  "إنهم .".المسجدادر وحذر: "أبي ال تغُ 

 راسه توخي الحذر والبقاء في المسجد.وحُ  "الشيخ"قرر 
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حيث أبقت القوات  ،لة تأهبوجميع القوات في حاشتركة رفة الحرب المُ غُ وظلت  ،مرت الساعات
هم عند تجومية في الهواء مما أدى إلى إراحالجوية على نوبات من الطائرات بدون طيار والمروحيات الهُ 

بعد و  ،ريحاستيقظ ألنه كان غير مُ ثم  ،ذهب الشيخ لينام على فراش على أرضية المسجدثم نفاد الوقود. 
مكن سماع صوت طائرات الهليكوبتر : "لم يكن من المُ قال ابنه ،صالة الفجر أراد العودة إلى المنزل

 .كان الجميع على يقين من أن الخطر قد انتهى"فقد ، أعاله

تحرك ثم رسيه المُ قرروا تجميع الشيخ في كُ  ، حيثتتبعينخاطرة إلرباك المُ كانت مُ  ،ومع ذلك
"ألقول الحقيقة لم أكن  ":دحمي"عبد القال  ،ستلفت االنتباهألن السيارة الخاصة به  ،الركض إلى منزله

 عاق".مُ لتحرك رسي مُ طلقون النار على كُ أعتقد أنهم سيُ 

اقب من خالل كاميرات بالطبع ما زالت الطائرات بدون طيار ترُ و  ،تعقبون ال يزالون هناككان المُ 
وهم ل توقفة عند المدخالمُ السيارات رعة خرج الناس من الباب األمامي وتجاوزوا بسُ و  ،التصوير الحراري

 .تحركاا مُ  يدفعون كرسياا 

سمحت له بإطالق  "موفاز"ألن أوامر وزير الدفاع  ،لم يأذن بفتح النار "حالوتس"قائد سالح الجو 
 فقط.السيارتين النار على 

راس لكننا نرى مجموعة من الحُ السيارتين تتحرك، إطار حضرة الوزير.. لم نر " :"حالوتس"قال 
 ."هل لدينا إذن؟ ،وشخص يرتدي كوفية ،تحركرسي مُ كُ خلف الشخصيين يركضون 

رسي باتشي وسؤاله عما إذا كان بإمكانه رؤية الكُ األمنه التحدث إلى طيار  "موفاز"طلب 
 تحرك بوضوح وما إذا كان بإمكانه ضربه.المُ 

 ."ضربهميمكنني ، قال الطيار: "أراهم بوضوح شديد

 قال موفاز: "أوافق".

 ".أطلق" :أبلغ حالوتس الطيار

م طارت أجزاء من ثُ  ،زء من الثانية من شاشة فارغةم جُ ثُ  ،ناك وميضفي بث الفيديو كان هُ 
والناس  اطار التصوير،طت خارج سقارتفعت عجلة واحدة ألعلى و و  ،تحرك في كل االتجاهاترسي المُ الكُ 
 ستلقون أو يزحفون على األرض.مُ 

 ".ضربات ُمتتاليةاإلذن للحصول على  ت"طلب :قال الطيار

 : "اإلذن ممنوح"."موفاز"أجاب 

 ل من كان على قيد الحياة.وسقط صاروخ آخر على األرض فقتل كُ 
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كان  يالذ "شارونـ"ب "موفاز"اتصل 
منزله بمزرعة  يف وهو ُمضطرب-ينتظر 
، قال: "لدينا فيديو ،نتيجة العملية -الجميز

لقد  ،بالحكم من خالل الصور تبدو جيدة
ونا ننتظر لكن دع [عين الثور]أصبنا 

 التقارير من مصادر إضافية".

أفاد  ،ضون دقائق قليلةفي غ  
أن قنوات  "توربان"ناوبة في راقبو المُ م  

  .بالُمكالماتاتصاالت حماس تعج 

خبرون كان أعضاء التنظيم يُ و  ،راسه الشخصيين""الشيخ ياسين أصبح شهيداا مع عدد من حُ 
 روح بالغة.بجُ  "عبد الحميد"صيب نجله أُ يما ف ،بعضهم البعض

 بإيقاظ طاقمه لالستعداد للتعامل مع التداعيات. "شارون"أمر 

"إنهم على وشك  ":شارون" " أبلغفايسجالس" ،وردت أنباء االغتيال بقلق بالغ في واشنطن
قال و  ،تتوقع أن يكون رد العالم العربي إدانة ليس أكثر” إسرائيل“ وأن ،أال تقلق "رايسـ"قال لو  ،الهستيريا"

لقد أعلنوا  ،لطة الفلسطينية ال نتوقع أي شيء غير عادي"حتى في السُ : قنعندي" بصوت هادئ ومُ كو "
 .رام"كل شيء سيكون على مايُ و  ،لكن جميع المتاجر مفتوحة ،دة ثالثة أيامالحداد الوطني لمُ 

___ 
 

بد العزيز ع"ليا لحركة حماس عّين مجلس الشورى الهيئة العُ  ،نذ أن انتهت أيام الحداد الوطنيمُ 
 ،خيمات الالجئين في غزةرة قدم في أحد مُ ستورية في ملعب كُ أدى اليمين الدُ  ،"ياسينـ"ل خلفاا  "الرنتيسي
 "الميليشيات"لرجال  بأكملها عرضاا حماس شاهدت قيادة  ، حيثعلى منصة أمام حشد كبير اا جالسوهو 

ل مكان قاتل العدو في كُ "سنُ  :خطابه األول في "الرنتيسي"أعلن ثم  ،بالزي الرسمي وقبلوا يد القائد الجديد
 ."ياسين"وتعهد باالنتقام لمقتل  ،قاومة"وسنعلمه معنى المُ 

أمر الشاباك وسالح الجو  "شارون"لكن  والفعاليات،طط العرض على علم بخُ ” اإلسرائيليون“ كان
يون األجنبية ستكون وألنه كان من الواضح أن شبكات التلفز  ،بوقف إطالق النار خشية إصابة المدنيين

 باشر.مُ  ”إسرائيلي“ جومناك وستبث أي هُ هُ 
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كان هذا و  ،قد سمح بالفعل باغتيال الزعيم الجديد "شارون"كان  ،في تلك المرحلةو  ،ومع ذلك
ولم يكن شخصية سياسية  ،الدينية "ياسينمكانة "يفتقر إلى  "الرنتيسي"كان  ، حيثالقرار أسهل بكثير

واألهم من ذلك أن السابقة قد تم  ،كان ال جدال فيه "اإلرهاب"تورطه في و  اا،عترف بها دوليعربية مُ 
 مكن تصفية أي زعيم في حماس.يُ  ، حيثوضعها اآلن

، ويرتدي رحيث كان يتنقل من مخبأ إلى آخ ،خادعوحاول أن يكون مُ  حذراا  "الرنتيسي"كان 
عوبة في لم يجد صُ  "توربان"لكن  ،محمولةختلفة على هواتفه الويستخدم أسماء رمزية مُ  ،ستعارالشعر المُ 

حماس عاد إلى منزله  لحركةسبوعين فقط من تكليفه بالمسؤولية بعد أُ و  ،أبريل / نيسان 17في  ته،متابع
قود التي احتاجتها كانت زيارة قصيرة: أعطى زوجته النُ  ،"أحمد"إلجراء الترتيبات النهائية لزواج ابنه 

 م غادر.ثُ  للزواج،الستكمال االستعدادات 

تجمع ، و كان يقود سيارته في شارع الجالء عندما انفجر صاروخ في سيارته من نوع سوبارو
ساعديه ومُ  "الرنتيسي"نقذ حياة حاول فريق اإلسعاف أن يُ  ،تفحمةحشد من المئات حول بقايا السيارة المُ 

بدماء  ك يديه ملطخاا يصرخ ويبكي مع رجل يمس وأظهرت صورة وزعتها وكالة رويترز حشداا  ،دون جدوى
 حتى السماء. "الزعيم القتيل"

"كان طبيب  :للصحافة "موفاز"وقال 
 ،أطفال يتعامل بشكل أساسي مع قتل األطفال"

التحذير الضمني  "شارون"قربو جعل مُ 
"ينبغي لعرفات أن يأخذ قال أحدهم:  اا،صريح
بأن أي شخص له عالقة بالرهاب يجب  علما  

 من مصيره". للغاية أن يكون حذرا  

نذ بداية االنتفاضة في أواخر عام مُ  68ستهدف رقم عملية القتل المُ  "الرنتيسي"كان مقتل 
في إلقاء حماس في حالة من الصدمة  "عمانقطف شقائق النُ "بحلول ذلك الوقت نجحت عملية و  ،2000

يلكنه كان شخصية ث "للرنتيسي"عّين مجلس الشورى على الفور خليفة ثم  ،واالرتباك اسمه  ةانوية سر 
لالبتعاد  صارمةاتخذ جميع كبار مسؤولي حماس إجراءات و  باالغتيال،حتى ال ينتهي به األمر  ،ُمبهم
 حاولة البقاء على قيد الحياة.عظم وقتهم في مُ مُ  وقضوا فعلياا  ،”إسرائيل“ رادارعن 

غتيال العديد من أن "العدو الصهيوني نجح في ا ،وجاء في بيان على موقع حماس على اإلنترنت
ال شك على اإلطالق في أن ُمخلص، قاتل ل مُ وذلك في وقت نحتاج فيه بشدة إلى كُ  ،اإلخوة المقاتلين

غادر سماء غزة ألن طائرات التجسس اإللكترونية ال تُ  ،اإلهمال هو أحد األسباب الرئيسية لنجاح العدو
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توفرة ومروحيات األباتشي جاهزة ومُ  ،رف النومهمة ال تعفة بهذه المُ كل  يون الكثيرة المُ إن العُ  ،أبداا 
 حتى في كل ساعة من اليوم". ل يومُ كُ في أنت هدف لالغتيال  ،رصةبصواريخها وتنتظر الفُ 

وأقوى  ،خابرات المصريوزير المُ  "ليمانمر سُ عُ "ذهب اللواء  "الرنتيسي"سبوعين من مقتل بعد أُ 
 "يعلون"و "موفاز"لعقد اجتماع عاجل مع ” رائيلإس“ رجل في نظام القاهرة بعد الرئيس مبارك إلى

حماس بوقف إطالق النار الذي كان لقدم اقتراح ، و صالحة""جئت برسالة مُ  :"ليمانسُ "قال  ،"ديختر"و
 جوهره "ال اغتياالت وال هجمات إرهابية".

ة صالحة في المنطقهود مصر لتحقيق المُ وقال له إن جُ  ،ضورهعلى حُ  "ليمانسُ " "موفاز"وشكر 
لن توقف ” إسرائيل“ وقال إن ،ناقشةناك المزيد للمُ لكن لم يكن هُ  ،”إسرائيل“ لنا في كعادتها موضع تقدير

 ستهدف بشكل عام أو حملة اغتيال قيادة حماس بشكل خاص.عمليات القتل المُ 

 ،لوقف الهجمات لقد جئت على طول الطريق من القاهرة وأحضرت لك عرضاا ": "ليمانسُ "غضب 
 ؟ "على عدم إتمام المصالحة صرلماذا تُ  ،ريدههذا ما ت

علينا أن نهزمهم وال نسمح لهم ، لذلك صبح أقوىيد هدنة حتى ت  ر "حماس ت :"موفاز"قال 
 بالتنفس".

يوافق لكنه لم  ،الذي استقبله بحرارة "شارون" "ليمانسُ "وناشد 
ؤسستنا الدفاعية هو أننا يجب أال "موقف مُ  :وقال ،على طلب "سليمان"

ولكنه وعد  ،عارضة جنراالتي"مكنني مُ ال يُ ، نتفق على وقف إطالق النار
  .لوك حماس بعنايةراقب سُ ستُ ” إسرائيل“ فقط أن

 شطاء حماس أن يجعلوا من الصعب على الطائراتحاول نُ بينما 
لم يتحركوا إال عند ، فبدون طيار وأباتشي العثور عليهم” اإلسرائيلية“

وحاولوا البقاء في الشوارع  ،اجات الناريةواستخدموا الدر  ،الضرورة
خيم بالطة لالجئين بعد وآخر في مُ  ،يارأ 30تال بصواريخ في غزة في اثنان قُ فال يهم:  ،الضيقة

كثفة خرى بعد اتصاالت هاتفية مُ بنفسه مرة أُ  "شارون"لرؤية  "ليمانسُ "في نفس اليوم جاء و  ،سبوعينأ
 جوم".يس الوزراء اآلن تعلم أن عرضهم جاد وأنهم توقفوا عن الهُ "السيد رئ :نذ الزيارة السابقةجرت مُ 

أمرت حماس بوقف بينما  ،ستهدفعلى وقف عمليات القتل المُ  "شارون"على مضض وافق 
 طلق وفوري للهجمات االنتحارية.مُ 

___ 

 مانعمر سلي
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صبح خالل تلك الفترة عندما أو  ،"اإلرهاب"كافحة ليا في مُ له اآلن اليد العُ  تكان "أرييل شارون"
 ،ياسي للصراع التاريخي في الشرق األوسطس حل في يفكر بدأ ،الشيء بعض هدوءا  أكثرالوضع األمني 

والعالقة العميقة التي طورها مع اإلدارة األمريكية بأكملها المبنية  ،تقاربه الوثيق مع الرئيس بوشمستغالا 
 "شارون"جعلت  ،ستهدفالقتل المُ طلق في عمليات قابل تفويض مُ ستوطنات مُ قايضة تجميد المُ على مُ 

 الجديدة. الضماناتأعطته بعض  قدو  ،”إسرائيل“ ساعدة دولةريدون بصدق مُ يشعر أن األمريكيين يُ 

 ،: "توصل شارون إلى نتيجة مفادها أنه ال يهم من يجلس في البيت األبيض"فايسجالس"وقال 
 شكلة كبيرة".ستوطنات على أنها مُ في المُ  يرون دائماا نهم إ

ستوطنات التي روج لها بإخالص في مواقفه السابقة ليست قضية دينية فإن المُ  "لشارون"وبالنسبة 
 .أمنياا  بدالا من ذلك كانت اعتباراُ ، و وأيديولوجية

دارة ظهره لم يكن لديه مُ  ،"في اللحظة التي أدرك فيها أنهم عبء وليست ميزة شكلة في إجالئهم وا 
الذي بنى حياته المهنية على سياسته  قالصقر المحل "شارون"إن  "فايسغالس"وقال  ،ستوطنين"للمُ 
روج من لقد أراد الخُ ، "خضع لتغيير جذري، دوانية تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاصالعُ 

 .المنصة كجنرال مشوب بالقتال وأصبح صانع سالم عظيم"

 ،ياسر عرفات ، إنههذه الرؤية ناك عقبة رئيسية أمام تحقيقما زال يعتقد أن هُ  "شارون"لكن 
لكن هذا لم  ،ستقلةوجد طريقة لمنع إقامة دولة فلسطينية مُ أنه ال تُ قناعة توصل رئيس الوزراء إلى حيث 

في المناطق التي حكمها ودرب  إرهابا   ا  "أقام نظام اا ر عرفات شخصبَ واعتَ  ،قلل من كراهيته لزعيمهميُ 
رسالهم للقتل وجّهزهم بل وقام ب ومولهملة وحرضهم نظمة ورعاية الدو الرهابيين بطريقة مُ  تسليحهم، وا 

" شارون" "، قامسيرجي إيفانوف"حادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي في مُ و  ،في جميع أنحاء إسرائيل"
 ضع".ر بقتل األطفال والنساء والرُ مَ أَ  ، حيثقاتلو  محترفعرفات بأنه "كاذب  بوصف

جزء كبير من أرشيف ياسر عرفات ” يةاإلسرائيل“ خابراتتلقت المُ 
 زء من مقره بالقرب من على جُ ” اإلسرائيلي“ عندما استولت قوات الجيش

كان  بذلك، "شارون"التهامات  الدالالتوقدمت هذه المواد مئات  ،رام اهلل
عرفات قد أمر بخط يده بتحويل مبالغ طائلة لدعم نشاطات فتح 

طيني ودائرته في قدر غير مسبوق من كما تورط الرئيس الفلس ،"اإلرهابية"
” إلسرائيل“ بوعوده وأشارت الوثائق إلى أن عرفات نكث مراراا  ،الفساد
جتمع الدولي ببناء دولة ديمقراطية حقيقية ذات اقتصاد حديث وقوة والمُ 
 سيرجي ايفانوفنظمة حرب العصابات إلى لقد فشل في االنتقال من رئيس مُ  ،سلحة واحدةمُ 
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ق ر  فَ "سياسة لطة الفلسطينية بنفس أساليب التالعب والفساد و ر في إدارة السُ واستم ،زعيم دولة ديمقراطية
  نظمة التحرير الفلسطينية بهدف ضمان بقائه كزعيم فلسطيني.التي استخدمها في إدارة مُ  "دسُ تَ 

بضعة صحفيين )وبالتالي العديد من  "شارون"منح  ،زء من خطة لنزع الشرعية عن عرفاتكجُ 
كما  ،األرشيفات ليتم نشرها في جميع أنحاء العالم اسرائيليين( حق الوصول إلى هذالصحفيين غير اإل

ساعدة في النشر الخارجي دير الموساد من أجل المُ ندوق السري لمُ لتحويل األموال من الصُ  اا أصدر توجيه
 لكتاب حول هذه الوثائق.

 ،ية في أواخر السبعينياتخابرات الرومانر في نشر شريط فيديو صورته المُ حتى أن شارون فك  
نظمة المخابرات السوفيتية الرومانية( الذي قال عن )مُ  DIEالرئيس السابق لـ  "أيون ميهاي باسيبا"الجنرال 
أشار إلى أن رجاله قد و جتمعين في رجل واحد"، والدم والرجس مُ  ،"لم أر قط الكثير من الذكاء :عرفات

نيكوالي "ية التي أقام فيها عرفات بعد لقائه بالرئيس وضعوا كاميرات خفية في دار الضيافة الرسم
وقال  ،اسه الشخصيين، وأن هذه الكاميرات وثقت انخراط عرفات في عالقات مثلية مع حرُ "تشاوشيسكو

فكر في نشرها دون وأنه يُ  ،”اإلسرائيلية“ خابراتساعديه إن هذا التوثيق وصل إلى أيدي المُ لمُ  "شارون"
 إلنترنت.الكشف عن هويته على ا

خرى بإقناع اإلدارة هدفها بوسائل أُ ” إسرائيل“ هذه الفكرة البغيضة عندما حققت "شارون"لقد أسقط 
على دليل قاطع على تورط عرفات في ” إسرائيل“ حصلتو  ،مكن إصالحهاألمريكية بأن عرفات ال يُ 

لطة الفلسطينية. في السُ  "اإلرهابية"من إيران إلى الجماعات  "كارين إيه"تهريب أسلحة على متن سفينة 
في عملية سفينة نوح على السفينة في البحر، ، االسطول الثالث عشربعد أن سيطرت القافلة البحرية و 

في رسالة خاصة إلى الرئيس بوش لطة الفلسطينية نفى رئيس السُ بينما  ،وتم اعتقال طاقمها واستجوابهم
المعلومات االستخباراتية بما في ذلك التنصت  ومع ذلك فإن ،ورطينأن يكون هو أو أي من موظفيه متُ 

ل أحد بَ صوص االستجواب التي تم أخذها إلى البيت األبيض من ق  ونُ  ،كالمات الهاتفية والوثائقعلى المُ 
عندما علم بوش أن  كانت أكثر إقناعاا و  ،معصمه فيقيدة بسالسل في حقيبة مُ  "أمان"ُموظفي وحدة كبار 

دعا  2002يونيو  24وفي  ،أعلن أن الرئيس الفلسطيني غير ذي صلة ، ثمعرفات كذب عليه بوقاحة
 الشعب الفلسطيني إلى انتخاب زعيم جديد.

أصدر  "إسرائيليين"روعة ضد في أعقاب عدة هجمات مُ  ،2002في تشرين الثاني )نوفمبر( 
 ،بالداخل حاصرينوترك عرفات وبعض رجاله المُ  ،-مقر عرفات وهو- قاطعةأمراا بتطويق المُ  "شارون"

 بقطع الكهرباء، وأمر سميه أحياناا كان يُ  كماكانت تعليماته هي جعل الحياة بائسة لـ"كلب المقاطعة" 
بهدم جدار آخر  D9درعة مجموعة من الجرافات المُ  "شارون"ثم أمر  ،قطع إمدادات المياه وأحياناا 

 ل بضعة أيام.جمع كُ للمُ 



|  |    

 

- 549 - 

اعتقد البعض أنه يجب أن  ،مع عرفات له أخيراا ناك خالفات حول ما يجب فعكانت هُ  ،ومع ذلك
يعتقد البعض أنه يجب أن يتعرض للضرب في و  ،يجب أن تضربه” إسرائيل“ للتصفية وأن يكون هدفاا 

فرده وكان آخرون يؤيدون نفيه، بينما قال البعض إنه يجب تركه بمُ  ،"بإسرائيل"دون ربط العمل  الخفاء
 قاطعة."ليتعفن" في المُ 

حادثة يجريان مُ  "موفاز"ورئيس األركان  "شارون"سمع  ،2002خطير في أبريل جوم بعد هُ 
تصل دركين أن طاقم التلفزيون مُ غير مُ  ،رب من الميكروفونات في حدث عامجلسوا بالقُ  ، حيثخاصة

 صورهم من بعيد.بالفعل بالميكروفونات وكان يُ 

 ".يجب أن نتخلص منه": "موفاز"

 ".ماذا؟": "شارون"

 ".للتخلص منه": "موفاز"

 ."أعرف": "شارون"

 ."نحدث معك اآلأتن أريد أُ  ،لن تكون هناك فرصة أخرى ،رصة اآلناغتنام الفُ يجب ": "موفاز"

ثم  ،عندما نتحرك ال أعرف الطريقة التي تستخدمها لهذا" وقال: ،ضحكة مكتومةضحك  "شارون"
 ".علينا أن نكون حذرين!و  ..صبح جاداا يُ 

 لكن الجيش ،ناشير إليه هُ يُ  "شارون"أي عمل كان  أن التحديد على وجهلم يكن واضح 
اختار قائد سالح  ،حتملة لعرفاتل استراتيجية مُ طط طوارئ لكُ خابرات أعدا خُ جتمع المُ ومُ ” اإلسرائيلي“

جزيرتين صغيرتين إحداهما على تحمسين لنفي عرفات، ؤيدين المُ الذي كان من المُ  "دان حالوتس"الجو 
في رأيه يجب و  ،تملة للرئيسرب من السودان كمنازل جديدة محُ خرى بالقُ الساحل اللبناني واألُ رب من بالقُ 

 علنوبعد ذلك ستُ  ،ساعديه وقليل من الطعام والماء للرحلةناك مع اثنين من مُ إرسال عرفات إلى هُ 
طعة والتوجه إلى قاشاة خاصة لالستيالء على المُ تم تحديد وحدات مُ حيث  ،جودهللعالم مكان وُ ” إسرائيل“
 قبل الغارة إلنقاذ األرواح.المبنى على  ُمنومفي إطالق غاز ” إسرائيل“ وفكرت ،رفة عرفاتغُ 

كما يتذكر رئيس  ،روج عرفات حياا"في النهاية تم إلغاء العملية ألننا "لم نتمكن من ضمان خُ و 
نا نتعامل مع رجل ل شيء كُ كُ  "بعد :"أمير بلومنفيلد"قدم الدكتور وحدة الصدمات في الفيلق الطبي المُ 

 نود الذين جاءوا الختطافه".ومع احتمال اندالع معركة مع الجُ  ،كثيرة صحيةعجوز يعاني من مشاكل 

خشي مسؤولو إدارة بوش حيث  ،داوالت حول عرفات في نهاية المطاف إلى واشنطنوصلت المُ 
وفي اجتماع بالبيت األبيض  ،ال عرفاتباغتي فإنه سيأمر أيضاا  "ياسين"من أنه مثلما قرر شارون تصفية 



|  |    

 

- 550 - 

وبحسب أحد  ،عرفاتب المسبعدم  "شارون"بأن يتعهد  "بوش"طالب  ،2004نيسان )أبريل(  14في 
رأى بوش  ،"أرى وجهة نظرك" وقال كلمات ،للرئيس إنه فهم طلبه "شارون"شاركين في االجتماع قال المُ 

 صراحة بعدم قتل عرفات. "شارون" هوعدراوغاا وواصل الضغط حتى زراء كان مُ أن رئيس الوُ 

خابرات إلى ورجال المُ ” اإلسرائيلي الجيش“بالتشاور مع قادة  "شارون"حتى قبل هذا الوعد توصل 
تورطة في مقتل ياسر عرفات بأي شكل من على أنها مُ ” إسرائيل“ نتيجة مفادها أنه يجب أال ُينظر إلى

 ."بوش"الوعد للرئيس  "شارون" أصبح هذا أكثر أهمية بعد أن قطعو  ،األشكال

___ 
 

ن من اإلفالت من الموت مرات عديدة لمرض معوي وفجأة استسلم الرجل الذي تمك   ،وبعد ذلك
 ،ختلفةختلفة إلى نتائج مُ بادرة من جهات مُ جريت بمُ توصلت االختبارات المعملية التي أُ  !!!غامض ومات

ت دَ ج  وُ ستخدم في االغتياالت، شعة تُ مادة مُ  وهي مناك آثار للبولونيو وبحسب بعض االختبارات كانت هُ 
الملف الطبي لعرفات بينما  ،طبيعياا  اا براء آخرون أنه مات موتخُ  قالو  ،فاتهعلى مالبس عرفات ورُ 

حتى ال  بنقله جواا  "شارون"والذي سمح له - ،رب باريسستشفى العسكري الفرنسي قُ المُ الصادر عن 
وال يستبعد احتمال وفاته بمرض  ،ثير تساؤالت كثيرةيُ  -”سرائيليةاإل“ يموت في منطقة تحت السيطرة

 اإليدز.

بأي شكل من األشكال في ” إسرائيل“ بشكل قاطع تورط” اإلسرائيليون“ تحدثوننفى المُ فمن ناحية 
 ستوى السياسي.جتمع المخابرات والمُ "لم نقتل عرفات" هذا ما كرره أعضاء بارزون في مُ  ،مقتل عرفات

حيث جاء بعد وقت  ،للغاية ال شك في أن توقيت وفاة عرفات كان غريباا  ،خرىية أُ من ناحو 
خلص تحدث المُ المُ  "أوري دان"زعم  (أرييل شارون: صورة حميمة)في كتابه و  ،"ياسين"قصير من اغتيال 

بق بعدم بوعده السا لزماا د يعتبر نفسه مُ عُ إنه لم يَ  "شارون"قال  "بوش"أنه في اجتماع الحق مع  ،لشارون
تسائالا لماذا لم مُ  "شارونـ"ل "دان"خالل تلك الفترة اشتكى و  ،يبدي اعتراضوأن الرئيس لم  ،قتل عرفات

 قدمه للمحاكمة: "إذاا عرفات يتمتع بحصانة كاملة؟"ينفي عرفات أو يُ 
حادثتنا "فجأة قطع مُ : "دان"م قال ثُ  "دعني أفعل األشياء على طريقي"باقتضاب:  "شارون"أجاب 

إن حالة عرفات بدأت تتدهور بعد ذلك  قائالا  "دان"وتابع  هو أمر غير عادي في العالقات بيننا".و 
تب التاريخ على أنه الشخص الذي سيظهر أرييل شارون في كُ واختتم بالقول: " ،االجتماع مع الرئيس

 قضى على عرفات دون قتله".
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نا في هذا الكتاب، أو ت كتابته هُ لما استطع ،من قتل ياسر عرفات :لو علمت الجواب على سؤال
ناقشة هذا من مُ ” إسرائيل“ يمنعني الرقيب العسكري فيحيث  ،حتى أن أكتب أنني أعرف اإلجابة

 الموضوع.

الذي رآه "الوحش و  ،أراد التخلص من عرفات "شارون"ن بأمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين يُ 
بالفعل بتصفية عرفات فقد تم  "شارون"إذا أمر ف ،ماا والذي فشل في قتله قبل عشرين عا ،ذو الذراعين"

 "شارون"وقد حدد  ،ستهدفةخرى مُ أصغر بكثير من أي عملية قتل أُ  اجتماعاتطلقة في ذلك في سرية مُ 
قطة رجح أن تكون نُ بنفسه الهدف من مثل هذه العملية دون أن يعترف بذلك: "األحداث األخيرة من المُ 

ختلفة وجادة "إذا ظهرت بعد عهد عرفات قيادة مُ  :ن خاص عقب وفاة عرفاتقال في بياو تحول تاريخية" 
ختلفة مع تلك القيادة رصة عادلة لتنسيق التحركات المُ تاح فُ ستُ ف ،نفذ تعهداتهاقيادة تُ و  ،ومسؤولة

  .فاوضات الدبلوماسية معها"وحتى الستئناف المُ 

باشر في وفاة من دون االعتراف بالتورط المُ 
ليا خالل تلك الفترة على ق جميع القيادات العُ عرفات اتف

 "محمود عباس" ،”إسرائيل“ أن عزل عرفات حّسن أمن
ين ليخلفه رئيساا ورئيس الوزراء )أبو مازن( الذي عُ 
الذي تربطه عالقات  "سالم فياض"الفلسطيني الجديد 

وثيقة باإلدارة األمريكية، شنوا حملة حازمة ضد 
تشككون يعترفون بأن اباك المُ ؤساء الشحتى رُ  ،"اإلرهاب"

بعد  "اإلرهاب"الفلسطينيين أصبحوا جادين في وقف 
دوء الذي تحقق منذ وفاة عرفات يعود إلى حد كبير إلى التعاون األمني وأن الهُ  "،فياض"و "عباس"صول وُ 

 .االثنين مع الوثيق

 اا،تراجعت تدريجي 2000والفلسطينيين التي اندلعت في أيلول )سبتمبر( ” إسرائيل“ الحرب بين
 .حتى توقفت تماماا  تراجعت ستهدفستمر من التفجيرات االنتحارية والقتل المُ حرب االنتقام المُ و 

___ 
 

الفلسطيني في االنتفاضة الثانية  "اإلرهاب"من اإلجراءات في حربها ضد  عدداا ” إسرائيل“ أصدرت
وبناء حاجز بين الضفة  ،ت واسعة النطاقإلجراء اعتقاال” اإلسرائيلي للجيش“بما في ذلك غزوات برية 

ولكن في حين  ،”إسرائيل“ خولاالنتحاريين دُ  "اإلرهابيين"جعل من الصعب على  "، الذيإسرائيل"الغربية و

 محمود عباس )يسار( وسالم فياض )يمين(
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ضوح أنها ظهر بوُ إال أن اإلحصائيات تُ  "اإلرهابية"نظمات أن هذه اإلجراءات أعاقت إلى حد ما المُ 
لم  "اإلرهابية"قاتلة بعد بدء تلك اإلجراءات، وأن الهجمات  "إرهابية"حاوالتها لتنفيذ عمليات واصلت مُ 

شقائق "وفي عملية انتقاء  "اإلرهابية"ستهدف للعناصر تتوقف إال بعد عدد كبير من عمليات القتل المُ 
 ."اإلرهاب"اغتيال قادة و  "النعمان

على شيء كان ” رائيلياإلس“ خابراتجتمع المُ بسط انتصر مُ المُ  "ستهدفالقتل المُ "بفضل جهاز 
من خالل استثمار موارد دولة بأكملها من خالل  ،االنتحاري "اإلرهاب"هزم: عتبر لسنوات عديدة ال يُ يُ 

 أثبتت "ألرييل شارون"وتحت القيادة الحاسمة  ،خابرات واألسلحة العملياتيةثابرة والتعاون بين المُ المُ 
 ال هوادة فيها على ركبتيها.قاتلة  "إرهابية"مكن وضع شبكة أنه يُ ” إسرائيل“

ل لقد دفع الثمن أوالا وقبل كُ  ،صاحبةستهدف له تكاليف باهظة مُ ومع ذلك فإن استخدام القتل المُ 
ُقتل العديد من األبرياء  ، حيثالذين أصبحوا "الضرر العرضي" لالغتياالت ،شيء الفلسطينيون األبرياء

أو بال  تخلفين عقلياا كان آخرون مُ و  عاقين مدى الحياةوا مُ وُجرح اآلالف بمن فيهم العديد من األطفال وُترك
 مأوى.

في  ومشكوكا   "في الماضي عندما كان األمر كله سريا   :ستوى في الشاباكقال ضابط رفيع المُ 
 دون تعرض ايمكن القيام به االجراءات كم من هذهو  ،شرعيته كان بإمكاننا تنفيذ ضربات قليلة جدا  

هذه الجراءات غير ” السرائيلي للجيش“حامي العام اللحظة التي اتخذ فيها المُ في و ؟ األبرياء للخطر
نتهى األمر بموت لكن ا ،لذا اآلن ضمائرنا أنظف ،فتحنا خط تجميع لالغتياالت ،القانونية والعلنية
 ".الكثير من الناس

ضابطة في و  ،أستاذة قانون في جامعة هارفارد ،2018من عام  اعتباراا  "غابرييال بلوم"كانت 
في تعليقها في  ،ذكرة التي شرعت االغتياالتوأحد واضعي المُ  ،”اإلسرائيلي للجيش“هيئة المحامي العام 

للغاية من أن ما تم التصريح به في األصل كعمل  ة"إنني قلقأعربت عن أسفها الشديد:  2017عام 
 .مارسة عادية"استثنائي يتم اتخاذه في حاالت استثنائية أصبح مُ 

ونزع الشرعية عنها  ،”إسرائيل“ ستهدف إلى حد كبير إلى زيادة تهميشأدت حملة القتل المُ  كما
 ."تو لاج"يتصرف مرة أخرى مثل  "داود"كان و  ،في نظر العالم

ستهدف: لسياسة القتل المُ ” إسرائيل“ أن يشرح سبب تبني "دان حالوتس"حاول رئيس األركان 
ستعدون للذهاب طوال لشرق األوسط: لقد أدركوا أننا مجانين وأننا مُ لوك األساسية في ادونة السُ "هذه هي مُ 

 ".المزيد للتخلص من ينكن مستعدنالطريق وأننا لن 
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كان له  "،ياسين وعرفات" على الرغم من أن مقتل اثنين من الشخصيات البارزة، و ومع ذلك
رجح إنه بينما من المُ  :ندما قالكان على حق ع "عامي أيالون"إال أن  ،بالتأكيد تأثير كبير على المنطقة

واحد من  ،أن يؤدي اغتيال القادة إلى تحويل التاريخ إلى مسار جديد فإنه لن يكون بالضرورة أفضل
 للغاية ينتهي بإطالة مقدار الوقت قبل تحقيق السالم. المسار السابق قد يكون جيداا 

الفلسطيني موحداا بشكل أو عرفات هو الشخص الوحيد القادر على إبقاء الشعب  أنكما اتضح 
وسيطرت حماس  ،وبعد وفاته فشل الرئيس عباس في هذا الصدد ،لطة الفلسطينيةبآخر، تحت سيطرة السُ 

وهو تهديد أكبر ” إلسرائيل“ خطيراا  ل هذا الترتيب الجديد تهديداا شك   ،وأقامت كياناا فلسطينياا ثانياا  ،على غزة
 مضى.بكثير مما كان عليه عرفات في أي وقت 

 ،فارقةللمُ و  ،ساعدة الهائلة التي تلقتها من إيراننجحت حماس في السيطرة على غزة بفضل المُ 
من الصعب تصديق أن حماس كانت ستنجح في يوم من األيام في إقامة دولة خاصة بها في قطاع غزة ف

 ،قات مع إيرانبشدة أي تعاون أو عال "ياسين"وعارض  ،ال يزال على قيد الحياة "الشيخ ياسين"لو كان 
 وفرض رأيه على التنظيم.

وأكبر  ،كان أقسى ضربة تلقتها حماس في تاريخها كله "الشيخ ياسين"مما ال شك فيه أن مقتل 
إلى تحول آخر  لكنها أدت أيضاا  ،”إسرائيل“ عامل في رغبتها في التوصل إلى وقف إلطالق النار مع

 لت إيران أخطر أعداءشك   ،من المشهد "ياسين"زالة بفضل إ، و غير متوقع في مسار تاريخ الشرق األوسط
 صبح قوة إقليمية.الحلقة األخيرة في خطتها لتُ  ،”إسرائيل“
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33 
 الجبهة الراديكالية

 

 ."بشار األسد"جاءت القيادة بشكل غير متوقع إلى 

فه يتوقع أن يخل ،1970الذي سيطر على سوريا في تشرين الثاني )نوفمبر(  "حافظ األسد"كان 
، الذي اختار "ماهر"الخيار الثاني لألسد كان ابنه األصغر  ،تل في حادث سيارةلكنه قُ  "باسل"ابنه األكبر 

 ، بينماهور للغاية ويميل إلى نوبات من الغضب واالنفجارات العنيفةلكنه أثبت أنه متُ  ،مهنة عسكرية
الذي كان في  "بشار"ذلك بقى بعد ت ،لقي أدى إلى وفاته فيما بعدبمرض خَ  "مجد"صيب االبن الثالث أُ 

عندما استدعاه والده إلى دمشق  ،ونبعد التخرج في طب العيُ في لندن  يتلقى تدريباا و مره، العشرين من عُ 
 .1994ميت في عام المُ  "باسل"باشرة بعد حادث مُ 

بعض  باا ويبدو مرعو  ،إلى حد ما وحالماا  نعزالا مُ فهو  "،األسد"أضعف أبناء  "بشار"ر ب  لطالما اعتُ 
كم العائلة كان على لكن قلقه بشأن استمرار حُ  "،بشار"ربما كان والده على علم بنقاط ضعف  ،الشيء

ثم عينه قائداا للقوات  ،تبة عقيدإلى الجيش حيث سرعان ما ترقى إلى رُ  "بشار"رسل أُ  ،رأس أولوياته
توفي ثم  ،للرئاسة جيداا  اا د  ُمعَ  "اربش"بحلول نهاية التسعينيات كان و  للُحكم، السورية في لبنان لتجهيزه

 في الشهر التالي. "بشار"خب وانتُ  2000في حزيران )يونيو(  "حافظ األسد"

كان االتحاد السوفيتي قد تفكك قبل حيث  ،ثقيالا كان في تلك اللحظة بالتحديد  "األسد"لكن إرث 
بنفس تأثيرها في الشرق األوسط  ولم تكن روسيا في ذلك الوقت ،وانتهت الحرب الباردة ،عقد من الزمان

 سوريا فيه.لأن يجد مكان  "بشار األسد"وكان على  ،تشكيلهاعيد كانت الساحة العالمية قد أُ و  ،كما كانت

 ،كانت خزائن الدولة فارغةو  ،لكن االقتصاد السوري كان في وضع أسوأ من أي وقت مضى
وبحاجة ماسة إلى أسلحة  ،زئياا يه الزمن جُ قد عفا عل -يوش في المنطقةرغم أنه من أكبر الجُ -وجيشها 
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ما زالت ” إسرائيل“ األهم من ذلك أنو  ،حديثة
رتفعات الجوالن التي احتلتها من سيطر على مُ تُ 

 ،فتحاا ومُ  عميقاا  لقد كان جرحاا  ،1967سوريا عام 
  .بالتنحي ح له الكبرياء الوطنيسمَ ولن يَ 

كان لدى  2000نتصف عام في مُ 
 ،حاذاة سوريا مع الواليات المتحدةمُ  خيار: "األسد"

تبقية، أو مع إيران ظمى األخيرة المُ القوة العُ  وهي
 "حافظ األسد"قبل عشر سنوات من وفاته أذهل الرئيس ف ،صعباا  لم يكن هذا قراراا  ،القوة اإلقليمية الناشئة

خرى لطرد دولة عربية أُ  تحدة ضدالعالم بموافقته على االنضمام إلى التحالف الذي شكلته الواليات المُ 
مكاسب  ، مثل:قابلمُ الفي  صول على شيءوأعرب عن أمله في الحُ  ،من الكويت "سينصدام حُ "

 والضغط على ،خدراتوتجارة المُ  "اإلرهاب"تورطة في ورفع سوريا من قائمة الدول المُ  ،اقتصادية
 .ذه الُشروطمن ه لم يتلق أياا لكنه ، و رتفعات الجوالنلالنسحاب الكامل من مُ ” إسرائيل“

هود في جنيف في ذروة الجُ  "بيل كلينتون"بالرئيس  "حافظ األسد"التقى  ،قبل ثالثة أشهر من وفاته
سرائيل من  "األسد"رسالة إلى  "كلينتون"حمل ، الدبلوماسية األمريكية للتوسط في اتفاق سالم بين سوريا وا 

من إسرائيل: انسحاب شبه كامل من  تضمنت أفضل عرض حصل عليه "إيهود باراك"رئيس الوزراء 
حيرة طبريا" أي أنه لن يكون في مياه بُ  قدمهسوري  يندأي جُ  ُيبللرتفعات الجوالن باستثناء أنه "لن مُ 
القمة بعد وقت أنهى  "كلينتونبعد سماع هذا العرض من " "األسد" ،ناك وجود سوري دائم على الشاطئهُ 

 قصير من بدئها.

ربما  ،غير المنطقي "حافظ األسد"تحدة كان هذا دليالا على عناد لواليات المُ وا” إلسرائيل“ بالنسبة
من أشد المتحمسين لنظريات  كان "األسد"في نظر بينما  ،بسبب أمراض المعدة والخرف التي عانى منها

وليس  ”إلسرائيل“ جرد قمر صناعيتحدة كانت مُ على أن الواليات المُ  إضافياا  كانت القمة دليالا ، و المؤامرة
من عالقته لن يستفيد و  ،هم آخررتفعات الجوالن أو أي شيء مُ على كل مُ  وأنه لن يحصل أبداا  ،العكس

 .لذلك ضعيفة” إسرائيل“ بدتفيما ، بالواليات المتحدة

األمر الذي كان من  ،2000من لبنان دون قيد أو شرط في أيار )مايو(  "إيهود باراك"انسحب 
بالنسبة له أثبت ذلك أن االستخدام الفعال لحرب العصابات و  ،ةذل  يمة مُ بمثابة هز  "األسد"وجهة نظر 

 جبر حتى أقوى قوة عسكرية في المنطقة على االستسالم.مكن أن يُ يُ 

 بشار األسد حافظ األسد
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نصحه بتجنب مواجهة و رتفعات الجوالن المحتلة على استعادة مُ  "بشار"ابنه  "حافظ األسد"حث 
ومع ذلك كان إليران  ،سوريا ستخرج منها خاسرةوالتي من شبه المؤكد أن ” إسرائيل“ عسكرية مع
بشار "اعتقد  ،تكافئة ضد اليهودشن حرب غير مُ  ن مهامهامو  ،يقودها حزب اهلل "إرهابية"مجموعات 

لماذا  ،على تقديم تنازالت” إسرائيل“ جبرقذرة قد تُ  تطرفين يخوضون حرباا أنه من األفضل ترك المُ  "األسد
 ن الجهاديون على استعداد إلراقة دماءهم؟سفك دماء السوريين بينما كا

نصر المركزي في االرتباط مع حزب اهلل ورعاته في طهران العُ  "األسد"جعل  ،وبناءا على ذلك
يران سلسلة من االتفاقيات بشأن الدفاع المُ وقع   ،عقيدته األمنية مدادات األسلحة ت سوريا وا  تبادل وا 

 دوالر إلعادة بناء جيشه.مليار  1.5ومنحت طهران األسد  ،هاوتطوير 

___ 
 

خوانه العلويين  "األسد" ]الدينيين[ اعتبر العديد من كبار اإليرانيين الثيوقراطيين  "زنادقة وخونة"وا 
” إسرائيل“ دود معوحُ  ،خرى كان لسوريا جيش قويمن ناحية أُ و  ،أساءوا إلى اهلل "فاركُ "للتقاليد المقدسة و

 ومصداقية دولية أكثر من طهران.

كانت الدولة في خضم أزمة ف ،الحكومة اإليرانية لديها بعض المشاكل الخاصة بهانت كا
إلى ف ،"اهلل ةآي"تجاه تزايد واستياء مُ  ،جتمع الفارسيانقسامات حادة في المُ  جودمع وُ  ،اقتصادية حادة

في خطابه عن و  ،في العالم زلة ونبذاا لدان عُ كوريا الشمالية والعراق أصبحت إيران من بين أكثر البُ  جانب
لدان الثالثة بأنها "محور هذه البُ  "بوش"وصف الرئيس  2002حالة االتحاد في كانون الثاني )يناير( 

 قوبات على إيران.بعد ذلك شددت اإلدارة األمريكية العُ و  ،الشر"

ألن األمريكيين كانوا ال يزالون يأملون في جذبها نحو  ،سوريا في "محور الشر" "بوش"ج لم ُيدر  
إلى أن سوريا حافظت على عالقات ودية مع العديد من الدول الغربية مثل  ويرجع ذلك جزئياا  ،الغرب

خابرات رئيس وكالة األمن القومي ووكالة المُ  "مايكل هايدن"قال  ،فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص
األسد ضد الرهابيين "لقد حاولنا التعاون مع  :المركزية خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين

 ."رعان ما تبددتهذه اآلمال سُ ا  أن قاتلوننا في العراق" مضيفالذين كانوا يُ 

قدم المال الذي تحتاجه دمشق يمكن لطهران أن تُ ف ،كان التحالف مع سوريا في مصلحة إيران
ريخ طويلة حركات الصواريخ ذات الوقود الصلب للصواتقدمة مثل مُ والتكنولوجيا العسكرية المُ  ،بشدة
واألهم من ذلك أن  ،إلى خصم إيران الرئيسي باشراا مكن أن توفر سوريا وصوالا مُ قابل يُ في المُ  ،المدى
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الواردات والصادرات اإليرانية عبر الموانئ والمطارات  تسويق هامكنيُ و  ،إلى العالم األوسع وفر جسراا تُ 
 زلة إيران الدولية.خفف من عُ السورية مما يُ 

حيث تحتفظ سوريا بعمليات  ،دير ميليشيا بالوكالة في لبنانكانت إيران تُ  ،هفي الوقت نفس
رية الحركة والتي حُ  االيرانيونطلب  ،وللحفاظ على إمدادات حزب اهلل وعمله ،عسكرية واستخباراتية كبيرة

 .بل تسهيلها أيضاا  ،لم يكن بإمكان السوريين السماح بها فحسب

قود من الزمان كان والده يسمح لعُ ُحلفاءه، فجرد اختيار مُ الشاب فعل أكثر من  "األسد"لكن 
ساعد اإليرانيين  "حافظ األسد"لكن  ،م نقلها براا إلى حزب اهللثُ  ،لإليرانيين بنقل شحنات أسلحة إلى دمشق

بعناية وحذر أي عالقات وثيقة مع الجهاديين  بَ وتجن   ،فقط من خالل السماح لهم بالعمل دون عوائق
أمين  "حسن نصر اهلل"وعقيدة ” إسرائيل“ رصة انتصار حزب اهلل علىرأى فُ  "بشار األسد"ن لك ،أنفسهم

أثرت  وهكذا رب،لكنها رخوة عن قُ  ،قوية من بعيد عنكبوت" بيت"بـ ” إسرائيل“ هعام المنظمة، الذي شب  
 عليه.

وأن  ،دييني نصيبه بكل إخالص مع كل من الثيوقراطيين والجهالق  أن يُ  "األسد األصغر"قرر 
ستودعات جيشه لحزب مُ  "األسد"فتح  ،2002من أوائل عام  بدءاا و  ،ل موارد سوريا تحت تصرفهميضع كُ 

أرض طويلة  -وصواريخ أرض ،نظمة بأسلحة سوفيتية حديثة تفتقر إليها حتى إيراناهلل حيث زود المُ 
 ه.تذى بالذي اعتبره نموذجاا يحُ  "نصر اهللـ"كما فتح أبواب قصره ل ،المدى

حياة اللبنان شريان  حيث تعتبر ،كانت لدى سوريا دوافع عملية لرغبتها في تقوية حزب اهلل
 ،موالت سخية من الصفقات التي شاركت فيها الدولةعُ يجنون الذين  ،قتصادي لسوريا ولجنراالت األسداال

لكن في اآلونة األخيرة انتفض عدد من الشخصيات القوية في لبنان 
رداا على ذلك بدأ رئيس أركان حزب اهلل و  ،ين بالرحيلوطالبوا السوري

نيابة عن اإليرانيين  ،في اغتيال هؤالء، الواحد تلو اآلخر "عماد مغنية"
 "مغنية"ل رجال تَ بلغت حملة االغتيال ذروتها عندما قَ حث  ،والسوريين

الذي شغل مرتين و  ،السياسي األهم في الشرق األوسط "رفيق الحريري"
  وحاول حشد العالم لطرد السوريين من بالده. ،زراء لبنانمنصب رئيس و 

في المصالح بين إيران  ناك تالقياا أصبح من الواضح أن هُ 
ساعدة بعضهم البعض في ومُ  معاا  للتعاملكانوا مؤهلين بشكل فريد معاا  وأن الثالثة ،وحزب اهلل وسوريا

 "الجبهة الراديكالية".” اإلسرائيلي“ خابراتالمُ  جتمعلد التحالف الذي أطلق عليه مُ وهكذا وُ  ،أوقات الحاجة

___ 

 رفيق الحريري
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ثيوقراطية  "إرهابية"تحالف منظمة 
سمحت لشبكة  ،ودولة قومية حديثة ،منبوذة

ترامية األطراف من رجال حرب العصابات مُ 
ُكل هذا سمح  جرمين،وثوريين عصبيين ومُ 

بالعمل بمستوى قوي بشكل غير عادي من 
ر قادة الدول طو   حيث ،الكفاءة العسكرية

وقاموا بتزويد مجموعة  ،نظمة إستراتيجيةوالمُ 
  نتشرين في جميع أنحاء الشرق األوسط.مُ الشطاء تباينة من النُ مُ 

من الحرس الثوري  "ليمانيقاسم سُ "ستوى عملياتي للتنظيم ثالثة رجال: وكان على أعلى مُ 
زعيم  التحالف كما تم ضم ،من سوريا "ليمانمحمد سُ "من حزب اهلل، واللواء  "عماد مغنية"اإليراني، و

إلى بعض  "شلح"وتم دعوه الذي عمل في دمشق برعاية إيران وسوريا،  "رمضان شلح"الجهاد اإلسالمي 
  .االجتماعات الكبيرة

محمود "رئيس البحث والتطوير في حزب اهلل، و "حسن اللقيس"ساعديهم وكان من بين مُ 
لم يكن لحماس أي دور رسمي في بينما  ،المي الفلسطينية في لبنانرئيس حركة الجهاد اإلس "المجذوب

زعيم  "خالد مشعل"ني يحتقر الشيعة اإليرانيين، لكن سُ  " كانالشيخ ياسينألن "، "الجبهة الراديكالية"
عز "ر بخالف ذلك وأصدر تعليمات إلى أحد قادة عمليات التنظيم في دمشق، حماس خارج فلسطين، فكّ 

  ."الجبهة"ن على اتصال وثيق مع األعضاء اآلخرين في اكوالذي ، "ليلالدين الشيخ خ

طوط من خالل شبكة من االتصاالت وخُ 
في توجيه المزيد  "الجبهة الراديكالية"بدأت  ،النقل

 ساعدات الفتاكة للنضال ضدوالمزيد من المُ 
ومن بيروت دعم حزب اهلل سالح  ،”إسرائيل“
 عن ُكلكافآت دفع مُ و  ،الفلسطينيين "اإلرهابيين"
تم كما  ،"انتحارية"قتل في تفجيرات يُ ” إسرائيلي“

تهريبها براا و تفكيك الصواريخ في سوريا أو إيران 
المتالك الحرس  "مجذوب"الورتب  ،قاتلو الجهاد اإلسالمي تجميعهاأو بحراا إلى قطاع غزة، ثم أعاد مُ 
 "الشيخ خليل"و "مشعل"تلقى  ، بينماي في لبنانقاتلي الجهاد اإلسالمالثوري صواريخ بنفس الطريقة لمُ 

كبيرة تم نقلها إلى  خبرات معرفيةساعدة مالية كبيرة من إيران )ربما بدون علم ياسين(، باإلضافة إلى مُ 
  نع.غزة وساعدت في إنتاج صواريخ محلية الصُ 

 حسن اللقيس قاسم سليماني

 محمود المجذوب عز الدين الشيخ خليل
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ئ وصوامع حزب اهلل في بناء مجموعة هائلة من المخابالتابع ل "لقيس"الضون ذلك بدأ في غُ 
تم تمويههم و  ،جوماعد في شن هُ أو تسُ  إسرائيلياا  مكن أن تواجه غزواا الصواريخ في جنوب لبنان التي يُ 

تعلم ” إسرائيل“ كما لم تكن ،هائبناعندما قاموا ب لم ترهم” اإلسرائيلية“ خابراتكبيرة لدرجة أن المُ  ،بخبرة
كان حزب اهلل يمتلك  ،ألحد التقييمات وفقاا و  2003ام لول عبحُ و  ،عدات القاتلة التي يتم تجميعهابكمية المُ 

 أكبر ترسانة أسلحة بحوزة قوة حرب العصابات.

لكنها اآلن  ،”إسرائيل“ على حتلة جديداا دود وفي األراضي المُ لم يكن وجود أعداء على الحُ بالطبع 
جهاد اإلسالمي في وال ،حزب اهلل في لبنان-ل ما كان في األساس قوة منسقة واحدة بَ حاصرة من ق  مُ 

 زودة بأسلحة إيرانية.مولة بأموال إيرانية ومُ لها مُ كُ  -فلسطين، وسوريا في الشمال

 

___ 
 

المسؤولة عن اكتساب المعلومات والتصدي لمثل هذا التهديد الخارجي ” اإلسرائيلية“ كانت الوكالة
كيف نفسها كبير إلى أنها لم تُ  ويرجع ذلك إلى حد ،هودها لم تكن كافية على اإلطالقلكن جُ  ،هو الموساد

درات التكنولوجية درة الموساد على اختراق التنظيمات الجهادية وافتقاره للقُ عدم قُ ألن  ،تغيرةمع األوقات المُ 
صول إلى جهاز خلوي وبرمجيات تشفير وسلسلة من اإلخفاقات في عالم يستطيع فيه الجميع الوُ 

وغير  ؤشرات على أن الموساد أصبح قاصراا لها مُ ، كُ "مشعلـ"شل لالعملياتية الجسيمة بقيادة االغتيال الفا
ولكن حاول الموساد اختراقها  ، حيثمن أي دولة عربية وثباتاُ كانت إيران خصم أكثر تطوراا و  ،الفع  
 إجراءات أمنية ميدانية صارمة في سوريا.اتخذ  "بشار األسد"

على  ،"الجبهة الراديكالية"بها أعضاء في  حاول الموساد إفشال مشاريع خطيرة قام ،ناكنا وهُ هُ 
خضرم في الصناعات العسكرية المُ  "أناتولي كونتسيفيتش"أن الجنرال  ”إسرائيل“ علمت سبيل المثال

تم تجاهل و  "،VXغاز األعصاب " ساعد سوريا في إنتاج أكثر األسلحة الكيميائية فتكاا الروسية كان يُ 
بشكل غامض على متن  ميتاا  "كونتسيفيتش"سقط  2002أبريل لذلك في  ،االحتجاجات الرسمية لموسكو

 رحلة جوية من حلب إلى موسكو.

 "،الجبهة الراديكالية"سقة وثابتة ضد ناتناك استراتيجية مُ لم تكن هُ و  ،نفرداا مُ  لكن هذا كان نجاحاا 
رنة مع قابالمُ  ،صومهمدركين للعديد من خطط وأفعال خُ على نحو خطير غير مُ ” اإلسرائيليون“ وظل

عتبر الحلقة الضعيفة في مجتمع كان الموساد يُ  ، حيثحتلةفي األراضي المُ  "أمان"نجاحات الشاباك و
 خابرات.المُ 
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لدرجة ال  والتراجععاس كان الموساد يشعر بالنُ و  ،من الوكالة "شارون"استاء رئيس الوزراء 
إفرايم "ة السابقة كان نهج رئيس الموساد بعد الحوادث العملياتيو  ،خاطرةفي المُ  جداا  تردداا مُ كان و  ،ترضيه
دوف "كما أوضح  ،جومبادرة والهُ أخذ زمام المُ  الذي أراد دائماا  "شارون"هو عكس نهج  "هليفي

نفسها في واحدة من أصعب المعارك في حياتها ” إسرائيل“ "في الوقت الذي وجدت فيه :"فايسجالس
بب عدم وجود هذا الجسم الرائع المعروف باسم من فهم س االنتفاضة الثانية، لم نتمكن أبدا  في 

كان الجانب التشغيلي و  ،دودبال حُ بشكيل كبير و مع هاليفي تم تطوير الجانب الدبلوماسي و  ،الموساد
 يمكن االستغناء عنه".و نسيج غير ضروري و لحق له بمثابة مُ 

 

___ 
 

في قائمة التصفية  اا كثر إلحاحوكانت األهداف األولية واأل ،تزامنت هذه الفترة مع ذروة االنتفاضة
 الفلسطيني. "اإلرهاب"هي أولئك الذين شجعوا 

)التي  "اإلرهابية"لتزويد جماعة التنظيم  1800حزب اهلل الخاضع للسيطرة اإليرانية أنشأ وحدته 
كما  ،تأسست تحت رعاية فتح بزعامة عرفات( بالمال والتدريب على المزيد من العمليات االنتحارية

االنتحارية ألعضائها في الضفة  "اإلرهابية"كة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية في لبنان العمليات دعمت حر 
 الغربية وقطاع غزة بالمال والتدريب والتوجيه.

ها قال رئيس، و ملء الفراغ "أمان"ضادة قوية من جانب الموساد حاولت بادرة مُ في غياب أي مُ 
بتمييز خمسين  "أمان"منا في من ناحية أخرى قُ و  ،يكاا عملياا : "الموساد لم يكن شر "أهارون زئيفي فركش"

طوال  كانوا يعملون في لبنانبينما  ،1800في الضفة الغربية بتمويل ودعم من وحدة حزب اهلل  فلسطينياا 
إصابة عدد من  اا هيكانت الفكرة إذو طاق أصبح الوضع ال يُ حيث  ،الوقت لتنفيذ هجمات انتحارية

 قابل هذه األعمال.يجب دفعه مُ  ناك ثمناا  من أجل التوضيح لقادته أن هُ األهداف في حزب اهلل

قائمة باألهداف )ُيطلق  "أمان"في  "اإلرهاب"كافحة رئيس وحدة مُ  "رونين كوهين"وضع العقيد 
إلى جانب عدد من  ،في حزب اهلل 1800رسان االثني عشر( تضمنت عناصر الوحدة عليها اسم الفُ 

 اإلسالمي وحماس.األسماء من الجهاد 

اباك، للش الذي كان في يوم من األيام عميالا  "قيس عبيد"درجة في القائمة كان أحد األسماء المُ 
 الجيش“من جذب ضابط احتياطي كبير في  "عبيد"تمكن و  ،1800لكنه انشق إلى وحدة حزب اهلل 
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 "عبيد" هفي الديون ووعد كان الضابط غارقاا حيث  ،إلى دبي” اإلسرائيلي
وتم تخديره ووضعه في  ،فخالوقع في ف ،راجه من متاعبه الماليةبإخ
رساله بالبريد الدبلوماسي من السفارة اإليرانية في دبي ،ندوقصُ  إلى  ، ثموا 

همة لـ "حزب اهلل" خالل استجوابه كشف أسرار عسكرية مُ و  ،بيروت
 الذي كان يعرف الكثير من عرب "عبيد"بعد ذلك بدأ و  ،والسوريين

  ."االنتحاريين"ويتحدث العبرية بطالقة في تجنيد  ،”إسرائيل“

ناك قاعدة غير مكتوبة بين وكانت هُ  ،إسرائيلياا  اا مواطن "عبيد"كان 
لكن في ظل ، ”اإلسرائيليين“ خابرات في الدولة تمنع قتل إخوانهأجهزة المُ 

رسان" التي لك فإن قائمة "الفُ ومع ذ ،هذه القاعدةالعمل في تم تعليق  ،االنتحاري "لإلرهاب"التهديد الخطير 
قال  ،"نصر اهللحسن "ونائبيه أو األمين العام  "مغنية"لم تشمل كبار مسؤولي حزب اهلل  "كوهين"وضعها 

 حرب شاملة".ب: "كنا نخشى أن تبدأ هذه شاركين في العمليةأحد الرجال المُ 

بينما كان الشاباك يقوم  :لمناقشة العملية قالوا "شارون"مع  "كوهين"و "زئيفي فركش"في لقاء 
ناك لم يكن هُ فإنه  ،تب العالية في الضفة الغربية وغزةذوي الرُ  "اإلرهابيين"متاز في القضاء على بعمل مُ 

شارون بالكاد كان بحاجة و  ،”إسرائيل“ دودقدم الدعم من خارج حُ نظمات التي تُ من يعمل ضد رؤساء المُ 
بادرات مثل هذه "إنه ألمر مؤسف أنه ال توجد مُ : -الموساد في إشارة إلى-قال بتوتر حيث  ،إلى اإلقناع

 .تأتي من أصدقائك"

ر والئه الذي غي  ” اإلسرائيلية“ خابراتخدرات وعميل المُ تاجر مُ  "رمزي نهارة"الهدف األول كان 
 6في ، ”اإلسرائيلي“ في اختطاف الضابط "عبيد"مالء وكان أحد زُ  ،من لبنان” إسرائيل“ عندما انسحبت

في جنوب  "عين إبل"إلى قريتهما  "إيلي عيسى"سافر مع ابن أخيه كان يُ  2002يسمبر / كانون األول د
ُقتل و رور سيارتهم أثناء مُ  -صخرة مخبأة خلف-بوة ناسفة كبيرة وعند مدخل القرية انفجرت عُ  ،لبنان

 كالهما.

ة كسائق للسفارة اإليرانية سجل في وزارة الداخلية اللبنانيالمُ  "علي حسين صالح" القائمةيليه في 
كان في سيارته السوداء  2003أغسطس  2في  ،1800في بيروت لكنه في الواقع عامل في الوحدة 

في حي  1800خصتها الدبلوماسية، في طريقه للعمل في مقر الوحدة مع رُ  BMWالفاخرة من طراز 
بأة في المقعد الخلفي كانت مخُ انفجرت عبوة ناسفة كبيرة  صباحاا  8:32في الساعة و  ،الضاحية ببيروت

لقائها على بُ  فرة الكبيرة التي من الحُ اا عد خمسين قدمللسيارة مما أدى إلى تمزيق السيارة إلى قسمين وا 
إلى  "صالح"ق جسد عن الحادث أن "االنفجار مز   "أمان"وذكر تقرير  ،أحدثها االنفجار في الطريق

 .زء من السيارة"في كل جُ كل قسم كان  ،قسمين

 قيس عبيد
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التلفزيونية  "المنار"ذكرت قناة حيث  ،خفي احتالله الحقيقيلم يعد حزب اهلل يُ  "صالح"بعد وفاة 
 ".جاهدينمقتل أحد أعظم المُ  ى"حزب اهلل ينع :للحزبالتابعة 

القتيل في الوحدة  "صالح"الذي حل محل  "غالب عوالي"غادر  2004تموز )يوليو(  12في 
 ،فتاحدخل سيارته المرسيدس وأدار المُ و  ،في بيروت "حريك الشيعيحارة "منزله في حي غادر ، 1800

 توفي فور وصوله هلكنو  ،وتم نقله إلى المستشفى ،أصيب بجروح بالغةحيث  ،وبعد ثوان انفجرت السيارة
 .للمستشفى

نية التي أطلقت الجماعة السُ  وقالت ،في لبنان مسؤوليتها مرةوأعلنت جماعة جديدة ظهرت ألول 
 موز الغدر الشيعي غالب عوالي"."لقد أعدمنا أحد رُ  :"ند الشامجُ "ا اسم على نفسه

” إسرائيل“ وأن ،”ةيإسرائيل“ لم يكن لدى حزب اهلل أدنى شك في أن هذه كانت عملية تضليل
إلى أن  "حسن نصر اهلل"أشار  "،عواليـ"في تأبينه في الجنازة الرائعة التي أقيمت لو  ،كانت وراء االغتيال

فوق نعش  "نصراهلل"وأعلن  ،كرسة لدعم نضال الفلسطينيينكان ينتمي إلى وحدة خاصة مُ  المتوفى
دس والمسجد المغطى بعلم حزب اهلل األصفر: "إنه شهيد في طريقنا إلى فلسطين شهيد للقُ  "عوالي"

 القتل.بالمسؤولية عن  "زئيفي فركش" "أمان"واتهم قائد  ،الكيان الصهيوني" ُيحارب وقد مات وهواألقصى 
___ 

الجبهة "ناك حاجة إلى المزيد لمواجهة لكنه أدرك أن هُ ، "زئيفي فركش"ُجهود ل راا مقد   "شارون"كان 
  .وأن التغيير الجذري داخل الموساد كان ضرورياا  "،الراديكالية

وتم اقتراح عدة أسماء بما في  "هاليفي"استبدال  "شارون"أراد 
لكن ، ”اإلسرائيلي الجيش“جنراالت دامى المحاربين في الموساد و ذلك قُ 

 ،صديقه العزيز "مئير داغان"فكر في شخص واحد فقط: كان يُ  "شارون"
 ،وعدوانياا  صارماا  "داغان"كان حيث  ،الذي خدم تحت قيادته في الجيش

للقتال ضد  "شارون"وهو بالضبط ذلك النوع من األشخاص الذين احتاجه 
 ."الجبهة الراديكالية"

 ،1995في عام ” اإلسرائيلي الجيش“قد ترك  "داغان"كان 
في مكتب رئيس  "اإلرهاب"كافحة وأصبح فيما بعد رئيس مكتب مُ 

: "دغان"قال  ،تهدف إلى تعطيل الموارد المالية للعدو "سبير"سمى وبهذه الصفة أنشأ هيئة سرية تُ  ،الوزراء
ء  ال يتجزأ من حملتنا ضد خصمنا "لقد أولت أهمية كبيرة للحرب االقتصادية التي كان يجب أن تكون جز 

 الرئيسي".

 مئير داغان
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نظمات التي تحتفظ بأموال نيابة عن بحظر جميع المُ ” إسرائيل“ إلى قيام "سبير"أدت تحقيقات 
ظرائه مكتب التحقيقات الفيدرالي ونُ  "سبير")حث  ،سلمين األثرياء في الخارجوبعضها يأتي من المُ  ،حماس

 ولم تلق تحذيراتهم آذاناا  ،سبتمبر 11لدانهم، ولكن هذا كان قبل األوروبيين على فعل الشيء نفسه في بُ 
حيث  ،واضح "هليفي"و "داغان"وموساد الفي أحد االجتماعات كان التناقض في األسلوب بين  ،(صاغية

شير إلى أن بعض األموال التي قدمتها إيران لحركة حماس تم توجيهها عبر بنك م الموساد معلومات تُ قد  
 ه في زيورخ.أوروبي مقر 

 ".دعونا نحرقها، : "ال مشكلة"دغان"قال 

 حرق ماذا؟""

 لدينا العنوان، أليس كذلك؟"، أجاب دغان: "البنك بالطبع

 SWIFTشاركون أن األمر لم يكن يتعلق بالنقد ولكن بالتحويالت اإللكترونية عبر أوضح المُ 
 في مكان آخر. والتي تم نسخها احتياطياا  "مجموعة برمجة"

درك مديرو البنك أن هذه يُ حينها  ،دعونا نحرقها على أي حال ،"وماذا في ذلك؟ :"دغان"قال و 
 ".سبب أي ضررتُ  ، ولناألموال ليست مشروعة

بشكل عام كان هذا هو النهج  ،ستشاريه ولم يأمر بحرق البنكفي النهاية مشورة مُ  "دغان" لَ ب  قَ 
 "رئيس الموساد بخنجر بين أسنانه". :ض مساعديهكما قال رئيس الوزراء لبعو  "،شارون"الذي سعى إليه 

على و  ،خول في مواجهة واسعة النطاق مع العدوعلى الدُ  لكن هذا ال يعني أنه كان حريصاا 
ل شيء لتجنب صراع عسكري عام يجب أن تفعل كُ ” إسرائيل“ القول بأن "دغان"العكس من ذلك واصل 

 بشكل شامل.به يق الفوز وهو صراع يستحيل تحق ،مع جميع الدول في المنطقة

 "إنها مهمة مؤسسة الدفاع :دد في الموسادلقي محاضرة على مرؤوسيه الجُ أن يُ  "دغان"اعتاد 
مكنة باستخدام وسائل سرية لتأجيل الحرب القادمة ألطول فترة مُ  كل ما في وسعلفعل كُ ” اإلسرائيلية“

 ".ركزةلضرب العدو بطريقة مُ 

___ 
 

وبعد ذلك بوقت قصير وضعه  ،2002د في أيلول )سبتمبر( على الموسا "انغد"استولى 
منذ أواخر التسعينيات ضخت إيران ف ،هود السرية إلحباط برنامج إيران النوويمسؤوالا عن الجُ  "شارون"
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عدات والخبرة حيثما أمكن وشراء المُ  ،مكنموارد ضخمة في خطتها الكتساب قدرة أسلحة نووية بأسرع ما يُ 
 ”. إسرائيل“ على وجودياا  شكل خطراا رأى أن إيران النووية تُ  كال الرجلينو ، ذلك

طالما  ،ريده من المال والموظفين والموارد التي ال نهاية لهانه سيحصل على ما يُ أ "دغانـ"قيل ل
 أخذ كل شيء ونزل إلى العمل.ثم  ،نبلة ذريةمن صنع قُ  "اهلل ةآي"أنه منع 

 .صنع العجائب"بوصل مئير وبدأ لقد ، ي تعيينهف حقاا : "لقد كان شارون مُ "فايسجالس"قال 

حدق ويُ  راكعاا وهو إلى مكتبه الجديد في المبنى الرئيسي للموساد وعلق صورة لجده  "دغان"انتقل 
مالء الموساد "انظروا إلى هذه يقول لعُ  "دغان"كان  ،رعب في القوات األلمانية حوله قبل دقائق من مقتلهب

للتأكد من عدم  -نانحن رجال ونساء الموساد موجودون هُ -نا "أنا هُ  ،اتفي مهم كمالصورة" قبل إرسال
 .خرى"دوث ذلك مرة أُ حُ 

عادة تجميعه بالطريقة التي تُ  "غاند"قرر  ز بحدة على هدف جمع أوالا رك   ،ناسبهتفكيك الموساد وا 
صة وفهرستها قرر جمع المعلومات لمصلحتها الخالم يكن من المُ ف ،المعلومات االستخبارية للموساد

أراد  ، كماباشرة ضد العدومكن استخدامها مُ أراد معلومات استخباراتية يُ لكنه وحفظها في مكتبة عاجزة، 
حيث  ،وعمليات تخريب ونصب كمائن واغتياالت ،رعة إلى عمليات استباقية ووقائيةبسُ تؤدي معلومات 

 ."حاربةوكالة مُ " دير الجديدسيكون الموساد تحت قيادة المُ 

حذرته: و  ،: "أخبرت أريك ]شارون[ أنه في رأيي يجب إجراء تغيير عميق في المنظمة""دغان" قال
هل  ،لن يكون األمر سهالا ، و الصحفيونيالحقنا سوف  ،لدفع الثمن ستعداا نت مُ قرر ما إذا كُ "عليك أن تُ 

 ستعد لدفع الثمن؟ قال ذلك.أنت مُ 

 كيفية دعم شخص ما. "أريك"عرف 

كما  ،صول على الموافقة على العمليات السريةللحُ  "شارون"على انفراد مع  "دغان"ما التقى  كثيراا 
كان دغان يصل في  ،"كانت تلك أيام هستيرياوصف ضابط كبير سابق في الموساد الحالة المزاجية: 

راخ على الجميع بأنهم لم يسلموا لول الليل لم يتوقف عن الصُ وحتى حُ  ،بكر من الصباحوقت مُ 
 نهم ال قيمة لهم".البضائع وأ

 "نقاط االتصال"وظفين في قسم هم بشكل خاص "تسوية" المُ كان من المُ  ن"دغا"من وجهة نظر 
ل وراء كُ ، كان هذا في عينيه "القلب الحقيقي للموسادو  ،مالء وتشغيلهمالذي كان مسؤوالا عن تجنيد العُ 

 ."ذكاءالكيفما وضعتها معاا هناك و عملية 
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باط التحصيل" )كاتسا(، وضباط الحالة من "ضُ  "نقاط االتصال"ن في كان الموظفون األساسيو 
 تطورين ومهرة في التالعب.مُ و حترفين كانوا مُ  ،الذين جندوا العمالء وأدارواهم

االنقسام الذي  "داغان"وصف  ،تالعب ضباط التحصيل بالموساد نفسهفقد  ،"داغانـ"ل اا لكن وفق
من أجل إقناع و  ،كاذيب"باألغذي نفسه ل للباطل يخدع نفسه ويُ واجهه عند توليه منصبه بأنه "نظام كام

رب ما بالقُ  قدم الشاي في مكتب  جندون رجالا يُ يُ  ،ريدونلسنوات فعلوا ما يُ  ،نفسه والموساد بأكمله بنجاحه
كانوا بحاجة إلى اإلمساك فقد  ،داخل مشروع الذرة اإليراني أن لديهم شخصاا بويقولون  ،نشأة نوويةمن مُ 
عطائهم حذاء في المؤخرةمن ذوي الياقات ا بهم  ".لبيضاء وا 

مالء الختبار كشف وطالب بأن يخضع جميع العُ "نقاط االتصال"، فريق إجراءات  "داغان"غّير 
بشدة على إخضاع "نقاط االتصال" احتجوا باط التحصيل في ضُ لكن  ،الكذب إلثبات أنهم مصادر موثوقة

ولن يرغبون في العمل  ،سيتم إهانتهمو  ،ر عن عدم الثقةعب  سيُ لك ن ذأل ،وكالئهم الختبار كشف الكذب
 .معنا مرة أخرى

 ويخون الرجل يخون بلده ،"هل أنت أبله؟.. وسأل أحدهم: دير بشدة هذه االعتراضاترفض المُ 
 قابل المال؟"ضوع لجهاز كشف الكذب مُ هل تعتقد أنه لن يكون على استعداد للخُ  ،ل ما هو عزيز عليهكُ 

"نقاط ل أفراد بَ حاولة من ق  مُ  ة جهاز كشف الكذب كانت في الواقعقاومإن مُ  "داغان"قال 
باط قابلة مئات ضُ لمُ  لقد بذل جهداا  ،مالء غير موثوقينلتجنب "فضح خدعتهم" ألنهم جندوا عُ  االتصال"

ل ثالثة فجأة كُ  دير الموساد يراهتكرر: "العميل الذي لم ير مُ على أساس مُ و الموساد في جميع أنحاء العالم 
 ،في عملياته، ويسأله أين نجح ولماذا فشل ولكن أيضاا  ،ستوى النظري فقطوال يهتم به على المُ  ،أشهر

 ".وف فوق عيني في وقت الحقدرة رؤساء الرجل على سحب الصُ هذا أعاق بشدة قُ 

الوكالة وأعلن أن  ،الة قام بتضييق مهمتهالموساد على أساس حرب فع   "دغان"جرد أن وضع بمُ 
حاول الحصول على سالح نووي عادية تُ أحدهما كان أي دولة مُ  ،سيكون لها هدفان عريضان فقط

 حتى يتوقف،عدات والمواد الخام تعطل استيراد المُ تم سي، و والمشروع النووي اإليراني على وجه الخصوص
ضايقة واالستعانة للمُ  لماء النوويونوستتعرض المرافق التي تعمل بالفعل لتخريب خطير، وسيتعرض العُ 

ذا لزم األمر قتلهم. ،بهم  وا 

ناك خطط لشن حرب شاملة مع إيران أو لم تكن هُ ف ،"الجبهة الراديكالية"الهدف الثاني كان 
طوط اإلمداد التي تنقل األسلحة إلى حزب اهلل وحماس والجهاد مكن أن يكسر خُ لكن الموساد يُ  ،سوريا

مكن أن تقضي على كبار ويُ  ،األفراد "اإلرهابيين"الحق تُ  مكن أنكما يُ  ،اإلسالمي في فلسطين
 حتى لو كانوا جنراالت سوريين. "الجبهة الراديكالية"الشخصيات في 



|  |    

 

- 566 - 

ابرات على السماح لعملية المخُ  "زئيفي فركش" "أمان"وافق رئيس  "شارون"بموجب أوامر من 
نشاء "تجمع مكن من خالله شترك يُ استخباراتي" مُ  العسكرية الخاصة به بالتعاون الكامل مع الموساد وا 

 لموارد الموساد العملية. هائالا  شاركة جميع المعلومات االستخبارية وتوسيعاا مُ 

تامير " "دغان"ن عي   ،نظمات وقيادة مئات عمليات الموسادهد الهائل بين المُ لتنسيق هذا الجُ و 
 "،سايرت ماتكال"في  سابقاا اا كان ضابط حيث "،زحقوس قُ "قائد وحدة العمليات التابعة للوكالة  "باردو

صيب برصاصة أثناء عملية عندما أُ  "يوناتان نتنياهو"وكان يقف بجانب 
رجل عمليات شجاع يتمتع برؤية  "باردو"كان و  ،الرهائن في عنتيبي

  ."دغاننائباا لـ"ينه يعت ، كما تماستراتيجية وقيادة ال تُقهر

م قد   ،القيادة العليا للموساد نتدىومُ  "دغان"أمام  ،2003في مايو 
كثف لمدة أربعة أشهر لوقف هد مُ نتاج جُ وهي  ،خطة سرية للغاية "باردو"

تقدمة لي هو أن دولة مُ "االفتراض األو   "باردو"بدأ  ،المشروع النووي اإليراني
صول على والتي تسعى إلى الحُ  ،ولديها ثروة من الموارد مثل إيران تكنولوجياا 

مكن أن يكون الوقف الفوري بعبارة أخرى ال يُ و  ،تنجح في القيام بذلك في نهاية المطاف"قنبلة ذرية س
 ستوى السياسي في إيران.للمشروع إال نتيجة لتغيير الفكر أو تغيير في هوية المُ 

 في هذه الحالة أمامو  :واصل حديثه "باردو"لكن  ،في الغرفة ةُسمعت بعض التنهدات والغمغم
 :اراتثالث خي” إسرائيل“

 األول: غزو إيران.

 .الثاني: إحداث تغيير في النظام في إيران

واصلة المشروع النووي أكبر ستوى السياسي الحالي بأن الثمن الذي سيدفعونه لمُ الثالث: إقناع المُ 
 ".مكن أن يكسبوه من إيقافهمما يُ 

لخيار الثالث التخاذ لم يتبق سوى ا ، فإنهألن الخيارين األول والثاني كانا غير واقعيين اا نظر 
قررون لدرجة أنهم سيُ  "اهللة آي"إجراءات علنية وسرية من شأنها أن تضع الكثير من الضغط على 

لى أن يتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن األمر و  ،"في هذه األثناء بإيجاز: "داغان"قال  ،االستسالم ببساطة ا 
على  وتكرارا   صولهم مرارا  الوسائل لتأخير حُ من  يجب أن نستخدم عددا  ، ال يستحق العناء بالنسبة لهم

 ".بالسالح بعد يحصلوا علىقطة االنهيار لن حتى عند نُ  ،نبلةقُ 

 ساعدة من أصدقاءفكرة جريئة حول كيفية القيام بذلك: من خالل طلب المُ  "دغان"كان لدى 
ظم دول الشرق األوسط كان يعلم أنه في حين أن معُ  ،أعداء حتى أولئك الذين كانوا ظاهرياا  ،”إسرائيل“

 تامير باردو
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ناك تقاطع مصالح "هُ  :وقال ،وعملية إال أنها في السر كانت أكثر استيعاباا  ،علناا ” إلسرائيل“ عاديةكانت مُ 
عظم تلك الدول مثل األردن ومصر لم تتوافق مصالح مُ ف ،بيننا وبين كثير من الدول العربية" ليس صغيراا 

مع مصالح الثورات الشيعية  ،خليج والمغرب وما إلى ذلكالو مارات اإلوالمملكة العربية السعودية و 
كانت حيث  ،سلحة بالوكالة عنهمناهيك عن الميليشيات المُ  ،لفائها في دمشقأو حُ ]الدينية[، الراديكالية 

 ”. إسرائيل“ وربما أكثر من ،تلك الدول العربية تخشى في الغالب فكرة امتالك إيران لسالح نووي

خابرات في تلك الدول عدد من المزايا على الموساد: كان ة كان ألجهزة المُ من وجهة نظر عملياتي
 عاديةمُ الدول الحافظوا على عالقات دبلوماسية مع بذلك و  ،يتحدثون اللغة بشكل مثالي عمالءها عرباَ 

يمكنهم السفر في تلك كما  ،على األقل على السطح( تكون عالقات جيدة جداا  )أحياناا و ،”إلسرائيل“
يران و ة، عادية دون عوائق نسبيلدان المُ البُ  في كثير من الحاالت كان لديهم بالفعل جواسيس في سوريا وا 

 بسبب صراعات القوى العربية الداخلية.و ولبنان لسنوات عديدة، 

العديد من كان و  ،خابرات األجنبيةالموساد بتكثيف اتصاالته السرية مع أجهزة المُ  "دغان"أمر 
خالل السنوات التالية وهي القدرة على تحديد ومراقبة وضرب ” اإلسرائيلية“ الستخباراتاإلنجازات البارزة ل

حول  "إرهابية"االستخبارات التي كانت السفارات اإليرانية ترسل خاليا و في لبنان وسوريا  "اإلرهابيين"
وبينما أدانت هذه  ،كانت نتيجة هذا التعاون "اهلل ةآيـ"معلومات حول المشروع النووي لالن كما أ ،العالم

 كانت تتعاون مع الدولة اليهودية في أكثر المهام سرية. ، فقدفي األمم المتحدة” إسرائيل“ الدول العربية

وفي وقت الحق إلى استقالة العديد من كبار  ،إلى معارضة داخلية حادة "دغان"أدت إصالحات 
تعصبة بالحفاظ على أسرارها، مُ و التزام و ولديها تعهد غلقة نظمة مُ الموساد مُ حيث إن  ،مسؤولي الموساد

 ذاوه ،أي تعاون قد يتطلب أساليب ومصادر إفشاء للوكاالت األجنبية وخاصة العربية منهاأن واعتبر 
مجرد ذريعة لالنحدار الفكري و راء جرد هُ لكن بالنسبة لداغان كان كل هذا مُ و ، قدساتللمُ  ساا يتدن بمثابة

 والعملي.

]وكاالت  خرىعارضة التعاون مع عوامل أُ خطئين وأنه من الحماقة مُ نوا مُ وقال: "اعتقدت أنهم كا
في ل ما لزما بتعبئة كُ كان الموساد مُ و  ،"هافعلنا التياألشياء ُكل الذين رأوا و استخبارات الشرق األوسط[ 

ء راهُ هذا الأخبرتهم أن يتوقفوا عن الحديث عن و  ،من أجل تحقيق أهدافه -أي حليفأي مورد و – وسعها
 ،خرىالخاصة الزرقاء والبيضاء، من أجل القيام بأعمال تجارية مع وكاالت استخبارات أُ  ممتلكاتنافلنجمع 
ال فلن يأخذنا أحد على  ،ض أنفسنا أو مصادرنا للخطرعر  مكن تداول أي شيء ال يُ قررت أنه يُ حيث  وا 

 محمل الجد.
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بالمناسبة أنا ، و رة جماعية كبيرةهجكانت  ،شخص استقالوا عندما جئت إلى الموساد 300" :قالو 
 .سعيد ألن بعضهم غادر"

بعض البروتوكوالت األمنية التشغيلية  "دغان"ألغى  ،من العمليات الُمتزايدفي ضوء الطلب 
منذ عقود قبل توليه المنصب إذا لم يكن هناك ما  كان التي كانت سارية لفترة طويلة وبعضهاو للموساد 

 إلغاؤهاات االئتمان ووسائل االتصال اآلمنة إلجراء عملية ما، فقد تم يكفي من جوازات السفر وبطاق
 تم إلغاء عدد كبير من العمليات بسبب هذه البروتوكوالت األمنية.كما  ،للبقاء في الجانب اآلمن

ناقشات في مكتب قال أحد األشخاص الذين حضروا العديد من المُ . وكما ".دغان"ليس تحت 
ر من أن الوثائق ليست دعي الشخص المسؤول عن وحدة الجوازات الذي حذ  رئيس الموساد: "كان يست

أخرى م يكن هناك خمس جوازات سفر ل خبره أنه إذاآمنة بما فيه الكفاية ولن يصمد أمام التدقيق"، ويُ 
 ".لهخطاب استقالة ُيقدم يجب أن نه إف بُحلول الصباح جاهزة على مكتبه

مق كاف  فستصل "إذا حفرت بعُ  :وكان مبدأه اهل أي قلقلكنه تجو  ،الحقائقهذه  "دغان"أكد 
 .ما ُتريد"إلى  دائماا 

___ 
 

هم وضروري، ولكن إذا تم استخدامه سالح مُ  ستهدفة باعتبارهافي عمليات القتل المُ  "دغان" آمن
أي مكن للعدو تبرير يُ  ،خرى سرية ودبلوماسية وماليةزء من ترسانة واسعة تشمل تدابير أُ باستمرار وكجُ 

مكن رفضها باعتبارها تقطعة يُ وحتى االغتياالت المُ  ،صيبة فريدة لمرة واحدةعملية قتل فردية على أنها مُ 
ذات ستهدف فعالة من الناحية االستراتيجية، يجب أن تكون لكي تكون عمليات القتل المُ و  ،نتاج الظروف

 ستمر.تهديد مُ 

ن استبعاد كبار موظفي العمليات إلى أل، اتفرقة ال قيمة له: "عمليات التصفية المُ "دغان"قال 
عندما أقول "القيادة" أعني و  ،ستوى القيادة كسياسة دائمة ومستمرة أمر جيد للغايةجانب الضرب على مُ 
أنا أبحث عن القيادة التنفيذية ف ،قتل الرقم واحد؟ ليس بالضرورة اا هل سأختار دائم ،بالطبع بالمعنى الواسع

 والتي لها التأثير األكبر على األرض". ر األشياء حقاا ديليا، تلك التي تُ العُ 

شكلة كانت المُ و  ،للعالج السلبي "الجبهة الراديكالية"رشحين من والموساد قائمة المُ  "أمان" وضعت
 ،لم يقم الموساد بمثل هذه المهام -كقاعدة عامةو -حيث  ،ستهدفةلدان المُ سمى البُ فيما يُ  أنهم كانوا جميعاا 

 .رر تغيير هذه القاعدة أيضاا ق "دغان"لكن 
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لدان درات تشغيلية حقيقية في البُ ناك قُ "عندما جئت إلى الموساد لم تكن هُ : "دغان"قال 
لب أوالا من الموساد إنشاء أنظمة توثيق )جوازات سفر من أجل تصحيح هذا األمر طُ و  ،المستهدفة"
قاومة استجواب طويل إذا ظهرت بمُ شطاء وما إلى ذلك( والتي من شأنها أن تسمح للنُ  التغطيةوقصص 

 كوك.شُ 

تلك  ،تمثلة في إجراء اغتياالت زرقاء وبيضاءالسياسة الطويلة األمد المُ  "، فإندغان"كما عكس 
استخدام الوكالء بناءا على تجربته من عمليات التصفية التي  "دغان"ل فض  فقد ، التي شملت أفرادها فقط

"أنا على استعداد للبكاء  ،خالل خدمته العسكرية في غزة ولبنان التي شارك فيهاو  ،حصىعد وال تُ ال تُ 
ل أن لكنني أفض   ،حقيقية عليه صدقني سأذرف دموعاا  ،عيد روحه إلى خالقهعلى نعش أي وكيل يموت ويُ 

 ".اليهود ”اإلسرائيليين“ منقتلى  أن أرى أراهم ميتين من

لكنه أدرك  ،الكثير من هذا العالم اا شخصيلم يفهم ألنه  ،الموساد لتحديث تقنيته "دغانحث "كما 
لدان األخرى، وحتى عن أجهزة االستخبارات في البُ  لف كثيراا تخيوأن الموساد  ا،أنه أصبح ال غنى عنه
يتفهم احتياجات حيث كان –" مسؤول تنفيذي كبير .Nقام بتعيين "كما  ،”إسرائيل“ الوكاالت األخرى في

 التكنولوجيا.لرئاسة قسم  -مالء في الميدانالعُ 

أن الوقت قد  "دغان"يعتقد و  ،في إظهار آثارها "دغان"رعان ما بدأت التغييرات التي أدخلها سُ 
ستهدفة في يجب أن تكون جميع االغتياالت المُ  بأنه من اآلن فصاعداا  وقال ،حان للوكالة لبدء عملياتها
 ."تامير باردو"ديرها نائبه الخارج تحت إمرته وأن يُ 

رونين "و "أهارون زيفي فركش"واندلع شجار صاخب بين الموساد و ،طةهذه الخُ  "أمان" تعارض
وستبقى الضربات  "دغان"تم نقل سوريا إلى والية و القرار:  "شارون"في النهاية اتخذ ، و "أمان"من  "كوهين

 ."أمان"في لبنان تحت سلطة 

في البنية البيروقراطية  قلقاا مُ  ييراا تغ” إسرائيل“ حددت ،بالتوازي مع هذه العملية البيروقراطية السرية
يود التي وضعها على إلى إزالة جميع القُ  2004في مارس  "الشيخ ياسين"أدى اغتيال حيث  ،للعدو

عبة تم نقل من الشاباك: "في اللحظة التي خرج فيها ياسين من اللُ  "اسحق ايالن"وقال  ،العالقات مع إيران
وأصبح خالد  ،إلى القيادة في سوريا ولبنان” إسرائيل“ طر عليهاسيمركز ثقل حماس من األراضي التي تُ 

 مشعل رجل التنظيم القوي".

بإبالغ اإليرانيين بأن حماس جاهزة اآلن لتلقي  "عز الدين الشيخ خليل"رجاله بقيادة  "مشعل"أمر 
لمقاومة". اكتملت جبهة "ا ، حيثعداء بانضمام حماس إلى عضويتهاكان اإليرانيون سُ  ،أي مساعدة منهم
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حاولة لزيادة المدى بدأ اإليرانيون في إرسال أجزاء صاروخية إلى قطاع غزة في مُ  "خليل"تحت إشراف و 
 دربون من الحرس الثوري.كما حضر إلى غزة مُ  ،والفتك لترسانة التنظيم

بمجرد و  ،إلى سيارته بجوار منزله في جنوب دمشق "خليل"صعد  2004أيلول )سبتمبر(  26في 
: "خليل"قال  ،قرية في الضفة الغربية()رن هاتفه المحمول "يا أبو رامي، هذا رمزي من طوباس أن جلس 

 ."خليل"تل "نعم، كيف لي أن أساعدك؟" انقطع الخط وبعد ثانية انفجرت السيارة وقُ 

الرجل األعلى في حركة الجهاد اإلسالمي  "محمود المجذوب"يليه على قائمة المطلوبين 
غادر مكتب الجهاد  ، حيثصباحاا  10:30الساعة  2006أيار )مايو(  26في  ،نانالفلسطينية في لب

الذي كان حارسه  "نضال"اإلسالمي في فلسطين في مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان برفقة شقيقه 
خبأة في الباب عن طريق جهاز تحكم عن نبلة مُ باب السائق انفجرت قُ  "نضال"عندما فتح و  ،الشخصي

 راقب يقف في مكان قريب مما أسفر عن مقتل الرجلين.مُ  عد بواسطةبُ 

تمثلة في عدم الرسمية المُ ” إسرائيل“ عن سلسلة عمليات القتل هذه في أعقاب سياسة "دغان"قال 
ستهدف خارج حدودها: "بالطبع أنا ال أتحمل مسؤولية هذه إعالن مسؤوليتها عن عمليات القتل المُ 

تتعامل مع تحد  مثل حماس والجهاد تريد أن ” إسرائيل“ ذا كانت دولةوأضاف: "لكن كمفهوم إ ،األحداث"
يضع كتفه على عجلة  فمن غير المعقول أن الموساد ال ،االنتحاري "واإلرهاب"اإلسالمي في فلسطين 

 القيادة".

والجهاد اإلسالمي وحماس خسارة فادحة  1800لت الضربات التي استهدفت عناصر الوحدة شك  
وما  ،ل تهديد خطيرتشك "الجبهة الراديكالية"واصلت و  لها، غير الصورة العامةلكنها لم تُ  ،تلتلك التنظيما

 ”. إسرائيل“ نسق أعمالها ضدزالت تُ 

___ 
 

 نود جيش الدفاعبشكل خاص بعمليات اختطاف جُ ” اإلسرائيلي“ لطالما تأثر الجمهور
مكن من أمر رجاله بإجراء أكبر عدد مُ  ،صةهذه الحساسية الخا الذي فهم جيداا  "نصر اهلل"، ”اإلسرائيلي“

أولئك بينما  ،حاوالتفشلت بعض المُ و  ،ركائه في الجبهة بفعل الشيء نفسهونصح شُ  ،عمليات االختطاف
 الذين نجحوا تسببوا بضرر كبير للمعنويات اإلسرائيلية.

 ثالثة اختطفت وحدة خاصة من حزب اهلل "مغنية"وبأوامر من  2000في تشرين األول )أكتوبر( 
من أجل تأمين عودة و  ،اللبنانية” اإلسرائيلية“ دودجنود إسرائيليين كانوا يقومون بدوريات على الحُ 

 هينة مع حزب اهلل.على صفقة تبادل أسرى مُ ” إسرائيل“ المخطوفين وافقت
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فور عودتهم إلى  "اإلرهابي"فرج عنهم في الصفقة النشاط استأنف أسرى الجهاد اإلسالمي المُ 
فرج عنهم من توجيه جناء المُ ن هؤالء السُ تمك  كما  ،مما شن حملة مروعة من التفجيرات االنتحارية ،غزة

من قتلهم أو ” اإلسرائيلي الجيش“قبل أن يتمكن الشاباك و مدنياا  39ثماني هجمات انتحارية ُقتل فيها 
 خرى.اعتقالهم مرة أُ 

طويلة  لقد أمضوا شهوراا  ،س من نفققاتلي حماخرج سبعة من مُ  ،2006حزيران )يونيو(  25في 
” إسرائيلة“ على طول الطريق من بئر داخل قطاع غزة تحت السياج الحدودي وحتى قرية في حفرها سراا 

ناك وجرحوا آخرين نديين هُ وقتلوا جُ ” اإلسرائيلي للجيش“عسكر في عملية جريئة تسللوا وراء مُ و  ،جاورةمُ 
الواقية  "ليطاش"ترة قوا سُ عل  ثم  ،على الطريق باتجاه غزةوأخذوه معهم  "جلعاد شاليط " واحداا  ندياا جُ  وأسروا

 .رسلين رسالة تحد  وغزة، مُ ” إسرائيل“ من الرصاص على السياج الفاصل بين

على الرغم من  ،األسير "شاليط"من تحديد مكان  لم يتمكنوا تماماا ” اإلسرائيلي الجيش“الشاباك و
 ،بشكل استثنائي في جمع المعلومات االستخباراتية والعمليات داخل غزة كانا فعالين "أمان"أن الشاباك و

طوال السنوات الخمس التي و  ،خابرات اإليرانية أثبتت نفسهافإن التوجيهات التي تلقتها حماس من المُ 
  أي فكرة عن مكان احتجازه.” إسرائيل“ في األسر لم يكن لدى "ليطاش"قضاها 

 في االنتخابات الفلسطينية فازتكانت حماس قد طف شاليط[، ]خوقت الغارة بالتزامن مع 
فاز الجناح السياسي  ،وبدعم إيراني ،ستة أشهرفقبل ذلك ب ،حاكمةالمؤسسة البالفعل وأصبحت 

رئيس  "إسماعيل هنيةوأصبح " ،لطة الفلسطينيةباالنتخابات في السُ 
” ليةاإلسرائي“ حاوالتالذي نجا من عدد من المُ  ،نتخبالوزراء المُ 
قيادة لمكان تجمع  2003عام االستهداف في بما في ذلك  ،الغتياله

ساعدات بتقديم مُ  دَ ع  وُ و سافر إلى طهران ثم ، حماس )فريق األحالم(
مق وأعلن خالل تلك الزيارة أن "إيران هي العُ  ،مليون دوالر 250بقيمة 

 ،بالنظام الصهيوني لن نعترف أبداا و  ،االستراتيجي للفلسطينيين"
مليون  35عاد إلى غزة ومعه  ،"دسنواصل الجهاد حتى تحرير القُ سو 

 عبأة في عدد من الحقائب الكبيرة.مُ  دوالر نقداا 

مما أسفر عن مقتل  ،بضربة قوية على غزة "ليطاش"نودها واختطاف على مقتل جُ ” إسرائيل“ ردت
كومة زراء حُ من وُ  داهمات في الضفة الغربية وخطفت عدداا كما نفذت مُ  ،أكثر من مائتي فلسطيني

قابل باإلفراج عن ألف أسير فلسطيني مُ ” إسرائيل“ وطالبت جفن، اله رمشينظمة لم لكن المُ  ،حماس
 ”. اإلسرائيلي“ نديالجُ 

 إسماعيل هنية
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وخطف  ،حدة التوتر "الجبهة الراديكالية"يوليو رفعت  12في و  "،شاليط"بعد أسبوعين من أسر 
بالنسبة لإلسرائيليين كان ف، ”إلسرائيل“ دود الشماليةية على الحُ نديين كانا يقومان بدور قاتلو حزب اهلل جُ مُ 

)خليفة شارون الذي  "إيهود أولمرت"وقد أخبر رئيس الوزراء الجديد  ،أكثر من الالزم واحداا  جوماا هذا هُ 
لى األبدصيب بجلطة دماغية( رفاقه أنه سوف "يُ أُ    .مارس الجنس" مع حزب اهلل مرة واحدة وا 

تشككاا لكنه كان مُ  ،لم يتردد أبداا في استخدام القوة "نشارو " خليفة
قاتلي حزب على كسب مثل هذه الحرب ضد م  ” اإلسرائيلي الجيش“درة في ق  
 "دان حالوتس"جنرال الركان انجرف الى تأكيدات رئيس األ "اولمرت" ،اهلل

مكن هزيمته من الجو من دون تعريض ن حزب اهلل يُ أمن  تأكداا الذي كان مُ 
"باستثناء حمار يحمل كاتيوشا هنا أو هناك"، كان  ،وات البرية للخطرالق

نظمة درة المُ مكن أن تشل قُ قاتلة التابعة للقوات الجوية يُ يعتقد أن القاذفات المُ 
  ”.إسرائيل“ على ضرب

على الرغم من  ،العسكرية "حلوتس" حياهنهى أو  ،باهظاا  ثمناا ” إسرائيل“ فكل   ،كان هذا خطأ فادحاا 
الغرف المحصنة تحت  إال أن مجموعة ،القصف الجوي لمواقع حزب اهلل تسبب في أضرار كبيرة أن

التي  العدد اهذ تعرف الكثير عن” إسرائيل“ لم تكنف ،توقفلم توالقاذفات وأنظمة االتصاالت  األرض،
والتي ، "ةعماد مغني"بأمر من  "حسن اللقيس"قيمت تحت إشراف التي أُ و ، "المحميات الطبيعية"أسمتها 

الهطول استمرت صواريخ حزب اهلل في بينما  ،تطورةعدات مُ باستخدام مُ  حصلت عليها من إيران وسوريا
 تردداا مُ  أرضياا  غزواا ” اإلسرائيلي الجيش“شن  ،يوليو / تموز 29في النهاية في و  ،”إسرائيل“ على شمال
تكبد خسائر فادحة قبل أن ” ئيلياإلسرا الجيش“لكن  ،لقد دمرت بعض مواقع حزب اهلل ،الوغير فع  

 ينسحب بشكل خجل بعد أسبوعين.

من  قق أياا ذلة لم تحُ باسم حرب لبنان الثانية( هزيمة مُ ” إسرائيل“ كانت الحملة )المعروفة في
تعرضت أقوى قوة عسكرية في الشرق األوسط للضرب مرتين خالل ست سنوات من قبل و  ،أهدافها تقريباا 

 ،"(1)جوم التيتشبه الجيش الفيتنامي الشمالي بعد هُ : "لقد كان ما يُ "دغان" قال ،نفس جيش العصابات
 إال أنهم انتصروا في الحرب". ،بعض الضربات الشديدة يهموتلق ،"على الرغم من فشل الهجومو

والوحيد  ،الزعيم األكثر شعبية في العالم العربي "نصر اهلل"أصبح  ،بعد توقيع وقف إطالق النارو 
 في مواجهة عسكرية وانتصر.” إسرائيل“ صد  الذي  ،عديدةمنذ سنوات 

                                                           

هجوم التيت: هجوم شنه الثوار الفيتناميون "الفيت كونج" بتخطيط من الجنرال جياب وقيادته، واستمد اسمه من  (1)
 التوقيت المحلي هناك.االحتفاالت الفيتنامية ببداية السنة القمرية حسب 

 ايهود أولمرت
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حاوالت اغتيال قادة حزب اهلل وعلى بمُ  ،تعويض فشلها في ساحة المعركة” إسرائيل“ حاولت
لقد حاولنا ، ر الصورة"لو نجحنا في قتل نصر اهلل لكان ذلك قد غي   ":حالوتس"وقال  ،"نصر اهلل"رأسهم 

حددة بشأن مكان وجود م الحصول على معلومات استخباراتية مُ ثالث مرات ت ،ولكن دون جدوى"
مرتين أصابت القنابل موقعه لكنها و  ،ذات مرة تم قصف مبنى بعد وقت قصير من مغادرته، و "اهللنصر "

 ،سلحة فوق المخابئ تحت األرض حيث كان يختبئفشلت في اختراق الطبقات السميكة من الخرسانة المُ 
خان يتصاعد من اصطدمت بمكان واحد وفجأة ترى الدُ ، ناك أمر ال يصدقهُ  : "ما بنوه"حالوتس"قال 
 ."ما في األسفل لم تكن تعرفه أبداا  ناك نفقاا درك أن هُ فرة في نهاية الشارع وتُ حُ 

 "اللقيس"التركيز على ” إسرائيل“ يوليو حاولت 20في  ،انتهى مسؤولو حزب اهلل بنفس الطريقة
على الشقة في بيروت  اا صاروخ F-16أطلقت طائرة من طراز حيث  ،من خالل تحديد هاتفه المحمول

قائالا:  "حالوتس"اعترف و  ،ل ابنهت  قُ بينما  ،ناك وخرجتركه هُ  "لقيس"اللكن اتضح أن  ،حيث يوجد الهاتف
 ".نكون"لم نتعامل مع هذا العمل كما كان ينبغي أن 

 

___ 
 

 ،خرىواندالع حرب أُ  ،نود إسرائيليينجُ بعد عام من مقتل أربعة و  ،2007في حزيران / يونيو 
ؤسسات سيطرون على مُ غضبت قوات حماس من أن أعضاء فتح التي يتزعمها أبو مازن ما زالوا يُ 

أدى إلى مقتل عدد وحدث اقتتال داخلي  ،السلطة الفلسطينية على الرغم من فوز حماس في االنتخابات
ستقلة بشكل مُ دولة حماس  تقامأو  القطاع بالقوةعلى حماس استولت  ، ثمكبير من مسؤولي فتح في غزة

 فعال.

حاطة بدول من الشمال والجنوب كانت مُ ، ”إلسرائيل“ مكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبةال يُ 
” إسرائيل“ بينما كانت "الجبهة الراديكالية"سيطر عليها وميزانيات ضخمة تُ  ،نظمات ذات قوة عسكريةومُ 

 .2006نودها في حرب جُ  ترددة بعد أسر وهزيمةنفسها مُ 

قمة سرية في دمشق  "الجبهة الراديكالية"عقد كبار قادة  ،بعد شهر من السيطرة على غزةو 
 ستقبلي ضد العدو.شترك المُ ناقشة النشاط المُ لمُ 

 ،”إسرائيل“ نجحت الجبهة في إعادة إطالق حملة انتحارية داخل دولةو  ،كان الجو احتفالياا 
 طي كامل أراضين الصواريخ والقذائف في لبنان وقطاع غزة كانت تغُ مجموعة من عشرات اآلالف م
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فازت حماس في انتخابات و  ،تدميره في الصيف الماضي” إسرائيل“ لقد هزم حزب اهلل محاولة ،”إسرائيل“
نحو  كبيراا  اا حرزان تقدمكانت إيران وسوريا كل منهما بمفردها، تُ و  ،لطة الفلسطينية وبنت دولتها في غزةالسُ 
 قاومة".واتفقوا جميعاا على أن الوضع كان أفضل ما كان يأمله محور "المُ  ،ستكمال إنتاج سالح نوويا

يعلم أن  "دغان"كان و  ،ومخطط لها ،ؤتمر من مسافة بعيدةالمُ ” اإلسرائيليون“ راقب المسؤولون
 دود.مليئة بالمخاطر وبدون حُ  وهي ،هذه الحرب يجب خوضها في الظل
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34 
 قتل موريس

 

نتصف لقد كان رجالا في مُ  ،بجوار شخص غريب في بار أحد فنادق فيينا "إبراهيم عثمان"جلس 
 ،معه حادثةإجراء مُ في وكأنها ترغب  هتمةترهل العينين، لكن المرأة التي بجانبه بدت مُ أصلع ومُ  ،العمر

قام حيث  ،بباريس والكالوكان يحب ! أيضاا  تحدث الفرنسيةيكان "عثمان" وفهي تتحدث الفرنسية، 
 عن كالب البودل التي رعاها في منزله بدمشق.وتحدث معها  عصير لها،"عثمان" بشراء 

 لم يكنو  ،لموسادللة يمالمرأة ع كانتو  ،لهيئة الطاقة الذرية السوريةاا دير مُ  "عثمان"كان 
، "ثمانعُ "أنواع األسرار التي يحملها  ةتأكدين بالضبط ماهيمُ ” اإلسرائيليون“

وكان من السهل  ،2007وا يعلمون أنه سيكون في فيينا في يناير لكنهم كان
، همة بشكل خاصلم يعتبروا العملية مُ ألنهم  ،إجراء عملية هناك نسبياا 
من  خرينالمسؤولين اآلمن  العديدتولي بالتزامن مع  ماقبتهكان يتم حيث 
 .له أهمية كبيرة ه ربمايعتبرون أنالذين 

عن  "عثمان" حكاياتل "لة الموساديمعَ " تستمعومع ذلك بينما 
 ،بتفتيش غرفته "زحقوس قُ "مالء قام فريق من عُ  ،كالب البودل في الحانة

فتح الفريق كما أن دون جدوى،  يبجثونلي عن أي شيء ذي قيمة، وبدأوا التفتيش األو   يؤديلم لكن و 
 ك دون ترك أي أثر يتطلب جهداا كان القيام بذلو  ،في الغرفة "عثمان"تركها كان قد غلقة حقيبة ثقيلة ومُ 

كان يظهر عليه عالمات  "عثمان"أن أحد المراقبين من فريق الموساد  ضون ذلك الحظفي غُ  ،كبيراا 
  رفته.إلى غُ  وسيعود قريباا  ،التعب

رفة لتولي ودخل الغُ  ،راقبةموقع المُ ترك ، ثم "بعض الوقتأعطني  ،"أنا ذاهب :همس القائد
 معهاموعد للتحدث  طلبو  ،"لة الموساديعم"وشكر الصحفية  ،تعباا  "ُعثمان"ازداد  وقتها ،بنفسه المسؤولية

 إبراهيم عثمان
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قبل وصول عثمان إلى  "لديك حوالي أربع دقائق الالسلكي:قال أحد المراقبين على  في وقت الحق،
 اخرج من هناك ،دقيقتانصد في أذن الفريق "بقي اهمس الر و ، المصعد التحرك نحوثمان في بدأ عُ غرفته، 

 ."ُسرعةب

قد فتح الحقيبة للتو وبدأوا في نسخ الصور الموجودة داخلها  "قوس ُقزح"في الغرفة كان فريق 
صوت متوتر الراصد بقال  ،ثمان داخل المصعدكان عُ  ،بأسرع ما يمكن دون االلتفات إلى ما كانت عليه

عيد أُ ثم  ،ل شيءكُ  تصوير تمتلك الحظة كان قد حتى  ."لعودة عثمان"دقيقة واحدة  الراديو الالسلكي:في 
 خرج االن!"، أمصعدفتح عثمان ال"قال الراصد:  كما كانت،الحقيبة  إغالق

كان أحد و  ،عد ثالثين ثانية فقط على مرأى من غرفته تقريباا الردهة على بُ لى إ "عثمان"وصل 
 ،لويسكي عليهكر وسكب كوب من افي حالة سُ أنه ، من خالل التمثيل دعةأعضاء الفريق يستعد لتنفيذ خُ 

رعة عبر الممر في االتجاه رفة وساروا بسُ خرج باقي الفريق من الغُ  ،قليلة ثوانقبل وصوله بلكن 
  تم االنسحاب". رامل شيء على ما يُ كُ  ،"نحن في الخارج :جاء صوت القائد الهادئ والواثقثم ، عاكسالمُ 

ولكن األمر  ،على الفور شيفرتها اد هناك في ذلك اليوم لم يتم فكالمواد التي نسخها فريق الموس
 .استغرق حوالي أسبوعين

 .رأوا صور المفاعل ألول مرة

في  واونجح ،قنبلةالبناء باتجاه  كبيراا  تقدماا قد حققوا وا كانو  ،كانت سوريا تحاول صنع قنبلة
 بعض قتلمكن حلها عن طريق وكان هذا أحد المواقف التي ال يُ  ،الحفاظ على سرية المشروع بأكمله

 جذري من نوع مختلف.حل تمت المطالبة بعمل حيث  ،األشخاص الرئيسيين

ولهذا عمل بجد  ،”اإلسرائيلية“ كان يحظى باحترام كبير لالستخبارات "بشار األسد"الغريب أن 
والهاتف  ،الهاتف-ل رسالة في سوريا تنتقل بوسائل كهرومغناطيسية مثل أن كُ يعلم كان و  ،لخداعها
قال  ،”اإلسرائيلية“ خابراتل المُ بَ تم اعتراضها من ق  ي -والبريد اإللكتروني وص،نصالو  ،والفاكس ،المحمول

رة يتصل فيها ل مُ أنه في كُ  : "كان يعتقد حقاا 8200ضابط من الوحدة 
–وهذا لم يكن لمحادثتهما،  يستمع "مويشيل"كان  "محمدـ"ب "صطفىمُ "

 ."فادحاا  خطأا  -بالضرورة

محمد "تعليمات للجنرال  "ألسدا"أصدر  ،لتقليل المخاطر
إلنشاء  "الجبهة الراديكالية"مسؤول االتصال الخاص به مع  - "سليمان

 ،ؤسسة الدفاع السوريةستقل عن بقية مُ نفصل ومُ جيش ظل واحد مُ 
حتى كبار المسؤولين والضباط بمن فيهم رئيس أركان الجيش ووزير 

 محمد سليمان
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تكون همة جميع االتصاالت المُ يلة التواصل الوحيدة لوسبأن  "سليمان"أمر و  ،القرار الدفاع ظلوا جاهلين
هذا  ،عاة الدراجات الناريةعن طريق شبكة من سُ و  ،في مظاريف مختومة بالشمعو  ،الورق فقطعبر 

 غير مرئي تماماا  "، وكان البريدسليمانكان يتم العمل به في مؤسسة "التراجع عن العصر اإللكتروني 
 ات.لسنو ” اإلسرائيلية“ خابراتللمُ 

عد أميال القاحلة داخل واد عميق على بُ  "دير الزور"في منطقة  "سليمانـ"تم إخفاء السر األكبر ل
كان يشرف على بناء مبنى إليواء  2001منذ عام و  ،رات في شمال شرق سورياقليلة من ضفاف نهر الفُ 

ن المفاعل السوريين من سيمك  و  ،فاعل نووي كانت سوريا قد اشترته من كوريا الشمالية بتمويل إيرانيمُ 
 ”. إسرائيل“ أنه سيعطيه تكافؤ استراتيجي مع "األسد"وهو ما اعتقد  ،نبلة ذريةنع قُ إنتاج البلوتونيوم لصُ 

كان أحد األشخاص القالئل الذين وثق  "ثمانعُ "لكن  ،هد إلخفاء الموقعأي جُ  "ليمانسُ "لم يدخر 
” اإلسرائيليون“ واآلن يعرف ،فات بخصوصه في حقيبتهوترك مل ،فاعلكان يعلم بأمر المُ و  ،"سليمان"بهم 
 .ذلك

___ 
 

حينها كان  ،2007كانون الثاني )يناير( قبل المواد تلك سيطر على عندما لم يكن الموساد يُ 
عندما و  ،"إليهود أولمرت"ستشاري الدفاع واالستراتيجية صبح كبير مُ في خضم أن يُ  "دغان"دير الموساد مُ 

طة رئيس بشدة خُ  "دغان"عارض  ،2006لحرب ضد حزب اهلل في تموز )يوليو( خوض ا "أولمرت"قرر 
الميليشيات الشيعية من خالل الهجمات الجوية، وقال لمجلس للهجوم على  "دان حالوتس"األركان 
لى األرض على نطاق واسع، لن ع غطاء واق  "أنا أعرف لبنان وأنا أعرف حزب اهلل وبدون : الوزراء

 أكثر انتباهاا آلرائه. "أولمرت"أصبح  "دغان"الوقت وتم التحقق من صحة مخاوف كلما مر و  ،"نجحن

شارك  ،وكان رجل عالقات عامة موهوب ،اآلخرين قراءة آراءمكنه يُ  شخصاا  "دغان"كان 
بعد أن فقد و  ،عالم التجسس والعمليات الخاصةوشاركه أسرار عن العمليات،  األنباء السارة "أولمرت"

أعطى المزيد والمزيد من القوة  ،عسكرية واسعة النطاقالحمالت الو ” اإلسرائيلي لدفاعبجيش ا“إيمانه 
، "لقد آمنت بمئير: "أولمرت"قال  ،"الجبهة الراديكالية"دير التجسس الخاص به لشن حرب الظالل ضد لمُ 

 .وافقة على األفكار المجنونة التي توصلت إليها وكالته"لقد احتاج إلى دعمي من أجل المُ 

خاصةا أنه لم تتمكن أي وكالة  "دغان"خرى في غطاء فاعل بمثابة ريشة أُ كان اكتشاف المُ 
تحدة، ولكن في الغالب كان ، بما في ذلك تلك الموجودة في الواليات المُ من معرفة ذلك استخبارات أخرى

ي برنامج أسلحة نووية، تقدمة فاألخبار القائلة بأن العدو األول للبالد كان في مرحلة مُ  ،للقلق الشديد سبباا 
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مئير إلي بهذه المادة ]الصور  ىقائالا: "أت "إيهود أولمرت"عنه على اإلطالق، يتذكر  لم يعرفوا شيئاا 
ل شيء سيكون كُ  أدركت أنه من اآلن فصاعداا  ،المأخوذة من غرفة عثمان[، وكان األمر أشبه بزلزال

 ".ختلفاا مُ 

ستيفن "ستشار األمن القومي األمريكي إلطالع مُ  "دغان" "أولمرت"بعد ذلك بوقت قصير أرسل 
  .على ذلك "مايكل هايدن"ورئيس وكالة المخابرات المركزية  "هادلي

المصعد حتى الطابق السابع  يركب "مايكل هايدن"بينما كان 
 مألوفاا  من مقر وكالة المخابرات المركزية في النجلي، كان بالفعل ضيفاا 

: "لقد كان في صميم "هايدن"مع  "غاند" استمرت شهرة ،به رحباا ومُ 
خابرات في كل عظمة من جسده، وكان يستمع إلى الموضوع ضابط مُ 

 كان "سهل الكالم وصادقاا  "دغان"أن  "هايدن"بدوره اعتقد و  ،ما اقترحته"
 .، وواسع المعرفة"ومتواضعاا  اا صريح

أسس الرجالن أوثق مستويات الثقة في التاريخ بين أجهزة 
كملة: العالقة بين الوكاالت بأنها مُ  "هايدن"وصف  ،في البلدين وبدء حقبة من التعاون العميقالمخابرات 

 ثقافياا  وأذكياء"صغيرون، ومركزون، ” اإلسرائيليون“ " بينماوعالمياا  "نحن كبار، وأثرياء، ومتطورون تقنياا 
والت دول الشرق األوسط الجهادي ومحا "اإلرهاب"الذي كان يقصد به و ، وذو صلة باألهداف"، ولغوياا 

 تطوير أسلحة دمار شامل.

قترحات حساسة، كان يجلب معه معلومات ومُ  ،وكالة المخابرات المركزية "دغان"ل مرة زار في كُ 
 "هايدن"لكن في ذلك االجتماع في نيسان )أبريل( لم يتوقع حتى و  ،شتركةبعضها خيالي للغاية لعمليات مُ 

لونة من مُ  سخاُ "جلس دغان وفتح حقيبته وأخرج نُ  الذي كان بمثابة ُقنبلة،خبر المفاعل النووي  ،ذي الخبرة
 فاعل في دير الزور".صور المُ 

 براؤه يتفقون مع تحليلتسائالا عما إذا كان خُ مُ  "هايدن"المادة مع  "دغان"لفترة طويلة راجع 
ال تملك أي  ]الشاباك[ وكالتهإال أن  ،درات الموساد في سورياقُ  درك جيداا يُ  "دغان"كان ، ”اإلسرائيليين“

أن يأخذ  "هايدن"لذلك طلب من  ،معلومات حول ما كان يحدث على الطرف اآلخر من الصفقة النووية
 خابرات المركزية بكوريا الشمالية".المعلومات التي أحضرها "وربطها بالمعرفة األوسع لوكالة المُ 

بينما  ،"دبليو بوش جورج"للقاء الرئيس إلى البيت األبيض  "هايدن"في صباح اليوم التالي ذهب 
ديك "إلى نائب الرئيس  "هايدن"مال  ،صول الرئيسشاركون اآلخرون يجلسون وينتظرون وُ كان هو والمُ 

 يدنمايكل ها
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ديهم على األسلحة النووية، حاولون وضع أيالذي كان يعتقد منذ فترة طويلة أن السوريين كانوا يُ  "تشيني
 ".ب الرئيسنتم على حق السيد نائ"لقد كُ  :وهمس

من هذه  : "رقم واحد: تأكدتناقضان عملياا االجتماع بأمرين واضحين ولكنهما مُ  "بوش"أنهى 
تسائالا عن كيفية تأكيد إلى النغلي مُ  "هايدن"عاد  ال تسمحوا بتسريب هذه المعلومات،: ثانياا  المعلومات،
اك المزيد من األشخاص لكن هذا يزيد ريد إشر "من المؤكد أنك تُ  ،دون نشر الخبر” اإلسرائيلية“ المعلومات

 .من مخاطر إفشاء السر"
خابرات المركزية والوكاالت بدأت وكالة المُ  ،حاولتها تحقيق التوازن بين هذين التوجيهينأثناء مُ 

 ،فاعلبشأن المُ ” إسرائيل“ لتأكيد المعلومات التي قدمتها لنا استمر شهوراا  كثفاا مُ  األمريكية األخرى "جهداا 
شترك بين جاءت استنتاجات الفريق المُ  ،المزيد من التفاصيل من مصادرنا وأساليبنا الخاصة"ولجمع 

 قلقة مثلها مثلخابرات المركزية ووكالة األمن القومي في حزيران )يونيو( وكانت مُ البنتاغون ووكالة المُ 
فاعل نووي من هي في الواقع مُ  نشأةكتب الفريق: "خبراء االستخبارات لدينا واثقون من أن المُ ، ”اإلسرائيليين“

 لألغراض السلمية". في كوريا الشمالية "يونغبيون"نشأتها النووية في في مُ  نفس النوع الذي تم بناؤه محلياا 
ر دم  احترام هذا االلتزام ألنه أراد أن تُ  "أولمرت"وأراد  ،”إسرائيل“ لقد التزمت الواليات المتحدة بأمن

في ديمونا إنه بحسب ” إسرائيلة“ نشأة نوويةبراء في مُ وقال خُ  ،التوقيت مشكلة لشك   ،اعلفَ القوات األمريكية المُ 
 ،خالل نصف عام وقدروا أن الجو سيكون حاراا  ،فاعل السوري على وشك االنتهاءما رأوه في الصور فإن المُ 

 ة.وأنهم إذا انتظروا حتى ذلك الحين لقصفه فسوف يتسبب ذلك في تلوث إشعاعي وكارثة بيئي

 
 صورة جوية للمفاعل السوري في دير الزور

كان بإمكان سرب من و  ،للقوات الجوية األمريكية همة بسيطة نسبياا كانت مُ  ،من الناحية العملياتية
خابرات المركزية في الشرق براء وكالة المُ لكن خُ  ،دون أي مشاكل الُمفاعلتدمير  B-2قاذفات القنابل الشبح 
 مة قصف أمريكية في المنطقة ستكون محفوفة بالمخاطر.هاألوسط اعتقدوا أن مُ 
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حادثات فيما وصفه "بواحدة من أكثر المُ  ،محافظون للغاية" يناحلل: "مُ "دغانـ"ل "هايدن"قال 
ذّكرته بعائلة كورليوني في فيلم  "األسد"إن عائلة  "هايدن"قال  ،صراحةا التي أجريتها معه على اإلطالق"

The Godfather الموهوب ليحل  "الدون مايكل"، كان لدى "سوني"ولكن عندما تم طرد ب" "أي العرا
في حادث، "كان على حافظ أن يستقر على فريدو/ بشار"، الذي كان  "باسل األسد"عندما ُقتل و  ،محله

 تسلسل خاطئ في التقدير".خابرات المركزية بأنه "مُ في وكالة المُ  معروفاا 

بدافع و  ،[ من لبنان"2005إحراج آخر بعد االنسحاب ] : "لم يستطع األسد تحمل"هايدن"قال 
 الضعف كان عليه إظهار قوته والرد بالحرب.

 من ناحية :قالو : "عليك أن تنظر إليه من وجهة نظر األسد" عاكس تماماا الرأي المُ  "دغانـ"كان ل
لى األسلحة النووية. صول عوبالتالي الحُ  ،”إسرائيل“ ساواة استراتيجية معيريد الوصول إلى مُ  كان دائماا 

عالوة على ذلك إذا ذهب إلى الحرب بعد ، عدم مواجهتنا مباشرة "ار األسدبش  "ل من ناحية أخرى فض  و 
نشأة نووية في انتهاك لتوقيعه أي أنه بنى مُ  -نشأة النووية جود المُ القصف فإن هذا من شأنه أن يفضح وُ 

يفعلها حتى الروس وحلفاؤه ال أعرف، وبالتأكيد لن  على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، التي ال
ذا أردنا شن الهجوم سراا و  ،بمعرفته يكون سعيداا  حراجه فإن  ا  بقائه طي الكتمان دون اإلعالن عنه وا  وا 

 األسد لن يفعل أي شيء".

اح لدرجة السرية العالية، لم يتم عقده في الجن تم اتخاذ القرار النهائي في اجتماع مع الرئيس نظراا 
اجتماع أي بحيث ال يعقد  ،رفة البيضاوية الصفراء بالجناح السكنيالغربي للبيت األبيض ولكن في الغُ 

 درجة في سجل المواعيد الرئاسية العامة.تكن مُ هناك لما لم 

أن على الواليات المتحدة  دعياا مُ  ،لهجوم أمريكي كان مؤيداا الذي فقط  "ديك تشيني"نائب الرئيس 
اعترفت و  أيضاا، ولكن إلى إيران ،رسال رسالة قوية ليس فقط إلى سوريا وكوريا الشماليةأن تفعل ذلك إل
لكنها ال تعتقد أن الواليات ، ”إلسرائيل“ فاعل في سوريا "تهديد وجودي"بأن المُ  "رايس"وزيرة الخارجية 

لكن سوريا كانت  ،ءتقدمة من البنافاعل كان في مرحلة مُ أن المُ  "هايدن"أوضح و  ،يجب أن تتدخل تحدةالمُ 
 نبلة نووية.صول على قُ ال تزال بعيدة عن الحُ 

هو  ،المتورط بالفعل في حربين في بالد إسالمية "ما قاله لي مايك ]هايدن[ للتو "بوش"ص لُ وخَ 
 . وبالتالي لن نفعل ذلك" وشيكاا  أن هذا ليس خطراا 

 االعتماد على نفسها فقط.” إلسرائيل“ يمكن

___ 
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لكن محللي ، ”إلسرائيل“ وجودياا  تهديداا  -بال شك-شكل تُ  في أيدي السورييناألسلحة النووية 
باشر قد يؤدي إلى سبق مُ هاجمة سوريا دون استفزاز مُ من أن مُ  "أولمرت"وحذروا  "هايدن"اتفقوا مع  "أمان"

بقصف الموقع على الفور قبل  "دغان"من ناحية أخرى أوصى و  ،"األسد"رد فعل عسكري قوي من قبل 
أن تتسامح مع امتالك دولة في حالة حرب معها ” إسرائيل“ مكن لدولة"ال يُ وقال:  ،فاعلعيل المُ تف

 أسلحة نووية".

فربما كانت الحرب المفتوحة مع سوريا ستنتهي على  خطئاا إذا كان مُ  ،كبيراا  رهاناا  "دغان"لقد حقق 
لى الرغم من المخاطر الهائلة ومع ذلك ع ،كلف آالف األرواحلكنها ستُ ” إسرائيلي“ األرجح بانتصار

 زمام األمور.ب مساكاإل ستمر فيأن ي "دغان"فإن رأي  ،وبفضل جاذبيته وثقته بنفسه ونجاحاته السابقة

قاتلة أقلعت عشرات الطائرات المُ  ،سبتمبر 6في صباح يوم الخميس  صباحاا الثالثة  الساعة في
تحركوا باتجاه و  ،ميالا جنوب شرق حيفا 15عد بُ على ” إسرائيل“ من قاعدة رامات دافيد الجوية في شمال

قاعدة،  إخالء على روتيني تدريب من جزء ذلك كان جنوباا، ُثمتوسط الغرب في اتجاه البحر األبيض المُ 
في  ال شيء مميز، ”اإلسرائيلي“ سالح الجو تحركات راقبخابرات العربية التي تُ مألوف ألجهزة المُ وهو 
شاهدون خططو التمرين يخرجون عن عمد إلرباك هؤالء الرجال الذين يُ لكن هذه المرة كان مُ  ذلك،

 اإلجراءات على شاشات الرادار في دمشق.

 ،عن اآلخرين F-l5Iمن طراز  تكون من سبع مقاتالانفصل تشكيل مُ  ،في مكان ما فوق البحر
اف التي كان عليهم الموقع الدقيق لألهديعرف الطاقم حيث كان  ،شماالا  عاكسواتجهوا في االتجاه المُ 

ل قائدهم قبل اإلقالع بَ همتهم من ق  تم الكشف عن أهمية مُ و  ،تدميرها والطبيعة الدقيقة لتلك األهداف
 قبل تركيا فوق ُثمنخفض للغاية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط حلقوا على ارتفاع مُ ثم باشرة. مُ 

 داخل الثالثة المواقع على صاروخاا  عشرين أطلقوا ميالا  ثالثين مدى على السوري، الجوي المجال ُدخول
 .النووي الُمجمع

حتى تم إطالق  لم تكتشف أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم شيئاا  ،لقد فوجئ السوريون تماماا 
ضادة عدد قليل من الصواريخ المُ  إطالقتم بينما  ،ترك أي وقت إلخالء المواقعولم يُ  ،رعةالصواريخ بسُ 

 فترة طويلة.ب هاحيلللطائرات بعد ر 

قت األقمار الصناعية األمريكية واإلسرائيلية التي حلقت فوق سوريا وثّ  ،بعد ذلك بفترة وجيزة
رجب طيب "عبر رئيس الوزراء التركي  "األسد"رسالة سرية إلى  "أولمرت"أرسل  ،التدمير الكامل للموقع

 ،ستمتنع عن اإلعالن عن الهجوم” سرائيلإ“ بضبط النفس فإن "األسد"، قال فيها إنه إذا تصرف "أردوغان
حظر عاهدة لكونها تصرفت في انتهاك صارخ لمُ  ،نقذ سوريا من اإلحراج من كشفهاوهذا من شأنه أن يُ 
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للتو تعرضت لن يضطر العالم إلى معرفة أن سوريا قد و  ،عت عليهاالتي وق  انتشار أسلحة الدمار الشامل 
، والتكنولوجياالثمن سنوات من البحث العسكري الباهظ  بنيه عبرلقصف "إسرائيلي" لمفاعل نووي كانت ت

فاألفضل لجميع  ،ذ للوجوهنق  من االنتقام المُ  وضع يستلزم نوعاا  ذاوه ،نسفتها الدولة اليهودية إلى أن
 كان الحفاظ على هدوء.المعنيين 

نتجت وكالته الذي أ "دغان" ، كاناكما تم تسميته "خارج الصندوق"عملية  الرابح األكبر في
"تبين  :خابرات المركزية هايدندير وكالة المُ والذي كما قال مُ  ،المعلومات التي كشفت المشروع السوري

 ".حق كان على هأن

خصصات ومنح الموساد أكبر مُ  ،كومةيود أموال الحُ من قُ  "أولمرت"خفف  هذه العمليةبعد نجاح 
ناك نشاط واحد تم بار مسؤولي الموساد: "لم يكن هُ قال أحد ك ،الميزانية التي حصل عليها على اإلطالق

 كل ما طلبناه حصلنا عليه".و  ،صدقنظمة بشكل ال يُ نمت المُ  ،تأجيله أو إلغاؤه ألسباب مالية

نت عليه في بكثير مما كُ  بابتسامة راضية: "أريك ]شارون[ ورابين كانا أكثر تردداا  "أولمرت"قال 
د وافقت على ثالثمائة عملية )للموساد( خالل فترة واليتي كرئيس "لق: ضيفاا الموافقة على المهام" مُ 

 للوزراء وفشل واحد منها فقط وأبقينا الغطاء على ذلك".

___ 
 

رئيس أركان  "عماد مغنية"هي قتل  "دغان"كانت إحدى أولويات  ،نذ أن تولى قيادة الموسادمُ 
خابرات والدفاع اإلسرائيليان قتل حاولت المُ : فقد "لدغان"بالنسبة  لم يكن هذا الهدف فريداا  ،حزب اهلل

أكبر قدر من الضرر على الصعيدين ” إلسرائيل“ العدو الذي سبب ،نذ ما يقرب من ثالثين عاماا مُ  "مغنية"
هو القوة الدافعة  واحداا  أن رجالا  "دغان"قود السابقة كان حزب اهلل، واعتقد العملي والسياسي في العُ 
)األمين العام(  ،"مغنية مزيج من رئيس األركان ووزير الدفاعوقال إن  ،جازاتهاألساسية المسؤولة عن إن

ل الصفقات هو القائد السياسي لكنه ليس قائدا  عسكريا  وال هو الرجل الذي يقوم بكُ قد يكون نصر اهلل 
 ".نصر اهلل على األكثر يقول نعم ،الحقيقية مع السوريين واليرانيين

أصدرت و  ،وكان على رأس قائمة المطلوبين ألربعين دولة ،دولياا  باا طلو مفي الواقع  "مغنية"كان 
كافأة قدرها مُ عرض  (FBIمكتب التحقيقات الفيدرالي )كما أن  ،العشرات من الدول أوامر بالقبض عليه

 "مغنية"قتل  -في لبنان في الثمانينيات-ألنه  ،قابل معلومات تؤدي إلى القبض عليهمليون دوالر مُ  25
واختطف وعذب حتى الموت العديد من كبار المسؤولين  ،فخخةاألمريكيين في تفجيرات بسيارات مُ مئات 
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وتعني كلمة ” إسرائيل“ يبدو أنهم ليبراليون" في، "األمريكيون يتذكرون: "دغان"األمريكيين. قال 
 "ليبراليون" التسامح والرحمة "لكنهم بعيدون عن ذلك".

 دركاا كان مُ  بمعني الكلمة، شبحاا  "مغنية"كان  ،ثور عليهتطيع العُ أنه ال أحد يسفي شكلة كانت المُ 
بنفس  كبيراا  هداا س جُ لذلك كر   ،أن وكاالت االستخبارات الغربية كانت تستثمر موارد هائلة لتحديد مكانه

 اتصاالته على دائرة رَ صَ وقَ  ،زيفة حتى داخل لبنانوثائق مُ حيث كان يستخدم  ،القدر لتفادي القبض عليه
تطرفة لتأمين وتوظيف عدد من اإلجراءات المُ  ،ركاء الموثوق بهموالشُ  ،صغيرة فقط من أفراد العائلة

 اتصاالته.

بانفجار سيارته  "غالب عوالي"بعد مقتل القائد البارز في حزب اهلل  2004لكن في تموز )يوليو( 
حصل الموساد على  ،داخليةالمرسيدس، قام التنظيم بعمل فيلم تذكاري عنه تم عرضه في التجمعات ال
خالل جلسة و  ،والموساد 8200نسخة وتم عرضها في ديسمبر على مجموعة من الخبراء من الوحدة 

 طوال الليل قاموا بفحصها على أمل معرفة تفاصيل جديدة حول المجموعة الغامضة.

وأعينهم رفة في مقر الموساد في غُ  تأخر من الليل بينما كان الجميع يجلسون معاا في وقت مُ 
 ".هذا هو موريس ،: "هذا هو8200باط البالغ عددهم لتصقة على الشاشة صرخ أحد الضُ مُ 

وهو يرتدي  "حسن نصر اهلل"أظهرت الصورة على الشاشة  ،"لمغنية"هو االسم الرمزي  "موريس"
شاشة كمبيوتر منضدية ضخمة تم عرض  ينظر إلى ، وكانرداء رجل الدين البني وعمامته السوداء

لكنه انكشف ألجزاء من الثانية وهو يتحرك:  ،وقف أمامه رجل وجهه مخفي في الغالب ،ريطة عليهاالخ
هذا الرجل  ،ختلفة على الخريطة لنصر اهللشير إلى نقاط مُ تبعة موه وقُ لتح، يرتدي نظارة طبية بزي مُ مُ 

 ."عماد مغنية"كان 

ي تلت ذلك تم طرح العديد من األفكار في األيام التو  ،األثركان لديهم على األقل نوع من  أخيراا 
 هلتزويد عناصر  وهميةأو إنشاء شركة  ،كعميلصور الفيديو من أجل تجنيده حاولة تتبع مُ بما في ذلك مُ 

 في الجوار. "مغنية"ن و كيعندما سيقومون بتفخيخه والذي  ،مثل الكمبيوتر المكتبي الذي يستخدمه هدفهم

سيأتي ، قال للموظفين "ال تقلقوا ،بعد موساد لم يكن جاهزاا ال اا،النار عليهم جميع "دغان"أطلق 
 .يومه"

___ 
 

 8200القائد السابق لـ ألن  ،"أمان"في  "أهارون زئيفركش"ثابرة وابتكار جاء االختراق بفضل مُ 
 "أمان زئيفي فركش"ابتكر  ،للعدوإشارات  على تطوير المزيد والمزيد من األساليب لتعميق اختراقحف ز 
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 ،SIGINTو  HUMINT، وهو مزيج من HUGINTسمى نظام تشغيل جديداا يُ  ،اا سوي "اد داغانموس"و
 ،العتراض رسائل األعداء 8200درة مالء الموساد من أجل تحسين قُ بمعنى آخر طريقة الستخدام عُ 

 والعكس صحيح.

طوري طريقة وقت كتابة هذه السطور( أحد مُ أثناء دير الموساد )مُ  "يوسي كوهين"كان 
HUGINT"2002في عام و  ،بسبب العناية التي يبذلها في مظهره ،، والذي يعرفه زمالؤه باسم "النموذج 

كالء الموساد. قسم تجنيد وُ و ، "نقاط االتصال"وحدة لقسم العمليات الخاصة في  موجهاا  رئيساا  "كوهين"كان 
من القالئل الذين تمكنوا من اقتحام وواحد  ،جندين ذكاءا في تاريخ الوكالةأحد أكثر المُ  "كوهين"ُيعتبر كما 

بصفته  تخفياا بينما كان مُ  ،مالء الموساد من بين أعدادهمحزب اهلل والحرس الثوري اإلسالمي وتجنيد عُ 
على استخدام معرفته العامة الواسعة ورؤيته في الطبيعة  كان قادراا و  ،من رجال األعمال األوروبيين

تقديراا و  ،في الموساد في هذه العملية HUGINTمما أتقن منهجية  ،البشرية لتجنيد عدد كبير من الوكالء
وهي أعلى وسام في البالد عن اإلنجازات  ،”اإلسرائيلية“ على جائزة األمن "كوهين"لهذه اإلنجازات حصل 

 ذات الصلة.

 "كوهين"مالء بفضل عُ و  ،لرئاسة عمليات الموساد اإليرانية "كوهين" "دغان"ح رش   ،2004في عام 
 في كسر أجزاء من أنظمة اتصاالت الحكومة اإليرانية مما سمح 8200فريق ، نجح HUGINTو 
أدى ذلك إلى  ،"الجبهة الراديكالية"بالتغلغل بشكل أعمق في شبكة االتصاالت الكثيفة بين قادة ” إلسرائيل“

لحاسوبية التي يتم والمزيد من االتصاالت ا ،المزيد من القرائنو  "،مغنية"توليد مزيد من المعلومات حول 
 ذا صلة. مالء الذين سمعوا أو شاهدوا شيئاا كالمات الهاتف المحمول، والمزيد من العُ ومُ  ،التنصت عليها

لوا عقد اجتماعاتهم في فض   "الجبهة الراديكالية"في النهاية أن كبار رجال ” اإلسرائيليون“ علم
 2006بعد انتصار حزب اهلل في حرب و  ،خابرات السوريةدمشق، حيث شعروا باألمان تحت حماية المُ 

األمين "لذلك أحاط  ،"نصر اهلل" ودها لقتله وقتلستزيد بشكل كبير من جه” إسرائيل“ أن "مغنية"اعتقد 
باشرة هور علناا أو الظهور على الهواء مُ وأقنعه بعدم الظُ  ،راس الشخصيينبطاقم من النخبة من الحُ  "العام

مكن في مخبأ قيادة حزب اهلل تحت حي الضاحية في ضاء أكبر وقت مُ وكذلك ق ،على شاشات التلفزيون
 بيروت.

شعر بأمان أكثر في ي ، حيث كانأما هو نفسه فقد انتقل من بيروت إلى دمشق ألسباب أمنية
وألن الكثير من  ،عتبر صعبة ومهنيةوالتي كانت تُ  ،خابرات السوريةمدينة كانت تحت سيطرة أجهزة المُ 

 في العاصمة السورية. أعماله كانت تتم
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على الرغم من أن حماية "جيش الظل" لسليمان كانت قوية للغاية، إال أن "مغنية لم يصبح فجأة 
لقد سمح فقط لدائرة قريبة من الناس بمعرفة أنه انتقل إلى  ،"دغان"في دمشق" على حد قول  أقل حذراا 
 زور.م المكتوب في جواز سفره مُ االسكما أن  ،وكيف يتنقل ،وعدد أقل يعرف مكان إقامته ،دمشق

يتذكر  ،صول على عميل داخل تلك الدائرة القريبة من سليمانمن الحُ ” إسرائيل“ ومع ذلك تمكنت
 .نا نعرفه عندما كان في بيروت""لقد عرفنا عنه في دمشق أكثر مما كُ "دغان": 

كان يعمل فيه كانت أخطر م ،ستهدفة ومعها طهراندولة مُ لعاصمة كانت دمشق  بالرغم من أن
مالء الموساد داخل وخارج البالد غادرين العديدين من عُ كان من الواضح أن الوافدين والمُ حيث  ،الموساد

عرضهم للكثير من من شأنه أن يُ  ،-وهو أمر ضروري بالنسبة لهم للتخطيط واالستعداد لعملية ما-
مكنه هذه أنه ال يُ  "دغان"مات قرر وبسبب الطبيعة الحساسة للغاية للمعلو  ،التدقيق مهما كان غطاءهم

 خبرين العرب.المرة استخدام المُ 

لجأ إلى دولة أخرى و  ،كم صارم وطويل األمد للموسادتجاهل حُ  "دغان"لذا مرة أخرى قرر 
 ."هايدن"دعا نفسه إلى لقاء آخر مع و  ،ساعدة في إبادة جماعيةللمُ 

نفيذ أو دعم االغتياالت بموجب األمر خابرات المركزية تر على وكالة المُ حظَ يُ كان ومع ذلك 
كان لديهما وجهات نظر و في حين يعتقد كال البلدين أنه من المسموح قتل الناس،  ،12333التنفيذي رقم 

في إعدام شخص ما في بلد لم تكن أمريكا في ال تشارك الواليات المتحدة عادة ف ،ما قانونية مختلفة نوعاا 
 مسلح. حالة حرب معها ولم تشارك في نزاع

خابرات المركزية إلى حل يكون ستشارون القانونيون لوكالة المُ في نهاية المطاف توصل المُ 
رسل رجاله يُ  "مغنية"في سوريا بناءا على مبدأ الدفاع عن النفس حيث كان  "مغنية"ضرب  ،بموجبه قانونياا 

 ضد األفراد األمريكيون. "ةإرهابي"من سوريا إلى العراق لتحفيز الميليشيات الشيعية على تنفيذ هجمات 

ولكن بشرط أن يبقى األمر سراا، وأن  ،ساعدةللمُ  "دغان"على طلب  "بوش"بعد ذلك وافق الرئيس 
نفسه ب "أولمرت"رئيس الوزراء قام  ،وحده، وأال يكون األمريكيون هم من يقومون بالقتل الفعلي "مغنية"ُيقتل 

 قول أي شيء عن التورط األمريكي(. "هايدن"فض )حتى بعد سنوات من الحدث ر و ،كفل ذلك للرئيسو 

خول سوريا ويمكن لرجال األعمال األمريكيين دُ  ،في دمشقفاعلة ال يزال للواليات المتحدة سفارة 
خابرات المركزية بمساعدة وكالة األمن القومي من ن وكالة المُ مك   ما وهذا ،روج منها بحرية نسبيةوالخُ 

 ئها المحليين للبعثة.إرسال أفرادها واستخدام وكال

تعددة القوات مع موارد مجنونة مُ و "كانت هذه عملية ضخمة  :على حد تعبير أحد قادة العملية
بمساعدة من و  ،لقتل فرد واحد" وبحسب علمي كانت هذه العملية األكثر استثمارا   ،استثمرها كال البلدين
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نه التقى في كثير من األحيان مع رفاقه من اكتشفوا أو  ،في النهاية "مغنية"تم تحديد موقع  ،األمريكيين
باط شددة من قبل ضُ ختلفة: مبان مكتبية تحت حراسة مُ نشآت استخباراتية مُ في مُ  "الجبهة الراديكالية"

 "مغنية"كما اكتشفوا أن  ،تخفينراس يرتدون مالبس مدنية مُ رطة السورية، ومنازل آمنة مع حُ وجنود الشُ 
من أجل راحته أعدهن له كان سليمان قد  ،محليات جميالت المظهر كان يزور بانتظام ثالث سيدات

 واسترخاءه.

 راقبةه للمُ تمما عرض ،حراسه الشخصيين في هذه الزيارات إلى النساء "مغنية"لم يصطحب 
 "خطأ أمنياا  قال أحد قادة العملية إن كان ،في مكان لم يكن تحت سيطرته ،لخصمهنشطة العملياتية ولأل

مكن أن يُ أحد ال  من أنممتلئاا بالثقة أكثر الرجال يصبح  ،في النهاية وبعد سنوات عديدةو ، راا كبي ميدانياا 
  ،"أي شيءيستهدفه ب

ولكن إجراء عملية من هذا النوع في مكان كهذا، سيجعل األمر صعباا على "اإلسرائيليين" من 
ستواجه المخاطر الهائلة التي الوفاء بعهدهم لألمريكان بعدم تأذي شخص آخر غير "مغنية"، ناهيك عن 

 تحملها. يهمسيتعين علنشطاء الموساد، والتي 

ناك احتمال واحد كان هُ  ،خططو الموساد إلى عدد من األفكار لكن تم استبعادها جميعاا توصل مُ 
ومع ذلك كان ال يزال هناك عدد من  ،وهو في طريقه من موقع إلى آخر "مغنية"حقيقي: ضرب 

تابعته والقضاء عليه أثناء الركوب أو المشي حيث لم يتضح كيف سيتمكنون من مُ و  ،الصعوبات الخطيرة
وهو ما لم  فاجئة،وفي أوقات مُ  ،ختلفةفي طرق مُ  يتحركو  ،راس شخصيون بشكل شبه دائمرافقه حُ كان يُ 

يه من الخروج قبل أن يتم تنب العمالءكما أنه لم يتضح كيف سيتمكن  ،سبقاا يستطع الموساد التنبؤ به مُ 
غالقها.  المطارات والموانئ وا 

بعد ذلك في تشرين الثاني و  ،طة بعد خطةخُ  "دغان"حيث رفض  ،استمرت المداوالت لشهور
مع اقتراح  "دغان"إلى مكتب  ،براء التكنولوجيا في الموساد "كسارة البندق"جاء أحد خُ  2007)نوفمبر( 

 اا ستقتل هذه القنبلة ظاهري ،عدخخة بالتحكم عن بُ فباستخدام قنبلة مُ  "مغنية"لعملية من شأنها القضاء على 
للهروب من مكان  كافياا  فقط، بدون أضرار جانبية، كما ستمنح العناصر على األرض وقتاا  "مغنية"

رص ستعد إلعطاء الخطة أفضل ما في األمر، على الرغم من أنه يعتقد أن فُ إنه مُ  "دغان"قال  ،الحادث
 نجاحها كانت ضئيلة للغاية.

حول  "مغنية"تابعة ستحيل مُ هو أنه سيكون من المُ  "كسارة البندق"طة االفتراض األساسي لخُ  كان
في  سيكون قريباا منهلذا بدالا من ذلك سيتعين عليهم إيجاد طريقة لوضع العبوة الناسفة في شيء  ،دمشق
 كان دائماا  ،1995عام  "عياش يحيى المهندس"مثل الهاتف الذي قتل  "الهاتف المحمول" ،األحيان بعض
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عنصر الوحيد الذي استخدمه الكان  ،غيرها بانتظامظل يُ  "مغنية"، لكن تم استبعاد ذلك ألن تاحاا مُ  خياراا 
تعددة االستخدامات سيارة ميتسوبيشي باجيرو الرياضية مُ  يقتني رار هو سيارته، في ذلك الوقت كانباستم
 .فاخر ضيفبلون 

تكرر الجزء الداخلي بشكل مُ  السيارة شخصيين كانوا يفحصونراسه الوحُ  "مغنية"علم الموساد أن 
ناك مكان واحد لم يتم فحصه: لكن كان هُ  ،والجزء السفلي من السيارة لمعرفة ما إذا كان قد تم العبث بها

كونات عبوة ناسفة بمساعدة أمريكية تم تهريب مُ و  ،ثبت في مؤخرة السيارةمُ الغطاء اإلطار االحتياطي 
 طابق لغطاء سيارة مغنية.سوريا وغطاء إطار مُ تطورة إلى مُ 

مالء تمكن عُ  2008راقبة الدقيقة في أوائل كانون الثاني )يناير( هور من االستعدادات والمُ بعد شُ 
يقوم بزيارة ليلية إلى إحدى  "مغنية"باعي المتوقفة بينما كان الموساد من االقتراب من سيارة الدفع الرُ 

كما قاموا بزرع عدد من  ،الحتياطي واستبدلوا الغطاء بآخر جديد بقنبلة بداخلهأخرجوا اإلطار ا اته،عشيق
صغرة وجهاز إرسال حتى يتمكن عناصر الموساد في دمشق من رؤية ما يحدث خارج الكاميرات المُ 

 باشرة.السيارة مُ 

على  "نيةمغيكون "باشرة عندما نبلة مُ أنه إذا تم تفجير القُ  ،تفجرات في الموسادبراء المُ وعد خُ 
نبلة عندما اقترحوا أن يتم تفجير القُ  ولكن من أجل التأكد تماماا  ،خول السيارة فإن االنفجار سيقتلهوشك دُ 
أكبر  سبب أضراراا إلى جنب مع المركبات األخرى بحيث يرتد االنفجار عنها ويُ  اا توقفة جنبالسيارة مُ  تكون
رفة حرب خاصة معزولة م تقارير إلى غُ وقد   "،مغنية"لمدة ستة أسابيع طويلة تبع الفريق الضارب و  ،بكثير

 وتكراراا  مراراا كانت الظروف على ما يرام  ،ح لها بالدخولسمَ يُ قلة مختارة فقط  حيث ،عن بقية الموساد
كان  "مغنية"تم إلغاء العملية في الثانية األخيرة، إما ألن ية ة، ولكن في كل مر  وثالثين مر  ولعدد اثنين 
حيث  ،رعة كبيرةأو ألنه ركب السيارة بسُ  ،أو بسبب وجود أشخاص آخرين في الجوار ،آخر برفقة شخص

 نبلة فعالة فقط إذا كان خارج السيارة.القُ تكون 

وهو يقترب من السيارة مع  "مغنية"شاهد عناصر الموساد  ،فبراير / شباط 12في صباح يوم 
سليماني الرجل القوي في الحرس الثوري  ،ي"صاح أحد النشطاء قائالا: "انظر إنه سليمان، رجل آخر

كان من الواضح من  ،"مغنية"على مقربة شديدة من  واقفاا  "باجيروسيارة الـ"اإلسالمي كان يتكئ على 
أن االثنين كانا ودودين للغاية مع بعضهما وبدا شاهدتهم يتحدثون )لم يكن هناك تغذية صوتية( مُ 

صول على لكن كان عليهم أوالا الحُ  ،رفة الحربرجلين في غُ رصة قتل الركض الحماس بشأن فُ  ،البعض
لكنني  ،على وفاة والدته التي توفيت قبل يومين حداداا ، في منزله في روش بينا "دغان"كان  ،الموافقة

لكن  ،"أولمرت"الذي اتصل بدوره برئيس الوزراء  "بدغان"مسؤول الموساد الذي يقود العملية، اتصلت 
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تحدة لرئيس الواليات المُ  يَ كان الوعد الصريح الذي أعط  حيث  ،ضي قدماا لهم بالمُ  أولمرت رفض السماح
 .فقط وحده "مغنية"و "مغنية"قاطعاا بقتل 

إلى منزل آمن في حي كفر سوسة  "مغنية"مساءا وصل  8:30في نفس اليوم حوالي الساعة 
التقى بعدد من  ،خابرات السوريةعد بضع مئات من األمتار من أحد أهم مقار المُ الراقي في دمشق على بُ 

غادر االجتماع قبل أن  10:45وفي حوالي الساعة  ،وضابطين من حزب اهلل "سليمان"ساعدي اللواء مُ 
في ساحة انتظار السيارات. وبينما  "باجيرو"هذه المرة وتوجه إلى سيارة ، و فردهخرج من المبنى بمُ  ،ينتهي

 باشرة صدر األمر بالتنفيذ.قفة بجانبها قبل أن يفتح الباب مُ تو خرى مُ كان يتنقل بين سيارته وسيارة أُ 

 .مات أخيراا و  ،ُمتخفياا  ثالثون عاماا  " الذي ظل  عماد مغنية" في انفجرت القنبلةثم 

 
 [مسائيتصوير االنفجار ]سيارة "عماد مغنية" بعد 

___ 
 

ن على مدى تمك   الذي تكتيكالقاتل حرب العصابات وسيد مُ  ،كان السوريون في حالة صدمة
والواليات المتحدة وأربعين دولة ” إلسرائيل“ االستخباراتية والعسكريةاألعين من  التخفيثالثة عقود من 

 !!بعض نوافذ المبنى بسبب االنفجار تحطمتو تحت مقر استخباراتهم،  تم اغتياله حرفياا ي ،خرىأُ 
في قلب أكثر األماكن النفجار حيث وقع ا ر فقط فيما يفعله هذا بالسوريين"فك  : "دغان"قال 

تى في درك أنهم ليسوا بأمان ححزب اهلل عندما يُ  األسد وما يفعل ر فيما يفعلفك  و  ،حراسة في دمشق
 ".دمشق
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حساسا   "إنك تمنح الخصم إحساسا  وأضاف:  ل بأنك تعرف كُ  باالختراق االستخباري الكامل وا 
 ضيف".شيء سواء عن المنظمة أو عن البلد المُ 

أرسل  ،وأراد أن يبتعد قدر اإلمكان عن القضية برمتها ،حجم الكارثة "األسد"درك الرئيس لقد أ
حطمة المُ  "باجيرو"حتى أنه اقترح نقل  ،لكنه اقترح عدم ذكر الهجوم في سوريا "نصر اهلل"تعازيه إلى 

 ناك.قد مات هُ  "مغنية"ليبدو وكأن  ،ثة الموضوعة فيها تحت جنح الليل إلى بيروتبالجُ 

بل إن بعض أعضاء  ،من السوريين لفشلهم في رعاية رفيقه غاضباا وكان  ،ذلك رفض "اهلل نصر"
إلى اإلنكار  "األسد"اضطر مما  ،اتهموا السوريين خطأ بالتورط في القتل "مغنية"حزب اهلل وزوجة 

 في بيروت. أوامر بعدم دعوة أي ممثلين سوريين إلى الجنازة "نصر اهلل"أصدر و  ،واالعتذار مرات ومرات

نة الذين شاركوا بالس   ،التقى موكب المعزين الشيعةو  ،تحت المطر الغزير "مغنية"أقيمت جنازة 
قبل ثالث سنوات  "مغنية"الذي اغتيل بأمر من  "رفيق الحريري"لتوهم في تأبين زعيمهم المحبوب 

 هذه هي الحياة في لبنان. ،بالضبط

نظم كان يحيث  ،رات الضخمة في جنوب بيروتالطائ سقيفةتمكن اآلالف من االحتشاد في 
ُنقل نعش مغنية إلى ثم  ،في الخارجكانوا عشرات اآلالف  ،حزب اهلل من حين آلخر تجمعاته الكبيرة

حرس الشرف  ،ليباركه شرفه وقداسته في رحلته األخيرة ،وحاولوا لمسه مشيعون يدهالمنصة بينما مد المُ 
 المتزنينلكاكي أحاط بالنعش الموجود على المنصة مع قادة التنظيم من عناصر ميليشيا حزب اهلل بالزي ا

لصقات التي تحمل الصورة األخيرة عزين آالف المُ على الجدران وفي أيدي المُ و  ،السوداء عمامتهمرتدين مُ 
ُكتب في التسمية التوضيحية: "البطل الشهيد العظيم"  ،لمغنية والتي لم ُيسمح بالكشف عنها إال بعد وفاته

 لالنتقام. -حزناا –صرخ الحشد و 

نقلت الشاشات  ،في ملجأه ولم يحضر الجنازة "اهلل نصر"بقي  ،لرغبات رفيقه الراحل اءا وف
س حياته "الذي كر   قاتله األولوبكلمات جليلة نعى مُ  ،السقيفةالعمالقة تأبينه إلى الجماهير داخل وخارج 

 ".نفسه شهيدا   صبح هولكنه انتظر سنوات عديدة حتى يُ  ،لالستشهاد

قاومة وأدى إلى المزيد الذي عزز المُ  "عباس الموسوي"وأشار إلى اغتيال سلفه األمين العام 
"السرائيليون ال يدركون ما فعلته دماء الشيخ عباس لحزب اهلل،  وقال:، ”إلسرائيل“ والمزيد من اإلذالل

مسؤوليتي أنه مع تحول مغنية إلى  دع العالم يكتب وعلى، والتفرد العاطفي والروحي الذي قدمته لنا
 قوط دولة إسرائيل".ببداية سُ  شاه، علينا أن نحتفل تاريخيا  

 اهلل. ورد الحشد: نحن في خدمتك يا نصر 
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، مفتوحة حرباا  ونتريد مإذا كنت ،لقد عبرتم الحدود أيها الصهاينة" :بتهديد خطابه "نصر اهللأنهى "
 ".مفتوحة في أي مكان كن حرباا تفل، ولبنان” إسرائيل“ دودحرب خارج حُ 

لكن الحرب المفتوحة  ،"مغنية"واإليرانيون عّينوا أربعة أشخاص على األقل لتولي مهام  "نصر اهلل"
 سمح أيضاا  "،مغنية"في  "باجيرو"نفس االختراق االستخباري الذي سمح بزرع قنبلة في  ،لم تحدث قط

ر انتحاري فج   "إرهابي"نجح واحد فقط وهو ولكن  ،خطط لهال هجمات حزب اهلل المُ بوقف كُ ” إلسرائيل“
صابة ” اإلسرائيليين“ حملة بالسياحنفسه بالقرب من حافلة مُ  في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل ستة وا 

 ثالثين.
"لقد كانت قدراته العملياتية أكبر : "دغان"قال  ،صحتها "مغنية"في وفاته أثبتت األساطير حول 

درة التنظيم بشكل خاص في عدم قُ  "مغنية"وتجلى غياب  ،"جتمعةحلت مكانه مُ  من قدرات الرباعية التي
لالنتقام لموته لكان الوضع  : "لو كان مغنية موجوداا "أمان" قال أحد ضباط ،على الرد على االغتيال

 ".لم يكن كذلك ألنه ونمحظوظ نحن على األرجح تماماا  ختلفاا مُ 

 

___ 
 

لمدة خمس  ن من الحفاظ عليها سراا نشأة نووية تمك  مُ  "سليمان"في أقل من ستة أشهر فقد اللواء 
بعد أن شعر باإلذالل والغضب أمر بصواريخ و  ،الموت غي بهلعقود  وحليفاا  قرباا مُ  صديقاا  ، كما فقدسنوات
 على بالرد "األسدحيث أمر " ،بعضها مسلح برؤوس حربية كيميائية ”إسرائيل“ عدة إلطالقها فيسكود مُ 
 .العدوان

حتى ال -” إسرائيل“ على مفتوحاا  لكنه أدرك أن هجوماا و  ،لقد فهم غضب جنراالته ،رفض "األسد"
في لقاء مع زعيم األقلية  "أولمرت"وقد الحظ  ،لم يكن في مصلحة سوريا -عن هجوم كيماوي يقول شيئاا 

 "أولمرت"قال و  ،بشار ليس دمية"اا فأن هذا السلوك "كان منضبط "جون بونر"في مجلس النواب 
 وواقعية". أن نكرهه يظهر في رده اعتداال   "األسد الرجل الذي نحب جميعا  أن  :لمستشاريه المقربين

 "األسد"إلى اعتدال أتباعه الذين اعتقد الكثير منهم أنه يجب قتل  "أولمرت"اضطر  "،األسد"مثل 
"لقد تبين : "أمان" حد كبار ضباطقال أكما  ،واإليرانيين "اإلرهابيين"بعد كل شيء لقد تحالف مع ف ،أيضاا 
 ،تطرفنا زعيم مُ لدينا هُ ، جرد أمنياتتعلقة بطبيب العيون الغربية التقدمي كانت مُ ل القصص المُ أن كُ 

 ".غامرات الخطرةستقر ويميل إلى المُ فهو غير مُ  ،على عكس والدهو 

 م"."مع هذا الرجل يمكن التوصل إلى اتفاق سالوقال:  ،رفض الفكرة "أولمرت"لكن 
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رة رائعة على دولديه قُ  حقيقيا   "كان سليمان قذرا  : "أولمرت"قال  ،ختلفةحالة مُ  "سليمان"كان 
مع مكتب على  ،ثاني أقوى رجل في سوريا "ليمانسُ "في كثير من النواحي كان و  ،التنظيم والمناورة"

رة سرية لوكالة األمن ذكوكما أشارت مُ  ،في القصر الرئاسي "األسد"الجانب اآلخر من القاعة من مكتب 
القضايا و رتبطة بالنظام والحكومة؛ يد في ثالثة مجاالت أساسية: القضايا السورية الداخلية المُ له القومي، "

تعلقة بلبنان التي كان من خاللها على ما يبدو على اتصال بحزب اهلل العسكرية الحساسة؛ والقضايا المُ 
 ".ين في الساحة السياسية اللبنانيةوآخر 

الذي  "مغنية"كان و  ،رصة لتدخل الواليات المتحدةأنه ال توجد فُ ” اإلسرائيليون“ ذه المرة عرفه
 شيئاا كان الجنرال السوري المسؤول الرفيع المستوى في دولة ذات سيادة، وهو ، قتل مئات األمريكيين

 ."ليمانسُ "بمفردهم التخطيط لطريقة للتخلص من ” اإلسرائيليون“ بدأ ولذلك ،تماماا  ختلفاا مُ 

واستبعدت أي فكرة عن إجراء العملية  ،تم تكثيف الترتيبات األمنية في دمشق "مغنية"بعد عملية 
لذلك تم رفض إمكانية  ،درعاتمن المُ  موكباا شددة ويرافقه باستمرار تحت حراسة مُ  "ليمانسُ "كان  ،هناك

وكما  ،ساعدةموساد سيحتاج إلى المُ إلى استنتاج مفاده أن ال "مئير دغان"توصل ثم  ،استخدام عبوة ناسفة
 "مغنية"ن المجد الذي نال الموساد بعد مقتل أل ،حريص على تولي المهمة” اإلسرائيلي الجيش“حدث كان 

بحيث "يكون اإلصبع على  ،قد أجج رغبة القادة العسكريين في تنفيذ اغتيال شخصية رئيسية بأنفسهم
 الزناد لجندي وليس لرجل الموساد".

عمله اليومي في  "ليمانسُ "أنهى  ،مساءا  4حوالي الساعة  2008أغسطس  1الجمعة  في يوم
متوجهاا إلى المسكن الصيفي الذي  ،في موكبه اآلمن وانطلق شماالا  ،عتادالقصر في وقت أبكر من المُ 

 طرطوس مدينة من بالقرببناه على ساحل البحر األبيض المتوسط 
فسيحة مع فناء كبير من الحجر فيال عبارة ع ن كانت حيث  ،احليةالس

من  في ذلك المساء دعا اللواء عدداا و  ،المصقول ويطل على البحر
جهاء المحليين لتناول العشاء معه ومع زوجته رحاب ومستشاريه الوُ 
  راس شخصيون.وبالطبع حُ  ،وقد حضرهم طاقم من الخدم ،قربينالمُ 

ئعة على ستديرة بإطاللة راعلى طاولة مُ  جالساا  كان الحفل في
 ومدير ،على يساره "سليمان"جلست زوجة  ،روب الشمس على البحرغُ 

 محمد سليمان دخن رجالن السيجار الكوبي السمين. ،مكتبه على يمينه
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حيث  ،ه  ألسفل على طبق  لإلى األمام ووجهه سقط على وجهه ثم  ،فجأة ترنح الجنرال في كرسيه
 األنحاء،تناثر الدم في جميع ثم غية وشظايا من العظام وبقايا من مادة دما ة،كانت جمجمته مفتوح

 .في ظهرهرصاصات ثم ثالث  ،صيب ست رصاصات أوالا في صدره وحلقه ووسط جبهتهأُ 

 كان ميتاا قبل أن يضرب وجهه الصحن.و  ،صيبأُ فقط الذي  "سليمان"

الذين أطلقوا االسطول البحري الثالث عشر ضون ثالثين ثانية كان اثنان من قناصي في غُ 
توجهين إلى سفينة تابعة ختلفين على الشاطئ بالفعل على زوارق مطاطية مُ موقعين مُ  الرصاص من

جزء من حملة تركوا وراءهم بعض السجائر السورية الرخيصة كُ و بالعودة إلى الشاطئ وهموا  ،للبحرية
 تضليل لجعل االغتيال يبدو وكأنه شأن سوري داخلي.

 "سليمان"في الفيال اتصل قائد حراس  ومع بدء البحث المحموم عن منفذي إطالق النار
ست رصاصات من اتجاهين ولم ير  ،ستشاريهبمقتل أقرب مُ  "األسد"الشخصي بالقصر الرئاسي إلبالغ 

هذا سر عسكري على  ،"ما حدث قد حدث"قال بحزم:  ،لدقيقة وظل صامتاا  "األسد"استمع  ،أحد القتلة قط
أقيمت الجنازة في اليوم التالي ثم  ،"وهذا كل شيء ،ر أحدادفنه اآلن على الفور دون إخبا ،ستوىأعلى مُ 

 في سرية تامة.

لمسؤول ” إسرائيل“ خلصت وكالة األمن القومي إلى أن "هذه كانت أول حالة معروفة الستهداف
 ".رسميحكومي 

___ 
 

عن الموساد الذي ورثه قبل ست  ختلف تماماا لجهاز موساد مُ  اآلن رئيساا  "انغير دئم"كان 
إلى حزب  "دغان"فقد تسلل موساد  ،لم تعد المؤسسة الخجولة قلقة من عملياتها الفاشلة والخطيرةف، سنوات

، "الجبهة الراديكالية"تقدمة بين أعضاء وعرقل نقل األسلحة والتقنيات المُ  "لسليمان"اهلل وجيش الظل التابع 
 ال انتظاره.الذي ط "مغنية عماد"وحتى اغتال  "الجبهة الراديكالية"شطاء وقتل نُ 

طة لتعطيل طموحات إيران النووية والتي أثبتت حتى اآلن نجاحها بشكل خُ  "دغان"ر كما طو  
من خمسة محاور: ضغوط دبلوماسية دولية شديدة، وعقوبات اقتصادية، ودعم  لقد كان نهجاا  ،ملحوظ

عدات والمواد حنات المُ ساعدتها على إسقاط النظام، وتعطيل شُ عارضة لمُ األقليات اإليرانية وجماعات المُ 
ستهدف لشخصيات نشآت والقتل المُ الخام للبرنامج النووي، وأخيراا العمليات السرية بما في ذلك تخريب المُ 

"سلسلة من العمليات ": دغان"على حد تعبير تكامل، الفكرة من وراء هذا الجهد المُ  ،بارزة في البرنامج
صنع من تتمكن إيران ال تأجيل المشروع قدر اإلمكان حتى كان و  ،"يالواقع الدقيقة تهدف إلى التغيير
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جبر قادة إيران على التخلي أن تتسبب العقوبات في أزمة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تُ و قنبلة ذرية، 
 كومة.عارضة قوية بما يكفي لإلطاحة بالحُ أحزاب المُ تصبح أو أن  ،عن المشروع

خابرات باعي بين وكالة المُ طابع الرسمي على التعاون الرُ إضفاء ال تم أخيراا  ،ودعماا لهذه الجهود
تضمنت  "أولمرت"و "بوش"عن طريق اتفاقية تعاون بين  ،أمانالمركزية ووكالة األمن القومي والموساد و 

 ساعدي رئيس الوزراء(.تبادل" على حد تعبير أحد مُ الكشف عن المصادر واألساليب )"التعري الكامل المُ 

في  "الرمح"ت االستخبارات األمريكية ووزارة الخزانة األمريكية مع وحدة أطلقت وكاالكما 
البلدان في  تكما شرع ،المشروع النووي اإليراني لتقييدالموساد، حملة شاملة من اإلجراءات االقتصادية 

من تتمكن إيران  نالسيما العناصر التي ل ،عدات للمشروعشتريات اإليرانية من المُ حاولة لتحديد المُ مُ 
وحتى  "بوش"إدارة فترة استمر هذا لسنوات حيث  ،حنات إلى وجهتهاصول الشُ تصنيعها بنفسها، ومنع وُ 

 ."باراك أوبامافترة "

خابرات األمريكية اكتشف الموساد مع المُ  2009في يونيو  ،لكن اإليرانيين كانوا عنيدون
بعد ثالثة أشهر،  علناا و  ،"مقُ "ه المنشأة في هذو  ،خرى لتخصيب اليورانيومنشأة سرية أُ والفرنسية أنهم بنوا مُ 

دانة دراماتيكية، وتم تشديد العُ  إعالناا  "أوباما"أصدر الرئيس  سر وفي ال ،قوبات االقتصادية بشكل أكبروا 
دة ألجهزة زو  عدات اإليرانية المُ شتركة في إحداث سلسلة من األعطال في المُ نجحت عمليات التخريب المُ 

أجهزة الطرد ألن محوالت محترقة، و بسبب توقفت عن العمل حيث  ،لمشروع النوويالتابع لكمبيوتر ال
ضد إيران  "اإلسرائيليين"شتركة بين األمريكيين وفي أكبر وأهم عملية مُ و  ،المركزي ال تعمل بشكل صحيح

اسم طلق عليها اسم "األلعاب األولمبية" تسببت فيروسات الكمبيوتر والتي أصبحت أحدها تعرف بوالتي أُ 
Stuxnet.في إلحاق أضرار جسيمة بآلة تخصيب اليورانيوم في المشروع النووي ، 

ستهدف للعلماء من قبل الموساد بمفرده، وهو القتل المُ  "دغان"نصر األخير في خطة تم تنفيذ العُ 
ئمة قام الموساد بتجميع قاف ،شاركةتحدة لن توافق على المُ على علم بأن الواليات المُ  "دغان"حيث كان 

عظمهم أعضاء في "مجموعة األسلحة" التي كانت مسؤولة عن تطوير جهاز مُ  رئيسياا  بخمسة عشر باحثاا 
  كأهداف للتخلص منها. "تفجير لألسلحة

 أرديشير حسين"توفي الدكتور  2007كانون الثاني )يناير(  14في 
صنع مل في ميع ،مر أربعة وأربعين عاماا م نووي يبلغ من العُ وهو عال  - "بور

وأشار اإلعالن الرسمي عن  ،في ظروف غامضة -اليورانيوم في أصفهان
قتنعة بأنه كان خابرات اإليرانية مُ وفاته إلى اختناقه "إثر تسرب غاز" لكن المُ 

 أرديشير حسين بور ."لإلسرائيليين"ضحية 
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غادر  ،صباحاا  8:10الساعة  ،2010يناير / كانون الثاني  12في 
شمال طهران الراقي وتوجه نحو منزله في أحد أحياء  "مسعود المحمدي"

سيمات حصل على درجة الدكتوراه في مجال فيزياء الجُ حيث كان قد  ،سيارته
 مميزاا  اا حاضر من جامعة الشريف للتكنولوجيا، وأصبح مُ  1992األولية عام 

في وقت الحق انضم إلى المشروع النووي حيث كان أحد كبار و  ،هناك
توقفة كانت مُ  فخخةمُ نفجرت دراجة نارية عندما فتح باب سيارته او  ،لماءالعُ 

  إلى مقتله. تفي مكان قريب مما أد

إن قتل العلماء الذين يعملون في مناصب حكومية لدولة ذات سيادة ولم يتورطوا بأي شكل من 
وافقة العملياتية في في أحد اجتماعات المُ و  ،لم يمر دون نقاش داخلي في الموساد "اإلرهاب"األشكال في 

وقالت إن والدها  "تامير باردو"دير خابرات تعمل تحت إشراف نائب المُ وقفت ضابطة مُ  "دغان"مكتب 
وأكدت أن "اتباع طريقة التفكير السائدة هنا ، ”اإلسرائيلي“ لماء في البرنامج النوويكان من كبار العُ 
ل هذه ولكن تم رفض كُ  ،اا وال قانوني اا أعتقد أن هذا ليس أخالقيو  ،للتخلص منه مشروعاا  سيكون والدي هدفاا 

 االعتراضات.

ناك من يقتل علمائهم وبدأوا أن هُ من جانبهم اإليرانيون أدركوا كما أن 
 "حسن فخري زادهمُ "خاصة قائد مجموعة األسلحة  ،في حراستهم عن كثب

قام اإليرانيون بنشر سيارات حيث  ،دبر للمشروععتبر العقل المُ الذي كان يُ 
ودفعهم وعائالتهم  ول منازلهم مما جعل حياتهم كابوساا مليئة برجال الشرطة ح

  إلى حالة من القلق الشديد.

ولكنه انتهى ” إسرائيل“ بادر بهكما كان لسلسلة العمليات الناجحة تأثير إضافي وهو تأثير لم تُ 
قد تغلغلت في ” إسرائيل“ يخشى أن تكون "الجبهة الراديكالية"ضو في ل عُ بالعمل لصالحها: بدأ كُ 

حاولة حماية أفرادها تحديد مواقع التسريبات ومُ و  ،ضخمة لتحقيق ذلك هوداا كرس جُ فوفه، وبالتالي بدأ يُ صُ 
عدات والمواد التي حصلوا كما أصيب اإليرانيون بجنون العظمة من احتمال إصابة جميع المُ  ،من الموساد

ل عنصر ن المال وقاموا بفحص كُ م قابل مبالغ كبيرة جداا عليها من السوق السوداء لمشروعهم النووي مُ 
عادة فحص خرى من المشروع النووي إلى حد أدت هذه الجهود إلى إبطاء جوانب أُ حيث  ،وتكراراا  مراراا  هوا 

 كبير حتى أنها أدت إلى توقف البعض.

الوكالة التي كانت تاريخياا إما مخيفة و  ،اآلن مرة أخرى الموساد األسطوري "دغان"أصبح موساد 
قد قدم الجرأة  "دغان"كان و  ،كان الموظفون فخورين بالخدمة هناكو  ،، ولكن لم يتم استبعادهاحترمةأو مُ 

  طلق.لو لم تكن فعالة بشكل كامل ومُ  مكن أن تكون تبجحاا للوكالة التي كان يُ 

 مسعود المحمدي

 محسن فخري زاده
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35 
 بهر وفشل استراتيجي كارثينجاح تكتيكي ُم

 

 الذي مساءا بقليل، 8:30بل الساعة ق "البستان روتانا"ندق فُ  إلى ردهة "محمود المبحوح"دخل 
  .أحد الضيوف العديدين الذين يحضرون ويذهبون إلى الفندقكان 

 ،كان لديه شعر أسودحيث  ،غلقة فوق المدخلكاميرا الدائرة المُ واسطة ب رتهو ص التقاط تتم
حيث  ،سبة لهبالن جداا  كبيراا  ومعطفاا  ،أسود يرتدي قميصاا و  ،وشارب أسود كثيف ،نحسر قليالا وشعره مُ 

 .تكون دافئة جداا وأحياناا  ،في دبي كانت ليلة باردة نسبياا 

قبلها لكنه التقى  ،نذ أقل من ست ساعاتدبي مُ إلى  وصللقد 
عامالت المالية الدولية ختلف المُ ساعده في ترتيب مُ بمصرفي كان يُ 
أجاب على كما  ،راقبة خاصة لحماس في غزةعدات مُ المطلوبة لشراء مُ 

سافر لتنسيق حيث  ،من الحرس الثوري اإليرانياليومية الواردة ه اتصاالت
 ."تطرفالتنظيم اإلسالمي المُ "حنتين كبيرتين من األسلحة إلى تسليم شُ 

عندما و  ،بالعديد من األعمال التجارية في دبي "المبحوح"قام 
كانت هذه هي  2010يناير  19في ]دبي[ إلى المدينة الصغيرة وصل 
دولة وكانت  ،سافر بجواز سفر فلسطينيحيث كان ي ،ة على األقل في أقل من عامالخامسزيارته 
علماا أن جوازه  ،واحدة من األماكن القليلة التي اعترفت باألوراق الصادرة عن السلطة الفلسطينية اتاإلمار 

 عشرين عاماا قود: قبل مدى عُ على في حماس وكان  بارزاا  في الواقع كان ناشطاا  ،زيفاا مُ  اسماا كان يتضمن 
ل بَ من ق   "عز الدين الشيخ خليل"ه ف  لَ ومؤخراا بعد أن تم التخلص من سَ  ،نديين إسرائيلييناختطف وقتل جُ 
 مسؤوالا عن تخزين أسلحة حماس.أصبح ، قالموساد في دمش

 محمود المبحوح
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قال  ،كان هناك رجل بهاتف محمول يتبعه في المصعد "،المبحوح"خطوة أو خطوتين خلف ب
ناك شيء غير عادي لم يكن هُ ظه، الحلكنه لم يُ  ذلك،ربما سمع المبحوح  ،عال اآلن"الرجل في هاتفه: "ت

 في إخبار سائح في دبي لصديقه أنه في طريقه.

قال لقناة  ،ريدون قتلهيُ ” اإلسرائيليين“ كان يعلم أن ،كان المبحوح بطبيعته رجالا شديد الحذر
ألني  [الثعلب]سموني وأنا والحمد اهلل يُ ، تيقظاا قابلة الربيع الماضي: "عليك أن تكون مُ الجزيرة في مُ 

لكننا  ،تطور للغاية باألمانلدي شعور مُ ، الحمد هلل ،أستطيع أن أشعر بما ورائي حتى ما وراء ذلك الجدار
 ".أتمنى أن أموت شهيداا و  ،شكلة في ذلكنعرف ثمن طريقنا، وليس لدينا مُ 

 تجهاَ مُ  ظل الرجل صاحب الهاتف مفتوحاا  فيما، صعد المبحوح ،توقف المصعد في الطابق الثاني
 .كأي سائح عادي إلى طابق أعلى

 
 صورة من كاميرات المراقبة في الفندق ُتظهر "المبحوح" وخلفه عمالء الموساد

المبحوح بدافع العادة قام و  ،كان المدخل فارغاا ، 230وتوجه نحو غرفته  استدار المبحوح يساراا 
دخل ، فناك شيءلم يكن هُ و  دوش وأي تلميح للعبثخُ أي عن اا ة القفل بحثوآلي غرفته بمسح إطار باب

 بعد فوات األوان.ولكن  ،سمع ضوضاء واستدار، رفة وأغلق الباب خلفهالغُ 
___ 
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كانون الثاني )يناير(  15في  ،أربعة أيامب هاطة اغتيال محمود المبحوح قبلوافقة على خُ تمت المُ 
، "مئير داغان"رب من مكتب رفة االجتماعات الكبيرة بالقُ عجل في غُ  خالل اجتماع تم الترتيب له على

"المبحوح" خادم البريد اإللكتروني الذي يستخدمه ” اإلسرائيلية“ خابرات العسكريةبعد أن اخترقت المُ و 
 يناير. 19بي في أنه حجز رحلة من دمشق إلى دُ  تواكتشف

جالسين حول طاولة طويلة بما في ذلك  ناك حوالي خمسة عشر شخصاا في ذلك االجتماع كان هُ 
كان أهم شخص في المؤتمر  ،خابرات والتكنولوجيا واألجنحة اللوجستية في الموسادمثلين عن أجنحة المُ مُ 

أخذ على عاتقه قيادة عملية  ،متلئ الجسموهو أصلع ومُ  "هوليداي" ،" رئيس قيساريةهوليداي" ،"دغان"بعد 
 .اا شاشة البالزما شخصي

قبل ذلك بعام تدهور الوضع على ، ”اإلسرائيليين“ على قائمة القتل لدى "المبحوح"ن لطالما كا
عملية ” إسرائيل“ شنت 2008ديسمبر / كانون األول  27دود قطاع غزة بشكل سيئ لدرجة أنه في حُ 
جوم واسع النطاق لمنع حماس من إطالق صواريخ القسام والكاتيوشا على وهي هُ  "الرصاص المصبوب"

استطاعت حماس إطالق كمية كبيرة من الذخائر من قطاع غزة بفضل حيازة و ، ”اإلسرائيلية“ معاتجتالمُ 
 من الحرس الثوري اإليراني. اهاساعدة التي تلقوالمُ  ،وشبكة نقلها ،المبحوح لألسلحة

عن حماس بشكل كبير في السنوات األخيرة ” اإلسرائيلية“ لقد تحسنت المعلومات االستخباراتية
على الصوامع التي  "يور الجارحةالطُ "أطلق عليه اسم  ،لعملية بقصف جوي ضخم للقوات الجويةوبدأت ا

عيد تزويد كانت تُ  "المبحوح"ديرها م الموساد أن الشبكة التي يُ ل  عَ حيث  ،تم إخفاء صواريخ حماس فيها
حمر ومن على البحر األ "سودان بور"تم شحن األسلحة من إيران إلى حيث  ،مخزون حماس بالسالح

ستخدمة لتجنب حرس تعددة المُ ناك يتم تهريبها عبر مصر وسيناء إلى قطاع غزة عبر األنفاق المُ هُ 
 بور"وعندما غادرت الشاحنات  ،حنات في البحرقام الموساد بتتبع الشُ  ،دود والدوريات المصريةالحُ 

ودمر القوافل  ،طويلة المدىأربع غارات ” اإلسرائيلي“ ذ سالح الجونف   2009في كانون الثاني  "سودان
 رافقين لها.والرجال المُ 

، كبيرة بمسارات التهريب من إيران إلى حماس : "ألحقت مثل هذه األنشطة أضراراا "دغان"وقال 
 .انخفاض كبير"ب سب  ولكن  ،باشرللفوز بشكل مُ  ليس كافياا و  طلقاا مُ  ليس تأثيراا 

لسودان في طريق إلى ابل غادر  ،لشاحناتسافر المبحوح في ذلك اليوم بالكن لسبب ما لم يُ 
 ،"المبحوح"لعملية عالج سلبية ضد  "أولمرت"وحصل على موافقة  "دغان"لتصحيح ذلك طلب و  ،آخر

 د الموافقة.جد   2009في آذار )مارس(  "أولمرت"لطة من السُ  "بنيامين نتنياهو"وعندما تولى 



|  |    

 

- 598 - 

في  خرى التي قضى فيها وقتاا مناطق األُ البينما  ،"المبحوح"بي المكان األنسب لقتل كانت دُ 
وطرح المزيد من المشاكل لفريق ضرب  ،لديها أجهزة سرية فعالة ،طهران ودمشق والسودان والصين

وكان الموساد يعتقد أن  ،ياح ورجال األعمال األجانبج بالسُ عُ بي تَ من ناحية أخرى كانت دُ و  ،الموساد
 عادية رسمياا ستهدفة مُ كانت دبي ال تزال دولة مُ حيث  ،يرى إنفاذ واستخبارات أضعف بكثوَ ق   ى دبيلد
في فيلته  سورياا  وجنراالا  ،ل الموساد رجالا في وسط دمشقتَ لول هذه المرحلة قَ ولكن بحُ  ،”إلسرائيل“

 .سهالا نسبياا  فإن أحد عناصر حماس في دبي السياحية سيكون هدفاا مع ذلك قارنة وبالمُ  ،الخاصة

والتي ستكون قادرة على تحديد  ،ق أصغررَ إلى ف   قسماا مُ  كبيراا  ية فريقاا ومع ذلك استدعت العمل
بقائه تحت المُ الهدف عند وصوله إلى دُ  بينما يقوم اآلخرون بإعداد وتنفيذ الضربة الفعلية في  ،راقبةبي وا 

بعد ذلك  هيحتاجونوكل ما  ،قد مات موتاا طبيعياا  "المبحوح"سيظهر أن و  ،ندق والتأكد من ذلكرفة الفُ غُ 
االشتباه في وجود خطأ على أي لو تم في حالة  ،ثةثور على الجُ غادرة البالد قبل العُ ومُ  ،إزالة جميع األدلة

 حال.

حتى أن  ،بما يكفي لتبرير الجهد والمخاطرةان لها أهمية المبحوح ك مهمة قتل لم يعتقد الجميع أن
اتفق الجميع في و  ،المعكوسمة للعالج أنه لم يستوف الشروط األساسية الالز  "دغان"البعض أخبر 

ستهدف كان عليه أن ولكن من أجل تنفيذ عملية في بلد مُ  ،يستحق الموت "المبحوح"الموساد على أن 
 .دمر للغاية على توازن العدووالتي سيكون إلزالتها تأثير مُ  ،”إسرائيل“ شكل خطراا جسيماا علىيُ 

ل نجاحاتهم السابقة كان ولكن بعد كُ  ،من المعيارينألي  ناسباَ مُ  "المبحوح"في الحقيقة لم يكن 
 على أي حال. دماا متلئين بالثقة بالنفس لدرجة أنهم مضوا قُ ومسؤولو الموساد اآلخرون مُ  "دغان"

ليس  ،2009بي في عام ألول مرة في دُ  "المبحوح"قد تعقب  "قيسارية"شطاء كان فريق من نُ 
، بعد أربعة أشهرو  المطلوب، مهُ لَ جُ رَ هو لغالب للتأكد من أنه وفي ا ،ولكن لدراسة تحركاته ،قتلهالهدف 
 ،للقضاء عليهكانت هذه المرة  ، ولكنبي مرة أخرىإلى دُ "شاشة البالزما" ذهب طاقم  في نوفمبر وتحديداا 

رعة أو أخطأوا في الجُ قد نهم ألإما ولكنه لم يمت،  ،رفته بالفندققاموا بتسميم مشروب تم إحضاره إلى غُ 
 رج ححيث  ،وعندما وصل قطع زيارته وعاد إلى دمشق ،يهغمي علأُ  طفقللموت،  ما يكفييشرب لم أنه 

دوث هذا التشخيص ولم يشك في حُ ب"المبحوح" ل قب   الرحالت،كثرة كانت بسبب نوبة إغماءه أن الطبيب 
 حاولة اغتيال.مُ 

خاطرة بالناس والموارد لمُ لقد تم ا ،تسبب هذا التحول في األحداث في إحباط عميق داخل الموساد
غادر فريق لن يُ فناك أخطاء هذه المرة: على أنه لن تكون هُ  "هوليداي"أصر  ،بعد المهمةلم تنتهي و 

 االغتيال دبي قبل أن يروا بأعينهم أن المبحوح قد مات.
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قسم مفاده بأن  ،"مئير دغان"رب من مكتب يناير بالقُ  15ظهر اعتراض واحد في اجتماع 
كان  ، حيثزيفة جديدة ذات مصداقية للفريق بأكملهشكلة في إعداد جوازات سفر مُ مُ واجه سيالتوثيق 

وكان البعض سيدخل نفس البلد بنفس الهويات وقصص  ،ناك أكثر من عشرين شخص ذهبوا إلى دبيهُ 
في أيام الموساد األكثر خجالا في عهد ف ،ضون ستة أشهر فقطللمرة الثالثة في غُ التغطية واالنسحاب 

سيرسلون و  ،خاطرةرا المُ قر   "هوليدي"و "دغان"لكن  ،كانت العملية سُتلغى لهذا السبب وحده "هاليفي"
 الفريق باألوراق الموجودة.

كوك وقد يتم ثير الشُ بأن اكتشاف الجثة كان من شأنه أن يُ  واوأقر  ،أي مشاكل يتوقعوا وقوعلم 
سيتم ترك أي و  ،”إسرائيل“ ن عودة الفريق إلىإجراء تحقيق، لكن ذلك لن يحدث إال بعد فترة طويلة م

، لن يتم القبض على أحدو  ،لن يتم الكشف عن أي سر من أسرار الموسادو  ،رطة للعمل معهادليل للشُ 
 نسى بسرعة.كل شيء سوف يُ و 

عندما و  العملية، مصرح بتنفيذ "ساعده الرئيسي: "شاشة البالزماالقرار النهائي على مُ  "دغان"أملى 
 "وأتمنى التوفيق للجميع". :بصوت عميق "دغان" شاركون أضافغادر المُ 

 

___ 
 

 18صباح يوم  6:45بي في الساعة في دُ  "شاشة البالزما"أول ثالثة أعضاء من فريق  وصل
 -على األقل-وعلى مدار التسع عشرة ساعة التالية وصل باقي أعضاء الفريق السبعة والعشرون ، يناير

جوازات سفرهم يحملون منهم كان اثنا عشر  ،روما وباريس وفرانكفورتفي رحالت جوية من زيورخ و 
لكن لم  ،أصليةجوازات كانت جميعها  ،سترالية وألمانيةوأربعة أُ  ة،وأربعة فرنسي ،وستة أيرلندية ،بريطانية

 سكانمن تم استعارة بعضها من أصحابها ، يكن أي منها ينتمي في الواقع إلى الشخص الذي يستخدمها
والبعض  ،وبعضهم ُسرق ،زورةبهويات مُ  اوبعضهم حصلوا عليه ،زدوجةيحملون جنسية مُ الذين ” ئيلإسرا“

 .ينمتوفاآلخر يخص 

كان من و  ،"كيفن دافيرون" و "يل فولياردفي اليوم التاسع هبطت "ج ،صباحاا  2:09الساعة 
وموظفي االتصاالت  ،ة األماميةرفة القيادفترض أن يكونوا المحاور الرئيسية للعملية التي تتحكم في غُ المُ 
على  دفع كالهما نقداا  ،"جميرا"ندق نفصلة في فُ رف مُ خول إلى غُ قاموا بتسجيل الدُ  ،راقبينراس والمُ والحُ 

دعى الرغم من أن العديد من أعضاء الفريق اآلخرين استخدموا بطاقات الخصم الصادرة عن شركة تُ 
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 جيش الدفاع“حاربين في وحدة كوماندوز في دامى المُ ، وكان الرئيس التنفيذي لها من قُ "بايونير"
 ”. اإلسرائيلي

 "دافيرون"و ،1102غرفة رقم  "فوليارد"وأعطى  ،أموالهم "سري راهايو"أخذ موظف االستقبال 
 "دافيرونبينما " ،وجبة خفيفة من خدمة الغرف "فوليارد"قبل الذهاب إلى النوم طلب و ، 3308غرفة رقم 

 به. ةالخاص الثالجة الصغيرةمن  اا غازي مشروباا تناول 

دقيقة من حمل  21في المطار بعد  العمليةهبط "بيتر إلفنغر" قائد 
 ،راقبة جوازات السفرمُ  فحصبعد و  ،جواز سفر فرنسي "دافيرون"و "فوليارد"

حيث  لمعرفة هل من أحد ُيراقبهم ضادةراقبة مُ ناورة مُ مُ  بعمل "رغإلفن" قام
ر وعاد إلى الداخل ام استدثالث دقائق ثُ  تظرخرج من باب المحطة وان

مع عضو آخر في الفريق كان قد أتى إلى  حدد مسبقاا لحضور اجتماع مُ 
كان جميع أعضاء فريق  وقائي كإجراء ،المطار في وقت سابق بالسيارة

تكرر مثل الشعر التنكر بشكل م  ُيعيدون يغيرون المالبس و االغتيال 
ختلف ولتمكين تبديل الهويات بين مُ  ،هذا للتأكد من عدم اتباع أي شخص ،ةستعار ستعار والشوارب المُ المُ 

  مراحل العملية.

قيم ندق الذي يُ جرة إلى الفُ دة تقل عن دقيقة قبل أن يأخذ القائد سيارة أُ ومعارفه لمُ  "رغإلفن"تحدث 
 فيه.

كان من  حيث ،"المبحوح"لول وقت مبكر من بعد الظهر كان الفريق بأكمله ينتظر وصول بحُ 
لم ف ،ناك بعض الثغرات في المعلومات االستخباراتيةولكن ال تزال هُ  ،في الساعة الثالثة يغادرتوقع أن المُ 

الفريق  ،ومتى وأين سيجتمع، أو كيف سينتقل من مكان إلى آخر ،قيمأين سيُ  "شاشة البالزما"يعرف فريق 
لكيفية  سبقاَ ستحيل التخطيط مُ وكان من المُ  "،حالمبحو " الذي لم يتمكن من تغطية المدينة بأكملها قد يفقد

الهدف كيف علينا تحديد طريقة االغتيال وعلينا تحديد خضرم: "قال ضابط مُ  ،االقتراب بما يكفي لقتله
 ومتى يموت".

كانت و  ،انتشر بعض أعضاء الفريق في ثالثة فنادق كان المبحوح قد أقام فيها في زياراته السابقة
بقي سبعة بينما  في اتصاالت ُمباشرة مع ُغرفة العمليات،في المطار تقضي الوقت  راقبة أخرىفرقة مُ 

 .التعليمات ندق آخر في انتظارفي فُ  "رغإلفن"أفراد مع 

وتم إرسال رسالة إلى  ،أرسله فريق إلى فندق البستان روتانا ،3:35في الساعة  "المبحوح"وصل 
استخدم أعضاء الفريق الهواتف حيث  ،يتركون مواقعهمسهم أنبخرى تخبرهم نادق األُ شطاء في الفُ النُ 

 قائد العملية –بيتر إلفنغر 
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باشرة بين أرقامهم قاموا باالتصال برقم في ولكن من أجل تجنب الروابط المُ  ،المحمولة على نطاق واسع
كالمة إما إلى هاتف آخر في دبي أو إلى إلجراء المُ  سبقاا حيث تم تثبيت لوحة مفاتيح بسيطة مُ  ،النمسا

 ”. رائيلإس“ مركز القيادة في

ندق البستان روتانا يرتدون مالبس التنس ويحملون كان أفراد الطاقم الموجودون بالفعل في بهو فُ 
على  "المبحوح"بعد أن حصل و  ،عتادةرافقة المُ ثير للفضول عدم ارتداء األغطية المُ المضارب لكن من المُ 

 آمنةابق الثاني تبعوه على مسافة عندما خرج من الطو  ،دخل اثنان منهم المصعد من بعده ،فتاح غرفتهمُ 
كالمة هاتفية تم أبلغ أحد الرجلين عن ذلك عن طريق مُ ثم ، 230رفة قيم في الغُ والحظوا أنه كان يُ 
 .الممرقبل أن يعود االثنان إلى  توجيهها عبر النمسا

رقم  "رغإلفن"جرد أن عرف بمُ 
 ،كالمتين هاتفيتينرفة المبحوح، أجرى مُ غُ 

ستان روتانا ندق البُ ى فُ إل تكان ىاألول
، 237 الغرفة رقم طلب ،رفةلحجز غُ 

ثم اتصل  ،230 باشرة عبر الممر منمُ 
بشركة طيران لحجز مقعد في رحلة إلى 

قطر في وقت الحق دولة ميونيخ عبر 
 من ذلك المساء.

خذ الحظ الفريق الذي خلفه أنه كان يتحيث  ،ندقالفُ  "المبحوح"بعد الرابعة مساءا بقليل غادر و 
كان لديه سبب وجيه للقيام بذلك: لقد مات جميع  تأمين نفسه،تدابير وقائية، ويقوم بنوعه الخاص من 

عقدة لكن تحركاته كانت بسيطة وغير مُ  ،وفيات غير طبيعيةفي نذ أواخر الثمانينيات مُ  رفاقه في حماس
 شكلة في التركيز عليه.ولم يكن لدى الفريق مُ 

___ 

م سلّ و  4:25وصل الساعة حيث ، البستانفندق ممر في "إلفنغر" تظر ين "كيفن دافيرونكان "
جواز سفره األوروبي التقطت الكاميرا األمنية ولكن  ،حقيبة سفر، ثم ذهب إلى مكتب التسجيل "دافيرون"

، "دافيرون"فتاح إلى ، أعطى المُ 237صول إلى الغرفة بعد تسجيل الوُ و  ،بوضوح غلف باللون األحمرالمُ 
 وغادر الفندق بدون حقيبة سفره. ،ألنظاردون لفت ا

خفي بعات بيسبول تُ جميعهم كانوا يرتدون قُ  ،ندق في أزواجبعد ساعتين جاء أربعة رجال إلى الفُ 
 فكفي  الرابع كان خبيراا بينما  ،ريةسا" في قيُمحققونثالثة منهم كانوا " ،حملوا حقيبتين كبيرتين ،وجوههم

 اثنان من عمالء الموساد يتبعان "المبحوح" في الممر المؤدي إلى غرفته
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شعر  7:43في تمام الساعة  أي بعد ساعة من ذلكو  ،237صاعد والغرفة باشرة إلى المذهبوا مُ  ،األقفال
وغادر العبو  ،عيونهم بعد أربع ساعات من وصولهم ألول مرة وأراحواباالرتياح، الباحة راقبة في فريق المُ 
 .الباحةزيفون التنس المُ 

 "دافيرون"ظل  ،قأنه عائد إلى الفند "المبحوح" ُمراقبةأفاد طاقم  ،في الساعة العاشرة صباحاا 
كانت الفكرة هي  ،230القفل على الباب فتح بينما بدأ عامل األقفال في تشغيل  ،راقبان الممريُ  "فوليارد"و

عطل فتاح الموساد الرئيسي الباب دون تسجيله، ولكن في نفس الوقت ال يُ إعادة برمجته حتى يفتح مُ 
رعان ما أشركه في سُ  "دافيرون"د لكن نزل سائح من المصع ،األصليفتاح الوضع العادي عمل المُ 

 .رفةالقفل ودخل الفريق الغُ فتح تم فيما  لم ير السائح شيئاا  ،شتتة لالنتباهحادثة بريئة مُ مُ 

 ..ثم انتظروا.

___ 
 

األذرع القوية ب يتمتعون نالفريق الذيمن لكن اثنين  ،خرى إلى الممرروب مرة أُ حاول المبحوح الهُ 
نق المبحوح بأداة ث بتكميم فمه بإحدى يديه وضغط باليد األخرى على عُ قام رجل ثالو  ،أمسكت به
بكلوريد سوكساميثونيوم  اإلبرة تجهيزتم و  ،الجلد خدشلموجات فوق الصوتية لحقن الدواء دون لتستخدم 
يؤدي من تلقاء وهذا  ،ستخدم مع أدوية أخرى في الجراحةيُ  ،باسم سكولين خدر معروف تجارياا وهو مُ 

 ستخدمة في التنفس عن العمل.ألنه يتسبب في توقف العضالت المُ  ،اإلصابة بالشلل واالختناق نفسه إلى

وعندما انتشر الشلل في  ،قاومةعن المُ  "المبحوح"حتى توقف  اإلمساك بهحافظ الرجال على 
لم يستطع  ،ل شيءيرى ويسمع كُ و يفكر بوضوح  ستيقظاا مُ  "المبحوح"كان  ،جسده وضعوه على األرض

 تشكلت رغوة في زوايا فمه.ثم  ،حركالت

كان هذا آخر ألي طارئ، و  مسكون بذراعيه برفق تحسباا دوء وما زالوا يُ رباء به  حدق فيه ثالثة غُ 
 شيء رآه.

من أنه  واوتأكد ،بفحص نبضه في مكانين كما أمرهم طبيب الموساد بذلكالموساد  عمالءقام 
 علىاله ووضعوه في الخزانة بشكل أنيق ووضعوا الجسد حذائه وقميصه وسرو انتزعوا ثم  ،ميت هذه المرة

 السرير تحت األغطية.

قام ثم ، المهماتبأكملها عشرين دقيقة باستخدام تقنية طورها الموساد لمثل هذه  العمليةاستغرقت 
علقوا عالمة و  ،الفريق بإغالق الباب بطريقة يبدو أنه قد تم قفله من الداخل مع وضع السلسلة في مكانها
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توجهوا ثم  ،المهمةعلى إنجاز مرتين كإشارة  237وطرقوا باب رقم  ،عدم اإلزعاج" على مقبض الباب"
 المصاعد. إلى

 كان الذي راقبةثم فريق المُ  ،بعد ذلك بأربع دقائق "دافيرون"و ،بعد دقيقة واحدة "فوليارد"غادر 
أي منهم بعد أربع وعشرين  بي ولم يتبقعظم الفريق خارج دُ في غضون أربع ساعات كان مُ و  ،الباحة
 ساعة.

فيما بعد بأنه "نشوة بالنجاح تم وصفه جو في في تل أبيب سادت حالة من الرضا الذاتي 
عتقدوا أن مهمة أخرى قد تم إنجازها وا ،الفريق الناجح "هوليداي"و "مئير داغان"شارك كل من  ،التاريخي"

 بعد اآلن. "المبحوح"زعجنا ي نقال: لو  ،بالقتل "نتنياهو" "دغان"أبلغ ثم  ،بخبرة

 

___ 
 

تكررة طوال المُ للطلب يستجب أحد لم  مابعد ،هر اليوم التاليثة بعد ظُ ندق على الجُ عثر أمن الفُ 
حتمل أن يكون تاجر في من المُ ف ،ناك أي سبب يدعو للقلقيبدو أن هُ  مومع ذلك ل ،لتنظيف الغرفة اليوم
على نوبة تدل أو صدمة  ،جود عالمات صراعقفلة مع عدم وُ رفة مُ في سريره في غُ  مر ميتاا نتصف العُ مُ 

  .بما سكتة دماغيةقلبية أو رُ 

جواز حسب زيف هرستها تحت اسم مُ وُسجلت وفاته وفُ  ،إلى المشرحة "المبحوح"ثمان تم نقل جُ 
 في دبي.ت امتوسطة أجنبي من الطبقة المُ إال بخبر أن لم يحظ األمر باهتمام و  ،سفره

لماذا لم يتم اإلبالغ عن الرجل الذي أرسلوه  :دأ مسؤولو حماس يتساءلونلكن في دمشق ب
كانون الثاني )يناير( سأل المبعوث  21بعد ذلك بيوم في  ،للتوسط في عدة صفقات أسلحة كما هو مقرر

ثالجة رج طالب بها أحد في دُ التي لم يُ  "وححالمب"ثة رطة والمشارح حتى وجد جُ المحلي في مراكز الشُ 
 .ىالموت

، وأخبره أن القتيل الذي "ضاحي خلفان تميم"الفريق  ،رطة دبياتصل مسؤول في حماس بقائد شُ 
أن الوفاة لم تكن  "خلفان"أخبر ثم  ،يحمل جواز السفر الفلسطيني هو في الواقع عضو بارز في تنظيمهم

 وعلى األرجح كان الموساد وراءها. ،على األرجح ألسباب طبيعية

جعل من مهمته  ،وحاصل على شهادة عالية ،مر تسعة وخمسون عاماا العُ البالغ من  "خلفان"
بي كقاعدة للقيام بنشاط غير مالء األجانب الذين استخدموا دُ جرمين والعُ الشخصية تخليص بالده من المُ 
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زيفة، "خذوا أنفسكم وحساباتكم المصرفية وذراعيكم وجوازات سفركم المُ صرخ في الهاتف:  ،قانوني
 بالدي!"واخرجوا من 

ثة من الجُ  "خلفان"أخرج  ،ومع ذلك لم يكن بإمكانه جعل الموساد يتجول حول قتل الناس أيضاا 
لكن  ،قد ُقتل "المبحوح"مكن تحديد ما إذا كان ولم يكن من المُ  ،لم تكن النتائج نهائية ،المشرحة لتشريحها

 األساسي كان أن مسؤول حماس كان على حق. "خلفان"افتراض 

 

___ 
 

ظرائهم األمريكيين أو بالمقارنة مع نُ  ،”اإلسرائيلية“ عيب واحد في العملياتلديهم كان 
خابرات المركزية فرقة وكالة المُ لمكن يُ فكان  ،زورةهو أن عليهم استخدام جوازات سفر مُ  ،البريطانيين
ن كان ذلك بأسماء مُ  ،بسهولة جوازات سفر شرعية لوزارة الخارجية األمريكيةتجهيز  في ولديهم  ،ةستعار وا 

يتم قبول جوازات السفر حيث  ،التالي حسب الحاجة بند تحتمخفية  ،ال نهاية لها إمدادات ساساأل
 ل مكان في العالم ونادراا ما تلفت االنتباه.األمريكية والبريطانية في كُ 

خول إلى العديد من للدُ مرحب بهم إنهم غير ف ،ليست كذلك” اإلسرائيلية“ جوازات السفرأما 
عادة و  ،أو إجراء عملية سرية أخرى ،بقتل شخص ما أحياناا يهتم الموساد  ألن ،لدان اآلسيوية واألفريقيةبُ ال

سبتمبر  11لكن في عالم ما بعد  ،ريبةبعيدة عن المن دول أخرى وثائق سفر ما يقوم الموساد بتزوير 
 .أصبح تزوير جوازات السفر عمالا أكثر تعقيداا 

أو التي تم استخدامها في كثير من  ،بطريقة قذرة تزويرهاالتي تم  تسافر بالوثائقيمكن أن 
المهمات لعدم وجود  "هاليفي"لذلك عندما ألغى  ،للخطر حياة البعثة ونشطاءها ، مما ُيعر ضاألحيان

بالتنمر على جوازات السفر  "دغان"وعندما قام  ،لم يكن ذلك بسبب الجبن فقط ،أوراق كافية كافية
 كانت تلك قيادة جريئة حتى سارت بشكل خاطئ. الممانعين،من التقنيين  تةالمؤقوالهويات 

لم يكن من  ،باستخدام نفس الهويات أربع مرات في دبي "شاشة البالزما"لفريق  "دغان"سمح 
 "،المبحوحوصول "ل من دخل اإلمارات قبل فترة قصيرة من صول على قائمة بكُ الحُ  "خلفان"الصعب على 

قارنتها كما لم يكن من الصعب تضييق هذه القائمة من خالل مُ  ،باشرةدر بعد وفاته مُ غاقائمة بمن م ثُ 
" قائمة خلفانـ"لأعطى وهذا  ،"المبحوح"بأولئك الذين جاءوا وذهبوا في المرات الثالث السابقة التي زارها 

حركة رات تسجل مكن بعد ذلك الرجوع إليها مع سجالت الفنادق التي تحتوي على كامي، والتي يُ باألسماء
 سرعان ما عرفت الشرطة من جاء ومتى وأين بقوا وكيف يبدون.و  ،االستقبال
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مكن يُ ألنه  ،مصدره بشكل عام ال يمكن تتبعو  ،ألنه مجهول الهوية ية،النقدالسيولة يفضل القتلة 
عة من يتم تسجيل مجمو أو أن  ،-سبقة الدفعمُ "بايونير" أو بطاقات الخصم -أن تكون بطاقات االئتمان 

ذا كان شخص ما يبحث فسيتم مُ  ،كالمات إلى لوحة مفاتيح نمساويةالمُ  وكذلك األرقام التي  ،الحظتهوا 
شاشة "مالء الموساد في ل عميل من عُ كُ لحركة اللذلك لم تكن إعادة بناء  ،تستدعيها لوحة التبديل

 .الكثير من البيانات فرزتنقية و يتطلب فقط األمر كان ، فقد والصالت بينهم صعبة للغاية "البالزما

 ،سرد فيديو للعملية بأكملهاو بتجميع  "خلفان"قام ، CCTVمن طراز عدة كاميرات خالل من 
وهو يدخل أصلع ويخرج  "دافيرونالعميل "أظهرت الكاميرا الموجودة فوق باب حمام أحد الفنادق حيث 

 ،على الرغم من أنها لم تكن مخفية ،الحظ أنه كان أمام الكاميراحتى دون أن يُ  ،برأس كامل من الشعر
فتاح تقن لمُ لكن التنفيذ غير المُ  ،في الوقت الفعلي بعضاا من شأنه أن يمنح الفريق  ءشيلم يكن هذا و 

 حققين بالتأكيد.الهوية جعل األمور أسهل للمُ 

 "غاند"دعا حيث  ،على اإلنترنت ليراه العالم ووضع الفيديو كامالا  صحفياا  مؤتمراا  "خلفان"ثم عقد 
 "نتنياهوـ"ذكرات اعتقال دولية لوطالب بإصدار مُ  ،إلى "أن يكون رجالا" ويتحمل المسؤولية تجاه الضربة

ن كان ذلك  "،دغان"و وقد أصدر اإلنتربول بالفعل أوامر اعتقال بحق جميع األعضاء السبعة والعشرين وا 
 بأسمائهم المستعارة.

دوء مع تعاون الكثير منهم بهُ و  ،رها كانت غاضبةجوازات سف” إسرائيل“ الدول التي استخدمتأما 
االنجرار إلى مؤامرات ثم ، مواطنيهملهم باستخدام جوازات سفر ولكن ليس إلى درجة السماح  ،الموساد
ولم تسمح للوكالة  ،غادرة على الفورلدانهم بالمُ مثلي الموساد في بُ كومات مُ أمرت بعض الحُ كما اغتيال. 

 ."اإلسرائيلية"لهم توقفوا عن تعاونهم مع الوكالة كُ و  ،باستبدالهم لعدة سنوات
 "أنا أحبقال أحد الرؤساء السابقين للمخابرات األلمانية:  ،لدت من الغطرسةلقد كانت كارثة وُ 

العرب واليرانيين  -ط من قدر الجميع أنك تحُ  شكلتك كانت دائما  لكن مُ  ،حب السرائيليين"وأُ ” إسرائيل“
مزيد من االحترام للطرف  ،مكنك خداع الجميع طوال الوقتاألذكى وتعتقد أنه يُ  أنت دائما   ،وحماس

اآلخر حتى لو كنت تعتقد أنه عربي جاهل أو ألماني عديم الخيال، وكان المزيد من التواضع قد ينقذنا 
 ".من هذه الفوضى المحرجة ا  جميع

ات الشديدة التي تعرضت لها أدت اإلدانحيث  ،”إسرائيل“م هُ يشيء من ذلك في المقابل، لم يكن 
عاملتها للفلسطينيين مُ بسبب ماثلة التي تلقتها األمة بانتظام إلى جانب اإلدانات المُ  ،على الساحة الدولية
التي وقعت بعد أسابيع قليلة  [عيد المساخر]” إسرائيل“ في عطلة الكرنفال فيو  ،فقط إلى تصعيد وطني

 ” اإلسرائيليين“ تطوع مئات ،سدساتي العب تنس يحمل مُ كان الزي الشعبي هو ز  وقوع الحادثة،من 



|  |    

 

- 606 - 

كما  ،ستقبليةالستخدامها في العمليات المُ  ، وذلكبجوازات سفرهم للموساد -زدوجةمن حاملي الجنسية المُ -
 االنضمام.إمكانية باالستفسارات حول كان مليء نظمة على الويب موقع المُ أن 

كان االنكشاف واالهتمام السلبي الذي تلقاه الموساد  ،ختلفة داخل الوكالةلكن األمور كانت مُ 
حاكمة أي في مُ  لم ينجح أبداا  "خلفان"على الرغم من حقيقة أن  ،ستوى التشغيليدمرين للغاية على المُ مُ 

بسبب  كشفهم،شطاء قد تم تم إغالق أقسام كاملة من عمليات الموساد ألن الكثير من النُ و  ،من الجناة
نتشرة في جراءات ومنهجيات جديدة بعد أن كانت اإلجراءات والمنهجيات القديمة مُ الحاجة إلى تطوير إ
 جميع وسائل اإلعالم.

 صبح رئيسبعد أن أدرك أن قضية دبي منعت رحيله ليُ  2010في وقت مبكر من يوليو 
 رئيس قيسارية. "هوليداي"استقال  ،الموساد

بالتأكيد أنه "في بعض  "دغان"عام اعتقد  بشكل ،عادياا  موقفاا  "مئير دغان"ضون ذلك تبنى في غُ 
ألن ذلك من  ،دير الموساد تسليم المفاتيح إذا تعرض لحادث مؤسف يضر بالدولةالحاالت يتعين على مُ 

بعد  ذلك لخصو  ،خطألم يحدث شيء  "دغان"لكن من وجهة نظر  ،خفف الضغط على الدولة"شأنه أن يُ 
 ات، وعادت جميع القوات إلى المنزل".لقد م ،هما  مُ  "لقد أصابنا هدفا   العملية:

في  خطئا  نت مُ "كُ  :ألول مرة "دغان"اعترف  فقط، في مقابلة مع هذا الكتاب 2013في عام و 
 ".أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدثأنا  ،كان قراري وقراري الوحيد ،إرسال الفريق بهذه الجوازات

 

___ 

 

ساعديه قال أحد مُ ، و "الفعل"بإحساس ( déjà vuبـ)شعر نتنياهو كما انفضح الفشل في دبي، 
مكنه الذهاب أكد له الموساد أنه يُ ، ففي ذلك العام خرىكان يحدث مرة أُ  1997كما لو أن عام  :قّربينالمُ 

لم و  ،وانتهى ذلك باإلذالل واالستسالم ،"خالد مشعل"التخلص من ، و "هدف سهل"فهي األردن إلى دولة 
أنه كان عليه كبح جماح الموساد وأن بوقرر  ،ستستمر التداعيات من دبيناك أي معرفة إلى متى يكن هُ 

باإلضافة إلى ذلك كان ال بد من كبح جماح ، عطي الضوء األخضر لعدد أقل من المهام الخطرةيُ 
 .لم يتفق الرجالن أبداا ف ،"دغان"

في و  ،اليةإشك كانت ذات جتمع االستخباراترؤساء مُ  ل منبكُ  "نتنياهو"وبالفعل فإن عالقات 
"نتنياهو ال يعتمد على أحد ولذلك قام  :"عوزي أراد"، "نتنياهوـ"ستشار األمن القومي لقال مُ ذلك 
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شاهد نت أُ من لحظة إلى أخرى كُ فاليهودية،  بخطوات دبلوماسية سرية دون إبالغ رؤساء الجالية
 .عدم الثقة ينفتح بينه وبينهم"و انقسام 

ومع ذلك  ،للغاية في الموافقة على العمليات تردداا لوزراء كان مُ أن رئيس ا "دغان"من جانبه اعتقد 
غير الصالحة للحفاظ على أمن  اتترددة من العصابفهو يخشى من أن ُينظر إليه على أنه مجموعة مُ 

 الدولة.

تزال ال و عقدة ترابطة ومُ تعددة الجوانب ومُ كانت الحملة ضد إيران مُ و  ،بقي في الموساد "دغان"لكن 
في وقت سابق من شهر يناير،  التي كانت "مسعود المحمديـ"في الواقع بعد الضربة الناجحة ل ،قائمة
تبقين لماء الثالثة عشر المُ الموافقة على تكثيف الحملة ومواصلة قتل العُ  "نتنياهو"من  "دغان"طلب والتي 

، ي عجلة من أمرهلم يكن فو مشكلة أخرى، متخوف من  "نتنياهو"والتي بقي فيها  ،من مجموعة األسلحة
  .من نفس العام خرى حتى أكتوبرم يعط الضوء األخضر لضربة أُ ول

بتفجير سيارات اثنين من كبار  ةناري درجات قام راكبان ،2010تشرين الثاني )نوفمبر(  29في 
الشخصيات في المشروع النووي اإليراني من خالل 

 ،في االبتعاد عنهما م واإلسراعهل عبوات ناسفةإلصاق 
من  بانفجار سيارته "ماجد شهرياري"تل الدكتور قُ حيث 
 "يئاو فريدون عباسي د"تمكن  ، فيما206بيجو  نوع

نا تمك   -من نفس الُطراز اللذان كانا في سيارة- ،وزوجته
خارج جامعة  السيارة بهما من الهروب قبل أن تنفجر

  ."شهيد بهشتي"

قوبات ستهدف إلى جانب العُ لقتل المُ لكن في هذه المرحلة أصبح من الواضح أن حملة ا
ولكن لم  ،قد أبطأت البرنامج النووي الحواسيب داخل ُمختبرات الُمفاعالت االيرانيةاالقتصادية وتخريب 

  طة أبعد بكثير مما كنت أتمناه"."وصل إلى نقُ إن البرنامج  ":إيهود باراك"وقال وزير الدفاع  فعلياا، توقفه

نشآت المشروع غير لى أن إيران تقترب من اللحظة التي ستكون فيها مُ إ "نتنياهو"و "باراك"خلص 
أمروا  حيث ،دوث ذلكنشآت قبل حُ يجب أن تعمل على تدمير المُ ” إسرائيل“ واتفقا على أن ،قابلة للتدمير

جوم جوي شامل بدعم هُ وهو "باالستعداد لعملية المياه العميقة:  ،خابراتوأذرع المُ  ،”اإلسرائيلي الجيش“
جوم تم إنفاق حوالي ملياري دوالر على االستعدادات للهُ  ، حيث"ن قوات الكوماندوز في قلب إيرانم

 ."الجبهة الراديكالية"توقعة ضد والحرب الالحقة المُ 

 فريدون عباسي دوائي ماجد شهرياري
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طوة ساخرة من قبل اثنين من ورأى أنها خُ  ،طة كانت مجنونةأن الخُ  "دغان"من بين آخرين اعتقد 
جوم في االنتخابات المقبلة، التأييد الشعبي الواسع الذي سيوفره لهما الهُ  السياسيين اللذين أرادا استغالل

 .صلحة الوطنيةعلى المُ  قائماا  توازناا مُ  وليس قراراا 
لقد وصل  ،تقنية كان جوهرها هو نقل الرسائل في وقت قصير نتنياهو"لقد تعلم  ":دغان"قال 

عينة على غرار لديه صفة مُ  ،درب أعرفهسوأ مُ لكنه أ ،ستوى رائع من التقان والسيطرة على هذاإلى مُ 
نتنياهو هو رئيس الوزراء الوحيد في  ،ل واحد منهم يتخيل أنه أعظم عبقري في العالمايهود باراك: كُ 

 فشلت فيها مؤسسة الدفاع بأكملها في قبول منصبه". ،تاريخ البالد الذي وصل إلى حالة

لكن كان  ،ديسا  صدقوني لم يكن أحدهم ق   ء،را"لقد عرفت الكثير من رؤساء الوز : أيضاا قال و 
صلحة الشخصية مع قطة التي تتعارض فيها المُ شترك: عندما وصلوا إلى النُ شيء واحد مُ  بينهم جميعا  

ناك أي سؤال على لم يكن هُ  ،صلحة الوطنية هي التي تفوز دائما  صلحة الوطنية، كانت المُ المُ 
يهود".في نتنياهو و ع أن أقول ذلك فقط عن هذين األمرين ال أستطي ،الطالق  ا 

 "دغان"ادعى حيث  ،2010قطة الغليان في سبتمبر إلى نُ  "نتنياهو"و "دغان"وصلت العداوة بين 
من أجل  ،معه، ورئيس الشاباك ورئيس األركان "حماس"قد استغل لقاء على ما ُيزعم حول  "نتنياهو"أن 

لحظة واحدة ‘ :رفة، قال ليغادر الغُ نا نُ وم: "بينما كُ جلهُ االستعدادات لإصدار أوامر بشكل غير قانوني 
 O plus) وأنت في” اإلسرائيلي جيش الدفاع“لقد قررت وضع  ،فقط، مدير الموساد ورئيس األركان

30.") 

(O plus 30 :هي اختصار لـ ) كان يصف  "نتنياهو"مما يعني أن  ..من العملية" "ثالثين يوماا
احتاجت حيث  ،صطلح األنسب "عمل حرب"ن بأنه "عملية" وليس المُ واسع النطاق على إيرا جوماَ هُ 
 مكن لرؤساء الوزراء ببساطة أن يأمروا بعملية.لكن يُ و  ،روب إلى تصويت في مجلس الوزراءالحُ 

إن  ،طاقسيكون له عواقب ال تُ  نف العسكري"إن استخدام العُ من التهور:  "دغان"هل ذُ 
جوم عسكري ف المشروع النووي اليراني بشكل كامل عن طريق هُ االفتراض العملي القائل بإمكانية وق

سيوحد و خامنئي يشكر اهلل:  "رشد األعلى اليرانيالمُ "جوم فإن بالهُ ” إسرائيل“ إذا قامت، فغير صحيح
إنه يجب أن يحصل  لشعبه تمكين خامنئي ليقوللك سيتم ذبو النووي مشروع الالشعب اليراني وراء 

 دوان السرائيلي".ية للدفاع عن إيران ضد العُ نبلة ذر لنفسه على قُ 

ال تطور جوم قد يؤدي إلى في حالة تأهب للهُ ” اإلسرائيلية“ جرد وضع القواتبأن مُ  "دغان"جادل 
مكنهم اتخاذ إجراءات ويُ  ،ون التعبئةإلى الحرب، ألن السوريين واإليرانيين سيرُ  ُيرجى عواقبة وسيؤدي

 وقائية.
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حيث قال إنه ورئيس الوزراء كانا يبحثان في  ،ختلفة من هذا الخالفمُ آراء  "باراك"كان لدى 
مكن ال يُ  "نتنياهو"و "دغان"كان االنهيار في العالقات بين  ،لكن ذلك ال يهم - فقط جدوى شن هجوم

أطول من أي شخص  وهذه الُمدة التي قضاها ،الموساد لمدة ثماني سنوات "دغان"أدار حيث  ،إصالحه
وأعاد إحياء وكالة  ا،التي هي عليه على صورته بنائهالقد أعاد  ،"إيسر هاريل"خ باستثناء آخر في التاري

لقد اخترق  مضت، قودوأعادها إلى المجد التاريخي الذي كانت تتمتع به على مدى عُ  ،ة وخجولةحضر  تمُ 
ت من مكن وأزال األهداف التي تهرببشكل أعمق مما كان أي شخص يعتقد أنه مُ ” إسرائيل“ صومخُ 

 للدولة اليهودية. وجودياَ  قود، وأوقفت لسنوات تهديداَ الموت أو األسر لعُ 

أخبر  2010في سبتمبر ف ،جرد ذريعةة أو ربما مُ جَ حرَ بي مُ كانت دُ ، فقد ال شيء من ذلك يهم
 أن تعيينه لن يتم تجديده. "دغان" "نتنياهو"

الحقيقة و  ،خرىريد أن أفعل أشياء أُ أُ ، قال: "قررت بنفسي أن هذا يكفي ،"دغان"أو ربما استقال 
 ."هي أنني سئمت

___ 
 

زء كبير من إعادة تأهيل جُ  ،كمدير "دغان"أن يحل محل الذي نجح في  "تامر باردو"كان على 
، وهو رجل كان له دور ".N"قام بتعيين  ،بيفي أعقاب ضربة دُ تضررت فرق العمليات واإلجراءات التي 
لكن إعادة  ،ثم عينه فيما بعد نائبه ،إلجراء تقييم شامل لألضرار ،"مغنية"فعال في التخطيط لضرب 

 ،خاصة تلك التي تستهدف المشروع النووي اإليراني ،وقف نشاط الوكالةإعمار الوحدات العملياتية لم يُ 
 ستهدف التي وضعها سلفه.إلى سياسة القتل المُ  "باردو"بعد بضعة أشهر في الوظيفة عاد و 

داريوش رضائي بتتبع "سائق دراجة نارية م قا ،2011في يوليو 
نظمة الطاقة الذرية فيزياء نووية وباحث بارز في مُ  دكتور ، وهو"نجاد

أحد أكثر  "عسكر اإلمام عليمُ "قطة قريبة من اإليرانية، حتى وصل إلى نُ 
والذي يحتوي على منطقة تخصيب اليورانيوم  ،قواعد الحرس الثوري تحصيناا 

  ."رضائي نجاد"سدس وقتل ائق بسحب مُ قام الس ،التجريبية

خرى للحرس وقع انفجار هائل في قاعدة أُ  ،2011في نوفمبر 
 داريوش رضائي نجادخان مرئية من كانت سحابة الدُ  ،عد ثالثين ميالا غرب طهرانالثوري على بُ 
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تل وقُ  تقريباا، واهتزت النوافذ وأظهرت صور األقمار الصناعية أن القاعدة بأكملها قد تم طمسها ،المدينة
وكذلك ستة عشر  ،قائد فرقة تطوير الصواريخ بالحرس الثوري "قدمحسن طهراني مُ "ي االنفجار اللواء ف

  من عناصره.

حنات األسلحة في استمرت شُ  "،المبحوح" موتعلى الرغم من 
راقبة الموساد على المُ  ظَ حافَ فيما  ،التدفق إلى غزة من إيران عبر السودان

وجاء أكبر نجاح  ،هجماته على القوافل” اإلسرائيلي“ وواصل سالح الجو
تطورة تفجرات المُ ن من األسلحة والمُ بعد أن اكتشف الموساد أن ثالثمائة طُ 

مع عسكري جنوب خزنة في مجُ خبأة في شكل سلع مدنية ومُ والتي كانت مُ 
تضمن مخبأ األسلحة صواريخ قصيرة  ،الخرطوم تنتظر شحنها إلى غزة

ضادة ضادة للطائرات وصواريخ مُ قدمة مُ تتوسطة المدى وصواريخ مُ ومُ 
الذين  "أمان"باط قال أحد ضُ  ،على أنها شيء من شأنه "اإلخالل بالتوازن"” إسرائيل“ للدبابات وقد حددتها
هاجمة حماس حتى "نوصي بمُ فإننا ، إذا كان الوصول إلى غزة على ذلك "نتنياهو"أطلعوا رئيس الوزراء 

 شرها".سبق لمنعها من نبدون استفزاز مُ 

أكتوبر / تشرين األول  24في  صباحاا الساعة الرابعة في ف ،لكن األسلحة لم تذهب إلى أي مكان
الموقع ودمروا األسلحة وكذلك عناصر  F-15من طراز ” اإلسرائيلي“ قاتلو سالح الجوهاجم مُ  2012

 ،رطوم باالنفجاراتأضاءت سماء الخُ  ،ناك في ذلك الوقتحماس والحرس الثوري اإلسالمي الذين كانوا هُ 
كومتهم السماح كان الخرطوم بسبب قرار حُ عانى سُ و  ،دى االنفجار الى تحطم األسقف وتحطيم النوافذأو 

لطات السودانية بعد هذا الحادث أبلغت السُ  ،"اإلرهابية"من خط تهريب األسلحة  للبالد بأن تكون جزءاا 
 لجنة اإلنقاذ الدولية أنها لن تسمح بذلك بعد اآلن.

لدان فذت في بُ مالء إسرائيليين في عمليات قتل نُ خاطرة بعُ مثل أسالفه عن المُ  "باردو"تنع ام
في الواقع تم تنفيذ جميع الضربات على األراضي ولكن  ،ستهدفة ال سيما في أماكن خطيرة مثل طهرانمُ 

ردية قية الكُ عارضة السرية في ذلك البلد وأعضاء األقليات العر اإليرانية من قبل أعضاء حركات المُ 
 عاديين للنظام.والبلوشية واألذربيجانية الذين كانوا مُ 

أشارت المعلومات التي وصلت إلى الموساد إلى أنها و  ،ستهدف هذه فعالةكانت عمليات القتل المُ 
طلبوا منهم لدرجة أن كثيرين  ،لماء اإليرانيين كانوا خائفينمما يعني أن العُ  ،تسببت في "انشقاق أبيض"

عالم على العمل في مشروع النظمة على إكراه درة المُ "هناك حد لقُ : "دغان"قال  ،إلى مشاريع مدنيةنقلهم 
 ريد ذلك".عندما ال يُ 

 حسن طهراني مقدم
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في  بحث الموساد عن أهداف لم تكن بالضرورة عالية جداا  ،لماءمن أجل تكثيف مخاوف العُ 
مالئهم على نفس ن أكبر عدد من زُ مكن من القلق بيسبب أكبر قدر مُ البرنامج النووي ولكن إزالتها ستُ 

صطفى أحمدي مُ "غادر  2012يناير/ كانون الثاني  12في  ،ستوىالمُ 
منزله غادر لتخصيب اليورانيوم،  "نطنز"نشأة هندس كيميائي في مُ مُ  "روشان

قبل بضعة أشهر ظهرت في وسائل  ،ختبر في وسط طهرانوتوجه إلى مُ 
محمود "رافق الرئيس اإليراني وهو يُ اإلعالم في جميع أنحاء العالم صورة له 

صعد سائق  ،خرىمرة أُ و  ،نشآت النوويةفي جولة في المُ  "أحمدي نجاد
 ،إلى مقتله على الفور تأد عبوة ناسفةدراجة نارية إلى سيارته وألصق 

ل شيء صب بأذى لكنها رأت كُ زوجته التي كانت تجلس بجانبه لم تُ 
  حدث.بما مذعورين المالئه وأخبرت زُ 

بموجب القانون األمريكي  ،هو عمل غير قانوني -بغض النظر عن عملهم-لماء ن اغتيال العُ إ
من  "مايكل هايدن"قال  ،عن هذه األعمال تها، ولم ترغب في معرفلم تعرف أبداا التي والواليات المتحدة 

ال حتى بغمزة ططهم قط "و خبروا األمريكيين بخُ لم يُ ” اإلسرائيليين“ خابرات المركزية، إنوكالة المُ 
أدنى شك في أي إجراء تم اتخاذه لوقف المشروع  "هايدن"لم يكن لدى  الكالم بعد قولي هذا ،وابتسامة"

 "لقد كان أحدهم يقتل علمائه".النووي اإليراني كان األكثر فاعلية: 

سأل  2009عام  "باراك أوباما"في الجلسة األولى لمجلس األمن القومي مع الرئيس الجديد 
 ."نطنز"خابرات المركزية عن كمية المواد االنشطارية التي خزنتها إيران في دير وكالة المُ مُ  "ماأوبا"

"سيادة الرئيس أنا في الحقيقة أعرف الجابة على هذا السؤال وسأعطيك إياه  :قائالا  "هايدن"رد 
 خرى للنظر إلى هذا؟ عطيك طريقة أُ مكنني أن أُ لكن هل يُ  ،بعد دقيقة

هو  نطنزما يبنونه في و  ،نوويالسالح الترون أو نيوترون في نطنز سيظهر في "ال يوجد إلك
هو الثقة وبعد ذلك سيأخذون تلك المعرفة وهذه الثقة وسيذهبون إلى  نطنزما يبنونه في  ،المعرفة

 لماء".خزنة في أدمغة العُ مُ  هذه المعرفة سيدي الرئيس ،اليورانيومخصبون مكان آخر ويُ 

إنه غير قانوني  ،على اإلطالقبأمريكا "هذا البرنامج ليس له عالقة  :ء أنبجال "هايدن"أوضح 
ومع ذلك فإن  ،دافع عن مثل هذا الشيءوصي به أو نُ نُ  لم نكن أبداا  "وكالة المخابرات المركزية"ونحن 

 رأيي االستخباري الواسع هو أن موت هؤالء البشر كان له تأثير كبير على برنامجهم النووي.

___ 
 

 دي روشانمصطفى أحم
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ولضمان استمرار  ،لجعل إيران قوة إقليمية ،ريد قنبلة ذريةفي طهران يُ  "اهلل"آية نظام  كان
واألمريكية ال سيما عمليات القتل ” اإلسرائيلية“ وبدالا من ذلك أدت اإلجراءات ،قبضتهم على البالد

قدم البرنامج إلى حد واإلصابات الفيروسية لعملية األلعاب األولمبية إلى إبطاء ت” اإلسرائيلية“ ستهدفالمُ 
قوبات الدولية إيران إلى أزمة اقتصادية خطيرة هددت بإسقاط النظام باإلضافة إلى ذلك دفعت العُ  ،كبير

 بالكامل.

قوبات وال سيما تلك التي فرضتها إدارة أوباما )بما في ذلك فصل إيران عن نظام كانت هذه العُ 
، (.Spear, E.L)ر رئيس قد   2012في أغسطس لدرجة أنه  ،( قاسيةSWIFTتحويل األموال الدولي 

ضد إلجراءات االقتصادية باالنضمام ل بإجبار عدداا من الدولتحدة أنه إذا استطاع إقناع الواليات المُ 
خرج الجماهير إلى "وهذا الوضع سيُ  :وقال ،، فإن االقتصاد اإليراني سُيفلس بحلول نهاية العاميرانإ

 ح أن يؤدي إلى إسقاط النظام".ومن المرج ،خرىالشوارع مرة أُ 

ليس من  ،جوم عسكري مفتوح على إيرانمن االستعداد لهُ  "بنيامين نتنياهو"لكن هذا لم يمنع 
"إذا كان األمر أنه  "إيهود باراك"أكد وزير دفاعه  ، حيثما إذا كان ينوي تنفيذ الخطة حقاا  الواضح تماماا 
 الذي كان لديه آخر- "نتنياهو"ناك آخرين يعتقدون أن هُ  لكن ،قد هاجمت"” إسرائيل“ ، لكانتيعتمد علي  

على توجيهه إلى  "أوباما"من أجل إجبار  ، وذلكجوميعتقد أنه ينوي الهُ  "أوباما"فقط أن تجعل  أراد ،-كلمة
في الحرب على أي حال، لذلك سيكون من األفضل للواليات  االستنتاج بأن أمريكا سوف تتورط حتماا 

 نفسها أوالا لكي تتمكن من التحكم في التوقيت.ب لُهجوماتحدة تنفيذ المُ 

إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وأن ” إسرائيلي“ جومتخشى أن يؤدي هُ  "أوباما"كانت إدارة 
وقدرت  ،2012مما يضر بفرص إعادة انتخاب الرئيس في نوفمبر  ،الفوضى ستنشأ في الشرق األوسط

حتى  ،بقلق كل خطوةوأصبحت "إسرائيل" تراقب  ،قريباا ” إسرائيل“ هاجمرجح أن تُ اإلدارة أنه من المُ 
  اا".وشيك"بات على إيران  "إسرائيلياا " جوماا مصدر تخوف من أن هُ أصبح مناورات لواء الجيش النظامي 

في مكتبها  "باردو"دير الموساد بمُ  "ديان فينشتاين"السيناتور  تفي كانون الثاني )يناير( التق
قمر من التي استولت عليها  ،”اإلسرائيلي“ 35وطالبته بشرح سبب تحركات اللواء  ،يوخبمجلس الشُ 

من أن  الحقاا  "نتنياهو"لكنه حذر  ،عن التدريبات الروتينية يعرف شيئاا  "باردو"لم يكن  ،صناعي أمريكي
ء الذي وعلى األرجح ليس اإلجرا ،ستمر على الواليات المتحدة سيؤدي إلى إجراء دراماتيكيالضغط المُ 

نفسه يعتقد أن عامين آخرين من الضغط االقتصادي والسياسي من  "باردو"كان  ،يأمل فيه "نتنياهو"كان 
 وتتخلى عن مشروعها النووي بالكامل. ،روف مواتيةحتمل أن تجعل إيران تستسلم في ظل ظُ المُ 
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بمواصلة  والجيش ،بمواصلة االغتياالت "باردو"وأمر  ،رفض االستماع إليه "نتنياهو"لكن 
 جوم.استعداداته لشن هُ 

اا في ذلك دما ضي قُ ولكن قبل المُ  ،م آخرفي ديسمبر كان الموساد على استعداد للتخلص من عال  
من  خوفاا و  ،"عمان"عاصمة  "مسقط"على اقتراح إيراني بإجراء مفاوضات سرية في  "أوباما"وافق 

خبرنا : "لم يُ "مسقط"لذي اكتشف اجتماعات قال ضابط استخبارات الموساد ا، ”اإلسرائيلية“ اإلجراءات
 "باردو"وأوصت  ،ل شيء للتأكد من أننا سنتعرف عليها"حادثات لكنهم فعلوا كُ األمريكيون قط عن تلك المُ 

 ،ناك عملية سياسية جارية"وقالت: "يجب أال نفعل ذلك عندما تكون هُ  ،خطة االغتيال على الفوربإلغاء 
 حادثات جارية.اإلذن بوقف حملة االغتيال بأكملها طالما كانت المُ  "نتنياهو"وطلب من  "باردو"اتفق معها 

فإن إيران كانت ستأتي  ،حادثات قد بدأت بعد عامينمن المعقول أن نفترض أنه إذا كانت المُ 
ولكن حتى الصفقة التي تم إبرامها في النهاية كانت بمثابة استسالم إيراني  ،إليها في حالة أضعف بكثير

وافقت إيران على تفكيك المشروع النووي كما  ،يرفضونها لسنوات "اهلل ةآي"ب التي كان من المطاللعدد 
 ستقبل.يود ورقابة صارمة لسنوات عديدة في المُ بالكامل وأن تخضع لقُ 

ماسية ضد إيران حققت العديد : استراتيجيته الخُ زدوجاا مُ  مثلت االتفاقية انتصاراا  "لداغان"بالنسبة 
فاوضات مع إيران سيكون صفعة ال جوم أثناء المُ أن شن هُ  "نتنياهو"في نفس الوقت أدرك  ،امن أهدافه

وعندما تم التوقيع على االتفاق النهائي ألغاه  ،وتكراراا  جل الهجوم مراراا أُ حيث  ،طاق في وجوه األمريكيينتُ 
 ستقبل القريب.على األقل في المُ  ،تماماا 

" نتنياهو"يشعر بالمرارة واإلحباط من الطريقة التي أظهرها له كان و  ،لم يكن راضياا  "دغان"لكن 
في اليوم األخير من  2011في كانون الثاني )يناير( و  ،طريق الخروج ولم يكن ينوي أن يأخذها على أنها

إلى استغراب أدت وفي خطوة غير مسبوقة  ،واليته دعا مجموعة من الصحفيين إلى مقر الموساد
تبة وهي امرأة برُ - بعد خطابه وقفت الرقيب العسكريو  ،رئيس الوزراء ووزير الدفاعالصحفيين انتقد بشدة 

هاجمة إيران كان في فئة سرية للغاية وال لمُ ” إسرائيل“ ططعن خُ  "دغان"ل ما قاله وأعلنت أن كُ  -عميد
 مكن نشره في وسائل اإلعالم.يُ 

ؤتمر في ببساطة في مُ  "غاند"عندما رأى أن الرقيب العسكري قد منع نشر تصريحاته كررها 
 في مكانته لن ُيحاكم. مع العلم أن شخصاَ  ،شاركينجامعة تل أبيب في يونيو، أمام مئات المُ 

قف خضع له الكنه نشأ من تغيير عميق في المو  ،وشخصياَ  حاداَ  "نتنياهوـ"ل "دغان"كان انتقاد 
ية أكبر بكثير من معركته الشرسة مع دير للموساد وهو تغيير كان له أهمفي سنواته األخيرة كمُ  "دغان"

 رئيس الوزراء بشأن مشروع نووي إيراني.
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 ،”اإلسرائيلية“ ؤسسة الدفاعية واالستخباراتيةعظم زمالئهم في المُ ومُ  "شارون"إلى جانب  "دغان"
 واجهة النزاع العربيوأن الطريقة الصحيحة لمُ  ،مكن أن تحل كل شيءاعتقدوا لسنوات عديدة أن القوة يُ 

 بشكل خطير في ذلك. وشائعاا  لكن هذا كان وهماا  ،هي "فصل العربي عن رأسه"” اإلسرائيلي“

جتمع استخبارات في ، أفضل مُ اباكوالش "أمان"ويمكن القول إن الموساد  ،تتاليةطوال تواريخهم المُ 
لكن  ،منهم حلهاشكلة مركزة ُطلب ل مُ دود عملية على كُ عاجالا أم آجالا برُ ” إسرائيل“ د قادةزو   ،العالم

مكن أن تكون مة بأن العمليات السرية يُ عظم قادة األُ جتمع االستخبارات عزز الوهم بين مُ نجاح مُ 
مكن استخدامها بدالا من الدبلوماسية الحقيقية إلنهاء الخالفات جرد أداة تكتيكية يُ استراتيجية وليست مُ 

 بسبب النجاحات الهائلة لعملياتو  ،غارقة فيه” ائيلإسر “ التي كانت ،غرافية والعرقية والدينية والوطنيةالجُ 
حاربة سلوب التكتيكي لمُ السرية في هذه المرحلة من تاريخها قام غالبية قادتها بترقية وتقديس األُ ” إسرائيل“
صول والتهديدات الوجودية على حساب الرؤية الحقيقية ورجل الدولة والرغبة الحقيقية في الوُ  ،"اإلرهاب"

 لسياسي الضروري لتحقيق السالم.إلى الحل ا

كما تم سردها في ” اإلسرائيلية“ خابراتجتمع المُ في الواقع في كثير من النواحي كانت قصة مُ 
إخفاقات أيضاا ثيرة لإلعجاب ولكنها هذا الكتاب واحدة من سلسلة طويلة من النجاحات التكتيكية المُ 

 استراتيجية كارثية.

وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحل السياسي  ،"شارون"ذلك مثل  "دغان"رب نهاية حياته أدرك قُ 
وأن نتيجة  ،عاماا  150ستمر منذ نهي الصراع المُ مكن أن يُ نائي الذي يُ مع الفلسطينيين هو الحل الثُ 

صاحب ذلك من خطر وما يُ  ،تكافئة بين العرب واليهودنائية القومية مُ ستكون دولة ثُ  "نتنياهو"سياسات 
 ،هيوني بدولة يهودية ديمقراطية بأغلبية يهودية كبيرةلم الصُ صراع داخلي ليحل محل الحُ و ر ستمالقمع المُ 
صبح حقيقة بسبب االحتالل ستُ ” إلسرائيل“ قاطعة االقتصادية والثقافيةمن أن الدعوات إلى المُ  كان قلقاا 

 بشأن االنقسام الداخلي في اا بل وأكثر قلق ،قاطعة التي ُفرضت على جنوب إفريقيا"مثل المُ  مريرة، "تماماا 
 الديمقراطية والحقوق المدنية. اتوالتهديد” إسرائيل“

 "نتنياهو"دعا إلى تصويت  ،2015قبل انتخابات مارس و  ،في تجمع حاشد وسط تل أبيب
من تحمل  جداا  نت خائفاا مكنك أن تكون مسؤوالا عن مصيرنا إذا كُ : "كيف يُ قائالا  خاطب رئيس الوزراءو 

 ؟المسؤولية؟

ل ريد أن يقود؟ كيف حدث أن هذا البلد أقوى من كُ "لماذا يسعى الرجل إلى القيادة إذا كان ال يُ 
طوة استراتيجية من شأنها تحسين وضعنا؟ الجواب غير قادر على القيام بخُ وهو دول المنطقة عدة مرات، 
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رب أوقعنا في أن من أجل تلك الحو  ،بسيط: لدينا زعيم خاض معركة واحدة فقط من أجل بقائه السياسي
 ".نهاية الحلم الصهيوني -القومية  ائيةصبح دولة ثنُ نُ 

دولة فصل  ُنريدال  ،نائية القوميةريد دولة ثُ "ال أُ لعشرات اآلالف من الحشد:  "دغان"صرخ 
ال أريد أن نكون رهائن الخوف واليأس  ،ال أريد أن أحكم أكثر من ثالثة ماليين عربي ،نصريعُ 

عن كونهم ” السرائيليون“ الوقت قد حان لكي نستيقظ وآمل أن يتوقف المواطنون أعتقد أن ،والمأزق
 ".ومساء   هددنا صباحا  رهائن للمخاوف والقلق التي تُ 

هذه أكبر أزمة قيادة في "هور عالمات مرض السرطان أنهى حديثه بالدموع في عينيه: مع ظُ 
قيادة تخدم الشعب وليس  ،ديد لألولوياتنحن نستحق قيادة من شأنها تحديد ترتيب ج ،تاريخ الدولة

 نفسها".

 على الرغم من التملق الهائل الذي تمتع به باعتباره الجاسوسف ،هوده باءت بالفشللكن جُ 
، فضالا عن دعوات العديد من الرؤساء السابقين للمؤسسات "دغان"وخطاب  ،الرئيسي” اإلسرائيلي“

 خرى في عالقاتوإلجراء تعديالت أُ  ،مع الفلسطينيين االستخباراتية والعسكرية من أجل اتفاق تسوية
 لقد سقطوا جميعا على آذان صماء. ،مع العالم الخارجي” إسرائيل“

لكن حمالتهم  ،قدسةكلمات الجنراالت مُ أن ” اإلسرائيليين“ عظمناك أوقات اعتبر فيها مُ كانت هُ 
” إسرائيل“ تمر  حيث  ،دعموهويقول البعض إنهم  ،فشلت حتى اآلن في اإلطاحة به "نتنياهو"ضد 

خب القديمة بما في ذلك الجنراالت وتأثيرهم على تراجعت قوة النُ و قود األخيرة: بتغييرات جذرية في العُ 
 في نجح الجناح اليمينيو األرثوذكس، من خب جديدة من اليهود من األراضي العربية نُ  ،األجندة العامة

حادثة هاتفية أجريناها قبل أسابيع قليلة من وفاته في خر مُ زن في آبحُ  "دغان"قال لي  ،لصدارةالوصول ل
قناعو  على إحداث تغيير "اعتقدت أنني سأكون قادرا  : 2016منتصف مارس  لقد فوجئت اآلخرين بذلك  ا 

 خيبة أمل".ب

دود القوة حُ  أدركوا الحقاا  ،حاربين الذين كان لديهم "سكين بين أسنانهم"االنقسام بين الجنراالت المُ 
 ."مئير دغان"حزن الذي انتهت فيه حياة هو الواقع المُ ، ف”إسرائيل“ ن غالبية شعبوبي
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 ، قائد منظمة الرغون"مناحيم بيغن"ل دائرة المباحث الجنائية البريطانية عن ب  إعالن مطلوب من ق  
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 أرشيف(. )ابراهام فيرد، وزارة الدفاع 1955ارييل شارون )وسط(، قائد لواء المظليين، أغسطس 
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 الكسندر يسرائيل
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موشيه سيبر )على اليمين( ابن ألكسندر يسرائيل، يسمع ألول مرة ما حدث حق ا لوالده من رافي ميدان )على اليسار( )رونين 

 بيرجمان(

 
ر من رؤية فريق الموساد: رافي إيتان )الثاني من اليمين( وزفي أهاروني )الثاني من اليسار( في ساو باولو، قبل وقت قصي

 (ZVI AHARONIجوزيف مينجيل، "مالك الموت" من أوشفيتز. )مجموعة 
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 الرئيس المصري جمال عبد الناصر )يمين( أثناء تجربة صاروخية مع علماء ألمان ومصريين.
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 لالستجواب.” إسرائيل“ حارب الموساد عوديد، الذي أسر الدكتور هانز كروغ وأحضره إلىمُ 

 
 اد للدكتور هانز كروغ.صورة مراقبة الموس
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في الدار البيضاء، حيث سجل  1965ناصر )يمين( والعاهل األردني الملك حسين في قمة عام ال جمال عبد الرئيس
 الموساد محادثاتهما.
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ميت )في ارئيس الوزراء ليفي إشكول )الرابع من اليسار، يرتدي قبعة سوداء وربطة عنق(، ورئيس الموساد مئير ع
( ورئيس األركان يتسحاق رابين )بالزي العسكري(، ومدير الموساد السابق إيسر هاريل )الثالث من ط ، مبتسما  الوس

 )موشي ميلنر، المكتب الصحفي للحكومة(. 1965اليمين(، 
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 شنق في دمشقالذي إيلي كوهين، 
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 .رتدين مالبس حرب العصابات العائدين على متن قارب من لبنانمُ  "حرباء" مئير داغان في طريقهم إلى عملية في غزة،فريق 

رجال ، ”السرائيلي“ من اليسار إلى اليمين: داغان )قائد العملية( مئير بوتنيك، وأفيغدور إلدان، ضابط بدوي في جيش الدفاع
 مالء فلسطينيون.آخرون عُ 
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 ا  رحبعام زئيفي )يقف مرتدي ( والجنراليتسحاق بونداك )يسارا  يرتدي نظارات وخريطة( مع  دافيد بن غوريون )جالسا  
 نظارة شمسية(.
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على الجدار  2001دران عام الطائرة، ظهرت في رسم توضيحي على الجُ  ةوخاطف ةالفلسطيني "ةالرهابي"ليلى خالد، 
 والسلطة الفلسطينية.” إسرائيل“ الفاصل بين
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رية لمدة خمسة عشر عام وكان له أكبر تأثير على عمليات القتل والتخريب التي ساأدار قي مايك هراري الرجل الذي
 نفذها الموساد أثناء االستعدادات لعملية ربيع الشباب.
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 قاد عملية سرية للموساد. 1977مايك هراري في إيطاليا عام 
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 ول.يرتدي زي المتس وهو فريق الحربةقائد  :نحميا ميري
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 1973أمر عملية ربيع الشباب، 
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راقبة المبنى السكني الذي كان يعيش فيه كمال عدوان، أحد كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية، التقطتها صور مُ 
 محاربة الموساد يائيل.
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 عدوان بعد عملية االغتيال.كمال ثة قة وجُ شُ 

 

 
 عدوانكمال جنازة 
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 ن الدورية الجوية فوق معبر عنتيبي التقطها الناشط في الموساد ديفيد.صورة م
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 علي حسن سالمة الذي اقتنع الموساد بأنه وراء مقتل الرياضيين في ميونيخ.
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 .توفي بعد ذلك بقليل في المستشفى ،ـنقل من سيارة بعد ثوان من انفجارهاصاب بجروح خطيرة، يُ علي سالمة المُ 
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 .2005قابلة مع الكاتب في عام روبرت حاتم )يمين( أحد قتلة الكتائب، يعترف بقتل مئات األشخاص في مُ 
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رئيس الوزراء مناحيم بيغن )الثالث من اليسار( وزير الدفاع أرييل شارون )الثاني من اليسار( والسكرتير العسكري 
صون موقع منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان بعد االستيالء لرئيس الوزراء، العميد عزرييل نيفو )يسار( يفح

 )أرشيف وزارة الدفاع(. 1982يونيو  ،”إسرائيل“ عليها من قبل
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التقط هذه الصورة قناص من وحدة الكوماندوز سايرت ماتكال ونقلها مناحيم بيغن إلى  ،ياسر عرفات يغادر بيروت
 قتل عرفات إذا أرادت ذلك” إسرائيل“ ب لثبات أنه كان بإمكانالوسيط األمريكي فيليب حبي
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 )أليكس ليفاك( ،، والتي كشفت عمليات التصفية غير القانونية للشاباك300التقطت الصورة بعد اختطاف الحافلة 
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مي إلى عائلة شيعية بارزة في أمين الحاج ، الملقب بـ "رومينيجه"، تاجر له صالت في جميع أنحاء الشرق األوسط، ينت

 مالء الموساد في لبنانلبنان، وأصبح أحد أهم عُ 
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 األكثر صعوبة في جيش الدفاع االسطول البحري الثالث عشر،البرنامج التدريبي لوحدة الكوماندوز البحرية 
اركت الوحدة في العديد من ، شا  لمدة ثمانية عشر شهر والذي يمضي فيه المقاتل  منذ أواخر السبعينيات” السرائيلي“

 عمليات القتل المستهدف. )زيف كورين(
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 الهاتف بيده(.و  ( ويفتاح ريشر )جالسا  في غرفة القيادة للقتل المستهدف ألبو جهاد: إيهود باراك )جالس يسار 
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حد المدافع العمالقة التي طورها الدكتور الدكتور جيرالد بول )على اليسار( مع رئيس كيبيك السابق جان ليزاج يتفقد أ
 بول.
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مدير المشروع أميرام ليفين )يسار( ودورون أفيتال قائد وحدة الكوماندوز سايرت ماتكال في إحدى التدريبات على 
 اغتيال صدام حسين.
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 بور ي علي أكبر محتشم

 ستهدف من قبل الموساد.ة قتل مُ حاولشير بإصبعين إلى نتيجة مُ يُ  وهوالرجل الذي أسس حزب اهلل 
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 أوري ساغي )يسار( ورئيس الوزراء يتسحاق شامير. )ناتي هيرنيكي، المكتب الصحفي للحكومة( أمانرئيس 
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 في المستشفى الملكي في عمان. السمخالد مشعل يتعافى من 
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 أوري بارليف( من بإذن. )المطلوبين قتل أو العتقال" كرزال"وحدة  تدريب
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شارون  فيها امرأة تُنقل لتلقي العالج بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم في تل أبيب. هذه إحدى الصور التي أجبر

ستهدف كأداة لألمن القومي. الدبلوماسيين األجانب على النظر إليها عندما قدم حججه الستخدام عمليات القتل المُ 
 )زيف كورين(
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البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ست وثالثين ساعة ، والطيران  Heron TPبدون طيار ” السرائيلية“ ئرةيمكن للطا
 (IAIميال  في الساعة ، وتحمل أكثر من طن من الكاميرات والقنابل. ) 230بسرعة قصوى تبلغ 

 

 

 
إطالق النار عليهم من موقع قناص شب لجذب المسلحين الفلسطينيين إلى منطقة مفتوحة ثم تم تطوير طريقة أرملة العُ 

 مخفي. )رونين بيرجمان(
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عندما أصابهم انفجار صاروخ أطلق على ناشط في الجهاد  2006كانت ماريا أمان مع أسرتها في عكار بغزة في مايو 
قاتلة وبقيت أصيبت بجروح  ،ُقتلت والدتها وشقيقها البالغ من العمر ستة أعوام وجدتها ،السالمي في سيارة قريبة

 منذ ذلك الحين، كرس والدها حمدي )في الصورة( حياته لعالجها. )رونين بيرجمان( ،مشلولة من رقبتها إلى أسفل
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 نفسها. لُتفجرفي مؤتمر صحفي مسئولية إرسال ريم الرياشي  أعلن القيادي في حماس الشيخ أحمد ياسين

 

 

 

 

 



|  |    

 

- 654 - 

 
 

 ا  للموساد. )سار ياكوف، المكتب الصحفي للحكومة(شارون )يمين( يعين مئير داغان رئيس
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 .2008إحدى صور عماد مغنية التي استخدمها الموساد لتحديد مكانه وقتله عام 
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 صور مراقبة الموساد لنائب مغنية وصهره مصطفى بدر الدين الذي عينه مغنية لتولي األمور أثناء غيابه في بيروت.
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 في جنازة مغنية. )أولريك بوتز(   لعام لحزب اهلل حسن نصر اهللاالمين ا

 

 
حدى شقيقاته.مُ   لصق تذكاري في جباليا لمحمود المبحوح وا 
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 المبحوح يخرج من المصعد ويليه اثنان من "العبي التنس".

 

 
 مصطفى أحمدي روشان، مهندس كيميائي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
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 ، قتل الموساد أحمدي روشان في سيارته. 2012/ كانون الثاني يناير  12في 

 

 
عاموس  أمانمن الخريطة": إعالن دعائي في أحد شوارع طهران مع أهداف على رأس رئيس ” إسرائيل“ "يجب محو

 يادلين ومدير الموساد دغان ووزير الدفاع باراك.
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(. كالهما استمر 2016-2011يسار ، وتامر باردو )حتى اآلن( ، إلى ال - 2016رؤساء الموساد يوسي كوهين )
 في استخدام القتل المستهدف كأحد األدوات األساسية لألمن القومي. )المكتب الصحفي الحكومي(
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 ،YANAإلى 

 

  الذي ظهر

 ناسبة تماما  في اللحظة المُ 
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 شكر وتقدير

 

تشريفي كان من  ،الكتاب على مدى السنوات السبع والنصف الماضية من العمل على هذا
القلوب الذين قدموا لي  يكماء وحنينسن حظي أن ألتقي بعدد من األشخاص الرائعين والموهوبين والحُ حُ و 

 دعمهم ونصائحهم الجيدة على طول الطريق.

 2010مارس  11، اللذين أرسلوا لي في "آندي وارد"و "جويل لوفيلـ"عميق ل كرإنني مدين بشُ 
كل شيء، وسألني عما إذا كنت أرغب في كتابة كتاب عن الموساد.  كان بدايةالذي البريد اإللكتروني 

ركز على تاريخ اقترح أن نُ  منهو ، حرر كتبي بالعبريةقرب ومُ كان شاحار الترمان وهو صديق مُ 
في مجلة نيويورك تايمز  حرراا أصبح جويل مُ  ،ستهدفلالغتياالت وعمليات القتل المُ ” إسرائيل“ استخدام
ستوى إلى مُ  محكم بشكل مصقولةإنه شخص يأخذ المخطوطات ويجعلها  ،عملت معه بشكل وثيق حيث

لم و  "،استعارة استخدمها ديفيد ريمينك" ،ندق من الدرجة األولىرفة فُ كمال المالءات على السرير في غُ 
س، عن كتابي قيد اإلعداد حتى بعد أن أصبح رئيس تحرير في راندوم هاو و يتخل آندي وارد عني 

 وبطريقته الهادئة والواثقة والحازمة قاد آندي المشروع حتى النهاية.

ساهماتهم ومساعدتهم على مُ  "عشوائيالمنزل "الأن أشكر األعضاء اآلخرين في فريق  أود أيضاا 
 المسودةعلى عمله على  "صمويل نيكولسون"و ،لتحرير المسودة األولى "شون فلين"الهائلة، وخاصة 

تميزين الذين وضعوا في كثير من حررين المُ اللة نادرة من المُ مثاالن رائعان لسُ كانا ا كالهم ،النهائية
 .أصيغ ذلكما أريد أن أقوله بالضبط في كلمات أفضل بكثير مما يمكنني أن  ،األحيان

ل مرحلة من مراحل الذي راقب كُ  "رافائيل ساغالين"شكر خاص لوكيلي في الواليات المتحدة 
عند و  ،مثل األب الذي يعتني بطفل يعاني من مشاكل انضباطية خطيرة ،ؤوليةعملي بعناية ومس
على إعادتي إلى المسار الصحيح وتهدئة كل أولئك الذين تمكنت من إزعاجهم  الضرورة كان قادراا 

 .تفق عليها في األصلبسبب عدم االلتزام بالمواعيد النهائية عن المدة المُ 

الكتاب:  تأليف كبيرة من الوقت الذي قضيته فيمدة  عمل معي أربعة أشخاص عن كثب خالل
حترف كانت مشورته بشأن كان صديق وزميل مُ  ،بريةللغة العترجم جرد مُ أكثر من مُ  "روني هوب"كان 
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في  ختلفة للكتاب غالباا سخ األولية المُ على النُ  كبيرلقد عمل بتفان  ،الشكل والمحتوى ال تقدر بثمن
 نوان الكتاب. أن أشكر روني للتوصل إلى عُ  أود أيضاا  ،النهار والليل ساعات قاسية وغير عادية من

كانت تعتني  ،ال مثيل لها” إسرائيل“ ديرة مشروع الكتاب فيمُ  "يائيل ساس"لباقة وحكمة كانت 
بتوازن ومهارة كبيرة  وعملت على ذلك، وهذا االعتناء ذو أهمية كبيرةرافيا جفي التعليقات الختامية والببليو 

 مكنني من إنهاء العمل. وعملياا  متعاا ومُ  هادئاا  نت جواا وضم

 ،ستشار أكاديمي في كتاب مليء بالتفاصيل السريةللحقائق ومُ  مدققكُ  "د. نداف كيدم"عمل 
د. "ستحيل الوصول إلى حالة ال تشوبها شائبة، لكن العمل الذي قام به مثل هذا يكاد يكون من المُ 

ميلي دوف ،وس، ويل بالمرراندوم ها"سخ نُ الومحرري  "نداف من األخطاء كما  خالياا  الكتاب جعل" وا 
 مكن تصوره.كان مُ 

قدر بثمن في ورؤيته ال تُ  العميقالالمع بشكل استثنائي ومعرفته وتفكيره  "عدي إنجل"كان عقل 
ذا قوق اإلنسان تسود صفحات هأعتقد أن الروح التي ال هوادة فيها اللتزام آدي بحُ  ،تشكيل هيكل الكتاب

 الكتاب.

 بالغة في بصمتهم على الكتاب.المُ  نيال يمكنو أشعر بامتنان عميق لهؤالء األربعة 

إن مشورتهم  ،في جهودي األولى للعمل في الواليات المتحدة "آدم فيتال"و "كيم كوبر"ساعدني 
يمانهم المُ  ريتشارد " شجع ،نتج النهائيبكر بالمشروع يمنحهم حصة كبيرة من االئتمان للمُ الممتازة وا 

 ،ناسب تماماا باللغة اليديشية في الوقت المُ  عملي على الكتاب وعلمني تلك الكلمة الهامة جداا  "بلبلر
 وتقديم رؤى قيمة المسودةوكالهما على دراية وحكمة لقراءة  "إيهود أودي"و "دان مارغليت"بفضل 
 للغاية.

)الذي  "أوتو بروكوب"األستاذ  ساعدته في فك شفرة كتاباتلمُ  "أ.د. تشين كوجلوكل الشاكر "
لى لجُ  أجرى تشريحاا  التي ساعدتنا في الترجمة من األلمانية وساعدتني  "فانيسا شليسيه"ثة وديع حداد(؛ وا 

هذا هو المكان للتعبير عن امتناني لطبيب  ،في عمان "مشعل خالد"حاولة اغتيال في إعادة بناء مُ  أيضاا 
 لمساعدتي في األردن. "سامي ربابة"العائلة المالكة األردنية الدكتور 

صورين جامعيين للغاية وساعدوني بالمشورة والمواد كان عدد من الصحفيين والمؤرخين والمُ 
إيالنا ديان، إيتاي فيريد، يارين كيمور، يورام ميتال، شلومو ناكديمون، دوف ألفون، "األرشيفية: 

نير مان، شاحار بارون، يوآف كالوس ويجريف، زئيف دروري، موتي غوالني، بيني موريس، 
ال "تإلى  نتوجه بالشكر أيضاا  "جيلبر، إيهود يعاري، زيف كورين، أليكس ليفاك، والراحل آرون كالين

لى على أبحاثهما في المراحل المُ  "ليئور يعقوبي"و "ميلر يرا موسكويتز ،حاييم واتزمان"بكرة وا  وديبوراه  ،وا 
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ناسب لذكر الدعم الطويل األمد والصداقة هذا هو المكان المُ  ،ةللترجمة والتحرير خالل تلك الفتر  ،شير
وشموئيل  ،”إسرائيل“ تبي في، التي تنشر كُ زمورابيتانكنيريت  ، أصحاب"عيران زمورة ويورام روز"مع 

 روزنر رئيس تحريرها.

همة في نصائح جيدة ومُ  "دفوراه تشين"، و"جاك تشين"و "إيتان ماعوز"امون قدم لي المحُ 
 ف األمور القانونية.ختلمُ 

متع السرية تزودني اآلن بواجب مُ ” اإلسرائيلية“ عن معلومات حول العمليات رحالتي بحثاا كانت 
؛ البحث، النتقاء ملفات "غونتر التش" كري للعديد من األشخاص حول العالم: إلىيتمثل في تقديم شُ 

كان وكالة المخابرات المركزية وأركانها ساعدتي على فهم أر لروبرت باير والراحل ستانلي بيدلينجتون، لمُ 
بشكل أفضل؛ كريسبين ثورولد وماريان الحاج من المحكمة الخاصة بمقتل رفيق الحريري في الهاي، 

 التابعة للجيش 202ذهلة حول فرق الموت التابعة لحزب اهلل؛ إلى كتيبة المظليين بسبب المواد المُ 
عقل الهاشم الذي أخرجنا  ،فجير المنزل في نابلس القصبةحاوالت حماس تللحماية من مُ ، ”اإلسرائيلي“

من تبادل إلطالق النار في جنوب لبنان )والذي كان على يقين من أنه مضاد للرصاص حتى ُقتل 
بعبوة ناسفة تابعة لحزب اهلل(؛ للمدعي الخاص األرجنتيني، الراحل ألبرتو نيسمان ، الذي سمح لي 

في بوينس آيرس دون أن يعرف  أمانحول انفجار المركز اليهودي  شاهدة كفاحه الكتشاف الحقيقةبمُ 
دولة ثية في دود الثاُل ." الذي رافقني إلى منطقة الحُ Jأنه سيكون الضحية التالية لتلك الحادثة؛ إلى "

غادرة مسجد ابن عم األمين العام لحزب اهلل ؛ إلى كالدر والتون، الذي وأصر على مُ  ،سيوداد ديل است
اثه الرائدة حول االستخبارات البريطانية والميليشيات اليهودية السرية في مندوري فلسطين؛ شارك بأبح

في  KGBرشدي في جامعة كامبريدج، األستاذ كريستوفر أندرو، من أجل خارطة الطريق لوثائق لمُ 
ا الكثير "، الذين قدمو أدفانتج" و "إفيتش" و "إيثانأرشيف ميتروخين، والتي كان أول من كشفها ؛ إلى "
عقدة من االتصاالت التي كانت أساس الكثير من من النصائح واإلرشادات وساعدوني في إنشاء شبكة مُ 

 المعلومات التي تظهر في هذا الكتاب.

ساعدته في مواجهة مؤسسة ، على مُ "هولجر ستارك"كر خاص وصادق لصديقي وزميلي شُ 
شاريع المشتركة والصداقة والعديد من األسرار التي لم خابرات والدفاع األلمانية، فضالا عن الدعم والمالمُ 

حرر جورج ماسكولو، وكيلي في ألمانيا هانا ليتجب، والصحفي والمُ بفريقي و نشاركها ولم نثق بأحد سوى 
. شكراا جزيالا لكليهما، وكذلك لموظفي DVA / Spiegelبشكل كبير في نشر الترجمة األلمانية لكتاب 

DVA كارين جوداس"و "مانجوليا هوف"، وخاصة". 

حجم  ،علمني فن اإليجازأن يُ  وهو شخص متنور حقاا  "جاكوب راز"حاول الباحث الزين األستاذ 
 على األقل. اا ئيدليل على نجاحه جز  وهواألصلية  المسودةالكتاب نصف طول 
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 هد واالستعداد وفي بعض الحاالتعلى الوقت والجُ  ،أشكر األشخاص الذين قابلتهم أخيرا  
انتقدتهم بشدة وأولئك  وهذا يشمل أولئك الذين ،المخاطر الكبيرة التي تحملوها على أنفسهمو ، درهممصا

ذكرياتهم وقلوبهم أمامي لذلك يمكنني أن  لقد فتحوا جميعاا  ،أفعالهم وصفت دمي يتخثر بعد الذين جعل
حاجة األمة للدفاع عن  الذي ال يمكن التوفيق فيه بينو ائي عن الصدام المحتوم والعنيف أرى وأخبر قرُ 

 نفسها والمبادئ األساسية للديمقراطية واألخالق.

األخطاء كلها  ،يعود الفضل في أفضل أجزاء الكتاب إلى جميع األشخاص الذين ذكرتهم أعاله
 لي، ومسؤوليتي.
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 المصادر مأخوذة من ُمالحظات

  السرائيلي جهاز الدفاع“مساع لقناع”:  

ووزارة الدفاع )الذي يتضمن أرشيف أمان( بالوصول إلى ” اإلسرائيلي عجيش الدفا“يسمح أرشيف 
عدد قليل فقط من الملفات وفيها فقط المواد التي نشأت في وسائل اإلعالم المفتوحة وبعبارة أخرى، ال توجد 

 .وثائق أصلية ذات صلة
نات حول عدد قليل وبيا "اإلرهابية"وافق الشاباك على إرسال عدد من الجداول المتعلقة بالهجمات 

على أي عالقات مع  الموساد حافظيُ ال  ،، لكنه رفض الكشف عن أي حقائق حول أفعاله"اإلرهابيين"من 
رداا على  ،ريةساقيهود المبذولة لتأمين تعاون قسم العمليات الخاصة في كما فشلت الجُ  ،وسائل اإلعالم

خابرات فلن أتعاون آخر شخص في مؤسسة المُ حتى لو كنت  "Y" طلبي إلجراء مقابلة أخبرني مؤرخ الوحدة
ل من أعطاك رقم هاتفي كما أحتقرك". )تبادل الرسائل النصية مع أنا أحتقر كُ  ،معك بأي حال من األحوال

Y) ،(15  2015آب.) 

 إلتماس للمحكمة الُعليا:  

 ، د. رونين بيرغمان ويديعوت أحرونوت ضد 4801/07عريضة إلى المحكمة العليا ]باجاتز[ 
دير عام وزارة الدفاع، الموساد ومدير الموساد، الشاباك ومدير الشاباك ولجنة رئيس الوزراء أوجفيتش مُ 

 الطاقة الذرية.

   بالجلوس جهاز الدفاع لم يكتف:  

أدى البحث إلى الكشف عن أي نشاط تجسس من قبل أشخاص مقربين من رئيس األركان ضد 
)الذي كتبه مع الصحفي دان  The Pitا الحقاا في كتابي وزير الدفاع إيهود باراك، والتي تم وصفه

 اليت(.جمار 
أوري مسجاف، "ضغوط مساعد الرئيس السابق غابي أشكنازي على الشاباك لفتح تحقيق ضد 

يهدد ” اإلسرائيلي“ . ريتشارد سيلفرشتاين ، "رئيس جيش الدفاع2013نوفمبر  29صحفي" هآرتس ، 
 2013ديسمبر،  20ستشري" ، تيكون أوالم ، بالتجسس لفضح الفساد العسكري الم

https://www.richardsilverstein.com/2013/12/20/idf-chief-threatened-journalist-with-

espionage-for-exposing-rampant-military-corruption/  

 ال شيء من آالف المقابالت:  
زء وتم إجراء عدد أقل كجُ  2010تم إجراء معظم المقابالت بعد بدء العمل على الكتاب في عام 

  .عاقبة أي منهم رسمياا لم يتم مُ  ،خرى في العقدين السابقينمن بحث لمشاريع أُ 

https://www.richardsilverstein.com/2013/12/20/idf-chief-threatened-journalist-with-espionage-for-exposing-rampant-military-corruption/
https://www.richardsilverstein.com/2013/12/20/idf-chief-threatened-journalist-with-espionage-for-exposing-rampant-military-corruption/
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 ة:مقدم
مئير ُمقابالت صحفية  معهالذين كانوا يجرون ب لوسائل العالم أي حُ  "غاناد"لم يكن لدى 

 .2013مايو  29غان، اد
داغان رئيس الوزراء إيهود  أمربسبب هذه التقارير المنشورة عني  جدا   مما يجعله غاضبا  

ت بما في ذلك التنصت على راقبة شاملة للعثور على مصدر التسريباالشين بيت بإجراء مُ  ،أولمرت
اتهم بتسريب و نائبه آنذاك، بفي أعقاب هذا التحقيق أطاح دغان و  هواتف رؤساء فرق الموساد المختلفة

 رونين بيرجمان، "الفصل في القيادة العليا للموساد" ،إنكاره الشديد المعلومات رغم

س األركان ضد أدى البحث إلى الكشف عن أي نشاط تجسس من قبل أشخاص مقربين من رئي
)الذي كتبه مع الصحفي دان  The Pitوزير الدفاع إيهود باراك، والتي تم وصفها الحقاا في كتابي 

 مارغاليت(.

أوري مسجاف ، "ضغوط مساعد الرئيس السابق غابي أشكنازي على الشاباك لفتح تحقيق ضد 
يهدد ” اإلسرائيلي“ ع. ريتشارد سيلفرشتاين، "رئيس جيش الدفا2013نوفمبر  29، ، هآرتسصحفي"
، يديعوت أحرونوت ،2013ديسمبر،  20، ، تيكون أوالمس لفضح الفساد العسكري المستشري"بالتجس
 .2007يوليو  10

 .2007، و "نيتشه"، يوليو 2014بين الرجلين مع "إيلي" يونيو مقابلة التوتر

معلومات  لتي جمعتُ او وتتعلق هذه األرقام بجميع عمليات االغتيال  األرقام تتحدث عن نفسها
ومع ذلك فإن حساب األرقام مسألة  ،عنها في البحث الذي أجري لهذا الكتاب، والتي ورد معظمها فيه

جمعات العدو وأشخاص بين مكاتب ومُ  عقدة، ألنه في بعض األحيان يكون هدف العملية مختلطاا مُ 
  األجانب.نا يتضمن تحركات جبهة تحرير لبنان من العدد هُ  ،محددين

، والتي هاجمت 1983-1980ا في لبنان في األعوام تديره” إسرائيل“ كانت "إرهابية"نظمة م
، باإلضافة إلى المحاوالت لفلسطينية والمدنيين الفلسطينيينبمفردها العديد من أعضاء منظمة التحرير ا

نه ال يمكن ، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين. نظراا أللعملية سالت فيش لقتل عرفاتالفاشلة 
الوصول إلى الكثير من المواد المحجوزة في خزائن مجتمع االستخبارات فإن التقدير هنا هو تقدير 

 متحفظ. ربما تكون األرقام الفعلية أعلى بكثير.
إنه خالل فترة االنتفاضة الثانية، مقابل كل  خالل االنتفاضة الثانية تقول مصادر في الشاباك

 هناك خمس إلى سبع محاوالت سابقة على نفس الهدف باءت بالفشل.عملية اغتيال نجحت، كانت 



|  |    

 

- 668 - 

تم إحباط بعضها قبل إطالق النار، بينما فشل البعض اآلخر بسبب تحويل مسار الصاروخ 
عند رصد مدنيين في منطقة الهدف، والبعض اآلخر بسبب ضياع الهدف. خالل عملية الطيور 

بمحاولة زرع  2008وحماس في غزة في عام ” إسرائيل“ الجارحة، التي بدأت األعمال العدائية بين
، بعضها استهدف األفراد والبعض ان هناك أكثر من ألف عملية تفجير"الصدمة والرعب" في القطاع، ك

ويواف  2013تموز )يوليو(  1اآلخر إلى المباني والمخازن بس شكله شقق. مقابالت مع إيهود باراك، 
 .2017"أمازوناس" حزيران )يونيو( و  2011حزيران )يونيو(  1غاالنت 

يونيو  12في مقابلة مع المؤلف ) دبليو بوش على النقيض من ذلك خالل رئاسة جورج
(، جادل تيم وينر، مؤلف كتاب تراث األوجاع ، التاريخ الموثوق لوكالة المخابرات المركزية، بأنه 2016

ة ضد القادة السياسيين مثل فيدل كاسترو لم تنجح أي محاولة اغتيال من قبل وكالة المخابرات المركزي
، قال وينر ت بعد مقتل جون كينيدي. ومع ذلكمن كوبا. عالوة على ذلك ، توقفت كل هذه المحاوال

ا أن وكالة المخابرات المركزية استمرت بعد ذلك في المشاركة في توفير المعلومات االستخبارية  أيضا
، وأن عدة آالف من األشخاص قتلوا تحدة في جميع أنحاء العالمات الموالمساعدة التشغيلية لوكالء الوالي

، مخابرات المركزية. أثناء التعذيبعلى يد هؤالء الوكالء نتيجة الدعم المباشر وغير المباشر لوكالة ال
وآخرون خالل نشاط شبه عسكري في حرب الظل التي نفذتها الوكالة حتى نهاية الحرب الباردة. من 

ينر قال إنه في يد العدد اإلجمالي للقتلى من قبل وكالء الواليات المتحدة ، لكن و الصعب للغاية تحد
، شمل العدد أكثر من عشرين ألفاا من الفيتكونغ المشتبه بهم. في أعقاب تحقيقات حرب فيتنام وحدها

هات لجان التحقيق المختلفة في أنشطة وكالة المخابرات المركزية ، أصدر الرئيسان فورد وكارتر توجي
 11رة أو غير مباشرة. بعد تمنع مجتمع االستخبارات من القيام بأي عمليات قتل مستهدفة مباش

، في المقام األول عن طريق الطائرات بدون طيار في المستهدف القتل، استؤنفت عمليات سبتمبر
 New)باكستان وأفغانستان والصومال واليمن. األرقام المذكورة في النص مأخوذة من مركز أبحاث 

America،ومقره العاصمة على ( في العاصمة: 
https://www.newainerica.org/in-depth/ainericas-counterterrorism-wars/pakistan/  

 

 انتهى
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