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  إهداء
  

  ، شهداء معركة جنني، وشهداء الشعب الفلسطيين يف جغرافيات الوطن واملنايف إىل
وأسرى  ....الشهيد القائد أبو جندلرفيق البندقية ، ووأخي التوأم الشهيد جنيب حويل القائد الشهيد ياسر عرفات،

أخي القائد : سطيين، ومن يرى بأعيننا شروق مشس فلسطني من عتمة زنزانته، وأسرى الشعب الفلمعركة جنني
 ":حلظة االنتصار بأعيننا" وإىل من يرون عبد الكرمي عويس،القائد األسري و ،لكبري األسري مروان الربغوثياالوطين 

  ...ومرمي ريتا وابنيت ،حنني الغائب أيب، واحلاضرة أمي، وحبات القلب زوجيت
   "إما لقاء يف القدس، وإما لقاء يف السماء"
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  شكر وتقدير
  

خميم األكادميي ملعركة قائد ال ،األستاذ الدكتور عبد الرحيم الشيخدير واحلب لألخ والصديق والزميل أتقدم بالشكر والتق
وتنقل معي من بيت إىل بيت ومن حارة  بفرحها وحزا، اصيلها وأحداثها،الذي خاض معي يوميات املعركة بتفو ،جنني
خميم جنني مههم وتعبهم وحزم وفرحهم باستشـهاد   وعاش مع أهايل ،لقبهوتعرف على املقاومني كل بامسه و ،حارةإىل 
يف صورة أشـبه مـا    ،ر املعركةبعد عقد على انقشاع غبامرارة اعتقاهلم ثانيةً، ، واعتقاهلم أو إعاقتهمب حزم أوهم أبنائ

الذي وقف معي ودعمـين  الصديق واألستاذ فهو ... "الشهداء يعودون هذا األسبوع"تكون برواية اجلزائري الطاهر وطار 
ها كتجربـة يف الصـمود   وتأصيل هاتوثيقعيشها من جديد عرب رافقين و ، تشكيالً وأسطورةً،هذه املعركةتاريخ يف كتابة 

ـ  واملسئولني،حتظ باهتمام الباحثني والدارسني اليت مل لنصر على العدو، هذه املعركة والتصدي وإمكانية ا اً واعتبارها عنوان
  .حلرية الشعب الفلسطيين وكرامته

  
، الدكتور محاد األكادميية وأعضاء غرفة العمليات ،لألخوين والصديقني األستاذين أعضاء جلنة النقاشكما يتوجب الشكر 
كبري يف زرع ثقافة وسياسة وطنية أصيلة تعمل على حفظ وعـي  الدور الن كان هلما ، اللذيعوض حسني والدكتور مسري

علـي،   واللذين صربا صربا مجيالً ،وجربوت آلته العسكريةاالحتالل اإلسرائيلي ظلم األجيال من اإلحساس  باهلزمية أمام  
أبو عميد ركن خالد عال،  للدكتورو. قي إلجناز هذه الرسالة طريوأنا يفبالتأخريات املتكررة والتمسا يل العذر  ،وحتمالين
العسكرية لسري معركة جنني، وسواها من التحليالت واملقارنـات، كـل   رائط اخليف رسم  ، الذي سهر معي الليايلالوليد
 .الً للتناسـخ عمهم ودورهم يف توثيق معركة جنني، لتكون منوذجاً قابلد وإكباراً أقف للجنة اإلشراف إجالالً... الشكر

كما وأتقدم بالشكر واالمتنان إىل الدكتورة، املؤرخة والصديقة، رنا بركات، اليت أبعدا دولة االحتالل الصهيوين عـن  
وجنحت يف العودة، على تدقيقها للمصـادر اإلجنليزيـة،   " اخلاصة"فضاء الوطن وفضاء جامعة بريزيت وخاضت معركتها 

معظم الفلسطينيني  اليت تؤمن ا، ومثلها" الوطنية احلقيقيةالثقافة "ليت اعتربا جزءاً من هذه الرسالة ا مراجعتها خلالصاتو
  .يف الوطن واملنايف

  
ورفيق سـالحي ودراسـيت يف برنـامج     ، األمني العام الحتاد الكتاب واألدباء الفلسطينيني،مراد السوداينالشاعر لألخ و

حىت ننجـز هـذا   " وصياح الديكة،"ي سهر وتعب معنا حىت الصباح، الذ ،الدراسات العربية املعاصرة يف جامعة بريزيت
تقدم بالشكر وافر االمتنـان  أكما ." أُحد الثقافة الفلسطينية"، ورغم تعدد مسؤولياته على رغم حاجته لكل دقيقة ،العمل

األخت أروى أبـو  : معة بريزيتمن طلبة املاجستري يف برنامج الدراسات العربية املعاصرة جااآلخرين لزمالئي األكادمييني 
: ، وخاصة تلك املتعلقة مبا كتب عن املعركـة كل ما بوسعها للمساعدة يف إمدادي بأدبيات الدراسة اليت بذلتهشهش 

ربايعة الـذي مل   ألخ  إبراهيموا .والشكر املوصول لألخ طه أبو سرية، لوقوفه الدائم إىل جانيب .فلسطينياً، وعربياً، ودولياً
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ي عـاش معركـة   والذ بتاريخ مدينة جنني وخميمها، وهواملراجع واألدبيات املتعلقة ب يف تزودي بشكل مستمر ل جهداًيأ
عقدي الثاين يف برناجمها األكـادميي،   عن جامعة بيزريت اليت دخلت" غيايب األكادميي"ولتغطيته على ... جنني شبالًخميم 

  !وأنا يف األسر
  

، والفاعلني الرئيسني يف معركـة  الشهداء األحياءجنني وخميمها،  احلرية من حمافظةرى ألسأما بالغ الشكر واإلجالل، فهو 
رئـيس نـادي   -، وخاصة إىل راغب أبو دياكمعركة جنني دث ورأوه يفبشهادات مهمة عما ح الذين أمدوينو ،جنني
، مـن أسـرى حمـررين    ملكل األخوة الذين قابلتهم وأخذت شهاداموصول، أيضاً،  و الشكر. يف حمافظة جنني األسري

  .أثناء املعركة الذين وقفوا معنا وساندونا يف صنع األسطورةوخميمها جنني ألهل يف حمافظة واحلب ل." مطاردين"و
  
 لألخ معاوية الكامل الذي اهتم وتابع وساعد يف ترمجة بعض األدبيات والكتب واملقاالت العربية ، الوافر مستحق  الشكرو

واألخ عالء  فخرى تركمان ملا أمده من مراجـع   .تتعلق مبعركة جننيمعلومات  ةوتوفري أي ،ترنتنمصادر اإليف والبحث 
والذي طلبة فلسطني يف اجلامعة األردنية، ألخ طايل محايل، نائيب يف متثيل ول .ومساعدة أثناء وجودي يف مكتبة بلدية جنني

غاز وطالسم لسهرت وتعبت وهي تقوم بطباعة وحل ألة اليت  الكرمية وزوجتهكان حيفزين دوماً على إجناز هذه الرسالة، 
ألخ  املناضل وا .الرسالة طباعة بعض أجزاءاملعركة يف حينه ملا استطاعت  ، ولوال متابعتها ألحداثهذه الرسالة ومسوداا

دعمـه   ولألخ نايف الشيخ، أبو طـارق، علـى  . واجناز هذا الرسالة بالل دويكات لدعمه وسؤاله وحضي على إكمال
  .   وكلماته اليت أمدتين بالعزمية األكادميية، وغريها

  
أخـي عبـد اهللا   : وألسريت، مباشرة وغري مباشرة، كل احلب واالمتنان على وجودهم معي أوالً، وعلى كل ما قدموه يل

جنـاز  إ واإلحلاح علي ،يف معركة جنني سالح ال، رفيق ووجوده معي ،الذي شاركين مهومي وشجوين واللحظات الصعبة
ايـة   يف الوصـول إىل ، وسـانداين  ن تواصال معي وأمداين بالقوةانفني العكر اللذعمرو و ألخوا .لتوثيقهاهذا املشروع 

ـ   واليت رافقتين ودعمتين وساندتين مطاردا ومقاوما وحبة القلب، شكراً، لزوجيت حنني . الرسالة ا ونائبا وأسـريا حماصـر
ننال احلرية، وحنقـق   إلمياا بضرورة مواجهة االحتالل بكل الوسائل حىتو ،فداء ألجل البقاءعنها وعن معاين ال "باحثاً"و

 .العودة، ونقيم الدولة الفلسطينية
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  سنعود ...الوحدة واملقاومة طريق العودة : زرعني، إىل خميم جنني، إىل زرعني ثانيةًمن 
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 الة باللغة العربيةملخص الرس
  

ذلك . من أبرز حمطات الصمود واالنتصار يف التاريخ الفلسطيين املعاصر) 2002نيسان  12-1(تعترب معركة خميم جنني 
إذ كانت معركة جنني التجربة " من داخله،"أا دشنت، وألول مرة، منوذجاً لالنتصار على الكيان الصهيوين االحتاليل 

بعد تأسيس دولة (تكون الوحيدة، يف تاريخ االنتصارات الفلسطينية من داخل فلسطني احملتلة  العسكرية الفريدة، وتكاد
مقارنة مبعارك مثل الكرامة، ) وحرمان الفلسطينيني من تشكيل حداثتهم وإقامة دولتهم 1948إسرائيل العنصرية يف العام 

 . وبريوت، واحلصارات املتوالية على الفلسطينيني وقيادم التارخيية
     

أا الدراسة األوىل اليت تعد تارخياً لصيقاً باحلدث )  1: (وتستمد هذه الدراسة أمهيتها القصوى من ثالثة عناصر أساسية
لضرورة أكادميية، قادم من صميم التجربة التارخيية نفسها، ويف " الباحث"نفسه نظراً خلصوصية أن املقاوم، الذي صار 

، فكان للبعض "من اخلارج"ع، بعد ذلك، على كم هائل من األدبيات اليت دونت احلدث مراحلها املختلفة، واالطال
" تشكيل صورا"بدالً من " أسطورة املعركة"، ولكثري منها نصيب من تشكيل "ما حدث فعالً"القليل منها عالقة بـ

من هكذا جتارب من قبل " العرباستخالص "كما إا الدراسة األوىل اليت تبني مدى النقص يف عملية ) 2(الواقعية؛ 
إن تدوين تأريخ تفصيلي ) 3(املستويني الرمسي والشعيب كما يكون عليه احلال يف الطرف الصهيوين بعيد كل معركة؛ 

مشفوع بالتحليل السياسي والعسكري والثقايف ملعركة خميم جنني من شأنه أن يعزز ثقافة املقاومة يف ظل االحتالل 
 ظل قناعة البعض باستنفاد خيار املقاومة املسلحة، وخاصة بعد إعالن فشل خيار املفاوضات، الصهيوين املتواصل ويف

  . وحمدودية ما ميكن أن يقدمه خيار املقاومة الشعبية
  

والسياسية ملعركة  ما هي اخلصوصية التارخيية، والعسكرية،: دف هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال الرئيس التايل
؟ كما دف إىل إزالة ما علق بتدوين تاريخ املعركة من أسطرة وتناقض تأرخيي ناتج عن 2002 ربيع العام خميم جنني يف

وعليه، فإنه لإلجابة على السؤال املركزي، تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة . عدم امتالك املصادر املناسبة، واختالق بعضها
لفيات التارخيية الستهداف خميم جنني أخذاً بعني االعتبار النسيج ما هي اخل: على أربعة من األسئلة الفرعية التالية

االجتماعي والثقايف لالجئي املخيم؟  وما هي أوديسة املقاومة اليت أصبحت منوذجاً وطنياً، وإقليمياً، وعاملياً، يف مقاومة 
ري متوازن؟ وما هو أثر االحتالل؟ ما هي عوامل االنتصار والصمود يف معركة جنني يف ظل وضع سياسي وعسكري غ

  فلسطينياً، وإسرائيلياً، وعربياً، وعاملياً؟ : معركة خميم جنني على املخيال السياسي والعسكري والثقايف
  

إن خصوصية معركة جنني، مواجهة : وتنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى مفادها
خيم بأنه ال مالذ آخر هلم وال جلوء مرة أخرى؛ والتفاف هؤالء واحتضام وانتصاراً، نبعت من قناعة الجئي امل

ونتيجة لوجود ." غرفة عمليات مشتركة"للمقاومني؛ وتوحد قوى العمل الوطين واإلسالمي حتت قيادة عسكرية واحدة و
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قيادة السياسية الفلسطينية يف حينه، هذه املقومات، واالستعدادات اجليدة، وتوفر القناعة وروح املقاومة والفداء، وتقبل ال
متمثلة بالرئيس الشهيد ياسر عرفات، الذي كان حماصراً ومعزوالً يف أقل كيلومتر مربع يف مقاطعة رام اهللا، خليار املقاومة 

ا، هذ. والتواصل املباشر مع املقاومني يف امليدان" جنني غراد،"املسلحة وما ردفه ا معنوياً من خالل إطالق مفهوم 
بالتضافر مع القيادة السياسية لفصائل املقاومة األخرى اليت انضوت حتت اجلبهة ذاا يف مقاومة اهلجمة العسكرية 

كما تنطلق الدراسة من فرضية أن جناح املقاومة العسكرية يف جنني يف ظل ترد سياسي وعدم . الصهيونية على جنني
على املستويات الفلسطينية، والعربية، والعاملية، كما حصل يف " نلالنتصار يف أي مكا"توازن عسكري شكَّل منوذجاً 

األمني العام حلزب اهللا -، وتذكري مساحة السيد حسن نصر اهللا2006حرب متوز اليت شنتها إسرائيل على لبنان يف العام 
يف حرب الكانونني يف بنموذج النصر يف جنني، شأنه يف ذلك شأن القيادة العراقية، ومنوذج الصمود يف احلرب على غزة 

ولعل آخر الفرضيات يف هذه السياق تستند إىل أن منوذج االنتصار يف خميم جنني استطاع تدشني . 2009-2008العام 
  .    منوذج ردعي حملي يف ظل ظروف عسكرية غري متوازنة

  
عداداً، ومقاومةً، وأسراً، إ(ومركزيته يف معركة جنني نفسها " الباحث/"ومن حيث املنهجية، فنظراً خلصوصية املقاوم

خالل " كتائب األقصى"وإدارة عمليات " غرفة العلميات املشتركة"، وكونه قد شارك بفاعلية يف )وحتمالً للتبعات
... املعركة؛ وفاعالً سياسياً من خالل تبوئه مراكز قيادية متقدمة يف حركة فتح، وعضويته يف الس التشريعي الفلسطيين

غري إنه، ولغرض املهنية البحثية واألمانة األكادميية، فقد عمل . ركزي كان على التأريخ الشخصي للمعركةفإن االعتماد امل
السمعية، (على دراسة األدبيات، الثانوية يف معظمها، ومقارنتها بالشهادات الشخصية والوثائق " الباحث/"املقاوم

ا أو ساهم يف إخراجها إىل النور خالل فترة اعتقاله يف أعقاب اليت لديه، وتلك اليت مجعها أو حرره) والبصرية، واملكتوبة
. املعركة، أو من خالل فاعليته االجتماعية والثقافية والسياسية يف خميم جنني واملشهد الفلسطيين عموماً يف الفترة احلالية

  .ة، وإعالميةسياسية، وعسكري: هذا باإلضافة إىل جمموعة من املقابالت مع شخصيات فلسطينية من مستويات
  

هنا، تكتب هذه الرسالة ال كما تكتب معظم الرسائل واألطروحات األكادميية، مع وافر االحترام هلا، ذلك أن كتابتـها  
ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكادميي لنيـل درجـة املاجسـتري يف    

-وقـف -مـع -"باحث"بل تأيت الكتابة يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل . بريزيت الدراسات العربية املعاصرة من جامعة
بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل . التنفيذ يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات الذاكرة

، كان هنـاك ثـالث   التنفيذ -قفو-مع-باحثاً" الباحث"وكمقاوم، قبل أن أكون، . فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام
على الـرغم مـن   ، حمطات أساسية مت من خالهلا التوثيق والتدوين للكثري من األحداث اليت ما زالت شاخصة بني باصريتَّ

عرب عدد من الصـحافيني  ) باالشتراك مع الشهيد القائد أبو جندل(تدوين أحداث املعركة أثناء وقوعها ) 1: (مرور األيام
خالل  توثيق املعركة) 2(قاتلني، والتصرحيات لوسائل اإلعالم، وكتابة املذكرات اليت ضاعت خالل املعركة؛ املرافقني للم

" يوميات املقاومة يف خميم جنني؛"وقد ضاع معظمها باستثناء ما جاء يف كتاب األسري املناضل وليد دقة ، مرحلة االعتقال
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ة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات العربية املعاصـرة مـن جامعـة    توثيق املعركة من خالل هذه الرسالة األكادميي) 3(
فاملنهجية هي أداة الوصـل بـني الباحـث    ." منهجية النار"هي " غري األكادميية البحتة"وعليه، فهذه املنهجية .  بريزيت

ـ      ل اجتـاه  وموضوع حبثه، هي كملقط النار الذي يتخذ شكل يد حامله وينقل الطاقة من يـده حنـو النـار كمـا ينق
وعليـه،  . ا، فليس مثة من مسافة بينه وبني النـار " مقاوماً"لكن الباحث، حني يكون يف وسط نار املعركة و...احلركة

  . نظراً وممارسةً" منهجية النار"تكون أفضل املنهجيات هي 
  

  :، وهي)صادر واملراجع واملالحققائمة امل(وأما بنية الدراسة، فتتشكَّل بنية من مخسة فصول، إضافة إىل املقدمة واملرجعية 
  

يتناول تقدمياً عاماً للسياقني التارخيي ): أسئلة املقاومة وأسئلة الكتابة(مقدمات معركة خميم جنني - الفصل األول
واألكادميي ملعركة خميم جنني مع تركيز خاص على أسئلة املقاومة، وأسئلة الكتابة كثنائية أسهمت يف صناعة معركة خميم 

ث تارخيي، وكموضوع للدراسة األكادميية اليت حتاول فحص معاين هذا احلدث االستثنائي يف التاريخ جنني كحد
يضطلع املبحث األول بتوضيح التركيبة األكادميية ملوضوعة : يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني. الفلسطيين احلديث
؛ وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه الدراسة؛ مقاربة الرسالة ملعركة جنني، صورةً وأسطورةً: الرسالة، من حيث

فيما يتناول . وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها اليت تتسم بقدر عال من الفرادة؛ وأمهيتها؛ وصعوباا؛ وحد مصطلحاا
  .املبحث الثاين نقداً تفصيالً لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة املركزية

 
يغطي هذا الفصل مسحاً شامالً لواقع خميم جنني يف سياقه الفلسطيين : خميم جنني يف سياقه الفلسطيين: ل الثاينالفص

أوهلا، خميم جنني يف سياقه التارخيي، ويقدم خلفية تارخيية بانورامية عن مدينة جنني من العصر : ضمن أربعة سياقات عامة
فيما يتناول حمور خميم جنني . ا، نشأةً وموقعاً، يف التاريخ احلديث واملعاصرالكنعاين وحىت اللحظة، ومدينة جنني، وخميمه

يف سياقه االجتماعي، البنية االجتماعية ألهايل املخيم، من حيث البلدان األصلية للجوء، ومستويات املعيشة، ومرافق احلياة 
الث، فيختص بإلقاء الضوء على خميم جنني يف سياقه وأما احملور الث. االجتماعية الثقافية والتعليمية، واجلهات الراعية هلا

خميم جنني يف سياقه السياسي عرب سرد موجز للصراع العريب وأما احملور الرابع، واألخري، فريكز على  .العسكري
  .  و، وخباصة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وتعثر تطبيق بنود اتفاقية أوسل"عملية السالم وايارها"اإلسرائيلي، وبدء 

  
يعمل هذا الفصل على توصيف األجواء اليت سبقت شن العدوان : اخلارطة وامليدان-اإلعداد للمعركة: الفصل الثالث

اإلسرائيلي على خميم جنني، وخباصة تصعيد األعمال العدائية على املدن الفلسطينية، وحصار الرئيس ياسر عرفات يف مبىن 
ويغطي هذا الفصل هذه األجواء من . سرائيلية والعاملية لضربة موجعة للفلسطينينياملقاطعة يف رام اهللا، ويئة الساحة اإل

على يد املقاومة الفلسطينية، وذلك " السور الواقي"، كما يغطي إرهاصات كسر"السور الواقي"إرهاصات شن عملية 
جنني، وذلك عرب البدء بتشكيل  ملدينة 2002ببدء التجهيز لصد العدوان اإلسرائيلي الذي تبدت مالحمه يف اجتياح آذار 



  ز
 

 

غرفة العمليات املشتركة، ووضع اخلطة العسكرية الفلسطينية للمعركة على املقاومة الفلسطينية للحيلولة دون تصفية 
  . املقاومة يف خميم جنني اليت كانت هدف احلملة اإلسرائيلية

  
ائلني، يسرد الفصل الرابع يوميات املقاومة يف بصرب وتفصيل ه): يوميـات املعركة(الصورة واألسطورة : الفصل الرابع

اجلمعة، املوافق (، وحىت اليوم التايل النتهائها 1/4/2002اإلثنني، املوافق (معركة جنني من يومها ما قبل األول 
وتسرد هذه اليوميات على لسان كاتب الرسالة بوصفه مشاركاً يف املعركة منذ وضع اخلطة وتشكيل ). 12/4/2002

  . من تبقى من املقاومني" تسليم"علميات وحىت اليوم احلادي عشر الذي متت فيه مفاوضات إاء املعركة وغرفة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتأمل هذا الفصل، األخري من الرسالة، يف معركة جنني ): ومالحظات نقدية(خالصات معركة جنني : الفصل اخلامس
كما هو احلال يف معظم الرسائل " خالصة"يكتب بوصفه  ال" الفصل األخري" وهذا. بوصفها جتربة قابلة للتناسخ

بل تأيت . واألطروحات األكادميية، ذلك أن الكتابة هنا ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت
. ذاكرةكتابة هلذا الفصل يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل باحث يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات ال

وعلى ذلك، يتناول هذا الفصل . بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام
خالل املعركة، ويف األسر، : خالصات الرسالة وخالصة املعركة ككتلة واحدة، فريصد حمطات توثيق جتربة معركة جنني

" املقاوم؛"و" الباحث"كادميية؛ ويركز على صعوبات إجراء هذه الرسالة بني وبعد التحرر من األسر، وأثناء الدراسة األ
نفسها بوصفها تنفيذاً لتلك " يوميات املقاومة"اليت وضعتها املقاومة، و" اخلطة العسكرية"يف  كما يعرض بعض التأمالت 

  . جتربة الكتابة عنهااخلطة أو خروجاً عنها، باإلضافة إىل مسرد خاص للدروس والعرب من ميدان املعركة، و
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  س
 

 

Abstract 
 
 
The Jenin Refugee Camp Battle (1-12 April 2002) is considered one of the most important events 
in contemporary Palestinian history, for this moment symbolizes steadfastness and victory and 
represents the first episode of triumph from within the belly the beast—in Palestine—from the time 
of the Nakba in 1948 where the state of Israel defeated Palestine and interrupted Palestinians 
from achieving their own modern nation-state.  
 
The importance of this study stems from three factors. First, this thesis is a primary source that is 
inherently attached to the events of the battle, as the author is a refugee who was a principle actor 
in the battle. The author was subsequently imprisoned by the Israelis, and later became a 
Palestinian Legislative Council member, elected while in prison. Released after eight years, the 
author continues to participate in the on-going Palestinian struggle against Israeli occupation, of 
which this thesis is a part. Second, this thesis is a rare study that not only summarizes the events 
of the battle, but also provides a rare, self-reflective analysis of lessons from the battle, both 
strategic and political. Third, through this in-depth political, military and cultural analysis of the 
battle, voice is given to the revival of the possibilities embedded within the choice of armed 
struggle. Though the traditional historiography of modern Palestine would have it that the path of 
armed struggle ended in massive defeat for the Palestinians, this thesis offers a contrary analysis 
showing that armed struggle is still very much a valid choice in light of the (1) official and obvious 
failure in the negotiations path and (2) severe limits to so-called civil resistance, which has of late 
gained great currency in academic and political circles.  
 
The main problematic of this thesis explores the question of what is the historical, military and 
political uniqueness of the Jenin Refugee Camp Battle fought in the spring of 2002. It aims at 
cleansing the narrative of the battle from the myths and historical paradoxes that resulted from a 
dearth of sources and the fabrications that have surrounded the story since it began. This study 
explores four minor questions: (1) what is the historical background that provoked targeting Jenin 
refugee camp considering the social and cultural make-up of the inhabitants of the camp? (2) 
What is the odyssey of resistance that became a national, regional and international model of 
resisting occupation? (3) What are the factors and frameworks of understanding the concept of 
victory considering the imbalanced political and military situation within the Palestinian condition? 
(4) What is the impact of Jenin Refugee Camp Battle on the political, military and cultural 
imagination in the Palestinian, Israeli, Arab, and international spheres?  
 
The main argument (hypothesis) of this thesis is that victory was achieved because of three main 
factors that are a direct product of contemporary Palestinian history. First, as refugees who were 
driven from their homes twice within two generations, those who were in the camp at the time of 
the battle, armed and otherwise, believed that there was no choice but to defend the camp and 
remain there as they would not be made into refugees for a third time. Second, the freedom 
fighters were among the residents of the camp, and therefore the entire camp fostered and 
supported the resistance throughout the battle. Finally, the unity that was achieved among national 
and Islamic factions allowed the formation of the leadership of this popular battle. The factions 
were united under one military commandership, forming a collective and united “war room.” This 
united leadership in the camp gained support from the Palestinian political leadership under the 
late president Yasser Arafat, as well as regional and international support from the movements 
and masses that believe in armed struggle against colonialism and the colonial army’s massive 
imbalance of military power.  
 
The uniqueness of this thesis has much to do with its author’s primary political and military status 
within Al-Aqsa Martyrs Brigades, the Palestinian Liberation Movement (Fateh), Palestinian political 
prisoners movement and a Palestinian Legislative Council (PLC) member. This status provided 
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the author with both oral and written sources related to the battle in three phases: the actual battle, 
the subsequent access he achieved in prison among other veterans of the battle, and the 
academic training that enabled him to put this experience within its scholarly form in this thesis. All 
of this led to what the thesis describes as the “methodology of fire,” which combines both theory 
and practice at once.  
 
As for the structure of the thesis, it divided into five main chapters in addition to the introduction 
and conclusion and appendixes: 
 
Chapter One: Introductions to the Battle of Jenin Refugee Camp: Questions of Resistance and 
Questions of Writing. This chapter provides a general introduction to the historical and academic 
context of the Jenin Refugee Camp Battle.  
 
Chapter Two: Jenin Refugee Camp in its Palestinian Context. This chapter provides a 
comprehensive survey to Jenin refugee camp in Palestine considering four main fields: historical, 
social, military and political.  
 
Chapter Three: The Preparation for the Battle, the Map and the Battlefield. This chapter describes 
the atmosphere that preceded the battle in its political and military context, in addition to a detailed 
outline of the formation of the “War Room” of the camp and drawing out of the battle plans.  
 
Chapter Four: “The Formation and the Myth:” the Battle Diaries. This chapter narrates the daily 
resistance battle from 1 April to 12 April 2002.  
 
Chapter Five: Conclusion and Critical Remarks. This chapter reflects on the lessons learned from 
the battle both on political and military levels in addition to advocating for the possibilities of armed 
struggle using this battle as a paradigm that can be cloned in the larger Palestinian struggle 
against Zionist-Israeli settler-colonialism.  
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  :الفصل األول
  معركة خميم جـنني قدمات ـم 
  )أسئلة املقاومة وأسئلة الكتابة(

  

 الصورة واألسطورة- جنني: مقاربة أوىل  1.1

  أمهية الدراسة  1.2
  إشكالية الدراسة  1.3
  فرضية الدراسة  1.4
  )غري أكادميي يف منهجية النار مفتتح(منهجية الدراسة   1.5
  صعوبات الدراسة  1.6
 بنية الدراسة  1.7
  )األسطورة(مراجعة األدبيات   1.8

  
قد تقود إما إىل املزيد من االستقالل، أو بالقدر " حكم ذاتي حمدود"من املؤكد أن أي فكرة عمومية من قبيل "... 

ويف كال احلالني يصبح الواجب الرئيسي للفلسطينيني أن يعرفوا ويفهموا اخلريطة العامة . نفسه إىل مزيد من التبعية واهليمنة
يف تاريخ الغزو االستعماري كان املنتصر . ضي اليت رمسها اإلسرائيليون، وأن يطوروا من ثم أساليب فعلية للمقاومةلألرا

ا فاجلغرافي. دوماً هو أول من يرسم اخلرائط، ألن اخلرائط هي دائماً أدوات الفتح، جيري رمسها أوالً ثم تنفيذها الحقاً
. ن تكون أيضاً فن املقاومة، إذا كان حبوزة الطرف اآلخر خريطة واسرتاتيجية مغايرتانإذاً هي فن احلرب، لكنها ميكن أ

قد ال يكون خطأ منظمة التحرير الفلسطينية األكرب أهنا وقعت إعالناً متسرعاً وال معقوالً للمبادئ مع إسرائيل، بل إن 
  ." اهلائلة للشعب الفلسطيينخطأها األساسي هو أهنا مل تعبئ، قبل مباحثات أوسلو وبعدها، الطاقات 

  إدوارد سعيد
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  أسئلة املقاومة وأسئلة الكتابة-معركة خميم جنني: الفصل األول
  

تقدمياً عاماً للسياقني التارخيي واألكادميي ملعركة خميم جنني مع تركيز خاص على أسئلة املقاومة، هذا الفصل يتناول 
وأسئلة الكتابة كثنائية أسهمت يف صناعة معركة خميم جنني كحدث تارخيي، وكموضوع للدراسة األكادميية اليت حتاول 

: يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسينيوعليه، . فحص معاين هذا احلدث االستثنائي يف التاريخ الفلسطيين احلديث
جنني، صورةً خميم مقاربة الرسالة ملعركة : يضطلع املبحث األول بتوضيح التركيبة األكادميية ملوضوعة الرسالة، من حيث

من  وأسطورةً؛ وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه الدراسة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها اليت تتسم بقدر عال
دبيات اليت تناولت موضوعة فيما يتناول املبحث الثاين نقداً تفصيالً لأل. مصطلحااادة؛ وأمهيتها؛ وصعوباا؛ والفر

تروى على لسان من شارك فيها ما الرسالة املركزية، وهي معركة خميم جنني، وذلك لتسهل مقارنتها بيوميات املعركة ك
األدبيات الوصفية اليت بوصف املعركة : ي هذه املراجعة أربعة حماور، تتناولوتغط. يف الفصل الرابع من هذه الرسالة

التقارير الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية، الرمسية منها وغري الرمسية؛ واألدبيات اليت تناولت املعركة ؛ وبتفاصيلها اليومية
 .والعسكرية ملخيم جنني إعالمياً؛ وأخرياً األدبيات اليت عنيت بالتركيبة القيادية والسياسية

  
 الصورة واألسطورة-جنني: مقاربة أوىل 1.1

من أبرز حمطات ) 2002نيسان من ربيع العام  12-1 اليت وقعت يف الفترة املمتدة بني( جننيخميم تعترب معركة 
والتصدي، فقد شكَّلت تلك املعركة منوذجاً يف اإلعداد والصمود . الصمود واالنتصار يف التاريخ الفلسطيين املعاصر

إذ كانت معركة  "من داخله،"ولكنها دشنت، كذلك، وألول مرة، منوذجاً لالنتصار على الوحش الصهيوين االحتاليل 
بعد (جنني التجربة العسكرية الفريدة وتكاد تكون الوحيدة يف تاريخ االنتصارات الفلسطينية من داخل فلسطني احملتلة 

مقارنة ) وحرمان الفلسطينيني من تشكيل حداثتهم وإقامة دولتهم 1948تأسيس دولة إسرائيل العنصرية يف العام 
  . مبعارك مثل الكرامة، وبريوت، واحلصارات املتوالية على الفلسطينيني وقيادم التارخيية

  
وعليه، فإن البحث يف هذه املعركة، ومن الداخل وعلى يدي أحد فواعلها املركزيني، سيلقي الضوء، وعن قرب، على 

فمن خالل . متت أسطرته والترويج له أو التقليل من شأنه لصاحل أجندات سياسية وعسكرية واستراتيجية خمتلفة منوذج
عيش أجواء ما قبل املعركة من مطاردة، واملسامهة يف املعركة حلظة بلحظة ضمن وحدة وطنية فريدة للغاية، ومن مث 

سبع سنوات  الصديق والعدو، وقضاء ما يزيد عن ني ويف وعياالبتعاد عن ميداا وما خلفته من أثر على أرض خميم جن
يف التاريخ الفلسطيين احلديث عرب كتاب األسري " حلظة معركة خميم جنني"ونصف يف السجن شهدت تدويناً جزئياً لـ

ت اليت جرت كتابتها يف السجن وجن" املدونات"، وجمموعة أخرى من 2002 نيجنيوميات املقاومة يف خميم وليد دقة 
من "بعد كل ذلك، مت االطالع على كم هائل من األدبيات اليت دونت احلدث  ...من عسف إدارات سجون االحتالل
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بدالً " أسطورة املعركة"، ولكثري منها نصيب من تشكيل "ما حدث فعالً"، فكان للبعض القليل منها عالقة بـ"اخلارج
  .  الواقعية" تشكيل صورا"من 

  
" الصورة"فسري هذا الفارق اهلائل، والذي قد يسهل اإلشارة إىل سبب وجوده لتحليل عابر، بني لقد كان للرغبة يف ت

النصيب األكرب يف تشكيل الدافع لكتابة هذه ... للمعركة" موضوعية"ونة جامعة و، ولعدم وجود مد"األسطورة"و
يف " معىن اهلزمية"، و"معىن النصر"، و"معىن املعركة"لتبحث عن " الشخصي"و" األكادميي"الدراسة اليت راوحت بني 

سياق تغيب فيه املعاين باخلطابة السياسية وعدم التدقيق التارخيي يف ما قد يكون من أهم حمطات تاريخ فلسطني احلديث، 
وعليه، تسعى هذه الدراسة إىل . عن الفارق الكبري بني من يصنع التاريخ، ومن يكتبه "الباحث/"املقاومويغيب معه 
ماذا فعل املنتصرون : ظة تأمل على قرب شديد من املعركة، تارخيياً ومكانياً وروحياً، لإلجابة على سؤالالوقوف حل

ملحمة "جنني كـخميم بالنصر؟ وماذا فعل املهزومون باهلزمية؟ وكيف استطاع الفلسطينيون املزاوجة بني فهم جتربة 
بالغ املبالغون  ذاث حجم اخلسائر والتضحيات؟ وملامن حي" جمزرة"من ناحية كوم قد انتصروا، وكـ" صمود وتصدي

 ، وهم األفضلون الذين حيملون السالح،؟ وملاذا زهد الزاهدون"عن بعد"الذين مل يشاركوا يف املعركة يف الكتابة عنها 
  الذين خاضوا غمارها يف الكتابة عنها وليس بينهم وبينها حجاب؟ 

       
  أمهية الدراسة 1.2

د عالعنصر األول، هو إا ستكون الدراسة األوىل اليت ت: أمهيتها القصوى من ثالثة عناصر أساسيةتستمد هذه الدراسة 
قادم من صميم التجربة لضرورة أكادميية،  "الباحث"املقاوم، الذي صار تارخياً لصيقاً باحلدث نفسه نظراً خلصوصية أن 

و كتابة هذه الرسالة يف سياق وحمفل أكادميي، وليس من باب ولعل ما يضفي فرادة على هذه الفرادة ه. التارخيية نفسها
وذلك يعين أن صدور هذه الدراسة بلبوس أكادميي خيرجها من حيز امللكية . نئة الذات أو كتابة سريا لترف ختليدها

األخري ( ريينالعامة للشعب الفلسطيين الذي يسعى، وخاصة خالل العقدين األخلكاتبها، إىل فضاء امللكية " الشخصية"
  .إىل تدوين رمسي وشعيب حلكايته التارخيية اجلمعية ،)من القرن العشرين واألول من القرن احلادي والعشرين

  
من هكذا " استخالص العرب"أما العنصر الثاين لألمهية، فإن هذه الدراسة ستكون األوىل اليت تبني مدى النقص يف عملية  

فعلى الرغم من . شعيب كما يكون عليه احلال يف الطرف الصهيوين بعيد كل معركةجتارب من قبل املستويني الرمسي وال
، إال إم "ال يقهر"أن الفلسطينيني والعرب أحوج ما يكونون للحظات انتصار على العدو الذي انكسرت أسطورة أنه 

حتاول هذه الدراسة النظر يف  .مل يتأملوا، ناهيك عن أم مل يدرسوا، هذه اللحظات النادرة يف تسجيل االنتصار عليه
معركة خميم جنني كلحظة انتصار، أو نشوة انتصار عابرة على األقل، من أجل حبث كيفية استنساخها حني تقتضي 

  .  الضرورة مع عدو ثبت تارخيياً واستراتيجياً أنه ال يفهم إال لغة القوة، ألنه ال يستعمل مع غريه إال هذه اللغة
  



4 
 

ألمهية الدراسة، فهو أن تدوين تأريخ تفصيلي مشفوع بالتحليل السياسي والعسكري والثقايف وأما العنصر الثالث  
جنني من شأنه أن يعزز ثقافة املقاومة يف ظل االحتالل الصهيوين املتواصل ويف ظل قناعة البعض باستنفاد خميم ملعركة 

حبثها قد مت قبل قرار قيادة السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن فكرة هذه الرسالة، ومعظم . خيار املقاومة املسلحة
مدعومة من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وامتدادها العريب واإلسالمي والعاملي، بالتوجه إىل األمم املتحدة يف احلادي 

ملتحدة، وما إىل األمم املتحدة لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطني يف األمم ا 2011والعشرين من أيلول للعام 
الذي مت تصويره على امتداد قرابة عقدين من الزمن بأنه األوحد " خيار املفاوضات"تضمنه ذلك من إعالن رمسي لفشل 

  ... على الطاولة
  

املداخلة املركزية هلذه الدراسة، إضافة إىل بعدها التوثيقي الذي يرتع عن البطولة هالة كله، فإن  على الرغم من ذلك
مل يفتح الباب أمام مبادرات سياسية أكثر جدية وجذرية " خيار املفاوضات"ث إشارات تفيد بأن فشل هو ب األسطرة،

 ةالذي بات خياراً ذائع الصيت يف أربع" املقاومة الشعبية السلمية"وعملية كما يف التوجه لألمم املتحدة؛ وال أمام خيار 
جنني، تضع خميم وحسب، بل إن جتربة معركة  ...ةأركان فلسطني وخارجها على أيدي مناصري القضية الفلسطيني

اخليار الذي مت طويه رمسياً وشعبياً إىل إشعار آخر، وهو خيار الكفاح املسلح، الذي قامت عليه منظمة التحرير 
وما سواها من فصائل املقاومة الوطنية ) فتح-حركة التحرير الوطين الفلسطيين(الفلسطينية وكربى فصائلها 

االنتصار الفيزيائي النسيب، واملعنوي املطلق، يف -تضع هذا اخليار رهن العودة ذات النتائج اليت مت جتريبها. ..واإلسالمية
  .  2002معركة خميم جنني ربيع العام 

  
 إشكالية الدراسة 1.3

والسياسية ملعركة  ما هي اخلصوصية التارخيية، والعسكرية،: التايل ة إىل اإلجابة على السؤال الرئيسدف هذه الدراس
؟ كما دف إىل إزالة ما علق بتدوين تاريخ املعركة من أسطرة وتناقض تأرخيي ناتج 2002العام  ربيعجنني يف خميم 

وعليه، فإنه لإلجابة على السؤال املركزي، تسعى هذه الدراسة إىل . عن عدم امتالك املصادر املناسبة، واختالق بعضها
  : لة الفرعية التاليةاإلجابة على أربعة من األسئ

  
ما هي اخللفيات التارخيية الستهداف خميم جنني أخذاً بعني االعتبار النسيج االجتماعي والثقايف  )1(

لالجئي املخيم؟ ويتضمن هذا السؤال استدراجاً لتاريخ خميم جنني يف استحداث أمناط متميزة من املقاومة 
وامتدت ) 1987للعام (العمل املقاوم يف االنتفاضة األوىل اجلماهريية والتنظيمية، واليت جتلت يف تشكيالت 

 من تغييبها؟" ثقافة ما بعد أوسلو"، اليت مل حتل االتفاقيات السياسية و)2002للعام (حىت معركة خميم جنني 
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ة املقاومة اليت أصبحت منوذجاً وطنياً، وإقليمياً، وعاملياً، يف مقاومة االحتالل؟ وهنا، وما هي أوديس  )2(
، إذ ستتم كتابة مدونة املعركة ألحداث املعركة يف أيامها اإلثين عشر قوم هذا السؤال حبمل مرآة الذاكرةسي

وكيف ميكن نزع . حلظة بلحظة استناداً إىل الذاكرة املدعمة ببعض الشواهد املرئية، واملسموعة، واملكتوبة
 كري وثقايف فلسطيين؟ ظاهرة األسطرة عن املعركة وحتويلها إىل منجز انتصاري سياسي وعس

  
ما هي عوامل االنتصار والصمود يف معركة جنني يف ظل وضع سياسي وعسكري غري متوازن؟  )3(

ه آلة االحتالل ويعىن هذا السؤال، أوالً، بتدشني معركة خميم جنني كتجربة انتصار على الرغم مما أحلقت
راراً ألبشع أنواع التطهري العرقي يف تاريخ املمتلكات، وما بدا استمأذى يف األرواح والصهيوين من خسائر يف 

توازنات ) عدم(تفصيلي لـ ومن ذلك، سيتم التدليل على مؤشرات النصر عرب سياق سردي. هذه اآللة
 .املعركة

 
فلسطينياً، وإسرائيلياً، : جنني على املخيال السياسي والعسكري والثقايفخميم ما هو أثر معركة   )4(

هذا الفصل ألصداء املعركة وتبعاا يف املستويات املذكورة، باإلضافة إىل تبيان وعربياً، وعاملياً؟ وسيتعرض 
جنني فلسطينياً، وكيف ميكن البناء على خميم استثمار معركة ) أو مل يتم على حنو صحيح(ا الكيفية اليت مت 

 . هذا النموذج املقاوم يف املواجهة املفتوحة مع االحتالل الصهيوين
  

  فرضية الدراسة 1.4
إن خصوصية معركة جنني، مواجهة : تنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى مفادها

وانتصاراً، نبعت من قناعة الجئي املخيم بأنه ال مالذ آخر هلم وال جلوء مرة أخرى؛ والتفاف هؤالء واحتضام 
ونتيجة ." غرفة عمليات مشتركة"ة عسكرية واحدة وللمقاومني؛ وتوحد قوى العمل الوطين واإلسالمي حتت قياد

لوجود هذه املقومات، واالستعدادات اجليدة، وتوفر القناعة وروح املقاومة والفداء، وتقبل القيادة السياسية الفلسطينية 
رام اهللا، ة مقاطعالذي كان حماصراً ومعزوالً يف أقل كيلومتر مربع يف  ،يف حينه، متمثلة بالرئيس الشهيد ياسر عرفات

والتواصل املباشر مع املقاومني يف " جنني غراد،"خليار املقاومة املسلحة وما ردفه ا معنوياً من خالل إطالق مفهوم 
هذا، بالتضافر مع القيادة السياسية لفصائل املقاومة األخرى اليت انضوت حتت اجلبهة ذاا يف مقاومة اهلجمة . امليدان

كما تنطلق الدراسة من فرضية أن جناح املقاومة العسكرية يف جنني يف ظل ترد سياسي . جننيالعسكرية الصهيونية على 
على املستويات الفلسطينية، والعربية، والعاملية، كما حصل " لالنتصار يف أي مكان"وعدم توازن عسكري شكَّل منوذجاً 

األمني العام حلزب -السيد حسن نصر اهللااحة مس، وتذكري 2006يف حرب متوز اليت شنتها إسرائيل على لبنان يف العام 
حرب  وذج الصمود يف احلرب على غزة يفاهللا بنموذج النصر يف جنني، شأنه يف ذلك شأن القيادة العراقية، ومن
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جنني خميم ولعل آخر الفرضيات يف هذه السياق تستند إىل أن منوذج االنتصار يف . 2009-2008الكانونني يف العام 
  .    استطاع تدشني منوذج ردعي حملي يف ظل ظروف عسكرية غري متوازنة

  
  )يف منهجية النار مفتتح غري أكادميي(منهجية الدراسة  1.5

، وكونه )وحتمالً للتبعات وأسراً، إعداداً، ومقاومةً،(ومركزيته يف معركة جنني نفسها  "الباحث/"املقاومنظراً خلصوصية 
وفاعالً سياسياً من  خالل املعركة؛ "كتائب األقصى"وإدارة عمليات " ةة العلميات املشتركغرف"يف  قد شارك بفاعلية

فإن االعتماد املركزي ... خالل تبوئه مراكز قيادية متقدمة يف حركة فتح، وعضويته يف الس التشريعي الفلسطيين
 "الباحث/"املقاوممانة األكادميية، سيعمل غري إنه، ولغرض املهنية البحثية واأل. سيكون على التأريخ الشخصي للمعركة

) السمعية، والبصرية، واملكتوبة(على دراسة األدبيات، الثانوية يف معظمها، ومقارنتها بالشهادات الشخصية والوثائق 
اليت لديه، وتلك اليت مجعها أو حررها أو ساهم يف إخراجها إىل النور خالل فترة اعتقاله يف أعقاب املعركة، أو من 

هذا باإلضافة إىل . خالل فاعليته االجتماعية والثقافية والسياسية يف خميم جنني واملشهد الفلسطيين عموماً يف الفترة احلالية
وخباصة حني تتحول هذه ( سياسية، وعسكرية، وإعالمية: جمموعة من املقابالت مع شخصيات فلسطينية من مستويات

صائب والدكتور عزمي بشارة، املفكر العريب والقائد الوطين الدكتور ربغوثي، القائد مروان ال: ، حنو)الرسالة إىل كتاب
، )أبو عوض(مد ضمرة اللواء حمواللواء فيصل أبو شرخ، وأمحد الطييب، والدكتور ناصر القدوة، والدكتور عريقات، 

  . وغريهم... ليد العمري اإلعالمي و
  

 كتابتـها وافر االحترام هلا، ذلك أن معظم الرسائل واألطروحات األكادميية، مع كما تكتب  هنا، تكتب هذه الرسالة ال
ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكادميي لنيل درجـة املاجسـتري يف   

-وقـف -مع-"باحث"له إىل يف إطار تأمل املقاوم لتحو بل تأيت الكتابة. من جامعة بريزيت الدراسات العربية املعاصرة
بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منـها، ومـن   . يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات الذاكرة التنفيذ

  .يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام
  
وثيق والتدوين حمطات مت من خالهلا الت ، كان هناك أربعالتنفيذ -وقف-مع-باحثاً" الباحث" ،قبل أن أكون ،كمقاومو

  :على الرغم من مرور األيام ،ث اليت ما زالت شاخصة بني باصريتَّللكثري من األحدا
  

على  ،2002يف العام خاصة بعد اجتياح آذار حيث توافقنا،  ،أوىل هذه احملطات كانت مع الشهيد أبو جندل )1(
 ،ونقل التجربة مبا هلا وما عليهاملا لذلك من أمهية يف حفظ الذاكرة  ،توثيق وتدوين يوميات معركة نيسان

الفلسطينية اليت  للمشاهدات واألحداث الستخالص العرب واإلفادة وتأصيل وعي ومدارك األجيال وتسجيالً
أريد ويراد وسرياد هلا نسيان خيار الكفاح املسلح ضد أعىت آلة عسكرية يف املنطقة، وهي اآللة االحتاللية 
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، وكان ذلك لتوثيق من خالل الكتابة اليومية حول األحداث كل يف مكانهمت االتفاق على اقد و .الصهيونية
من األخوة املقاومني املتواجدين يف أمكنة أخرى تزويدنا بتفاصيل ما  ، يف الطريقة األوىل،طلبنا .بطريقتني

ة موعة واملرئيعرب وسائل اإلعالم املقروءة واملس" أخبار املقاومة"فكانت بث  ،الثانيةالطريق ما أو. حيدث لديهم
سيتم إتالفه أو فقدانه  إلدراكنا أن ما حبوزتنا من توثيقوقد كان ذلك  .من أجل توثيق وحفظ هذه األحداث

 ،حبوزة أحد املقاومني وامسه غسان نغنغيةكانت كنا منتلك كامريا فيديو .االجتياح والعصف والتدمريخالل 
مراسل  ،كما تواجد لدينا أحد الصحافيني.ا هذه الكامريقام بتسجيل الكثري من األحداث إال أنه مت تدمريوقد 

 .الذي قام بتسجيل الكثري من الروايات ،حممد بالص ، وهومن أبناء املخيمجريدة األيام 
 

 مت توثيق جزء من هذه التجربة من خالل األسري وليد دقةإذ  ،حملطة الثانية، فكانت خالل مرحلة االعتقالاأما  )2(
تسجيل ، حيث مت وإجراء توثيق مع عدد من املقاومني الذين مت اعتقاهلم حديثاً ،يف كتابه ذائع الصيت

مني ال ميثلون املعركة بشكل أا اقتصرت على أربعة مقاومن على الرغم . شهادام ويوميام يف املعركة
 :، بعنواناملؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية-وقد كان ذلك من خالل كتابه الذي نشرته مواطن. كامل

قد أخرج مسوداته من ، مشكوراً، ، والذي كان الدكتور عزمي بشارة2002 جنني  يوميات املقاومة يف خميم
السجن حني كان ال يزال عضواً يف الربملان عن حزب التجمع الدميقراطي الفلسطيين، احلزب األكثر رؤيوية 

  . 1948وحفاظاً على اخلطاب الفلسطيين واهلوية الوطنية يف فلسطني احملتلة يف العام 
 

ة وشهاداا من خالل مقابلة كل من شارك يف قمت مبحاولة توثيق أيام املعركوأما احملطة الثالثة، فكانت حني  )3(
بسبب تنقلي املستمر  وأيضاً .أثناء التواجد يف سجون االحتالل الصهيوين املعركة بسبب معرفيت م وثقتهم يب

ما أتاح يل اال لرؤية ،يف سجون االحتالل حيث تنقلت ما يزيد على مخسني مرة خالل سبع سنوات ونصف
وأحيانا كنت أحاول أن أنقل بعض الشهادات من خالل األخوة املفرج عنهم أو من  .ومقابلة معظم املقاومني

 اًجزءولكن احلقيقة املرة أن . مع اخلطيبة" بمهر نقَّال" خالل بعض احملامني أو من خالل التواصل التلفوين
 .من الشهادات قامت إدارة السجون بإتالفه ومتزيقه اًكبري

 
بكل ما أثارته هذه الكلمة من تندر مشريف " ،باحث"ـجتربيت كخرية، فقد كانت وأما احملطة الرابعة واأل )4(

اازف، غريب األطوار، الباحث عن اجلنون  الباحث"الدكتور عبد الرحيم الشيخ الذي وصفين بـ
ألنين أكتب " الباحث"تندراً على أنين ال ينبغي أن أصف نفسي بـ... التنفيذ-وقف-مع-، الباحث"واملشاكل

هذه التجربة يف سياق أكادميي، بل أن أحافظ على مكانيت كالجئ، ومقاوم، وأسري، وسياسي، أو كباحث 
وال " باحث إجرائي"وال كـ" مؤرخ شفوي"مغرق يف املشاركة خبلق الفعل ومشاهدته يف آن معاً، ال كـ

مشريف األكادميي،  وعليه، محلين. عية يف أوضح صورهاوذلك لتتجلى املوضو".... أنثروبولوجي حملي"كـ
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والضمري اجلمعي " الباحث،"بدالً من  بتنويعاته املختلفة،" ضمري املتكلم،"ي على أن أستخدم وزميلي، وصديق
كما " منهجية النار"هي " غري األكادميية البحتة"وعليه، فهذه املنهجية  " !ـهم"بدالً من الضمري اإلشاري " نا"

 اعتقاده، الذي صار اعتقادي كذلك عرب التجربة الكتابية، هي أداة فاملنهجية، يف. أطلق عليها مشريف الشيخ
الوصل بني الباحث وموضوع حبثه، هي كملقط النار الذي يتخذ شكل يد حامله وينقل الطاقة من يده حنو 

ا، فليس مثة من " مقاوماً"لكن الباحث، حني يكون يف وسط نار املعركة و...النار كما ينقل اجتاه احلركة
  . نظراً وممارسةً" منهجية النار"وعليه، تكون أفضل املنهجيات هي . فة بينه وبني النارمسا

  
  صعوبات الدراسة 1.6

الرغم من ذلك، فقد  وعلى "ثالباح"عامل و "املقاوِم"عامل بني صعوبة البحث تتجلى أكرب صعوبات هذه الدراسة يف 
  :وذلك لألسباب التالية، كانت جتربيت  كباحث أصعب بكثري من جتربيت كمقاوم

أن مثة الكثري من املعلومات احلساسة اليت ينبغي إبداء الكثري من احلرص يف اخلوص يف تفصيالا  .1
 سواء على املستوى العسكري، أو السياسي، أو االجتماعي داخل خميم جنني وخارجه، قبل

 معركة خميم جنني، وأثناءها، وبعدها، وحىت اآلن؛
 بعد فترة طويلة من وقوع املعركة؛ أنين أقوم بالكتابة .2
صعبة ألن توثيق املعركة مل يتم بشكل علمي ية جتميع املصادر واملراجع املختلفة كانت عمل .3

دقة ، باستشناء الشهادات اليت مجعها األسري وليد وكل من كتب ووثق املعركة ،وموضوعي
 يف الغالب؛يف املعركة  مل يكن متواجداًرمبا، 

 ؛"تاالشهاد"اك حتيز حزيب واضح وعدم موضوعية يف كتابة هذه نكان ه  .4
 ، يف سرد بعض األحداث وعدم صحتها أحيانا؛حيانا بعض املقاومنيالحظت مبالغة األهايل، وأ .5
توثيق الرمسي البب عدم بس" املصادر" ، وحني متت كانتقليلةكانت  ، رمسياً،عميلة التوثيق  .6

 ها االهتمام الكامل؛، وعدم إعطائحداث بشكل جديلأل
أو  ،، يف تذكر األحداثفراج من السجونري من املقاومني، الذين مت اإلوجدت صعوبة عند كث .7

لدى العدو !" تضخيم ملفهم األمين"عدم الرغبة، اليت أتفهمها، يف زيادة الطني بلة يف 
  . الصهيوين

  
  بنية الدراسة 1.7

  :، وهي)واملالحق قائمة املصادر واملراجع(واملرجعية ل، إضافة إىل املقدمة تتشكَّل بنية هذه الدراسة من مخسة فصو
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يتناول تقدمياً عاماً للسياقني التارخيي : )أسئلة املقاومة وأسئلة الكتابة(مقدمات معركة خميم جنني : الفصل األول
خاص على أسئلة املقاومة، وأسئلة الكتابة كثنائية أسهمت يف صناعة معركة واألكادميي ملعركة خميم جنني مع تركيز 

خميم جنني كحدث تارخيي، وكموضوع للدراسة األكادميية اليت حتاول فحص معاين هذا احلدث االستثنائي يف التاريخ 
بة األكادميية يضطلع املبحث األول بتوضيح التركي: يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني. الفلسطيين احلديث

مقاربة الرسالة ملعركة جنني، صورةً وأسطورةً؛ وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه : ملوضوعة الرسالة، من حيث
. الدراسة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها اليت تتسم بقدر عال من الفرادة؛ وأمهيتها؛ وصعوباا؛ وحد مصطلحاا

تفصيالً لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة املركزية، وهي معركة خميم جنني،  فيما يتناول املبحث الثاين نقداً
. وذلك لتسهل مقارنتها بيوميات املعركة كما ستروى على لسان من شارك فيها يف الفصل الرابع من هذه الرسالة

التقارير الفلسطينية ؛ وبتفاصيلها اليومية األدبيات الوصفية اليت بوصف املعركة: حماور، تتناول وتغطي هذه املراجعة مخسة
األدبيات اليت عنيت بالتركيبة ناولت املعركة إعالمياً؛ وواإلسرائيلية والدولية، الرمسية منها وغري الرمسية؛ واألدبيات اليت ت

 .؛ وأخرياً، تقيم املعركة، الدروس والعرب املستفادةجننيالقيادية والسياسية والعسكرية ملخيم 
  

يغطي هذا الفصل مسحاً شامالً لواقع خميم جنني يف سياقه الفلسطيين : خميم جنني يف سياقه الفلسطيين: الثاين الفصل
أوهلا، خميم جنني يف سياقه التارخيي، ويقدم خلفية تارخيية بانورامية عن مدينة جنني من : ضمن أربعة سياقات عامة

، نشأةً وموقعاً، يف التاريخ احلديث واملعاصر، من حيث رياديتها ة جنني، وخميمهانيالكنعاين وحىت اللحظة، ومد العصر
يف خوض معارك التحرر الفلسطينية منذ السنوات التأسيسية للهوية الفلسطينية مطلع القرن العشرين وحىت معركة خميم 

ألهايل املخيم، من حيث تناول حمور خميم جنني يف سياقه االجتماعي، البنية االجتماعية يفيما . 2002جنني يف العام 
وأما احملور . البلدان األصلية للجوء، ومستويات املعيشة، ومرافق احلياة االجتماعية الثقافية والتعليمية، واجلهات الراعية هلا

الثالث، فيختص بإلقاء الضوء على خميم جنني يف سياقه العسكري، حيث يتتبع نشأة أنوية اموعات العسكرية املسلحة 
الذراع العسكري (النسر األمحر ، و)الذراع العسكري حلركة فتح(وخميمها مركِّزاً على خاليا الفهد األسود  يف جنني

، كما يلقي الضوء على بعض )الذراع العسكري حلركة محاس(، وكتائب الشهيد عز الدين القسام )للجبهة الشعبية
وأما احملور . ا من دور يف تكريس ثقافة املقاومة يف املخيمعمليات العسكرية التارخيية املؤسسة ألبناء جنني، وما كان هلال

عملية "خميم جنني يف سياقه السياسي عرب سرد موجز للصراع العريب اإلسرائيلي، وبدء الرابع، واألخري، فريكز على 
 .اطلة اإلسرائيلية، وخباصة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وتعثر تطبيق بنود اتفاقية أوسلو بفعل املم"السالم وايارها

حلكم، وفشل قمة كامب اويتضمن ذلك سرداً للمالمح التفصيلية ملرحلة املفاوضات الثانية، وعودة حزب العمل إىل 
ح للموقفني الفلسطيين واإلسرائيلي يف قمة كامب ديفيد اليت انتهت بانسداد األفق السياسي، يديفيد وما بعدها، مع توض

جنني من أهم معامل الرد خميم اليت كان خوض معركة " السور الواقي"إسرائيل لعملية  واندالع انتفاضة األقصى، وشن
  .  عليها
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يعمل هذا الفصل على توصيف األجواء اليت سبقت شن العدوان : اخلارطة وامليدان-اإلعداد للمعركة: الفصل الثالث
الفلسطينية، وحصار الرئيس ياسر عرفات يف اإلسرائيلي على خميم جنني، وخباصة تصعيد األعمال العدائية على املدن 

احلرب على "مبىن املقاطعة يف رام اهللا، ويئة الساحة اإلسرائيلية والعاملية لضربة موجعة للفلسطينيني باستغالل أجواء 
يغطي هذا . على أمريكا 2001بعد هجمات احلادي عشر من أيلول يف العام " بوش عقيدة"اليت أتاحتها " اإلرهاب
على يد " السور الواقي"يغطي إرهاصات كسر، كما "السور الواقي"هذه األجواء من إرهاصات شن عملية  الفصل

ة نيملد 2002مالحمه يف اجتياح آذار  املقاومة الفلسطينية، وذلك ببدء التجهيز لصد العدوان اإلسرائيلي الذي تبدت
املقاومة  الفلسطينية للمعركة علىطة العسكرية اخلجنني، وذلك عرب البدء بتشكيل غرفة العمليات املشتركة، ووضع 

وهنا، يتناول هذا الفصل . للحيلولة دون تصفية املقاومة يف خميم جنني اليت كانت هدف احلملة اإلسرائيلية الفلسطينية
يف ، مركزاً على فظاعة املخطط اإلسرائيلي الراغب 1/4/2002اليوم األول من املعركة، أي اإلثنني ) ما قبل(سردية 

مقابل " U"اخلطة وعلى تكهنات املقاومة الفلسطينية باخلطط العسكرية اإلسرائيلية، وخباص " ،عادة احتالل جننيإ"
     .الجتياح املخيم وتصفية املقاومة" O"اخلطة 

  
 سرد الفصل الرابع يوميات املقاومةبصرب وتفصيل هائلني، ي: )يوميـات املعركة(الصورة واألسطورة : الفصل الرابع

اجلمعة، املوافق (، وحىت اليوم التايل النتهائها 1/4/2002اإلثنني، املوافق (يف معركة جنني من يومها ما قبل األول 
وتسرد هذه اليوميات على لسان كاتب الرسالة بوصفه مشاركاً يف املعركة منذ وضع اخلطة وتشكيل ). 12/4/2002
. من تبقى من املقاومني "تسليم"ه مفاوضات إاء املعركة وعشر الذي متت فيفة العلميات وحىت اليوم احلادي غر

ما قبل ساعة الصفر والذي ترصد فيه هواجس املخيم  ليوم األول الذي هووتتناول هذه اليوميات، على حنو تفصيلي، ا
حصارها،  اليوم الثاين الذي تسرد فيه كيف أكملت قوات االحتالل اإلسرائيليةوهواجس االحتالل قبل بدء املواجهة؛ و

وكيف استكملت املقاومة يف جنني إعدادها وعزميتها؛ مث تواصل املذكرات سرد قصص الشهادة والفداء السوريالية يف 
اليوم الثالث؛ واليت تستمر لليوم الرابع حيث حيقق املقاومون رهان الرئيس ياسر عرفات بصمودهم وإيقاعهم خلسائر 

من اإلجنازات العسكرية عرب كمني يف حارة الطوالبة؛ الذي تتحقق فيه مزيد وم اخلامس مؤملة يف صفوف العدو؛ إىل الي
) شبه(ويف اية هذا اليوم وبدء اليوم السادس تستمر املقاومة، وجثث شهداء تدفن على دفعات، وتلقي إسرائيل قنابلها 

عرب (أنه حتضري لليوم الثامن االنتقايل كمني رفع املعنويات يف مواجهة حارة أبو جواد؛ وكالفراغية؛ ليأيت يف اليوم السابع 
جندياً إسرائيلياً، أسهم  13القاتل الذي سقط فيه /"املبارك 13؛ حنو اليوم التاسع، يوم كمني الـ )مزيد من الشهداء

 حنو اليوم العاشر وشهيده... سقوطهم يف زيادة تكالب القوات اإلسرائيلية إلاء املعركة، وعدم دفع املزيد من اخلسائر
إلاء العمليات  "التفاوض"ـومر اخليارات ب األخري احلادي عشر، يوم احلصار مع وقف التنفيذ؛ إىل اليوم" الفعلي"

وأخرياً، يوم ما بعد االنتهاء الفعلي للمعركة، اليوم الثاين عشر، الذي قضى فيه . العسكرية وتسليم من تبقى من املقاومني
  . الذي كان أول القتلى وآخر من ميوت" ئيس غرفة العمليات،ر"و" املايسترو"شهيداً أبو جندل، 
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يتأمل هذا الفصل، األخري من الرسالة، يف معركة جنني : )ومالحظات نقدية(خالصات معركة جنني : الفصل اخلامس
كما هو احلال يف معظم " خالصة"من الرسالة ال يكتب بوصفه " الفصل األخري" وهذا. بوصفها جتربة قابلة للتناسخ

الرسائل واألطروحات األكادميية، مع وافر االحترام هلا، ذلك أن الكتابة هنا ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف 
. ة املعاصرة من جامعة بريزيتسياق أكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكادميي لنيل درجة املاجستري يف الدراسات العربي

بل تأيت كتابة هلذا الفصل يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل باحث يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات 
وعلى ذلك، يتناول هذا . بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام. الذاكرة

خالل املعركة، ويف : ات الرسالة وخالصة املعركة ككتلة واحدة، فريصد حمطات توثيق جتربة معركة جننيالفصل خالص
" الباحث"األسر، وبعد التحرر من األسر، وأثناء الدراسة األكادميية؛ ويركز على صعوبات إجراء هذه الرسالة بني 

نفسها بوصفها " يوميات املقاومة"وضعتها املقاومة، و اليت" اخلطة العسكرية"يف  كما يعرض بعض التأمالت " املقاوم؛"و
  . خروجاً عنها، باإلضافة إىل مسرد خاص للدروس والعرب من ميدان املعركة، وجتربة الكتابة عنها وتنفيذاً لتلك اخلطة أ

 
  )األسطورة(مراجعة األدبيات  1.8

 واليت حصلت يف خميم جنني يف ،ا يسميها البعضكم، أثناء مراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع ازرة أو املعركة
على الرغم من تنوعها بني كتب ومقاالت  ،اليت تناولت املعركة ليست كثرية تبني أن عدد األدبيات 2002العام  ربيع

ميكن تقسيم األدبيات إىل  ،اقويف هذا السي .بيتها على وصف املعركة اليت دارتوتقارير وأقراص مدجمة، ركزت غال
 :حماور رئيسة، هي مخسة

 
 املعركة بتفاصيلها اليومية تصفاألدبيات الوصفية اليت و: األول احملور 1.8.1

إن غالبية األدبيات وقعت ضمن هذا احملور، إذ ركزت على وصف ما جرى يف املعركة وصفاً تفصيلياً يف ميكن القول 
دقة، الذي قام لألسري وليد   1املقاومة يف خميم جننييوميات من أهم هذه األدبيات كتاب  بعض األحيان، ولعل واحداً

من كانوا حقاً داخل املعركة،  ية نقل جتربة معركة جنني على ألسنةإمياناً منه بأمه، بإعداد هذا الكتاب من داخل السجن
فظ هذه حيث يقدم الكتاب شهادات حية ألربعة من املقاومني الذين شاركوا يف املعركة، ويهدف الكاتب بذلك إىل ح

التجربة من التزوير والتشويه، باإلضافة إىل اعتبارها مادة أصيلة  ميكن االعتماد عليها لتقييم التجربة واالستفادة منها 
باعتبارها مصادر أولية، وأيضاً أمهية مثل هذه التجربة يف احلفاظ على روح املقاومة اليت تعرضت إىل العديد من 

بذلك أحداث   تقودها أمريكا وإسرائيل ضد املقاومة، ووصفها باإلرهاب، مستغلةالضربات يف ظل احلملة الشرسة اليت
 .2001احلادي عشر من أيلول 

  

                                                
 .2002مواطن،  -املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. يوميات املقاومة يف خميم جنني. وليد دقة 1
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ركزت هاتان الشهادتان على وصف املعركة . يبدأ الكتاب بشهادة احلاج علي الصفوري ومن مث شهادة مجال حويل
ملتوفرة ن املناضلني وصفوا الذخرية اللمعركة إال إغم االستعداد اجلدي ور .دارت ووصف االستعداد املسبق هلا اليت

، وعدد من 16-بنادق من طراز إمالالبنادق اخلفيفة والعبوات الناسفة حملية الصنع، وعدد من باملتواضعة حيث مل تتعد 
باإلضافة إىل ذلك وصف املناضلني االستعداد . ومعها ثالث قذائف فقط .R.P.Gبنادق الكالشينكوف، وقطعة واحدة 

 .العسكري للمعركة وكيفية توزيع املقاتلني يف املخيم
  

احلديث عن قصص االستشهاد اليت حصلت، ومن هؤالء الشهداء، رائد الكرمي، حممود ، أيضاًهاتان تتناول الشهادتان 
السعدي، زياد زبيدي، طارق دراوشة، نضال سويطات، مصطفى الشليب،  طوالبة، عبد فرج، أشرف أبو اهليجا، سليم

تصفية للشهيد أبو جندل، وشهداء من التفصيل عن عملية اغتيال أو واحلديث بشيء  .عامرالوزياد  حممد طالب،
هذه  يذكر أن اجليش اإلسرائيلي قام بعدد من عمليات اإلعدام للكثري من املدنيني وبعض ،يف هذا السياق. آخرين

العمليات كانت أمام األهايل، باإلضافة إىل احلاالت اليت مت دفنها حية حتت األنقاض ومنها الشهيد حممود احللوة، 
 35لعسكريني وخبصوص األعداد مل يتجاوز عدد الشهداء من ا. والشهيد منري الوشاحي وأمه أم مروان الوشاحي

 بلغ مقابل ذلك فإن عدد اجلنود الذين قتلوا يف املعركة. شهيداً 70 -60تراوح عددهم بني قد ف أما املدنيون،. شهيداً
  .جندياً 28-26، على خالف ما تقول الرواية اإلسرائيلية بأن عددهم كان بني جندياً 40

  
حتدثت الشهادتان بشيء من التفصيل عن التركيبة القيادية للمخيم، باإلضافة إىل احلديث عن الوحدة اليت كانت 

املعركة، واليت جتاوزت االنتماءات الفصائلية واحلزبية، وذا السياق تطرقت الشهادتان لقضية مشاركة موجودة يف 
السلطة واألمن الوطين يف املعركة، إذ كانت طبيعة املشاركة مشاركة فردية، حيث أن املقاومة مل ترفع كشعار ائياً من 

نوعاً ما عن احلصار يف البيت األخري والذي مت من بعده  واختتمت هاتان الشهادتان باحلديث املفصل .قبل السلطة
األمني العام حلزب اهللا مبادرة بتسليم الضابط املأسور لديه -مساحة السيد حسن نصر اهللاعتقال املناضلني، بعدما قدم 

 .بادرةرغم أن احلفاظ على أرواح املقاتلني، مل يتم بناًء على هذه امل. مقابل احلفاظ على أرواح املقاتلني
  

شهادة املناضل حيىي الزبيدي، واملناضل عبد اجلبار خليل خباص، باإلضافة إىل  اأما خبصوص الشهادتني التاليتني، ومه
دور األهايل والنساء يف املشاركة يف املخيم من حيث  تناولتافقد األمور األخرى اليت ذكرت يف الشهادتني السابقتني، 

إمداد املقاتلني بالطعام والدواء واملاء، وكذلك مراقبة اجلنود، وعن صمود أهايل املخيم حىت اليوم السادس، ولكن وبعد 
وهدم املنازل  ،نيأن أدرك املقاومون أن االحتالل اإلسرائيلي ال مييز بني مدين وعسكري، وبعد عمليات اإلعدام للمدني

باإلضافة إىل ذلك مت احلديث عن االستعداد السياسي إىل . فوق من فيها، طلب املقاومون من األهايل مغادرة املخيم
عن حاالت املناضلني الذين حوصروا وجردوا من السالح ومل  ،، أيضاًواحلديث. جانب االستعداد العسكري للمعركة
 .يبق هلم خيار سوى تسليم أنفسهم
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اليت تصف املعركة بتفاصيلها اليومية، جمموعة من روايات أهايل املخيم ، فيعرض ألمني مبيض 2جنني غراد كتابأما 

وقبل ذلك يبدأ الكاتب بتعداد املعارك اليت تعرضت هلا . يات قصص االستشهاد يف كل يوماويصف من خالل هذه الرو
رمسياً من قبل ه ة تارخيية عن خميم جنني الذي مت اعتمادومن مث يقدم حمل؛ )1948 -م .ق 1230(املدينة عرب التاريخ 

سياق احلديث عن نشأة املخيم، يتحدث الكاتب عن السبب يف كون خميم جنني ويف . 1951نظمة الدولية يف سنة امل
ستشهاديني الذين قاموا بعمليات داخل اخلط األخضر وكانوا قد للكيان الصهيوين، ويشري إىل عدد اال شكل هدفاً

عن التباين يف القوى بني الطرفني، فقد أعد االحتالل  ،أيضاً ،يتحدث الكاتب .جوا من املخيم أو تدربوا فيهخر
من الدبابات والطائرات واألسلحة األمريكية ذات الطراز احلديث واملتطور،  هائالً اإلسرائيلي لالجتياح املخيم كماً

ن االستعداد عند أهايل املخيم جتاوز االستعداد العسكري إىل إال إاضعة اليت مت وصفها سابقاً، مقابل الذخرية املتو
كذلك يقدم الكتاب صورة للمخيم بعد ازرة وبعد عودة األهايل إليه، حيث أصيبوا باحلزن  .االستعداد املدين واملعنوي

نب وجلان املساعدات يتحدث عن األعداد اهلائلة من األجااهدوه مما حلق باملخيم من الدمار؛ ووالذهول جراء ما ش
فإن اخلسائر  ،وحسب هذا املصدر .ية والبشرية اليت خلفتها ازرةوالصحافيني الذين جاؤوا ملشاهدة اخلسائر املاد

  .قتيالً 23 القتلى من اجلنود اإلسرائيليني بلغت، يف حني أن أعداد جرحياً 305و شهيداً 52البشرية كانت 
  

، يف حني أن أعداد املنازل اليت دمرت مرتالً 480عدد املنازل الذي دمر دماراً كامالً فقد كان  ،أما على املستوى املادي
، إضافة إىل التدمري الكامل يف البنية التحتية من شوارع مرتالً 300وصلت إىل  ،ولكنها مل تعد صاحلة للسكن ،جزئياً

جيش وعة من املمارسات اليت قام ا تناول الكاتب جممهنا،  .وشبكات صرف صحي، وشبكات الكهرباء وغريها
إعدام وعدم التمييز بني املدنيني والعسكريني يف القتل،  :اليت تندرج ضمن جرائم احلرب، مثلاإلسرائيلي واالحتالل 
وخيتم الكاتب هذا، . استخدام املدنيني كدروع بشريةوعدم السماح لسيارات اإلسعاف الوصول للجرحى، واملدنيني، 

ن وإويل عما حدث يف جنني، والذي وصف، جمموعة من آراء بعض الشخصيات واللجان يف اتمع الدكتابه بإدراج 
  .بأنه جمزرة كان يف بعض األحيان بلغة خجولة،

  
شأنه شأن الكتب و .لغسان نزال 3هزت العامل... خميم جنني أسطورةومن ضمن الكتب اليت وصفت املعركة، كتاب 

اللحظة اليت جتمعت فيها الدبابات وحاصرت املخيم من كل االجتاهات، وحلظة البدء  عن، واملعركةعن ، حتدث األخرى
نزال جمموعة من اجلرائم اليت قام ا يدرج  .الفعلي للمعركة واصفاً حركة اجلنود وحركة املقاتلني بنوع من التفصيل

يعطي الكاتب على هذا النوع من اجلرمية . اإلعدام املباشر تصنيفه اخلاص، ومن ضمنها اجليش اإلسرائيلي، ولكن ضمن

                                                
  .2003. ن.د: م.د. االجتياح اإلسرائيلي وجمزرة املخيم-جنني غراد. املبيض منيأ 2
  .2002. املؤلف: عمان. هزت العامل... خميم جنني أسطورة. غسان نزال 3
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مثاالً لشاب حاول التسلل إىل املخيم من سور املستشفى، لكن جنود االحتالل اعتقلوه وقاموا بالتحقيق معه، وحسب 
القتل  ،أيضاً ومن هذه األعمال،. صة عليهوضعوه على مقدمة دبابة ومن مث أطلقوا رصا: شهادة امرأة شهدت املوقف

قد  ال اليت خرجت إلسعاف شقيقتها، وكانتيتحدث الكاتب عن عملية قتل املمرضة فدوى مج ،هنا. حتت الضوء
أصيبت بعيار ناري يف قدمها، فقام جنود االحتالل بقنصها على الرغم من أا كانت تلبس لباس التمريض األبيض 

لقتل متت من مسافة قريبة ما يعين أن اجلنود كانوا على علم فإن عملية ا وكما يذكر الكاتب .شارة اهلالل األمحرضع وت
وهو معاق جسدي وعقلي كان  ،مثل قتل كمال زغري ،قتل املعاقنيومن ضمن هذه األعمال، كذلك، . ا ممرضةبأ

وفيما  الحتالل قاموا بإطالق النار عليه،يتحرك على كرسي متنقل وقد وضع على كرسيه علما أبيض، ولكن جنود ا
  .قامت الدبابات بدهس جثته اليت حتولت إىل أشالء مفرومة بعد
  

أربعة أبطال "ب بـ من رموز النضال، ويصفهم الكات عن قصة أربعة مناضلني أصبحوا رموزاً ،أيضاً ،يتحدث الكاتب
اجلهاد من األمن الوطين، والشهيد حممود طوالبة من " أبو جندل"الشهيد يوسف قبها املعروف بـ: وهم "وثالثة شهداء،

ويورد الكاتب قصة استشهاد هؤالء . مجال حويلاملقاوم األسري ، ومن كتائب القسام اإلسالمي، والشهيد قيس عدوان
يف الكتب اليت البد من اإلشارة إىل وجود بعض التناقضات حول عدة أمور  ،ويف هذا السياق. وأسر األخري الثالثة

السردية اليت ستظهر يف الفصل الرابع أو على األقل االختالفات  ،ضاتولعل واحدة من هذه التناق .تناولت معركة جنني
يف  كان قائد رئيساًجندل أن أبو  ،بداية ،البد من اإلشارة.  قصة استشهاد أبو جندلمن هذه الدراسة بوضوح، 

كان من  استشهاده، واملرجح أن إن رواية من كانوا مع أبو جندل يف املعركة، وحىت يف حلظة إصابته األوىل. املعركة
 جيشإن : بالتايلدقة، تفيد لألسري وليد  يوميات املقاومة يف خميم جننيبعدها، وهي الرواية اليت مت تناوهلا يف كتاب 

يار املعنويات لدى بعض يف كمني، كثفوا القصف، ما أدى إىل ا 13 ـاإلسرائيلي بعد مقتل اجلنود ال االحتالل
ار إشاعات حول استسالم بعض القادة املركزيني يف القتال أو استشهادهم، األمر الذي أدى حتديداً يف ظل انتش ،املقاتلني

احلاج علي الصفوري، وجمموعة أبو  جمموعة: من املقاتلني ،ن املقاتلني، وتبقى جمموعتان فقطإىل استسالم العديد م
 ت الشباب يف اموعة األوىل تنهار، ماجاء أحد املقاتلني يف جمموعة أبو جندل وأخرب احلاج علي بأن معنويا. جندل

جنود رفة واحدة تفصل بني املقاتلني ووقد كان هناك غ .آخرين انية رفقة مقاتلنيموعة الثجعل احلاج علي يذهب إىل ا
 يف الساعة الثالثة صباحاً كان أبو جندل وثالثة مقاتلني آخرين متمركزين على سدة صغري يف البيت،. االحتالل الصهاينة

ة الساعة اخلامس ن اجلرافة بدأتم إىل الغرفة اليت يتواجدون فيها، إال إليني حال دخوهليليشتبكوا مع اجلنود اإلسرائ
احلاج علي، فقد متركز كل املقاتلون يف كما يقول  ،وألن االشتباك مع اجلرافة ال يفيد .صباحاً اجلرف باجتاه املقاتلني

املقاتلون عندها باخلروج فوراً من ثغرة  النصف قامت اجلرافة دم املرتل، وبدأويف الساعة السادسة و .الطابق األرضي
عليه القناصة النار  دل القفز من الشرفة، وعندها أطلقموجودة يف احلائط، وألن هذه الثغرة ال تتسع للجميع، قرر أبو جن

 :وكما يقول احلاج علي. يتدبر أمرهسطلب منهم الذهاب وأنه اتلون إخراجه لكنهم مل يستطيعوا، فحاول املق. وأصيب
  .إن إصابة أبو جندل كانت يف القدم، لكن اجلنود قاموا بعدها بتصفيته
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واالقتباس التايل . ليحىي خيلف، مت إيراد قصة خمتلفة متاماً عن استشهاد أبو جندل 4يوميات االجتياح والصمود يف كتاب

جاء إليه . جلس أبو جندل وحيداً يفكر فيما يتعني عليه أن يفعل ،ويف موقعه األخري" :ي قصة استشهاد أبو جندليرو
مجع من نساء املخيم، وطلنب منه، بل ورجونه أن خيلع بزته، لكنه رفض أن خيلع بدلته العسكرية وأن يسلك سلوك 

ت اجلبناء، وبقي يف مكانه حىت جاءت جمموعة من جنود االحتالل وطوقت املرتل وطلبت منه اخلروج عرب مكربا
طلب منه اجلنود أن يرفع يديه ويتقدم لكنه مل ميتثل لطلبهم، فعادوا . خرج أبو جندل بكامل هيبته ومشوخه. ..الصوت

وظل يتقدم بثقة، بال . وأنذروه بأن يرفع يديه ويكشف عن بطنه ليتأكدوا من أنه ال حيمل حزاماً ناسفاً، لكنه مل ميتثل
سقط أبو جندل .. .عند ذلك أطلقوا عليه النار. ..دون أن يعبأ بأوامرهم ظل يتقدم. طلبوا منه التوقف. خوف أو وجل

   5."شهيداً، سقط على أنقاض مرتل مدمر
  

مل ترد يف كتب أخرى، جمموعة من الروايات اليت  يورد الكاتب أسطورة هزت العامل،... خميم جننيعودة إىل كتاب 
يف منازل بعض أهايل املخيم، دمى على الشبابيك، أو وضع  ليني أثناء تواجدهمياإلسرائاالحتالل جنود ومنها وضع 

: بفائدتنيهم يلع ن فلسطينيني يف الداخل، وهذا يعودمنديل أو كوفية فلسطينية على رأس عصا حىت يتوهم املقاتلون بأ
ملقاتلني قد يدخلون أن ا واألخرى،. ل يتواجد فيه فلسطينيونن املقاتلني لن يطلقوا النار باجتاه مرتحيث إ ،األوىل محايتهم

فلسطني وضمن عرضه للروايات، يتحدث الكاتب عن وقفة فلسطينيي  .إحدى هذه املنازل، وبالتايل يقوم اجلنود بقتلهم
 يتحدث .حيث قدم هؤالء الدواء والطعام واملاء واملالبس ألهايل املخيم مع أهايل املخيم، 1948احملتلة يف العام 

ويتحدث عن أشبال األكواع، وهم األطفال  ."أم العبد"وات الناسفة واليت يطلق عليها بعن صناعة الع ،أيضاً الكاتب،
  .الذين شاركوا يف املعركة وقاموا برمي األكواع على اجلنود

  
باحلديث عن مدينة جنني من حيث خالد سعيد يبدأ لـ حسين جرار و 6املخيم وجنني ملحمة الصمود والبطولة كتاب

ويف ظل هذه اللمحة . قائمة بقرى مدينة جنني ،فيما بعديدرج الكاتبان، . الزراعة والتعليمواالقتصاد واملوقع والتسمية 
ينتقل الكاتبان لتقدمي  .ية، يرصد الكاتبان جمموعة املعارك والفتوحات اليت تعرضت هلا مدينة جنني على مر التاريخخيالتار

كذلك يتحدث . سكان املخيملتغيري احلاصل هلذا املوقع، وأصول واحملة تارخيية عن املخيم من حيث النشأة واملوقع 
الكاتبان عن الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمخيم، ويشريان إىل االجتاهات الفكرية والسياسية فيه، حيث 

  .تشكل حركة فتح ومحاس واجلهاد اإلسالمي السمة احلركية البارزة لدى السكان
                                                

  .2002. دار الشروق: رام اهللا. يوميات االجتياح والصمود. حيىي خيلف 4
  .85حيىي خيلف، مرجع سابق، ص 5
  2003. صحيفة السبيل: عمان. املخيم وجنني ملحمة الصمود والبطولة. حسين جرار وخالد سعيد 6
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، ومنها معركة 1948 لتخصيص احلديث عن املعارك اليت خاضتها جنني مع اليهود العام بعد،، فيما ينتقل الكاتبان

نتقل الكاتبان يف التمهيد عن معركة جنني، يالحقاً، ." جنني الثانية"ومعركة "  الكربىجنني"ومعركة " مشمار هاعيمق"
كذلك يتم احلديث عن الفترة ما قبل املعركة من . احلديث بداية عن دور مدينة جنني يف االنتفاضتني األوىل والثانيةإىل 

، وهو 2001عام من اليتحدث الكاتبان عن اقتحام أيلول  ،ويف هذا السياق. االنتفاضة الثانية بنوع من التفصيل
وقد بررت إسرائيل هذا  ."اريا"لذي جاء رداً على عملية شهيداً من أهايل املخيم وا 13االقتحام الذي استشهد فيه 

ولكن إسرائيل خرجت دون أن حتقق أهدافها كما يقول  ."مزرعة لتفريخ اإلرهاب"إىل ني حتولت االجتياح بأن جن
ولكن احلقيقة وراء هذا . بالقضاء على اإلرهاب ،على حد تعبري احلكومة اإلسرائيلية ،وقد جتلت هذه األهداف. الكاتبان
  .اليت أصبح خميم جنني مركزاً أساسياً هلاة التحتية للمقاومة ياح، كانت تدمري البنياالجت

  
ولعل أهم  .على خميم جننينة، على حد تعبري الكاتبني، يتناول الكتاب األسباب وراء حقد الصهاي ،ويف هذا اخلصوص

كل مأوى للمطاردين أن املخيم ش ثانياً،. ة اليت انطلقت من املخيمكثرة عدد العمليات االستشهاديأوالً، : تلك األسباب
وهلذه . الصهيوين أن املخيم شكل خط الدفاع األول يف مواجهة اجليش ثالثاً،. وبني من خمتلف التنظيماتواملطل

املخيم من قبل احلكومة الصهيونية وضباط  وأسباب أخرى تتعلق بطبيعة املقاومة والوحدة يف املخيم، وصفاألسباب، 
  ." ة االستشهادينيعاصم"أو " دبابريعش ال"بأنه جيشها 

  
ع، بتفصيل ويذكر هذا املرج ".الطرفني"ت اينتقل الكاتبان للحديث املباشر عن معركة جنني بدءاً باحلديث عن استعداد

ومن ذلك أن .  الفلسطينينيدادات العدو واستعدادات املقاتلنيالرقمية الستع بعض املعطيات أكرب من املراجع األخرى،
اليت شنت على كافة " السور الواقي"ن وحدات االحتياط، من أجل تنفيذ عملية ألف جندي م 30العدو حشد 

ألف جندي،  50ليني يحيث يصبح جمموع اجلنود اإلسرائ. ألف جندي نظامي 20حمافظات الضفة الغربية، وما يقارب 
احلشود حملاصرة  وقد مت ختصيص خمس هذه. تقريباً يعادل ربع اجليش اإلسرائيلي ،كما يوضح الكتاب ،وهذا العدد

بني  :آلية عسكرية 500وقد دعم هؤالء اجلنود مبا يقارب . آالف جندي لذلك 5مدينة جنني وخميمها، حيث خصص 
دبابة وجمرترات ومصفحات وناقالت جند وشاحنات وحافالت وجيبات  100وأكثر من " مريكافا"دبابات من طراز 

أما فيما يتعلق باستعدادت املقاتلني  .وجرافات" كوبرا وأباتشي"وطائرات مروحية  ،عسكرية، وأطقم طبية وإعالمية
ألف  15قدر بـ عدد العبوات الناسفة يف املخيم  الفلسطينيني، فباإلضافة إىل ما ذكر سابقاً خالل عرض األدبيات، فإن

   ".الو"عبوة، بأحجام خمتلفة، إضافة إىل مثانية صواريخ 
  

الذي كان يوماً  3/4/2002يالت اليومية للمعركة بدءاً باليوم األول األربعاء من مث ينتقل الكاتبان إىل سرد التفص
رد يف السطور اليت تناولت احلديث عن اليوم األول اختالف قصة استشهاد املمرضة فدوى قد وو. عصيباً على الطرفني
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رفيدة اليت كانت قد أصيبت  ختهادة أفدوى جاء أثناء قيامها مبساع فبينما تشري املراجع السابقة إىل أن استشهاد :اجلمال
رجع مبحاولة حيث تقوم رفيدة حسب هذا امل ،تنعكس الرواية هنا فها،ا، وحماولة إسعمن قبل القناصة اإلسرائيليني

  .فدوى، فتصاب أثناء ذلك مساعدة أختها املمرضة
  

ى ، وعل12/4/2011يوم اجلمعة وينتهي الكاتبان من سرد يوميات املعركة، بتناول أهم ما حدث يف اليوم األخري، 
حماولة اخلروج من املرتل  استشهد أثناء ،حسب هذا املرجعرأس ذلك قصة استشهاد أبو جندل، حيث أن أبو جندل، 

 وهنا .عليه الرصاص يف وجهه ن القناصة أطلقواهو ورفاقه، إال إ دم املرتل الذي يتواجد فيهبعد أن بدأت اجلرافة 
واالختالف . االختالف األول، حيث تشري الرواية السابقة لقصة استشهاده أن إصابته األوىل كانت يف القدم يتمثل

وهد من قبل اجلميع على عدام أبو جندل فيما بعد، بعد اعتقاله، وأن ذلك شأن جيش االحتالل اإلسرائيلي قام بإ آلخر،ا
إضافة إىل أن . تشهاد أبو جندل مل تذكر أن ذلك شوهد على التلفازتناولت قصة اس التلفاز، مع أن أياً من الروايات اليت

الروايات األخرى اليت تناولت استشهاده تشري إىل أن جثة أبو جندل كانت حمروقة، ما يعين عدم املقدرة على التعرف 
ن الروايات خيتتم الكاتب هذا الوصف أليام املعركة من خالل إدراج جمموعة مو .عليها من خالل شاشات التلفاز
اجلنود اإلسرائيليني وجبنهم على " نذالة"خر يشهد على ا يشهد على بسالة املقاتلني، واآلاملختارة من أهايل املخيم، بعضه

  .حد تعبري الكاتبني
  

جنني خميم قصة معركة فكغريه من الكتب يتناول  ،لـ نايف سويطات 7خميم جنني النصر قادم من الشمالكتاب أما 
عن غريه من املراجع  ،بداية الكتاب مبا ميكن البدء باحلديث أوالً عن االختالفات، اليت ظهرت منلكن ر. من عدة زوايا

 54 يقارب نيإن جممل عدد الشهداء املدنيني والعسكري، حسب هذا الكتابف. يف األرقام الختالفاتومنها ا. األخرى
ورجوعاً . مرتل هدم بشكل جزئي 300مرتل هدم بشكل كامل، و 800شهيداً، وأن عدد املنازل الذي هدم، يقارب 

يوميات املقاومة يف خميم  كتاب وليد دقةألرقام، ميكن االستشهاد بسابقة للتدليل على هذه االختالفات يف ا إىل مصادر
 .شهيداً 70 -60، فيما يتراوح عدد الشهداء املدنيني بني شهيداً 35  إىلعدد الشهداء العسكرينيفيه يصل إذ  جنني

 382فإن عدد املنازل اليت هدمت بشكل كامل هو ، هزت العامل... خميم جنني أسطورةوحسب كتاب غسان نزال 
  .241واليت هدمت بشكل جزئي 

  
جندل واردة يف هذا الكتاب أيضاً، حيث تقول  وبإضافة إىل االختالفات يف األرقام، فإن االختالف يف قصة استشهاد أو

مسعت صوت جنود االحتالل يصرخون على  "...  اعتمد الكاتب شهادا حول قصة استشهاد أبو جندل، اليتأم علي
شخص طالبني منه التوقف، وبالفعل رفع يديه واستسلم فقاده اجلنود إىل مكان قريب، وأمروه برفع مالبسه، وبعد أن 

                                                
  .2002. ن.د. م.د.خميم جنني النصر قادم من الشمال. نايف سويطات 7
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بإطالق النار عليه بشكل  ا بتقييده برباط، وقام أحدهممن عدم وجود أية أسلحة أو متفجرات معه قاموتأكد اجلنود 
كما عثر يف وقت الحق على عدد من أضراسه وأسنانه بدليل أن قوات "... إىل هنا تنتهي رواية أم علي ..." فكثي

أهايل املخيم عن استشهاد أما عن رواية  8".هادهاالحتالل مل تكتف بإعدامه بل قامت بالتمثيل جبسده الطاهر بعد استش
 أما فيما خيص احلديث عن املعركة، .يضيف األهايل أنه مت العثور على وصية ألبو جندل يف مكان استشهاده، فأبو جندل

  .قصص االستشهاد والدمار قام الكاتب بتناول شهادات خمتلفة من أهايل املخيم حولفقد 
  

فيتناول  9،األرض يف ذاكرة الفلسطينيني اعتماداً على التاريخ الشفوي يف خميم جنني لقيليكتاب عبد الفتاح القوأما 
حتفظ الذاكرة مهية التاريخ الشفوي كأداة أل مفصالً املعركة اعتماداً على التاريخ الشفوي مورداً يف بداية الكتاب شرحاً

تتبع تتطور استخدام منهج التاريخ الشفوي يف ، أيضاً، وميكن من خالل هذا الشرح .وتعرب عنها اجلمعية للشعوب
  .فلسطني

  
إىل احلديث عن تاريخ الصراع الفلسطيين ، وينتقل الكاتب للحديث عن مفهوم األرض يف الثقافتني الفلسطينية واليهودية

يتحدث الكاتب عن ممارسات احلركة الصهيونية لالستيالء على  ،ومن خالل هذا .واحلركة الصهيونية على هذه األرض
يتحدث عن مشكلة الالجئني الفلسطينيني كأحد إفرازات و. لسطينيني يف احلفاظ عليهااألرض، مقابل ممارسات الف

: ومنها االستيالء على األرض من قبل احلركة الصهيونية، طارحاً يف هذا السياق احللول اليت طُرحت حلل هذه املشكلة،
  .التعويضوالعودة، والتوطني، 

  
من خالل ذاكرة الرواة من خميم (مكونات الذاكرة الشعبية لألرض :"يتناول الكاتب املعركة من خالل فصل بعنوان 

ينتقل للحديث و). االجتماعية، واالقتصاديةواجلغرافية، ( :حلديث عن األبعاد الثالثية لألرضيبدأ هذا الفصل با)". جنني
ام على وعن مدى الرضى الذي يشعر به الفلسطينيون يف حي. القرية واملختار والتقاليد يف ذاكرة الفلسطينينيعن 

، "أرضهم كانت كثرية وغنية"و" مبسوطني"ما بقي يف ذاكرة الفلسطينيني أم كانوا " :أرضهم، حيث يقول الكاتب
من خالل روايات للعديد ممن يصفون حيام "  أرضهمانبساط الفلسطينيني يف"وهي ويدلل الكاتب على هذه النتيجة 

  .على أرضهم قبل االستيالء عليها من قبل احلركة الصهيونية
  

                                                
 .20-19املصدر نفسه، ص 8
. مشل -مركز الالجئني والشتات الفلسطيين: رام اهللا. جننياألرض يف ذاكرة الفلسطينيني اعتماداً على التاريخ الشفوي يف خميم . عبد الفتاح القلقيلي 9

2004.  
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ينتقل الكاتب بسرد الروايات اليت مت مجعها من أهايل املخيم حول معركة جنني، وخيتتم كتابه بإدراج العديد من املالحق 
، املستوطنات )الكيبوتسات(املستوطنات الزراعية اجلماعية : املختلفة، وهي اليت تعرض املستوطنات اإلسرائيلية الزراعية

  ).املوشاف شيتويف(، املستوطنات التعاونية اجلماعية )املوشفات(الزراعية التعاونية 
  

 خميم جنني يف التاريخ الشفوي، مراجعة يف: "كتاب عبد الفتاح القلقليلي بعنوانتقدم روز شوملي مصلح مراجعة لهذا، 
فإن كتاب عبد  ،وحسب الكاتبة10."كتاب األرض يف ذاكرة الفلسطينيني، مشل مركز الشتات والالجئني الفلسطيين

يتناول إشكالية األرض انطالقاً من مشروع التاريخ الشفوي يف خميم جنني، ومقارنته بالتاريخ "... لي الفتاح القلقي
للتطورات الثقافية واالجتماعية للشعب الفلسطيين يف أماكن املكتوب، كخطوة على الطريق للوصول إىل سرية واحدة 
  11".تواجده من أجل تشكيل الذاكرة اجلمعية للشعب الفلسطيين

  
الصادر عن مؤسسة 12،االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية من حماصرة املقاطعة إىل إخالء كنيسة املهدكتاب ويف 

 ، ويبدأ2002الغربية يف عام االجتياح اإلسرائيلي للضفة  تناول ، يتممن حترير حممود سويد الدراسات الفلسطينية
عن يتحدث حممود سويد من خالهلا حيث ، "بال عقابجرمية : خطة شارون إللغاء فلسطني: "مبقدمة بعنوانالكتاب 

 ويف ما. 2002آذار  29إىل االجتياح احلاصل يف  2-اخلطة اإلسرائيلية إللغاء الوجود الفلسطيين بدءاً من كامب ديفيد
جيب ضرب الفلسطينيني ضرباً موجعاً، وعلينا إحلاق اخلسائر م وإيقاع :"يؤكد على هذه اخلطة يلي اقتباس لشارون 

ينتقل الكتاب لعرض العديد من الوقائع احلاصلة أثناء االجتياح وعلى ومن مث،  13".الضحايا كي يشعروا بفداحة الثمن
ويعرض أثناء ذلك موقف كافة . ة، مقابل العمليات الفلسطينية خالل أيام االجتياحرأسها العمليات العسكرية اإلسرائيلي

  .األطراف الدولية والعربية واإلسرائيلية جتاه ما حيدث
  

 -يتم تناول العديد من الوثائق اليت هلا عالقة بالصراع اإلسرائيلي" وثائق:"يف الفصل الثاين من الكتاب حتت عنوان
قرار جملس األمن رقم : وثائق تناولت الوضع يف الضفة الغربية أثناء االجتياح، ومن هذه الوثائقالفلسطيين، إضافة إىل 

، مبادرة السالم العربية، بيان احلكومة اإلسرائيلية تؤيد فيه خطة حترك عمالنية واسعة النطاق ضد )2002( 1397
إليعيزر، نداء من القيادة بنيامني بن  "الدفاع"ر ، ووزيئيل شارونات لرئيس احلكومة اإلسرائيلية أرالفلسطينيني، تصرحي

                                                
): 2006. (4عدد . حوليات القدس." خميم جنني يف التاريخ الشفوي، مراجعة يف كتاب األرض يف ذاكرة الفلسطينيني. "روز شوملي مصلح 10

107-112.  
  .112املرجع نفسه، ص 11
. مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بريوت. ضفة الغربية من حماصرة املقاطعة إىل إخالء كنيسة املهداالجتياح اإلسرائيلي لل). حمرراً(حممود سويد  12

2002.  
  .xxاملرجع، ص 13
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الفلسطينية إىل الشعب اإلسرائيلي، تصريح متلفز للرئيس ياسر عرفات من مقر الرئاسة احملاصر، تصريح لوزير اخلارجية 
 1402األمريكي، كولن باول، عن موقف بلده من االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين، قرار جملس األمن 

ة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، ، تعليقات للرئيس جورج بوش على الوضع املتفاقم يف األراضي الفلسطينية، كلم)2002(
، خطاب للرئيس جورج بوش )2002( 1403يف أعقاب عملية استشهادية يف حيفا، قرار جملس األمن  ئيل شارونأر

جمموعة "ئيل شارون، أمام الكنيست، بيان لـيلية، أرة لرئيس احلكومة اإلسرائعن السالم يف الشرق األوسط، كلم
بشأن الشرق األوسط، بيان لرئاسة جملس األمن الدويل بشأن مساعي السالم يف الشرق األوسط، بيان باسم " األربعة

نيني، الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية يدين كل األعمال اليت تستهدف مدنيني، سواء أكانوا إسرائيليني أم فلسطي
السور "، بيان للحكومة اإلسرائيلية بإعالن انتهاء املرحلة األوىل من عملية )2002( 1405قرار جملس األمن رقم 

  .، قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة"الواقي
  

ة تقارير وشهادات من الصحاف: "يتناول يف القسم الثاين منه بعنوان" تقارير وشهادات: "الفصل الثالث بعنوانويف 
اجليش اإلسرائيلي يطلق النار على أبو جندل فريديه، "و" كان يا ما كان يف جنني" :أحداث جنني حتت عنوانني" ألجنبيةا

وخيتتم الفصل الرابع واألخري  .شهادات لعدد من أهايل املخيم ،، ويتناول أيضاً"قافة الفلسطينيةويعيث خراباً يف وزارة الث
  .احها مبا فيها مدينة جنني وخميمهااليت مت اجتي الغربية يف مجيع مدن الضفةبرصد اخلسائر املادية والبشرية 

  
 التقارير: احملور الثاين 1.8.2

قراءة حتليلية النتفاضة األقصى على دريس، يقدم الكاتب لـ عدنان إ 14انتفاضة األقصى تقومي وقراءة سياسية كتابيف 
يقدم الكتاب جمموعة ف ،عركة جننيمبأما فيما يتعلق . العسكري، واالستراتيجي املرحليوالسياسي، والصعيد التارخيي، 

  :ومن هذه النماذج. من النماذج لقرارات جملس األمن الدويل وتقارير األمم املتحدة
  

رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطني، "ليؤكد الذي جاء ) 2002( 1397 تقرير جملس األمن رقم
جنباً إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ا، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف املأساوية اليت وقعت 

بني اإلسرائيلي يدعو اجلان. 1.... ، وخباصة اهلجمات األخرية وتزايد عدد القتلى واجلرحى2000سبتمرب  -منذ أيلول
بشأن  دف استئناف املفاوضات "ميتشيل"وتوصيات تقرير  "تنت"والفلسطيين وقادما إىل التعاون يف تنفيذ خطة عمل 

إىل مساعدة الطرفني على  ةده جلهود األمني العام واجلهات األخرى الراميييعرب عن تأي. 2التوصل إىل تسوية سياسية؛ 
  ."يقرر أن يبقي املسألة حتت نظره. 3وقف العنف واستئناف عملية السالم؛ 

  

                                                
 .2008. اإلسالمي -مركز الفكر العريب: بريوت. فاضة األقصى تقومي وقراءة سياسيةتان. عدنان إدريس 14
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وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تفاقم احلالة مبا يف ذلك اهلجمات االنتحارية اليت  ) "....2002( 1402القرار 
يدعو الطرفني إىل أن . 1رئيس السلطة الفلسطينية، وقعت مؤخراً يف إسرائيل واهلجوم العسكري الذي شن على مقر 

يقدما فوراً على تنفيذ ووقف فعلي إلطالق النار؛ ويدعو إىل انسحاب القوات اإلسرائيلية من املدن الفلسطينية، مبا فيها 
كخطوة أوىل  "تتن"وغريه لتنفيذ خطة عمل  "زيين"بعوث اخلاص مع امل الطرفني أن يتعاونا تعاوناً تاماًرام اهللا؛ ويدعو 

د يف القرار اريؤكد من جديد طلبه الو. 2حنو تنفيذ توصيات جلنة ميتشل دف استئناف التفاوض على تسوية سلمية؛ 
بوقف مجيع أعمال العنف على الفور، مبا يف ذلك مجيع أعمال  2002مارس -ذارآ 12املؤرخ ) 2002( 1397

ده ملا يبذله األمني العام لألمم املتحدة واملبعوثون اخلاصون يعن تأييعرب . 3اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد . 4إىل الشرق األوسط من جهود ملساعدة الطرفني على وقف العنف واستئناف عملية السالم؛ 

  ."نظره
   

تحقيق يف أحداث لل جلنة دولية لموقف األمم املتحدة ممثلة بأمينها العام كويف عنان من تشكي ،أيضاً ،ويورد الكاتب
األمريكية،  هددت الواليات املتحدةو تشكيل اللجنة بناًء على طلب عريب،جاء قرار  ،بداية. 2002جمزرة جنني 

الذي يدعو إىل  1405مت التصويت واملوافقة على قرار رقم  لنقض الفيتو، مثأا ستقوم باستخدام حق ا كالعادة،
وجلنة تقصي حقائق حسب اتمع الدويل، وكان ذلك يف  ،"إسرائيل"تعبري تشكيل جلنة فحص، على حد 

على تشكيل اللجنة، ولكن رئيس األركان اإلسرائيلي شاؤول  ،بداية ،وافقت إسرائيل وبشكل شفوي. 19/4/2002
 ،ات عديدةوبعد مشاور. موفاز صرح بأن تشكيل اللجنة أمر خطري، وأن إسرائيل أخطأت يف املوافقة على هذه اللجنة

ترد  ،السياق نفسهويف  .أقدم األمني العام كويف عنان على حل اللجنة ،وعليه .التعامل مع اللجنة" إسرائيل"فضت ر
  :منها 15"،جلنة تقصي احلقائق بأحداث جنني" :بعض التفاصيل عن جلنة تقصي احلقائق يف مقال بعنوان

  
احلاجة املاسة إىل ضمان وصول . 1: قراراً أكد فيه على.....اختذ جملس األمن " 1405أوالً، نص قرار جملس األمن 

الترحيب مببادرة األمني العام إىل استفاء معلومات دقيقة . 2. املنظمات الطبية واإلنسانية إىل السكان املدنيني الفلسطينيني
األمن على علم  بشأن األحداث األخرية يف خميم جنني عن طريق فريق لتقصي احلقائق، ويطلب إليه أن يبقي جملس

  ."بذلك، وإبقاء املسألة قيد النظر
  

املفوض العام السابق ) رئيساً للجنة(ثانياً، الفريق املكلف بتقصي احلقائق، الرئيس الفنلندي السابق ماريت اهتيساري 
كري اجلنرال لالجئني ساداكوا دغاتا، الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب األمحر كورنيليوساما روغا، املستشار العس

  .األمريكي السابق ويليام ناش، أخصائي يف شؤون الشرطة املدنية اإليرلندي بيتر فيتر جريالد

                                                
  .161-154): 2002. (5/6العدد . ركز التخطيط الفلسطيينجملة م." جلنة تقصي احلقائق يف أحداث جنني. "سوزان عقل 15
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تشكيل جلنة : التراجع عن موافقتها على قدوم الفريق، وذلك لعدة أسباب منها" إسرائيل"قررت  23/4/2002يف و

الفريق  اختيار نة جاءت سياسية أكثر منها عسكرية؛اللجتشكيلة  اً ملا مت االتفاق عليه معها؛تقصي احلقائق جاء خمالف
ويف حماولة إلرضاء  .ضد إسرائيل اًباإلضافة إىل اعتبار أن بعض ممن اختري يف الفريق منحاز دون التنسيق املسبق معها؛

يف املخيم بعيداً عن وسائل  ةالفريق بدراسة النواحي العسكرية واإلنساني"إسرائيل، وافقت األمم املتحدة على قيام 
كما وأكدت األمم املتحدة أن أياً من الشهود اإلسرائيليني لن يالحق، وأن ستاراً من الكتمان سيفرض على . اإلعالم

هويتهم وستحال نتائج عمل الفريق إىل السكرتري العام وسيتسىن للطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين تقدمي مالحظاما بعد 
  16".ساعة 48تائج بـ تلقي مسودة الن

  
وذلك حسب ما وضحت مصادر إسرائيلية  ،رفضت" إسرائيل"ن ذه العروض من األمم املتحدة إال إه وعلى الرغم من

قررت احلكومة  ، فقدوعليه. بأن الفريق يتجاهل البىن التحتية لإلرهاب يف خميم جنني قبل العملية العسكرية للمخيم
  . ق ومنع أية زيارة لهاإلسرائيلية رفض التعاون مع الفري

  
منظمة مراقبة حقوق  تقرير :انتهاكات قوانني احلرب يف خميم جنني" :، بعنوانمقالةنفس حمور التقارير يوجد يف وهذا، 

أن مثة دالئل توحي بأن قوات "يبني تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بعد حتقيق استغرق أسبوعني  إذ "،اإلنسان
لكن . اجليش اإلسرائيلي ارتكبت جرائم حرب يف العملية العسكرية اليت قامت ا خميم جنني لالجئني الفلسطينيني

اإلسرائيلية ارتكبت جمازر راح ضحيتها مئات  املنظمة مل تتوصل إىل أي دليل يدعم اإلدعاءات القائلة بأن القوات
وقد حدد تقرير املنظمة عدداً من احلاالت اليت تعد انتهاكاً للقانون الدويل واليت تندرج ." الفلسطينيني يف هذا املخيم

ال دالئل تشري إىل أن القوات اإلسرائيلية قامت باستخدام القوة بصورة  وقد توصلت املنظمة إىل. احلربحتت جرائم 
  .تتناسب مع هدف احلملة

  
 معركة جنني إعالمياً: احملور الثالث 1.8.3

املعركة يف اإلعالم اإلسرائيلي، واملعركة يف : ة، هيقسيمه إىل ثالث أقسام رئيسميكن احلديث عن هذا احملور من خالل ت
وكذلك السياسيون الدويل،  قد شغل اإلعالم اإلسرائيلي واإلعالمف .اإلعالم الدويل، املعركة يف اإلعالم العريب

باحلديث عن املعركة وتناول مستجداا أوالً بأول، وقد كانت أخبار املعركة ن واهليئات الدولية األخرى، والعسكريو
ويف ما يلي أبرز ما تناوله كل من اإلعالم . تتصدر مجيع الصحف والقنوات الفضائية ووكاالت األنباء دون استثناء

  :الدويل اإلسرائيلي، واإلعالم

                                                
  .157سوزان عقل، مصدر سابق، ص 16
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  املعركة يف اإلعالم اإلسرائيلي

ألخبار املعركة بشكل يومي، ويف ما يلي بعد العناوين والتعليقات " يديعوت أحرنوت"لقد تصدت الصحيفة اإلسرائيلية 
  :على املعركة يف هذه الصحيفة

  
 :على صفحتها الرئيسة وصفاً للمعركة حتت عنوان 2002نيسان  7بتاريخ  يف عددها الصادر الصحيفة أوردت

أدت املعركة يف خميم : "وقالت الصحيفة على لسان مراسلها عمري رببورت "معارك دامية يف أزقة خميم جنني لالجئني،"
لشاويش مروم فيشر ففي تبادل عنيف للنريان قتل ا .جنني لالجئني يف اية األسبوع إىل مقتل ثالثة جنود آخرين

وأصيب الشاويش روعي تال واالمباشي عوديد كورنفني جبراح مميتة، وبسبب شدة تبادل إطالق النار تعرقلت عملية 
إن مثن الدماء يف جنني هو األكثر ارتفاعاً يف احلملة العسكرية، فقد وصل عدد القتلى  .ني وماتوا يف املكانإخالء املصاب

  ."ملعركة هناكإىل سبعة جنود منذ بداية ا
  

املعركة يف خميم جنني هي املعركة األقسى اليت خيوضها اجليش اإلسرائيلي يف " فيقول ، نفسه يف العددوروين شكيد، أما 
طائرات ، فقط األمس، وبعد مخسة أيام من القتال الدامي، جنحت الدبابات وقوات املشاة و)السور الواقي(إطار عملية 

سبعة : يم الالجئني، الذي حتول إىل نقطة املقاومة الفلسطينية يف الضفة، وقد كان الثمن باهظاًخماألباتشي يف الدخول إىل 
  ."جنود قتلى، ثالثة منهم اية األسبوع، وكذلك عشرات من املصابني من اجلنود

  
القتال الضاري، من يف اية اخلمسة أيام من ": نيسان، فقد جاء يف صحيفة يديعوت أحرنوت 8وأما يف اليوم التايل، 

كبار املطلوبني يتحصنون يف جمموعة صغرية من البيوت ويسيطر اجليش متاماً على جزء كبري من املخيم،  ،بيت إىل بيت
  ."، وقد حاول اجليش أمس إخضاعهم بنريان وصواريخ األباتشي والدبابات)حىت الطلقة األخرية(وخيوضون معركة 

  
حالة  املقاتلون الفلسطينيون سادت يف كمني أعدهأنه ، جندياً 13إثر مقتل أخبار يديعوت أحرنوت على  ومن ضمن

وقد  ،يقاتل الفلسطينيون بشجاعة:"يقود أحد الضباط للصحيفة إذ يعيشها الكيان اإلسرائيلي، أصبح ة قيهستريية حقي
 ".سنا أقل تصميماً على حتقيق النصردفعنا لقاء ذلك مثناً باهظاً، لكنهم يدفعون الثمن مئات القتلى، إم حياربون، لكننا ل

من الصعب التصديق أي كمة من " :بالقول يصف الكمني الذي كان قد جنى منهف، "ناحل"وأما جندي آخر من وحدة 
  ."العبوات ألقيت علينا هناك، حبر من العبوات، وكل مقاتل فلسطيين أظهر على أنه منوذج ال خيتلف عن املنتحر يف نتانيا

  
نريان : "ويقول جندي احتياط." هنا، أكثر من أي حلبة أخرى يف هذه العملية، لقد انتظرونا: "ريضيف ضابط آخ

يف البداية مل يكن أي جزء من املخيم قد احتل، أطلقوا علينا من .... كهذه مل منر ا، هذا املكان هو جهنم حبد ذاا
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السينما، بدأنا نتقدم لكن خالل دقائق اصطدمنا بعشرات  كل اجتاه نريان شديدة، هذه النريان ليس هلا مثيل حىت يف أفالم
العبوات الناسفة، لقد خططوا لتحويل املكان إىل نريان تتقد على األرض وجنحوا يف ذلك، حنن جنود قدماء، كنا أيضاً 

  ."كهذه، لبنان هو لعبة أطفال إزاء ما حيدث هنا يف خميم جنني، لكن مل يكن هناك باملرة أمور يف لبنان
  

قتيالً، هكذا  15: يوم أسود: وعلى إثر الكمني وصف خميم جنني يف عدة صحف إسرائيلية باألوصاف والعناوين التالية
قتل اجلنود يف أزقة املوت، جرافات نقلت من غزة إىل خميم جنني، ملاذا مل يرسلوا جنوداً يف اخلدمة الدائمة ملهمة صعبة 

لي يف جنني تثري أسئلة صعبة، حتول خميم جنني يف األيام األخرية إىل كهذه، مصادر عسكرية إدارة اجليش اإلسرائي
  . ، لعنة جنني، جهنم رجال االحتياط"النصر أو الشهادة" الصلب حتت شعار أسطورة فلسطني ورمز للقتال الفلسطيين

  
من املراجع املهمة اليت تندرج ضمن هذا القسم املتناول للمعركة يف اإلعالم  اًإن واحدوباإلضافة إىل ذلك كله، ف

اإلسرائيلي، إصدار حيتوي على جمموعة من األوراق ملؤمتر إسرائيلي بعنوان معركة جنني كحالة دراسة يف استراتيجية 
17(إسرائيل يف االتصال واإلعالم 

The Battle of Jenin A Case Study in Israel’s Communications Strategy .( عقد
  ).Jaffee Center for Strategic Studies(لدراسات االستراتيجية  املؤمتر من قبل مركز يافا

  
أسباب هذا اإلخفاق، وحماولة لتصحيح ل اإلعالمي يف معركة جنني، ورصد املؤمتر حماولة تقيمية إلخفاق إسرائي يعترب

 .الذي حيوي أهم ما جاء يف املؤمتر من خالل اإلصداريكرس ذلك ، وإلخفاقهذا ا اخلطأ أو األثر الكبري الناجم عن
توجه هذا اإلصدار إىل مجهورها الغريب، الذي " إسرائيل"ويذكر أن اإلصدار جاء باللغة اإلجنليزية، ولعل ذلك يعين أن 

ن أهم ما خلصت به جلسات يتناول اإلصدار احلديث بشكل موجز عو .تأثر باإلخفاق اإلسرائيلي اإلعالمي يف املعركة
 صل حقاً؟؛ جنني يف اإلعالم الغريب؛ تقييم استراتيجي؛ما الذي ح: جنني: ، واليت كانت عناوينها كالتايلبعاملؤمتر األر

  .الدروس املستفادة من جنني
  
سور ال"يف عملية اإلسرائيلية " الدفاع"تناولت هذه اجللسة عرض عمليات قوات  ":ما الذي حصل حقاً يف جنني"

  .عما حدث" حقيقة"أنفسهم، يف حماولة للتأسيس رواية  "الدفاع"داخل جنني، من وجهة نظر قوات  "الواقي
  

الناطق الرمسي لوحدة قوات -قدمها أدير هارويف" ات العسكريةاالعتبار: جنني: "الورقة األوىل من اجللسة، كانت بعنوان
الفلسطيين الذي بلغ  "اإلرهاب"على  اًجاءت رد "السور الواقي"ن عملية بداية يقول هارويف إ. اإلسرائيلية" الدفاع"

جاءت العملية يف  ،وبالتايل. قتيالً 127حيث وصل عدد القتلى اإلسرائيليني يف حينها  2002ذروته يف شهر آذار 

                                                
17 Hirsh Goodman and Jonthan Cummings (editors). The Battle of Jenin A Case Study in Israel’s 
Communication strategy . Tel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies. 2002. 
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ت العسكرية اإلسرائيلية ن واحدة من االعتباراكما يقول هاريف إ. حماولة للقضاء على البنية التحتية لإلرهاب الفلسطيين
للخروج من كان هناك نداءات لألهايل نه طينيني قدر اإلمكان، ويقول إكانت تقليل عدد القتلى من املدنيني الفلس

" الدفاع"ويقول أثناء ذلك كانت قوات . املخيم يف حماولة للفصل بني املدنيني واملقاتلني الذين حتصنوا داخل املخيم
املخيم، ولكن البعض من  وافعالً هذه النداءات وخرج اً من أهايل املخيم لبوان عددويقول إ. تتوقف عن إطالق النار

أم منعوا من  ء قد بقوا بناًء على رغبتهم، أمنه مل يكن من الواضح فيما إذا كان هؤال، يقول إويف هذا السياق .بقي
  .بشرية للمقاتلني اًذلك حىت يكونوا دروع

  
منسق النشاطات احلكومية -قدمها فؤاد هاهلل :"ة والسكان املدنينيقوات الدفاع اإلسرائيلي" :بعنوان ،ةالورقة الثاني

ن قوات االحتالل بذلت أقصى ما ميكنها من أجل يقول هاهلل إ .اإلسرائيلية يف مناطق الضفة الغربية "الدفاع"لقوات 
ن هناك اتصال بني قوات الدفاع اإلسرائيلية أنه كاكما يؤكد  ".السور الواقي" خالل عملية نيتوفري اخلدمات للمدني

يورد كما  .وبني قادة مدنيني يف املخيم ومنهم مدير املستشفى، وحمافظ جنني، وأن هذه االتصاالت موثقة بالفيديو
  : العديد من األمثلة على املساعدات اليت قدمتها قوات الدفاع اإلسرائيلية للمدنيني، ومنها هاهلل

  
خالل عملية السور الواقي، ويقول كان هناك جهد هائل من قبل القوات حىت تضمن سالمة النظام الصحي   •

لفلسطيين، ووزير الصحة ن القوات اإلسرائيلية عملت مع  اللجنة الدولية للصليب األمحر، واهلالل األمحر اإ
 35اليومني األولني من املعركة نه يف احلركة لسيارات اإلسعاف، ويقول إ من أجل ضمان حرية الفلسطيين،

  .جثث للمشرحة 10مدين نقلوا للمستشفى من أجل أخذ العالج املناسب، فيما نقلت 
أن منع قوات االحتالل حلرية احلركة لسيارات اإلسعاف كان بعد ما اكتشفت القوات أن سيارة  يدعي هاهلل •

  .ومعدات هلم" اإلرهابيني"اإلسعاف هذه تقوم بنقل 
ن شركة كهرباء شرق القدس، عندما مسح األمر، قامت بإرسال مهندسني من أجل تصليح إ ،أيضاً ،يقول •

 .العطل يف شبكة الكهرباء
  

ويقول فيها . يف جريدة هآرتس احملرر العسكري ،قدمها زئيف شيف" ، واستراتيجيةحقائق، أوهام"الورقة الثالثة بعنوان 
إن أوالً، . ظر للذي حدث من عدة زوايالنتمكن من التحقيق بشكل صحيح من قضية ازرة املزعومة، جيب أن نن هنإ

 13000مدين من أصل  2000عدد من تبقى من املدنيني يف جنني يف املرحلة األخرية من عملية السور الواقي هو 
جمموع ما مدمر من هذه املنازل اعتماداً على  يف حنيمرتل يف جنني،  1800وهناك . قتيل 56عدد القتلى و. مدين

ويتحدث يف ورقته أن العدد الكبري من التقارير الذي صدر من قبل اإلعالم الغريب حول  %.7حتليل الصور اجلوية، هو 
جمزر جنني، كان بسبب فشل اإلعالم اإلسرائيلي، ولكنه يضيف أن هناك فشل يف اإلعالم الدويل حيث عدد قليالً من 

  .ين اكتشفوا بعدم وجود جمزرة بعد وقت، قام بتعديل تقاريره الصادرةالذ
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صحفي يف مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان قدمها ليور يافني " إلنسان وجننيحقوق ا"الورقة الرابعة بعنوان 

نه ويقول إ. لفلسطيين اإلسرائيليصراع اعملية السور الواقي بأا األعنف يف ال يصف يافني .بيتسيليم - يف املناطق احملتلة
كان من الصعب احلصول على معلومات صحيحة حول ما حدث يف جنني، وذلك بسبب حظر التجوال املفروض، 

ن عدد شهود ، أيضاً، إيقولو .وفرا أرضية خصبة حول الشائعات حول ازرة إىل انقطاع شبكة الكهرباء اللذين إضافة
فإنه من الصعب القول بأن قتل الفلسطينيني جاء  ،ويف ظل هذا العدد القليل . جداًالعيان من الفلسطينيني كان قليالً

أن العمليات يف جنني مل تكن  نفسه، الوقتويشري، يف . للقوة من قبل القوات اإلسرائيليةنتيجة الستخدام مفرط 
النهب، وتدمري امللكيات، مفصولة عن العمليات يف املدن األخرى، حيث وجد هناك العديد من األدلة اليت تشري 

  .حلقوق اإلنسان من قبل اجليش اإلسرائيليواإلساءة 
  

  :جمموعة من األمثلة على االنتهاكات حلقوق اإلنسان يف خميم جنني هذا، ويرصد يافني
قانون الدويل لل اًيف مناطق مزدمحة بالسكان والذي ال يعد انتهاك املقاتلني الفلسطينيني شنوا معركتهمن إ  •

ن كانوا م 55من جممل القتلى الـ  20وإمنا جمازفة تعرض املدنيني للخطر، ونتيجة لذلك فإن  وحسب،
  املدنيني املارة؛

وبناًء على  ،يف الكمني، حيث اًجندي 13بعد مقتل الـ  تغيري يف طبيعة قتال القوات اإلسرائيلية كان هناك •
  ق نرياا على أهداف حمددة؛، أصبحت القوات اإلسرائيلية أقل اكتراثاً يف إطالشهود عيان

أثناء عجز مل يكن هناك فرصة كافية لكي يتمكن املدنيون من مغادرة املخيم، وهناك أدلة تشري إىل هدم منازل  •
 السكان عن اخلروج منها؛

حال وجود حتمي  العديد من عمليات اهلدم للمنازل مناقض للقانون الدويل، الذي يسمح دم املنازل فقط يف •
من املدنني قدر اإلمكان، فإن تدمري  نه إذا كان هناك فعالً نية صادقة لتقليل على القتلىويقول إ .للمقاومة

 ازل هدم بعد وقف القتال؛ناملمن  اًعدد البيوت مل يراع هذه املعايري، هذا باإلضافة إىل أن
ورغم قول . املدنينين سيارات اإلسعاف منعت من التنقل يف جنني، األمر الذي أدى إىل موت العديد م •

للعديد من املدنيني املصابني بأمراض مزمنة وخاصة الذين حيتاجون إىل عالج  القوات اإلسرائيلية بأا مسحت
 صول على تصريح عاجل لتلقي العالج؛يومي، فهناك دالئل تشري إىل موت مرضى أثناء انتظارهم للح

األنقاض بعد إخراجهما من حتت ت اإلسرائيلية بسنة  قامت القوا 60و  50ا وثقت حاالت المرأتني عمرمه •
إنقاذ العديد من املدنيني الذين دفنوا حتت األنقاض، على الرغم وحاالت مل تقم ا تلك القوات ب. أيام 10

 . من وجود اتفاقية تنص على واجب قيامهم بذلك
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قدمها إيلون ف، "هة نظر جنود االحتياطحتليل نقدي من وج"الورقة اخلامسة واألخرية من اجللسة األوىل بعنوان وأما 
األحداث يف جنني والصحافة املعاكسة اليت غطت إن يقول  .متخصص يف استراتيجيات االتصالجافيتز، وهو 
تنظيم، وإدارة املعلومات يف العمليات اليت تتم ويف ختطيط،  لل على وجود قصور لدى القوات اإلسرائيليةاألحداث، تد

ناتج عن سلسلة من سوء التخطيط والتخبط االستراتيجي، والذي نتج عنه إدعاءات  ، يف رأيه،رهذا القصوو. يف املدن
 :أسباب ةثالثوقد متثل هذا القصور يف . لعامل حول حدوث جمزرةيف كل أحناء ا
 مل تعط أية تدريبات إعالمية للجنود؛ .1
 ل أمهية اإلعالم يف ساحة املعركة؛كان هناك وعي ضئيل حو .2
3. ساهم يف زيادة عدد الشائعات، واملعلومات املضللة، ومثل ن من دخول ساحة املعركة، ما نع الصحفيوم

، حيث انتشرت شائعات أثرت بشكل كبري اًجندي 13هذه الشائعات كان حول الكمني الذي قتل فيه 
 .على املعنويات اإلسرائيلية

 منفصل عن املعركة، بدالً من العمل على غري اًيرى إيلون أن الوعي والتخطيط اإلعالمي جيب أن يكون جزء ،وعليه
 .تقدمي احلقائق حول حقيقة ما حدث بأثر رجعي

  
إنه الرعب . املشهد يفوق الوصف"جبملة  فيصدرها" 18حتقيق حول جرمية حرب: جنني" :، يف مقالتهأمنون كابيلوكأما 

 :يقول ،ويف وصف القتال." دمري هذهإن آثار اجلنني املكشوفة على السماء تشهد على إرادة الت": ويضيف." متجسداً
تلك الطائرات املخيفة الرهيبة " الكوبرا"كانت طائرات اهلوليكوبتر ترش املخيم من دون رمحة، وهنا قامت باملهمة فقط "

طوال أيام املعركة أطلقت فرقتنا كميات ": "كوبرا"يروي طيار لطائرة من نوع و ."اليت اشتغلت شغلها يف حرب فيتنام
ن الصواريخ داخل خميم الالجئني، وقد استنفرت الفرقة بأكملها هلذه العملية، حىت االحتياط وخالل املعركة كان هائلة م

هناك دائماً فوق جنني طائرتا هليكوبتر مستعدتان إلطالق الصواريخ على املرتل الذي حتدده هلا القيادة على األرض، 
  ."مل تصب مدنينيوليس بإمكان مقاتلي اجلو أن يؤكدوا أن صوارخيهم 

  
ليس من الصعب ختيل ما كان حيدث داخل املنازل بعد كل هذا القصف : "، حسب كابليوكويقول جندي احتياط

جيب إطالق النار : إلينا أوامر يف منتهى الوضوح تصدر ،فبعد مصرع قائد فرقتنا يف الدقائق األوىل من املعركة ،عليها
ومن تلك اللحظة  ،"حطموهم" :لقد قيل لنا. صدرت النريان منه أم ال على كل نافذة ورش كل مبىن بالرصاص سواء

أطلقنا عشرات الصواريخ داخل املنازل واستخدمنا . أفرغنا ذخائر مجيع األسلحة اليت كانت يف حوزتنا ما عدا املدفعية
  ."حىت أننا قضينا على جواد كان مير يف الشارع. الرشاشات الثقيلة على كل نافذة

  

                                                
  .295-289. 2003. 129/130عدد . صامد االقتصادي" حتقيق حول جرمية حرب،: جنني"أمنون كابيلوك،   18
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أنا شخصياً، كال كانوا يف منازهلم ويف األيام األخرية من املعركة كان معظم : أجابف "هل رأيت ضحايا؟": سئلقد و
مل ندع هلم أي فرصة ملغادرة املخيم، وكان العدد . الذين خرجوا من املباين وتعرضوا لنرياننا من العجزة والنساء واألوالد

. وظللت طوال الليل أمسع بكاء فتاة صغرية). شقة كنا استقررنا فيها يف(ويف إحدى الليايل كنت أقوم باحلراسة . كبرياً
 ."من الوجود يرة لكننا يف املقابل حمونا خميماًمن املؤكد أننا تعرضنا لنريان غز. كان هناك حالة من انعدام اإلنسانية

ميعها من املخيم طرح الكاتب القضية الغامضة حول نقل اجلثث، حيث مت جتفقد وإضافة إىل هذه التصرحيات، 
ومن هناك وضبتها القيادة العسكرية يف أكياس بالستيكية سوداء نقلت يف . وشحنت أوالً إىل غابة صادح مشال املخيم"

يف وادي األردن للناشطني  ش اإلسرائيلي بالقرب من جسر دامياشاحنات مربدة إىل مقربة حفرها وأعدها اجلي
  ."الفلسطينيني

 
 لسطيين والعريباملعركة يف اإلعالم الف

لقد كانت معركة "لـ أمحد سلمان الذي يقول " 19من جنني إىل بغداد اإلدارة اإلعالمية حلرب املدن"مقال بعنوان مثة 
جنني منعطفاً رئيساً يف حروب املدن، حيث أبرزت وبوضوح رفض الرأي العام العاملي، وعدم تقبله لسقوط ضحايا 

 ".مدنيني يف العمليات العسكرية
  

ن فشل اإلعالم اإلسرائيلي يف املعركة مقابل جناح اإلعالم الفلسطيين، جعل مراكز األحباث اإلسرائيلية ويقول الكاتب إ
ن الواليات املتحدة استفادت ويقول إ. مي يف معركة جننيتبحث من أجل استخالص دروس ونتائج من إخفاقها اإلعال

كما استفاد األمريكان من النجاح الفلسطيين يف توجيه رسائل . من هذه الدروس اليت طبقتها يف العراق حبذافريها
إعالمية داخلياً وخارجياً أثناء معركة جنني، األمر الذي دفع م إىل عمل مؤمترين صحفيني أحدهم يف قاعدة السيلية، 

المح قريبة من وقد جاء هذا املؤمتر بأوقات تتناسب مع توقيت الشرق األوسط، إضافة إىل تقدميه من قبل رجل له م
  . مالمح املنطقة

 
أصداء عن جنني يف "يتناول أيضاً الصحافة العربية يف ورقة ثالثة من اجللسة الثانية بعنوان  ، سابق الذكر،املؤمتر اإلسرائيلي

ى لد ن هناك ميالًإ يقول يعاري .اإلخبارية 2حمرر الشؤون العربية، قناة إسرائيل إيهود يعاري قدمها " العامل العريب
نه كان هناك تغطية ، أيضاً، إيقولو .الصحافة العربية حنو التذبذب يف وصف املعركة، ومبالغة وعدم دقة يف املعلومات

اماً وبني فحوى هذه التغطية تأرجح بني نداءات التعطش للدم انتق. واسعة ملا حدث يف جنني على الشبكات العربية
 .وصفت العدد اهلائل من العبوات الناسفة اليت وضعت يف أنابيب املاءن قادة من امليليشيات ويقول إ. فجاعات السقوط

                                                
  .50. 2003. 55عدد  .القدس" اإلدارة اإلعالمية حلرب املدن،.. من جنني إىل بغداد. "أمحد السمان 19
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ويقول على الرغم من . الصورة مل تكن مأساة املسادا الفلسطينية بل كانت نصر كربالء فلسطني، معركة البطولة واد
  .صورت على أا جمزرة أن املقاتلني الفلسطينيني أنفسهم حتدثوا  معركة جنيني ككربالء الفلسطينية، نتائج املعركة

  
بداية يدرج الكتاب . ادر عن مركز زايد للتنسيق واملتابعةالص 20،جنني جمزرة ضد اإلنسانيةكتاب ويف هذا السياق، يأيت 

ومن مث ينتقل الكتاب لعرض . جمموعة من الصور لألحداث يف خميم جنني، كان املركز قد أقامها على شكل معرض
الدويل من خالل تصرحيات لشخصيات عاملية، ندرج يف هذا القسم التصرحيات على أصداء املعركة على املستوى 

ما : نائب سفري فلسطني يف اإلمارات" :يل التصرحيات على املستوى الدويلاملستوى الفلسطيين والعريب، ويف القسم التا
 :وزير خارجية فلسطني"؛ "هاجيري على أرض فلسطني هو حرب على األمتني العربية واإلسالمية دف متزيقها وإضعاف
ويذكر أن الوزير فاروق " .من حق الشعب الفلسطيين املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي حسب قوانني األمم املتحدة

الشعب الفلسطيين سطر مقاومة : األمني العام لس التعاون"لى ذكر جمزرة جنني يف تصرحيه هذا؛ القدومي مل يقم ع
بأنه  1397لرفاعي وهو خبري ومستشار عريب يف منظمة األمم املتحدة يصف قرار جملس األمن هشام ا؛ "رائعة يف جنني

  ."عبارة عن تطلعات وأمنيات"
  

 املعركة يف اإلعالم الدويل

تتناول هذه " جنني يف اإلعالم الدويل"جاءت اجللسة الثانية من املؤمتر بعنوان فقد اإلسرائيلي،  عودة إىل إصدار مركز يافا
 . اجللسة التغطية اإلعالمية الدولية ملعركة جنني

  
مراسل شبكة قدمها جيمس رينولد، فقد " اقي يف جننيلعملية السور الو. سي.يب.تغطية الـ يب"الورقة األوىل بعنوان أما 
انتقل من بيت حلم إىل جنني أثناء مساع التقارير . سي.يب.ن تركيز الـ يبويقول إ. وسطيف الشرق األ. سي.يب.يب الـ

ويقتبس من . عكست إدعاءات كال الطرفني. سي.يب.ن تقارير الـ يبويقول إ. حدث عن شدة  القتال هناكاليت تت
ء وصف اجلنني بـ عش ئيس الوزرار: "... تقرير أحد املراسلني يف اإلذاعة ما يدلل على صعوبة احلصول على املعلومات

ن أن تعرف أن القتال تركز يف أحد أحياء املخيم ن بالكامريا والتقارير، جنني تتلقى القصف، من الدخان ميكاآل. الدبابري
هم مصابو. نتحارية، ولكن الثمن غالٍااللإلسرائيليني إنه انتقام للعمليات . الذي يشكل مرقداً للميليشيات اإلسالمية

الوضع سيء، لكن الفلسطينيني يف . على األقل عشرة جنود قتلوا. ينقلون جواً إىل املستشفيات) لينيياإلسرائيقصد (
موجات وموجات من القصف فوق  تطلقطائرات اهلليكوبتر اإلسرائيلية ... إن خسائرهم تعد بالدزينات:يقولون املدينة 
  ."يل شارون هجومهئكال الطرفني يتحدثان عن أنه أعنف قتال منذ شن أر. جنني

  

                                                
  .2002. للتنسيق واملتابعةمركز زايد : ، اإلمارتجنني جمزرة ضد اإلنسانية. مركز زايد للتنسيق واملتابعة 20
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. لكن العديد من الفلسطينيني يتحدثون عن محام دم. من املستحيل أن نتمكن من دخول املدينة لنرى ماذا حيدث حقاً"
 ."ولكن الوصول إىل املصابني أُثبت أنه مستحيل.... مراسلونا حياولون الدخول إىل جنني حىت نتوصل لنتائج صادقة

. سي.يب.حاولت عدم الوقوع يف احلديث عن أسطورة وجود جمزرة، وأن اليب. سي.يب.إن اليب: ويقول جيمس رينولد 
  .كانت متوازنة على الرغم من أن عدد املقابالت مع الفلسطينيني فاقت بكثري عدد املقابالت مع اإلسرائيليني

  
. 2-س مكتب تلفزيون فرنساقدمها تشارلز اندرلني رئي" ملعركة جنني 2-تغطية تلفزيون فرنسا:"الورقة الثانية بعنوان 

 2من خالل تقرير بث على قناة إسرائيل . بدأت التغطية اإلعالمية عن جنني يف األصل قبل أسبوعني من حدوث املعركة
ال أعرف ماذا يفعل شاب يهودي لطيف : "حيث بث لقطات جلندي يف رام اهللا يقول. أثار هذا التقرير جداالً واسعاً

  ." مثلي هنا بعيداً عن البيت
  

ب موعد عملية السور الواقي، حاول املراسلون من خمتلف الفضائيات واإلذاعات االقتراب قدر ايقول مع اقتركما 
متكن  ،يف النهاية ،ولكن. عن املخيم منطقة عسكرية معزولة تولكن قوات االحتالل أعلن. اإلمكان من موقع احلدث

وهكذا فإن  يقول. املراسلون من الدخول لبعض النقاط يف تلك املنطقة العسكرية املعزولة، ورأوا املدنيني حتت احلصار
معاناة الفلسطينيني أمام املدفيعات، ومضادات الطائرات، وخوذات  ،واحد من القصة، رأوا فقط املراسلني رأوا جانباً

وألنه مل . ة حرر لقطات مباشرة وأرسلها إىل الفضائيات الفرنسية عرب األقمار الصناعيةفريق القناة الفرنسية الثاني. اجلنود
. يكن هناك إال عدد قليل من الصحافيني، قامت احملطات اإلسرائيلية احمللية بطلب هذه اللقطات من الفريق الفرنسي

بالتوقف عن  2-ر الذي دفع فضائية فرنسااألم. اإلسرائيلية ر الصور سلبية ألفعال القواتقامت هذه احملطات حبذف أكث
 .ويضيف أن احترافية الفريق الفرنسي منعته من الوقوع بالفخ واستخدام كلمة جمزرة. بث اللقطات من جنني

  
بعض اآلراء لشخصيات أو كيانات دولية حول املعركة وقد تفاوتت "جنني جمزرة ضد اإلنسانية "وقد ورد يف كتاب 

يقول جريالد . ويف ما يلي بعض هذه اآلراء. صف ما جرى بازرة وبني معارض وبني حمايدهذه اآلراء بني مؤيد لو
احلل املمكن والوحيد : "كوفمن، عضو الربملان الربيطاين احملافظ ورئيس اللجنة املنتخبة لس العموم للثقافة واإلعالم

عن رفضه للسياسة اإلسرائيلية القائمة على  كما عرب كوفمن" اإلسرائيلي هو إنشاء دولة فلسطينية -للصراع العريب
حيال ما واستنكر الصمت الدويل . كما أكد أنه ال ميكن إنكار أن شيئاً رهيباً قد حدث يف جنني. االضطهاد والقهر

رئيس وزراء البوسنة واهلرسك األسبق، على املزاعم اإلسرائيلية اليت تربر ازرة وما  ،ويرد حارث سيالجيتش. حدث
  "املقاومة ليست إرهاباً وإمنا حركة حترر" جنني أنه حماولة للقضاء على اإلرهاب أن حدث يف

  
دبليو بوش يضعف أمام تأثري اللويب املساند جورج الرئيس "إن :بول فنديل، السناتور األمريكي السابق، يقول

أما  ."الوحشية اردة من اإلنسانيةوإن الفلسطينيني بالطبع هم ضحايا اهلمجية اإلسرائيلية واالستعباد و ...إلسرائيل
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يكتفي باإلعراب عن قلقه بشأن األعمال ف ،سريل تاونسند، الذي ميكن وصف موقفه بالدبلوماسية املائلة للحياد
بتدمري خميم جنني وسائر املدن الفلسطينية يف الضفة "أما كارتر الذي يعترف بقيام إسرائيل و .العسكرية األخرية يف جنني

مقابل القبول الكامل بإسرائيل وحقها يف العيش يف "فريبط االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية  "،الغربية
  ".سالم

  
 التركيبة القيادية والسياسية والعسكرية ملخيم جنني: احملور الرابع 1.8.4

كما ورد يف كتاب املخيم وجنني ملحمة الصمود والبطولة، فقد شكلت حركة فتح ومحاس واجلهاد اإلسالمي السمة 
لكامل جرب، يتحدث الكاتب عن  خميم جنني رمز املشهد الفلسطيينويف كتاب  . احلركية البارزة لدى سكان املخيم

يف منطقة جنني حتديداً يف املخيم مظاهر مسلحة  وقد برزت. بروز أطر وأجسام عسكرية جديدة يف انتفاضة األقصى
عسكرية السرية ومنها كتائب كما ظهرت العديد من األجسام ال. خمتلفة، حيث أعلن عن تشكيل كتائب شهداء األقصى

كتائب  :الت العسكرية، ومنهايويتحدث الكتاب بشيء من التفصيل عن هذه التشك .القسام وسرايا القدس للعلن
األقصى يف ظل ارتفاع مستوى عمليات القتل والتصفية والتخريب اليت  ءتشكلت كتائب شهدا" فقد ء األقصى،شهدا

وقد أعلن عن . 2001منه، وكان ذلك يف شهر شباط  أبناء شعبنا واملقاومني دكانت متارسه قوات االحتالل ض
، مببادرة حملية قام ا بعض الشبان بروزها إىل الوجود إبان تشييع عدد من الشهداء يف مقربة الشهداء يف وادي برقني

الذين ينتمون بالطبع حلركة فتح وجلان الشبيبة، وعلى خلفية إدراكهم لضرورة كسر قواعد اللعبة القيمة اليت كانت 
  21."دارجة إبان االنتفاضة األوىل

  
مجال حويل يف األقصى إىل حركة فتح، يشري  ءويف حني يؤكد كامل جرب يف هذا الكتاب عن امتداد كتائب شهدا

كتائب شهداء األقصى  ليست بالضبط تنظيم فتح كونه هناك "أن  جننيخميم يوميات املقاومة يف شهادته يف كتاب 
أما خبصوص الكتائب، فأريد أن أوضح  […]أبو رميلة  عطا جسم التنظيم الرمسي يف خميم جنني وأمني سره األخ 

أن الكتائب مل تكن هلا قيادة مركزية كخيار  […]كنبذة عن الكتائب وتشكيلها يف كافة الضفة الغربية –قضية مهمة 
  22."وج اتبعناه منذ بداية األحداث، واعتربنا لكل حمافظة خصوصية يف طريقة عملها

  
كان نشاطها العسكري يف منطقة جنني بارزاً جداً، وغدا خميم جنني "مي الذراع العسكري للجهاد اإلسال: سرايا القدس

قاعدا الرئيسية بعد جتمع قياداا وحتصنهم داخل املخيم على إثر عمليات التصفية واملالحقة اليت نفذا قوات االحتالل 
ن لقائدها امليداين البارز حممود ضد كادر اجلهاد اإلسالمي وعناصره الناشطة يف طمون وطوباس وعرابة وغريها، وقد كا

                                                
  .21ص. ت.د. إصدارات بلدية جنني: جنني. خميم جنني رمز املشهد الفلسطيين. كامل جرب 21
  .70وليد دقة، مرجع سابق، ص 22
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طوالبة ذو املقدرة العالية والكاريزما النادرة يف استقطاب الشباب صغار السن وإقناعهم لالخنراط يف النشاطات الكفاحية 
واشتهرت اجلهاد اإلسالمي املتمركزة يف األساس يف خميم جنني بقدرا الفائقة على إرسال . للجهاد اإلسالمي

كتائب عز الدين  23."لتنفيذ عمليات داخل اخلط األخضر ويف صناعة املتفجرات واحلصول على السالح االستشهاديني
تتمتع بوجود عسكري معترب داخل املخيم وقد تشاطرت مع اجلهاد وكتائب شهداء األقصى يف تنفيذ عمليات : "القسام

ترتبط بعالقات تعاونية وتنسيقية يف يذكر أن هذه األجنحة العسكرية كانت و 24."استشهادية داخل اخلط األخضر
كافة جماالت العمل العسكري، مثل تنفيذ العمليات العسكرية املشتركة، وصناعة املتفجرات، التزود بالذخرية، والتصدي 

  .لالجتياحات واملواجهات مع اجليش اإلسرائيلي
  

 م املعركة، الدروس والعرب املستفادةيتقي: احملور اخلامس. 1.8.5

ن مجيع املراجع اليت تناولت معركة جنني ميكن أن تندرج حتت هذا احملور، على الرغم من أن غالبيتها مل القول إميكن 
من استخدام  ملراجع مل خيلن أياً من هذه اج العرب والدروس املستفادة، إال إحتصر نفسها يف عملية التقييم، واستنتا

  .ةاأللفاظ التقييمية، وإدراج بعض الدروس املستفاد
  
قد كانت اجللسة الثالثة من املؤمتر عبارة عن جلسة اإلسرائيلي، ف "جايف"اإلسرائيلي الذي أعده مركزعودة إىل املؤمتر وب

، واجللسة عبارة عن تقييم حلجم الدمار الذي حلق بإسرائيل نتيجة اإلخفاق اإلعالمي "تقييم استراتيجي"تقييمية، بعنوان 
  .اقتصادية، ودبلوماسيةواحلاصل يف معركة جنني، على عدة مستويات، سياسية، 

  
قدمها الدكتور أبراهام كام، نائب رئيس مركز جايف للدراسات و، "تقييم الدمار، نظرة عامة":الورقة األوىل بعنوان أما 

قطاعات تأثرت سلبياً جراء اإلخفاق اإلعالمي احلاصل يف معركة جنني، واليت من ثالثة أن هناك  االستراتيجية، فتؤكد
  :أا التأثري سلبياً على إسرائيلش

لفلسطينية، اليت تتعامل اآلن مع جنني على أا مذحبة، ويف هذا الصدد يشري إىل التأثري األول يكمن يف العقلية ا .1
، حيث أن عدد الذين ذحبوا يف 1970يف عام " أيلول األسود"الذاكرة اجلماعية للفلسطينيني حول أحداث 
 وهذا. 1000، يف حني أن العدد احلقيقي يقترب إىل 10000أيلول األسود حسب الذاكرة اجلماعية هو 

  عداد من تعرضوا للمذحبة أو جمزرة؛األمر مشابه للوضع يف جنني حول أ

                                                
 .23-22كمال جرب، مرجع سابق، ص  23
 .23كمال جرب، مرجع سابق، ص 24
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إال أن هذا  شاعات حول ازرة افتقرت بشكل كبري لألساس يف أوروبا،أن اإليقول الكاتب إنه على الرغم  .2
وإن هذا . الفلسطيين مربراً "اإلرهاب"مهد الطريق الدعاءات الفلسطينيني حول ازرة، األمر الذي جيعل 

  فع التوجهات الالسامية يف أوروبا؛ساهم يف ر
" اإلرهاب"اإلسرائيلية على تقليص مستوى   جنني، بينت حمدودية قدرة القواتعملية السور الواقي، حتدياً يف .3

زي هو العامل املركو. حلد من ختريب صورة إسرائيلكما يقول إن هناك عدة عوامل ساعدت يف ا. الفلسطيين
الذي مت دعمه من خالل قرار سكرتري اجلمعية ية يف الترويج ألسطورة ازرة، عد جناح احملاوالت الفلسطين

 .العامة، بعدم إرسال جلنة لتقصي احلقائق
 

 قدمها دان بوبري، رئيس. الورقة الثانية تناولت التأثري على االقتصاد اإلسرائيلي الناتج عن التغطية اإلعالمية السلبية
التغطية على الرغم من صعوبة عمل قياسات كمية حلجم الدمار االقتصادي الناشئ عن  :يقول". أوسم"شركة 

إن مستوى الثقة يف االقتصاد اإلسرائيلي اخنفضت ويؤكد، . اإلعالمية السلبية، إال إن هذا الدمار سيدوم طويالً
نتيجة لـ الرسائل السياسة غري الواضحة سرائيل فعلى املستوى الدويل، تأثرت صورة إ. نتيجة للتغطية اإلعالمية

يف أوروبا حول االستثمار يف  اًقلقهذا خلق طاع االقتصادي يف إسرائيل، وقد ونقص القيادات الوطنية يف الق
ن الشركات أ غري  .إسرائيل يف ظل عدم الثبات الذي يعاين منه االقتصاد اإلسرائيلي نتيجة لعدم الثبات السياسي

من احللول، مثل تقدمي عروض مغرية جلمهورها األورويب، ولكن ختطي هذا اخلراب على ً ة أوجدت عددااإلسرائيلي
  .، لكن ميكن أن يتقلص من خالل عالقات الصداقة بني إسرائيل وأوروبااًاملستوى االقتصادي سيأخذ وقت

 
قدمها جدعون مائري وتراوحت يف حتليلها بني البحث على و" التكلفة الدبلوماسية: جنني"الورقة الثالثة بعنوان 

سفينة "أو كجزء من الرد على " السور الواقي"كجزء من عملية (األسباب احلقيقية لشن اهلجوم على جنني 
وقد أمعنت الورقة يف شرح أمهية . ، وتبعات كل من السببني يف شن اهلجوم على املستوى الدبلوماسي")كارين

وكيف " للعملية،"صيل صياغة اخلطاب اإلسرائيلي إلقناع الرأي العام بالضرورات األمنية والعسكرية التدقيق يف تفا
أن وجود البىن العسكرية الفلسطينية يف حميط مدين، هو خميم جنني لالجئني الفلسطينيني، وكثرة ما سقط من 

  . الً يف عني العاملضحايا وما تسببت به العلمية من خسائر أثر على صورة إسرائيل املهتزة أص
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  :الفصل الثاين

  مـخيم جـنني  
 )يف سياقه الفلسطيين(

 

  خميم جنني يف سياقه التارخيي 2.1
  خميم جنني يف سياقه االجتماعي 2.2
  خميم جنني يف سياقه العسكري 2.3
 خميم جنني يف سياقه السياسي 2.4

  

، اإلغريقي الداللة، أن يقود سفينة فقط، فتلك مهارة ال حتتاج إىل سحر )االنتماء(  مل يعد على ياسر عرفات الفلسطيين"... 
فعليه أن يقود املوج ، أن . كفاءته، وتلك إدارة حسابات ال جتدي نفعاً، يف التعامل مع قاع األسرار وصراع اآلهلة من حوله وعليه

عليه أن يكون وحيداً أكثر مما هو . ة الزالزل يف حقول التوازن الثقيليقود املوج حبفنة من الرجال الذين كلفتهم األقدار بزراعة أجن
وعليه أن يقود نبض املوج، أن يرد على أسئلة البحر، أن يعطي . عليه أن يكون حماصراً أكثر مما هو اآلن حماصر. اآلن وحيد

ه ونريده ألنه رجل على مقاس قلوبنا اليت تعج ولكننا حنب. قد حنبه، وقد ال حنبه. الفلسطينية خامتة ختتلف-للرتاجيديا اإلغريقية
طرد. قلوبنا اليت ال تساس، ألننا مل حنكم مرة واحدة يف تارخينا. بتناقض عواطفها ولكننا مل حنكم . كنا حنتل وكنا نذبح وكنا نُ

حنن الذين ال تساس  .ياسر عرفات ألن بعضنا حيبه، وألن أكثرنا ال حيب أعداءه: وقد اخرتنا حاكمنا. مرة واحدة يف تارخينا
وقد اخرتنا .. عاطفتنا من فرط ما يتجاذهبا البحر والصحراء، الدولة واحللم، البيت واحلقيبة، السلم واحلرب، الواقع واألسطورة

ليكن هو حنلة الفكرة وخليتها اليت تبدع مكاناً على أي زهرة ممكنة ألنه هو املمكن . حبرية كاملة أن يكون حاكمنا ياسر عرفات
  ."عليه أن حييا لندرك ما البحر، عليه أن حييا لنبلغ الرب. ألنه هو املكان أينما كان. وحيد لتفاوض مع املستحيلال

  حممود درويش                                                                                                                    
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  نني يف سياقه الفلسطيينخميم ج: الفصل الثاين
 

أوهلا، خميم جنني يف : يغطي هذا الفصل مسحاً شامالً لواقع خميم جنني يف سياقه الفلسطيين ضمن أربعة سياقات عامة
ة جنني، نيالكنعاين وحىت اللحظة، وموقع مد سياقه التارخيي، ويقدم خلفية تارخيية بانورامية عن مدينة جنني من العصر

، يف التاريخ احلديث واملعاصر، من حيث رياديتها يف خوض معارك التحرر الفلسطينية منذ كانةًوخميمها، نشأةً وم
فيما يتناول حمور . 2002السنوات التأسيسية للهوية الفلسطينية مطلع القرن العشرين وحىت معركة خميم جنني يف العام 

من حيث البلدان األصلية للجوء، ومستويات املعيشة،  خميم جنني يف سياقه االجتماعي، البنية االجتماعية ألهايل املخيم،
وأما احملور الثالث، فيختص بإلقاء الضوء على خميم . ومرافق احلياة االجتماعية الثقافية والتعليمية، واجلهات الراعية هلا

زاً على خاليا جنني يف سياقه العسكري، حيث يتتبع نشأة أنوية اموعات العسكرية املسلحة يف جنني وخميمها مركِّ
، وكتائب الشهيد عز )الذراع العسكري للجبهة الشعبية(النسر األمحر ، و)الذراع العسكري حلركة فتح(الفهد األسود 
عمليات العسكرية التارخيية املؤسسة ألبناء ال، كما يلقي الضوء على بعض )الذراع العسكري حلركة محاس(الدين القسام 

خميم جنني يف وأما احملور الرابع، واألخري، فريكز على . كريس ثقافة املقاومة يف املخيمجنني، وما كان هلا من دور يف ت
، وخباصة بعد تأسيس السلطة "عملية السالم وايارها"سياقه السياسي عرب سرد موجز للصراع العريب اإلسرائيلي، وبدء 

ويتضمن ذلك سرداً للمالمح التفصيلية ملرحلة  .يةالفلسطينية وتعثر تطبيق بنود اتفاقية أوسلو بفعل املماطلة اإلسرائيل
حلكم، وفشل قمة كامب ديفيد وما بعدها، مع توضح للموقفني الفلسطيين ااملفاوضات الثانية، وعودة حزب العمل إىل 

 واإلسرائيلي يف قمة كامب ديفيد اليت انتهت بانسداد األفق السياسي، واندالع انتفاضة األقصى، وشن إسرائيل لعملية
  .  اليت كان خوض معركة جنني من أهم معامل الرد عليها" السور الواقي"
  

  خميم جنني يف سياقه التارخيي 2.1
ومتتلك املدينة أمهية تارخيية بسبب . تعترب مدينة جنني مركز حمافظة جنني، وتقع على رأس مثلث مرج بن عامر اجلنويب

كم عن مدينة الناصرة، 25كم عن مدينة حيفا، و50ى بعد فهي تقع عل: موقعها املتوسط ملدن فلسطني التارخيية
وقد وضع هذا جنني يف موقع استراتيجي، وجعلها عصب مواصالت حيوي على مر احلقب . كم عن مدينة نابلس43و

، مثالً، على تعبيد طرق املدينة، فيما سبق ذلك مرور خط سكة بت على فلسطني، ما دفع الربيطانينيالتارخيية اليت تعاق
  25.يد احلجاز يف العهد العثماينحد
  

ويف نظرة تارخيية إىل هذه املدينة ذات املوقع االستراتيجي واملوارد الطبيعية املميزة، جند أن اسم املدينة ورد يف خمطوطات 
وهو االسم السابق الذي " عني جانيم،"ومكتشفات مصرية وآشورية وبابلية، ذلك إىل جانب ورود امسها يف التوراة كـ

                                                
 .14، ص )ت.د. (ية والثقافة والعلوماملنظمة العربية للترب: اإلسكندرية. قصة مدينة جنني. حرب حنيطي  25
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اليت ال تزال بعض " بلعمة"وقد أنشئت عند مدخل املدينة اجلنويب مدينة . عنها داللة على كثرة جنائنها وبساتينهاعرف 
يف العهد " عني جانيم"وبتعاقب احلضارات يف أرض فلسطني، كانت مدينة جنني . حىت اآلنشواهدها األثرية واضحة 

حبقبة شهدت مرور السيد املسيح منها يف " جينني"امسها الرومان إىل يف العهد الروماين، فيما غري " جيناي"الكنعاين، و
  ."جنني"طريقه من القدس إىل الناصرة، فيما أصبح اسم املدينة بعد الفتح اإلسالمي

   
. واتبعت ململكة القدس" جراند جرين"، وقعت املدينة حتت وطأة االحتالل الصلييب، وغري امسها إىل 1103ويف العام 
، وبعد معركة حطني، حل صالح الدين األيويب على املدينة ونزل ا، ولكنها عادت للصليبني عن 1187ويف العام 

، قبل أن يعود امللك الصاحل وحيررها بصورة تامة يف العام 1229طريق الصلح الذي وقعه امللك الكامل األيويب يف العام 
ني وحميطها، فقد كانت جنني، وزرعني أكرب البلدات أما العهد اململوكي فقد كانت له خصوصية يف مدينة جن. 1244

. احمليطة ا، من إقطاعيات األمري اململوكي الظاهر بيربس الذي وىل األمري بدر الدين درباس والية جنني ومرج بن عامر
ويف . على وجه اخلصوص والذي ضم عدداً من احلوانيت ومحاماً "اخلان"وقد قاد األخري حركة إعمار يف جنني مشلت 

  26.هذا العهد متيزت جنني باالنفتاح التجاري وكثرة الوافدين إليها ملوقعها االستراتيجي والتجاري اخلاص
  

هذا، . يدي بني مصر والشامكما ضمت املدينة، أيضاً، برجاً للحمام الزاجل، فصارت جنني إحدى حمطات النقل الرب
، ضة عمرانية 1566وقد شهد العام . ىل مصر صيفاًجانب وجود حمطة مركزية للهجن حتمل الثلج من دمشق إإىل 

  27.أخرى قادا فاطمة خاتون وهي زوجة وايل دمشق واليت بنت جامعاً مشل يف حميطه محاماً وتكية وسوقاً
  

  املعارك واملقاومة يف جنني يف التاريخ املعاصر
عارك واملواجهات بني العديد من األطراف لقد اتسمت مدينة جنني حبكم موقعها االستراتيجي بعدم االستقرار وكثرة امل

حاول العثمانيون إحداث ضغط خلفي على قوات نابليون اليت تعسكر يف مرج بن عامر  1799على أرضها، ففي العام 
وكاد الفرنسيون أن ينهزموا . بقيادة كليرب، حيث ساندهم أهايل جنني وبعض أهايل نابلس الذين هبوا ملساندة العثمانيني

ومع . املواجهة لوال توافد مساندة بقيادة نابليون أدت النتصار الفرنسيني وقطع خط اإلمداد على العثمانينييف هذه 
وحرقها وبها انتقاماً من أهلها الذين نائب كليرب بضرب جنني باملدفعية انتصار الفرنسيني، قام جنود نابليون بقيادة فال 

  28.واجهوا جنوده
  

                                                
  .332، ص 1993.املؤسسة العربية للدراسات والنشر: بريوت. مدائن فلسطني. نبيل اآلغا   26
  .32-31ص . مصدر سابق. حنيطي  27
  .46ص. 1988. اجلزء الثالث–بالدنا فلسطني. مصطفى الدباغ  28
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إبراهيم باشا محلة مصرية على فلسطني، ووىل حسني عبد اهلادي على جنني، حيث بدأ  وبعد احلملة الفرنسية، قاد
يتعاظم نفوذ هذه العائلة يف مركز قضاء جنني، فيما ظهر يف جنوب شرق جنني آل جرار كقطب آخر يف النفوذ على 

ة العثمانية اليت أرسلت محلة املنطقة مع أفضلية مالت لصاحل آل عبد اهلادي يف اية املطاف، حيث تواجهوا مع الدول
  29.خربت معقلهم يف بلدة عرابة، وقامت األستانة بإعادة ترتيب الشؤون اإلدارية يف جنني مبوظفيها املباشرين

  
وحبكم موقع جنني وجغرافيتها السهلية املنبسطة، ووجود بنية مواصالت حتتية مناسبة، أقامت قوات عثمانية يف جنني 

وىل، وأقيم مطار أملاين غرب املدينة، فيما انسحبت القوات العثمانية أمام القوات الربيطانية من إبان احلرب العاملية األ
استطاعت . 1918املدينة دون أي مواجهة، حيث دخل اإلجنليز املدينة بقيادة اجلنرال ماك لرين يف أيلول من العام 

ليت خلفها العثمانيون والذين أوى العديد منهم ملدينة القوات الربيطانية االستيالء على الكثري من املعدات العسكرية ا
وقد تنبه اإلجنليز لطبيعة منطقة جنني وموقعها املثايل لإلعداد والتواجد العسكري، ما دفع اجلنرال . جنني أثناء فرار قوام

  . اإلجنليزي إدموند هنري اللنيب إىل تعيني القائمقام حنا بولس أول قائمقام عريب جلنني
  

، فهناك العديد من املواقع ذات األمهية االستراتيجية يف حميطه 1948موقع خميم جنني، الذي أقيم بعد نكبة العام أما 
كاجلابريات اليت تعد املرتفع املشرف على املخيم والكاشف : لعبت دوراً تارخيياً يف معارك الدفاع عن املدينة واملخيم

لواد برقني والذي شغلته قوات االحتالل اإلسرائيلي كنقطة عسكرية  لكل معامل خميم جنني؛ وحرش السعادة احملاذي
  . استراتيجية ومشرفة؛ فيما تعد بعض مناطق جبل أبو ضهري ذات إطاللة وإشراف على العديد من مناطق املخيم

  
مؤمتر  هذا، وقد كان ألهايل جنني دوراً يف رفع املطالب باالستقالل والترابط وحدوياً مع بالد الشام من خالل

اجلمعيات اإلسالمية واملسيحية بالقدس حيث كان حيدر عبد اهلادي ممثالً عن جنني يف املؤمتر، فيما زارت جلنة كنغ 
كراين مدينة جنني ضمن جولتهما يف فلسطني، وتسلمت مطالب املدينة عن طريق عريضة موقعة من سبعني شخصية 

  30.قدمها رئيس البلدية عارف احلايف
 

جواء يف فلسطني بالتوتر نتيجة الحنياز اإلجنليز إىل احلركة الصهيونية، بدأت جنني حبركة مقاومة مبكرة وحني بدأت األ
مبحاولة اغتيال نورمان بنتويش، السكرتري الثاين  1929لالحتالل اإلجنليزي، فقام عبد الغين أبو طبيخ سباعنة يف العام 
أما احلادثة . عاماً 13سباعنة وحكم عليه بالسجن ملدة  للمندوب السامي، وأصابه برصاصة يف الفخذ، وقبض على

املفصيلة خالل احلكم الربيطاين اليت شهدا جنني، فقد كانت اغتيال احلاكم الربيطاين موفيت يف مكتبه مبقر احلكومة يف 
غتيال والفرار تنفيذ عملية االبو الرب من قرية قباطية، إذ جنح يف عن طريق علي أبو عني، وهو من آل أ 1938العام 
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وجاءت . دون أن يتم إلقاء القبض عليه يف حينها، وقد نتج عن هذه العملية سلسلة من العمليات االنتقامية طالت املدينة
  31.و أحلق ا ضرر كبريى أن مئة ومخسني مرتالً قد هدمت أبعض التقديرات عل

  
ربيطانيني واحلركة الصهيونية، حيث احتضنت العديد ولذا، فقد كانت جنني أحد املراكز اهلامة يف حركة املقاومة ضد ال

من  املناضلني الكبار، وقد كان من أشهر الشخصيات املناضلة الشيخ فرحان  من األحداث واملعارك وخرجت كثرياً
، وحكم 1929وهو من رجال عز الدين القسام الذي بدأ نضاله إبان ثورة الرباق يف العام  ،السعدي من قرية املزار

ويف . ن لعامني إذ قاد إحدى خاليا القسام، وخاض مواجهة مع دورية إجنليزية قتل على إثرها ضابط صهيوينبالسج
وأخريا، اعتقل . ، قتل فرحان السعدي جنديني صهيونيني، خاصة وأنه كان ميتاز مبهارة كبرية كقناص1936العام 

  32.الشيخ السعدي وأعدم يف سجن عكا يف العام التايل وهو صائم
  

كما عرف من جنني، أو من شاركوا يف العمل الوطين فيها، عدد من املناضلني الذين تركوا بصمام على تلك احلقبة 
؛ والشيخ 1938الشهيد حممد صاحل أبو غامن الذي استشهد يف دير غسانة يف العام : على مستوى العمل الوطين، ومنهم

؛ والشاعر الشعيب نوح 193833جاالت معركة اليامون يف العام عطية أمحد املصري من الياجور والذي كان من أبرز ر
والذي استشهد " بلكن على إيدك بتحل–دبرها يا مستر دل "إبراهيم، ابن مدينة حيفا، وتلميذ القسام، صاحب مقولة 

؛ وعبد الفتاح احلاج مصطفى الذي أسقط طائرة 1939؛ ويوسف أبو درة الذي أعدم يف العام 1938يف العام 
  .؛ وغريهم من الشخصيات الوطنية1939يزية يف معركة بيت فوريك الشهرية وسقط فيها شهيداً يف العام إجنل
  

اً، معركة أحراش يعبد اليت قادها الشيخ عز الدين القسام يف مواجهة يومن أشهر معارك املقاومة اليت شهدا جنني تارخي
جنني يف الفترة اليت سبقت املعركة حيث جال يف العديد من فقد متركز الشيخ القسام يف منطقة . االحتالل اإلجنليزي

القرى كالسيلة احلارثية واليامون وزرعني ونورس، وغريها، من قرى جنني، وقرر جتميع عدد من املناضلني وتدريبهم 
 ولكن أمره انكشف بعد أن ارتكب أحد ااهدين خطأ بإطالق النار على إحدى. بغرض بناء نواة مقاومة عسكرية
وعلى أثر ذلك، مجع الربيطانيون مئة . يف منطقة جبلية قريبة من أحراش يعبد اً صهيونياًالدوريات الربيطانية وقتل ضابط

، ومتت عملية احملاصرة حني استخدمت القوات 1935ومخسني عسكرياً حملاصرة القسام يف أحراش يعبد يف العام 
هذا : "ورفض القسام ورجاله االستسالم مطلقاً حني أطلق مقولته الشهرية اإلجنليزية العناصر العربية يف اخلطوط األمامية،
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وسقط القسام يف هذه املعركة شهيداً هو وأربعة من رجاله، وجرح اثنان، وأُسر أربعة بعد ." جهاد نصر أو استشهاد
  34.معركة دامية دامت لست ساعات

  
على أرض جنني معركة اليامون، وهي مواجهة شرسة بني ومل تكن هذه املعركة الوحيدة اليت شهدا جنني، فقد وقعت 

يف هذه املعركة، استخدمت القوات اإلجنليزية . اإلجنليز وأحد مقريب الشيخ الشهيد عز الدين القسام، وهو عطية املصري
ذلك،  وإىل جانب. الطريان من أجل القضاء على جمموعة املصري الذي قاد جمموعته واستشهد بعد هذه املعركة احلامسة

حتركات دورية يف منطقة جنني، كما يف سائر فلسطني، ومتركزت املعارك ) 1938-1935(فقد شهدت األعوام 
واملواجهات العسكرية يف األحراش احمليطة جبنني واجلبال والقمم املنتشرة يف املنطقة، إىل جانب املشاركة الفاعلة يف 

وقد اتسمت هذه احلقبة من االنتداب بالربيطاين بالبطش . 1935م املظاهرات اليت واكبت إضراب األشهر الستة يف العا
وممارسة العقاب الفردي واجلماعي، فخسرت منطقة جنني العشرات من أبنائها شهداء أعدم عدد كبري منهم يف سجن 

  35.عكا، يف حني وقع عدد كبري شهداء يف مواجهات متفرقة مع اإلجنليز
  

 معركة جنني الكربى
بطبيعة احلال، فقد  2002كانت أقوى فصول معركة جنني يف البقاء، باستثناء معركة الوجود يف العام  1948يف العام 

أربعة آالف مقاتل موزعني على أربعة فرق قدمت الث من حزيران إذ هامجها قرابة تعرضت جنني هلجوم كبري يوم الث
زرعني وصندلة واجللمة مع قصف جوي ملدينة  حزيران باحتالل 2بدأ اهلجوم يوم . من الشمال، ومن العفولة حتديداً

أما فلسطينياً، فكان كان قوام القوة يتشكل من عشرين مقاتالً، وثالثة من رجال البوليس الفلسطيين، إىل جانب . جنني
عدد من املناضلني من خمتلف قرى جنني مل يصل املائة، وسرية أردنية انسحبت من املدينة دون سابق إنذار قبل وصول 

  .وات العراقية بيوم كاملالق
  

تقدمت العصابات الصهيونية إىل جنني من الغرب ومن الشمال حيث اصطدمت مع فصيل عراقي كان يف طريقه 
للوصول إىل جنني مصحوباً مبا يقارب اخلمسني مناضالً، إذ استنجد العراقيون بالقوات املرابطة يف املعسكرات يف دير 

ولكن . عزيز، إىل قرابة املائتني ومخسني جندياً عراقياً، ومخسني مناضالً فلسطينياًشرف ليصل عدد املقاتلني، بعد الت
، وقاتل العراقيون بصحبة "القلعة"القوات العراقية بصحبة بعض املناضلني جتمعت وحتصنت يف عمارة البوليس املعروفة بـ

تسلحني بالبنادق اخلفيفة وبعض املدافع عشرين مسلحاً فلسطينياً قتاالً عنيفاً من داخل القلعة ملدة مخس ساعات م
وقد كادت الذخرية داخل القلعة أن تنفذ لوال أن جاء اإلمداد عن . املتنوعة، يف حني احتل الصهاينة معظم أحياء املدينة
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اليت أقيمت عليها مستوطنة " أم خالد"طريق فوج عراقي من جحفل امللكة علياء، حيث كان هذا الفوج متوجها إىل 
  .قبل أن يؤمر مبساندة قوة جنني نتانيا،

  
لقد تنوعت أساليب القتال يف املعركة، اليت قادها الفوج العراقي الوافد برفقة عدد من املناضلني، ما بني القصف املدفعي 

عن املكثف واملتبادل ملواقع تواجد القوات الصهيونية املنتشرة على القمم احمليطة جبنني، واملواجهات املباشرة وااللتحام 
وبعد سيطرة القوات العراقية واملناضلني على احمليط، حاول الصهاينة صد . قرب باستخدام السالح األبيض والبنادق

تقدم هذه القوات إىل عمق املدينة باستخدام املصفحات اليت انتشرت على مداخل املدينة، ولكن املناضلني الفلسطينيني 
  .  العشرين غازياً صهيونياً فيها، ومت حتييدها متاماًاستطاعوا شلَّ هذه املدرعات وقتل ما يقارب 

  
عند الساعة الرابعة مساًء من هذا اليوم، أرسلت القيادة العراقية فوجاً جديداً من جحفل امللكة علياء إىل جنني فيما هب 

على املواقع لعرب جوم قرابة املائة مناضل فلسطيين من القرى احمليطة إىل جنني لنجدة املدينة، ومع انتصاف الليل قام ا
وقبل انتصاف ار يوم الرابع من . يف اآلكام وعلى أطراف املدينة بالنريان الرشاشة ونريان املدافع اليت تبقى ا الصهاينة

ويف اية املعركة، أعلنت . ، كانت جنني قد حررت بشكل كامل من العصابات الصهيونية1948حزيران يف العام 
وجد العرب يف أرض املعركة حوايل الثالمثائة  ، فيما1241العصابات الصهيونية أن عدد القتلى واملفقودين لديهم بلغ 

ومن املقاتلني العرب، فقد اجليش العراقي عشرين جندياً، وعشرين مناضالً فلسطينياً، وستة وأربعني مدنياً . ومخسني جثة
زة فلسطينياً، وغنم العرب ثالمثائة بندقية ومثانية مدافع هاون ومخسة وثالثني رشاشاً وثالمثائة لغم وأربعة أجه

  36.السلكية
  

حتديداً، وبدأت بقصف املدينة بصورة " خروبة"وبعد انسحاب القوات الصهيونية، متركزت يف مشال املدينة يف منطقة 
فتولت . متواصلة، فتم وضع خطة إلزاحة هذه القوات عن هذا املوقع من قبل القوات العراقية واملناضلني الفلسطينيني

ية الصهيونية، بالقذائف فيما توىل املناضلون الفلسطينيون الزحف على مراكز جتمع القوات العراقية ضرب مواقع املدفع
وحترك حنو ثالمثائة من املناضلني الفلسطينيني حنو فقوعة برفقة سرية من مشاة . القوات املعادية لتطهريها بشكل كامل

لة اخلروبة وصندلة وجلبة وعرانة وعربونة اجليش العراقي يوم التاسع من حزيران، حيث مت حترير فقوعة واالستيالء على ت
وقد غنم العرب يف هذه املواجهات مئات البنادق والقنابل اليدوية وعشرات املدافع والرشاشات، . ودير غزالة ومقيبلة

وتكبد الصهاينة مائة ومخسني قتيالً، فيما خسر العرب ثالثني شهيداً، يف حني بقيت زرعني ونورس واملزار من قرى 
نني بيد القوات الصهيونية بعد صدور أوامر للجيش العراقي باالنسحاب يف هذه املرحلة، لتسقط قرابة أربع قضاء ج
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املنسي ومعاوية ومصمص وزلفة ومشريفة واللجون ومقيبلة : عشرة قرية من قرى جنني حتت االحتالل الصهيوين وهي
  37.واملزار وصندلة ونورس وبرطعة وسامل وأم الفحم وزرعني

  
أثر هذه املعارك، أشاد املقاتلون والقادة العراقيون ببسالة املناضلني من جنني وجسارم يف املواجهات العسكرية، وعلى 

حيث أشاد الزعيم ركن عمر علي، قائد معركة جنني ورئيس هيئة األركان العراقية عارف باشا، بدور أهل جنني 
املتطوعون اإلشادة من أمري حامية جيش اإلنقاذ الرئيس حممد صفا  وقراها يف املعركة، كما تلقى أهايل املدينة ومقاتلوها

" جنني"السوري، وقائد عام اجليش العراقي يف فلسطني طاهر الزبيدي، ومن حممود شيث خطاب صاحب قصيدة 
  38.الشهرية بعد االنتصار يف املعركة

  
 املوقع والنشأة: خميم جنني

املياه خيام الالجئني اليت كانت قد أقامتها وكالة غوث وتشغيل بعد أن غمرت  1950أقيم خميم جنني يف العام 
وأقيم املخيم على قطعة أرض . الالجئني يف سهل جرتور، وهو سهل يقع على بعد ستة كيلومترات جنوب شرق املدينة

ربيطانية وقد كانت منطقة تستخدمها القوات ال. مستأجرة غرب مدينة جنني، وهي موقع حمطة القطار العثمانية سابقاً
سكن يف املخيم يف البداية قرابة األلفي الجئ على مساحة ال تتعدى الكيلومتر . كموقع عسكري خالل فترة االنتداب

أما طبيعة املخيم . املربع الواحد، وذلك يف منطقة مكتظة ومترابطة مع أحياء مدينة جنني ومع حي واد برقني غرباً
أما عدد سكان املخيم فقد بلغ . باجتاه منطقة اجلابريات وجزء سهلي اجلغرافية، فهي مقسمة بني جزء جبلي يصعد

وذلك، بطبيعة احلال، عدا عن السكان  2010،39وفق أرقام جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيين للعام  11073
  .املنتشرين يف مدينة جنني والقرى القريبة ومناطق أخرى

  
ثالثة آالف ومخسمائة نسمة على مساحة أربعمائـة وواحـد   يقارب نشاء املخيم، سكن فيه ما يف السنوات األوىل من إ

ولكـن  . قبل النكسة 1967، ومثانية آالف يف العام 1961ومثانني دومناً، ليتزايد العدد ويصل إىل ستة آالف يف العام 
عدد يف العام العدد عاد واخنفض حني هجر حوايل نصف سكان املخيم يف موجة الرتوح اليت تلت النكسة، فيما وصل ال

عـام  يف الوقد أصبح املخيم حتت اإلدارة املدنية واألمنية للسلطة الفلسطينية . إىل قرابة التسعة آالف ومخسمائة 1989
  .الفلسطينية من املدن بعد دخول السلطةعادة االنتشار حتالل املرحلة الثانية من إ، عندما نفذت قوات اال1997
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أصحاا على يد قوات االحتالل  رجمدينة وقرية وموقع ه 59ليني من حوايل هذا، وينحدر سكان خميم جنني احلا
إجزم وبريكة وزرعني ونورس وأم الشوف وخبيزة والسنديانة وصبارين وعني حوض : ومن هذه القرى. الصهيوين

نها أهايل خميم جنني أما قائمة القرى واملدن والتجمعات اليت ينحدر م 40.والغيبة وكفر قرع واملزار واملنسي والكفرين
زرعني، : منطقة جنني، وتضم) 1: (، فهي كالتايلحسب توزيعها على التقسيمات اإلدارية للمدن الفلسطينية تارخيياً

: منطقة حيفا، وتضم) 2(نورس، املزار، مقيبلة، صندلة، اللجون، أم الفحم، مصمص، زلفة، مشريفة، عني املنسي؛ 
أبو شوشة، إجزم، بلد الشيخ، إم الزينات، إم الشوف، حواسة، الطرية،  حيفا، املنسي، عني حوض، اخلضرية،

شفاعمرو، صبارين، عني غزال، أبو زريق، قيسارية، الياجور، جبع، عارة، عرعرة، خبيزة، دالية الروحة، الرحيانية، 
لطنطورة، عرب العوادين؛ السنديانة، قنرين الكبارة، كفر قرع، كفر الم، الكفرين، املزار، هوشة، البطيمات، فريديس، ا

بيسان، تل الشوك، : منطقة بيسان) 4(الناصرة، ايدلن، صفورية، سومل، يافة الناصرة؛ : منطقة الناصرة، وتضم) 3(
البعنة، قاقون، بري السبع، بردس : مناطق أخرى، وتضم) 6(يافا، بيت دجن، الشيخ مونس؛ : منطقة يافا) 5(قومية؛ 

  .دير طريف، عرب اجلواميس، عرب الصوابرة، الغبية، جمارة، وادي حنني، إكسال، الكسايرحنا، بريكة، جسر الزرقا، 
  

  خميم جنني يف سياقه االجتماعي 2.2
خميم جنني بقية املخيمات الفلسطينية حيث تشكل الفئة العمرية الشابة القاعدة العريضة وفق معطيـات األنـروا   يشبه 

جتمع املخيم جمتمع فيت جداً، تتسع قاعدته اهلرمية املمثلة ملن هم حتت سـن  فم. واملكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيين
وهو رقم مرتفع وفق مقاييس النمـو   5,2بينما تبلغ خصوبة املرأة %. 65السادسة عشرة من العمر الذين تبلغ نسبتهم 

، 19,5لـزواج للشـباب   ويبلغ متوسط سـن  ا %.  3بالتايل، فإن الزيادة السنوية لسكانه تفوق . العاملالسكاين يف 
ويف احملصلة، فإن مرد اتساع قاعدة اهلرم العمري السكاين، وطغيـان  . وتتساوى تقريباً أعداد الذكور مع أعداد اإلناث

ارتفـاع  : الطور الشاب يف اهليكل العمري يف خميم جنني، وعموم جمتمع الالجئني الفلسطينيني، يعود لعدة أسباب أمهها
عـدد  (الفلسطينية مقارنة باملرأة العربية ويف األقطار ااورة؛ وعدم وجود هجره غري طبيعيـة  معدالت اخلصوبة للمرأة 

داخل جمتمع الالجئني الفلسطينيني يف خميم جـنني  % 51، أي أن نسبة الذكور تبلغ )أنثى  100لكل  104الذكور 
  ." املستقرة"تمعات والضفة الغربية وعموم جمتمع الالجئني الفلسطينيني وهي نسبة اعتيادية يف ا

  
، غري أنه قبل انتفاضة األقصى ، وقد كان ذلك1948لعام يف اويعمل معظم سكان املخيم كعمال يف فلسطني احملتلة 

صغرية  كعمال يف مهن خمتلفة وأصحاب بقاالت آخر وجزء، الفلسطينيةنهم إىل العمل يف السلطة حتول جزء مبعد ذلك 
سري يم بانسجام اجتماعي كبري وتالحم أويتميز أهايل املخهذا، . متجولنيودكاكني منتشرة يف أزقة املخيم أو بائعني 

فهي على ذات  ،أما مباين خميم جنني. لشعورهم بأم يعيشون نفس اهلم ونفس املصري فتجدهم متكاتفني ومتعاونني

                                                
  .11ص . مصدر سابق. املبيض  40
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لغربية مشيدة بصورة متالصقة ال تفصلها سوى أزقة ضيقة، ويعلو سقوف منوال مباين املخيمات املنتشرة يف الضفة ا
كالتعليم : عن اخلدمات الرئيسة يف املخيم أبنيتها الزنك أو االمسنت، فيما تعد وكالة الغوث اجلهة املسئولة األوىل

ومناطق خميم جنني، أما عن أبرز أحياء وحارات  41.والصحة والتموين واإلسكان وفق بطاقات خاصة متيز سكان املخيم
منطقة الساحة واحلواشني والدمج والسمران وجورة الذهب والغريب والشرقي والسكة، وهي مناطق متنوعة بني : فهي

  .احلي واملوقع
  

وفق برنامج خدمتها التعليمية والصحية وخدمات اإلغاثة ) األنروا(هذا، وتشرف على خميم جنني وكاله الغوث الدولية 
تلميذاً، وواحدة  750واحدة للذكور فيها حوايل ): إعدادي وابتدائي(ن لألونروا فتوجد يف املخيم مدرستاجتماعية، اال

وتعمل مدارس املخيم بنظام . للمعلومات احلديثة الصادرة عن وكاله الغوث وفقاًتلميذة  727لإلناث فيها حوايل 
طالباً، كما هو  50الطلبة يف الصف الواحد إىل نظراً الكتظاظ الطالب يف الصوف، حيث يصل عدد  النوبات يومياً

 حشادة حكومية واحدة  تسمى  مدرسة وهناك مدرس. حال يف معظم مدارس وكاله الغوث يف مجيع مناطق عملياا
ن مسؤولية وكاله الغوث واملسامهة ا أما التعليم الثانوي واجلامعي، فإ .الثانوية  للطلبة للذكور يف  الفرع األديب

واجلامعية يف جامعات الضفة ، ه الدراسة الثانوية ثانويات مدينة جننيعة جداً ومجيع أبناء املخيم ينتظمون يف مرحلمتواض
  . الغربية

  
يات ومجيع هذه كما يوجد داخل املخيم مراكز صحية، ومراكز لإلغاثة االجتماعية، ونادي للشباب، ومركز لتأهيل الفت

وبذا، فإنه يوجد يف خميم . منتشرة يف خميمات الضفة الغربية اًمركز 46 ية من ضمناملراكز تتبع وكالة األونروا الدول
تعمل على متابعة وتوفري احتياجات أهايل  جنني العديد من املؤسسات األهلية واملراكز التابعة لوكالة الغوث واليت

مركز الشباب االجتماعي رياضي ثقايف،  :حياة أفضل للسكان اقتصادياً وثقافياً ورياضياً وهي املخيم، والعمل على تأمني
مركز إعادة تأهيل املعاقني، املركز النسوي، اللجنة الشعبية للخدمات وهي مؤسسة أهلية تتبع دائرة شؤون الالجئني يف 

 اليت تعىن باألطفال مثل، مجعية كي ال ننسى، وحمطة جننيمن اجلمعيات الثقافية والشبابية وهناك العديد . منظمة التحرير
كما يوجد يف املخيم مخسة مساجد موزعة على حارات وأحياء املخيم أبرزها . الثقافية، وسينما جنني، ومسرح احلرية

كما . 2002املسجد الكبري، والذي حتول امسه إىل مسجد الشيخ زايد الذي بين على نفقته اخلاصة بعد معركة نيسان 
  .ترة التواجد العثماين يف فلسطنييوجد حمطة قطار تارخيية، هي  خط احلجاز تعود إىل ف

  
ـ  12 سن من اإلناث فوق% 33.4وقد أظهرت معطيات مركز اإلحصاء الفلسطيين يف رام اهللا بأن  % 20.9و اًعام

. من الذكور بلغوا مرحله التعليم الثـانوي أو أعلـى  %  22من اإلناث  و % 18.9من الذكور أميون، ويف املقابل 

                                                
  . 28صحيفة السبيل، ص : عمان. 2002-1948املعارك مع اليهود -ملحمة الصمود والبطولة: املخيم وجنني. حسين جرار وخالد سعيد 41
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األونروا، ينتمون  ألف نسمة وفق أرقام وكالة 14ددهم فإن سكان خميم جنني البالغ ع  وهكذا، وحبكم اجلذور الطبقية،
مسحوقة ذات أصول فالحية يعمل أغلبهم يف قطاع الزراعة احمللية، كعمال مياومني، بعـد أن  ) أفقية(إىل شرحية طبقية 

ئيلية، وخصوصاً يف منطقه حيفـا  ، دخل جزء كبري منهم سوق العمل اإلسرا1967وبعد احتالل العام . فقدوا أرضهم
  . اليت ينتمون إليها أساساً من حيث النشأة

  
وتبلغ نسبه العسر الشديد بني عائالت املخيم، وهي العائالت اليت تتلقى املساعدات املعيشية اليومية من وكالة األونروا، 

الواردة  ،  2001ت الوكالة للعام عائلة تعاين من ظروف معيشية قاسية وفق معطيا 307وحتديداً هناك %.  5.5نسبة 
العسـر   ه تعاينعائل 8483يف تقرير املفوض العام  بيتر هانس املقدم للسكرتري العام لألمم املتحدة كويف عنان من أصل 

بينما تعيش أكثر األسر حتت خط الفقر، إضـافة إىل نصـف   . إعاشة شهرية 26115الشديد يف الضفة الغربية وتنال 
بشكل عام اليت فقدت أكثر من نصف دخلها جراء سياسات التضييق اليت مارستها سلطات االحتالل  األسر الفلسطينية

 1200إىل  2500وبالتايل، فقد اخنفض دخل األسرة من . اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين منذ بدء انتفاضة األقصى
  .شيكل

  
ا مساعدات عينية من مصادر خمتلفة على امتـداد تـاريخ   وجتدر اإلشارة إىل أن الالجئني الفلسطينيني يف خميم جنني نالو

املخيم، كما هو حال باقي املناطق الفلسطينية احملتلة، حيث احتلت وكاله الغوث الدولية املركز األول يف املساعدة مـن  
ـ % 16.1تليها املساعدات املقدمة من نقابات العمال  بواقـع  ، %55.2حيث عدد املرات  بواقع  ات ،  مث مؤسس

ريية وجلان الزكـاة بواقـع   ، واملؤسسات اخل% 4.9، ومن مث املصادر املختلفة بواقع % 8لسلطة الفلسطينية بواقع  ا
وقد بلغت نسبه البطالة  %. 0.7، ومن مصادر جلان اإلصالح  بواقع % 2.5ومن الفصائل واألحزاب بواقع ، 8.5%

ات حيدر إبراهيم األمني العام الحتاد عمـال فلسـطني   وفق تصرحي% 70بعد معركة خميم جنني رقماً قياسياً وصل إىل 
  42.خالل اجتماع عقد يف القاهرة، فضالً عن تدمري شبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي

  
إىل نصف مليون  25/5/2002هذا، وتشري املعطيات اجلديدة لربنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة يف تقريره يوم 

ألف طن، ويتقاطع مع تقرير البنك  70يف حاجة ماسة إىل مساعدات غذائية تتجاوز  ااضي احملتلة أمسوفلسطيين يف األر
. دوالريـن  عـن  من الفلسطينيني يف األراضي احملتلة حتت خط الفقر إذ يقل دخل الفرد% 50الدويل الذي يقدر بأن 

فلسطني احملتلة يف  من ثلثي القوة العاملة داخلوعلى ذلك، يعاين سكان املخيم من سوء الوضع االقتصادي، ويعمل أكثر 
وقد تكونت . وقد خرج العديد من األزواج الشابة من املخيم، وسكنوا يف املدينة استئجاراً أو استمالكاً. 1948العام 

  .عالقات مصاهرة عديدة بني أهايل املخيم واملدينة وقرى احملافظة أخذاً وعطاء

                                                
  .17/5/2002وفق معطيات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين املنشورة يوم  42
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  خميم جنني يف سياقه العسكري 2.3
الشرارة األوىل  ، وكانت1987يف التاسع من كانون األول يف العام " انتفاضة احلجارة"انطلقت االنتفاضة األوىل أو 

ويف تشييع . شاحنة إسرائيلية لسيارة من جباليا حتمل عماالً فلسطينيني، ما أدى الستشهاد أربعة منهمجراء عملية دهس 
ولكن اندالع . ملشيعيني الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلسرائيليجثمان الشهداء اندلعت مواجهات عنيفة بني ا

االنتفاضة تارخيياً، وكنسيج خلفي هلذه الشرارة، جاء بعد تراكمات وأسباب عديدة حكمتها سياقات تارخيية وسياسية 
  .متعددة

  
األفق لوجود حل سياسي  انسداد: كامنة وراء اندالع االنتفاضة، مثل" تارخيية"هنا، اعتربت عناصر كثرية كمسببات 

حل سياسي؛ إىل جانب ل والواليات املتحدة بتقدمي طرح بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وعدم رغبة إسرائي
انتشار املد االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتكثيف عملية ويد مدينة القدس وحميطها؛ والضغط 

تدخل يف كل تفاصيل حيام؛ والتعبئة املستمرة من قبل قوى منظمة التحرير بعد االجتياح على السكان وإذالهلم وال
وبعد . 1982اإلسرائيلي للبنان ومهامجة قوات الثورة الفلسطينية وحماصرة الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات يف العام 

مبساندة ومبادرة من قيادة ) قاوم(ة لالنتفاضة ، مت إنشاء القيادة الوطنية املوحد1987انطالق انتفاضة احلجارة يف العام 
منظمة التحرير اليت مارست دوراً تنظيمياً عاماً لالنتفاضة مع وجود اللجان الشعبية يف داخل الضفة الغربية وقطاع 

  43.غزة
  

داً شهي 1432، كانت االنتفاضة قد حصدت قرابة 1991ومع اية العام الرابع لالنتفاضة، يف كانون األول للعام 
شهيداً وشهيدة من منطقة جنني، وهي املنطقة اليت احتلت املركز الثاين يف عدد الشهداء حىت  150وشهيدة كان منهم 

أما خميم جنني فقد قدم ستة عشر شهيداً يف تلك الفترة، فيما . هذا التاريخ بني مناطق الضفة الغربية املختلفة بعد نابلس
ما بلغ عدد جرحى منطقة جنني يف السنوات األربعة عشرة آالف ومائتني وتسعة وفي44قدمت مدينة جنني ثالثني شهيداً،

  45.وسبعني جرحياً وجرحية
  

  أنوية اموعات العسكرية املسلحة يف جنني وخميمها
يف مرحلة مبكرة من النضال العسكري املسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، ظهرت يف جنني وخميمها األنوية األوىل 

. يف فترة شهدت تراجعاً يف هذه االستراتيجية على مستوى اخليارات العامة ملنظمة التحرير الفلسطينية للكفاح املسلح

                                                
 .107ص. 1994. دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق. الكربىاالنتفاضة الفلسطينية . عبد اهلادي النشاش  43
  .18ص . 1992. املكتبة الوطنية: عمان. أربع سنوات من املواجهة قراءة يف احلقائق واألرقام: االنتفاضة. عبد الفتاح اجليوسي  44
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فتح؛ وجمموعات النسر األمحر التابعة -وهنا، برز جمموعات الفهد األسود، التابعة حلركة التحرير الوطين الفلسطيين
  .   محاس-لقسام التابعة حلركة املقاومة اإلسالميةللجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ فيما ظهرت جمموعات كتائب ا

  
  الذراع العسكري حلركة فتح : الفهد األسود

جنني عفوية وتلقائية، حيث كانت االنطالقة بشبكات حمدودة  و ءت بدايات الفهد األسود يف حمافظيت نابلسلقد جا
اموعات تفتقد للتنظيم واإلدارة واملستلزمات وخاليا منفردة متناثرة يف كافة أرجاء الضفة الغربية، وكانت هذه 

وقد أدى ذلك إىل إيقاع ضربات قاسية يف حق اخلاليا األوىل . الكفيلة  إلطالق عمل عسكري منظم ومستمر
موعات الفهد األسود يف حمافظة جنني حيث انتشرت اموعات، بصورة متدرجة، يف العديد من قرى حمافظة جنني 

وقباطية وسيلة  ني ورمانة واليامون وسرييس وعرابةبرق: سرح األبرز ألنشطة هذه اموعات، مثلاليت أصبحت  امل
  .احلارثية، وغريها

  
فيما بدأت خاليا الفهد األسود تتشكل يف مدينة نابلس بقيادة الشهيد ناصر البوز، الذي استرد جثمانه حديثاً يف مطلع 

 جمموعات أصدقاء يف أعمار تتراوح بني السادسة عشرة والتاسعة بدأت أنوية اخلاليا تتكون بني ،2012حزيران 
عشرة، حيث كانت  أوىل اخلاليا اليت تأسست من عدة شبان خميم ومدينة جنني وبرقني وقباطية والسيلة احلارثية 

السلفييت، عبد الكرمي عويس، وائل أبو السباع، إياد  ،)اجلمل(الشهيد أمحد كميل  الشهيد جنيب حويل،: ورمانة، مثل
ويف بدايات تشكيل خاليا  . د اجلميل، ومروان زيود، الشهيد باسم صبيحات، أمحاد أبو السباعإيحممود الزرعيين، 

الفهد األسود مل يكن أفراد اموعات  يعرفون بعضهم البعض، إذ كانت لقاءام تتم حبرص وسرية، حيث كان األفراد 
  .يلتقون ملثمني

  
لفهد األسود يف جمال األمن الفلسطيين الداخلي، حيث ازداد دور العمالء املرتبطني بأجهزة وقد بدأ عمل جمموعات ا

فازدادت االعتقاالت، واالغتياالت، وإحباط عمليات : األمن اإلسرائيلية، وسببوا ضربات قاسية لالنتفاضة األوىل
جتمع السكان من أجل احلصول على  عندها، بدأت عمليات حتقيق حمدود مع العمالء يف أماكن بعيدة عن. املقاومة

وتقررت . معلومات منهم، ومعرفة طبيعة املهام املوكلة إليهم من قبل أجهزة املخابرات اإلسرائيلية لضرب املقاومة
معاقبتهم كل حسب جرمه، حيث كانت هذه اموعة هي األوىل اليت أطلقت عمليات الفهد األسود يف حمافظة جنني ، 

وكان العمل يتم بصورة اجتهادية، . لفترة دون مسميات، ودون تقسيم مهام، ودون هيكلية تنظيميةومت العمل يف هذه ا
  .أي ارجتالية، فردية 

  
وبذا، فقد كانت انطالقة جمموعات الفهد األسود دف إىل تطهري اتمع الفلسطيين من الداخل واجتثاث 

وقد تدرجت هذه العمليات، كما أسلفنا، من . جهزته األمنيةاجلواسيس مع قوات االحتالل اإلسرائيلي وأ"/املتعاونني"
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خطف العمالء والتحقيق معهم، وفضح املتورطني منهم من خالل إبالغ عائالم جبرم أبنائهم، ونشر بيانات الفاضحة، 
حىت والتعامل بقسوة معهم كل حسب جرمه بدءا من التحذير وعدم العودة إىل العمالة واخليانة وتكسري األطراف و

زايد نشاط هذه اموعات، فقد مت اعتقال أفراد ت، ونتيجة ل1990ويف بداية العام . تنفيذ حكم العدالة الثورية باإلعدام
القائد املؤسس األول عبد الكرمي عويس، : اخلاليا األوىل املؤسسني، ومت احلكم عليهم باألحكام العالية مدى احلياة، مثل

  .يتووائل أبو سباع، وإياد السلفي
  

وقد جاءت املرحلة التالية من عمل اموعات يف االنتقال إىل لنشاط العسكري وشبه العسكري ضد قوات االحتالل 
اإلسرائيلية، حيث قامت مبجموعة من العمليات العسكرية املوجعة للصهاينة، وحتملت مسؤولية جرح وقتل عدد من 

لإلنتفاضة الفلسطينية األوىل رغم التسليح الضعيف الذي  ، وهي فترة الذروة1992-1988اإلسرائيليني يف الفترة 
أما . كان يرتكز على بعض البنادق اآللية واملسدسات والقنابل اليدوية القدمية، وغياب للتدريب والتأهيل العسكري

ر مصادر األسلحة، فقد تنوعت من خطف أسلحة من اإلسرائيليني، واليت جاءت من عمليات مشتركة بني النسر األمح
، 300-، واإلجنليزية، ورشاش براون1-والفهد األسود،  أو أسلحة قدمية من خملفات احلقبة األردنية والربيطانية مثل إم

وكان هناك عناصر . وأسلحة مت مصادرا من فلسطينيني يعملون يف الشرطة اإلسرائيلية ومن رجال أمن يف بنك ليئومي
رى احلدودية هلم عالقات مع جتار سالح إسرائيليني من داخل فلسطني من جمموعات الفهد األسود، وخاصة أبناء الق

، وعوزي، 16-ساعد يف حصول اموعات على أسلحة رشاشة ذات كفاءة أعلى، مثل إم 1948احملتلة يف العام 
 فيما مل يكن هناك أي اتصال يذكر بني حركة فتح يف اخلارج وبني اموعات العسكرية التابعة للفهد. وغريها
  46.األسود

  
إبراهيم الزريقي : ومن اجلدير بالتسجيل أنه برز يف هذه الفترة عدد من املقاتلني الذين قدموا بطوالت كبرية، ومنهم 

اللذان استشهدا يف احلي الشرقي ملدينة جنني يوم السادس والعشرين من تشرين األول للعام " جالمنة"وإبراهيم الفرقع 
االحتالل اليت حاصرت املرتل الذي حتصن به الشهيدان، حيث دامت املعركة أكثر إثر معركة شرسة مع قوات  1992

. من سبع ساعات استخدمت فيها قوات االحتالل اإلسرائيلية القذائف املضادة للدروع  والقصف الصاروخي املباشر
  47.ما استشهد املقاتالنوقد خسر جيش االحتالل عدداً غري حمدد من اجلنود إىل جانب مقتل قائد الوحدة املهامجة في

  
وقبل ذلك كانت قوات االحتالل اإلسرائيلية قد وضعت كل طاقاا الغتيال قادة الفهد األسود مؤسسي اموعة يف 

فقد كان مرتل حويل الواقع يف حي جورة الذهب يف قلب خميم  48.منطقة جنني والذين كان من أبرزهم جنيب حويل
                                                

  .5/10/2011 مقابلة مع وائل أبو السباع وإياد السلفييت، بتاريخ  46
  .18-12ص . مطابع ابو غوش: رام اهللا. الصارخون حىت الصمت. 2003. ناصر دمج  47
 .شقيق الباحث وقائد جمموعات الفهد األسود مبخيم جنني وبرز يف املخيم إىل جانب عبد الكرمي عويس املعتقل يف سجون االحتالل الصهيوين  48
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اإلسرائيلية يف مدامهاا الليلية، لكن عملية اغتياله جاءت يوم اجلمعة الثالثني من  جنني هدفاً حيوياً لقوات االحتالل
، بعد صالة اجلمعة وأثناء مغادرة الشهيد املسجد، حيث كانت بانتظاره واحدة من 1990كانون األول للعام 

موعة وحدة دوفدوفان اليت أو وحدات املوت اإلسرائيلية، وهي جم" املستعربني"اموعات األوىل ملا صار يعرف بـ
 ،"نري"، بقيادة الصهيوين وقد كانت هذه اموعة. اشتهرت بتنفيذ عمليات االغتيال والتصفية خالل االنتفاضة األوىل

متنكرة بزي نساء وشيوخ، وقامت بإطالق النار على الشهيد وأصابته يف ظهره يف النخاع الشوكي، مث قامت باختطافه، 
شايف اإلسرائيلية الذي قضى فيه شهرين، ويف مشفى االحتاد مبدينة نابلس ملدة شهر إضايف حيث حيث نقل إىل أحد امل

يف مقربة حتالل ودفنه مع مخسة من أقاربه ومت خطف جثمانه من قبل قوات اال. 1991آذار  1استشهد بتاريخ 
  .الشهداء يف واد برقني

  
د ذلك، حيث مت اغتيال أمحد اجلمل وهو من أبرز قادة الفهد هذا، وقد توالت عمليات اغتيال مقاتلي الفهد األسود بع

/ 9/9وحدة دوفدوفان بزي مدين بالقرب من  معسكر صانور بتاريخ   قرية قباطية، إذ مت اغتياله من قبلاألسود يف
 ، حيث مت خطفه من قبل القوات اخلاصة اإلسرائيلية وهو مصاب ويرتف، وكان ال يزال على قيد احلياة، حيث1991

وقد ردت جمموعته مبهامجة دورية إسرائيلية يف ذات املوقع قتل على إثرها جندي إسرائيلي على . متت تصفيته بدم بارد
وتوالت اغتياالت العديد من قادة ومطاردي جمموعات الفهد األسود، وأبرزهم الشهيد حممود الزرعيين قائد . األقل

وإبراهيم الفرقع وخالد الشاكر وبسام صبيحات وعبد الكرمي صبيحات الفهد األسود يف مدينة جنني، وإبراهيم الزريقي 
وعوض ) أبو السعيد(ووليد السوقي وأمحد العبوشي وحممد السعدي  و احلسن وباسم شعبانوإياد مسار ومهدي أب

الكرزان وأمحد أمني كميل وحسن عاهد كميل وحممد جني وحسن عساف كميل وأسامة إبراهيم نزال وحسني 
وأمني حممد رحال وحممد علي مديرس وحممد صادق كميل ) الكخ(عماد عتيق وأمحد مصطفى دقة ات وحصبي

ومن أبرز قادة جمموعات الفهد األسود يف جنني، والذين مت اعتقاهلم وما زالوا إىل حلظة . وبدر شافع نزال) طقطق(
 ، وحممد قدورة،)الترك(د تركمان وحمم أسامة السيالوي: الل اإلسرائيليةكتابة هذه الرسالة، داخل سجون االحت

الذي (وبرهان صبيح  وأسامة أبو حنانة ويوسف إرشيد وحممد الصباغ وفيصل أبو الرب ونعمان الشليب وأمين جرادات،
وأمحد عوض كميل حيث كان  ،!)عفي عنه، لكنه مت اعتقاله خالل انتفاضة األقصى وحكم ستة مؤبدات بأثر رجعي

قرية الكفري بالقرب من مدينة جنني، وهو متحصن يف سرداب يف  1993يف اية العام  قائداً للمجموعات، ومت اعتقاله
 49.تاريخ منطقة جننيمن ) غري بعيدأمد إىل (هذه الصفحة  ، وطيظاهرة الفهد األسود حني جرى اعتقاله مت إضعافو

ء مجيعهماً معتقلون قبل اتفاقية أوسلو وقبل قدوم السلطة الفلسطينية، لكنهم مازالوا لغاية وجتدر اإلشارة إىل أن هؤال
وقد كان هناك الكثري منهم قد اعتقل وأفرج عنهم بعد ." أياديهم ملطخة بدماء إسرائيليني"اآلن خلف القضبان حبجة أن 

نهم بقتل عمالء، ومنهم من أعيد مرة أخرى إىل ية من املتهمني مالتوقيع على اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الفلسطين

                                                
  .يف سجن عسقالن  2004ض كميل يف سجنه يف العام لقاء أثناء فترة األسر مع األسري أمحد عو.  49
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السجون الصهيونية مثل عبد الكرمي عويس بتهمة تأسيس كتائب شهداء األقصى، حيث حكم عليه بثماين مؤبدات 
   .  وعشرين عاماً

  
  الذراع العسكري للجبهة الشعبية: النسر األمحر

وقد كانت مهامها شبيهة ، بهة الشعبية لتحرير فلسطنيجمموعات النسر األمحر هي جمموعات عسكرية وأمنية تابعة للج
وقد برزت يف البداية يف مدينة جنني . ولكن كان انتشارها وعدد كوادرها وأفرادها أقل، مبهام جمموعات الفهد األسود

ا الذي كان قائد جمموعتها، فيم) أبو عرب(وخميمها حيث برز منها الشهيد مفيد غزاوي والشهيد يوسف أبو السباع 
وكانت جمموعات النسر األمحر، يف البداية، تعمل بشكل مشترك مع جمموعات . اعتقل العديد من أفراد هذه اموعات

  .الفهد األسود التابعة حلركة فتح، وخاصة الشهيدان يوسف أبو عرب وجنيب حويل
 

 الذراع العسكري حلركة محاس: كتائب الشهيد عز الدين القسام
من قبل  اغتيال واعتقال الكثري من مطارديهاموعات الفهد األسود بجمقدوم السلطة الفلسطينية، وضرب  مع بدايات 

برزت يف حمافظة جنني أوىل جمموعات كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة حلركة املقاومة  قوات االحتالل الصهيوين،
وقد برز اسم الشهيد . شهادية هلا يف العفولة واخلضريةالعمليات االست، حيث كانت من جنني انطالقة محاس-اإلسالمية

رداً على ( نصر جرار الذي ام بإرسال االستشهادي رائد زكارنة من قباطية، واالستشهادي  عمار عمارنة من يعبد
أبو -جي، لتنفيذ هاتني العمليتني مبساعدة حممود احلال)جمزة احلرم اإلبراهيمي اليت نفذها الصهيوين باروخ غولدشتاين

وسعيد بدارنة من يعبد، وهو حمكوم مدى احلياة، أفرج عنه يف عملية تبادل األسرى الفلسطينيني ، مصعب من خميم جنني
  .مع اجلندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط 2011يف العام 

  
  أبناء جننيعمليات عسكرية تارخيية خالدة يف ذاكرة 

لقد كانت هناك عمليات مقاومة مميزة قام ا أبناء خميم جنني تركت أثراً عميقاً يف نفسيات وعقول األجيال يف خميم 
يف اشتباك مسلح امتد طول ساعات الليل حىت الفجر يف احلارة  1969فاغتيال الشيخ حسن أبو سرية  يف العام . جنني

فالشيخ حسن أبو سرية، املنحدر من قربة زرعني، كان أحد أفراد . ريالشرقية يف جنني ما زال يذكره الصغري قبل الكب
فتح والذي كلف مبهام عسكرية يف الضفة الفلسطينية من -أوىل اخلاليا العسكرية التابعة حلركة التحرير الوطين الفلسطيين

هذا فاقه املتواجدين معه وإخوانه ور فقاد اشتباكاً عسكرياً ضد قوات االحتالل  اإلسرائيلي حىت يغطي انسحاب، قبلها
) يف حينه(ويستدعي أهايل املخيم، كذلك، قصة استشهاد طالب التوجيهي  .ما مت حيث نسحب بقية أفراد اخللية بسالم

الذي استشهد جراء قصف من طائرة صهيونية و ، الذي اشتهر خبطه اجلميل يف كتابة شعارات املظاهرات،مسري أبو البان
ومن دالئل خلود هذه القصص يف خميال اهايل خميم جنني، زيارة . املطار القريب من قرية مقيبلة أثناء دراسته بالقرب من

  . احلاج أبو مسري، والد الشهيد مسري أبو البان، ملوقع استشهاد ابنه يومياً مع أن عمر هذا احلاج يبلغ أكثر من مثانني عاماً
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فهي . كرة الفلسطينية عموماً، ويف ذاكرة جنني على حنو خاصوكذلك، فما زالت عملية الشهيد فتحي القانوح يف الذا

العلمية اليت قام ا يف شوارع جنني رداً على قيام االحتالل اإلسرائيلي  بتسميم املياه يف مدارس الطالبات يف مدينة وخميم 
شهيد القانوح باقتحام لقد قام ال. وتسمم أعداد كبرية من الطالبات ومت نقلهن للمستشفيات، جنني من خالل العمالء

جيب عسكري إسرائيلي ومفاجئة اجلنود بطعنات من سكني كانت حبوزته، ما أدى إىل مقتل جنديني إسرائيليني وجرح 
وأثناء االنسحاب صادفته دورية عسكرية ، كانت حبوزة جندي 16-يف حني قام القانوح بكسر بندقية إم، آخر

بكثافة ما أدى إىل استشهاده، حيث مت اختطاف جثمانه ودفنه يف قرية قريبة من إسرائيلية ثانية قامت بإطالق النار عليه 
وكان شاباً رياضياً يلعب ، فتح-وقد كان الشهيد فتحي قانوح أحد أبناء حركة التحرير الوطين الفلسطيين. خميم جنني

  .املالكمة وكمال األجسام
  

ة أبناء خميم جنني، ليصبح عندهم ذاكرة مجاعية البطوالت عرب مراحل متعددة، صقلت شخصيكل هذه التضحيات و
صالبة يف مواجهة قوات االحتالل اإلسرائيلية اليت جعلتهم أكثر شراسة ومليئة بالتضحيات ومليئة بالبطوالت واملقاومة، و

  .ن طريق احلرية معبدة بدماء الشهداء، أن ال شيء يردعها إال القوة، وأعرفوا، تارخيياً
 

  ياقه السياسيخميم جنني يف س 2.4
مرت مرحلة الصراع العريب اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية مبراحل عدة تراوحت بني رفع شعار الكفـاح املسـلح   

)  1974-1968(والـوطين  ) 1968-1964(الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطني وفق ما نص عليه امليثاق القـومي  
ض الشعب الفلسطيين على مدار أكثر مـن قـرن   فقد خا. ملنظمة التحرير، ولكن ذلك انتهى بالدعوة إىل حلل السياسي

حالة من الصراع مع احلركة الصهيونية وإسرائيل على األرض الفلسطينية شارك خالهلـا يف كافـة احلـروب العربيـة     
اإلسرائيلية من أجل البقاء، وبادر يف اندالع الثورات واالنتفاضات الكربى على مدار أكثر من قرن، لكنه مل يرفض احلل 

وقد برز هذا بشـكل واضـح يف   . 1967القائم على التعايش والقبول حبل الدولتني، خاصة بعد نكسة العام  السياسي
، واليت متخضت عن ظهور مبادرة السالم الفلسطينية اليت استندت إىل قرارات 1987عام يف الأعقاب االنتفاضة الكربى 

لذلك . 1988 إعالن وثيقة االستقالل يف العام ت يف، وترمج338و 242و  181الشرعية الدولية وأبرزها القرارات 
فلسطيين مشترك، كان رئيسه فلسطينياً الراحل -الذي شارك فيه الفلسطينيون بوفد أردين 1991عقد مؤمتر مدريد عام 

وقد صاحب ذلك عقد مفاوضات سرية جرت . مفاوضات ثنائية وأخرى متعددةبعده عقدت حيث حيدر عبد الشايف، 
وفد فلسطيين ضم الرئيس الفلسطيين احلايل حممود عباس وأمحد قريع وياسر عبد ربه، فيما ضـم الوفـد    يف النرويج بني

بني الرئيس عرفات  يتم إال عرب تواصللكن حسم اخلالفات مل . اإلسرائيلي طاقم من وزارة اخلارجية برئاسة أوري سافري
  .ة النرويجمن تونس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابيني ووزير خارجي
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وعلى الرغم من تأسيس السلطة الفلسطينية وعودة قيادة منظمة التحرير إىل أراض فلسطينية حتكمها حكماً ذاتياً ضـيقاً  
اإلسرائيلية تعثرت ألسـباب أبرزهـا   -الفلسطينية" عملية السالم"ا، إال إن ، بدءاً من غزة وأرحي1994من العام اعتباراً 

، األمر الذي أصبح عرفاً لدى "إنه ال يوجد لديه تواريخ مقدسة"وإعالن رابني بشكل متكرر تعنت احلكومة اإلسرائيلية، 
وقد انتهت هذه . احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، والدعم املطلق الذي اشتهرت به الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل

فوز بنيامني نتنياهو باالنتخابات اإلسرائيلية رغم رفعه يف تل أبيب، لي" إيغال عمري" يداحلقبة باغتيال إسحاق رابني على 
عرفات أرغمه على االتصـال بـه   الرئيس لكن ." يتفاوض مع الرئيس عرفاتلن و ،جيلسيصافح، ولن لن "شعار أنه 

لـك  حيث مت التوقيع بعد ذ. 1996يف العام " هبة النفق"احلكومي بااليار عرب ما مسى بـ والتفاوض معه مهدداً ائتالفه
العملية "على اتفاق اخلليل، وعاد حزب العمل ليشكل احلكومة برئاسة إيهود باراك رئيس حزب العمل الذي قرر وقف 

العمليـة  "عرب إفشاله قمة كامب ديفيد الثانية، اليت حاول الرئيس األمريكي بل كلنتون يف أواخر عهده إنقـاذ  " السلمية
الـرئيس  تلك القمـة  ، حيث ضمت 2000يف العام لالجئني والقدس عرب حماولته فرض حل جمحف لقضييت ا" السلمية

وقد كان فشل هذه القمة، والتحريض اإلسرائيلي واألمريكي . الفلسطيين ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي باراك
... ألقصىعلى الفلسطينيني عموماً، وعلى الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات بوجه خاص، واقتحام أرئيل شارون املسجد ا
  .  كانت جمموعة من الشرارات اليت أهبت االنتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة األقصى، وأسهمت يف اندالعها

  
  املالمح التفصيلية ملرحلة املفاوضات الثانية

ائيلي على إن اعتربنا أن مرحلة املفاوضات األوىل تتمثل يف والية اسحق رابني الذي تعرض لالغتيال على يد اليمني اإلسر
خلفية توقيعه اتفاق أوسلو مع رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ياسر عرفات، وما تاله من والية مؤقتة حلليفة 
وعضو حزبه ونائبه مشعون برييس، حيث اتسمت هذه املرحلة حبالة من التوافق على إطار العمل العام بني اجلانب 

فإن املرحلة الثانية قد متت إدارا من قبل رئيس الوزراء املنتخب يف ... تفاصيلالفلسطيين واإلسرائيلي والتحاور حول ال
  . عن حزب الليكود بينيامني نتانياهو 1996العام 

  
مع الفلسطينيني، ويصف الضفة الغربية بالقلب النابض " العملية السلمية"لقد قاد نتنياهو تياراً سياسياً ميينياً ال يؤمن بـ

وقد وصل نتنياهو إىل سدة احلكم إثر حالة من . اليت ال جيوز التخلي عنها بأي حال من األحوال" ةالدولة اليهودي"لـ
االحتقان يف الشارع اإلسرائيلي إثر سلسلة من العمليات االستشهادية يف املدن اإلسرائيلية يف ظل حالة انتقال حاد يف 

يف أول انتخابات إسرائيلية مباشرة لرئيس احلكومة حتولت ومع صعود اليمني . الشارع اإلسرائيلي من اليسار إىل اليمني
  .العالقة التفاوضية بني اجلانبني إىل املواجهة بدالً من التفاوض احلقيقي

   
ويف هذه التحوالت، انتقلت السياسة الفلسطينية إىل خوض حالة من ااة السياسية واإلعالمية وقيادة املقاومة الشعبية 

وقد جاء ذلك إىل جانب . مدينة القدس اليت قادا احلكومة اإلسرائيلية اليمينية بقوة يف هذه املرحلة لعمليات التهويد يف
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املواجهات االستيطانية واليت كانت مسارحها مواقع خمتلفة كجبل أبو غنيم قرب القدس وبرج اللقلق ورأس العمود، 
واسعة، واليت حتولت يف رام اهللا إىل مواجهة مسلحة أوىل املواجهات الشعبية ال 1996أيلول من العام شهر شهد قد و

إثر شق نفق إسرائيلي حتت " إنتفاضة النفق"بشكل حمدود، بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف إطار ما يعرف بـ
اً وإثر هذه املواجهات اليت أوقعت العديد من الشهداء، رعت الواليات املتحدة اتفاقاً حمدود. أساسات املسجد األقصى

مت على إثره االنسحاب من جزء كبري من مدينة اخلليل، واإلبقاء على جزء آخر بيد إسرائيل،  "اتفاق اخلليل"ـمسي ب
وقد أدى التجاهل  50.الدولية TIPHوجيء إىل املدينة بقوات  H2و   H1وقسمت املدينة إىل ما يعرف مبناطق 

والتعنت اإلسرائيلي يف التعامل مع االحتياجات املعيشية والتنموية الفلسطينية إىل ازدياد حالة االحتقان والضغط يف 
  .الشارع الفلسطيين

  
مت توقيع اتفاق واي ريفري بني الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيامني  1998ويف العام 

الضفة الغربية، وإنشاء توسيع مناطق السيطرة الفلسطينية يف هو برعاية الواليات املتحدة األمريكية، ومشل االتفاق نتنيا
امليناء اجلوي والبحري الفلسطيين يف غزة، وتسوية املستحقات الفلسطينية لدى إسرائيل، إال إن عملية التنفيذ جاءت 

وقد تال هذا االتفاق زيارة تارخيية ألول رئيس أمريكي  51.على أرض الواقععسرية للغاية ومل يتم تنفيذ االتفاق عملياً 
لقطاع غزة وبيت حلم  قام ا الرئيس األمريكي بيل كلينتون الذي ألقى كلمة أمام الس الوطين الفلسطيين اليت مت فيها 

قة خبيار الكفاح املسلح كآلية وطنية تعديل معظم بنود امليثاق الوطين الفلسطيين حسب اتفاق أوسلو، وخباصة تلك املتعل
  .لتحرير فلسطني

  
  عودة حزب العمل إىل حلكم

وصل إيهود باراك، رئيس حزب العمل  الصهيوين، إىل سدة احلكم عقب انتخابات مبكرة يف إسرائيل  1999يف العام 
ومع تراجع اليمني، . سرائيلينيسقط خالهلا نتنياهو يف املنافسة معه، حيث فاز باراك بست ومخسني باملائة من أصوات اإل

سادت حالة من التفاؤل يف الساحة الفلسطينية والدولية كون باراك قد أكد يف محلته االنتخابية عزمه متابعة السري على 
يف سبيل حتقيق السالم واألمن رغم أنه أكد على عدم التخلي " املؤملة"و" صعبة"خطى رابني، واختاذ قرارات وصفها بالـ

   1967.52وعدم العودة بشكل تام إىل خط اهلدنة للعام  عن القدس
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على املسار السوري مع جتميد خميب لآلمال على املسار الفلسطيين يف " العملية السلمية"وقد بدأ باراك مبحاولة إطالق 
اعتقاد منه بأن حتقيق النتائج التفاوضية على مستوى امللف السوري سيمثل ختفيفاً للضغط الذي ميثله التعامل مع امللف 

هنا، حاولت الواليات املتحدة األمريكية القيام . ق واي ريفر السابق وتراجع عنهالفلسطيين، فهو مل يقم حىت بتنفيذ اتفا
بني بزيارات مبعوث السالم األمريكي املنحاز إلسرائيل دينس روس ووزيرة اخلارجية مادلني " العملية السلمية"بإحياء 

ريكي بيل كلينتون بإرسال رسالة مباشرة فيما قام الرئيس األم. أولربايت دف عقد قمة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
مؤكداً على أنه سيبذل جهده من أجل الضغط " عملية السالم"الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات طالبه باالستمرار يف إىل 

وقد أكد كلينتون على دعمه آلمال الشعب الفلسطيين باحلرية .  لتنفيذ استحقاقات واي ريفري على اجلانب اإلسرائيلي
للتوسع  1999املصري مع انتقاده من خالل هذه الرسالة اليت وصلت عرفات يف شهر نيسان من العام وتقرير 

  .االستيطاين وجتريف البيوت واألراضي
  

استؤنفت اللقاءات اإلسرائيلية الفلسطينية يف معرب إيرز حيث كان أول لقاء جيمع الرئيس الفلسطيين برئيس الوزراء 
ملوقف اإلسرائيلي منصباً على الدخول بنقاش قضايا الوضع النهائي بصورة مباشرة دون اإلسرائيلي املنتخب، وكان ا

تأجيل فيما طالب اجلانب الفلسطيين بتنفيذ استحقاقات واي ريفري اليت مل ينفذ منها إال جزء بسيط للغاية واستكمال 
بعد ضغوط أمريكية وتدخل مصري ، و1999أيار من العام  املرحلة االنتقالية اليت كان من املفترض أن تنجز يف

على تنفيذ التزامات املرحلة االنتقالية على ثالث مراحل من االنسحابات وحترير  ورويب وافق اجلانب اإلسرائيليوأ
األسرى وبناء ميناء غزة البحري فيما التزم اجلانب الفلسطيين بالشروع مبفاوضات املرحلة النهائية يف شهر شباط من 

  2000.53العام 
  

. وكما درجت السياسة اإلسرائيلية العامة يف املفاوضات مع الفلسطينيني، مل يقم باراك بتنفيذ التعهدات اليت التزم ا
وهذا ما دفع الفلسطينيني إىل التخوف بصورة كبرية من نتائج أية عملية تفاوض مع حكومة إيهود باراك، لكن رئيس 

غري متوقعة بشرط أن يكون " تنازالت"مريكي بيل كلينتون جبديته بتقدمي الوزراء اإلسرائيلي استطاع إقناع الرئيس األ
وهذا ما دفع الرئيس األمريكي لتبين موقف باراك . ذلك خالل قمة تفتح ملفات الوضع النهائي وتعاجلها بشكل ائي

  .ليدفع بوزيرة خارجيته ومبعوث السالم األمريكي للمنطقة من أجل العمل على التحضري للقمة
  
  مة كامب ديفيد وما بعدهاق

لقد كان املوقف اإلسرائيلي مستنداً على تبين عقد قمة تقوم على طرح كافة امللفات يف حماولة لتحقيق إجناز على الصعيد 
بدأ باراك وطواقمه التفاوضية باالستعداد للقمة عرب عقد االجتماعات وهنا، . د الفشل يف امللف السوريالفلسطيين بع
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العالقة وإفراز جمموعات ختصص لكل من قضايا الوضع النهائي، إىل جانب العمل على إيفاد وزير واللقاءات ذات 
اخلارجية شلومو بن عامي ملقابلة الرئيس ياسر عرفات الذي وجه خطاباً فلسطينياً تفصيلياً يناقش اخلرائط واألرقام 

  54.واملواقف مقابل رؤية عامة وجتنب للخوض يف التفاصيل من قبل بن عامي
  

ويف اية احملاوالت األمريكية واإلسرائيلية، وافق الفلسطينيون على االخنراط يف قمة كامب ديفيد بعد أن قام الرئيس 
املصري السابق حممد حسين مبارك بدور الوساطة لدى الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات من أجل دفعه للذهاب إىل القمة 

مة وفق ما صرح لوزيرة اخلارجية األمريكية وللرئيس األمريكي شخصياً عرفات من نتائج فشل القالرئيس رغم ختوف 
  55.يف ظل عدم االستعداد وعدم وجود املناخ العام املساند إلجناح قمة تنهي ملف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي

  
على الدولة  ياسر عرفات على أي عرض للحصولالرئيس الواقع أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي كان يراهن على موافقة 

الفلسطينية وذلك من أجل التخلص من الضغوط الداخلية اليت تدفعه إىل حتقيق أي إجناز يثبت صحة اختياره للمسار 
فيما اعترب . السياسي والتخلي عن الكفاح املسلح من جهة، وبسبب تراجع املساندة العربية له وخياراته من جهة أخرى

لياً يف ظل تراجع شعبيته بشكل حاد، وتقدم التضامن الشعيب مع التيارات باراك أن عرفات مير بأسوأ حاالته داخ
اإلسالمية اليت بدأت تأخذ حيزاً واسعاً يف الشارع الفلسطيين، خاصة وأن فترة ما قبل القمة شهدت مسريات واسعة 

صراً على عقد القمة من أجل أما كلينتون فقد كان م. منددة باخليار السياسي، ومطالبة باملقاومة املسلحة يف تلك الفترة
تتويج جهوده اليت بذهلا خالل فتريت واليته يف الشرق األوسط باتفاق تارخيي حياكي مشهد مصافحة عرفات ورابني 

وقد تعزز ذلك خباصة ألن فترة الوالية الثانية . 1993برعاية كلينتون يف احلديقة اخللفية للبيت األبيض يف العام 
ن الضربات السياسية له شخصياً واليت كان أبرزها فضيحة عالقته اجلنسية الشهرية باملوظفة لكلينتون شهدت العديد م

  . بالبيت األبيض مونيكا لوينسكي
  

قبل أن يصل الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات إىل الواليات املتحدة األمريكية، مر بالقاهرة يف رسالة للتأكيد على 
ربية وقطاع غزة موجة احتجاج واامات واسعة باخليانة والتنازل للذاهبني إىل فيما شهدت الضفة الغ. مرجعيته العربية

إي إما أن يكون احلل شامالً لكافة امللفات أو أن ال : القمة، وفيما مت االتفاق على التعامل مع القضايا كحزمة واحدة
وحة مركزاً على القدس واطلع على يكون، وفيما قام الرئيس األمريكي بدراسة تفصيلية وشخصية لكافة امللفات املطر

  56.طرق إدارة املفاوضات السابقة واملماثلة
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بعد أربعة عشر يوماً من املفاوضات يف قمة كامب ديفيد، وصل اتمعون للقاء النهائي والذي مجع صائب عريقات 
لفلسطيين واإلسرائيلي سني اوشلومو بن عامي بالرئيس كلينتون بعد أن خاض الرئيس األمريكي جولة سابقة مع الرئي

من خالهلا كافة األوراق املطروحة يف القمة دون أن يصل لصيغ توافقية خاصة يف ملف القدس الذي وقف  استنفد
وقد انصب اللقاء األخري على مناقشة هذا امللف حيث طرح الرئيس األمريكي سيادة ." الطرفني"كحجز عثرة بني 

وقد كانت، . سيادة حتت احلرم مع ضمان عدم حفر إسرائيل أسفل هذه املنطقةمع " املبكى"إسرائيلية على منطقة حائط 
" السيادة الفلسطينية"يف النهاية، منطقة احلرم هي نقطة اخلالف الرئيسة حيث مل يقبل اجلانب اإلسرائيلي إيراد كلمة 

  57.على احلرم" لسيادة الدينيةا"على احلرم بأي شكل من األشكال وكان املقترح اإلسرائيلي يقوم على استبداهلا بكلمة
  

تح للمرة األوىل، فقد اتبعت إسرائيل أسلوباً لقد رشح عن القمة تباين فلسطيين إسرائيلي أمريكي يف ملف القدس الذي فُ
متدرجاً يف التعامل مع هذا امللف بدئاً من احلديث عن األحياء اخلارجية والداخلية مع التركيز على األحياء الداخلية 

الذي اعتربته إسرائيل " احلي اليهودي"ومروراً برفض إسرائيلي قاطع لفتح أي حوار حول . خاصة احلي األرمينوبصورة 
وانتهاًء بالنقطة اليت فجرت امللف وكانت باألساس كامنة يف السيادة على منطقة احلرم . ملفاً مغلقاً غري قابل للنقاش

سفل احلرم ومبنطقة حائط الرباق، فيما مل تكن ملفات الالجئني وأسفله، حيث رفضت املطالب اإلسرائيلية بالسيادة أ
   58 .واحلدود واألمن قد حققت أي تقدم يفضي للوصول إىل اتفاق حقيقي وائي

  
لمطالب اإلسـرائيلية،  رضوخ للوبالرغم من احملاوالت املتكررة من الرئيس األمريكي وممارسة ضغوط على الفلسطينيني ل

أصر على ضرورة إزالة االحتالل اإلسرائيلي عن كامل حدود مسك باحلقوق الوطنية الثابتة ين املتالرئيس الفلسطيإال أن 
زيـرة  وقد جاء ذلك بشكل صريح يف العبارة املشهورة اليت وجهتها و. بشكل كامل حىت لو هدد حياته باخلطر 1967

أنت أول رئيس يف العامل يقول لرئيس "ا قائله ولربيت للرئيس الفلسطيين ياسر عرفات عباراخلارجية األمريكية مادلني أ
أنت تعلم أيها الرئيس الفلسطيين أن الواليات املتحدة "فقالت " ال،: "فرد عليها الرئيس عرفات" أكرب دولة يف العامل ال،

أنـا  "ات رد عليها قـائالً  لكن الرئيس الفلسطيين ياسر عرف." قادرة ليست فقد على إزالة قيادات بل على إزالة شعوب
وذلك مبـنح  : وكما أسلفنا، فقد طرح كلينتون مشروعه لتقسيم السيادة." ن تكوين أول من يسري يف جنازيتأدعوك أل

إسرائيل سيادة سياسية على األرض حتت احلرم ومنح الفلسطينيني سيادة دينية على املصلني فوق األرض، فرد عرفـات  
هل تعتقد بوجود هيكل : إبقاء سيطرة اإلسرائيليني حتت أسفل احلرم على كلينتون مستفسراً ملاذا تصر أيها الرئيس على

عندها أمر عرفات الوفد . حتت احلرم؟ فرد كلينتون نعم، أقسم أنا وليم بل جفرسون كلنتون أن هناك هيكل حتت احلرم
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رين من متوز عـام  وبذلك انتهت قمة كامب ديفيد رمسياً يوم اخلامس والعش. الفلسطيين حبزم احلقائب ومغادرة واشنطن
  .األمريكي املستضيف" للوسيط"دون التوصل ألي اتفاق بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وسط فشل  2000

  
هنا، أضحت القيادة الفلسطينية حبالة من اإلحباط بعد القمة وهذا ما استدعى بالضرورة نشاطاً دبلوماسياً فلسطينياً قاده  

ات، وقد جاء هذا التحرك بشكل أساسي دف البحث عن دعم عريب ودويل للمواقف الرئيس الفلسطيين ياسر عرف
وهنا، كذلك، أراد الرئيس الفلسطيين  59.الفلسطينية بعد بدء حالة من الفتور واجلفاف يف العالقة الفلسطينية األمريكية

أن يسلح موقف التأييد الشعيب الفلسطيين والعريب الداعم له بدعم رمسي من قبل الدول العربية بشكل خاص، وقد مشلت 
أما يف السياق العريب، فقد زار مصر . جوالت عرفات الدولية كالً من باريس وموسكو ومدريد بشكل أساسي

  .العريب والسعودية ودول املغرب
  

  املوقف اإلسرائيلي بعد قمة كامب ديفيد
فكان مثة . لقد نشطت املاكينة اإلعالمية اإلسرائيلية بعد قمة كامب ديفيد على أكثر من صعيد، وبتدرج يف املواقف

بن عامي، والذي اعترب أن كامب ديفيد  بعض املواقف شبه اهلادئة واليت مثلها وزير اخلارجية اإلسرائيلية باإلنابة، شلومو
جاءت بالكثري من التقدم على شكل التفاوض واليت منها الوصول ألول مرة لنقاش قضايا الوضع النهائي وخاصة قضية 

لكن بن عامي أحنى بالالئمة على . القدس ذا العمق وبالتقارب الذي مت، وتشكيل تصور عام لشكل االتفاق املستقبلي
بالتوقيع على اتفاق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي " الفرصة التارخيية "سطيين ياسر عرفات حيث امه بإضاعة الرئيس الفل

واعترب بن عامي يف لقاء موجه للعامل العريب أن عرفات حاول حتويل 60.الذي قدم ما مل يقدمه أي رئيس وزراء سابق
وأشار إىل أن الرغبة الفلسطينية بالسيادة الكاملة على احلرم الصراع إىل ديين وهو ما ال ترغبه إسرائيل على حد قوله، 

  .وما حتته وما حييطه حىت حائط الرباق كان سبباً فلسطينياً لعدم الوصول التفاق، داعياً عرفات للقبول مبا مت التوصل إليه
  

الفلسطينيني، وبدأ بتحميل  أما رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف حينه إيهود باراك، فقد قاد بنفسه اهلجوم اإلعالمي على
الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات مسؤولية إفشال القمة، وفقدان الفرصة التارخيية الذهبية للوصول التفاق يف ظل تقدميه 

كما طرح باراك صورةً تالعب من خالهلا بالنسب اليت قدمها للفلسطينيني، ." عرضاً سخياً غري مسبوق للفلسطينيني"
نسب األراضي وتبادل األراضي واملستوطنات املخالة واخلالف حول السيادة والسيطرة على وشرح التفاصيل حول 

وقد متيز أسلوب عرض باراك باهلجوم املباشر وغري املسبوق على الرئيس عرفات  61.احلرم وفق رؤية إسرائيلية خالصة
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للتوقيع على اتفاق ائي، بل إن باراك  الذي وصفة باملراوغ وغري املستعد لتقدمي أي تنازل دون وجود أي نية فلسطينية
  .وصف عرفات بالشخص الذي ال حيترم تاريخ اليهود

  
وبذا، فقد برعت الرواية اإلسرائيلية يف تسويق نفسها من خالل أدوات النشر واإلعالم اإلسرائيلية واحلليفة هلا، وخباصة 

ود شريك فلسطيين جدي قادر على الوصول إىل عدم وج"األمريكية، يف كل أرجاء العامل واليت ارتكزت على إبراز 
وحتميل الرئيس عرفات املسؤولية عن الفشل، وترويج صورة ترتكز على سخاء العرض اإلسرائيلي يف هذه " اتفاق سالم،

القمة وتضخيم العروض اإلسرائيلية من خالل التالعب بالنسب واملسميات يف متهيد لتحميل الرئيس الفلسطيين أية 
 .نتائج فشل هذه املفاوضات مسؤولية عن

  
الالفت أن املوقف األمريكي جاء متماهياً مع الرؤية اإلسرائيلية بعد أن كان الرئيس األمريكي بيل كلينتون تعهد مسبقاً 

وقد أشاد كلينتون بشجاعة باراك بصورة الفتة يف املؤمتر . بعدم حتميل اجلانب الفلسطيين مسؤولية فشل القمة مسبقاً
قمة الذي تاله دعوة من قبل هيالري كلينتون سيدة الواليات املتحدة األمريكية األوىل لقطع املساعدات عن اخلتامي لل

بل ومشلت إجراءات ما بعد كامب ديفيد تصاعداً إجيابياً يف  62.الفلسطينيني يف حال مت إعالن الدولة من جانب واحد
وشهدت األسابيع اليت تلت القمة . عالقات األمريكية الفلسطينيةالعالقات األمريكية اإلسرائيلية مقابل تراجع كبري يف ال

شبه انقطاع يف العالقات املباشرة بني الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات والرئيس األمريكي كلينتون، تاله رفض العمل 
  .على عقد قمة تالية وسريعة

  
  اللقاءات األخرية وانسداد األفق

ني الرئيس الفلسطيين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي دامت قرابة الشهرين شهدت جولة بعد فترة من االنقطاع يف اللقاءات ب
واسعة للقاءات املكوكية بني سياسي الطرفني يف أماكن خمتلفة من العامل، اجتمع الرئيس عرفات بباراك يف مرتل األخري 

وقد . بناء على تفامهات كامب ديفيد يف القدس يف لقاء محل أجواء من التفاؤل بإمكانية التقدم من جديد حنو حل دائم
يف هذا السياق، حذر  63.متخض عن هذا اللقاء عودة انطالق جمموعات العمل املشتركة برعاية أمريكية يف واشنطن

باراك من مغبة دخول أرئيل شارون زعيم حزب الليكود واليمني اإلسرائيلي للمسجد األقصى، الرئيس ياسر عرفات 
ة األمريكية بارزاً يف هذه املرحلة مع اقتراب اية الرئيس األمريكي بيل كلينتون من ايتها فيما مل يكن دور القياد

  .وانشغال املستوى السياسي األمريكي بالشأن الداخلي بصورة أساسية
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، دخل شارون املسجد األقصى دون أن يلقى أي ممانعة من قبل 2000ويف الثامن والعشرين من أيلول يف العام 
وقد كان هذا، بشكل مباشر، هو ما فجر . اإلسرائيلية برئاسة باراك وحبراسته رمسياً من قبل حوايل ألف شرطي احلكومة

ومع ارتفاع وترية االنتفاضة، اجتمع باراك وعرفات ." عملية السالم"انتفاضة األقصى، ووجه الضربات النهائية لـ
ن أجل حماولة وقف االنتفاضة، ومت طرح عدد من النقاط م 2000وأولربايت يف باريس يف شهر تشرين األول من العام 

من أجل العودة إىل املفاوضات اليت تطرح من خالل بيان يشمل وقف إطالق للنار وانسحاب للقوات اإلسرائيلية 
-، واالنتقال إىل شرم الشيخ لعقد قمة بني الطرفني برعاية مصرية2000خلطوط ما قبل الثامن والعشرين من أيلول 

لكن الرئيس ياسر عرفات، حسب بعض املصادر، انسحب من املباحثات وتوجه إىل شرياك قبل . ية مشتركةأمريك
هنا، شهدت مرحلة ما بعد باريس استخدام باراك واجليش اإلسرائيلي . مغادرة فرنسا لتستمر املواجهات بني اجلانبني

مدن الضفة الغربية املختلفة وغزة، وحتولت  للطريان احلريب من أجل قصف مراكز األجهزة األمنية الفلسطينية يف
  . إلسرائيل لكي تنتقم من الفلسطينيني حبرب شاملة" ذهبية"االنتفاضة إىل فرصة 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 

 
  

  :الفصل الثالث

 اإلعداد للمعـركة 
  )اخلارطة وامليدان(

  

  إرهاصات كسر السور الواقي 3.1                              
  تشكيل غرفة العمليات املشتركة 3.2                              
  الفلسطينيةوضعتها املقاومة  للمعركة كمااخلطة العسكرية  3.3                              
  واالستهدافاهلدف : خميم جننيتصفية املقاومة يف  3.4                              
 عادة احتالل جننيإ: 1/4/2002اإلثنني  اليوم األول،) ما قبل(  3.5                              
  قوات االحتالل  اإلسرائيليلاخلطة العسكرية ": O"مقابل اخلطة " U"اخلطة  3.6                              

  

  ." ال أريد نقاش. وإما ننتصر ،العسكرية إما نستشهد بالبدلة"          
  أبو جندل-القائد الشهيد                                             

  
  
  
  

  
  
  
  



60 
 

  اخلارطة وامليدان-اإلعداد للمعركة: الفصل الثالث
  

يعمل هذا الفصل على توصيف األجواء اليت سبقت شن العدوان اإلسرائيلي على خميم جنني، وخباصة تصعيد األعمال 
العدائية على املدن الفلسطينية، وحصار الرئيس ياسر عرفات يف مبىن املقاطعة يف رام اهللا، ويئة الساحة اإلسرائيلية 

بعد هجمات " عقدية بوش"اليت أتاحتها " احلرب على اإلرهاب"جواء والعاملية لضربة موجعة للفلسطينيني باستغالل أ
السور "يغطي هذا الفصل هذه األجواء من إرهاصات شن عملية . على أمريكا 2001احلادي عشر من أيلول يف العام 

عدوان على يد املقاومة الفلسطينية، وذلك ببدء التجهيز لصد ال" السور الواقي"يغطي إرهاصات كسر، كما "الواقي
جنني، وذلك عرب البدء بتشكيل غرفة العمليات املشتركة،  حملافظة 2002الحمه يف اجتياح آذار اإلسرائيلي الذي تبدت م

للحيلولة دون تصفية املقاومة يف خميم جنني اليت  املقاومة الفلسطينية الفلسطينية للمعركة علىاخلطة العسكرية ووضع 
اليوم األول من املعركة، أي اإلثنني ) ما قبل(، يتناول هذا الفصل سردية وهنا. كانت هدف احلملة اإلسرائيلية

وعلى تكهنات املقاومة " ،عادة احتالل جننيإ"، مركزاً على فظاعة املخطط اإلسرائيلي الراغب يف 1/4/2002
     .وتصفية املقاومةالجتياح املخيم " O"مقابل اخلطة " U"اخلطة الفلسطينية باخلطط العسكرية اإلسرائيلية، وخباص 

  
  إرهاصات كسر السور الواقي 3.1

مع تكثيف عمليات العدوان اإلسرائيلية على الفلسطينيني، وخباصة بعد قدوم أرئيل شارون إىل السلطة وإطالق خطته 
رية أبقت املؤسسة األمنية العسكاليت قيل إا جاءت رداً على العلميات االستشهادية، " السور الواقي"املعروفة بـ

وقد جاء دور . الزمين لعمليتها العسكرية اليت نفذت خطة شارونمن جنني ونابلس يف آخر اجلدول  اإلسرائيلية كالً
، بعد أن كانت القوات الصهيونية قد اجتاحت مدين 2002جنني دور اجتياح خميم جنني يف بداية نيسان من العام 

للمؤسسة العسكرية س يف اليوم التايل، فكانت املفاجأة ليس فقط نابلمدينة  قد ذلكو .جنني بكاملها يف شهر آذار
ات السياسة، وقلبت كل يف اجتاه وإمنا للعامل أمجع، هذه املفاجأة اليت أحدثت تغرياً سريعاًاالحتاللية، واألمنية اإلسرائيلية 

يف  وكماً رائيلية املتفوقة نوعاًأحالم شارون برؤية استسالم فلسطيين سريع أمام آلة احلرب اإلس تبددتاملوازين، حني 
  .معركة خميم جنني

    
رية والسياسية مبا يتعلـق  على مستوى القيادتني العسكيف املواقف، يف جنني وخارجها، اختالف مثة  وقبيل املعركة، كان
 التنظيمات كانـت ية املطلوبة ألبرز برز القيادات العسكر، خاصة وأن أ"املطلوبني"و" املطاردين"إبقاء  وبضرورة إخالء أ

 لتوفري احلمايـة ملـن   وشكل منوذجاً هلم،" امللجأ اآلمن"خميم جنني  ففي حينه، كان. الميمن فتح ومحاس واجلهاد اإلس
ضد أهـداف إسـرائيلية رداً علـى أعماهلـا     " عدائية"نتيجة الامهم بالقيام بأعمال  عجزت إسرائيل عن الوصول هلم
  . الوحشية خالل انتفاضة األقصى
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 سالمي حملمود طوالبـة رغم املطالب الواضحة من القيادات السياسية مثل مطالبة رمضان شلح رئيس حركة اجلهاد اإلف

األخرى كحركيت فتح ومحـاس،  الفصائل  اإلسالمي، وما شابه ذلك يف حالة برز املطلوبني من اجلهادبضرورة خروج أ
املخيم لتكتمل صورة امللحمة لتعـرب  واالستشهاد على اخلروج من واملقاومة للنصر أو البقاء ولكن هؤالء املقاومني آثروا 

ن بقاءنا هو أ"، متيز ردي الشخصي يف وهنا. ذاا عن صدقيتهم أمام أهايل املخيم الذين آمنوا برسالة اجلهاد واالستشهاد
بل وحنن أيضـاً كشـباب   ن الذين يرسلون لالستشهاد يف العفولة وحيفا، لألهايل بأنه ليس أبناؤهم الوحيديأكرب رسالة 

من علينا أن نتحمل املسؤولية ونثبت للناس بأننا حنن أيضاً على نفس الدرجة  ،واحملافظة مسئولني وقياديني يف هذا املخيم
مراهنـة  االحتاليل اإلسرائيلي، وضرورة حتدي الصلف  :، كان القرار بالصمود من زاويتنيبالتايلو ."االستعداد للتضحية

وكذلك، فقد كانـت  . ود خميم جنني وقدرته على اجتراح معجزة ستتحول إىل أسطورةعمار على صم أبوالرئيس األخ 
  . صرار القيادات العسكرية على البقاء يف املخيمويات العالية جداً داخل املخيم حافزاً إضافياً إلاملعن
  

  تشكيل غرفة العمليات املشتركة 3.2
ولكن ، يادة امليدانية املباشرة للمعركةالق قبل بدء معركة خميم جنني مبثابة اليت مت تشكيلها" غرفة العلميات"لقد كانت 

االجتياحات  نإ .ىل حرب العصابات وحرب الشوارعإ قربأ بل ،النظامي الرمسيوليس باملفهوم العسكري الكالسيكي 
طين واإلسالمي الواملتكررة ملخيم جنني جعلت هناك حاجة ماسة لتشكيل قيادة عسكرية مشتركة لفصائل العمل 

 تدعيم مقاومةبطط العسكرية الالزمة والكفيلة مسؤولية مباشرة عن وضع اخل مسئولةلتكون  ، وذلكواألجهزة األمنية
جنحة العسكرية للقوى الوطنية ذلك مت تشكيل غرفة عمليات مشتركة متثل كافة األل. وصمودهم أهايل خميم جنني

  .يةالفلسطين منيةجهزة األسالمية واألواإل
  
كتائب ن ني مممثلة مبقاوم( الفلسطيين فتح حركة التحرير الوطين، أخوة سبعةومني يف غرفة العمليات كان عدد  املقا لقد

حركة اجلهاد و، )كتائب عز الدين القسامني من ممثلة مبقاوم(حركة املقاومة اإلسالمية محاس و، )قصىشهداء األ
القوة التنفيذية يف األمن جزء من خاصة الفلسطينية، ومنية األجهزة األو، )سرايا القدسن ني مممثلة مبقاوم(اإلسالمي 

من يريد الشهادة، ويشارك يف معركة كمعركة بريوت، : "وكان هؤالء ممن تبعوا القائد أبو جند حني قال ،الوطين
  ." فليتبعين إىل خميم جنني

  
ة فلغر رئيساً) أبو جندل(يوسف رحيان قبها املقاوم كة أن يكون لعمليات املشتراتفق مجيع املقاومني يف غرفة اوقد 

خلربته العسكرية وجتربته الكبرية يف لبنان وخوضه معارك عديدة يف صفوف حركة التحرير وذلك ، شتركةالعمليات امل
 ،جلمهوري العراقييدي قوات العاصفة واحلرس اأعلى تدريبه رفيع املستوى لو ،الوطين الفلسطيين فتح والثورة الفلسطينية

وصار يعرف بعدئذ  .عرب تارخيه النضايل الطويل واالستعداد الكامل للتضحية ،كمته وشجاعته وإرادته ومهته العاليةحلو
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، الذي كان على تواصل مستمر مع الرئيس وقد مت إطالع القائد الوطين مروان الربغوثي." الدينمو"أو " املايسترو"بـ
مت االتفاق على هنا، و .العمليات، وكان على تواصل مباشر معي ومع الشهيد زياد العامر على تفاصيل غرفةأبو عمار، 

القرب من بيت ب ولوكان املقر األ .عتمد الثاينحدمها يأر يف حال دم ،ن يكون هناك مقران لغرفة العمليات املشتركةأ
صبحت كل أحداث املعركة مت تدمري املقرين وأنه مع تقدم أال إ ،والثاين يف بيت بسام الدمج ،بو كمال الطوباسيأ

  !البيوت مقرات
  

إال أن التنسيق كان على مستوى عال  ،خوة يف غرفة العملياتمرجعية ميدانية وتنظيمية لكل األ وعلى الرغم من وجود
م يف وضع خطة عسكرية تساهات املشتركة يقع على عاتق قيادة غرفة العمليكان و، السرعة والدقة والثقةمن  جداً

، وكان ر على االحتالل الصهيوينحتقيق النصبغية  ،أهايل خميم جنني الدفاع عنو قوات االحتالل اإلسرائيلي مقاومة
املعرفة التامة لقدرات وعدة وعديد من رغم وعلى ال. املطلوب من مجيع املقاومني االلتزام باخلطة العسكرية املرسومة

سرائيلية وضخامتها وفعاليتها وفتكها وقدرا ا ما قورنت بعدة وعديد قوات اإلذإوتواضعها وبساطتها  ،املقاومة عسكرياً
ني سرائيلياإل ودمرتفعة مقارنة باجلنني كانت الفلسطيني نيالروح املعنوية والقتالية للمقاوم إال إن ،مريية الكبريةالتد

عن بيته  داًيوذاك يقاتل بع ودفاعاً عنهم، ههلأفهذا يقاوم يف بيته ومكانه وبني " عش الدبابري،"القادمني، كغزاة، إىل 
  . ، وخدمة حلرب قذرة تشن على الجئني رحلوا من أوطام أكثر من مرةهلهأومكانه و

   
، منيةاأل-اللجنة العسكرية) 1: (، هيمت التوافق على تشكيل جلان خمتلفة خمتصة يف غرفة العمليات املشتركةقد و

، ومكافحة ةسرائيليوجتمع املعلومات عن حتركات قوات االحتالل اإل ،املقاومة العسكريةاحتياجات ومهمتها إحصاء 
يف  اعالم احمللية والعربية والدولية ووضعهخماطبة وسائل اإلومهمتها  ،عالميةاإل واللجنة) 2(؛ عمليات االختراق األمين

بالتعاون مع جلنة التعبئة  هيونية، وخوض معركة احلرب النفسية ضد القوات الصصورة سري وتطورات املعركة
وإمدادات؛  هايل من مواد متوينية وغذائيةن واألوتوفري كل ما حيتاجه املقاوم، ومهمتها ةجنة التموينوالل) 3(؛ والتحريض

؛ ثناء سري املعركةأوضاع اجلرحى أوالعمل على متابعة  األولية، واإلسعافاتتوفري الدواء  ، ومهمتهاصحيةال لجنةوال) 4(
واملقاومني من خالل بيانات  لألهايلعلى رفع املعنويات وشحن اهلمم ، ومهمتها العمل جلنة التعبئة والتحريضو) 5(

الثورية عرب مكربات الصوت يف املساجد ومكربات الصوت احملمولة على  واألناشيد واألغاينوالتكبري  وإشارات
 .من خالل خماطبتهم باللغة العربية اإلسرائيليات االحتالل وتثبيط عزمية جنود قو ،السيارات ومكربات الصوت اليدوية

 وحمرضاً ومسعفاً إعالمياً جتد املقاوم ناطقاً األحداث، إال إنكتطور تبعاً لرغم تداخل عمل اللجان وال بد من التنويه، أنه 
  . لألطفال، كيفما اقتضت الضرورةويعمل على توفري التموين والغذاء 

  
  
  



63 
 

 الفلسطينيةوضعتها املقاومة  للمعركة كماة اخلطة العسكري 3.3
على جتارب املقاومني يف امليدان  مت وضعها بناًءعلى الرغم من بساطة اخلطة العسكرية الفلسطينية وتواضعها، فقد 

يني ساعدوا يف رسم حبتة على الرغم من وجود عسكركادميية عسكرية أعلى دراسات  وليس بناًء ،وتراكم خربام
بو جندل رئيس غرفة أوالنقيب  ،بو حممد الديكأ قدموامل ،مثل العميد ركن الدكتور خالد عالركاا أو مالمح اخلطة

  :ةالبنود التاليرتكزت اخلطة العسكرية على حيث ا ،العمليات املشتركة
  

 "قانون االنتصار) داخل خميم جنني(الوحدة الوطنية "مبدأ : مروان الربغوثي  .1

ي هي سر النجاح ألوالقائد الوطين الكبري األسري مروان الربغوثي،  كما يردد دائماًحدة الوطنية هي قانون االنتصار، الو
داد ميان واالستعولعل من أهم عوامل حسم املعركة وحدة املقاومني على األرض، إضافة إىل اإل. مقاومة يف العامل

ر يف معركة خميم جنني انصهار املقاومني يف بوتقة قيادة مشتركة هم عوامل الصمود والنصحيث كان من أ، واجلاهزية
حيث كان هلذه الوحدة الوطنية األثر الكبري وإلغاء التقسيمات احلزبية والتنظيمة،  ،هار هذه القيادة باألهايلواحدة وانص

 .ةسرائيليالل اإلوات االحتيف وجه قلدى أهل املخيم ااة والصمود روح ومعنوياً، يف رفع روح املقاومة 
  

يتسابق يف تقدمي  الكل ، إذيف صور ومشاهد كثرية ،نظريها عزاليت ، وأبرز أوجه هذه الوحدة الوطنية جتلت أروعوقد 
كما حصل يف الكثري من مواقف ، من مال وسالح وافتداء بالروح والدماليت لديه مكانيات املقاومة والصمود إكافة 

، شالؤهمأواختلطت  ،يف عمليات عسكرية مشتركة انصهرت وامتزجت فيها دماؤهمطال واملقاومني باستشهاد اإل
، ة يف امليدان ووحدة الدم واملصريماثلة لكل من يريد معرفة معىن الوحدا زالت ماليت قبورهم املشتركة توحدوا حىت يف و

  . قبل املعركة وبعدها
 

مثل وقف  ،قرارات مهمة وصعبة يف خميم جنني مناقشة ترغب يفسالمي نت قيادة فصائل العمل الوطين واإلعندما كاو
جيمعون قيادة الشعب أعضاء غرفة العلميات املشتركة، أو من ينوب عنهم،  كان مثالً، و التهدئةأ العمليات العسكرية

س مهند-مروان الربغوثيالقائد  ،بو عمارأالرئيس الشهيد  :واحدة يف خميم جننياتصال الفلسطيين وفصائله يف غرفة 
محد الرفيق أ ،حرمضان شلَّالدكتور  ،صالح شحادةالقائد  ،خالد مشعلالسيد  ،ركااأقصى ورئيس انتفاضة األ

هواتفهم النقالة الذين كانوا يفتحون من خالل موجة مفتوحة من االتصاالت مع القادة امليدانيني  ...، وغريهمسعدات
هناك  كانت تربزما دوعن .موآرائه ج نطاق املعركة املباشرة،ف القادة، خارمواقيسمع احلاضرون على الصوت العايل ل
على اجلميع ظور محر حمأ اًفوحدة امليدان كانت خط ،ليناإن تصل أمل نكن نسمح هلذه اخلالفات  ،خالفات سياسية عليا

وذلك ، شكال مهما كانلتفادي أي إ ىل لقاء سريعإكان قادة املقاومة يتداعون  ،ويف حال حدوث أي خالف، جتاوزه
  .اهلزمية الداخلية لوحت، ىل املقاومنياخلالف إحىت ال ينتقل 
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لية واستعداده عا وصموده ومقاومته وحتليه مبعنوياتان حصار الرئيس ياسر عرفات يف املقاطعة يف رام اهللا لقد ك
مني، وخباصة صورته يف الظالم بعد عامالً مهماً يف رفع معنويات املقاو جل احلفاظ على الثوابتأللتضحية بنفسه من 

قطع الكهرباء عن مباين املقاطعة وهو يظهر على ضوء مشعة ويتحدث على اهلاتف النقال وسالحه الرشاش أمامه على 
وبذا، فقد كان هذا  ."شهيداً ،شهيداً ،شهيداً :وأنا بقوهلم ،أسرياً أو أو طريداً يريدونين قتيالً" :عندما قال، الطاولة

ني األثر الكبري يف زيادة يف مقدمة املقاومجنحة العسكرية سالمية وقادة األواجد قيادات الفصائل الوطنية واإلتإضافة إىل 
  .، بل يلتف حوهلم األهايل والقيادة السياسيةن وحدهم يف امليدانوفليس املقاوم ،املقاومني واألهايلتوحد 

  
 تغيري بتقبل األهايل لكل ما طلب منهم يف ،وااللتحام باجلماهري ،وامليدانية نية السياسيةالوطهذه الوحدة قد جتلت و

يف بعض صغرية  ثغراتفتح  ، وتطبيق أجزاء من اخلطة العسكرية عرببواب بيومأواجهات منازهلم وشبابيكهم و
ملواجهات واملعارك املختلفة من فتح طاقات ، أو ما اقتضته ااخلطة العسكريةبعض بنود تنفيذ اجلدران ملرور املقاومني، أو 

كان املقاومون يضعون  نأيف أول أيام املعركة  الوطنية ومن الصور األخرى للوحدة .للقنص، أو املراقبة، أو غري ذلك
اليت  عتزاز بالقوة العسكرية، على تواضعها،واال ،مؤثر من اإلميان باهللامهيب مشهد ح أمامهم ويصلون مجاعة يف السال
  .أهايل خميم جنني خاصةً، والشعب الفلسطيين عامةكرامة تلكها املقاومة بغية احلفاظ على مت

  
ة الفريدة بالتفاف أهايل حمافظة جنني ومقاوميها يف املدينة والريف ودعمهم مقاوم اكتملت صورة هذه الوحدةكما 

 ،بناء املخيمأدة من رسر املشم لألووفتح بي ،املال والسالح والذخرية واملواد التموينية والدوائيةبوصمود خميم جنني 
 األطفال فال زلت أذكر كيف قام. ولبعض املقاومني الذين متكنوا من النجاة بأنفسهم يف اللحظات األخرية من احلصار

سة كيف قدم  راعي الكنيو ؛جل املقاومة يف خميم جننيمبصروفهم اليومي، والبنات منهم حبليهن املتواضعة، من أبالتربع 
مسلميه الفلسطيين،  على وحدة الشعب كيداًأأصر على دفعه للمقاومني مباشرة تالزبابدة وتربع مببلغ كبري قرية يف 

  .للمقاومة همدعيف  ،ومسيحييه
  

  طوبروغرافية حمافظة جنني ووضع اخلطة العسكرية إلعاقة قوات االحتالل اإلسرائيليةدراسة  .2
املقاومني فيها مزودين بالسالح توزيع كما مت  ،ىل حارات وحماورإمت تقسيم مدينة جنني على مستوى مدينة جنني، 

 ،الكمائنبإعداد خطط  ، كما مت البدءمريسات وبلفوناتمن جهزة االتصال أو ،الذخريةاملختلفة، وكميات من نواعه أب
مت كما  .ملانية واملنطقة الصناعيةال وشارع السويطات واألوبري اجلم خاصة شارع نابلس ،وتفخيخ مداخل املدينة

وخلق بلبلة  رباكها،وإ ة،سرائيليعلى إبطاء تقدم قوات االحتالل اإلالعمل  على ضرورةاملقاومني يف املدينة بني التنسيق 
لقاء إو ،رضية والعبوات الناسفةلغام األوتفجري األ ،من خالل االشتباكات يف كافة حماور مدينة جنني ايف صفوفه

لومات عن تقدم قوات كل املعببتزويد املقاومة يف خميم جنني هايل واأل قاومون يف املدينةقام املقد و. املتفجرة كواعاأل
   . ةسرائيلياالحتالل اإل
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عدة وعتاد ورصد ثناء املعركة يف مراقبة أافظة احملهايل قرى أتركز دور ، فقد ريف حمافظة جننيوأما على مستوى 

قامة  إحيث  مت  ،خرىأمعلومات  ةيأوالقتالية أو الداعمة، لياته آو ةسرائيلياالحتالل اإلوعديد وبداية حترك قوات 
جد وخاصة تلك اليت تتوا ،وفياء يف القرى ااورةأ سرينيمع مقاومني  )مريسات وبلفونات(جمموعة اتصاالت مباشرة 

، وحمور )كفر دان ،اليامون ،يلة احلارثيةالس ،رمانة ،زبوبة(حمور : ة، مثلسرائيليعلى خط حترك قوات االحتالل اإل
  ).واد برقني ،برقني ،الشهداءمثلث  ،عرابة(، وحمور )الشهداءمثلث  ،قباطية ،الزبابدة(

  
حيث اإلسرائيلية وضرا، قوات االحتالل  تقدمعاقة جمموعات عسكرية إلوقد اشتملت اخلطة العسكرية على تشكيل 

هذا  .سيلة احلارثية واليامون وتفجريهاال رضية يف مداخللغام األالعبوات الناسفة واألتركز دور هذه اموعات يف زرع 
ىل املقاومني للدفاع إداخل خميم جنني وانضمامهم بشكل عام، والريف  ،بناء هذه القرىأىل تواجد عدد من إضافة باإل

داخل  ، قبل املعركة،عاشواوختلفة، حتت راية املقاومة بفصائلها امل منهم كان منضوياً ن كثرياًوأخاصة  ،عن املخيم
 ةسرائيليلقوات االحتالل اإل  "املطلوبني"و "املطاردين"املخيم مالذهم اآلمن، وخباصة فترة طويلة حيث كان املخيم 

هداء األقصى والذي من كتائب ش قرية جبعمن جمد الفاخوري أالشهيد : ومن هؤالء املقاومني. قصىخالل انتفاضة األ
من  قرية سرييس منوالشهيد قيس عدوان  والشهيد طارق دراوشة من كتائب شهداء األقصى، ،استشهد داخل املخيم

من  طولكرممدينة رياض بدير من الشيخ الشهيد و ،من سرايا القدس ، وحممد العانيين من قرية عاننيكتائب القسام
  . من كتائب القسام عصرية الشمالية يف نابلس ، والشهيد حممود أبو هنود منسرايا القدس

  
  قوات االحتالل اإلسرائيلية واجهةمل العسكرية جنني ووضع اخلطة يمطوبروغرافية خمدراسة  .3
طبوغرافية خميم سالمية بعمل مسح شامل لة العسكريني للفصائل الوطنية واإلغرفة العمليات املشتركة والقاد قامت
ع جنأىل إجل الوصول أكل حارة وكل حمور من  رستود ،ميدانية يف كافة حارات املخيمولة جب القيامحيث مت  ،جنني

ىل وضع إخلص قادة املقاومة وهنا، . اخلسائر أفدح ة وتكبدهاسرائيليخطة عسكرية ممكنة تواجه قوات االحتالل اإل
 على قوات االحتالل اًخطر زقته وبيوته وحاراته وشوارعهأوجتعل كل  ،خطة مفصلة تعمل على حتصني دفاعات املخيم

 ،طائرات التجسسوالكر والفر والتخفي عن مراقبة تكنولوجيا خطة تساعد املقاومني على التحرك السريع  ،اإلسرائيلية
   :، وذلك تبعاً للخطة التاليةكل حسب مكانه وقدرته ،نياملخيم مقاومهايل أوجتعل كل 

  
  )حماور(على شكل ىل حارات إتقسيم خميم جنني مت :  والًأ
حارة شارع ؛ حارة الدمج؛ بو السباع وشارع املستشفىأحارة : هيو، بلغت تقسيمات املخيم أحد عشر حموراً 
الغحارة ؛ حارة الساحة؛ حارة احلواشني؛ حارة جورة الذهب؛ حارة السمران؛ )اجلابريات(حارة شارع مهيوب ؛ سب
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مت  ،ىل حاراتإوبعد تقسيم املخيم . حارة الطوباسي؛ واهللا عزامحارة عبد ؛ )حارة طوالبة ( السكة واملنطقة الغربية 
 يف اقتحام خميم بالطة يف شهر ةسرائيلياليت استخدمها قوات االحتالل اإل اختاذ قرار باعتماد خطة مشاة ومضادة للخطة

 الواجهات واحليطان يف البيوت حىت فتح ثغرات يفوقام املقاومون يف خميم جنني ب ،)من بيت لبيت( 2002عام لذار لآ
) عدم(، الضيقة أصالً بفعل "حماور"مبرونة أكرب، فصارت حارات املخيم، اليت غدت يستطيع املقاومون السري والعمل 
يف  ، وأسهم بشكل كبريملقاومةفراد ال االختباء ألسه، ما رضحتت األ األنفاقترو مب التخطيط املعماري للمخيم، أشبه

  .مباغتة العدو وضربه سبياً، وساعد يفمحايتهم ن
  

سيارات الو ،واحلجارةالنفايات الكبرية مليئة بالتراب حاويات ، إضافة إىل ةلشوارع الرئيسيف ا اتر ترابيةوضع سووقد مت 
احمللية  باستخدام اجلرافات الكبري مت وضع كرافان مليء بالتراب واحلجارة يف الشارع القريب من املسجد، كما ستعملةامل

واتر مفخخة بالعبوات وكانت هذه الس ،)وخاصة اجلنوبية( بواب املخيمأكبرية على خنادق حبفر  ،يضاًأ ،قامتاليت 
مت ملؤها ألزقة، حيث رملية يف امن أكياس قيام بوضع متاريس الويف خطورة مشاة، مت  .رضيةلغام األالكبرية واأل
كما مت . اتهكمراقبة حتر، أو سرائيليوتساعدهم يف قنص العدو اإل ،شتباكاتثناء االأتحمي املقاومني لمحر بالرمل األ

املاء عليها حىت ال يكون هناك غبار أو شظايا وفتح طاقات صغرية  ورش  ،يف البيوتاملدربني وضع قناصة من املقاومني 
جتميع وأخرياً، مت  .عدو، وقد خدمت كذلك كمتاريس حلماية املقاومني من نريان المن احلائط قد تؤذي املقاومني

طارات السيارات بكميات كبرية مث حرقها من أجل عمل سحابة سوداء تغطي ومتوه على استعدادات املقاومة داخل إ
  .احلارات والزقاق 

  
   احلارات قاومني  على شكل  جمموعات يفتوزيع امل:  ثانياً

كل جمموعة  من اإلمجايل لعدد وبلغ ال، األمن الوطين القوة التنفيذية منمن املقاومني أفراد من كل جمموعة  مادكان ع
وكان هناك جمموعات متحركة  .وشدة املواجهةامليداين حسب الظروف واملوقف ، أكثر أو أقل، مقاوماً)  15- 10(

مود مثل الشهيد زياد العامر والشهيد حم من جمموعات الدعم املتحركة مع قادة املقاومةمقاومني يتحركون  4-3من 
ياد إ( من الوطين يرافقهم شبل  امسهجمموعة خاصة من القوة التنفيذية  يف األكان هناك و. بة والشهيد حممود احللوةطوال

بو املخيم وأزقته، ذلك أن أبو جندل واموعة حىت يكون دليلهم يف حارات الشهيد أمت فرزه لريافق ) حسن العيشة
هذه اموعة تبقى ومت االتفاق على أن . نفسهم من ناحية ميدانيةمل يكن يعرف املخيم بكفاءة أبناء املخيم أجندل 

هناك كان كلما  ة،متحركتعزيز وهي قوة " ،سنادإقوة "و أ "قوة احتياط باليد"بو جندل وتسمى أمتواجدة مع الشهيد 
  . الضغط دعم وختفيفالسناد وإلو احلارات تتوجه هذه اموعة لأاجلبهات  ىحدإضغط  يف 

  
ل جهزة اتصاالت مريسات جواأجتهيزات كاملة، حسب اإلمكانيات، مشلت  علىعتاد كل جمموعة  وقد اشتمل
ت االحتالل ن قواورانج ألأاتصاالت على شبكة سلكوم وجهزة أومت استخدام  ،شحن وبطاريات احتياط وبطاريات
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ر املعلومات وحتذياآلخر ب لتسهيل التواصل بني اموعات وتزويد بعضهم البعضوكان ذلك . قامت بقطع شبكة جوال
وعلى الرغم من إدراكنا بأن األجهزة واخلطوط مراقبة من قبل العدو، إال إن سرعة . اموعات يف حال تعرضهم للخطر

كما أننا استخدمنا التمويه . احلركة والتنفيذ كانت تفسد على العدو أية إمكانية لتحليل املعلومات بغية استثمارها
  . ن احلاالتوالتضليل يف كثري م

   
وهي قنابل يدوية الصنع وزجاجات املتفجرة، كواع مل حقائب مليئة باألحبشبال خمتصة أجمموعة كما مت تشكيل 

للتمويه  احلجارة كان األشبال يقومون بإلقاء حياناًأو .زجاجة مولوتوف 2000 قرابة حيث مت تصنيع ،املولوتوف
وباإلضافة إىل إسعاف . وإعاقة قوات االحتالل وإرباك خططهم املرسومة على أساس مواجهة مسلحني بأسلحة نارية

ميكن اقتناصها من " غنائم"حماولة مجع أسلحة من يستشهدون من املقاومني، أو أية  اجلرحى، كان من مهمات األشبال
  .شبال سالحهم تقال احد املقاومني حيمل األو اعأوعند استشهاد . قتلى أو جرحى قوات العدو

  
تقرر  16-مإبنادق و ، تستخدم يف اهلجومتقرر أن كالشينكوف  بنادقأما أسلحة هذه اموعات، فقد تفاوتت بني 

 ،نواعخمتلف األمن مسدسات و، )م حسناليت يسميها املقاومون أ( 1م إ وبنادق والتغطية،تستخدم يف االنسحاب أن 
سد النقص مباشرة من جمموعات يتم  ،و املقاومنيأالذخرية يف نقص  صلح إنو، ذخرية تكفي اموعةالكميات من و

  . أخرى
  

ومت االتفاق مع  والساندويشات السريعة، املعلبات واخلبزمن  ومن حيث املواد التموينية، فقد مت توفري بعض الكميات
ضافة هذا باإلالحقاً،  قاومة امليتم دفع كل ما يترتب على على أن  هحمالت املخيم والبقاالت تزويد املقاومني مبا حيتاجون

 ،شاش يود،(ويل أسعاف إقائب ويف هذا السياق، مت تزويد اموعات حب .ني أثناء املعاركهايل للمقاومملا يزوده األ
ملقرر توفري عيادات ، مع أنه كان من اتشفى جنني احلكوميمن مس مت جلبهات لنقل اجلرحى ومحاال ،)سربينأ، تالصقا

لمبات كما زودت اموعات ب. ، ال جمرد إسعافات أولية)يف حارات الدمج واحلواشني والطوباسي(بسيطة متحركة 
ماتور كهرباء وبطاريات ؛ وكذلك جتهيز سرائيلي بقطع التيار الكهربائيلقيام قوات االحتالل اإل ليلية صغرية حتسباً

كما مت . دلغام عن بعمه يف تفجري العبوات الناسفة واألستخداالوأجل مواصلة شحن وسائل االتصاالت سيارات من 
أو حماصرة أحد املقاومني حتت و باب مقفل أو جدار ألوجود أي طريق مسدود  حتسباً) مهدات(مطارق كبرية شراء 

  .سالك شائكة يف الطريقألقص أي  معدن مقصاتاألنقاض؛ و
  

أا مل تستخدم من رغم املختلفة، على الات سر بني املقاومني واموعات كان هناك كلم، "ح اإلشارةسال"ومن ناحية 
لكنها كانت مادة للتندر وختفيف أجواء ... ه وسرعة التحرك وتبادل املعلوماتلفترة طويلة لصغر املكان وحمدوديت

واحدة، مثالً، تكبرية ف :رية كانت تدل على شيءوكل تكب ،وكلمات السر كانت عبارة عن تكبريات! املعركة الشديدة
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بني املقاومني  ،يضاًأ ،شاراتاإلهذه ومن . وهكذا ،تقدم قوات االحتاللأو ، شهيدأو سقوط ، تدل على مقتل جندي
و تقدم أو مقتل جندي أشهيد حدث ما كسقوط بطريقة معينة كل طريقة تدل على  أعمدة الكهرباء واهلاتفطرق 

  .نيسرائيلياحتالل إقوات جنود 
  
  رضية لغام األواألزرع  العبوات الناسفة : ثالثاً

ليات يف كل الشوارع فراد واآللأل) نواعهاأبكافة (كما متت اإلشارة سابقاً، مت زرع العديد من العبوات الناسفة واأللغام 
 اتبطاريبواسطة و أ ،بالكهرباء ايصاهلعرب إ سالكما باألإيتم تفجريها ل زقة،املؤدية للمخيم والفرعية واأل الرئيسية
سالك واحلبال خفاء األإحيث كان يتم بواسطة سلك أو حبل، يصال الدائرة الكهربائية إلو بسحب الكرت أ اتسيار
 ومواسري اجلدران والسياراتبعض تفخيخ كما مت  .العاديةالكهرباء والتلفون سالك أو ربطها مع أرض األيف دفنها  عرب

  .والصرف الصحي بشكل كثيف جداً )كما فعل الشهيد حممود الطوالبة(الكبرية  هياامل وسخانات
  

  خيم جننيملالجتياحات السابقة دراسة جتارب ا .4

وعليه، فقد تركز . من خالل دراسة احلاالت السابقة ملخيم جنني، كان نقص العتاد أكثر نقاط الضعف لدى املقاومة
والذخرية  سلحةملزيد من األجلب افقد مت . عمل قيادة املقاومة على تاليف هذا النقص أثناء التحضري ملعركة خميم جنني

ذات عالقة  "عصابات"الشراء من ) 1( : والذخرية من خالل سالحملقاومة حتصل على الحيث كانت اا، نواعهأبكافة 
الذين كانوا يسرقون األسلحة أو يهربوا من املعسكرات اإلسرائيلية للمتاجرة فيها؛ سرائيلي االحتالل اإلوضباط ود نجب
م أ( 1-مإ يةبندق لثشيوخ كبار السن م ة من قبلقدمي أسلحةالتربع ب) 3(؛ ردنشراء السالح املهرب من األ) 2(

احلصول على أسلحة وذخرية ) 4(كما كان يطلق عليه املقاومون؛  )بو حسنأ( 300اش ورش 250ورشاش ، )حسن
بعض األجهزة األمنية يف السلطة الفلسطينية اليت مت احلصول عليها من خالل بعض أفرادها من املقاومني أو حىت مدرائها، 

بعد هدم مجع األسلحة والذخرية من مقرات األجهزة األمنية وخباصة ) 5(؛ أو عرب اتفاقيات خاصة مع قادة أجهزة معينة
 من رصاصقاومة كميات كبرية من الذخرية حيث وجدت امل، منيةجهزة األت األااملقاطعة يف جنني ومقر

؛ خرى يف الوطنأحمافظات ريف جنني ومن من أسلحة وذخرية جلب ) 6(؛ 14رصاص و 16-إم كالشينكوف وال
 هذا باإلضافة إىل تكثيف عملية .ويد املقاومة ا من جهاز الشرطةمت تزجي مصادرة -يب-رآقطعة احلصول على ) 7(

 ،جديدة من خالل فتح ورشات، وذلك وزجاجات املولوتوف ،نواعها املختلفةأوالعبوات باملتفجرة، كواع تصنيع األ
  .لتصنيعل لالزمةشراء املواد ا دعمو ،هايفوزيادة املقاومني العاملني 

  
  االجتياحات السابقة ملناطق فلسطينية أخرىدراسة جتارب  .5

حصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات يف املقاطعة ) 1: (يف هذا السياق، متت دراسة ثالث جتارب من االجتياحات، هي
املقاومة يف خميم جنني ذلك النموذج عطى وقد أ .على مرأى من العامل أمجع ىل مكتبهإالوصول مت  ، حيثيف رام اهللا
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، وأن العامل والوعي اإلنساين ميكن أن يكون أعمى أو يتعامى، ويصمت على جرائم حدنه ال توجد حصانة ألقناعة أ
ولذا، ." مهمته"االحتالل ويغطي عليها، وحىت يقف حائالً دون وقف إطالق النار ليمكل جيش االحتالل اإلسرائيلي 

أثناء (ما تعرض له خميم بالطة يف وجتربة ) 2(البديل هو وحده النهاية والعيش بذل؛ كان صمود املقاومة حتمياً ألن 
يف اقتحام  "لبيت-من بيت"واعتماد قوات االحتالل خطة  ،الجتياح كامل )2002-2001يف العام  حرب املخيمات

جهة قوات االحتالل يف مواسلوب نفس األختطط التباع عل املقاومة يف خميم جنني جما ... وهدم جدران البيوتاملخيم 
بدم  عداد كبرية من املواطنني وأفراد األجهزة األمنيةأل اجتياح مدينة رام اهللا وقتوجتربة ) 3(املرتقبة؛  يف معركة جنني

الصهيوين، وعدم املراهنة بأي شكل  تالليف مواجهة قوات االح وحذراً كثر تصميماًأجعل املقاومة يف جنني  ، مابارد
  . من األشكال على أي نوع من التعاطف، بل االعتماد على قوة الردع املسلحة

  
  ةاخلطة العسكرية لقوات االحتالل  اإلسرائيليب التكهنحماولة  .6

تتبع من خالل ) 1: (العسكرية لقوات االحتالل الصهيونية استناداً إىل ثالثة مصادر معلوماتلقد مت التكهن باخلطة 
) 2(اليت تبثها؛ " الدعاية"و" املعلومات"واملسموعة وحتليل كل من سرائيلية املرئية واملقروءة وسائل اإلعالم اإلورصد 

ت منها قوات تقدماألربعة اليت اور احملرة على االستطالع يف القرى ااو نقاطحتليل املعلومات الواردة من ومن خالل 
جيش االحتالل  اتمن أجل مراقبة ومتابعة حترك تنامال جمموعات رصد حيث كان هناك  االحتالل اإلسرائيلية،

هذا اهلجوم هو هجوم بأن  أفادناالذي  ،مثل العميد خالد عال، من خالل خرباء عسكريني فلسطينينيو) 3(اإلسرائيلي؛ 
وآلياا، وما أفاد به بعض القادة ة سرائيلياالحتالل اإل قواتدم مثل هذا العدد من سر عظم ملعرفته ماذا يعين تقك

؛ ومن خالل بعض السياسيني واألمنيني احملنكني، عرب اتصاهلم املباشر معنا، وعلى رأسهم القائد الوطين مروان الربغوثي
واليت تصف بيوت املخيم مرقمة، وبيوت بعض  2002اخلرائط والوثائق اليت مت احلصول عليها يف اجتياح آذار 

  . ضع عليها إشارات خاصة، وفيها مداخل وحماور املخيماملطاردين، وقد و
  

اخلطة العسكرية ، وبناًء على هذه التحليالت، املتواضعة لكن الدقيقة، فقد مت التنبؤ بأن املستوى التخطيطيفعلى 
واليت ذار آخطة العسكرية اليت اتبعت يف شهر ملحوظ للتغيري باإلجنليزية، ب )O( حرف على شكلستكون اإلسرائيلية 

وكنا على علم، من مواجهات سابقة ومن تاريخ حروب إسرائيل وأجبديات . باإلجنليزية )U(حرف اختذت شكل 
حول معلومات مكثف للمجع  علىالعمل العسكري عموماً، بأن اخلطة العسكرية لقوات االحتالل اإلسرائيلية سترتكز 

على قلة فاعليتهم يف (عدة، وذلك من خالل شبكات العمالء إمكانيات املقاومة الفلسطينية يف جنني، من حيث العدد وال
، ووسائل اإلعالم، واملصادر التجسسية األخرى اليت تتيحها التكنولوجيا احلربية العالية لدى إسرائيل اليت تشمل )املخيم

رات ومنازل رسم خرائط وترقيم حا ، وما يرفدها منوطائرات استطالعية ،قمار صناعيةعرب أصور جوية ما يلتقط من 
كما تبني من خرائط حربية فعلية غنمها املقاومون من جنود صهاينة أثناء ... يف خميم جننيزقة أومؤسسات وشوارع و

  . 2002معركة آذار 
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مين وعسكري وسياسي أتعبئة واستنفار أن تقوم إسرائيل، كالعادة، بعملية ، توقعنا املستوى السياسي واإلعالميوعلى 

تويني احمللي، إلقناع اتمع اإلسرائيلي حبتمية املواجهة وضرورة احلرب، والعاملي ليس لتربير محلتها وإعالمي على املس
وقد ظهر ذلك جليا يف تكرار مشعون . العسكرية الظاملة، بل ولتربير ما ستقترفه من جمازر ستظهر بعد انسحاب قواا

يف معرض رده على الصحافة " جود إسرائيل أهم من صوراو: "بريس، وزير خارجية العدو يف حينه، ملقولة بن غوريون
   .   اإلسرائيلية والعاملية اليت تساءلت حول جرائم العدو يف جنني بعد انقشاع غبار املعركة

  
املناطق املرتفعة السيطرة على ، فقد مت التنبؤ بنية قوات االحتالل اإلسرائيلية املستوى العسكري امليداينوأما على 
هذا باإلضافة إىل . وخلة الصوحة ،بو ظهريأوجبل  ،اجلابرياتمنطقة و ،حرش السعادة :لثم ،على خميم جنني واملشرفة

وقد مت التنبؤ بأن . لترهيبللتجسس، والتمشيط، والقصف، وامن خالل تواجد طريان كثيف ومتواصل  السيطرة اجلوية
ن وحدات النخبة جليش قوات مل لياا، وجتنيدوآسرائيلية االحتالل اإلقوات كبريين لجتميع وحشد هناك يكون 

الشبيبة الطالئعية "وهم (الناحال إىل إضافة  ،جوالينوجفعايت ، كما يسموا، لوائي "هدرة تاج"سرائيلي واالحتالل اإل
ليكونوا يف الضفة الغربية جندي من قوات االحتياط لف أكثر من عشرين أىل استدعاء إضافة باإل ،واملظليني ،)"املقاتلة

شراف مباشر من القيادة كما دفعنا حجم التهويل للمعركة من قبل العدو الصهيوين أنه سيكون إ. على أهبة االستعداد
يف مراحل متقدمة من  ، األمر الذي حتقق بالفعل جننيعلى سري العمليات العسكرية يف منية العسكرية واألوالسياسية 
، شاؤول موفازو ،)فؤاد( ليعيزرإبن  وبنيامني ئيل شارون،رليات كل من أحيث شارك يف اإلشراف على العم املعركة،

   .)ونموشيه يعالو
  

 اهلدف واالستهداف: خميم جننيتصفية املقاومة يف  3.4
 ،على الشعب الفلسطيين وقيادته ةسرائيليإلحتالل اواليت شنتها دولة اال "،عملية السور الواقي"ما يعرف بـطار إيف 

، حددت إسرائيل أهدافها من هذه العملية ،2002عام الياسر عرفات  يف شهر آذار من الراحل سها الرئيس أوعلى ر
) 1: (رئيس الوزراء يف حينه، فكانت- ، وهي أهداف أرئيل شاروناألهداف املعلنةوقد اشتملت  .غري معلنةومعلنة 

اعتقال وقتل  املخربني وبالذات مرسليهم ) 2" (؛إلرهابينيا"ـقت مللجأ لاليت حتولت مع الودخول مدن الضفة الغربية 
ومواطنيها؛ سرائيل أمن إلوسائل القتالية املعدة للمساس بضبط ومصادرة األسلحة وا) 3(هلم الغطاء؛ ليهم ومن يوفر وممو

ما في .سريةال ئهاسلحة وخماباألنتاج إت تصنيع العبوات الناسفة ومصانع كشف وتدمري معدات اإلرهاب وخمتربا) 4(
أن املكانة اليت كان حيظى ا الرئيس  أن حكومة إسرائيل، برئاسة شارون، أدركتيف  األهداف غري املعلنةجتلت 

يحاصر عربياً  اإلسرائيلي واألمريكي عليه، وبدأ نتيجة للتحريض دولياًبدأت تتراجع ياسر عرفات الفلسطيين الراحل 
بفعل الضغط األمريكي كذلك، وخاصة بعد مساواة املقاومة الفلسطينية باهلجمات اإلرهابية اليت شنت على الواليات 

، وعدم موافقة الرئيس الراحل عرفات على تقدمي أية تنازالت إضافة خبصوص 2001أيلول  11املتحدة األمريكية يف 
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يف يات املتحدة تشويه صورة الرئيس ياسر عرفات يف الوالعليه، فقد مت البدء بو .قضايا احلل النهائي، وخباصة القدس
نواع أواليت كانت مزودة مبختلف  ،محريف البحر األاليت قرصنتها إسرائيل سفينة كارين  هكذا أجواء، ومت افتعال مهزلة

لفلسطيين مبحاولة ريبها لقتال من األسلحة، واليت ام الرئيس ا وغريها ،اريخ ومضادات الطائرات والدباباتالصو
  .إسرائيل

  
طنية الفلسطينية وحماربة ركان السلطة الوألتقويض  اًمناسبكان ن الوقت أسرائيلي ارتأت حكومة االحتالل اإلوبذا، فقد 

شريكاً جدياً يف عملية "وليس  ،اًواعتباره عدو، من ياسر عرفات تخلصوال ،الفلسطينية مبا فيها حركة فتح ركاتاحل
عن  ليت تعين التنازل التاما حسب اإلمالءات اإلسرائيليةتقبل بشروط السالم  "معتدلة"قيادة بديلة عن والبحث  "السالم،

  .الثوابت الوطنية 
  
  ،سر عرفاتلية التعامل مع الرئيس الفلسطيين ياآملناقشة ، 26/3/2002سرائيلي بتاريخ لس الوزراء اإل ويف اجتماع
القائد مني سر حركة فتح يف الضفة الغربية أيطالب باغتيال  الرئيس عرفات وأوهلا، : ة اقتراحات عدوانيةبرزت ثالث

فلسطني؛ رئيس عرفات عن بعاد الإيطالب ب  ،الثاينو "رئيس أركان انتفاضة األقصى؛"الذي أطلقوا عليه  مروان الربغوثي
سرائيلي بإبعاد طالب جملس الوزراء اإل ،ويف اجتماع ثان .ةمحاكمرفات وتقدميه للعالرئيس طالب باعتقال والثالث، ي

شد أل رأيهم حيث كان شارون من ولكن اخلوف من وجوده يف اخلارج عد ،ياسر عرفات خارج رام اهللالرئيس 
مبحاصرة وعزل  قالوا بن اليعيزر بنيامنيووزير احلرب يف حينه اإلسرائيلية منية جهزة األولكن رؤساء األ ،بعادهإاملطالبني ب

" ،العملية"وقد كان السبب املباشر لتلك  .املاء والكهرباء واالتصاالت عنه الرئيس الفلسطيين يف مكتبه يف املقاطعة وقطع
آذار "من قبل اإلسرائيليني هو كما يسمى  ،عادة احتالل مدن الضفة الغربية، وإلسرائيليةة اإلحسب ادعاءات احلكوم

خاصة عملية فندق بارك يف نتانيا و، 2002من العام  سرائيلي يف هذا الشهرإ 146حيث  قتل أكثر من ، "األسود
  . اًسرائيليإ 30قتل فيها اليت 

  
مرسل "و "معقل اإلرهابيني"و "عش الدبابري"تعترب أن خميم جنني هو األمنية اإلسرائيلية  ويف هذا السياق، كانت القيادة

نظراً لوجود الرئيس الراحل ياسر عرفات " عاصمة اإلرهاب"، فيما مسوا رام اهللا "اإلستشهادينيعاصمة "و" املخربني
االستشهادي شادي الطوباسي بعملية ، وهو حلصار املشددرغم ا، قيام شاب من خميم جنني قد استخدمو. فيها

 ،سرائيليإ 16ىل مقتل إت دأ 31/3/2002عشية عيد الفصح يف يف حيفا استشهادية يف جممع جتاري جراند كنيون 
  . استخدمت ذريعة مباشرة للبدء يف احلملة املخططة منذ زمن طويل... خرينآ  35صابة إو
  

جوت مبقاومة صلبة  من حماولة اجتياح وحماصرة كثرتعرض ألالذي خميم جنني وأضيف إىل هذه العملية املباشرة، تاريخ 
وكذلك . 2002ذار آخرها اجتياح شهر أ ات اليت كاناالجتياحتلك هداف أفشل أدت إىل املقاومني قبل وعنيدة من 
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قبل  هذه العمليات وقد بلغ عدد .وختطيطاً عداداًإو كثرة العمليات االستشهادية املنطلقة من مدينة وخميم جنني تنفيذاً
عملية فدائية  14كما نفذت  .وجرح املئات ،سرائيليإ 120 قرابة ، قتل فيهاعملية 16حوايل  2002عملية نيسان 

حوايل ثلث جمموع العمليات شكلت  يذكر أن هذه العملياتو .وجرح العشرات ،سرائيليإ 15قتل فيها حوايل 
  .دو على مستوى الكيان واملستوطنات، وشكلت حوايل ربع خسائر العقصىالستشهادية على مستوى انتفاضة األا

  
  احتالل جننيعادة إ: 1/4/2002اإلثنني  اليوم األول،) ما قبل(  3.5

ويف األول من آذار بدأت عملية اجتياح . كثر من مواجهة مباشرةأكثر من اجتياح وخميم جنني ألمدينة و تلقد تعرض 
سخرية من تسمية " اجتياح فطوطة" مونومساها املقاو "،لوانعملية األ"أعلنت قوات االحتالل بدء واملخيمات، 

سنة يف سجون االحتالل  26وهو يقضي فترة حكم مقدارها (االحتالل ونسبة إىل شاب يدعى إياد نظري عرسان 
لكنه . استشهادية يف حيفا أثناء وجود طوق عسكري حمكم حول خميم جنني-ذهب لتنفيذ عملية عسكرية) اإلسرائيلي

قوات االحتالل اإلسرائيلي أا بدأت اجتياحها بسبب تلك العملية اليت  مت القبض عليه قبل تنفيذ العملية، ومن مث ادعت
وعلى الرغم من عدم معقولية القيام بعملية ذا احلجم نتيجة لعلمية مل تنفذ، إال إن احلملة العسكرية جاءت . مل تنفذ

  . الذي مل يثبت جدواه على منطقة جنني" الطوق األمين"الختراق احلصار و
  

  24استشهد فيها ما يقارب مع قوات االحتالل وقعت مواجهات شديدة وقاسية يف خميم جنني  ملية،بعد هذه الع
والشهيد  ،جمد الفاخوريأجبع الشهيد قرية قصى يف هداء األسهم قائد كتائب شأوعلى ر، مقاوم ومواطن فلسطيين

ليت كانت متوجهاً ا سعاف اارة اإلالفلسطيين والذي مت قصف سيمحر اهلالل األمجعية رئيس -كتور خليل سليمانالد
بيوت مت تدمري الكما . نريجيإبقذيفة وقد استشهد  .ألداء واجبه قرب مسجد الشهيد عبد اهللا عزام يف خميم جنني

من عدد غري حمدد قتل وجرح خالل هذه املواجهات و .والتعليمية والرياضية والسياراتواملؤسسات واملراكز الصحية 
معنوية، مع أا اشتملت على بعض هزمية  ، واعتربت تلكدخول املخيمحتالل  تستطع قوات االالل، وملجنود االحت

قوات وعلى الرغم من أن  .مواجهة قادمة ةيأل عدادعداد واالستهايل املخيم يف اإلأملقاومني وا اجلوانب املادية، حفزت
قامت بتعزيز القوات كما هو مبني يف  إال إا، 2002آذار بداية منذ سرائيلي مل تنسحب من حميط جنني االحتالل اإل

مكانيات قوات االحتالل اإلسرائيلي يف معركة نيسان إقاومة الفلسطينية يف خميم جنني وإمكانيات املجدول مقارنة 
2002.  

  
  قوات االحتالل  اإلسرائيلي لاخلطة العسكرية ": O"مقابل اخلطة " U"اخلطة  3.6
ستخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي خطة عسكرية أحكمت فيها حصار خميم ، ا2002آذار  3شباط و  28بني 

) U(جنني من أربع جهات، ومن مث مت االنسحاب من اجلهة الشرقية ليكون حصار املخيم على شكل حرف 
وال من ستخدم فيها أعداد كبرية من اجلنود ال يهذا النوع من اخلطط ومن املعروف يف العلوم العسكرية أن . باإلجنليزية
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 وبذا، فقد نسحابربة قوية ورسالة حتذير ومن مث االتوجيه ض ها تستهدفولكنللمعركة، ال تكون حامسة واآلليات، 
قوات  ولكن ،املقاومني يف حارة احلواشني توحاصر ،سرائيلي خميم جنني من كافة اجلهاتحاصرت قوات االحتالل اإل

  .املقاومني ملواجهةىل مسافات قصرية تتقدم إمل االحتالل 
  

، هامجت قوات االحتالل خميم جنني من اجلهة 2002شباط  28ويذكر أنه يف الساعة اخلامسة من صباح يوم اخلميس 
يف جبل " األبراج"اجلنوبية، منطقة اجلابريات وبري اجلمال، ودامهت جمموعة من الشرطة الفلسطينية واملواطنني قرب 

حممد حممود فايد، مسيح العارضة، حممد عوض اجلندي، عبد اهللا شعبان، بكر : وهم. الدكتور خالد، وقتلتهم بدم بارد
) مدير شرطة جنني يف حينه–ابن العقيد موسى جاد اهللا(وأسامة موسى جاد اهللا . ذيب الراوي، حممد فايز خليل خباص

هد يف يوم الحق وقد استش. الذي اشتبكت قوات خاصة إسرائيلية معه وهو داخل مرتله، فاستشهد وجرحت والدته
والشقيقان . هد يف بداية االنتفاضةشتسظبايا الذي ا أخ للشهيد فاديالفىت لؤي أمني ظبايا برصاصة يف الرأس، وهو 

كما أصيب أكثر من . كما استشهدت الطفلة ماريا عز الدين أبو سرية، والشهيد خالد جنم. ياسر وعماد حسن سايس
تائب شهداء األقصى يف منطقة جبع والقرى ااورة أجمد الفاخوري الذي وكذلك استشهد قائد ك.  مواطن جبراح 50

. قرر البقاء يف املخيم والدفاع عنه، حيث مت استهدافه من قبل سالح رشاش من دبابة أصابه يف رجليه، ومن مث مت اغتياله
ذي استشهد هو كذلك بعد مدير مجعية اهلالل األمحر يف جنني إىل املستشفى، وال-وقد نقله الدكتور خليل سليمان

ساعة من هذه احلادثة باستهدافه بقذيفة إنريجي أصابت سيارته إصابة مباشر، فاستشهد على الفور، وأصيب مرافقه 
      .رحوب اجلمل حبروق شديدة

  
مت فتح طريق ومنفذ من اجلهة الشرقية للمخيم  إلتاحة اال للمقاومني  2002آذار  1من يوم  ويف ساعات املغرب

اخلروج  من ، وبعد مرور يوم شاق وصعب للغاية، قرروا نياملقاوم لكن ،لالنسحاب وبالتايل جتنب مواجهة صعبة
حيث دار  ، وغريهم،وهناك بعض املقاومني الذين رفضوا اخلروج مثل نضال النوباين وحممود طوالبة .للراحة املخيم ليالً

ويف هذه الساعات، ساعات التشاور للخروج أو . بالقرار اجلماعيبيين وبينهم حوار طويل كان موضوعه أمهية االلتزام 
والشهيد قيس ) احملكوم تسع مؤبدات وعشرين سنة يف سجون االحتالل الصهيوين(مجال أبو اهليجا البقاء، كان الشيخ 

اليت بترت إثر  ، حيث أصيب الشيخ مجال يف يده،هنا، ومت إطالق النار عليهم باجتاعدوان وأمحد املوسى احلالجي قادمني
  .   ذلك

  
وقد أدرك املقاومون  .عادوا ترتيب صفوفهمأو ،وىل بعد استراحتهمىل املخيم يف ساعات الفجر األإ ونعاد املقاومقد و

جاهزة ملواجهة حسم وكسر عظم ال سرائيلي غري مستعدة ون قوات االحتالل اإلأهذه اخلطة واحلصار يدالن على أن 
هجوم سنأيت على ذكرها خرى للأباع خطة ت، حيث مت ايف معركة نيسانبعد شهر واحد مع املقاومة بعكس ما حصل 

   . ضمن يوميات املقاومة يف معركة جنني
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 رائيلي باجتاه مدينة وخميم جننيتقدم قوات االحتالل  اإلس

حمور معسكر سامل، وحمور ": حسب اخلارطة"سرائيلي  يف أربع حماور رئيسية وحماور فرعية تقدمت قوات االحتالل اإل 
  . ، وحمور معسكر دوثانمعسكر الزبابدةمقيبلة، وحمور " معسكر"

  
 راتوارت ،والدبابات ،الراجلة( قوات االحتالل اإلسرائيلية وآليااتقدمت : معسكر ساملحمور -ولاحملور األ

 )افالت اهزة لالعتقاالتواحل ،اف املصفحةسعوسيارات اإلواملروحيات املقاتلة،  ،اجلنود نقالتو والرامجات اخلفيفة،
بقرى زبوبة ورمانة  مروراًوقد كان ذلك  .جننياجلهة اجلنوبية الغربية باجتاه مدينة وخميم الواقع إىل من معسكر سامل 

من  من خميم جنني القائم على تلة مشرفة علىحرش السعادة ىل إ وصوالً، كفر دانو اليامونو السيلة احلارثيةو تعنكو
ؤيا في حال عدم الرف ،أي أنه يستطيع القيادة من أكثر من مكان خلفي، قامة مقر قيادة لواء تباديلقد مت إو .جهة الغرب

مروحية ترايب، قامة مهبط طائرات إ كما مت. ن يقود من املنطقة الشماليةأيستطيع  ، على سبيل املثال،من املنطقة اجلنوبية
، وإقامة مقر قيادة التقدم باجتاه شارع حيفا وحماصرة املخيم من اجلنوببعدئذ، مت   .اجلرحىسعاف ومستشفى ميداين إل

جري بتفقامت تابعة للمقاومة فلسطينية جمموعة عسكرية سرائيلي ا احملور واجهت قوات االحتالل اإلويف هذ .أمامي
   .اليامون- عبوات ناسفة على شارع السيلة

  
يف اجلهة من معسكر قريب من قرية مقيبلة االحتالل اإلسرائيلية  قوات تتقدم: اجللمةمعسكر حمور - احملور الثاين

 ىل تقاطع الشارع االلتفايفإ وصوالً، بقرية اجللمة وضاحية صباح اخلري مرورا للمخيم عرب شارع الناصرة، الشمالية
قادمة من مستوطنة أخرى  بقوات حيث التقت تلك القوات ،)2005قبل إخالئها يف العام (املؤدي إىل مستوطنة غانيم 

  .وحماصرة املخيم من الشرق واجلنوب ،ملقاطعةإىل ا السري باجتاه جنني وصوالً لتكمل ،غانيم
  

اجلهة الواقع إىل  ( الزبابدةمن معسكر  ةسرائيليقوات االحتالل اإل تتقدم: معسكر الزبابدةحمور -احملور الثالث
 .اجتاه منطقة السويطاتبومن مث السري ، خربة سبعنياألول، حنو  :اجتاهني، وسلكت القوات )اجلنوبية الشرقية جلنني

واآلخر، باجتاه قباطية وصوالً إىل مثلث الشهداء، وهناك التقت هذه القوات مع قوات أخرى قادمة من معسكر دوثان، 
ديد من العبوات يف منطقة تفجري العمت و ،مقاومة باسلة ةسرائيليالقت قوات االحتالل اإل وإثر ذلك، .دخول جننيمت و

ت شرقي استمرت يف التقدم حىت حاصر ولكن، األخرية. القوات املعادية حركة تقدمن من شأنه إبطاء اما كالسويطات 
  .اجللمةحمور معسكر -قوات القادمة من احملور الشمايلال دعم مناملخيم ب
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على مفرق عرابة   الواقع(، انثمن معسكر دوسرائيلية الحتالل اإلقوات ا تتقدم: ثانعسكر دوحمور م-احملور الرابع
شارع نابلس باجتاه  عرب يف التقدم تواستمر ،بري الباشا ومثلث الشهداء بقرى مروراً ،باجتاه شارع نابلس )جنوب جنني

 توجه جزء منقد و. حمور معسكر اجللمة-حيث التقت بقوات أخرى قادمة من احملور الشمايل، مدينة جنني واملخيم
، الطوبوغرافية مرتفعة مشرفة على خميم جنني وتفاصيله تلةوهي  ،باجتاه اجلابريات ،حمور فرعي، عرب مباشرة هذه القوات
ويذكر أن  .ومستشفى ميداينمروحية ترايب، هبط طائرات قامة مإضافة إىل إ، قر قيادة لواء تباديلقامة محيث مت إ

ومثل بقية احملاور، وخالل . يف حينه، كان متواجداً يف مقر القيادة هذاشاؤول موفاز، رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي 
 مثلث الشهداء ومدخل تعرضوا لضربات وتفجريات لعبوات ناسفة يفيف هذا احملور،  ةسرائيليتقدم قوات االحتالل اإل

  . ، حيث مت إعطاب آليات، ومل تتوفر معلومات حول حجم اإلصاباتال وحارة السكة اجلمريمنطقة بو ،شارع نابلس
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  :الفصل الرابع

 واألسطورةالصورة  
  )ات املعركةـيومي(

  

  هواجس املخيم وهواجس االحتالل قبل بدء املواجهة- ما قبل الصفر :ليوم األولا 4.1                         
  إكمال احلصار، استكمال العزمية: اليوم الثاين 4.2                         
   لسعة النحلة املباركة: اليوم الثالث 4.3                         
  الرئيس يراهن واملقاومون ينجحون الرهان: اليوم الرابع 4.4                         
   كمني يف حارة الطوالبة، وجثث شهداء على دفعات: اليوم اخلامس 4.5                         
 املقاومة مستمرة، وإسرائيل تلقي القنابل الفراغية: اليوم السادس 4.6                         
  جواد مواجهة حارة أبو-كمني رفع املعنويات: سابعاليوم ال 4.7                         
  "ننتصر أو منوت: حنن قوم ال نستسلم: "الثامن اليوم 4.8                         
  املبارك 13كمني الـ : تاسعال اليوم 4.9                         
                    !مع وقف التنفيذ "فعلي"شهيد : العاشر اليوم 4.10                        
  ومر اخليارات  األخري احلصار: احلادي عشر اليوم 4.11                        
  املايسترو رئيس غرفة العمليات-استشهاد أبو جندل: وم الثاين عشرالي 4.12                        

  

 ..."وب و غْر نْهار كلُّ بِح وِ ص رينا ب ا س مما . يرِ الدح ب بح بِ س ناملطلوب قِّقح ن وب. تَ للخَر لْ للتنياأله لْ حننيمح لْ . ن ف الط فاتلْ رمح ن
وب ضْر تو م مي يف خ .وب صلُ راحات عيسى وشعبنا املَ حملْ جِ ن . تذوب ا القلوب ن م سد رمالْ عز القُ مالْ ديرتنا كروك الوطن ز مالْ عر ك

ا.. يا وياله ما قرايبنا ي ن ا العدى خفْ ن نا. ما خفْ ب هر و يِ دو بِغاراتو إنُّ الع ن م ع . ظَ رِ األَلَ كس كُثْ نا بِالع ما ذُب ذوب ن م تَ مح ا ب ن بيا ما ضَر
نا برد واربنا. املوتش سبو ب ع ا ارتَ ن م واملوت .أقس هاب ن ن كُثُر ما شافنا أبطالْ ما بِ صاحبناوم م الشهيد إال يِ بِد م . يا قاصدين

م يكُ دي أبارِ ص م سرت قَ اكُ ع ي م وح ر م م. الوطن صوتي يناديكُ يكُ ن يِه ا فرشنلتو الشهادة ب . م أم ت اه ب ت هد والقُدس فيكو ازْ
بالد اربالن ا األَحرار م وان كان شعري ما بِيويف رِثَ يكُ فم يكُ ثلَر بالبارود م"...  

  شاعر الثورة أبو عرب
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  )يوميات املعركة( الواقع والصورة: الفصل الرابع
  

اإلثنني، املوافق (جنني من يومها ما قبل األول خميم سرد الفصل الرابع يوميات املقاومة يف معركة بصرب وتفصيل هائلني، ي
سرد هذه اليوميات على لسان كاتب وت). 12/4/2002املوافق اجلمعة، (، وحىت اليوم التايل النتهائها 1/4/2002

الرسالة بوصفه مشاركاً يف املعركة منذ وضع اخلطة وتشكيل غرفة العلميات وحىت اليوم احلادي العشر الذي متت فيه 
 ول الذي هوليوم األوتتناول هذه اليوميات، على حنو تفصيلي، ا. مفاوضات إاء املعركة وتسليم من تبقى من املقاومني

اليوم الثاين الذي تسرد فيه ما قبل ساعة الصفر والذي ترصد فيه هواجس املخيم وهواجس االحتالل قبل بدء املواجهة؛ و
كيف أكملت قوات االحتالل اإلسرائيلية حصارها، وكيف استكملت املقاومة يف جنني إعدادها وعزميتها؛ مث تواصل 

سوريالية يف اليوم الثالث؛ واليت تستمر لليوم الرابع حيث حيقق املقاومون رهان املذكرات سرد قصص الشهادة والفداء ال
الرئيس ياسر عرفات بصمودهم وإيقاعهم خلسائر مؤملة يف صفوف العدو؛ إىل اليوم اخلامس الذي تتحقق فيه مزيداً من 

السادس تستمر املقاومة، وجثث شهداء  اإلجنازات العسكرية عرب كمني يف حارة الطوالبة؛ ويف اية هذا اليوم وبدء اليوم
كمني رفع املعنويات يف مواجهة حارة الفراغية؛ ليأيت يف اليوم السابع ) شبه(تدفن على دفعات، وتلقي إسرائيل قنابلها 

 13؛ حنو اليوم التاسع، يوم كمني الـ )عرب مزيد من الشهداء(أبو جواد؛ وكأنه حتضري لليوم الثامن االنتقايل 
جندياً إسرائيلياً، أسهم سقوطهم يف زيادة تكالب القوات اإلسرائيلية إلاء املعركة،  13القاتل الذي سقط فيه /"املبارك

 احلادي عشر، يوم احلصار مع وقف التنفيذ؛ إىل اليوم" الفعلي"حنو اليوم العاشر وشهيده ... ع املزيد من اخلسائروعدم دف
وأخرياً، يوم ما بعد االنتهاء . ومر اخليارات بالتفاوض إلاء العمليات العسكرية وتسليم من تبقى من املقاومني األخري

الذي كان " رئيس غرفة العمليات،"و" املايسترو"ذي قضى فيه شهيداً أبو جندل، الفعلي للمعركة، اليوم الثاين عشر، ال
  . أول القتلى وآخر من ميوت

  
 هواجس املخيم وهواجس االحتالل قبل بدء املواجهة- ما قبل الصفر :1/4/2002اإلثنني اليوم األول،  4.1

سبق اجتياح ة وحلظة البدء الفعلية للمعركة، يتبني أنه بتأمل اللحظة الفاصلة بني تقدم قوات االحتالل من احملاور األربع
، باعتبارها م من خطر املقاومة يف جننيضخت ،من قبل دولة االحتالل ،عالمية ونفسيةإحرب وإعادة احتالله خميم جنني 

تقنع اجلماهري قضاء عليها حىت وضرورة ال ،)"االستشهاديني(منبع اإلرهابيني "و" وكر اإلرهابيني"و" عش الدبابري"
مساها قادة االحتالل العسكريون وإعالمهم كما  "حرب احلفاظ على البيت" خيوض أن جيشها الصهيوينسرائيلية باإل

 قادا الواليات رهاب واليتاإل على ضمن اخلطة العاملية للحرب رهابضد اإل م خيوضون حرباًأادعوا بلقد  .احلريب
الذي قسم  Bush Doctrineأو " عقيدة بوش"ما يعرف بـ  ، وظهور2001 أيلولحداث أمريكية بعد املتحدة األ

، وآخر ضد )وهو كل من مل يسر يف ركاب األجندة األمريكية أو يتوافق معها(واحد مع اإلرهاب : العامل إىل قسمني
ان من فقد ك "العقيدة"وحسب هذه . وهو كل من وافق األجندة األمريكية، وشارك يف تنفيذ مصاحلها(اإلرهاب 
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ومن جهة .  اإلرهايب ةالواضح أن إسرائيل يف مركز املعسكر املعادي لإلرهاب، فيما كان الفلسطينيون يف مركز صور
لة آعلى مواجهة وقدرا املقاومة التقليل من قيمة  كانت قوات االحتالل الصهيوين وإعالمها احلريب حتاول ،خرىأ

اليت اعتادها االحتالل الصهيوين يف " القضاء على العدو"تروج ألساطري يف ظل حرب نفسية شعواء  ة،سرائيلياحلرب اإل
، كما حصل بالفعل على األرض، لكن دون "وسحقها ،كسر عظم املقاومة"حروبه السابقة، ولكن هذه املرة برغبة يف 

سية اإلسرائيلية على كسر معنويات املقاومة، وكما بين الباحث يوسف القاسم يف رسالته املهمة حول أثر احلرب النف
  2000.64الذات الفلسطينية يف انتفاضة األقصى للعام 

  
عن  ن املقاومني خيوضون املعركة  دفاعاًأعلى الفلسطينية، العفوي وقليل اإلمكانيات،  عالم املقاومةيف املقابل، أكد إو
حلماية  إمنا هين املقاومة أوب ،"خميم جنني لالجئني الفلسطينيني"ألهل  تكرار اللجوء دون للحيلولةوهم وأهلهم رضأ

 .1967، وتشريد نكسة العام 1948روح الفلسطينية من االنكسار يف رحيل ثالث بعد تشريد نكبة العام هل والاأل
لدفاع عن اننا خنوض معركة أوب ،رضناأولن نقبل باالحتالل على  ،ننا شعب تواق للحريةأالعامل ب ونخاطب املقاومقد و

قد كان هلذا اهلدف اجلمعي وإعالنه على املأل فائدة قصوى، حيث التف أهايل و. صغرية والبسيطةسلحتنا الأالنفس ب
   .ودعموا صمودها مادياً ومعنوياً مةواملقا حولاملخيم، وكافة فلسطني والعامل، 

  
ال ولن  مدطويلة األجاهزة ملعركة النفسية املضادة، أكدت املقاومة الفلسطينية املوحدة أا -وكجزء من احلرب اإلعالمية

يتحملها اتمع اإلسرائيلي قصري الذاكرة، والذي ثبت، عرب حروب ومواجهات عسكرية أخرى، أنه ال يضغط على 
من " كاملةلدى املقاومة كانت فاالستعدادات  65."ضريبة الدم"حكومته العسكرية االحتاللية إال عندما يشارك يف دفع 

واملنازل واجلدران  السالح والذخرية وتفخيخ البيوت والسيارات"فـ، واحلصار، رغم فقر املوارد "ناحية إعالمية
قسم املقاومون على القتال حىت وقد أ ...سرائيلية وقواالة احلرب اإلآستدمر دون رمحة واملقاومة ... ونواالستشهادي

، وسيدرك العامل شارون ركيد هناو ،سنموتهنا و ،سنبقىهنا ... بنادقهميف  طلقة خرحىت آو ،فيهموشبل  رجلخر آ
وعلى الرغم من . بعد انقضاء املعركة، أن جمزرة أخرى قد متت عن سبق إصرار وترصد، وعلى مرأى من العامل كله

ولكن خميم جنني مل يكن مرة ولن يكون  ، ولشارون يف كل منهما نصيب،صربا وشاتيالمقاربات جمزرة جنني مبجزرة 
تصويرها لنسبة حىت النصر الفلسطيين املعنوي " التقدمييني"كما حاول بعض الصحافيني اإلسرائيليني " مسادة فلسطينية"

حينها جاءت نتيجة لتمرد عصابات " اليهود"فمسادة . قبل امليالد 73انتحاري يف مسادة العام " يهودي"إىل ماض 
على الرومان، ولقيامهم بأعمال السلب والنهب، والترهيب انتهت بقتل مجاعي اقترفه " صبة اخلناجرع/احلماسيني"

                                                
رسالة ماجستري يف .(2007. جامعة بريزيت: بريزيت. انتفاضة األقصى منوذجاً: أثر احلرب النفسية اإلسرائيلية على الذات الفلسطينية. يوسف قاسم 64

  ). الدراسات العربية املعاصرة
    .السهم املرتد. ربيب دروكر: ملزيد من املعلومات حول قالقل اتمع اإلسرائيلي، بني املدنية والعسكرة، أنظر 65
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رة الصمود يف فيما أسطو 66؛"انتحار مجاعي من أجل الكرامة"جمموعة إلعازار بن يائري يف حق جمتمعهم حتت مسمى 
، وقام ا مقاومون من أبناء األرض ال من جل احلياة والدفاع عن احلق فيها، ال من أجل املوتخميم جنني جاءت من أ
  .  اللصوص الغرباء عنها

 
كان هناك نفري عام فقد  وعلى األرض، ال يف فضاء احلرب اإلعالمية، خل خميم جننيجواء داورة واألالصأما على صعيد 

ت أبد. للمواجهة الكربى على وضع اللمسات األخرية استعداداًمرة ومنظمة الكل يعمل كخلية حنل حركة دائبة ومستو
لومات عامل يصالإية االستطالع والرصد واملتابعة وخوة الذين يقومون بعملمن األ من كل حمور تصاالت تتواىلاال

تقدم القوات  ترافق اآللياتمئات و ،سرائيليمن جنود قوات االحتالل اإل اآلالف .ممكنة قصى سرعةأللمقاومني ب
كان املقاومون (وتغطيها حتت غطاء كثيف من دخان التعمية والتمويه، ووجود طائرات مروحية واستكشافية  الراجلة

حتطم حاجز الصوت للترهيب، يف مساء خميم  15-وف 16-، وحىت طائرات مقاتلة من طراز ف)يدعوا أم كامل
مني سر أ(بو رميلة أعطا ، وهو اومنيخوة املقحد األأن أذكر أو ،ولأب كل هذه معلومات كانت تصلنا أوالً.جنني

 ،من جهة معسكر سامل "عشرين دبابة"دوم نقاط االستطالع  بق ىحدإبلغ من أعندما ) حالياً قليم جننيإحركة فتح 
، لكنه ما حاعلى سبيل املز، وكان ذلك "صل إال عندما ترى مئات الدباباترجاء ال ختربين وال تت" :لمقاوم املبلغقال ل

  .يما بعدحصل فعالً ف
 
سالمي جنحة العسكرية لفصائل العمل الوطين واإللمقاومني يف األاجتماع لسبق بدء املعركة على الصعيد العملي، فقد و

ن خوضها كان أحيث  ،خوض املعركة اتليآلدراسة  ،ليات املشتركةغرفة العمضمن  ،من الفلسطينيةوقوات األ
فمن . حول حلظة البدء، واألماكن األفضل تواجد املقاومني راءآهناك عدة  توكان .حدأومل خيتلف عليه  حمسوماً

عمل مناوشات البدء بو جهتها،و ،ن حتدد ساعة الصفر يف بدء املعركةأعلى املقاومة ناحية، كان الرأي الغالب أن 
بعض  ارتأىومن ناحية أخرى، فقد . ة وخطتهاسرائيليرباك قوات االحتالل اإلطراف املخيم إلأواشتباكات على 

وعدم الوقوع فريسة لالحتالل وضربته  ،من خميم جنني "املطاردين الكبار"مغادرة بعض ضرورة خوة يف الفصائل األ
قائد كتائب (خرج قيس عدوان  وقد. أثناء املعركة لكن من خارجها وحىت يقوموا بالرد على جرائم االحتالل ،القاصمة
عدم رغبته من رغم من القيادة العسكرية لكتائب القسام على المر أب) يف منطقة الشمال الذي استشهد الحقاً القسام

يف حني فضل . يام االجتياح واملعركةأمن رفاقه يف طوباس ثالث  ةمت اغتياله مع ستقد و .الشخصية يف مغادرة خميم جنني
سرائيل إ"ن أخربونا بالغربية أيف الضفة الفلسطينية منية جهزة األن األأاملخيم رغم  لبقاء يفا "املطاردين الكبار"بقية 

كما . يثار والتضحيةعن اإل ن يبقى هو بنفسه تعبرياًأو ،خر باملغادرةوكان كل مطارد يطالب اآل" ستدمر وتقتل وخترب،
                                                

. 6العدد : أقواس." اآلخر اإلسرائيلي ورديفه األمريكي بني العيان والتجريد: اآلخر انتحارياً". عبد الرحيم الشيخ: ملزيد من املعلومات، أنظر 66
  :وأنظر، كذلك. 40- 20. 2002

Nachman Ben-Yehuda. Masada Myth: Collective Memory and Mythmaking in Israel. Madison: 
University of Wisconsin Press. 1995.  
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الشهيد حممود طوالبة مغادرة  ،سالميمني العام حلركة اجلهاد اإلاأل ،كيف ناشد الدكتور رمضان شلح الذكرجيدر 
 .ولكنه رفض وفضل االستشهاد فيه ،املخيم

  
، بعيداً عن التوعد والضجيج اإلعالمي والفعل ورد الفعل يف له املقاومونأالسؤال الكبري والذي سيف هذه األثناء، كان و

وقد كانت اإلجابة حمسومة، " ؟وما هي رسالة املقاومة ؟ملاذا املواجهة: "احلرب النفسية مع قوات االحتالل اإلسرائيلي
هدمت بيوتنا  ونننا الجئإ) 1( :وهي. االحتاليل والعاملي" اخلارج"شكل ال خيتلف كثرياً عن اإلجابة املوجهة لـوب

، كما تكرر األمر مع بعض أهل املخيم يف نكسة العام على يد العصابات الصهيونية 1948عام يف نكبة الهلنا أ وشرد
ونريد  ،ا ونمؤمن ،ننا شعب ندافع عن قضية عادلةإ) 2(؛ خرىأر اللجوء  والتشرد مرة اكرنقبل بتو لن  ،1967

املقاومة جاهزة إن ) 3(؛ سرائيلي مهما كانت التضحياتاإل لن نقبل باالحتاللو وحق تقرير مصري،دولة فلسطينية 
االحتالل لضرب عنجهية جيش  ال اخلفيفة،" ،سلحة الصغريةاأل"ـب لكن املتقن، ميان واالستعداد البسيطومسلحة باإل

مراهنة إن ) 4(؛ أننا سننتصرب يقيناًكثر أالتجربة واخلربة جعلتنا أن و ،ال يقهرطاملا مت الترويج له بأنه سرائيلي الذي اإل
ما سيحصل يف نابلس "ومقوالته املدوية حول ، ورئيسنا ياسر عرفات على املقاومة يف جنني ونابلسشعبنا وتنظيماتنا 

قاومة األكثر تنظيماً وحتصيناً يف املدن الفلسطينية اليت صمم االحتالل الصهيوين على إعادة ، جعلت على امل"وجنني غراد
احتالهلا، ملزمة بتقدمي مثال يف البطولة والتصدي ألا يف جانب احلق، وعدوها هو الباطل واملعتدي، وال بد من تلقينه 

ومثل ذلك كان دافع املقاومة إلجناح رهان ) 5(ه العنصرية؛ درساً لقادم املواجهات اليت لن تنتهي إال بزواله، وزوال دولت
الشعوب العربية، واإلسالمية، وأحرار العامل على املقاومة يف فلسطني، وجنني خباصة، يف حتقيق نصر معنوي ومادي على 

  .  قوات االحتالل
  
ب لة احلرآ اوالتدمري اليت قامت ظر القتل ويشاهدون منا ،خباران املقاومون يف جنني يتابعون األكبذا، فقد و
مخسة من قوات الشرطة عدام إوخاصة مشهد  ،عادة احتالل مدن الضفة الغربية وخميمااإلسرائيلية يف بدء عمليتها اإل

ية والشرععة يف رام اهللا حيث مقر الرئاسة وتدمري املقاط على املدخل اجلنويب لبلدة بيتونيا، الفلسطينية بدم بارد يف رام اهللا
نه ال يوجد أاالتصاالت عنه يف رسالة واضحة  بوحماصرة الرئيس ياسر عرفات يف مكتبه وقطع الكهرباء و ،الفلسطينية

 شجرمن بشر و لة الصهيونيةري وختريب لكل ما يواجه هذه اآلوتدمشعبنا من قتل واعتقال سحق  خطوط محراء يف
 سعاف مل تسلم منإوحىت سيارات  ،رس ومستشفياتومداوغري حكومية، ومؤسسات حكومية  ،وبىن حتتية، وحجر

لى االستمرار يف قرارنا وخطتنا ع اًصرارإو اًواملشاهد زادتنا قوة وتصميمبار خهذه األ .السحق جبنازير الدبابات اجلرافات
طورة أس"دفن ا، ووتكربه اكسر عنجهيتهولية وتلقني قواا درسا لن تنساه، سرائيلة احلرب اإلآوجنا يف مقاومة 
  .رض خميم جننييف أ" اجليش الذي ال يقهر
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آيات من تالوة و ،بالتهليل والتكبريمكربات الصوت يف املساجد قد صدحت فأما عن احلالة املعنوية داخل املخيم، 
 وكل ما من شأنه أن ...وصوت الرئيس ياسر عرفات ،وأبيات من الشعر ،القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

كانت ترفع اليت استخدمها املقاومون، مكربات الصوت اليدوية وكذلك . قاومة واجلهاد والوحدة والصمودحيض على امل
عطاء التعليمات كما استخدمت يف إ ،ستعداد للنصر أو الشهادةاملقاومني بالتماسك والوحدة واال اهلمم وتطالب

كان منظر الشباب الذين حيملون قد و. االحتالل بالعربية وخماطبة جنود، هايلشادة باألواإل ،ثناء املعركةأوالقواعد العامة 
كان هناك مكربات صوت كما .  يرد الواحد على اآلخر بعبارات محاسيةيف عرس فلسطيين ايةحدك الصوتمكربات 

صى كبر؛ األق.. الصوتي ي لبلب؛ وين املاليني: "، مثلغاين الوطنية والثوريةاأل بثت  يضاًأعلى سيارات متحركة مثبتة 
أبو -بقيادة األخ عبد الرمحنخوة املدنيني وكانت هناك فرقة من األ .وغريها....  "يا شارون يا لعني إحنا خميم جنني،

لل وتتحرك وتكرب ووالصنجات النحاسية وحتمل رايات لألولياء الشاذيل واجليالين والسيد البدوي، تدق الطبول أنس 
بو جلدة يقود جمموعة من أمحد أسري األكما كان  .النضال وفضل الشهادةاجلهاد وحتض على  زقةيف الشوارع واأل

من احملاور األربعة بأننا  حىت تشعر قوات العدو املتقدمنارية يف اهلواء يف جو من الفرح ضوئية و اًشبال تلقي ألعاباأل
ذا باإلضافة إىل إشعال نريان يف ، هتدب الرعب يف نفوس جنوده وقواته وحىت ،مم وقوهغري مبالني جليش ونجاهز

مناطق خمتلفة من املخيم إلرهاب العدو، بعضها من بقايا األشجار واخلشب، وبعضها من إطارات السيارات، بعضها 
  .وآخر لترهيب العدو وتغطية األجواء يف حماولة أشبه بقنابل الدخان والتعمية احلديثة" للتدفئة"

  
هناك من : اء من الكبار وحماولة املقاومني حبس الدموعخر مع بكيودع اآلخوة كل ت واألهل والعائالاأل شاهدم

. على درجة يف جنات اخللدأن الشهداء أعمار بيد اهللا وواآلخر يقنعه بأن األ ،يناقش أخاه ويطالبه باخلروج من املخيم
حذروا إ :قال ورج حبش،غسان كنفاين، ومن بعده احلكيم جن إ: "مبتسماً ، وامسه إياد العزمي،حد الرفاقأويقول 

 ،والده متأكد من استشهاده :عنه ىال الرضإوال يطلب منهما  يه،مقاوم يقبل يد والدو ".املوت الطبيعي وموتوا شهداء
 "الزعبور"، بقيادة شبل يدعي شبالوأ ".ليه راجعونإنا إنا هللا وإ .ك الشهيدوخأتعودنا على الشهادة رحم اهللا " :لويقو

العزة  مشاعرو .والسالح "كواعألا"وآخرين يبحثون عن ، بقرب اهلجوم يقومون حبركات لوانية وشقلبات فرحاً
بق للقاء والكل يتسا كلها تتجاوب يف نفوس املقاومني وأهل املخيم،...والفخر والكرامة والفرح واحلزن واحلرية

، عن أسحلتهم يتبادلون الكالمحول النار،  واملقاومني، ،مطراذ ذضباب خفيف ور افيه ةبارديف أجواء  ومواجهة احملتلني
املقاوم حممد النورسي، األسري السابق، الذي مل يتوقف حلظة عن " أهداف"عن  خر النكاتآو ولباسهم،، ورصاصهم

  .  التوصية ببناته األربعة بعد استشهاده، والذي استشهد، بالفعل، يف الليلة العاشرة من املعركة
  

جبولة تفقدية ) ، الذي استشهد الحقاًقصىقائد كتائب شهداء األ( زياد العامرأذكر كيف قام األجواء، ويف هذه 
 سعيداً ويودع أخوته منتشياً استشهاده، تدل على قربجهه كل مسات وو، للمقاومني يف احلارات والشوارع

 الطاقات يف املنازلفتح و "،لبيتمن بيت "هو من اقترح خطة  قد كانو. اليت مت وضعهابالتجهيزات والتكتيكات 
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صهيوين ره من جندي أثبخذ أن أالشهداء بعد العامر أول وفعال كان  ...زقةكياس الرمل والسواتر يف األأو للقناصة،
الذي اشتهر به قبل استشهاده، وبعد خروجه من السجن إذ كان حمكوماً مبؤبد منذ االنتفاضة " الناتو"قنصه بسالحه 

، البطل اخلفي الذي رفض االنسحاب التكتيكي من املخيم نضال النوباينأما . 1994لسجن يف العام األوىل وحرر من ا
 مقاوم رجل :تتكلمان وختربان الكثرياحلربيتني  ولكن عينيه ،يتكلم كثرياً الل صامت كعادته مقاتهو يف شهر آذار، ف

-عملية الكمني القاتل وسيقود يف اليوم التاسع، صاحب رأي ومشورة ،مثقف ،صادق ،ال يعرف التراجع أبداً، شرس
وهو منسحب بكل ميداليات النوباين ستشهد ، وأصيب آخرون، فيما اصهيونياً الذي قتل فيه ثالثة عشر جندياًاملبارك 
لينا من طولكرم يهاتف ابنه سيد إالقادم فهو  ، ذي السنوات السبع واخلمسني،الشيخ رياض بديروأما . وهويام اجلنود
بعدك ما " :زوجته ويقول هلاب تصلوي ".هي املقاومة يهذ ،هي الوحدة يهذ" :ويقول له ، حقيقة ال جمازاً،قطب

  !"أنا شهيد شهيد اترمليت،
  

خيرجن عليك من  ،الطعام ويعددن الشاي والقهوة يف كل حارة وحي وشارع وزقاق ونخيبزن ويطهأما النساء، فكن 
أم (مرمي وشاحي  الشهيدة .م مفارقني دون رجعةأن يدركن بأالكل يريد بركة املقاومني وك ،كل باب وشباك

لوح (، وتضع الطعام على رأس خشبة طويلة تزودك بالطعام على مدار الساعة، وشاحي منريالشبل م الشهيد أ ،)مروان
تراقب قوات كانت و .يف حال قطع الزقاقلتوصلها إىل املقاومني دون أن يتم قنصها أو قنصهم ) خشبية" مورينة"أو 

، الذي استشهد بعد املعركة وبعد قيامه بواجبه بو خليفةد أالشيخ  حمموأما أم . ميف كل حتركا االحتالل وجنوده
: على راحتهمهي طوال الليل وتسهر  ، حيث يسترحيون،املقاومني يف بيتهافكانت تستضيف  العسكري على حنو بطويل،

. اا جتعلنا نقاتل ونواجه األهوال بروح عاليةدعوو ،جل محايتكمن أ وتقرأ القرآن فجراً ،وتغطيك، كطعمفهي أمك، ت
ال إا ... ونهتاجحضار كل ما حيزقة والشوارع إلتشق األسلواناً للمقاومني،  "تتكلم كثرياً"و ،تطبخ ،)السيت( أم أمحدو

  .تعرف اخلوف
  

  إكمال احلصار، استكمال العزمية: 2/4/2002اليوم الثاين، الثالثاء  4.2
 خلنق املقاومني من كل اجلهات،" O"بعد إكمال احلصار حول مدينة جنني وخميمها، وفرض طوق عسكري من منط 

 باتشيغطاء قصف جوي كثيف من مروحيات األ بالتقدم ببطء شديد حتتومن خلفها جنوده االحتالل بدأت آليات 
). اجللمة وحرش السعادة(يف أجواء جنني، وخباصة يف اجلهتني الشمالية والغربية  املتواجدة على مدار الساعة والكوبرا

، وقطع الكهرباء عن سبعني ألف نسمة يف الكهرباء الرئيسي يف مدينة جنني قد قامت القوات اإلسرائيلية بضرب حمولو
 خطوط صرف صحي،و شوارع ية التحتية منمت ضرب خطوط املياه والبنكما . ااورةقرى وال املدينة وخميمها

وفرض منع . كما مت تدمري ما تبقى من مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية. ومؤسسات وحمالت ومراكز طبية وصحية
  .ت إمدادات األدوية واملواد الغذائية والتموينية عن األهايلطعوقُالتجول، 
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قوية اشتباكات مسلحة ، بالتزامن مع كواعوإلقاء األ جري العديد من العبوات الناسفة،قام رجال املقاومة بتفإثر ذلك، و
، واحلارة واملراحوالسويطات،  ،)البلدة القدمية يف جنني(باط يحارة السوشارع نابلس، وحارة السكة، -يف مدخل جنني

 تقدم القوات اإلسرائيلية إال أن تلك القوات استمرت بالتقدم حىتساعدت هذه املواجهة يف إبطاء  وقد. الشرقية
ت والطائرات ورشاشاا كثيف من مدافع الدبابات، وسط إطالق نار من كافة اجلها متركزت حول خميم جنني

  .وصوارخيها
  

ساعة العاشرة من ال املتمركزة يف اجلابريات التقدم من اجلهة اجلنوبية حوايل ةحاولت قوات االحتالل اإلسرائيليهنا، 
اً عرب قصف مستمر بصواريخ مروحيات األباتشي، ورصاص جوي غطاء مستخدمة 2/4/2002(صباح اليوم الثاين 

. للتمركز والسيطرةاملشرفة على املخيم وذلك دخان حىت تغطي تقدمهم باجتاه بعض البيوت الوقنابل  ة،الثقيل رشاشاا
الترصد، إال إن قوات املقاومة أجربم على الرحيل وذلك جبهود جمموعة من املقاومني صام للمراقبة ووضع قناكما مت 

يقوم جبولة تفقدية وقد كان العامر، يف حينه،  والشيخ حممود احللوة وعالء فرحيات، زياد العامرالذين يقودهم 
  .وسده، وغري ذلكي نقص يف العتاد والتموين لمجموعات لرفع املعنويات ومعرفة أل

  
ويف املقابل كان مثة أجواء من احلماسة والترقب والتحضري هلذه املواجهة من قبل شباب املقاومة يف أزقة خميم جنني 

ويف هذه األثناء علمنا باعتقال ثالثة من . وشوارعه وبيوته، وكان االنتظار لساعة الصفر وبدء املعركة على أشده
من  وحممد أبو طول وهم عبد الكرمي عويس، ورمزي الفياض،: ، وهماملقاومني من أبناء املخيم وتواجدهم يف رام اهللا

هنا، حاولت املقاومة االشتباك مع بعض . الشبل احلاج خضر ؤسسة لكتائب شهداء األقصى، ومعهمأهم القيادات امل
ت املنتشرة يف اموعات يف اخلطوط اخللفية لقوات االحتالل اإلسرائيلية، وذلك بتوجيه ضربات والقيام بتفجري العبوا

وقد كان على رأس هذه اموعات قوات من األمن الوطين، حيث لعب اللواء املرحوم فايز عرفات . حماور حمافظة جنني
  .)من التنظيمات(دوراً هاماً يف تزويدنا بالرصاص والبنادق املصادرة 

  
طالق النار على الدبابات من خالل إت االحتالل لساعة الصفر اومة داخل املخيم حياولون جر قوالقد كان رجال املق

 .اًوعتاد عدةً ومادياً ننا جاهزون نفسياًحتد للجنود بأشارة ، واستفزازها كإواجلرافات والقوات املنتشرة حول املخيم
ن اإلسرائيلية اإليهام بأحاولت قوات االحتالل وهنا، . والسهر على مدار الساعة حتسبا ألي تقدم كان النفريعندئذ، 
ع الساحة يث بدأت بالتقدم باجتاه املسجد الكبري يف املخيم وشارع السكة وشار، حسيبدأ من اجلهة اجلنوبية اهلجوم

، وكانت اجلرافات تقوم بإزالة السواتر )800،500( حتت وابل كثيف من نريات الدبابات واملروحيات عيار
وكانت تتقدمها كاسحات ، سوار وبيوتمن أدم كل ما يعيقها ، وكانت احلواجز وكل ما يقابلها من سياراتو

من أصحاا ماكن قاموا بتجريدها لقوات والقناصة فوق املنازل ويف أمتركزت ا األلغام إلزالة األلغام وتفجريها، إىل أن
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ومة باجتاه القوات املتفرقة طالق نار خفيف من قبل املقايف هذه األثناء، كان هناك إ. لديهم حسب اخلرائط املعدة مسبقاً
  .وجها لوجه ، وذلك بقناعتنا بأن كل الذخرية جيب أن تصب على العدواملقاومةقيادة رشادات وبشكل مرشد حسب إ

  
، لكنها كذلك تشهد على جاهزية احلذرالترقب وت الليل الطويل املليئة بالتخوف وساد اهلدوء الكامل يف ساعا ومن مث،

من الترقب، وهذا ما أكدته يشعرون بنفس الشعور تالل كانوا كبريين، فقد كنا على قناعة بأن جنود االحاستعداد و
ملحمة  وكان املقاومون مدركني بأم ذاهبون إىل. م املرئية واملسموعة واملكتوبةما بعد مع وسائل اإلعالمقابالم في

 ساعات الفجر ويف .طرها شعبنا حبروف من ذهب ودم يف سفر تاريخ املقاومة يف التاريخ املعاصريسوبطولة س ،تارخيية
توتر األحياء فوق أرضهم اليت قرروا الدفاع عنها آلخر والشهداء يف مقابرهم، وهدوء  ،ويف حالة من السكون ،وىلاأل

بعد  2:10 الساعةمتام ذابة، ويف اجلرائحة الربيعي ذي الرذاذ من املطر جنني الدامس، ومع  خميمليل قطرة دم يف 
  .، انطلقت شرار البداية واندلعت املعركة2002/4/3منتصف الليل، ويف فجر 

  
  لسعة النحلة املباركة: ربعاءاأل 2002/4/3اليوم الثالث  4.3

نية وعشر دقائق كانت بداية اهلجوم احلقيقية الساعة الثا بعد هدوء كامل ويوم طويل من االنتظار يف اليوم الثاين،
دبابة وآلية يرافقها جنود  50الشرقية، حيث تقدمت القوات اإلسرائيلية عرب متركز قرابة -هة اجلنوبيةصباحاً، من اجل

 ارع الغبس وخلة الصوحة، وفوجئوااجتاه اجلهة الشرقية من شودوء تام من منطقة اجلابريات ب ،)جندي-جندي( مشاة
مقابل بيت احلاج راجح، -بيت أبو الوفازاوية كانت عبارة عن أنبوبة غاز محراء وضعت يف بانفجار عبوة ناسفة 

صابت أومقاومني طين من و، ومت تفجريها من قبل جمموعة أأسالكها مع أسالك الكهرباء حىت ال يتم كشفها ووصلت
ود املصابني، ما أدى إىل ، ومتت مصادرة بعض قطع السالح من اجلنالعديد من جنودهم حيث مسع صراخهم وعويلهم

قد مت استدعاء و .جلرحى ونقلهم من ساحة املعركة، وإعادة ترتيب صفوفهمعاقة التقدم من هذه املنطقة لتضميد اإ
بقصف املنطقة برشاشات ثقيلة من أجل إبطال مفعول العبوات الناسفة من خالل  وقامتعلى الفور، باتشي طائرات األ

استمر اجلنود بعد قد و .منياملقاواملتحكَّم ا من قبل أو قطع األسالك املتصلة بالعبوات و النريانكل مباشر بصابتها بشإ
بالقرب من مسجد عمر بن  إىل اجلهة الشرقية من شارع الغبس إىل أن وصلوامن منطقة خلة الصوحة، ساعة بالتقدم 

، وصوت جنازير الدبابات ار كثيفإطالق ناجلنود تقدم  غل وحارة الدمج، حيث رافقاخلطاب ومقابل دخلة الز
  . وهديرها

  
وعماد مشارقه وطه الزبيدي  العامر،، وكان على رأسهم زياد جمموعة من املقاومنيويف املقابل تواجد يف هذه املنطقة 

يف . ، ومعهم كذلك أبو علي بركات واخلميين وعالء فرحيات)وكلهم قد استشهدوا يف أوقات الحقة(رميلة وهاين أبو ا
كانت يف زيارة واليت (خميم نور مشس  ، أصيب الشاب هاين أبو رميلة وحاولت املمرضة فدوى اجلمال منة املعركةبداي



85 
 

وحاولت أختها رفيدة . اصة يف الرأس واستشهدت على الفورفأصيبت برص وإسعافه، هاينإنقاذ ) ألختها رفيدة اجلمال
وكان هناك إصرار واضح من جنود . مسجد عمر بن اخلطاب برصاص قناص كان متمركزاً يف يضاً، فأصيبت أسعافهاإ

تراق يف صفوف قوى املقاومة التقدم من هذه املنطقة باجتاه حارة الدمج لقسم املخيم إىل نصفني وعمل اخ االحتالل على
  .الفلسطينية حسب خطة اهلجوم لدى قوات االحتالل الصهيوين

  
قنص "من ) وكان حيمل سالح ناتو(متكن خالهلا الشهيد زياد العامر  ، حيثدارت اشتباكات عنيفة يف هذه املنطقةوقد 

كما متت إصابة أربع جنود . كما أفادت أخبار مسعناها يف ذلك اليوم عرب حمطات الراديو-"وقتل امليجر موشيه غريتسر
ول القائد زياد حالقناصة متمركزين يف بيت أبو نادر السعدي، ووكان اجليش وا .خالل هذه املعركة من قوات العدو

مواقعهم يف املنطقة شرق شارع الغبس، قاموا الذين أخذوا ، ولكن القناصة ،العامر االلتفاف عليهم من بيت آخر
الشهيد زياد العامر، الذي حاول االنسحاب وهو مصاب، إال أم استمروا يف إطالق النار  صاصهم على أقدامطالق ربإ

، إال أم قاموا بقنصه وإصابته إصابة ماد مشارقه إنقاذه وسحبه إىل مكان آمنحاول رفيقه عقد و .عليه حىت استشهد
  .زياد العامر مباشرة أوقعته مباشرة جبانب قائده ورفيقه سالحه

  
مع أن استشهاده شكَّل صدمة وحزناً كبرياً و. اعقةوقد وقع خرب استشهاد القائد زياد العامر على مسامع املقاتلني كالص

بالروح بالدم نفديك : "تلون أدت إىل أم تنادوا وكربوا وهتفوااليت حتلى ا املقا التعبئة والتجربة الكبرية للمقاومني، إال
 ن يقاتل بقوة ثأراً، فعلى اجلميع أذا كان زياد قد استشهدفكان الستشهاده دفعة قوية للمقاومني مجيعاً، إذ إنه إ" يا زياد،
 ،م كانوا خارج املخيم ال يريدون املشاركة يف املعركةبأ ،فيما بعدنا مقاومون، قد حدثو .لنيل الشهادة مثلهو ،لزياد

ويف هذه األثناء، كذلك، استشهد  .ا مسعوا خرب استشهاد زياد عادوا إىل املعركة بقوة ومعنويات عاليةولكن عندم
سيارات اإلسعاف واألطقم الطبية املواطن عطية أبو ارميلة، الذي مل يتمكن أحد من دفنه نتيجة حلظر التجول، و منع 

ومن املشاهد املؤملة، والقصص السوريالية، أن جثمان الشهيد أبو ارميلة بقي . من دخول املخيم، ولشراسة املعركة
مسجى يف بيته لعدة أيام دون دفنه، ومل يدرك أطفاله حقيقة استشهاده، وكان أحدهم يتوعد اآلخر بأنه سيخرب والده 

   !  به ليعاقبهمبا عمل ) الشهيد(
  

لة، وزياد العامر، ويوسف القلق الذي استشهد فدوى اجلمال، هاين أبو رمي: ومنهم(هذا، وقد مت نقل جثامني الشهداء 
 الذي استشهد ألثناء الذي مسي الحقاً على اسم الشهيد الدكتور خليل سليمان، إىل مستشفى جنني احلكومي) يعبد يف

يف هذه األثناء كان هناك طفل يسمى حممد . بعد أن مت استهدافه بقذيفة أنريجي 2002قيامه بواجبه يف اجتياح آذار 
عاماً، والذي يتبني من شهادة أحد املقاومني الذي كان جيلس مع والده وبعض املقاتلني  12عمر حواشني وعمره 

ريد وضع العبوات يف حقيبته املدرسة ويتساءل كيف تكون بأن الطفل كان حيدث والده بأنه ي) واليت سترد أدناه(
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فطلب من والده واستأذنه بأنه يريد رؤية الشهيد زياد . الشهادة؟ وقد حدثه أحد املقاومني بأن الشهادة كلسعة النحلة
أبنائها،  العامر يف مستشفى جنني، وقام باللحاق بوالدة زياد العامر اليت كانت تبحث عنه، غري مصدقة استشهاد أكرب

وعندما اقترب الطفل حممد حواشني من مستشفى جنني، قام جنود االحتالل وقناصته . وتريد رؤيته يف مستشفى جنني
وقد دفن هؤالء الشهداء يف . بإصابته برصاصة يف الصدر، فاستشهد على الفور بعد قرابة عشر دقائق من تلك احملادثة

  .الجة املوتى اليت يف املستشفىساحة قريبة من املستشفى لعد وجود سعة يف ث
  

): الذي اعتقل يف اليوم العاشر للمعركة( 67ويف شهادة أخرى على استشهاد الطفل حممد حواشني،يقول عبد اهللا حويل
كان الوقت عند الظهرية تقريباً من يوم األربعاء، وكانت األحداث يف طريقها إىل الذورة، فتوجهت أنا وصديق يل إىل 

فاستأذنا ودخلنا البيت وجلسنا يف غرفة الضيوف، أنا . نا يدعى أبو حممد احلواشني لنستريح قليالًبيت صديق ثالث ل
وبدأنا باحلديث عن أوضاع املخيم، وخالل وقت . ربيعاً 12وصديقي وأبو حممد، وابنه الطفل حممد حواشني ذي الـ 

مث طلب صديقي . حول احلديث حول الشهيد زيادقصري انتشر خرب استشهاد زياد العامر وهو من املقاتلني األشداء، فت
فذهب الطفل حممد، وأحضر حقيبته املدرسية، وأفرغ مجيع حمتوياا من . حقيبة مدرسية ليضع فيها بعض أغراضه

يا عمي كيف بستشهد : "قال يل. بعد هذا سألين الطفل حممد سؤاالً غريباً بالنسبة لعمره. الكتب وأعطاها لصديقي
أن اإلصابة مثل قرصة النحلة، مث يغمض : ناسب عمره، وهويفأجبته مبا " ح االستشهاد إشي مؤمل؟اإلنسان؟ وصحي

مث خرج من البيت متوجهاًَ إىل . فل حممد جداً من بساطة املسألةفاستغرب الط. ها فإذا هو يف اجلنةالشهيد عينيه، ويفتح
وعند وصولة قريباً من ثالثة حفظ املوتى اليت . العامر مستشفى جنني القريب من املخيم علَّه يستطيع رؤية الشهيد زياد

يوضع فيها الشهداء، أصابته رصاصة قناص غادرة يف الصدر فاستشهد على الفور بعد حوايل عشر دقائق من سؤاله عما 
انب أما أبو حممد، فقد كانت هذه آخر ساعة يرى فيها ابنه حممد ألنه مت دفنه جب. إذا كانت الشهادة تؤمل أم ال

وبعد انتهاء املعركة مت نقلهم رفام مجيعاً إىل مقربة الشهداء جبانب . املستشفى احلكومي هو وعدد آخر من الشهداء
  .املخيم

  
، رفع اهلمماحملمولة باأليدي لوالسماعات  ،على السيارات ات املقاومني من مساعات حممولةهدير أصومل يتوقف 

ملخيم حيث أعلنت نعت من دخول امقد عالم ووسائل اإل. لدم نفديك يا شهيدوبالروح با ،كربوهتافات تصدح باهللا أ
حسب أوامر جيش االحتالل الصهيوين، مبعىن أنه حيظر على وسائل اإلعالم " ة عسكرية مغلقةمنطق"حمافظة جنني 

الذين ا املقاومون، أم .دون أن يتم تسجيل جرائمه" مهمته"وغريها دخول املنطقة ليتاح للجيش االحتاليل االنتهاء من 
، وكرروا أكدوا بأم سيقاتلون حىت آخر رصاصة وآخر مقاتلفقد  بأجهزة اهلاتف احملمول، تواصلوا مع وسائل اإلعالم

  .لن ينساه درساً ، وسيلقنونهنف االحتالل بالتراببأم سيمرغون أ

                                                
  .25/9/2011، بتاريخ )عاماً 42(بد اهللا حويل شهادة شخصية لـ ع 67
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  الرهانالرئيس يراهن واملقاومون ينجحون : 2002/4/4) اخلميس(اليوم الرابع  4.4

كسر حاجز اخلوف لدى ل بني املقاومني وجيش االحتالل الصهيوين، وداببعد يوم دام، مرهق ومتعب، وجس النبض املت
معارك ضارية  القدمية ووقوعخبار املتتالية من نابلس وحصار البلدة ومع األ. فني، واستخدام كافة وسائل القتالالطر

كنا على مبن فيها من مناضلني  وحصار كنيسة املهد يف بيت حلم، )بوقوأنباء استشهاد أبو شرار والط( هناك وصعبه
عبدا هللا  إىل إسبانيا، واملناضلات واملبعد إبراهيم عبي ،جهاد جعارةإىل أيرلندة وخاصة املبعد ( تواصل مستمر معهم

األنباء تشحننا كانت هذه  )...مازن حسنيإىل غزة واملبعد  ،2010الذي أبعد اجلزائر وتويف يف منفاه يف العام  داوود
ئيس ياسر عرفات، حيث هم ما كان يرفع معنويات املقاومني هو تواصلهم مع الشهيد الرلعل أو .ار على املقاومةصرباإل

، أبو عوض واللواء فيصل أبو شرخ-الراحل من خالل اللواء حممد ضمرةتواصل مستمر مع الرئيس كان املقاومون على 
  .ار يف حينهمسئول حرس الرئيس أبو عم

  
اً، تقدمت قوات كبري اًاملقاومني صمود ، وإبداءمن املخيم واحلارة الشرقية حارة الدمجبعد معركة اليوم الثالث يف 

ة إىل حميط حارة الدمج، وخاصة قرب مسجد األنصار، وحميط حارة جورة الذهب، متركز القناصة اإلسرائيلياالحتالل 
املنطقة الشمالية الغربية واد برقني يف -الغازي يف هجومه إىل شارع جننيسرائيلي اإليف كل مكان، وانتقل تركيز اجليش 

ن الذين د يف بيت أبو حممود اجلربوع وبيت احلاج علي الصفوري، إذ قادهم املقاوموحيث تواجد اجلنو" املؤن" قرب
املقاوم صابة جنود واستشهاد حيث وجرت اشتباكات عنيفة أدت إىل إ كانوا متواجدين بالقرب من مرتل رشيد منصور

حاول املقاوم ربيع كما ). مصنعة حملياً" كارلو"وكان حيمل قطعة سالح (جاء وهو من مدينة جنني بو اهلينضال حسين أ
أبو اهليجا وسحبه، إال إنه أصيب  رفيقة نضالإنقاذ  ،كان دائما حيمل حقيبة مليئة باألكواع على ظهرهوالذي  ،جالمنة

شهد ه استننتيجة إلعاقتها من قبل قوات االحتالل، إال إبعد وقت طويل لوصوهلا  ،سعافنقله بسيارة إيف بطنه، ومت 
  .أثناء نقله إىل املستشفى

  
ويف هذه األثناء كانت مواجهات أخرى جتري، وآخذ يف االشتداد وامتدت لليوم اخلامس، يف املنطقة الغربية، وخباصة 

بالقرب من  كما استشهد أحد املقاومني. إبراهيم اجلار قرب مدرسة الوكالة لإلناثقرب بيت أبو الشافع السعدي وأبو 
وقد . شارع املستشفى، ومل نتمكن من إنقاذه قبل استشهاده، كما مل نتمكن من سحبه جراء كثافة إطالق النريان

بقي هذا الشهيد ملقى وقد . حاولت إحدى املمرضات االقتراب منه لسحبه، لكنما مت منعها من قبل جنود االحتالل
وكانت . على األرض حىت انتهاء املعركة، فيما اقتربت منه دبابة، ومت ضربه بأعقاب البنادق يف رأسه بعد استشهاده

أثناء حماولته ألقاء أكواع ) يعتقد أنه حممد البزور(هناك حالة مشاة بالقرب من بيت اجللقموسي، إذ استشهد مقاوم آخر
  .     حتالل، وقد مت منع الوصول إليه متاماً كالشهيد السابقمتفجرة على جنود اال
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يف هذا اليوم مسع املقاومون إشادة الرئيس الراحل ياسر عرفات باملقاومة يف جنني ونابلس، والتقطوا إشارته باملراهنة على 

اإلسرائيلية يف نابلس إن الشعب الفلسطيين ينظر إىل من يقاتلون القوات : "صمود املقاومة حتمية نصرها، حيث قال
ودعا إىل 68"وجنني يف الضفة الغربية باعتزاز وثقة بصمودهم وصربهم وإصرارهم على حتدي آلة الدمار اإلسرائيلية،

  . وحدة صفوف الفلسطينيني، وضرورة استعدادهم ملقاومة على املدى الطويل
  

  شهداء على دفعاتكمني يف حارة الطوالبة، وجثث : 5/4/2002) اجلمعة(اليوم اخلامس  4.5
تقوم  ، كانت قوات االحتالل اإلسرائيلية)800،500( كثيف من إطالق من رشاشات املروحيات عيارحتت غطاء 

حىت ) جندي-جندي(التقدم بشكل بطيء  لتغطية) قائد سرايا القدس(طوالبة  حمموديط املنطقة بالقرب من بيت بتمش
اومون، ودار اشتباك طول بينهم، واتصل كشفهم املقمود طوالبة، فيقع قبالة بيت حم سري مسور الذي بيتوصلوا إىل 

، وذلك لتعزيز تواجدهم 16-، أي إنه يريد مقاومني معهما قطعيت إم16-القائد أبو جندل بنا، وطلب قطعتني إم
  . الصهاينة لتقدم اجلنود ومقاومتهم

  
، فكان االتفاق بني الكالشنكوفرخص من رصاص متوفر بشكل كبري وأ 16-، فإن رصاص إمكما هو معروفو(

 16- ، واستخدام الـ إمثناء اهلجوم لقوته وسهولة التحرك بهاملقاومني، إذا أمكن، استخدام سالح كالشنكوف أ
سحاب بسبب كثرة الرصاص وتوفره، علماً بأن فارق الدقة بني البندقيتني قد زال متاماً بسبب قرب مسافة لتغطية االن

اليت تتفوق ا على الكالشنكوف، فيما زادت قيمة قوة  16-يها من قيمة ملسألة دقة الـ إماالشتباك اليت مل يعد ف
  ! )الكالشنكوف نتيجة لقرب مسافة االلتحام

  
وهو ( يسرحممد النووالبة وحممود طونتيجة التصال أبو جندل، فقد ذهب ملساندته كل من املقاومني إبراهيم جرب و... 

، حيث التقوا مع أبو جندل واملقاوم عطا أبو )سنوات 8 سابق ملدة سجنيلسطينية العامة، والفخابرات يف جهاز املنقيب 
دخلوا من بيت ويس، واألسري جمدي أبو وفا، حيث واألسري حسان ع) أمني سر حركة فتح يف إقليم جنني حالياً(ارميلة 

مبسافة ال تزيد ) وهو بيت سري مسور(باشرة د ملبيت الذي يتواجد فيه اجلنواملقابل ل ،طوالبةحممود بيت  ، مثبو ساطيأ
فبدأوا بالصراخ والعويل  الصهاينة،  دون أن يشعر م اجلنودعندها، فتح املقاومون النار فجأة، و. اًمتر عن عشرين

 ود طوالبة بتفخيخ جرة غاز وإلقائهاوقام حمم .ساعدةوطلب النجدة وامل ،)أمي، أيب(" أميا، آبا: "بالعربية والنداء
سطحية خفيفة، وأُصيب مقاومان صابة قد أصيب يف املعركة حممود طوالبة بيده إو .، حيث انفجرت باملكانباجتاههم

                                                
  .2002نيسان  5جريدة القدس،  68
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وقد . اً، ما أسهم يف رفع معنويات املقاومني حد السماءسرائيليآخران، وقتل وأصيب ما يقارب إثنا عشر جندياً إ
ويذكر، على لسان املقاوم عطا أبو ارميلة، أن تلك . موقعها بسالمرجعت اموعة املساندة ألبو جندل وأبو ارميلة إىل 

. إطالق نار. كل ما وجد: "املواجهة شهدت استلحاماً بطولياً استخدمت فيه أسلحة بدائية، أو على حد قول أبو ارميلة
  !"  وحىت أحذية...طوب. حجارة. قنابل ملوتوف. أكواع متفجرة

  
، فظنوا أنه كالشنكوف يف اجتاههمركة أن بعض املقاومني مسعوا إطالق نار من سالح ومما متت مالحظته يف هذه املع 

من الطاقات ) مثل أمحد طزازعة وعمر عطيان(ولكن نظر بعضهم ، "نريان صديقة"إطالق نار خاطئ، أو ما يعرف بـ
لكالشنكوف للتمويه على املقاومني، ورمبا ستخدم اجئوا بأن هناك فرقة من القوات اإلسرائيلية تفتفا، املخصصة للمراقبة

قد تواجد يف هذه املواجهة أشبال أذكر منهم و !االستلحامية فاعلية الكالشنكوف يف املعارككانت، مثلنا تستفيد من 
كما أذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأثناء تقدمها إىل جورة الذهب، عثرت على . رجا قنريي وجماهد قنريي

ة يف مرتل الشهيدين أجمد وحممد فايد، وقام سالح اهلندسة لديهم بتفخيخ املرتل املكون من ثالث طبقات عبوات ناسف
الكمني "وهدمه يف صورة شهرية أعيد بثها أكثر من مرة على فضائية اجلزيرة، وظن الناس أا جاءت إلاء مواجهة 

طن حسين فايد، وهو رجل كبري يف السن بسبب العثور على وهنا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية املوا." القاتل
بعض األكواع املتفجرة بالقرب من بيته، رغم أنه مل تكن له عالقة ا، ومت ضربه بوحشية، وخاصة يف حرش السعادة، 

  . حىت استشهد
  

، بل وطين ،يس وطنههذا ل" :ويقصد شارونالرئيس الراحل ياسر عرفات، قال  ، يف هذا اليوم،ويف مقابلة مع اجلزيرة
ر على نفوس ومعنويات املقاومني ثوقد كان هلذه الكلمات كبري األ  "!براهيم، وحنن هنا قبل سيدنا إووطن الفلسطينيني

وقد تزامن  .خريناحملتل، وإصابة ثالث آ سرائيلييش اإليف هذا اليوم قتل مقدم يف اجلكما أنه  . عن خميم جننينياملدافعو
ر الذي اشتد ومنع بشكل شبه ائي وصول سيارات اإلسعاف لنقل الشهداء واجلرحى للدفن أو مع ذلك تضييق للحصا
الشبل ن استشهد ومم. نه يف هذا اليوم كان هناك ثالث شهداء وما يزيد عن مخسة عشر مصاباًلتلقي العالج،  خاصة أ

وصول بسبب عدم و ود االحتالل،أثناء حماولته إلقاء أكواع متفجرة على جن الصدرمنري وشاحي والذي أصيب يف 
والد االستشهادي مصطفى أبو (إىل مرتل، من بيت فيصل أبو سرية نقل من مرتل ، توفر العالجسيارات اإلسعاف و

يقودهم الشبل رجاء قنريي والشبل ثائر أبو (أبو حممد، وحاولت جمموعة من األشبال -إىل بيت خليل النورسي) سرية
حىت وصلوا إىل بيت األلُّوب القريب من املستشفى ، فعادوا به من حيث أتوا، فبقي ) باسالباسل والشبل حممد أبو الع

  . الشبل منري يرتف دون عالج حىت استشهد بعد ثالثة أيام من إصابته، أي يف اليوم اخلامس
  
املروحيات، والطائرات مع إلقاء قنابل ضوئية من  القصف على حارة احلواشني بشكل عنيفتركز  أيضاً، يف هذه الليلةو

ا وبعض حاولنقد و .اراًصار وكأن الليل  ،الدبابات، و)بالتسمية احمللية" أم كامل"أو " الزنانة/"التجسسية(االستكشافية 
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يت موجودين يف ب ويذكر أننا كنا. بالصواريخ فما أن نغادر البيت حىت يتم قصفهاملقاومني التنقل من بيت إىل بيت، 
خليفة وأمه تقرأ القرآن متضرعة إىل اهللا أن حيمي املقاومني وحيفظهم من شر القوات الصهيونية الغازية،  الشيخ حممود أبو

رمبا استجابة  حد، اختراق السقف بصاروخ من طائرة أباتشي دون إصابة أما أن خرج املقاومون من البيت حىت متو
   .لدعائها الطاهر وتضرعها إىل اهللا

  
. يف مشهد سوريايل آخر من مشاهد املعركة رجت املواطنة يسرى أبو خاستشهدهذا اليوم، كما جيدر الذكر أنه يف 

ها حد أن وصاهلا وجدائل، بواسطة صاروخ أباتشي قطع أبيتهاالطابق العلوي من داخل بنت معاقة عقلياً،  فأبو خرج
ومل يتمكن أهلها . اآلخر يف اجلزء السفليجثتها قد انقسمت إىل عدة أشالء بعضها يف اجلزء العلوي من البيت املهدم، و

... وأهل املخيم من دفنها حليلولة جيش االحتالل دون متكن األهل من مجع أشالء جثتها حىت اليوم األخري من املعركة
  ! حيث مت العثور على ضفريا

  
  املقاومة مستمرة، وإسرائيل تلقي القنابل الفراغية: 6/4/2002اليوم السادس، السبت  4.6

على خميم جنني ويف حماوالت اقتحامه والسيطرة عليه اليت باءت كلها سرائيلية بعد مخسة أيام من هجوم القوات اإل
كبلني م ،يف غرفة واحدة مت اعتقال العديد من أهايل املخيم، كل عائلةو ،كان هناك عدد من الشهداء واملصابنيبالفشل، 

رات املعادية على اجلدران، وكانت كثر من وكتابة الشعا يات بيوم،ومعصويب األعني، إذ متت إهانتهم وتدمري حمتو
وال عجب يف ذلك، فقد كبري العسكر من جند "...املوت للعرب" ، وتضمن بعضها عبارةسافلةالشعارات شائنة و

  .العدو، شاؤول موفاز، يشرف على العلمية بنفسه يف هذا اليوم
  

وكنت من املؤمنني فيما كنت أفكر يف قرارة نفسي،  ،ن اهللا معنا ليحميناكان هذا اليوم ماطراً، وكان البعض يقول إ
 حافالً وكان يوماً! والتعمية" التدفئة"كذلك، بأن املطر سيبطل مفعول العبوات الناسفة املدفونة، وسيطفئ نار 

واليت تعترب  ،رة الدمجففي حا. ج واملنطقة الغربية من املخيمخاصة حارة الدمالعنيفة على كل اجلبهات، و باملواجهات
ملقاومني الكبري يف مساندة االدور هلها اآلخر، كان ألبعض ا للبعضهأضيق احلارات من حيث أزقتها وتقارب املنازل من 

والسهر على راحة املقاومني أثناء استراحتهم ساعة أو ساعتني خالل  يف مراقبة حتركات جيش العدو، وإعداد الطعام،
هم يف ، إذ بينما املقاومون ال يستطيعون ذلك ،تقوم باستبدال قواا باستمرار إلراحتهم املقارنة،فقوات العدو، ب. الليل

، مع أن حركتهموال يتلقون إال القليل من الطعام الذي يعينهم على االستمرار يف  ،حركة مستمرة على مدار الساعة
مع أذان (ن ما توفر من املواد التموينية لوجبة اإلفطار ، وكانوا حيضرووا يصومون باستمراركان الكثري من املقاومني

، الذي كان يرفع من صيامهم مع أذان املغرب اكات يتناولون املاء لكسراالشتبوأحياناً، كان املقاومون أثناء ). املغرب
أبناء حارة الدمج شارك قد و !قبل املقاومني أنفسهم بعد مت قطع الكهرباء عن املدينة واملخيم، وتعطلت مسعات اجلوامع
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) اجلوال وغريه( كهرباء لشحن بطاريات النقال االشتباكات، واملواجهات، وإلقاء األكواع املتفجرة، وتوفري مولديف 
  !وقد مت قصف غرفة مولد الكهرباء بصاروخ أصابه إصابة مباشرة. على يدي املواطن خالد الدمج

   
من   ورشاشاته الثقيلة ه احلارة بعد متهيدها بصواريخ املروحياتالتقدم يف هذ كثر من مرةوقد حاول جيش االحتالل أ

إال إن كل حماوالم باءت بالفشل، حيث ... قنابل الصوت والدخان، وتقدم الدبابات، وإلقاء )500ـ800(عيار 
ي وطه سم وثابت املرداوي وأبو موسى احلالجعلى رأسهم احلاج عماد القا، ومن املقاومني شرسة جداً وجدوا مقاومة

، بناًء صاباتتكبد العديد من اإلو لعدو يف هذه املواجهة ثالثة جنودخسر اقد ، وزبيدي وحممود طوالبة وحيىي زبيدي
احها مدحورة، ولكن هذه مث عادت بعد أن مللمت جر قوات اإلسرائيلية من هناك،انسحبت العلى رواية املقاومني، ف

، وبدأت دم البيوت بشكل ممنهج يف D9Lوجرافات   D9Nفحةنفت هجومها باجلرافات الضخمة املصاملرة استأ
وأصبح  تبق بيت واحد يف احلارة،يكما تقول بعض املصادر، وقد استمر ذلك حىت مل  يف اليوم التاسع ، الهذا اليوم
يقوم  الذي كان حيتوي على خمبز ل الدمجيف بيت جلي خباصة عندما جتمع املقاومونو ،واجلرافات وجها لوجه املقاومون

تذوق ويف اليوم التايل، أصر أصحاب البيت على عدم خروج املقاومني إال بعد . على خدمة املقاومني دون مقابل
إىل االنسحاب إىل  قاوموناضطر املويف اية اليوم، ! للتو من الفرنوخارج وهو ساخن  ، ال خبزهم وحسب،طعامهم

بعد قدوم اإلمدادات من املقاومني يف جمموعات أخرى، وتوفري الغطاء هلم  ج عمادحارة احلواشني ومرتل احلا
  .لالنسحاب، حيث كانت قوات االحتالل تتمركز يف مسجد األنصار

  
أبو جندل، : ريب املخيم مع جمموعة من قوات األمن الوطين عرف منهمغ ذاته، كانت معارك ضارية تدورالوقت ويف 

، )العجل(مشارقة يوسف  ،حممد بدوي :، منهموجمموعة من املقاومني وطارق دراوشة؛عمر عطياين، و ،محد طزازعةأ
قريبة من بيت  هذه املعاركوقد كانت  .، أجمد الفايد، وحممد مشارقةنضال السويطي شادي النوباين، مصطفى الشليب،

وقد مت  .حد السكان من ثالث طوابقل أالشافع السعدي، حيث تواجد مقاومون يف مرتو )اجلار(أبو إبراهيم الشليب 
ينتشر  ، حيث رأى الشباب خمهفسقط شهيداً ،برصاصة من عيار ثقيليف رأسه ) من وادي الفارعة(قنص طارق دراوشة 

، فتقدم اجليش ودخل إىل عمل كمني حول البيتبوشر بو . سحب الشهيد واالنسحاب من البيتمتمث . على األرض
كواع ، فبدأ املقاومون بإطالق النار وإلقاء األاجلدار باستخدام املطارق الكبريةالبيت من خالل إحداث ثغرات يف 

، حيث صرخ أبو جندل وأقسم بأنه سينتقم لطارق دراوشة، الذي كان يكن له حمبة خاصة ألن يف اجتاههماملتفجرة 
ويف هذه . م جنني حىت ينفذ عملية استشهاديةيإىل خم حيث قدم أصالً ،الشهادة نشدونوا يكانطارق من الشباب الذين 

  .، وإصابة آخرين جبراح خطريةاعترف العدو مبقتل ثالثة جنود الكمني
  

ومن . يترقبون اجلنود حلظة بلحظةيرصدون ون متمترسني خلف أكياس الرمل ، كان املقاومويضاً، أويف هذه اجلهة
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ويذكر أحد املقاومني، .  اًحديدي اًملتزمني مبواقعهم التزامكانوا من الوطين عناصر القوة التنفيذية يف األاجلدير ذكره أن 
كم احملالكمني نصب على رأس الزقاق حيث  إن قوة إسرائيلية كانت متواجدةقال الوطين، من وهو عمر عطياين، من األ

أوا بالصراخ والبكاء ورفضوا تنفيذ األوامر ال أم بدإ ،لتفاف على املقاومني، وطلب منها قائدها االحول املرتل
، مثل إياد السلفييت اللغة العربية ومن اجلدير ذكره وجود جمموعة من املقاومني الذين يتقنون . االلتفاف على املقاومنيو

سماع املباشر وعطا أبو ارميلة، وكانوا موزعني على احملاور واحلارات اللتقاط ما ميكن من معلومات من خالل ال
ت ن القواحاب املقاومني من منطقة الكمني ألمت انسوبعد عملية إطالق النار، . ملخاطبات قوات االحتالل واتصاالا
أت بقصف املنطقة بشكل واسع ومكثف حىت أا أحرقت معظم منازل تلك وبد اإلسرائيلية  استعانت باملروحيات،

  .املنطقة
  

ولكن مت صدهم من قبل املقاومني م بكل قوة، حتاول التقد املستشفى كانت القوات املعادية بو سباع وشارعويف حارة أ
أبو عادل خرين يف مرتل العديد من جنودهم وقتل جندي وإصابة آومت قنص  ،الذين كانوا متمركزين يف منازل مقابلة

نطقة ملدافع دبابام ورشاشام، كشف املدم اجلدار القريب من بيت الديراوي و قد قامت آليات االحتاللو. اريناجلب
مبواجهة كثافة تلك النريان والرد  يف الثبات والصمود حىت األيام األخرية من املعركة رائعاً إال أن املقاومني سطروا موقفاً

، انودم اجلدر ،تدخل املنازل تواصل تقدمها ببطء، سرائيلية ، فقد كانت القوات اإليف جورة الذهبوأما  .عليها
، وتدفع بالكالب اليت أثبتت الكامريات على رؤوسها لكشف ز القناصةتركِّ، والرملوتفتح ثغرات، وتضع أكياس 

  "!بشرية"وجود املقاومني دون دفع خسائر 
  

تقصف على  مروحيات :ملن يريد أن يتصور ذلك من اجلو، هكذا العام للمخيم املشهد البانوراميوهكذا، فقد كان 
 حرش السعادة ومنطقة صباح اخلري؛ ثقيلة تقصف مندبابات تطلق قذائف  ؛ى كل سنتمتر يف املخيممدار الساعة عل

 يارات من املقاومة إلخفاء الرؤيا؛طارات الس؛ ودخان من إسرائيليةاالحتالل اإلقوات حرائق يف كل مكان دخان من 
خبار واملقاومون يتابعون األ اً؛دامس اًظالموجثث شهداء وأشالؤهم يف كل مكان؛ انقطاع تام للكهرباء  يسبب دمار 
  . يتحلَّقون حوهلا ويستمعون لألخبار بالعربية ولغة العدو العربية جهزة راديو صغريةأ على

  
وأثناء انسحاب املقاومني من املنطقة الغربية باجتاه حارة الطوباسي، بالقرب من غرفة العمليات الرئيسية، استقر 

 اتصال مباشر مع نضال سويطات، وقام بإعطائنا لسعدي، ويف هذه األثناء، كنت علىاملقاومون يف بيت خالد ا
ويف . مرتله بالقرب من حارة السمران وجورة الذهب، من خالل تواصله مع أهله حنو معلومات حول تقدم جيش العدو

وم بأم سيهدمون مرتهلم آخر اتصال معه أخربين أن جيش االحتالل متواجد يف بيته مع كالبه، ويهددون أهله، وخيرب
وبعدها، انقطع االتصال مع نضال ومل يعرف السبب إال . ألن أخاه يوسف سويطات نفذ عملية استشهادية يف اخلضرية

بعد عشرة دقائق حيث دمر صاروخ البيت الذي دخله، وهو بيت خالد السعدي، تبني أنه حيمل قنبلة فراغية أدت إىل 
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مصطفى : وقد كان يف جمموعة نضال أربعة مقاومني، وهم. إصابة مباشرة بصاروخاستشهادهم، فيما أصيب نضال 
خطية عدم إعطائه قطعة السالح "امللقب بـ اشنوير، والذي أحل يف طلب قطعة سالح حد أنه محل قادة املقاومة (الشليب 

، وطارق دراوشة )األمن الوطينوهو من (، وكان جالساً على كرسي، وحممد حامد، وفادي أبو عره !"إىل يوم الدين
هذا، ويقول أحد املقاومني إنه شاهد اجليش . وقد استشهد يف موقعة سابقة يف املنطقة الغربية) من األمن الوطين كذلك(

  .فيما بعد يدخل املرتل وفتشوه واخذوا بندقية وتركوا اجلثث حىت انتهاء املعركة
  
. هات داميةيف حي القصبة يف نابلس بعد مواج قط سبعة عشر شهيداًيف هذا اليوم سيذكر يف أحداث ذات عالقة أنه و
ولكن كتائب القسام  ،يف خميم جنني مقيماًالقسامي قيس عدوان الذي كان " املطارد"شهاد باست قد كانت املفاجئةو

 اغتياله يف بلدةيد البقاء واالستشهاد يف املخيم، لكن الحقاً علمنا بنعلم كم كان يرن املخيم، وكنا ارتأت إخراجه م
وقد كان عدوان، املتحدر من بلدة سرييس ويسكن يف مدينة جنني، مطارداً من قبل . هو ومخسة من مرافقيه طوباس

  .1948 عامالتتهمه بالضلوع يف العديد من العمليات االستشهادية داخل فلسطني احملتلة قوات االحتالل إذ 
 

  مواجهة حارة أبو جواد-رفع املعنوياتكمني : 7/4/2002) حداأل( سابعاليوم ال 4.7
ن يربع وعشرأمستمرة على مدار كانت  عركةألن املالذي اختلط فيه الليل بالنهار على املقاومني  ،سابعيف صباح اليوم ال

إحكام السيطرة على املخيم من كل  ايف حماولته بسبب األجواء املاطرة والضباب، استمرت قوات االحتاللو ،ساعة
 االتصالقطع و مربعات وفصل كل مربع عن اآلخر ىلتقسيمه، حسب خطتهم العسكرية، إو ،توغل داخلهوال ،اتهجه

، حيث مت فصل احلارة الغربية بالكامل على املقاومة وكسر عظمهاالسيطرة  بغية ومونوالتواصل واإلمدادات بني املقا
الذهب وحارة السمران ومرتل زياد أبو عن حار احلواشني، حيث تقدمت دبابات وآليات أخرى باجتاه مفرق جورة 

   .اهليجا، وخالل ذلك انسحب أبو جندل ومن معه إىل حارة احلواشني
  

وتصوير  ، ورافق ذلكن مبناظري ارية وليليةيقناصة وراصدوزعت و ،نصبت القوات اإلسرائيلية كمائن عسكرية هنا،
يف اجلهة  ، وقصفه بواسطة مروحيتني تنشران املوتضيتحرك على األر مداد القيادة بكل ماإلجوي على مدار الساعة 

يف ظل و .تتبادل أدوار القصف والقتل... ةالسعاد فوق حرش، ومروحيتني أخريني صباح اخلريضاحية الشمالية فوق 
 هذه األجواء، مل يكن من متسع ألي مقاوم أن يتحرك بسهولة، لكن ذلك مل يزد املقاومني إال استبساالً نظراً حملدودية

خراج إاملقاومون ببدأ  هنا،. ، فلم يعد للمقاومني إال املقاومة، واملواجهة وحسب)يف ظل التصفية والقتل(اخليارات 
، إذ )األمر الذي كانت هي من يقوم به( دروع بشريةك الستخدامهمسرائيل إوليس كما تقول  لتقليل اخلسائر السكان

  . ال حنتمي موحنميهم ، وآباء وأمهاتأخواناً وأخوات وزوجات وأبناء أهلنا  كان أولئك
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م بأخبار وعلى الرغم من إدراك املقاومني ملدى جناعة مقاومتهم، إال إن بعض املصادر اإلعالمية كانت تثلج صدوره
قناة  دير مكتبم ،اإلعالمي وليد العمري ومن ذلك االتصال اهلاتفي الذي أجريته مع. ة عالية لرفع معنويامميذات ق
مروحيات  عينيه إذ كانت هناكوأنه ال يصدق ، مسقط رأسه، بأنه موجود يف صندلة يف فلسطني، حيث أخربين اجلزيرة

 قاله وهناك تذكرت ما. القادمة من حميط خميم جننيمن سيارات اإلسعاف ) ورمبا القتلى( رحىاجلنود اجللنقل  "أنفا"
الغازية،  سرائيليةالقوات اإل نريد جرحى يف صفوف" :للمعركةاملكرسة لإلعداد جللسات القائد أبو جندل يف إحدى ا
إن صراخهم وعويلهم ومشاهد . ىل املستشفىإ والنقل تضميدالو العالجكثر من القتلى بأألن اجلرحى يرهقون اجليش 

  ." تأملهم ستؤثر بشكل كبري على معنويات جنودهم
  

 رئيس هيئة األركان شاؤول موفاز ، ما دفعحيدث املغري مصدقة  ويف املقابل، كانت قوات االحتالل اإلسرائيلية كذلك
، وجمتمعه اإلسرائيلياالحتالل جيش و ،املعركة تستمرلكن و. حىت قبل هذا اليومأنه سينهي املعركة إىل تصريح أرعن ب

، )يف اليوم السابق( ىل خميم جنني إموفاز بنفسه  ولذلك، فقد قدم .كثرية طويلة وخسائر ال يطيق حروباً العنصري،
ويف بعض (والعاملي والعريب اإلعالم اإلسرائيلي  بعد أن زاد استغراب، ات لقيادة املعركة بنفسهوتواجد يف حي اجلابري

االحتالل قوات زاد الضغط على  ما،  خميم جنني وحي القصبة يف نابلسا حيصل يفمم) األحيان اإلعالم الفلسطيين
  .على مواصلة املعركة حىت النصر املخيماملقاومني يف زاد إصرار ، كما اإلسرائيلية

  
وعلى رأسهم  ،خوة املتواجدين بالقرب من احلارةم حنو حارة الدمج لدعم األويف هذا اليوم حاول بعض املقاومني التقد

، وحسني أبو )إيشت(، الذي تواجد يف بيت خالد البطل، وكان يف رفقته شادي صويص، وحممد نغنغية طه زبيدي
، متمركز على قناص إسرائيلي حىت أطلق اًضيق اًممر زبيدي وما أن عرب .رداوي، وعبد اهلادي العمرينعسة، وثابت امل

اليت استشهدت قبله  روح والدته مسرية زبيديروحه تعانق  فخر شهيداً سه،رصاصة على رأبيت أبو بسام احلريري، 
مشاركني يف أوالدها  وكان كل ،لمقاومنيل ا احتضاا ومساندارف عنهواليت ع، 2002آذار  6يف  بشهر تقريباً

وبعد  .الذي كان يتابع املعركة من سجنهوداوود ، وجربيل، طهو، حيىيو، زكريا و، عبد الرمحن :معركة خميم جنني
 امل إال عصبة على رأسه كتب عليهاعليه حىت احترق بالك "نريجيإ"قام جندي إسرائيلي بإطالق قذيفة استشهاد طه 

الذراع العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي، وكان مسؤول -أحد أهم قادة سرايا القدسطه وكان  ،"ال إله إال اهللا"
قرب من جورة الذهب بال) القطنات(حصلت مواجهات يف حارة السمران ويف حدث مشابه، . التسليح يف سرايا جنني

 :على رأسهم ، وكانهلا جمموعة من املقاومني تتصدف ،اإلسرائيلية باجتاه حارة احلواشنياالحتالل قوات عندما تقدمت 
جربوها على أو، بو الشريفأعمر وعبد الرحيم فرج واهليجاء  بوأأشرف ومني مني وحممد األحممود احللوة ورائد األ

  .التراجع وسقوط العديد من اجلرحى يف صفوفهم
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فلم يغادر أي مقاوم إال من قام  .مستسلماًسمح ألي شخص مغادرته إال ومل ي ،غلق بالكاملاملخيم أُ ثناءيف هذه األ 
قوات عتقد املقاومون أن اساد اهلدوء التام و ،وبالتحديد يف ساعات املساء ،ويف هذا اليوم .من املدنيني سليم نفسهبت

ولكن ، اإلسرائيلية ستنسحب كما يف اجتياحاا السابقة ملخيم جنني بسبب الضغط الدويل وشدة املقاومةاالحتالل 
نائب رئيس  ،طالب موشيه يعالونقد و .يف جنني وحداا فقطكانت تقوم باستبدال  أن تلك القوات ،فيما بعد ،تبني
 استبدالومت " ،جفعايت"و "جوالين"حتياط بقوات باستبدال قوات اال ،جننيخميم والذي تواجد يف  يف حينه، ركاناأل

  ".ديدي يديدياه"نائبه ب" شالينإيال "عملية قائد ال
  

سرائيلية تتقدم من حارة اإلاالحتالل قوات جمموعة من  رصدن املقاومني بقامت جمموعة م غروب مشس هذا اليوم،بعد 
بو لبيت أن خالل بيت مقابل حماولة التقدم باجتاه حارة احلواشني م، فيه تمركزيت أبو العبد زبيدي والىل بإالسمران 

املقاومون بنصب كمني حمكم حيث تواجدوا يف  وعندها، قام. رمتاأربعة بعرض أشارع  االعبد زبيدي حيث يفصلهم
: القاضية بـ( العامة للمقاومنيوحسب التعليمات واإلرشادات والقواعد ، بيت أبو جواد القاسم وبيت فتحي الناطور

 سواء دخان أو ضوء، وعدم إصدار أي ضوء، النقالة واملريساتإطفاء التلفونات و، صدار أي صوتإعدم الكالم و
إال من صوت الطائرات وهي ، وكأن املكان خال من أي بشر مطبقاًكان اهلدوء ) بلفون أو اللمبات املتواجدة معهمال

 اجلنود الصهاينة بدأويف ظل هذا اهلدوء السابق للعاصفة، . هد للجنود التقدم من خالل رصاصاها الثقيلمتشط املنطقة ومت
وهم ، الصعود إىل درج يف مقدمة البيتباشروا و ،ودوء ،جندي-جندي ىل بيت أبو مسري السومليإبالتقدم والتسلل 

جتاه بانواع ريان رشاشام وبنادقهم من كل األن املقاومون فتح ،ومع إعطاء اإلشارة .متاماً لرجال املقاومةمكشوفني 
 ، أنه قد متفيما بعد ،هايلروى األقد و .ينصابة الكثريإىل قتل العديد منهم وإدى ، ما أاجلنود وبكل كثافة وتركيز

اجلنود الصهاينة صاب أرض ما ملقاة على األ) جلنود صهاينة(جثث  ربعأم رأوا وبأ ،دروع بشريةك هممااستخد
من  رعاًعاد مس ،مل يصل بعد ،آخر اًوقسم ،منهم يدخل البيت وبسرعة اًا جعل قسمموالذعر والرعب، اآلخرين ب

عبد الرحيم و، ةحممود طوالبكل من تواجد يف هذا املكان من اجلدير ذكره أنه قد و .بو العبد زبيديأىل بيت إتى أحيث 
، عالء الصباغو، عماد النشريتو، شادي النوباينو، احلاج عماد القاسمو، بو الليلأحتسني و، بو اهليجاءأأشرف و، فرج

  .وزكريا زبيدي، وحممد أبو الزلف
  

ال حلظات حىت عاد الطريان إوما هي  .انتظار ردة فعل القوات الصهيونيةيف خرى أساد اهلدوء مرة  بعد هذا الكمني،
قذائف كما استخدمت قوات العدو  .حلارقة واملتفجرة والرصاص الثقيلالصواريخ ا يقصف املنازل والبيوت مستخدماً

رائيلية بأا اإلساالحتالل قوات حىت اعتقدت بعنف مل يسبق له مثيل ، وقذائف الدبابات ،نرجيجي واإل-يب-راآل
ويف هذه  .قواعد االشتباك املتفق عليهان املقاومني بكان هناك التزام تام م ،ومرة أخرى .مجيعاً قضت على املقاومني

لق املقاومون النار حىت يط، وكانت خدعة، واجلرافات واملدرعات من املكان انسحبت جمموعة من الدبابات ،ثناءاأل
تعليمات باألول إدراكهم للخدعة العسكرية الصهيونية، واآلخر التزاماً : لسببني ساكناً  حيركوامل املقاومني ولكن، عليها
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وقد . آلليات الثقيلةيف مواجهة اوليس ، الراجلني جلنودضد اسلحة الرشاشة يستخدم فقط أن الرصاص من األاالشتباك 
بإطالق النار مرة واحدة  ،قاومنيامل ة منالثث منا، رفقةق كانت لنا جتربة تدعم تعميم هذه القاعدة على املقاومني، حيث

-حىت أن قذيفة اآلر .فيها بشيءؤثر ي وابل الرصاص ملولكن  ،"N9D" جلرافةعلى برج ا نكوفكالشيرشاشات من 
يف " (الوميي"جي الوحيدة اليت امتلكها املقاومون، مت إطالقها على يدي أبو جندل حنو دبابة صهيونية يف منطقة زقة -يب

  !، فأصابتها إصابة مباشرة لكنها مل تؤثر فيها شيئاً)لساحةمنطقة ا
  

دوء  االنسحاب ،بو مسري السومليأاليت دخلت بيت اموعة  الصهاينة، حاولت جمموعة من اجلنود ،بعد اهلدوء الكبري
مسع صوتا من الباب اخللفي لبيت ، قاربت الساعة على الثانية ليالً وقد، لكن أحد املقاومني الساهرين ،جندي-جندي

أمطرهم املقاومون ف، باخلروج ت جمموعة العدوىل أن بدأإ ت عملية املراقبةوبدأ ،ه املقاومني لذلكنبف ،بو مسري السومليأ
بو أأشرف املقاوم  واجهةذه املهلاستشهد نتيجة قد و .قتلوا أصابوا وقتلوا ما فأصابوا ما، ابل من الرصاص الكثيفبو

وكان قد غنم  ،جنود االحتاللصفوف يقاع هذه اإلصابات يف إعلى القيام بتمشيط املنطقة بعد  اء الذي أصراهليج
يف قدم امل(قام احلاج عماد القاسم قد و .خالل معركة حارة الدمج بعض املعدات اليت تركها اجلنود الصهاينة خلفهم

، بسحب جثة الشهيد أشرف أبو اهليجا من املعركةيف بترت يده الذي و، )سنواتملدة أربع سجني ، الالشرطةجهاز 
على و وهو حيمل يده املبتورة، ،ستمرار باملقاومةعلى اال نيع املقاوميشجقد واصل احلاج عماد تو. موقع استشهاده

  . خشية املقاومني بأنه قد استشهدالرغم من 
  
الذي  ج علي الصفورياحيث تواجد احل" الوميي" كثفت القوات اإلسرائيلية إطالق النار يف زقاق، ار هذا اليوم ويف

ال، مثلدقيق، وكان برفقته جمموعة من األشبب الذي يعرف دوره بشكل ثبت يف مكانه ثبات العسكري املدر :
يف بيت متمركزين على مدار الساعة صهاينة قناصة  قبالةاملكان  وقد كان. ، إياد أبو ترمةالزعبور، ثار أبو الباسم

ن يردون عليهم املقاوموفيما كان ، ستسالمبة املقاومني باالطالملوكانوا يستخدمون السماعات ، نشريتالدكتور ال
. ناشيد الثوريةدق الطبول والغناء واأل وقد رافق ذلك ،باالستسالم والعودة من حيث أتوا مبطلب مشابهبالسماعات 

مثل حممد بدوي ، لعديد من اجلرحىبيت أبو سرية اجد يف اوتو، ضيق مغطى بساتر ترايب يف املقدمةكان هذا املمر ال
 ،وصى ببيع سيارته وتوزيعها على الفقراءأو، ة وبقي يرتف ومل يستطع أحد عالجهقدمه يف املنطقة الغربييف الذي أصيب 

  .وىلنتفاضة األيف اال استشهدالذي ، لطفي البدوي شهيدجيدر الذكر أن حممد هو أخ الو
   
ستشهاد القاصداً ا قصرية، 16-إمحيمل كان الذي قدم من طولكرم و ،الشيخ رياض بدير وصلذاته، هذا املكان  إىلو

الصفوري حيث يتواجد يف مكان  ج علياىل احلإحاول الوصول قد و .يام يف املعركةأ نا لعدةوقد رافق .يف خميم جنني
مل لكنه ، اينضال النوبناملقاوم سعافه إفقام ب ،صيب برصاصة قناص إسرائيلي يف الفخذولكنه أكما بينا سابقاً،  ،صعب

اخلروج  طلب املقاومون منه مراراًقد و .القرآنبقراءة  بدأو) اجلدارداخل (وجلس يف حامل للفراش  ،يستطع احلركة
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نه إإال  ،وال يعرفه اجلنود ويستطيع أن حيمل هوية أي رجل كبري يف املخيم، )عاماً 57(السن كبري رجل نه إحيث 
االحتالل قوات هدم البيت عليه من قبل جرافات  متقد و" .ستشهدأنا جئت إىل خميم جنني كي أ" :رفض وقال

، وقريباً من بيت ثناءاأل هذه يف .القرآن أت جيلس القرفصاء كما كان وهو يقربعد هدم البيمستشهداً اإلسرائيلية ووجد 
 نظر أن فما ،الشارع مراقبة سباع أبو رجا بوأ احلاج من املقاومني أحد طلب، نترقب وحنن الشهيد يوسف أبو عرب،

  .شهيداً أردته برصاصة صيبأ حىت األمام إىل سهرأ ومد
  
ساد اهلدوء ، وأثناء استراحة املقاومني يف بيت جواد القاسم وبعد معركة طويلة جداً، ةالليلهذه ويف ساعة متأخرة من  

نريجي مباشرة املقاومني وهم إفأصابت قذيفة ، الق قذائفها على املرتل مرة أخرىوعادت القوات اإلسرائيلية بإط، املكان
وشادي  ،)سرايا القدسقائد (تشهاد حممود طوالبة ا أدى إىل اسان حبوزم حقائب متفجرة انفجرت بقوة موك ،نائمون
ىل الطابق األول إه الرتول إصابة حتسني أبو الليل الذي استطاع رغم إصابتكما متت ، عبد الرحيم فرجو ،النوباين

 .القليل من املاءيشرب يأكل القليل من اجلبنة اليت وجدها باملكان و ، خالل اختبائه،كانو .واالختباء حىت اية املعركة
  .يف بلدية جنني اغتياله بعد حصارهإسرائيلية خاصة بت ثر قيام قواإ ،فيما بعد ، كذلك،استشهدلكنه 

   
فعليه التحرك قبل أن حيل  راد أحد املقاومني التحركأذا إ) 1( :العرب من هذه املعركةأهم الدروس و وقد كان من

عدم ) 4(؛ عدم إجراء اتصاالت هاتفية) 3(؛ م إال باإلشارةاهلدوء املطلق وعدم الكالضرورة التزام ) 2(؛ الظالم
) 6(؛ يستريح وينام وجزء يراقبجزء ،وم عمل نوبات ن) 5(رصده؛ ميكن  انء السيجارة أو الدخألن ضوالتدخني 

، وضرورة متفجرات دم النوم بالقرب منع) 7(، وادخار للجنود املشاة؛ طالق رصاص على الدبابات واجلرافاتإعدم 
  .إبعادها حىت وقت استخدامها

  
  "ننتصر أو منوت: حنن قوم ال نستسلم: "8/4/2002) اإلثنني( الثامن اليوم 4.8
 ،العربية احملطاتخاصة و أجهزة الراديو، عرب لمقاومنيل تتواىل معلومات كانت وشرسة مباركة وليلة عصيب يوم بعد
 يف القتلىعدد  نبأ) الصهيوين يف حينه اجلو سالح قائد( حالوتس دان أقوال حسب ،املاضية الليلة معارك قبل نهأ تفيد
 قدمت العربية الدول وبأن، قباطية من اًيدشه هناك بأن املقاومون مسعكما . جنود سبعةكان  اإلسرائيليةاالحتالل  قوات
، وغري ذلك من أخبار ذات عالقة قريبة أو بعيدة ملعركة جنني، الفلسطينيةللسلطة  دعما اًدوالر مليون وثالثني ثالمثائة

 يدعو 1403اً حيمل رقم دولي اًقراروأن  ،نيسرائيليإ جنوداً ويصيب بالصواريخ شبعا مزارع يقصف اهللا حزبحنو أن 
 اإلسرائيلية القوات سحبإىل  ، كما يدعووالتحريض والعنف لإلرهاب حد ووضع ،النار إلطالق الفوري الوقف إىل
الفلسطيين يف رام اهللا،  الرئيسومن تلك األخبار، أن احلصار آخذ يف االشتداد على  .اهللا رام ومنها الفلسطينية املدن  من
  .حلم وبيت ونابلس جنني يف والتصدي باملقاومة اًسعيد ، كانمنه املقربني حسب ه،لكن
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تلك هي : يف تلك اللحظات مل يعد اإلحساس بالزمن جمدياً، فثمة مهمة واحدة نريد إجنازها ومن مث نتفرغ ملعرفة األيام
قد فقدوا  ميكن أن يكونوا اإلسرائيليني اجلنودونعتقد أن  ،نعم، مل نعد نعرف أيام األسبوع. مهمتنا، االنتصار على العدو
يف األسبوع هذا اليوم أو ذاك، ويف  يوم أي يسألوم كانوا اجلنود بأن األهايل حدثنا إذ، اإلحساس بالزمن كذلك

 وكم نسحاب؟لال اإلسرائيلية احلكومة على دويل ضغط هناك هل: "راويات أكثر تفكرياً حاملاً أن اجلنود كانوا يسألوم
  "؟جنني يف سنبقى اًيوم
  

ومعدات تركها اجلنود اإلسرائيليون  ،سالحمن  املقاومة غنمته ما وجيمعون يتجمعون املقاومونيف هذه األثناء، كان 
 حارة عن بالكامل مفصولة الغربية املنطقةهنا، كانت . اهليجاء بوأ شرفأ الشهيدالغزاة خلفهم، وقد رأيت بعضها مع 

، لكننا كنا على اتصال دائم قبل ليناإ الوصول جندل أبوبوسع  نأ تصورأ ومل، يرابط فيها جندل أبواليت كان ، احلواشني
 بوأ حارةو الدمج، حارة من كثرأ والتقدم املقاومني على اخلناق بتشديد اإلسرائيلية القوات توقد بدأ. وصوله إلينا

 لكل العنيف القصف دبعمن قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية  السكة وحارة املخيم غرب على السيطرة ، ومتتالسباع
 علي-أبو النائل وكان ،احلواشني حارة باجتاه السمران وحارة الذهب جورة من التقدم ، إذ متبالكامل وحرقها البيوت

اً، ومل يتمكن أبناؤه وال املقاومون من سحب جثته بعد استشهاده مريض رجالً ، وكانبيته يف وهوقد استشهد  صقص
  . نتيجة لترصد القناصة وكثافة النريان

  
 دحرجة الراشد، وحارة احلواشني حارة بني الفاصل الشارع يقطع به ذافإ ،جندل بوأ ننتظر وحنن األثناء هذه ويف

 بيد الكالشنكوفبندقية  حيمل وهو الشكل ذا التحرك على وقدرته وخربته خبفته يتنقل مقاتالًنر  مل رشيق وبشكل
القوية اليت ال يتمكن أي مقاتل من احتماهلا وهو حيمل البندقية بيد  الفعل ردةذي  سالحمن هذا ال النار ، ويطلقواحدة
 .اب املناسبةوتبادلنا اآلراء حول تكتيكات اهلجوم واالنسح من الوقت، فترة معاً انوبقي جندل وأبو تتعانققد و .واحدة
 من وميتلك، اخلوف يعرف الفهو  ،سار بشيء ختربه كأنكيبتهج  اإلسرائيلية القوات بتقدم مسع إذا أبو جندل كان وقد

 وشارع السكة وحارة الدمج وحارة الغربية احلارة يفاحملتلني  واجه ، فقداملقام هذا يف يكون ألن يؤهله ما واحلنكة اخلربة
  .ضاربة تنفيذية قوة ميتلك كانو ،احلواشني وحارة الساحة

  
من عمر (السكان  تطالبو، جرافاا تقدمكما  ،ودباباا طائراا من القصف اإلسرائيليةاالحتالل  قوات واصلتهنا،  

 بدخول هلم السماح وعدم، سالحهمو املقاومني تسليمكما طالبت  ؛باالستسالم الصوت مكربات عرب) 15-50
 حممدو، حويل اهللا عبدو، النوباين نضال برفقة، كنت األثناء هذه ويف .ويهدم على من فيه البيت يقصفس وإال البيوت
 أبو أمحدو، النوباين عمادو، عامر حممدو، الشريف أبو عمرو، حواشني بشارو، ارميلة أبو عطاو، عامر عمادو، خريوش
، وآخرين رمبا أكون العزمي إيادو،  الصباح كمالو، الدين عز احلليم عبدو، احلالجي موسى أبوو، جرب إبراهيمو، جلدة

ما أطلق  كثرة بسبب املرور صعبة األزقة وبدت ،احلواشني حارةإىل  االنسحاب املقاومون بدأحيث . ..قد نسيتهم
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أثناء السري يف األزقة خشية  احلذر وكان علينا، متراصة رفيعة أسالك من كان فيها وما ،الصواريخقذائف والعليها من 
  .ودي بنا تلك األسالكمن أن ت

   
 ،أسرهم أمام بارد بدم عزل مواطنني مخسة أعدمقد  اإلسرائيلياالحتالل  جيش بأن املقاومة مسامع إىل وصلهذا، وقد 

الذي  الشليب فتحي الزكي وأبو ،السعدي الكرمي عبد والشهيد، شليب فتحي وضاح الشهيد :من الضحايا أن وتبني
 صالة بعد ، وحتديداًالليلة هذه ويف .ومل يستشهد أصيبفقد  ،الزرعيين عمر أبوأما ، ، فأجنته حيلتهميت بأنه تظاهر
 الفترة هذه يف املقاومون كان حيث، القنبع مجال األستاذ بيت قي املقاومني من جمموعة معت تواجد ،العشاء

 قدوم بعد الشبابيك أحد من مروكنت آنئذ أ .أطراف املخيم على اهلدموعمليات  القصفإذ تكثَّف  ،مضغوطني
 من دخويل ومبجرد أبو نضال النوباين، مرتليف  ختباءاال فحاولنا، هائلة نريان بكثافة املكان بتمشيط وبدأت مروحية،
 ويف .كل حلظة أعيننا أمام املوت نرى وكنا، بأمان أنه يعتقد الكل وكان اًمقاوم مخسني يقارب ما تبعين حىت الشباك
، نغنغية ونضال، الصباغ وعالء، فرحيات الرحيم عبدبرفقة و، خريوش حممدهو  آخر مقاوم مع تحاول األثناء هذه

 فم يف ، فصرنا مجيعاًتكن مل وكأا الفرندة يضرب اجلرافة بكف فإذا ،البيت يف فرندة باجتاه خنرج أن النوباين ونضال
  !املوت

  
 وحصار ،وجنني نابلس يف ضراوة وتزداد تشتد املعاركعودة إىل األجواء العامة للمعركة، داخالً وخارجاً، كانت 

مدينة و جنني خميم دخول على القدرة لعدم اًحمبط اإلسرائيلياالحتالل  جيشكان و، مسدود طريق يف حلم بيت كنيسة
ن وكااً، صاروخ 130 يقارب ما إلقاء مت واحد يوم يف، إذ ملخيما ة متطراإلسرائيلي لقذائفوا الصواريخكانت و، نابلس

 أكرب بشكل الضوء يسلط اإلعالم هنا، بدأ! 10.....3، 2، 1 يصل حىت للصاروخ يعدوناملقاومون،  األهايل، وأحياناً
وعدد القتلى واجلرحى ، واجلرحى الفلسطينيني الشهداء عدد حول متضاربة خباراأل، كانت جنني خميم معركة على

 والطيبة رمانة: قرى قريبة مثل إىل بيوم من طردهموازدادت عمليات  األهايل تشريديف هذه األثناء، تكثف . الصهاينة
  . ، وعند األقارب يف املدينةاحلكومية املدارسمباين و  ،جنني يف األمحر اهلاللمقر و، دان وكفر وزبوبة

  
 مع اشتباك يف بساعات استشهاده قبل شارك قد وكان، باخلطأ احللوة حممود القسامي القائد استشهد ،اليوم هذا ويف

 يف شديداً جسوراًالشهيد احللوة  وكان، ناعسة أبو حسن املرحوم بيت من بالقرب جنود مع املقاومني من جمموعة
 بعد وخاصة، به خاصاً دكاناً وفتح تزوجإذ " (للحياة الطبيعية"من حيث أنه بعد عودته  به اجلميع تفاجأقد و .املقاومة
 .جنني ملخيم جتياحاتالا تأبدمل يلبث أن عاد إىل صفوف املقاومة حني )... بالغة صابةإ وىلاأل نتفاضةاال يف إصابته

 بطنه على النار بإطالق ملقاومني من األمن الوطينا أحد فقام ،رأسه على وخوذة عسكرياً زياً املعركة يف يرتدي كانلقد 
، فأخذ بثنيه بصورة أشبه أملنيوم "سدر"ه جبوار وكان ،األرض خر علىف املعادية، اإلسرائيلية القوات من أنه ظناً وصدره

 ومل .الدمج فواز الشهيد مرتل من بالقرب هذا وكان .وساحمه يساحمه أن ماملقاوِ منه طلبقد و .األمل شدةللهستريية من 
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 إىل مكان من وجرفها فوقها البيوت هدم مت أنه ويعتقدة الشهيد حممود احللوة بعد انتهاء املعركة، جث على العثور يتم
   .له تعود اأ ويعتقد مججمة وجدوا األهايل أن إال، مكان

  
 املقاومون وبدأ، العطش أو باجلوع الشعور عدم رغم ينفذ والتموين، وأكثر أكثر يشتد اخلناق بدأ ،اليوم هذاويف اية  

 الكلكان و، واإلعالم القيادة مع تواصل على خاص بشكلنت وك، انتشاراً حملياً وعاملياً تزداد جنني بأخبار يسمعون
... 1403 هناك قرار بعده... 1402 قرار هناك... دويل حترك هناك... حلول هناك واصمدوا اصربوالنا  يقول
   !، ولكن على أرض املعركة، وال وقوف وال تراجعالعنف وقف ىلإ يدعو والكل

  
  املبارك 13كمني الـ : 9/4/2002) ثالثاءال( تاسعال اليوم 4.9

ضراوةً،  يشتد بدأ القتال أن حيث، منازل مخسة تتجاوز ال املخيم يف حمددة بيوت يف واحتشدوا املقاومونجتمع 
 يف ،مساعيلإ الشيخ بيت يف املقاومني من جمموعة هناك كان حيث البيوت هادمة تتقدم واجلرافات ،يزداد والقصف
 ،نغنغية نضال، فرحيات عالء ،فرحيات الرحيم عبد، الصباغ عالء : وكان من هؤالء املقاومني ،من املخيم الشرقية احلارة

، حواشني بشار ،سرية أبو حسام، عيطة أبو فتحي، وشاحي شادي، حويل اهللا عبد أكرم أبو سباع، أجمد أبو سباع،
، الوزة مصطفى، سباع أبو عصام ،قنريي مصطفى ،طوالبة رائد، نوباين ماهر ،قريين جماهد ،حالجيأمحد " موسى أبو"

، سباع أبو وائل، السلفييت إياد فكنت مع ،الطوب عمر أبو بيتأما يف  .أمحد الزيين، رائد الضرير، الشلطويف، وغريهم
 حممد، الباسم أبوثائر ، الوحش اهللا عبد، طوالبة حممد، الطوباسي سعيد، القنريي وعلي عالم، الشريف أبو عمر

وميي، ال حارةأما يف . زبيدي زكريا، عيسى صخر، العمري اديعبد اهل أمحد أبو الرب، ،خليفة أبو حممود، خريوش
 أمحد، )الذي كان هو ومرافقه عمر عطياين يف بيت قريب( جندل أبو، املرداوي ثابتالصفوري،  علي جااحل :فكان

 بيت قربو .البِخ، والزعبور، والبعوضة-، وأشرف السعديالسعدي حممود، الدين عز احلليم عبد، طزازعة، الضبع
 ،مصباح خليل، صويص شادي، قريين  رجا، فايد حممد، فايد أجمد، مشارقة حممد، النوباين نضال :املصباح، كان خليل

  .الوطين األمن من قواتوبعض من أفراد ، السعدي أشرف، سباع أبو عصام، بشارات إياد وئام حريري،
   

 بني تام-شبه بشكل تصاالتاال قطعتان حيث، املخيم يف هم إال يبق مل بأنه تعتقد املقاومني من جمموعة كل كانت
 ،العاملأما  .باملخيم حلق الذي الكبري والدمار اهلدم بسبب صعباً التنقل، وأصبح البلفونات بطارياتفرغت و، املقاومني

وسائل إعالم من األخبار اليت كانت ترد إلينا عرب ما توفر من و .االنسحاب ىلإ إسرائيل ويدعو يتلفت لعظم املأساة فبدأ
 املخيم"و "،مذحبة ىلإ قادنا موفاز نإ يقولون اإلسرائيليون اجلنود"و "،املدة هذه ىلإ طويلة حلرب ختطط مل إسرائيل: "أن

 اخلسائر رغم يقول شارون"و "،السماء من تدمريه جيب ولذلك ،املقاومني إال هفي يوجد وال السكان من مهجور
  ..." .املعركة ستستمر
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الكمني : "، كنا على موعد مع واحدة من أهم حلظات معركة جنني، إن مل تكن أمهها على اإلطالقاملغرب ساعات يفو
 بيت قابلكي صاعد طريق يفإذ  يف املخيم، الشرقية احلارة يف كثيف نار إطالق معسفقد ." الكمني املبارك-القاتل

، رجخ أبو بيت وغرا املصباح خليل بيت شرقهايتموضع  صغرية ساحة إىل مشاالً وترتل ،مباشرة اجلنوب يف احلريري
 كبقية عادي يوم بأنه املقاومون وتوقع ،حيدثالبعيدون عن املكان ما الذي كان  يعرف مل .شادي بوأ دكان بقليل وحتته
وقد كانت أسطرة هذا الكمني مبالغ  .للمقاومني يصل حىت النار طالقإ يكثفاالحتالل اإلسرائيلي  جيش وبأن ،األيام

مهماً يف ظل جاهزية املقاومني وعنجهية قوات االحتالل اإلسرائيلي -فيها يف بعض األحيان، مع أنه كان كميناً طبيعياً
كان هناك الكثري من التخمينات عند الناس فيما بعد حول إطالق النار الكثيف الذي و. ورمبا استخفافها بثقل مهمتها

 ومنهم ؛بيوت وتفخيخ تفجري بأنه قال من فمنهم: وعدد القتلى من اجلنود الصهاينة" القاتل-الكمني املبارك" تبني بأنه
أما و... من قبل املقاومني والدقيق احملكم التنظيمومنهم من عزا ذلك إىل  استشهادياً فجر نسفه يف الصهاينة؛ بأن قال من

أو رمبا أضعفها، " الطائرة"قد دعم رواية و ."صديقة نريان" ئيلية، يعينمروحية إسرا من خطأ بأنه ادعت ، فقدإسرائيل
 احلرب وزير هافي يتواجد مروحية أسقطواقد  املقاومني بأن لإلعالم واجلمهور اإلسرائيلي تتسرب بدأتوإشاعات  أخبار
  .موفاز شاؤول األركان هيئة ورئيس ،زريليعإ بن بنيامني سرائيلياإل
  

 قوات من جمموعة حتركت عندما )ومل نكن مدركني للزمن كما مر سابقاً(اخلامسة والسابعة مساًء الساعة بني  كانت
والذي كانت ( احلواشني حارة من لقريبا احلريري بسام أبو بيت باجتاه الدمج حارة من راجلةً سرائيليةاالحتالل اإل

 غسق يف متسللة دوء التقدم وبدأت، املوصوفة آنفاًالساحة الصغرية  باجتاه تقدمت مث ومن، )تتمركز فيه قوة أخرى
 ضابط تقدم أن وما .املعروفني غري واملقاومني، واألشبال الوطين األمن مقاومي من جمموعة املكان يف تواجد وقد، املغيب
ضابط املراقبة  فأبلغ، معادية كبرية خلفه قوات هناك بأن يعلم نأ دون املقاومني أحد الحظه حىتاإلسرائيلية  اموعة
للمقاومني  مقابل مكان يف ويصبحوا اجلنود باقي مير حىتوالصرب  ستعدادفتم فوراً اال ،اإلسرائيلي الضابط بتقدم املقاومني

 املقاومون أمطرهم حىتمن خلفه منطقة الساحة الصغرية  وجنوده املقدمة يف الضابط وصل نأ وما. وحتت مرمى نريام
للبيوت اليت  )اليت حتمي املقاومني من نريان العدو( العلوية والشبابيك املنازل طاقات من الكثيف الرصاص من بوابل

فيما ختبط  ،نقاذهإ جنوده بعض وحاول الضابط فقتل الصغرية، للساحة فقط الغربية اجلهة كانوا متمركزين فيها يف
أن قدماه  يعرف أن دون املقاومني اجتاهب فر من ومنهم، منهم العشرات فأصيب، وذهل من شدة االرتباك اآلخر البعض

 يف البيين الكالم عدمو، التام اهلدوء: كذلك الكمني هذا يف حاضرة للمقاومني العامة القواعد وكانت .تقودانه إىل حتفه
 نضال :املقاومني رأس على كانقد و .االحتالل اإلسرائيليني جنود م يشعر مل ،لذلك .إال بلغة اإلشارة الصفر ساعة

  .الوطين مناأل قواتأفراد من و، شبالواأل ،الفايد حممدو ،الفايد أجمدو، النوباين
  

 وكان .عليهم فأجهزوا املقاومون فها يتواجد اليت الغرف إىل دخل منهم وقسم، "روين...إميا، آبا"يصرخون  اجلنود كان
 كان والذي ،الفايد أجمد املقاوم املصباح خليل األسري فرندة إىل به ، فلحقويطلق النار مصاب صهيوين جندي هناك
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 هاي" :ويقول عليه النار يطلقالفايد  وكان ،عليه وأجهز، نظريها قل بالسالح وخربة نادرة وشجاعة حاد بذكاء يتمتع
 أن إىل... أشرف لشهيدهاي لو ،احللوة حممود لشهيدهاي لو ،طوالبة حممود لشهيدهاي لو ،العامر زياد للشهيد هدية
  .شهيداًالفايد  سقطف، بطنه اخترقت إنريجي بقذيفة اأحلقه ،احلريري بسام أبو بيت من ،رأسهبطلقة يف  قناص أصابه

    
 خرىأ مرة املقاومون عاد مث .صوت أي يسمعوا ومل التام اهلدوء وساد دقيقة عشر مخسة ملدة املقاومون انسحب مث ومن

وجعب، ، ومسدساتوقطعة ميغ،  ،قطعة ةعشر يتثنإ ، وجمموعها16-مأ السالح قطع كل وصادروا املكان ىلإ
 من اإلسرائيليني اجلنودب التعريف ميداليات بأخذ النوباين نضال الشهيد قاموقد  .ومريسات عسكرية، ومعدات أخرى

  .نسحابقبل اال شادي بوأ دكانة يف ووضعهم جندينيجثة  خطف ومت، رقام
  

من  هاتفي اتصال جاءين نأ ىلإ .ااورة البيوت يف حيدث ماذا ندري ال أبو عمر الطوب بيت يف هنا، كنت واملقاومني
عندها أخربناه بأننا سنرد " ماذا حيصل عندكم؟. اإلسرائيليني يتحدثون عن هدنة"الدكتور صائب عريقات ينقل فيه أن 

عن  اجلرحىتدارك و القتلى جثث سحب يتم حىت النار إطالق قفهنا، أدركنا أم يريدون و! اجلزيرة) قناة(عليهم عرب 
 :حيث مت اتصال هاتفي مع قناة اجلزيرة جاء فيه ،اجلزيرة قناة عربوكما كان ردنا للدكتور عريقات، جاء ردنا  .أمكن

وبعد ذلك، ." املقاطعة يف عرفات ياسر الرئيس مع فقط التفاوض فعليه، وقفه أو النار إطالقمن يريد التفاوض على  نإ"
 منا مسع عندما عيناه دمعت أن الرئيس الراحل ياسر عرفات اللواء حممد ضمرة واللواء فيصل أبو شرخ بواسطة نقل إلينا

 على داللة ذاقد كان هلو ".حماصر وأنا يلإ القرار يرجعون األبطال هم هؤالء" :حوله من لكل وقال، الكالم هذا
وعلى رأسهم الرئيس  املقاطعةإىل أولئك احملاصرين يف   جنني خميم من احملاصرين انتماء وعلى ،وشرعيتها القيادة وحدانية

عالية، بل وأسطورية، باملعىن احلقيقي ال للمبالغة، أن خميم  لةكما كانت هناك رمزيات ذات دال .الراحل ياسر عرفات
. السماءجنني يثأر للرئيس احملاصر، حيث كان هلذا للكمني املبارك الدور األكرب يف رفع معنويات الفلسطينيني حىت 

فإضافة إىل النتائج املبهرة يف عدد القتلى واجلرحى واخلسائر يف الكمني، ويف مفارقة حربية رائعة، تبني أن اجلندي 
والذي اشتهر (املقامة على الساحل اجلنويب ملدينة يافا الـمحتلة " بات يام"املتطرف غادي يتسحاق عزرا من مستوطنة 

عتقد بأنه اجلندي األول الذي ظهرت صورته يف اقتحام مقر املقاطعة يف رام اهللا ، وي"جحر األفاعي"بوصفه جلنني كـ 
يا . 4/4/2002، قد قتل يف اليوم الرابع من املعركة بتاريخ )3(انظر امللحق رقم -احل ياسر عرفاتحملاصرة الرئيس الر

املعتدي يدفع الثمن غالياً قبل أن جتف دماء شهداء ألقدار رام اهللا، ويا ألقدار جنني، ويا لروعة املقاومة اليت تقوم جبعل 
  !املقاطعة

  
 فسقط النوباين نضال القائد على النار بإطالقالصهاينة  القناصة أحد قام مكان الكمني، من املقاومني انسحاب وأثناء
 إال وما هي .رحيم فرجالذي استشهد رفقة الشهيدين حممود الطوالبة وعبد ال النوباين شادي الشهيد هبأخي اًحقال شهيداً
وقد  .الفايد أجمد الشهيد أخاه وحلق، شهيداً فسقط رأسه يف الفايد حممد بإصابة آخر صهيوين قناص قام حىت حلظات
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 ثالثة مقتلكما نسميه حنن،  "املبارك الكمني" أو اإلسرائيليون مساه كما ،"القاتل الكمني"أو  العملية هذه نتيجة كانت
 على أمحر بلون مدموغة كلها السالح قطع أن املالحظ ويف املقابل، كان من .آخرين عشرين جندياً وإصابة عشر

واستهداف املناطق اليت يتواجدون فيها  النار بإطالق تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلية املقاومون توجه أينما وكان الكعب
أو  "معلَّمة"حقة بندقيته اليت كانت خالل مال من النوباين نضال استشهاد إىل أدىهو  ما يبدو على وهذابالصواريخ، 

   .بصورة متكِّن من تتبعها عن بعد" مدموغة"
  

يعود  جماور بيت يف شرواح املقاومني خوةاأل من اثنني أن املبارك الكمني هذا يف حصلت اليت املضحكة املواقف ومن
 طلبواعندها  .أبواب البيت عليهم يطرقون وبدأوا، االحتالل اإلسرائيليني جنود وحاصرهم، ألسرة األسري خليل املصباح

يتمارض، فيما بدأ اآلخر  أحدهم فبدأ! عرفهمأ ال ناأ للجنود فقالت، بنائيأ مإ للجنود تقول نأ البيت يف عجوز من
يتقدم  لكي بشرية دروعك ومت استخدامهما عندها، اعتقلهما اجلنود الصهاينة،. بالشاش مصاب جندي قدم لفب

دون  مكان كل  حبثت عنهما قوات االحتالل يف فقد ،شادي بوأ دكان يف اجلثتان أما. اجلثث وينتشلوا الصهاينة
  .الدكان من وإخراجهم إجيادهم ومت املدربة الكالب أحضرت نجدوى، إىل أ

  
فاجأ العرب و العنصري واملضلل، اإلسرائيلي واتمع اإلسرائيليةاالحتالل  حكومة ركانأ هز الذي املبارك الكمني هذا

 اإلسرائيليني احملللني وجعل، مكان كل يف الشعب الفلسطيين لدى املعنويات رفع... الصامت الدويلاملتفرجني، واتمع 
 التحولعلى  اإلسرائيلية والعسكرية واألمنية السياسية القيادة وأجرب، اهلجوم ىلإ الدفاع من حتول جنني خميم بأن يقولون

 نفسه شارون مثنها يدفع قد واليت اإلسرائيلي الشارع فعل وردة الفضيحة من خوفاً دانيةومي عسكرية قيادات ىلإ
، شأنه يف ذلك السعادة حرش من مباشرة العمليةاإلسرائيلية، على  احلكومة رئيسأرئيل شارون،  أشرف، لذلك .سياسياً
 من موفاز شاؤول األركان هيئة رئيسكذلك و، مروحية يف السماء من تابعهاالذي  زرإليعي بن بنيامني احلرب وزير شأن

 امسها طن ةزن بقنابل املخيم ضرب سرائيلينياإل القادة بعض يرأ كانقد و .يعلون موشي رفقة اجلابرياتمنطقة 
  . ، كما حصل يف حادثة اغتيال الشهيد صالح شحادة يف حي الدرج يف غزةوتدمريه املخيم وحمو "زرعيت"
  

 أربع من احلواشني حارة هدمفاستمر  ،كبري بشكلهدم بيوت املخيم  وترية ازدادت ، فقداملبارك الكمني هذا بعدأما 
 وهذا ."القدم كرة ملعب يشبه مكان بعمل أقوم بأن مرتأ نينإ: "املتطرفني اإلسرائيليني اجلنود أحد قال وكما. جهات

 فالسإ على إال يدل ال ذلك. الغربية حلارةمن ا هحرقما مت و ،الدمج حارة من وجزء ،احلواشني حارةمن  هتدمري مت ما
 هذا يف حدث ماذا ملعرفة شكلت اليتاإلسرائيلية  اللجنة تقرير املقابل، فقد جاء يف ويف .القيادة اإلسرائيلية النازية

أو  املتفجرات نواعأ من نوع يبأ جندي أي يقتل مل أنه تبني، اإلسرائيليني واجلرحى القتلى أهايل من بطلب، الكمني
، املبارك الكمني هذا وبعد. الفلسطينيني املقاومني برصاص إصابتهم نتيجة هم املقتولني اجلنود وكلنريان صديقة 

 يتحمل ال اإلسرائيلي اتمع ألنممكن  وقت سرعوبأ املعركة هذه إاء اإلسرائيلية احلكومة على الزماً كان كذلك،
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، أي كجيش بومدر حمترف كجيشالسيئة  مسعتهإىل  سيءوأ معنوياً ربضقد  اإلسرائيلي واجليش، اخلسائر هذه مثل
  . حمترف يف اقتراف اازر

  
 يف الطوب عمر أبو بيت يف املقاتلني من جمموعة مع فقد كنت ،الكمني منطقة يف دائرة شتباكاتواال ،الليل ثناءأما أ
 وكان املبكي،-الطريفة، من باب املضحك املواقف من الكثري وحدثت بالتناوب واملراقبة السهر وكان ،احلواشني حارة
 وجيلس متفجرات حقيبة حيمل!) مؤبد 31وهو حمكوم اآلن بـ ( الطوباسي سعيد شبلال البيت نفس يف املقاومني مع

 الشهادة حول يدور الكالم كل وكان .حبقيبته ملتصق مدرسة طالب وكأنه للمرتل الرئيسي الباب على الوقت طوال
، زبيدي زكريا البيت نفس يف وكان. أخرى أحياناً والدعاء أحياناً املكان متأل كانت والضحكات العني واحلور واجلنة
 أن راداوأ ومرهقني تعبنيم وكانا، السباع أبو ووائل، السلفييت إياد البيت ىلإ فجاء، الحقاً األقصى شهداء كتائب قائد

 نأ وما، وبعض الطعام فراش فيه ويوجد نآم مكان هوإذ  ،املطبخ إىل يذهبا أن زبيدي زكريا اعليهم فأشار يرتاحا
ورأسيهما  ووائلإياد  ليناإ عادف ،األخرى اجلهة يف احلائط من وخيرج الشباك من يدخل بصاروخ وإذا الباب إىل وصال

  !هستريي بشكل املكان الضحكاتيكسومها غبار االنفجار، وكأمنا قد صعقا بتار كهربائي، فمألت 
  
 علي أخيه راس على يده وضع البيت درج ممر من مر كلما وكان، جداً قلقاً القنريي عالم كان ،وباتانوامل السهر ثناءوأ

وكنت ، أمامهم العبوات وأ والسالح الربد من أكتافهم على بطانية يضعون املناوبون وكان ،سهر نوبة يف كان والذي
 خوياأل الشعور وهذا ."أخي على بل نفسي على قلقاً لست أنا: "يل يقولعالم القنريي  فكان ؟القلق مل: عالم أسأل
 إخراجه حاولوكنت أ ،املعركة يف عبد اهللا معي أخي كانفأنا  .املعركة يف خوةأ هلم الذين املقاومني كل شعور كان
 اهللا قضاء تغيري حدأ أي يستطيع وال ،اهللا بيد" دائما يقول كان كما "األعمار" ألن يرفض كان ولكنه ،طريقة يبأ

  ".شهداء األخوة يكون أن من أروع يوجد وال ،وقدره
  

 ولكن، طوالبة حممود باستشهاد نعلم وكنا، ومرهق تعبم هوو الوحش اهللا عبد املقاوم جاءنا، البيت هذا يف جنلس وحنن
 منه فطلبنا، استشهد حممود قال نأ إال اهللا عبد من كان فما، معنا موجودطوالبة  حممد ألن باملوضوع التحدث نرد مل

  .عليه الغائب صالة معا وصلينا تعاىل اهللا، حممد طوالبة، أخوه فحمد، بنفسه رآه نهأ على فأصر السكوت
  

                   !مع وقف التنفيذ "فعلي"شهيد : 10/4/2002) األربعاء( العاشر اليوم 4.10
 بات وحده أنه يعتقد األمكنة كافة يف املقاومني من والترقب، وكل والقلق والصواريخ بالرصاص مليئة طويلة ليلة بعد

 إىل وتنتقل تتحرك املقاومني من جمموعة الطاقات خالل من فرأينا باكراً ضنا، بعد أن استشهد اجلميع ودمر املخيم
 .أنفسهم بتسليم قاموا أم بعد،وعلمنا، فيما ، سريهم يف واستمروا الليل، يف حدث ما وتداولنا فوقفنا آخر، مكان

مؤذن املسجد -إمساعيل الشيخ بيت إىل وذهبنا، حدث وماذا تبقى من الستكشاف املقاومني من جمموعة مع فذهبت
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مجيعاً بعد أن رأينا  مررنا حىت وهكذا السري، عليه يغطي واآلخر مير أحدنا كان .عشرين متراً من أكثر يبعد ال والذي
فأخذ املقاومون بندقية الكالشينكوف . النوباين ممداً على وجهه ويده بارزة كأنه يلقي التحيةجثة الشهيد نضال 

وكذلك بعض امليداليات التعريفية  اليت غنمها من اجلنود الصهاينة، 16- وقطعة الـ إم واملسدس اللذين كانا حبوزته،
وغطيناه ببطانية، وكانت قربه، كذلك، جثة . ركاليت انتزعت من رقاب اجلنود الصهاينة الذين قتلوا يف الكمني املبا

 يصد أن يريد وكأنه وجهه، وباطنهما إىل اخلارج، على ظهر كفيه ويضع جانبه على ممداً كان الشهيد حممد الفايد الذي
 أربعني ما يقارب هناك، حيث املفاجأة وكانت إمساعيل الشيخ بيت إىل وصلنا ...ودعنامها، وواصلنا املسري. الرصاص

آخر، كأننا  مكان من وكأننا استقبلونا .سالحاً حيمل منهم ال كبري جزء .واحدة غرفة يف متكدسني مقاوماً ومواطناً
 فيما كان البعض اإلعالم، وسائل بعض أعلنت كان يعتقد بأنين استشهدت كما الكل ألن آتني إلنقاذهم،" خملصني"

  .املخيم يف تبقى من م، وحدهم فقط،هم وحده بأم يعتقد كان والكل، يعتقد بأنين اعتقلت
  

 الرحيم عبد، الصباغ بعالء ينمجعت سريعة ميدانية جلسة طلبت لذلك كبرياً خطأ ينظر وجهة من وجودهم كانلقد 
 مصابني مع البيت يف املتواجدين مجعنا وفعالً ،السالح حيمل من إال اجلميع مبغادرة قراراً واختذنانغنغية،  نضال، فرحيات

 حصلت ،وهنا ).اليت نفدت منذ األيام األوىل للمعركة من كثرة املصابني( ماالتاحل بدل خشب أبوابووضعناهم على 
 وتسليم املكان مغادرة ،طوالبة حممود الشهيد أخ ،طوالبة رائدو حويل اهللا عبد ، إذ طلبت من أخيالصعبة املواقف بعض

 بيضاء راية محل اهللا عبد رفض ولكن .خرجوا النهاية يف ولكن، إقناعهم يف كبرية صعوبة وجدنا أننا إال ،أنفسهم
  .كبرية براحة شعرنا خروجهم وبعد، الصفوف تقدم له وقلنا قطعة القماش، بشبل صغري، محل فأمسكنا

  
 قريب بيت من بيت رمضان، وهو اإلسرائيليةاالحتالل  قوات حترك يراقب أن القنريي عالم املقاوم أراد، اليوم هذا يف 

قناص  طلقأ حىتأحد الشبابيك  أمام مر نأ وما، علي أخوه ومنهم املقاومني بعض معه وكان الطوب، عمر أبو بيت من
يف مشهد مؤمل، إذ استشهد من كان خيشى  ووداعه بتقبيلهأخوه علي  قامف .شهيداً فوقع، رأسه على النارصهيوين 

 اآلن وهوالحقاً،  اعتقلويذكر أن علي قد . اليد من أخيه الشهيد وساعة العرس خامت علي أخذقد و. استشهاد أخيه
 ،الفايد رياض أبو ملرتلالعلوي  الطابق يف مشارقة عطية حممد الشهيد قد وجدنا، أثناء تنقلنا،و. املؤبد بالسجن حمكوم
 حيمل وكاناملتفجرة،  األكواعرمي  يف جرأته عن مشارقة تعرفقد و، مقابل مرتل من صهيوين قناص أصابه قد وكان
  .ال تزال يف حوزته كانت كالشينكوفبندقية 

   
 تسليم يريدون وأوالدهم والشباب النسوة من جمموعة هناك كانت ،مساعيلإ الشيخ بيت أمام املقاومني جتمع وأثناء

 ضمن النوباين نضال الشهيد أم وكانت، الزقاق يفال تزال  شهداءجثث  مباشرة هلم املقابلة اجلهة يف وكان .أنفسهم
ترى  ال حىت شرقاً ميينها إىل تنظرأال  حاولناف ،باستشهاده تعلم وكأا "؟نضال ينو: "كان عنه سألتنا ما فأول .النساء

هذا باإلضافة إىل ( ،كم يف مرمى القناصة الصهاينةبأن انتبهوا نأ لنا يؤشر كانف ،النوباين عماد ،خوهأما أ .ابنها الشهيد
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 مل الذين واملقاومني خوةاأل من الكثري خرج هاوبعد. )عاماً 15النوباين الذي اشترك يف املعركة وحكم ملدة أخيه ماهر 
 يف ضدها عسكرية عمليات يف شارك من تركِّز على كانت سرائيلإ أن خاصة، للصهاينة كبري بشكل معروفني يكونوا
  .مطلوبني أو مطاردين، وتعتربهم 1948 عاميف ال احملتلة فلسطني وأراضي والقدس الضفة

  
 يف املخيم احلياة قيد ىعل بقي من وحدنا حنن بأننا اعتقادنا وكان، مساعيلإ الشيخ بيت يف جتمعنا قدو( كمقاومني قررنا 

 :جمموعتني ىلإ ننقسم أن )حد أننا خلنا أن احلياة قد انعدمت خارج ما جيري معنا اليوم هذا هب متيز الذي الدمار لشدة
 الرحيم عبد، زبيدي زكريا ،نغنغية نضال ،الصباغ عالء: ، تضم املقاومنيمساعيلإ الشيخ بيت يف مكاا تبقى جمموعة
 اهللا عبدحممود ستييت، ، الطوباسي سعيد، الوزة مصطفى، سباع أبو أجمد، سباع أبو أكرم، النشريت عماد، فرحيات
وائل أبو سباع، إياد ، حويل مجال تضم وكانت :املخيم غرب ىلإ تتوجه أخرى وجمموعة .ناعسة أبوعدنان  ،الوحش

الذي كان له دور بارز يف ( الرب بوأ محدأ، عرتاوي هالل ،الصباح كمال، الشريف أبو عمر، فرحيات عالءالسلفييت، 
من  زهو، منري النجار، أنور أبو تيتا-الرخ حممد، الزعبور، النورسي حممد ،السعدي شرفأ، سباع أبو عصام، )التصنيع

  .مدينة جنني
  
 بالكامل اًمدمركان  املكان نإ حيث ،للغاية صعبة الغربية املنطقة ىلإ للوصول وضعناها اليت نتقالاال خطةلقد كانت  

. والدبابات والرشاشات والطائرات للقناصة عرضة كونسن ،وبالتايل .الركام فوق التقدم وكان ،ركام وكله تقريباً،
 باملرور زميله ويقوم ،)حبة– حبة( نارال بإطالق بالتغطية املقاومني أحد يقوم فيه منر ممر كل أن البداية منذ قررنا ،لذلك
 املقاومني آخر وائل أبو سباع، كانقد و .وىلاأل املرحلةيف  الطوب عمر أبو بيت ىلإ مجيعنا وصلنا حىت ،خلفه من

 نعرف نأ دون ،عليه مغمى رضاأل على فوقع رقبته يفبرصاصة تصيبه  فإذا بنا، اللحاق يريد ،اموعة يفالسائرين 
 وهالل السلفييت يادإ معيكان و ،ريخط مكان يف متواجداً وكان ،رأسه فوق وقفتف. اآلن حىت النار إطالق مصدر
 فرفعت يده، بالشهادة تؤشر إصبعهو رقبته من بغزارة تسيل والدماء مرة من أكثر يده ورفعت منه اقتربت. اويالعرت
 مل أم وخاصة معه البقاء إياد وأراد ،بالبكاء وهالل يادإ بدأهنا،  .احلياة على عالمة ودون حراك دون مرات ثالث
 من وطلبت ،األخرية اللحظات حىت مرافقيت يريدان ابأم ، قبل إصابة وائل، يل قاالكانا قد و .املعركة أيام طوال ايفترق
على أنه قد  خلفنا سباع بوأ وائل تركنا. البقاء يتحمل الو جداً خطري واملكان وقت يوجد ال ألنه بسرعة التحرك إياد

 وأردنا ،بالسري اموعة واستمرت ،)مع وقف التنفيذ" فعلياً"ليتبني، الحقاً، أنه مل يستشهد، بل بقي شهيداً (استشهد 
طائرة، أو تقف على  باب تفتح نكأوك قائمة لبيوت ثرأ أي جند ومل الباب ففتحنا الطوب، عمر أبو بيت من اخلروج

   !، واهلاوية، واملوتباهلواء وتتفاجأ شفا جرف هار،
  

وعلى بعد  يقاوم وهو حىت نكتة صاحب وكان، الشريف أبو عمر املقاوم أن إال ،املقابلة اجلهة ىلإ االنتقال يف ترددنا
 ،جبدار واحتمينا ، فتبعناه،بالكامل مدمراًالبيت  وكان الرخ هشام بيت باجتاه بسرعة منطلقاً خرج خطوة من املوت،
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 رؤية من متفاجئون وكأم بدوا اجلنود أن وحىتيده،  يف البعوضة-فارس جرادات فأصيب ،األمام إىل حتركنا مث ومن
، مصدقني غري ما ترى تر مل عينهمأ كأنل أو ،الزناد على الضغط تستطع مل أيديهم وكأن ،رضاأل على ونيتحرك بشر

وأثناء  .اجتاه كل يفعلينا و بكثافة النار طلقت حىت بزقاق منر كنا وما ...واالحتماء التقدم يف املقاومني سرعة ولعلها
 ومالحقة ،الرصاص وزخات الدمار وسط مسرينا واستمر، الصهيوين سائقها ناير مل،ضخمة جرافة أماممرورنا 
، أحد البيوت وصلنا أن ىلإ ،وزقاق وحارة بيت كل يف املوت ورائحة ،مكان كل يف املنتشرة املدافعقذائف و الصواريخ

 جندل أبو التقينا ،طريقنا ويف. بأنه سيكون كذلك صاحبه علم دون املقاومون استأجره للمتفجرات مصنعاً وكان
 جندل أبو حدثين هنا،. خيارناال تزال  الشهادة وبأن وصعوبته املوقف وقدرنا ،عطياين عمر-الوطين مناأل من هومرافق
 املكان خطورة له أوضحناف، سينجو من الوقوع يف يد الصهاينة فإنه ،الطريق ىلإ فيه املتواجد الزقاق جتاوز إذا بأنه

من أنه  ، على الرغممنه أكثر املخيم يف تفصيلة كل وتضاريس وزقاق مفاصل نعلم ألننا ،بيت كل يف القناصة وتواجد
 جنود قتل يف كبري دور له وكان املنفى، من وعائد ،القسام يعبد قرية نم الوطين األمن يفمقدام  وضابطشرس  مقاوم

 العام يف النفق انتفاضة خالل جنني يف اإلسرائيلي املنطقة قائد نائب وإصابة، حلم بيت يف راحيل وقبة أرحيا صهاينة يف
بضرورة                 جندل أبو أخربنا ،لذلك... اًنتقاما قتله وتريد وخربته شراسته تعرفأجهزة األمن اإلسرائيلية  وكانت، 1996

 فترة أطول للنجاة عرب البقاء احتمالية هناك يكون وهدمه املرتل جرف مت إذا حىت ،البيوت زوايا من قريبني نكون نأ
  .اإلسرائيليةاالحتالل  قوات ضرب يف ستمرارلال  ممكنة

   
 علي باحلاج والتقينا، جزئياً مدمر وهو خالر يقفْرِ بيت ىلإ وصلنا حىت الشرق من القادمة جمموعتنا مسري استمرهكذا، و

 وكان، حلظة آخر حىت مكانه يف ثابتاً بقي علي احلاجوخاصةً أن ، احلياة قيد على مازلنا مجيعاً فسعد بأننا ،الصفوري
 بيت يف استراحتنا وأثناء .منطقته من يتقدم أو يدخليتمكن أي جندي صهيوين من أن  ومل ،امللتزم املنضبط للقائد مثاالً
 شباك باجتاه جزئي بشكل أقدامنا ورفعنا، الصفوري علي واحلاجأنا  ،رناوظه على مننا، املساء وقت النورسي نورأ أبو

يف و .املنازل وخملفات ودمار هدم هو الشباك خلف كان فقد، مازحاً البيت برادي فتح علي احلاج مين فطلب، املرتل
 قامت حىت يقنع مل ولكنه ،اقتربت اجلرافات نبأ علي للشيخ فقلت ،هزاً ويهزها رجاً رضاأل يرج صوتاً تمسعاألثناء، 
 .املكان والغبار الدخانوما هي إال حلظات حىت مأل  .اهلدم" شاكوش"بـ فيه املتواجدين املرتل سقف بضرب اجلرافة
 ويف ،بسرعة وانتقلنا ،ااور البيت إىل املقاومون فتحها قد كان البيت يف فتحة وجدنا ،اللمبات وباستخدام ،وبسرعة
 حممود كما التقينا،. خرىأ وأماكن الدمج حارة يف شتباكاتاال ثرإ بيده مصاباً وكان ،املرداوي بثابت التقينا الطريق
 إىل منه خرجناف ..."يوشك أن ينقض"، كامل بشكل للسقوط آيالً كان والذي الدقم بيت ىلإ املسري كملناوأ، السعدي

 يف القرآنيقرأ  اًجالس املكان يف بدير رياض الشيخ فوجدنا، السابق املكانك ، الذي مل يكنالنورسي نورأ أبو بيت
 ناهامج حيث ،البكليزي بيت إىل للوصول صغرياً سلماً استخدمنا املقابلة اجلهة ىلإ نتقالاال ردناأ وعندما، الفراش حامل

 رائحة شم على مدرب كلب وهو ،الطريق ورصد كشف أجهزة عليهكان و ،كبري كلب املعركة أثناء البيت هذا يف
 من حالة يف ،اجلميع وبدأ ،رأوا ما يصدقوا لمف ،فجأة علي احلاج ضمنهم ومن املقاومني على دخل حيث، السالح
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 جندي كلإذا كنت على  نكبأ علي جاللح مازحني نقول وكنا ،جتاها كل من عليه النار بإطالق ،واخلوف الصدمة
  قتل الكلب؟ على حكمست اًعام كمف اً،مؤبد ستأخذ تقتله

  
 املريس إحضار الزعبور الشبل من األثناء هذه يف وطلبت ،املرتل أسفل صغرية حفرة فتحنا البكليزي، فقد بيت أما يف
 حىت ولو أحد، يعيقنا ال كي وأهلي خطيبيت مع أحتدث ال حىت هناك تركته قد وكنت ،النوباين عماد بيت من يب اخلاص
 غري خبري، لكن  ينأن ، ويطمئنهاعليها يرد الشباب حدأ جعلأ كنت خطيبيت تتصل كانت فكلما .املقاومة عن عاطفياً،
 نأ حىت ،املعركة يف كثرت شاعاتاإل نأل ،استشهدت قد ينبأن اعتقدت حىت ...ذلك ىلإ وما أصلي، نينأ وأ ،موجود
 هموغوأبل هليأ مع باالتصال قاموا املواطنني بعض نأ وحىت استشهادي، طريقةخرب و نشرت عالماإل وسائل بعض
 ،عنا متارأ عشرة يتجاوز ال مكان من وشاق عصيب مسري بعد الزعبور جاء ....جثيت وارأ وكيف ،استشهادي بكيفية

 طالقبإ وبدأوا براجاأل موقع من بالقرب مطيع خالد الدكتور جبل يف بعيد مكان من البيوت يراقبون كانوا فالقناصة
 اذامل نعلم ال وحنن لكن دوء، ركبتيه على جثا نهأ حىت كتفهيف  صيب، أللمريس الزعبور حضارإ ثناءوأ .علينا النار
باستخدام ما تيسر من  الرتيف بوقف املقاومني حدأ قامو ،بطنه على نامف"! تصاوبت" :وقال ،قميصه وخلعذلك،  يفعل

وال  !املرح من جواً املقاومني على ويتندر ا، ما أضفى، العربية اللغة يتقن الزعبور وكان ،عنه خيفف حىتأقمشة مالبس 
حقيبته  ظهره على ويضع الراجح سابقاً،-للمالبس طوالبة حمالت قرب ،املخيم ساحة يف رايته بأنين زلت أذكر
يف  الطريان مث ومن ،الشقلبة حبركات وقام ، ففعل،اهلواء يف مجباز حبركات يقوم نوأ احلقيبة خلع منه فطلبتاملدرسية، 

  !اخللف إىلو اهلواء
  

 فرتلنا ،بالكامل حرق قد املرتل ووجدنا صغري، شباك من دخلنا حيث ميي،الو طالل بيت إىل توجهنا البكليزي بيت ومن
 وهو ،الزقاق أول يف الترايب الساتر أمام من التقدم خوةاأل بعض فأراد، املغرب بعد الوقت وكان السفلي الطابق إىل

 ، مثاعتقالهومت  جندي صهيوين باإلمساك به، يف حلظة غفلة نادرة، فقام ،رقبته يف مصاباً وكان ،الدمج إبراهيماملقاوم 
 صغرية فتحة من نزلنا ، ومنهالبكليزي بيت إىل عدنا مث .استشهد قد إبراهيم بأن يف دواخلنا قلناف ،رصاصة صوت مسعنا

 ،مساعيلإ الشيخ بيت يف وليس، اجلمل يوسف وبيت العيشة حسن إياد أبو بيت جبانب جداً ضيق مكان ىلأسفل البيت إ
  !املعركة يف معنا يكونوا مل الذين الرواة بعض كتب كما

    
حسن وسعيد  بيت جدار يف ، فقد أردنا فتح ثغرةجدوى دون لكن النفاذ مرة من أكثر وحاولنا املكان هذا يف حوصرنا 

 مل صغرية ثغرة متكنا من عمل حىت ا احلفر بدأنا بسيطة أدوات وجدنالكن ، اجلدار به دم شيئاً جند ومل ،احلمدان
 يف العودة يستطيع وال اخلروج يستطيع ال معلقاً وأصبح العرتاوي هالل تبعهمث ، السلفييت إياد إال منها املرور يستطع
 وكان سنوات مثان سجني، وهو خليل أبو النورسي حممد املقاوم منا طلب مث .الركام وسط الفكاهة مشاهد من مشهد
 بيته يرى أن، الفلسطينية املخابرات يف ضابط وهو، 1948 عاميف ال احملتلة فلسطني داخل استشهادية بعملية متهماً
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 زياد الشهيدخاصة  سالح الناتو حيمل الذي كان فرحيات عالءعمر أبو الشريف و املقاوم بصحبته ذهبف .هدم كيف
 ...برصاصة رأسهيف  أصابه قد صهيونياً اًقناص بأن وحدثانا ،النورسي حممد دونعاد اإلثنان  معدودة دقائق وبعدالعامر، 
 ورفيق أخإىل األبد،  عنك يغيبفقط تفصلك عن أخ  دقائق مخس ألنه جداً كئيباً اجلو وكان ،شهيداًالنورسي  سقط

  .تاركاً غصة يف القلب عليه وعلى بناته الالئي مل يتوقف عن توصيتنا نآخر ميضي 
  

  ومر اخليارات  األخري احلصار: 11/4/2002 )اخلميس(األخري  اليوم 4.11
. بنفسه تفاصيلها قاد من إال يعرفها ال اليتاحلصار األخري ومر اخليارات بعد استنفاد اخليارات، التفاصيل  تفاصيل هذه
 كان نشيط مقاوم وهو، السعدي بغسان املريس خالل من باالتصال قمتمساًء  والنصف التاسعة الساعة حوايل فيف

لباس طواقم  يلبسكان وحني تتوفر،  اإلسعاف سيارات مع اجلرحى نقلو، هلم الطعام توفري يف املقاومني يساعد
 هفي يبق مل املخيم نبأ كاآلخرين يعتقد كان نهإ إذ ذلك يصدق ملحىت أصيب بالذهول، و صويت مسع أن وما .اإلسعاف

 خليل الدكتور مستشفى، احلكومي جنني مبستشفى موجود أنا" :وقال ،احلال وكيف الوضع عن ينلوسأ، حياً حدأ
، الوعي فاقد وهو عجوبةبأ وخرج، السابع اليوم يف املعركة ثناءأ يده بترت الذيقاسم  عماد احلاج وجبانيب، سليمان
  .العالج لتلقي التاسع اليوم يف بسيارة ونقل

  
 استخدام نريدإذ كنا ، بذلك تسمح ال نقالال بطاريةو، مكان كل من علينا تنهمر تصاالتاال تبدأ وبعد ذلك،  

 املرحوم خاأل واتصل ؛الوضع صورةيف  ووضعته الرخ هشام األخ فقد حتدث إيلَّ. فقط احلساسة لألمور االتصال اخللوي
 ، يف حينه؛الوقائي األمن جهاز مدير الرجوب جربيل اللواء يضاًأ واتصل ؛العامة املخابرات جهاز مدير اهلندي منيأ اللواء
 ؛حينه يف جنني حمافظة يف فتح حركة سر منيأ موسى قدورةواألخ  ؛التشريعي الس عضو تركمان فخري ستاذواأل

بالتفصيل؛  جيري ما صورة يف ووضعناه اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان بتسيلممؤسسة  من حماجنة رسالنالباحث  واتصل
الراحل ياسر عرفات يف صورة  الرئيس وضع وأرادا عوض أبو ضمرة حممد واللواء شرخ أبو فيصل اللواءواتصل كذلك 
  .صيلالوضع وبالتف

  
 اليوم يف احملاصرين مبادلةمساحة السيد حسن نصر اهللا  افيه يعرض اهللا حزب من مبادرة هناك نأ امسعن ثناءهذه األ ويف
 باألخ اتصلت لذلكو .ومعقدة خاصة عملية يف احلزب خطفه والذي" تتنباوم" اإلسرائيلي بالعقيد املعركة من خرياأل

 دعم يف كبري فضل وله ،علينا جداً قريباً صديقاً وكان ،قصىاأل شهداء كتائب مرجعيات حدأ وهو ،مقدح منري اللواء
 قال اخلارج من شخص بنا اتصل حلظات وبعد، التبادل وعمليةاملنظورة  الصفقة حول معه وحتدثت .ورعايتها املقاومة

 أمد وإطالةوالصرب  املماطلة عن ضرورة معنا وحتدث، نعرفهمل نكن  وحنن ،اهللا حزب من وهو حسن بوأ امسه نإ
 حزب طرح جدية كدأ، فحشلَّ رمضان بالدكتور املرداوي ثابت اتصل نفسه الوقت ويف، ما شيء ينضج حىت الصمود

  .التبادل عملية يف اهللا
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) املطلق( السعدي غسان األخ اتصل قصرية، فترة وبعد .بالتناوب االستراحة وأخذوا يف األرض املقاومون هنا، افترش

 عالء وخاصة استسلموا، قد املقاومني بعض بأن وأبلغونا الرخ هشام واألخ وكان جبانبه احلاج عماد يف مستشفى جنني،
 يف فقط ساعات من تركنامها قد وكنا املطاردين لقوات االحتالل الصهيوين، أخطر من ومها نغنغية، ونضال الصباغ
 دوء تناقشنا ولذلك، فقد .وانسحبت سلمت قد خلفنا تركناها اليت اموعة بأن لدينا انطباعاً ترك ما الغربية، املنطقة

جداً حتت أنقاض البيوت،  منخفضة منطقة يف جتمعنا وحسبنا خياراتنا جيداً، حيث وضعنا ودرسنا أحياناً، عال وبصوت
نتيجة هلدم كافة  كبرية ةحفر إىل املكان حتول حىت حولنا شيء كل دم الغازية اإلسرائيلية اجلرافات وحيث بدأت

 السماءجتوب  باتشياأل ومروحيات باملكان حتيط الدباباتنت كاو، بيوت املنطقة احمليطة، فبدونا كأننا يف حفرة عميقة
 القنابل طالقإ يتوقف ملحتيل الليل اراً إذ  الساعة مدار على الضوئية القنابل تطلق استكشافية وطائرة، مباشرة فوقنا

لكن دون ... البعض يقول كما ينفذ مل، معنا الرصاصكان . بنا حييطون مكان كل يف القناصةف، الصباح حىت الضوئية
 الظروف  هذه ظل يف  ولكن، شهراً تكفينامن الذخرية  كميات لدينا كانتلقد . جدوى لعدم فعالية املواجهة

؛ ومبادرة حزب حولنا احملكم من طوقالو صارواحل ؛املطاردين رأسها وعلى املخيم غرب املتواجدة اموعة استسالم(
من  بالكامل عددنا وهو ،نوعشري سبع أصل من مطاردين ةمخس إال املكان يف يكن مل) اهللا اليت يكتنفها الغموض

 فلماذا م،عنه سيفرجف ،الباقي ، وأمافقط مخسة همأو التصفية  للسجن سيتعرض من فإن ،وبالتايل. وطين وأمن مقاومني
 لنا هأكد وهذا ما، تصفيتهم تمست املطاردين بأن قناعة على؟ لقد كنت، ومن معي من املقاومني، باجلميع نضحي
 الشبل رفض باستثناء ،الفصائل كافة من، واملقاومني كل من باإلمجاع القرار كان ،لذلك .عريقات صائب الدكتور
، ورفض حتفظ قد كانالذي  الصفوري علي واحلج املعركة خالل استشهد قد والده الذي كان سباع بوأ عصام

 اللباس الصفوري علي احلاج خلعهنا، و. بعد مساع األنباء حول مبادرة حزب اهللا القرار على وافقا النهايةيف  ولكنهما
  .بالعكس ولبسهالعسكري  بنطاله سباع بوأ عصام وخلع، )األوفرهول( العسكري

  
 وابنه جرب إبراهيم الشيخ أعدمت سرائيلإ بأن وأبلغنا عريقات صائب الدكتور بنا اتصل االجتاه، ذه القرار اختاذ بعد

 مستمر تواصل علىأنه  وأبلغنا .منا املطاردين سيصفون اإلسرائيليني ن، وبأبعد فيما اخلرب هذا صحة عدم وتبني، مصعب
 مع نتصل كنا الدبابات تتقدم كانت فكلماوبناًء على ذلك، . زيين أنتوين مريكياأل واملبعوث عرفات ياسر الرئيس  مع

 قدتهالذي  املفاوضات وقد كان مسار! واجلرافات الدبابات تقدم وقف يتم دقائق وبعد ،عريقات صائب الدكتور
  :على هذا النحو، بكل ما سبقه وختلله وتاله اإلسرائيليةاالحتالل  قوات مع بنفسي

  
 ،الرباعية ناوأمسائ وعددنا حماصرين وحنن بوضعنا نساناإل حقوق ومنظمات اإلعالم وسائل كافة بالغإ .1

 ؛دالةمركز عو، بتسليم منظمة اصةخبو
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 ،بشارة عزمي الدكتور اصةخبو حصارنا، صورة يف ووضعهم عن األحزاب العربية الكنيست عضاءبأ تصالاال .2
 ؛حماميد موهاش، بركة حممدو، الطييب محدأ الدكتورو

 لبعثاتنا اإليعازالذي أمر بدوره بو ،عرفات ياسرالراحل  الرئيس وخاصة الفلسطينية القيادة مع التواصل .3
 له مقاطعتهم رغم العرب القادة مع التواصلو ،احلصار حتت معنا حيصل نقل ما اخلارج يف وسفارتنا وممثلياتنا

 ؛الفترة تلك يف

، الرنتيسي العزيز عبد الدكتور مع خوةمع األ تحتدث حيث، واإلسالمية الوطنية الفصائل قادة مع التواصل .4
 واللواء شرخ أبوفيصل  اللواء وخاصة الرئيس مكتب مع مستمر تواصل على وكنت. شلح رمضان والدكتور

 ؛عوض أبوحممود ضمرة 

كان  والذي األقصى شهداء كتائبالعام ل قائدال، الربغوثي مروان األخ معواملباشر  املستمر تواصليلقد كان   .5
 يتابع املعركة حلظة بلحظة؛

 ومازن عبيات وإبراهيم داوود اهللا عبد والشهيد جعارة جهاد األخوة مع وخاصة املهد كنيسة مع التواصل .6
  ؛حسني

   
: الصباح حىت والنصف العاشرة الساعة تاليت بدأ املفاوضات أمد نطيل أن على اتفقنا، اإلتصاالت هذه كل إجراء وبعد

يف  خنرج حىت وثانياً ؛مقاوم أي تصفية عدم أجل من اجلميع ىلإ الرسالة وتصل اًعالميإ صدى هناك يكون حىتأوالً، 
. بغية وضوح أفضل ملسارنا وللحيلولة دون تنفيذ أي حماولة للتصفية من قبل قوات االحتالل الصهيونية النهار ساعات

 يسمى ما نبأ عريقات صائب الدكتور أبلغينوقد . وثالثاً، حىت نتمكن من دفن السالح وعدم تركه غنيمة للصهاينة
 ، أيدقائق بعد فاتصل، مانع ال له فقلت .يببأ تل من معي احلديث يريد اإلسرائيلي االحتالل جيش باسم الناطق
، ضمان يوجد وال تصفيتنا تريدون بأنكم له فقلت .وبسرعة أنفسنا نسلم نأ وطلب، والنصف العاشرة الساعة حوايل
 نبأ كدوأ ،الطلب هذا رفضف .عربال كنيستال وأعضاءاإلنسان  حقوق ومؤسسات محراأل الصليب قدوم نريد لذلك
 أمام إسرائيل مسعة ىلإ تسيء" اليت خباراأل من متضايق نهبأ الحظتقد و .حدأ إيذاء يريدون الأم و انتهى قد الوضع
 مواطن 500 ىلإ تصل املدنيني من القتلى مئات هناك نبأ واملعلومات اإلشاعات وخاصةمن وجهة نظره، " ،العامل

ة إسرائيل سيئة بعد انقشاع غبار أخشى أن تبدو صور: "منه مشعون بريس حني قال" خشي"فلسطيين، وهذا ما 
  ." املعركة

  
 .تصفيتنا يريدون مبأ يل كدوأ عريقات صائب بالدكتور اتصلت مث، قليل بعد سأعودللناطق بلسان جيش العدو  قلت
 ،مجال خيأ يا امليدانيف  نتمأ، بذلك القرار وأخذ املوقف تقدير على قدراأل نكمإ: "الربغوثي مروان األخ رد كانفيما 
 ،البطارية على وحفاظاً للمماطلة، ساعتني وأ ساعة مدة النقال غالقإ حاولت ".وندعمكم معكم حنن مناسبا ترونه وما
 منا كثرفأ أكثر يقتربون والقناصة ،السماءيف  تزداد الضوئية القنابلكانت و ،بالتقدم والدبابات اجلرافات تبدأ مث
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، له فقلت، أخرى مرة باالتصال حتاللاال جيش باسم الناطق يسمى ما وعاد النقال ففتحت، حولنا الطوق وحيكمون
  ".يريد احلديث معك جنني يف العملية قائد ، لكنجدي وغري مماطل شخص أنت: "يل فقال ،ضمانات نريد

   
 الشمسحىت  بدأتفقد  ؟خترجون مىت ؟معكم حدث ماذا" :وقال، البلفون على العملية قائد اتصل تقريباً ساعة وبعد

 حزب ومبادرة عملية أن لنا تأكد أن بعد .نستطيع ال :له فقلت ،مالبسنا خلع وطلب .سنخرج له فقلت، !"بالطلوع
ولكن القائد  .مالبسنا خلع دون سنخرج... اإلسرائيليةاالحتالل  حكومةقبل  من باملطلق رفضت التبادل يف اهللا

. ذلك أضمن ناوأ ،أحزمة يوجد ال :له فقلت "خصوركم،حول  ناسفة أحزمة تضعون أنتم" :وقال ،صرأ الصهيوين
 املفاوضات واستمرت ."نفسك يف حلاجة متاطل بل ،التسليم تريد وال .فينا وتلعب ،خوثتتب نتإ" :وقال ،فضحك

 خلع دون للخروج زونهجا حنن هلم وقلت. صباحاً السابعة الساعة أصبحت حىت كاملة ساعة املالبس خلع على
 على ونزل العربية يتحدث وهو الزعبور .سريع بشكل وتقدمنا، املهدمة البيوت من ردم كومة ىعل وصعدت ،املالبس
 ضابط منا اقترب .طويل صف يف ووقفنا) مقاوماً 27وكنا ( مجيعاً نزلنا ."مدنيون حنن" :يقول وهو بلوزته ورفع الردم
يده، كمن  رفعف!" قصري مثلك: فقلت له. قصريأنت : "فتقدمت، فقال يل" أين مجال؟" :وقال، العملية قائد نهبأ قال

 نتمفأ ،ناأ وخاصة ،قبل من نشهدها مل مقاومة قاومتم نتمأ .ذلك فعلت ملا شارون مكان كنت لو: "مث قال يؤدي حتية،
" .ما يوما املفاوضات طاولة على معا سنجلس ننابأ كدمتأ أنا ،ولكن .املعركة هذه خبوضي فخور ناوأ ،شداءأ مقاتلون
 حنن، تنتصروا مل أنتم .سالمال نريد: تقولون ،شيئاً تبقوا وال وتدمروا تقتلوا نأ بعد دائماً كالمكم هو هذا": له فقلت
  ".رادتناوإ بصمودنا انتصرنا

  
الذي أصيب يف قدمه  الفايد حممد بوأاحلاج  بيت يف ووضعونا ،اخللف ىلإ أيدينا بتكبيل ، قام جنود االحتاللذلك بعد

 وكان، )داخل البيت طوال فترة وجود اجلنود الصهاينة فيه ملدة تقارب عشرة أيام" سدة"وكان ابنه مجال قد اختبأ يف (
، يوم على بدء املعركة 11رغم مضي  الشوارع يف واآلليات واجلنود القناصة عدد من وذهلنا ،كثيف بشكل جنود هناك

 كان وهناك .عويس علي بوأ بيت من قريب مكان ىلإ نقلونا مث ومن، الفايد حممد أبو بيت يف الوقت من فترة ومكثنا
 قائد يل وقال .صغرية تراب تلة على ، ودفعونايفتشوننا وكانوا زمالئهم، مقتل على متأثرين وحاقدين جراء اجلنود
فاملخيم  ،قراري وليس قرارك هذاف تشاء ما فعلله، إ فقلت ".16Fـ باليف حد ظل جوه؟ بدنا ندمر املخيم : "العملية

 مكبل، وأنا بيدي فمسك، مدمر وهو املخيم رىأ أن منه وطلبت ؟F16ذا تبقى فيه ليتم تدمريه بالـ امدمر أصالً، وم
 من اجلنود أحد طلبذلك،  وبعد ."يريدونكم والشباك دوري انتهى اآلن أنا ،مجال" :قال مث، اًبسيط اًجزء راينوأ

 رفض لكن الشريف ،بالتسليم ، إن بقي أحد أصالً مل خيرج،"من مل خيرجوا" ويطالب ينادي أن الشريف أبو عمر املقاوم
  !"شغلي مش شغلك هذا" :له وقال، ذلك
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 وال جمرمني غري بأم للعامل اليؤكدو سرائيليةاإل عالماإل وسائل قدمت حىت الوقت من لفترةمن الردم  تلة على وضعونا
حمض بروبوغاندا، وليؤكدوا تمعهم  جنني يف مذحبة حدوث حول الفلسطينية لروايةا وتكون ،األسرى يقتلون

عندها قدم عجوز صهيوين، يبدو أنه مصور عسكري أو أمين متخصص، فضحك ! على خميم الجئني" انتصارهم"
فنقلين إىل ! ح يل بالنظرالضابط مس: فقلت له ساخراً" عالم تنظر؟: "الشباب على هيئته، ونظرت إليه بازدراء، فسألين

 عويس علي أبو بيت أمام من مث نقلونا. للحائط وجهمكان أبعد عن الشباب، وأجلسين مرة أخرى على ركيب، و
وكان مدمراً، وكان يف البيت قبل تدمريه، دكانة صغرية، وكان اجلنود الصهاينة يأكلون مما فيه من أطعمة معلبات (

إحنا مش  علي جاحيا " :له فقلت ،األرض ينظر إىل الصفوري علي احلج وكان، خريقابل اآل بعضنا، وكان !)وعصائر
 يفصل حائط قبالة ناوضعو!" ، ضحكاً من ذهباجلميع وضحك فضحك... بتحدي لكامرياتاتطلع يف ا ،جمرمني
 ،احلائط ىلإ ورؤوسنا ركبنا على ، وأجربونا على اجللوسالسعدي براغ طوب معملعن   الكبري املخيم مسجد

اليت كان ضحايا معسكرات النازية جيربون على " باسياك"رمادية خبطوط زرقاء، ذكرتنا بألبسة الـ عصبات وأحضروا
كما زاد من التماثل الذي حضر . هذا باإلضافة إىل اإلصرار على التعرية، وحتديداً املنطقة العلوية من اجلسم... ارتدائها

أصاا  قدامناأ نأ حىت طويلة فترة مكثنا .مللونة اليت علموا ا جباهنا، وأيديناإىل أذهاننا مبعسكرات النازية اإلشارات ا
 "،حويل مجال: "امسي بلهجة فلسطينية واضحة ونطق ، يبدو أنه كان جاسوساً حملياً،خلفي شخص وقف عندها،. اخلدر

 خابراتامل ضابط له فقال ."احلج علي الصفوري: "، ونطق امسهإليه شاروأ ،الصفوري علي جااحل خلف وقفمث 
  !ملغزاً إىل كون احلاج علي الصفوري كان مشهوراً بتصنيع قذائف اهلاون" ،هاون جقصدك احل: "الصهيوين

  
 ضعونامث و، املسجد داخل ىلإ أقدامنا ختدر بسبب الوقوف نستطيع ال وحنن بالقوةالصفوري  علي جاواحل أنا واقتادوين

 :يل وقال، كرسي على جيلس أمامي خمابرات ضابط هناك أن وشعرت ،ركبيت على جلسوينوأ، مكان يف واحد كل
 مدين إنسان أنا: له قلتف "؟العفولةيف  ستحدث عملية هناك نأ مسعت" :فقال !أهلني :فقلت !"حويل مجال مرحبا"

 ينأ من اجليش؟ مع النار إطالق لوقف تفاوض أنت: "باستخفاف ومشاتة قال مث بذيئة، كلمة يل فقال .بييت من واعتقلت
 ،األرض على أسقطتين رأسي مؤخرة يفبندقية  كعبب بضربة الإ شعرت فما، مدين إنسان أنا له فقلت "بالسالح؟ تيتأ

 من كبري عدد علي هجممث  !رأسي من شدة الضربة حويل تدوروجنوم  عصافري كأن ، كما يف الصور املتحركة،وشعرت
 من مبسكي اجلنود أحد قامقد و. والظهر والرأس البطن يف :اجلسم من احلساسة األماكن يف يضربالذين كانوا  اجلنود
 على ري، وقام جباملخيم مسجد يف شهيداً أكون أن فرحاً وكنت ،بتصفييت وسيقومون سأستشهد بأنين وشعرت ،رأسي
 .ورأسي وجهي يف مكان كل من الدم سال حىت املسجد بعمدان رأسي يضرب وبدأ رفعين مث ،املسجد أرضية سجاد
ضمن من يسميه األعداء  والتعذيب الضرب من "نصيبه" ويأخذ ،املصري نفس القيي علي احلاج كان ،األثناء هذه ويف

   ." التحقيق امليداين"الصهاينة بـ
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بالعربية والعربية،  اجلنود ويشتم جراء الضرب والتعذيب، يصيح وهو السلفييت إياد صوت مسعنا ، فقداخلارجأما يف 
عنا ويقولوا به يسبوننا ما فهم أنه تبني حيث ،السجن يف به لقائي بعد الإ السبب عرفأ ومل.... عنيف بشكل ضربوي 

 كل يف ضرباً مربحاً وضربوه غضباً اجلنود فاستشاط "أنتم تتحدثون إليهم؟و حيوانات كيف: "فسأهلم، حيوانات بأننا
 اجلنود قام مث ومن .حماصر وهو ولد قد جنيب ابنه أن، يف املعركة، السلفييت ياداملقاوم إ حلظات أمجل ومن .مكان

، األعني معصويبو مكبلني وكنا ،اجلثث من ككومة فوق اآلخر بعضنا برمينا قاموا حيث، جنود نقل سيارة يف بتجميعنا
  .  أخرى رواية ، ولذلك التحقيقالسري التحقيق إىل ومنه ،اجللمة إىل مث ومن ،سامل معسكر ىلإ حيث اقتادونا

  
  املايسترو رئيس غرفة العمليات-استشهاد أبو جندل: 12/2/2002) اجلمعة(اليوم الثاين عشر  4.12

جندل ملرافقة عمر  بواليت قاهلا أهذه الكلمات كانت " .ال أريد نقاش .إما ننتصرو ،إما نستشهد بالبدلة العسكرية"
 يوميف  اهلدما حتت الركام ومه، وكذلك، وبيتن من بيت إىل قالنتا يمهالوطين، ومن عطياين، من القوة التنفيذية يف األ
، مث دخلوا بالقرب من بيت الرخ ،يف حارة احلواشني كان ذلك). 12/4/2002( اجلمعة، اليوم الثاين عشر للمعركة

جندل  بوطبخ، وأعد أإذ جلسوا يف امل ،الفوز بومث استقر م املقام يف بيت أ." منآ"عن مكان  زينة حبثاً بوإىل  مرتل أ
االحتالل اإلسرائيلية جرافات حترك  جندل يقوم بتغيري الغرفة باستمرار حسب بووكان أ. ناموا يف املطبخ، وفراشال
  .افة أو دبابةساد اهلدوء التام إال من صوت جر ،يف الساعات األوىل من تلك الليلةو ،الصهاينة تقدم اجلنودو
  

أحدمها مقابل جلسا ، مث قام بإنزاله كلهجندل ومرافقه يف خزانة باحلائط معدة لطوي الفراش الذي  بوبعد ذلك، استقر أ
مث  ،لكن أبو جندل مل يتناول أي شيء ...علكةبعض ما توفر من الطعام والكعك واملاء والحضر مرافقه عمر وأ ،اآلخر

احلال يف غرفة صغرية حتت بيت درج مليئة بأغراض ستقر م لي، خزانة أخرى مشاة يف غرفة أخرى غريوا مكام إىل
نام جلسا على فرشتني، و. وذلك حىت إذا هدم البيت ال يتأثر بيت الدرج ألنه مائل، وال يتأثر املقاومان بالتايل ،البيت
ابة الدبله إن اجلرافة وقال ، والنصف فجراً، وأيقظ عمر الساعة اخلامسة وجندل مل ينم تلك الليلة بو، لكن أعمر

بيت مهدوم بالكامل حىت ال  الذهاب إىلجندل تغيري املكان و بوعندها قرر أ. قد انسحبتا من قرب املرتلالصهيونيتني 
على  ، مث وضع املصحفنالقرآ ةصليا الفجر، وبدأ عمر بقراء. االحتالل اإلسرائيلي بوجود مقاومني فيهجيش يشك 

و فجأة مسع  ،بدأ يتحرك دوء تام، واملقدمة أمام مرافقهجندل يف  بوأ ، وسارشباك استعداد لالنتقال إىل غرفة ثانيةال
" شخري"لكنه مسع صوت ، وانسحب عمر إىل اخللفف ."شردأ... أشرد": صراخ يقول له، وعمر صوت رصاصتني

وق نقاذه ووقف فعاد عمر إل. اً على وجهه، ويده اليمىن أمامهممدد ، ورأى أبو جندلجندل قد أصيب بووعلم أن أ
، وكان يف املكان يف طرف صدره ة أخرى أصابتهأطلقت رصاصجندل مل ينطق بكلمة، و بو، ولكن أنادى عليهرأسه و

ومن مث طلبوا من عمر خلع مالبسه ، ةبدأ جنود االحتالل اإلسرائيلي الكالم بالعربيو ،من الدبابات دخان شديد ينبعث
خرج يف اجلهة  بويث كان هناك قناص بالقرب من بيت أاجلنود ح هتقدم حنومث . جندل بوزال بالقرب من أ هو ماو

ود تصفية عمر حد اجلنقد أراد أو .ورأى عمر تقدم قوات كبرية من جيش االحتالل الصهيوين ،املقابلة من الشارع
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أنقذ  ولكن قدوم جمرترة من بعيد. استعد إلطالق النار، و16-ـ إمسالحه ال حيث جلس جلسة قنص وقام بتلقيم
ن صديقه سأل الضابط الكبري عمر ممث . فأوقفه ،اجلندي ، وصرخ يفبرتبة عاليةالقامة حيث نزل ضابط طويل  ،مرع

 بووباملناسبة، وللمفارقة، فإن أ. جندل بوكان أنه حىت يتهرب من قول إ" حممد بوأ"امسه  ،عرفالذي قتل؟ فقال له ال أ
سأله عن و. اخللفتركته يف : ؟ فأجاب عمروجد معك سالحهل ي :سأله مث. حممد هو االسم احلقيقي ألبو جندل

  !سالحه معه: ، فقال عمرسالح رفيقه
  

نه فإ لو كان حياًو ،ميت جندل للتأكد أنه حي أم بوونصف حول جثمان أ باغة عند ذلك، قام الضابط بإطالق
واجلنود  الح رفيقهسطلب الضابط من عمر إحضار سالحه ومث  .سيتحرك بردة فعل ال إرادية من صوت الرصاص

إطالق م الضابط بسحب الباغة وفقا. جندل بو، وكالشن أاخلاص بهوذهب وأحضر الكالشن  ،يصوبون أسلحتهم حنوه
وعند قلب جثمان أبو جندل  ،جندل بوومن مث طلب الضابط من عمر انتزاع جعبة أ. بة اليت يف بيت النار يف اهلواءاحل

 بوعمر أن أأدرك هنا، . ، وهناك بفقاعات بيضاء خترج من الرأسمصاب بالرأسجندل  بوعلى ظهره، أدرك عمر أن أ
اليت أوصى ا كما قال املكتوبة الوصية و، ج الضابط بلفون أبو جندل، وبطاريات بلفونخرهنا، مث أ. جندل استشهد

  ."غفال أسرته والعناية بأبنائهعدم إاالستمرار يف املقاومة و"قه عمر رفي
  

قام ، وصور أبو جندل، مث صوره ست الضابط كامريا، وقام وطلب من عمر اجللوس عند رأس بعد ذلك، أخرج
صال يبدو أنه أخربه بأن القتيل من مث جاءه اتو. الصهيونية املخابراتإىل على ما يبدو هة ال يعلمها عمر، وبإرساهلا إىل ج

وضعه و جندل  بوضابط من اجلنود سحب أحينها، مث طلب ال. راحةال، حيث بدت على الضابط عالمات جندل بوهو أ
بعد ذلك، اقتيد  .على الركام جندل شهيداً بووهي الوضعية اليت وجد فيها أ، ادهيف وضعية يتأكدون فيها من استشه

عمر بيديه وعصرها  ومت طلب سيارة إسعاف، وقام أحد اجلنود مبسك إصابة، مت نقله إىل بيت مخايسةو ،عمر يف ارترة
وبعد وصوله إىل سامل مت نقله إىل مستشفى للعالج  .، ووضع على أرضية الباصسامل بباصمعسكر قل إىل ، مث نبقوة

أما أبو جندل، فلم يعلم أحد حىت ! وقام اجلنود بأخذ صور جديدة معه بعد يوم طويل من اإلرهاق والتعب والرتف،
ومل . أحد حىت اللحظة أين يحتفَظُ بوصيته احلربية ومل يعلم. اللحظة أين أرسلت صورته اليت التقطها الضابط الصهيوين

لكن اجلميع يعلمون أن صوته وصورته سيبقيان لألبد ... يعلم أحد حىت اللحظة سرعة وصوله إىل اجلنة وال مكانه فيها
  .دليالً للحرية، وشاهداً على أن النصر، وإن على أعىت قوى الظلم، ممكن
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   خالصات ومالحظات نقدية: الفصل اخلامس
  

مـن  " الفصل األخـري " وهذا. جنني بوصفها جتربة قابلة للتناسخخميم يتأمل هذا الفصل، األخري من الرسالة، يف معركة 
كما هو احلال يف معظم الرسائل واألطروحات األكادميية، مع وافر االحتـرام هلـا،   " خالصة"الرسالة ال يكتب بوصفه 

ذلك أن الكتابة هنا ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكـادميي لنيـل   
بل تأيت كتابة هلذا الفصل يف إطار تأمل املقاوم لتحوله . ة املعاصرة من جامعة بريزيتدرجة املاجستري يف الدراسات العربي

بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومـن  . إىل باحث يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات الذاكرة
ات الرسالة وخالصة املعركة ككتلـة  وعلى ذلك، يتناول هذا الفصل خالص. يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام

خالل املعركة، ويف األسر، وبعد التحرر من األسر، وأثناء الدراسـة  : واحدة، فريصد حمطات توثيق جتربة معركة جنني
اخلطـة  "يف  كما يعرض بعض التأمالت " املقاوم؛"و" الباحث"األكادميية؛ ويركز على صعوبات إجراء هذه الرسالة بني 

نفسها بوصفها تنفيذاً لتلك اخلطة أ خروجاً عنـها، باإلضـافة إىل   " يوميات املقاومة"وضعتها املقاومة، و اليت" العسكرية
  . مسرد خاص للدروس والعرب من ميدان املعركة، وجتربة الكتابة عنها

  
صـورة  " كةاملعر"يف تاريخ الشعب الفلسطيين صارت ، و، اختطف املخيم وأخباره أنظار العاملخميم جننيمعركة فخالل 

وأسطورة حدثاً فارقاً، ومنوذجاً موحياً ملقاومات العربية، األمر الذي دفعين للعمل على توثيق صمود خميم جنني ومعركته 
حبق املدنيني واملقاومني يف خميم جـنني،  دولة االحتالل الصهيونية من جرائم مروعة ما ارتكبته فضح و للدفاع عن احلياة،

، إىل إخضـاع املخـيم   تهدف اليت الصمت أمام جرائم القتل والتدمري واالتزم ي ممنلعاملا وإبراز بعض النفاق والصمت
وتصفية حماورها املنحازة إىل خيـار الكفـاح   يف سياق خمطط إسرائيلي استهدف البىن الفلسطينية  والفلسطينيني عامة،

   .املسلح
  

. أكثر من عشر سنوات يف خوض املعركـة واألسـر  وقد جاءت فكرة كتابة هذه الرسالة بعد انقطاع عن الدراسة دام 
ىل هاجس شخصي مسكون ـم مجـاعي   إ، مث حتولت، يوماً بعد يوم، جاءت فكرة الكتابة كشيء من التجريب أوالً

على معركة جنني، وعلى ما كتب عنها، صورةً وأسطورةً، على حنو يعيـدها  " شهادة من الداخل"فلسطيين، وهو كتابة 
لها من إطار التباهي، األجوف يف غالبه، إىل أرض التأمل، وتدشني قابليات االستنسـاخ لتجربـة   ققع، وينإىل عامل الوا

  .    عنف-الكفاح املسلح حىت يف أكثر املراحل السياسية امتداحاً للديبلوماسية وخيارات الال
  

  جننيخميم حمطات توثيق معركة  5.1
كما هو احلال يف معظـم الرسـائل   " خالصة"من الرسالة بوصفه " خريالفصل األ"ال أكتب هذه وللتأكيد، فإنين هنا، 

واألطروحات األكادميية، مع وافر االحترام هلا، ذلك أن كتابيت ليست لغرض أكادميي حبـت، وإن كانـت يف سـياق    
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بل تأيت . زيتأكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكادميي لنيل درجة املاجستري يف الدراسات العربية املعاصرة من جامعة بري
كتابيت هلذا الفصل يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل باحث يف موضوع مقاومته، بني ضـرورات التـذكُّر وسياسـات    

  .بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام. الذاكرة
  
ث اليت ما حمطات مت من خالهلا التوثيق والتدوين للكثري من األحدا هناك أربع ت، كانباحثاً ،قبل أن أكون ،كمقاومف

  :على الرغم من مرور األيام ،زالت شاخصة بني باصريتَّ
  

، 2002حيث توافقنا، خاصة بعد اجتياح آذار يف العام ، أوىل هذه احملطات كانت مع الشهيد أبو جندل )1(
أمهية يف حفظ الذاكرة ونقل التجربة مبا هلا وما ملا لذلك من ، على توثيق وتدوين يوميات معركة نيسان

عليها، وتسجيالً للمشاهدات واألحداث الستخالص العرب واإلفادة وتأصيل وعي ومدارك األجيال 
الفلسطينية اليت أريد ويراد وسرياد هلا نسيان خيار الكفاح املسلح ضد أعىت آلة عسكرية يف املنطقة، وهي 

وقد مت االتفاق على التوثيق من خالل الكتابة اليومية حول األحداث كل يف  .اآللة االحتاللية الصهيونية
طلبنا، يف الطريقة األوىل، من األخوة املقاومني املتواجدين يف أمكنة أخرى . مكانه، وكان ذلك بطريقتني

إلعالم عرب وسائل ا" أخبار املقاومة"وأما الطريق الثانية، فكانت بث . تزويدنا بتفاصيل ما حيدث لديهم
وقد كان ذلك إلدراكنا أن ما حبوزتنا . املقروءة واملسموعة واملرئية من أجل توثيق وحفظ هذه األحداث

كنا منتلك كامريا فيديو كانت .من توثيق سيتم إتالفه أو فقدانه خالل هذا االجتياح والعصف والتدمري
ن األحداث إال أنه مت تدمري هذه وقد قام بتسجيل الكثري م، حبوزة أحد املقاومني وامسه غسان نغنغية

مراسل جريدة األيام من أبناء املخيم، وهو حممد بالص، الذي ، كما تواجد لدينا أحد الصحافيني.الكامريا
 .قام بتسجيل الكثري من الروايات

 
 إذ مت توثيق جزء من هذه التجربة من خالل األسري وليد، أما احملطة الثانية، فكانت خالل مرحلة االعتقال )2(

دقة، وإجراء توثيق مع عدد من املقاومني الذين مت اعتقاهلم حديثاً، حيث مت تسجيل شهادام ويوميام 
وقد كان . على الرغم من أا اقتصرت على أربعة مقاومني ال ميثلون املعركة بشكل كامل. يف املعركة

يوميات : راطية، بعنواناملؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميق-ذلك من خالل كتابه الذي نشرته مواطن
عزمي بشارة مشكوراً قد أخرج املناضل ، والذي كان الدكتور 2002املقاومة يف خميم جنني العام 

مسوداته من السجن حني كان ال يزال عضواً يف الربملان عن حزب التجمع الدميقراطي الفلسطيين، 
طنية يف فلسطني احملتلة يف العام احلزب األكثر رؤيوية وحفاظاً على اخلطاب الفلسطيين واهلوية الو

1948  . 
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وأما احملطة الثالثة، فكانت حني قمت مبحاولة توثيق أيام املعركة وشهاداا من خالل مقابلة كل من  )3(
وأيضاً . شارك يف املعركة بسبب معرفيت م وثقتهم يب أثناء التواجد يف سجون االحتالل الصهيوين

الل حيث تنقلت ما يزيد على مخسني مرة خالل سبع سنوات بسبب تنقلي املستمر يف سجون االحت
 وأحيانا كنت أحاول أن أنقل بعض الشهادات. ما أتاح يل اال لرؤية ومقابلة معظم املقاومني ،ونصف
نقَّال "لفوين من خالل األخوة املفرج عنهم أو من خالل بعض احملامني أو من خالل التواصل الت املكتوبة
ولكن احلقيقة املرة أن جزءاً كبرياً من الشهادات قامت إدارة السجون بإتالفه . مع خطيبيت" مهرب
 .ومتزيقه

 
بكل ما أثارته هذه الكلمة من تندر مشريف " باحث،"وأما احملطة الرابعة واألخرية، فقد كانت جتربيت كـ )4(

حث عن اجلنون الباحث اازف، غريب األطوار، البا"الدكتور عبد الرحيم الشيخ الذي وصفين بـ
ألنين " الباحث"تندراً على أنين ال ينبغي أن أصف نفسي بـ... التنفيذ-وقف- مع-وكباحث" واملشاكل

أكتب هذه التجربة يف سياق أكادميي، بل أن أحافظ على مكانيت كالجئ، ومقاوم، وأسري، وسياسي، أو 
باحث "وال كـ" خ شفويمؤر"كباحث مغرق يف املشاركة خبلق الفعل ومشاهدته يف آن معاً، ال كـ

 وعليه، محلين. عية يف أوضح صورهاوذلك لتتجلى املوضو".... أنثروبولوجي حملي"وال كـ" إجرائي
والضمري " الباحث،"بدالً من  "ضمري املتكلم"على أن أستخدم  مشريف األكادميي، وزميلي، وصديقي

 " !ـهم"بدالً من الضمري اإلشاري " نا"اجلمعي 
  

  بني الباحث واملقاوم : صعوبات البحث 5.2
  :وذلك لألسباب التالية، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت جتربيت  كباحث أصعب بكثري من جتربيت كمقاوم

أن مثة الكثري من املعلومات احلساسة اليت ينبغي إبداء الكثري من احلرص يف اخلوص يف تفصيالا  .1
أو االجتماعي داخل خميم جنني وخارجه، قبل معركة سواء على املستوى العسكري، أو السياسي، 

 خميم جنني، وأثناءها، وبعدها، وحىت اآلن؛
 أنين أقوم بالكتابة بعد فترة طويلة من وقوع املعركة؛ .2
عملية جتميع املصادر واملراجع املختلفة كانت صعبة ألن توثيق املعركة مل يتم بشكل علمي  .3

ستشناء الشهادات اليت مجعها األسري وليد دقة رمبا، مل وموضوعي، وكل من كتب ووثق املعركة، با
 يكن متواجداً يف املعركة يف الغالب؛

 ؛"الشهادات"كان هناك حتيز حزيب واضح وعدم موضوعية يف كتابة هذه  .4
 الحظت مبالغة األهايل، وأحيانا بعض املقاومني، يف سرد بعض األحداث وعدم صحتها أحيانا؛ .5
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بسبب عدم توثيق الرمسي لألحداث " املصادر"انت قليلة، وحني متت كانت عميلة التوثيق، رمسياً، ك .6
 بشكل جدي، وعدم إعطاءها االهتمام الكامل؛

أو عدم ، وجدت صعوبة عند كثري من املقاومني، الذين مت اإلفراج من السجون، يف تذكر األحداث .7
  .لدى العدو الصهيوين !"هم األمينتضخيم ملف"الرغبة، اليت أتفهمها، يف زيادة الطني بلة يف 

    
  "يوميات املقاومة"و" اخلطة العسكرية"تأمالت يف  5.3

للمعركة اليت  اخلطة العسكريةف. وعلى الرغم من هذه الصعوبات وغريها، فإنه ال يزال التأمل ممكناً الستخالص العرب
 .ومبنية على معلومات دقيقة مل تكن خطة عسكرية حمكمةاتفق على تنفيذها بعد رمسها يف غرفة العمالت املشتركة، 

ة أن القيادة العسكرية واألمنية خاص ،متواضعة وكانت ناجتة عن جتارب املقاومني يف معارك سابقة وخربتنا مجيعاً
تتعلق خبيارات  يف وضع اخلطة ألسباب سياسيةمل تشارك ومل تساعد ) الرمسيعلى املستوى الفلسطيين (الفلسطينية 

  .ة التحرير يف مرحلة ما بعد أوسلوالسلطة الفلسطينية ومنظم
  

أحداثها وتقدم قوات  أثناء املعركة وتقدمو. خطتنا إىل مستوى اخلطط العسكرية مبفهومها املعاصرلم ترق ، فوبالتايل
مقاوم تكتيكهم  حمورلكل بل أصبح لكل جمموعة و، مل يكن هناك أمهية كبرية للخطة العسكرية ةسرائيلياالحتالل اإل

وجد تواصل حقيقي بني اموعات املوزعة على حارات املخيم مع تقدم ومل ي ،بظروفهم وأوضاعهم عسكري اخلاص
  . األحداث

  
كما مل .كما هو احلال مع جمموعة أبو جندلواقعهم مب دم التزام الكثري من املقاومنيمتت مالحظة عوعلى ذلك، فقد 

ض واليت أبطل على العبوات واملتفجرات املزروعة يف األروأثرها السليب  ، مثالً،يؤخذ بعني االعتبار هطول األمطار
كما لوحظ عدم . ن املقاومة مل تتوقع أن تقوم اجلرافات دم أحياء بكاملهاكما إ.مفعول بعضها بسبب األحوال اجلوية
 ةمصادرنه متت جي واحدة مع العلم أ.يب.حيث مل يكن لدى املقاومة سوى قذيفة آر توفر إمكانات لوقف تلك القوات

العديد من هذه القذائف والقافات من مقرات أجهزة أمنية يف خمتلف مدن الضفة الغربية بقيت رهينة خمازا إىل أن 
ي كان عدم وجود إسناد قوي يف اخلطوط اخللفية للعدو اإلسرائيلقد و. اجتاحتها وصادرا قوات االحتالل اإلسرائيلية

هذا، باإلضافة إىل عدم فاعلية وسائل االتصال، واعتماد وسائل بدائية،  .املقاومتساعد  وإرباك خططه من العوامل اليت مل
ومكشوفة للعدة، مع العلم أنه متت اإلشارة يف يوميات املقاومة يف الفصل الرابع من هذه الرسالة أن انكشاف 

لضيق مساحة احلركة يف ساحة  االتصاالت للعدو مل يؤثر سلباً على أداء املقاومة، بل كان يف الغالب يف صاحلها نظراً
كما أفاد انكشاف . وإن مت اعتراضها من قبل العدو/املعركة، وعدم وجود هامش وقت طويل لتحليل املعلومات حني

هذا باإلضافة إىل أن اللجان اليت مت تشكيلها مل يتم التزام كل . االتصاالت يف حتقيق بعض أهداف حربنا النفسية أحياناً
  . تداخل يف املهام، كان محيداً يف معظم األوقات نتيجة لضيق مساحة اجلبهة، ما أدى إىلبعملها
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اليت اارت بايار املقرين اللذين مت االتفاق (وخالصة القول يف موضوع اخلطة العسكرية وغرفة العمليات املشتركة 

ا مع قوة مل تتناسب ،مكانياتوضعف اإل ،أن اخلطة العسكرية ،!)عليها لقيادة غرفة العلميات يف أول أيام املعركة
  . وضخامة إمكانية العدو اإلسرائيلي

  
حيث  ،يف سرد األحداث واملشاهد يوما بيوم وساعة بساعة أما خبصوص يوميات املقاومة، فقد كان مثة صعوبة لدي

وقوع حادثة معرفة يث مل يكن من املمكن بشكل دقيق حب!) اليت كانت متداخلةً أصالً خالل املعركة(تداخلت األيام 
ت حيث أننا وحنن يف أتون املعركة مررنا بظروف وحلظات مل ندرك الوق ،مائة باملائة استشهاد أو معركة يف وقت حمدد

بسبب قطع الكهرباء عن املخيم بفعل القصف املتعمد حملوالت الكهرباء  حىت األذان مل نسمعه لتحديد الوقت ،أو اليوم
 ،من املقاومنيعركة حاولنا أن يكون هناك مؤذن في بداية املف .ة كتمهيد هلجومهاعلى أيد قوات االحتالل اإلسرائيلي

  .إصدار أي صوت لكن يف أوقات الحقة واشتداد احلصار أصبح من اخلطورة
  

ال ميكن ذكر بعض ، فمن الناحية األمنية .ومثة صعوبة يف كتابة بعض األحداث من الناحية األمنية والسياسية واالجتماعية
ومن الناحية السياسية تبدل خيارات القيادة على قيد احلياة يف السجن وخارجه؛  املقاومني الذين ما زالوا أمساء

أما من الناحية و .مع الرئيس الراحل ياسر عرفاتلوب إدارة الصراع مع االحتالل عما كان عليه احلال الفلسطينية وأس
فلم يكن باإلمكان الولوج فيها بالتفصيل لنا فيها من حساسيات  ،اليت هلا عالقة خبصوصية الناس وأسرارهم ،االجتماعية

  .اجتماعية قد تؤذي البعض، أو قد تؤثر على اللحمة الوطنية والسلم االجتماعي الوطين العام
  

وتذكر تفاصيل  ،صعوبة العودة يف الذاكرة أليام مر عليها وقت طويلكما إن من أبرز الصعوبات، يف هذا السياق، 
مل تكن متوافقة يف تفصيل أحداث  ، واجلرائد، والبيانات الرمسية،حىت املراجع واملصادر املختلفةذلك أنه  ،األحداث

. بعض التفاصيل والوقائع معرفةكما أن صعوبة التواصل مع بعض األخوة يف السجون حال دون .ويوميات املعركة
و تذكرها، ملا ، أم حالت دون ذكر هذه األحداثأن حساسية بعض األحداث املتعلقة  ببعض الشهداء وذويه إضافة إىل

  .تثريه من مشاعر األسى واحلزن لديهم
  

  دروس وعرب من امليدان 5.4
  

 معركةأهم أسباب الصمود واإلجناز يف  ن أما على املستوى االستراتيجي الفلسطيين العام، فال بد من االستخالص بأ
  :أناملعارك السابقة، وأهم هذه العرب من التفصيلية هو استفادة املقاومة واستخالص العرب  خميم جنني
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ة، مقابل الرعب واخلوف الذي ميأل ال سالح بعد اإلميان باهللا والتوكل عليه واالستعانة به التسلح باإلراد .1
الوحدة الوطنية والتنسيق والتعاون الفصائلي ال جيوز التخلي عنه بل جيب جعله أهم عداء، وقلوب األ

 ينية، ذلك أنه كان صمام البقاء والصمود واالنتصار يف معركة خميم جنني؛األولويات الفلسط
. واستمرارها ر يف غاية األمهية لنجاح املقاومةأمتالحم املقاومة مع األهايل، ذلك أن اكتساب تأييدهم  .2

كان لالحتياطات يف موضوع املاء والكهرباء واالتصاالت،  ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنه
، ومولدات بديلة للطاقة، واستخدام قوات اجليش تعطيلها عاصة التركيز على هواتف ال تستطيوخب

على املستوى الوطين لقوات (كبديل عن التموين واإلمداد املركزي " اإلمداد املناطقي"و" التموين الشعيب"
بيد العدو خسائر كان لكل ذلك األثر البالغ يف صمود املقاومة واستمرارها وتك)...األمن الفلسطينية

 فادحة؛ 
وحتصني والطابور اخلامس يت الداخلي من اجلواسيس واخلونة الب وطنية لتطهريضرورة ويف املقابل، مثة  .3

هذه تعظيم اخلسائر الفلسطينية يف طري يف اخلدور الكان هلؤالء قد ف اتمع واملقاومة الفلسطينية منهم،
واء على شكل معلومات استخدمت يف احلرب االستخبارية نتيجة ملا أمدوه للعدة من مساعدة س املعركة

 يف كافة مراحل املعركة، أو مساعدات لوجستية على األرض؛
كان ال بد من توفري مستشفيات ميدانية حمصنة أو عيادات طوارئ موزعة بشكل مدروس يف ظل خرق  .4

لسيارات اإلسعاف والنجدة الطبية قوات االحتالل اإلسرائيلية لكافة املواثيق املتعلقة بكفالة حرية احلركة 
أثناء املعارك، إذ كان هناك خلل واضح أدى إىل بقاء جرحى نزفوا حىت االستشهاد، وكان ميكن إسعاف 
بعضهم وإنقاذهم، وخباصة أولئك الذين مل يلزمهم عمليات جراحية، وكانوا أصيبوا إصابات خفيفة أو 

إنقاذ اجلرحى من الشوارع ، يف بعض األحيان ،ملقاومنيكان حملاوالت ا وهنا، جيب التذكري انه. متوسطة
، حرك بدافع العاطفةاملكشوفة مردود خطر أضر م، فال بد من التأكد من سالمة الوضع واملوقع قبل الت

وقد يكون وجود العيادات امليدانية حالً أقل  .ولكن جيب أن نتحكم ا بوعينا وتعقلنا وحساب النتائج
 خطورة هلذه احلاالت؛

عدم املغامرة لغنم سالح العدو أو التعرض يف الشوارع املكشوفة الحتجاز جثة جندي قتيل ألن كل تلك  .5
" قواعد االشتباك"واالستخفاف بـ" التهور"احلاالت أودت حبياة مقاومني، كان مثة ضرورة قصوى لعدم 

التنبه إىل أن أسلحة ويلحق ذا األمر  .لشوارع لنيل نصر سريع يف هذه املواجهة أو تلكيف حرب ا
اجلنود قد تكون مشفرة ليمكن تتبعها، وإذا وقعت بأيدي املقاومني فقد تدل الطائرات عليها، وقد ذكر 

كما . حةهذه احلوادث عدد من املقاومني واستشهد بعضهم بالصواريخ املوجهة ألماكن مثل هذه األسل
احلذر من استخدام الزي العسكري للعدو، والتخلص منه حال االنتهاء من تنفيذ عملية ينطبق هذا على 

ولعل التنسيق بصور أكثر . عسكرية معينة به، وذلك حىت ال يصاب املنفذ بنريان صديقة من قبل املقاومني
 هذه األخطاء؛  دقة، ووجود غرفة عمليات فعلية، يف حاالت قادمة تكفل عدم وقوع مثل
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ينبغي تركيز املقاومة على العبوات واملتفجرات، ألا أسهمت بشكل فعال يف تعزيز املقاومة إيقاع  .6
 ، ويف إعاقة تقدم قوات االحتالل الصهيونية؛اخلسائر باجلنود

لذكية اليت اخلطة ايف حميط مدين، كمخيم جنني، ومن ذلك " حرب الشوارع"االستفادة من ضرورة  .7
ن يظهروا كمدنيني وهي إذا نفذت الذخرية ميكن للمقاومني أن يدفنوا سالحهم، وأ: أبو جندلوضعها 

، وإذا متكنوا من النجاة يعيدون الكرة بالبحث عن عتاد وتقدمي عون ومدد للمقاومة من غري مقاومني
 جديد؛

لضمان ع أخرى وتوزيعهم يف مواق من تركيز املقاومني يف موقع املعركة، كاملخيم،تخفيف ضرورة ال  .8
  .استمرار املقاومة يف أوضاع تكون أقل صعوبة وأكثر مرونة

  
جنني كانت التجربة العسكرية الفريدة وتكاد تكـون الوحيـدة يف تـاريخ    خميم وأخرياً، ينبغي تكرار القول إن معركة 

وحرمـان   1948العـام  بعد تأسيس دولة إسـرائيل العنصـرية يف   (االنتصارات الفلسطينية من داخل فلسطني احملتلة 
مقارنة مبعارك مثل الكرامة، وبريوت، واحلصـارات املتواليـة علـى    ) الفلسطينيني من تشكيل حداثتهم وإقامة دولتهم

 جنني ليس جمرد ذكرى شخصـية، بـل هـي   خميم  كما ينبغي القول إن توثيق معركة. الفلسطينيني وقيادم التارخيية
ية الفلسطينية، وتدشني فصول البطولة الفداء يف تارخيها الطويل، ال من باب نئة مسؤولية مجاعية يف حفظ الذاكرة الوطن

النفس، بل لدواعي اإلصرار على خيار املقاومة يف خميم جنني كطريق للنصر واحلرية، وكنموذج قابل للتناسخ ما دامت 
  . قاومة قائماًثنائية اخلري والشر قائمة، وما دامت االحتالل قائماً، فال بد أن يظل خيار امل
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اخلسائر املادية يف املنازل بعد معركة جنني): 1(ق رقم حلم  
 

  :مية لوكالة غوث وتشغيل الالجئنيعن الدائرة اإلعال
  . 435جمموع املنازل اليت دمرت تدمري كلي 

 .شقة الجئني  428 -1
 شقة غري الجئني  7 -2
 )  Inside Ground Zero(مرتل دمرت يف منطقة  310 -3
 ) (Outside Ground Zeroمرتل  125 -4
 )(Ground Zeroمرتل مت بناء منازهلا يف 190 -5
 New Camp /New landمرتل مت بناء منازهلا يف   120 -6
  جمموع املنازل اليت دمرت جزئيا أو أضرار كبرية أو حريق - 7

  
  :جننيللجنة الشعبية خلدمات خميم عدنان اهلندي رئيس االسيد وعن 

  .بيت 446هدم بشكل كلي      
  .بيت 1114هدم جزئي كبري      

  .بيت 55حرق بيوت بشكل كامل 
  .بيت 900ضرار جزئية أ 
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  شهداء معركة الدفاع عن خميم جنني) 2(ملحق رقم 
  
 زياد إبراهيم العامر  1
  هاين عطية أبو ارميلة  2
 عماد مشارقة  3
 حممد القلق  4
 أبو اهليجاء نضال حسين  5
 ربيع جالمنة  6
 طارق درويش  7
 وليد إبراهيم حممود  8
 فادي أبوعرة  9

 حممد حامد طالب  10
 منري عيسى وشاحي  11
 )اشنيور(مصطفى الشليب   12
 نزار سعيد مطاحن  13
 نضال سويطي  14
 منذر احلاج  15
 اشرف ابواهليجاء  16
 عبد الرحيم فرج  17
 حممود طوالبة  18
 شادي توفيق النوباين  19
 حممود ابوحلوة  20
 حممدحسني الفايد  21
 اجمد حسني الفايد  22
 جابر جرب  23
 طه حممد عبد الرمحن الزبيدي  24
 نضال النوباين  25
 حممد خليل النورسي  26
 عالم قنريي  27
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 حممد البدوي  28
 رياض بدير  29
 يوسف رحيان ابوجندل  30
 حممد عطية مشارقة  31
 حممد مسعود ابوالسباع  32
 حممد عمر علي حواشني  33
 مرمي وشاحي  34
 فدوى اجلمال  35
 وضاح الشليب  36
 عبد الكرمي السعدي  37
 على نائل مقصقص  38
 امحد بشري محدوين  39
 يسرى حممد خليل ابوخرج  40
 مجال عيسى الصباغ  41
 عبد الناصر غريب  42
 حممود محد حممد  43
 ابوارميلةعطية   44
 مجال حممود فايد  45
 حسين علي الفايد  46
 مجال توفيق عرعراوي  47
 نايف قاسم  48
 عميد عزمي  49
 كمال الصغري  50
 فارس عناد الزبن  51
 علي مخايسة  52
 زهري استييت  53
 سعدة جنم  54

  
  



127 
 

  على اإلنترنت أمساء القتلى اإلسرائيليني يف املعركة حسب موقع جيش االحتالل): 3(ملحق رقم 
  

1) Lt. Boaz Promerantz was killed in Ramallah on 29 March by Palestinian fire. 
2) Staff Sgt. Roman Schliapshtein was killed near Ramallah on 2 April by Palestinian fire. 
3) Sgt. First Class (res.) Ofir Roth was killed by Palestinian fire on 2 April near Har Homa.  
4) Capt. Moshe Gerstner was killed on 3 April by Palestinian fire at the Jenin refugee camp. 
5) Staff Sgt. Yitzhak Ezra  was killed on 4 April by Palestinian fire in Jenin. 
6) Major (res.) Einan Sha’arabi was killed on 4 April during IDF Operations in Jenin. 
7) Lt. Nissim Ben David was killed on 4 April during IDF Operations in Jenin. 
8) Sgt. First Class Marom Fisher was killed on 6 April during IDF Operations in Jenin. 
9) Sgt. Roei Tal was killed on 6 April during IDF Operations in Jenin. 
10) Cpl. Oded Kornfein was killed on 6 April during IDF Operations in Jenin. 
11) First Sgt. Nissan Avraham was killed on 6 April during attempted terrorist infiltration at 

Rafiah Yam. 
12) Sgt. Shmuel Weiss was killed on 8 April IDF Operations in Jenin. 
13) Staff Sgt. Mataniya Robinson was killed on 8 April during IDF Operations in Jenin. 
14) Major Assaf Assouline was killed on 9 April during IDF Operations in Naplus. 
15) Major (res.) Oded Golomb was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
16) Sgt. First Class (res.) Eyal Azouri was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
17) Staff Sgt. Gedaliyahu Mellick was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
18) Capt. (res.) Yaakov Azoulai was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
19) Lt. (res.) Dror Bar was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
20) Lt. (res.) Yoel Ayal was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
21) First Sgt. (res.) Yoram Levy was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
22) First Sgt. (res.) Tiran Arazi was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
23) First Sgt. (res.) Avner Jascov was killed on 9 April during IDF Operations in Jenin. 
24) Sgt. First Class (res.) Menashe Haba was killed on 9 April during IDF Operations in 

Jenin. 
25) Sgt. First Class (res.) Eyal Zimmerman was killed on 9 April during IDF Operations. 
26) Sgt. First Class (res.) Ronen El Shohet was killed on 9 April during IDF Operations in 

Jenin. 
27) Sgt. First Class (res.) Schmouel Dany Mizlich was killed on 9 April during IDF 

Operations in Jenin. 
28) Sgt. First Class (res.) Amit Bousidan was killed on 9 April during IDF Operations in 

Jenin. 
29) Major Dutan Nahtomi was wounded on 9 April in Dura and died as a result of his 

wounds on 12 April. 
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   مدى احلياةنياملقاومني احملكومأمساء ): 4(ملحق رقم 
  
  السعدي هزاع. 1

  حممد الصباغ
  عبد الكرمي عويس
  حسان عويس

  منتصر ابو غليون 
  عالء فرحيات
  سيف قنديل

  شادي العموري
  علي القنريي

  بو اهليجاءمجال أ
  حج علي الصفوري

  سعيد الطوباسي
  حممود عقل

  ثابت مرداوي 
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استخدمت املعلومات الواردة يف بعض هذه املقابالت حبدها األدىن، ( املقابالت الشخصية): 5(ملحق رقم 
 )وسيجري توسيعها يف الكتاب الذي سيصدر عن هذه الرسالة

 
 .قصىللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس أركان انتفاضة األاألسري مروان الربغوثي عضو ا -
 . من تبقى حياً من أعضاء غرفة عمليات معركة جنني، ومقاوميها -
،ومندوب فلسطني السابق ناصر القدوة عضو اللجنة املركزية حلركة فتح،رئيس مؤسسة ياسر عرفاتالدكتور  -

 .يف األمم املتحدة
 صائب عريقات عضو اللجنة املركزية حلركة فتح  كبري املفاوضني الفلسطينيني -
 .السابقالفلسطينية  بو حسني الطرياوي عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،رئيس جهاز املخابراتاللواء أ -
 .عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،محدعزام األالنائب  -
  . الناطق بلسان الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات-بو ردينةنبيل أالسيد  -
 .الرئيس الراحل ياسر عرفاتالفلسطينيي بو شرخ رئيس حرس اللواء فيصل أ -
 .مازن سابقاًأبو عوض، رئيس حرس الرئيس أبو -اللواء حممود ضمرة -
 .مدير مكتب فضائية اجلزيرة يف رام اهللا-وليد العمريالسيد  -
 .مراسل جريدة القدس يف جنني-علي السموديالسيد  -
 .يام يف جننيمراسل جريدة األ-حممد بالصالسيد  -
 .مراسل تلفزيون فلسطني-ناصر أبو بكرالسيد  -
 .صحفي فلسطيين-ثائر أبو بكرالسيد  -
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  أمساء املدن و القرى اليت ينتسب إليها سكان خميم جنني ):6(ملحق رقم 

 منطقة جنني
  زرعني  -1
  نورس  -2
  املزار  -3
  مقيبلة  -4
  صندلة  -5
  اللجون  -6
  أم الفحم  -7
  مصمص  -8
  زلفة  -9

  مشريفة  -10
  عني املنسي  -11

  منطقة حيفا
  حيفا  -12
  املنسي  -13
  عني حوض  -14
  اخلضرية  -15
  أبوشوشة  -16
  اجزم  -17
  بلد الشيخ  -18
  أم الزينات  19
  أم الشوف  -20
  حواسة  -21
  الطرية  -22
  شفاعمرو  -23
  صبارين  -24
  عني غزال  -25
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  أبوزريق  -26
  قيسارية  -27
  الياجور  -28
  جبع  -29
  عارة  -30
  عرعرة  -31
  خبيزة  -32
  دالية الروحة  -33
  الرحيانية  -34
  السنديانة  -35
  قنري  -36
  الكبارة  -37
  كفرقرع  -38
  كفرالم  -39
  الكفرين  -40
  املزار  -41
  هوشة  -42
  البطيمات  -43
  فريديس  -44
  الططورة  -45
  عرب العوادين  -46

  منطقة الناصرة
  الناصرة  -47
  ايدل  -48
  صفورية  -49
  سومل  -50
  يافة الناصرة  -51

  
  منطقة بيسان
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  بيسان  -52
  تل الشوك  -53
  قومية  -54

  منطقة يافا
  يافا  -55
  بيت دجن  -56
  الشيخ مونس  -57

  مناطق أخرى
  عكا/البعنة  -58
  طولكرم/قاقون  -59
  بئرالسبع  -60
  بردس حنا  -61
  بريكة  -62
  جسر الزرقاء  -63
  دير طريف  -64
  عرب اجلواميس  -65
  عرب الصوابرة  -66
  الغبية  -67
  جمارة  -68
  وادي حنني   -69
  اكسال  -70
  الكساير  -71
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  الصغرية واليت استخدمها املقاومون سلحةاأل): 7(ملحق رقم 
  

 كوف  كالشنبندقية  .1

  طويلة وقصرية  16 ماً بندقية  .2

  بندقية ناتو .3

 جاليلون قصري،جاليل طويل  .4

 1بنادق اجنليزية، واًم  .5

 250رشاش  .6

 غنم املقاومني ميغ ، باالًضافة السلحة اًخرى .7

 جي واحدة مع حبة واحدة_يب _قطعة ار .8

 مسدسات باًنواعها .9

 ،وكارلو  5اًم يب  .10

  قطع سالح اخرى مصنعة .11
  

  :خطوط انتاج املقاومة من العبوات بانواعها واالًكواع املتفجرة
  

  )باوند( ،وسم15 بطول ،انش 2 ماسورة والكوع املتفجر عبارة عن : املتفجرة بانواعها املختلفة  عاكواأل .1
 املصنع امللحي البارود+ شديدة االنفجار بيضاء مادة) العبد ام( مادة من مكونة خلطة عبارة عن متفجرات

، وينفجر بواسطة فتيل بطيء مصنع،  ونوع من االكواع يتم تفجريه ) اصفر كربيت+مساد+ سكر+  فحم(
حيث مت  من خالل الصدمة جمرد ارتطامه باي شيء، ينفجر ثالث ونوع الكربيت زر مثلخالل الكحت 

 .)2000( نابلس اىل منها جزء ارسال متيف جنني، كوع الف 11500 حوايلتصنيع 

   
 ،الناسفة لالحزمة تستخدم) انش نصف( مقوية بالستيكية ماسورة داخل وتكون فقط العبد اممبادة  متأل اكواع هناكو

 لالحزمة تستخدم حديدية مواسري حىت ال تتفاعل مع احلديد،وتوضع  داخل نايلون اكياس يف ويتم وضع مادة ام العبد
  .ايضاً الناسفة
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 سم80 طول ،و)انش 12( ماسورةوهي عبارة ): للدباباتمضادة /د . م  ( دقمةالعبوات متفجرة كبرية  .2
 بطول كهربائي صاعق ،ويوضع داخلها)مادة ام العبد وخلطها بالبارود امللحي املصنع (  املذكورة باخللطة متأل
 بطاريةب يتم وصله ياردة كهربائي بطول 100 سلك بواسطة تفجريها ويتم، فقط العبد ام مبادة يعبأ سم،15

 ).لنابلس منها 50 حبة، 300(ومت تصنيع  قريب، كهربائي مصدر اوسيارة 

 ،سم20 طول كهربائي، صاعق ا يوضع ،كغم12عبارة عن اسطوانة وزا ): د. م ( العادية الغاز اسطوانة .3
 عن او، قريب كهربائي مبصدر اما تفجريها ويتمويكون مثبت عليها بطارية جافة صغرية ، العبد اممبادة  ميأل

 ).حبة 750( الكرت وتوصيل الدائرة الكهربائية ،ومت تصنيع سحب طريق

 : ، تستخدم لضرب اجليبات العسكرية واملدولبةبالثالجات اخلاصة الغاز اسطوانة .4

 بطول واحد ونصف انش،): واجليبات الناسفة لالحزمةتستخدم ( الشراب صريبع اخلاصة الغاز اسطوانة .5
 من هاريتفجويتم  كبرية عصف قوة اوهل االنفجار شديدة ، لذلك تكونفقط العبد ام مبادة  تعبأ ،سم30

 تعطيل منها لقنبلتني ميكن ،املستوطنات ارصفة الطرقات املوصلة اىل على يتم وضعها وايضاً الفتيلة، خالل
 ،) حبة 1000( ومت تصنيعدبابة، عمل

تعباً مبادة مادة ام العبد  سم80 و متر بطول، )انش -12( ماسورةوهي عبارة عن : )د. م ( احليةعبوة  .6
 مل اذا الدبابة ضغط( الضغط بواسطةويتم تفجريها  صواعق ثالثة وخلطها بالبارود امللحي املصنع،ويوضع فيها
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 450ومت تصنيع( الربادي رموت او موبايل بواسطة بعد عن السلكيال تفجريال مبدأ وعلى ،)بعد عن تنفجر
 ).نابلسمنها ملدينة  50وارسال حبة،

 خلطة بنفس معبأة ،وتكونم2.80 بطول ،انش 18 ماسروةوهي عبارة عن ): د. م (الكبرية  احلنشعبوة  .7
 صواعقستة   عبوة احلية ،وبعض خملفات جيش االحتالل الصهيوين، من الغام ارضية ورصاص ، ويوضع فيها

 قبل من محلها يتم حبيث حديد محاالت فوقها يوضع و ، الضغط ،ويتم تفجريها من خال العبد ممبادة ا ةمعبأ
 .افراد 6

8.  
 بارتفاع انش 10 قطرها اسطوانة عن عبارةوهي ): واجليبات والعربات املدولبة  للدروع مضاد( الغام  . أ

 وتوصل الضغط طريق ،ويتم تقجريهاعن سم5 هطول صاعق ويوضع فيها العبد بأممادة  تعبأ، سم15
  ).حبة 1000ومت تصنيع ( ،)املدولبة والعربات اجليبات ضد وتستخدم، الكهربائية الدارة

 ويتم ، مسننة وبراغي ،العبد أمبا مبادة عبتو، سم25 بطول ،و) انش 2( ماسورةوهو عبارة : لالفراد لغم  . ب
 يف شجرة على او االرض فوق يكون ان ممكن اللغم وهذا بالضغط او الكرت سحببطريقة  تفجريه
  .احلرجية املناطق

  
 

  
 
ملم  6( حديد وقضبان العبد أممبادة  وتعبأ سم12 بعمق ،)انش 7( اسطوانةوهو عبارة عن: لالفراد مضادلغم . ج
  ) .الشكل الدائري العلوي (.الضغط بواسطة وتفجر براغي،باالضافة اىل  بطول واحد ونصف سم بامليل قطعةم)
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 انش اخللفي القطر،و انش 10 االمامي القطر، سم50 بطول وخمروطي، شكلوهي على : املوجهة العبوة .9
تقريبا ،  برغي) 30000( ،باالضاقة اىل وضع  مبادة ام العبد وخلطها بالبارود امللحي املصنع تعبأواحد ، 

يف جنني  )حبة 500(ومت تصنيع  ملشاة،ت للجنود اواملمرا االزقة يف توضع ،ويتم تفجريها بطريقة السحب
 .اىل نابلس )حبة 100( وارسال

مبادة ام العبد وخلطها بالبارود امللحي  تعبأ): (العسكرية  واجليبات للمشاة( صغرية غاز جرةعبوة  .10
 .يف جنني )حبة 1200( مت تصنيع ، السحبيتم تفجريها بطريقة  و)،وكمية كبرية من الرباغي  املصنع

 ماسورة اطرافها باحد يكون معا،و حلمها يتم بعضها، فوق صاجني عن عبارة: املوجهة الصاج عبوة .11

 بالسحب هاريتفج يتممسننة، براغي واضافة مبادة ام العبد وخلطها بالبارود امللحي املصنع تعبأ ،انش  .1
 .يف جنني )حبة 500(مت تصنيع اجليبات، ا تدخل اليت الضيقة باملمرات توضع.من خالل حبل طويل 

 عبأوت )مواسري عشرة (السابقة الذكر العصري شراب مواسري عن عبارة: البسيطة  الناسفة االحزمة .12
متعددة مثل لوح خشيب وقالب غاتوه ،ككما حدث يف سكة  وهلا اشكال.براغي وكيس فقط  العبد بام مبادة

 .احلديد وجراند كنيون 
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  األمن الوطيناملقاومون من القوة التنفيذية يف ): 8(ملحق رقم 
  

  االسم  الرتبة  الرقم
  عدنان عوض امخد حممد  مساعد أول  1
  ضرار امحد عبد اللطيف ذوقان  مساعد أول  2
  عيسى عبد الكرمي الغامن بكر  مساعد أول  3
  أمين قاسم كفارنة  مساعد أول  4
  شريف مجيل حسن جرادات  مساعد  5
  عبد الكرمي امحد املصري  مساعد  6
  مجال حممد حسن موسى  مساعد  7
  فضل إبراهيم موسى عباس  مساعد  8
  أمين منر حممد قنديل  مساعد  9

  عبيدة حممد صاحل نعريات  مساعد  10
  طارق حممد صادق زيود  مساعد  11
  منري صاحل حممد أبو الرب  رقيب أول  12
  عبد الرمحن امحد نزال  رقيب أول  13
  أكرم هاشم يوسف احلاج   رقيب أول  14
  عمر مسري عطا عطياين   رقيب  15
  ماهر حممد توفيق إغبارية  رقيب مساعد  16
  عبد اجلبار خليل قاسم خباص  رقيب  17
  عرفاتأنور فايز أنور   رقيب  18
  امحد خليل عبد أبو كحيل  رقيب  19
  سامر حممد شفيق جرادات  رقيب  20
  نسيم نبيل يونس ورد  رقيب  21
  باسل سعيد صعابنة  رقيب  22
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  مقارنة بني قوات املقاومة الفلسطينية والقوات اإلسرائيلية): 9(ملحق رقم 
  

  قوات العدو اإلسرائيلي  قوات املقاومة الفلسطينية
بعد االستشهاد أو  50+150مقاومة  رجال)1(

  االعتقال
  ألف جندي 12-8جنود من 

  5لواء مشاة احتياط رقم   قوات األمن وعمادها األمن الوطين-أ
  كتيبة حنشون  كتائب شهداء األقصى-ب
  وحدات النخبة(........) غوالين 51كتيبة   سرايا القدس-ج
  ناحال مشاة 932كتيبة   كتائب عز الدين القسام-د

  )مستعربني ( وحدة دفددفان   كتائب أبو علي مصطفى
  كوماندوز حبري 13القوة   األشبال

  قوات اهلندسة  
  كتيبة املظليني  

  9مدفعية صاروخية   مدفعية  صفر
  مدفع 18/متوسطة  قذيفة B7  +2قاذف  2خفيفة 

  72/خفيفة   ثقيلة    صفر
  240/دبابات   دبابات    صفر
  )كوبرا/أباتشي(طائرة هل مسلح  12/طائرات   طائرات   صفر

  طائرات استطالع 8  
 Dal+Dan  تجرافا  
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  مقارنة القوى والوسائل): 10(ملحق رقم 
  

  قوات العدو  قواتنا  قوات العدو  قواتنا  الصنف
  60  1  ألف 12-8  200-150  قوات امن+مقاومة
  مدفعية
  خفيفة

  متوسطة
  ثقيلة

  دبابات
  طائرات

  صاروخية
  قذيفة 2*2
*  
*  
*  
*  

9*40  
72  
18  
12  

240  
12  

0  
1  
0  
0  
0  
0  

36  
576  
216  
216  
432  
144  

      2  5688  
  قدرة 2844  1      

360  
  قدرة 3200
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  قائمة يف أمساء اجلرحى االنتفاضة من املعاقني حركيا يف خميم جنني): 11(ملحق رقم 
  

  اإلصابة مكان العمر  االسم

  جهاد حسين حممد خليل
  

  
  

   بتر قدم كلي  19

  زكريا حممد عبد الرمحن زبيدي
 

  العيون 35 

  كرم حممد عبد نصارأ
 

  
 

  القدم 48

   بتر يد  39    عماد قاسم

   بتر قدم  42    مجعة أبو خليفة

   رقبة ويد  40    وائل أبو سباع

  مني حممد يونس ظبايارائد أ
 

  
 

  صابة يف العيننيإ 32

  اليد بتر 28    سعادة حممود صاحل جرادات

  عبد احلكيم سعيد بالص
  

  
  

    بتر يف اليد والقدم  33

    ارقم حممد عبد القادر ابو اهليجاء
  

    شلل كلي  34

  جهاد حسين حممد خليل
  

  
  

    بتر قدم كلي  19

  شادي علي عبد السمن
  

  
  

    اصابة يف الرأس  36

    القدم  27    جهاد حممود حسن سايس
   يف اليد اليمىن اصابة  38    حسان علي نائل مصطفى

  علي حممد إبراهيم خربوش
  

  
  

    اصابة يف اليد اليمىن  40
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    القدم  33    حممد توفيق حممود سامل
  سليمان إبراهيم ذياب عامر

  
  
  

    القدم  33

اصابة يف املسالك   35    خالد رجا منر أبو اهليجاء
  البولية

  

    عديلة امحد
  

    مسالك بولية  55

  وائل حممود السعدي
  

  
  

    بتر يد \حركية   42

  حممد إبراهيم عيد نغنغية
  

  
  

    شلل \حركية  29

    حركية  54    مرمي عيد دمج
          

  خالد امحد عيسى حويل
 

  
 

    اليد اليسرى العيون  50
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 نيجنخريطة اجتياح حمافظة ): 12(ملحق رقم 
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  والسواترخريطة توزيع املقاومني والعبوات ): 13(ملحق رقم 
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  تقدم قوات االحتالل يف حارات املخيمخريطة ): 14(ملحق رقم 
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  خريطة الكمائن): 15(ملحق رقم 
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  اإلسرائيلية لنتائج املعركة " معاريف"صورة عن تلخيص جريدة ): 16(ملحق رقم 
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  مرثية للشهيد جنيب حويل يف ذكراه الثانية): 17(ملحق رقم 
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 قصيدة زرعني يا درة املرج ) 18(ملحق رقم 
  ياسني السعدي : شعر

  فلسطني  -جنني 
  

هي قرية تارخيية عريقة، وهي بلد النائب املقاوم مجال حويل، ومن القرى العربية املدمرة، كانت تقع على مفترق  زرعني
وقعت فيها معركة عني جالوت املشهورة سـنة  . الطرق بني بيسان شرقاً وحيفا غرباً، وبني جنني جنوباً والناصرة مشاالً

ويروى أن مسقط رأس الشاعر، قريـة املـزار، مسيـت    . أمامها مشاالًم، بني املسلمني واملغول يف السهل املمتد 1260
كذلك ألا دفن فيها كثري من شهداء هذه املعركة التارخيية، حيث صارت مزاراً لقبور هؤالء الشهداء الـذين سـقطوا   

  .دفاعاً عن اإلسالم
  

  
  

        
ـــها    ــــــــ ــت أبكـي ـــها؛ إذ رح ـ ــت أطالـل   ناجي

         
  الـــدهر عـــن أجمـــاد ماضـــيهاوأســـأل 

 
ـــر  ـــب منفطـ ــ ـــا، والقــل ـــت أندــ   ورحــــ

 
  حزنـــاً عليهـــا، بـــدمع العـــني أرثيهـــا

 
ــا   ـ ـــاء قريتـن ــــــ ـــة الشـم   ويف ذرى القمـــــ

 
ــدو  ــزار(تبـ ــا  69)املـ ــواق تناجيهـ   بأشـ

 

                                                
  من القرى املدمرة. تقع إىل الشمال الشرقي من جنني على رأس جبل جنوب شرق زرعني . قرية الشاعر ومسقط رأسه : املزار  69
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ــت  ــا أخـ ــورس(يـ ــوا  70)نـ ــد رحلـ ــل؟ قـ ــن األهـ   أيـ
 

  !وأيـــن عهـــد التـــآخي بـــني أهليهـــا؟
 

ــرت إىل  ــني(إذا نظـــــ ــبقين 71)زرعـــــ   تســـــ
 

  مـــدامع العـــني جتـــري يف مآقيهـــا   
 

ــامرةً   ــالعز عــــ ـــ ــا ـب ــت منازهلــــ ـــ   كاـن
 

ــزن تعلوهــا     ــاللُ احل ــارت ظ ــوم ص   والي
 

ــةٌ   ــد طافحــــ ــد باحلقــــ ـــ ــا ـي   ودمرــــ
 

  مل يبــق منــها ســوى األطــاللِ تنعيهــا    
 

ـــوم ناعقــــةُ     ـــب، فيهــــا الـب   صــــارت خراـئ
 

ــسِ غابـــت مـــن لياليهـــا   مبـــاهج األـن
 

ــــوح ـــــا األطـــــاللُ شاخصـــــةً ــــدو تـل   تـب
 

ــا    ــرى فيه ــا ج ــي م ــواهد حتك ــي الش   فه
 

ـــــــا     إذا اســـــــتدارت إىل زرعـــــــني أعينـن
 

  ترتـــد حاســـرةً، والـــدمع ماليهـــا   
 

  ــدت ــف غـ ــني، كيـ ــى زرعـ ــي علـ ــف نفسـ ــا هلـ   يـ
 

ــا   ــراً مغانيهـ ــدت قفـ ــورةً، وغـ   مهجـ
 

***** ***** 

   تــر ــد نشــ ــني قــ ــدهرِ يف زرعــ ـ ــحائف اـل   صــ
 

ــا  ــة إال وتتلوهــ ــن أمــ ــيس مــ   فلــ
 

ــــا   مـــــرت جحـــــافلُهم كـــــلُّ الغـــــزاة هـن
 

ــا    ــم  فيه ــر هل ــن ذكْ ــأنْ مل يك ــروا ك   م
 

 هــطَّر ــد ســـ ــلُّ اـــ ــد، كـــ ــا اـــ   لكنمـــ
 

ــا   ــاد يزجيهـ ــك، لألجنـ ــيش املماليـ   جـ
 

ــدى   ــر عــ ــالم شــ ــن اإلســ ــد عــ ــا يصــ   ــ
 

  مـــن املغـــول، أتـــت والشـــر حاديهـــا
 

ـــاك  ـــربس(هـن   قــــد صــــال صــــولته   72)بـي
 

ــه  ــز(ومثلـ ــا 73)قُطُـ ــل جيريهـ   ، للخيـ
 

ــــوا ــــوق صـــــهوتههـــــز الـل ــــادى ـف   ء، وـن
 

ـــزت روابيهــــا   فارجتــــت األرض، واهـت
 

ــز(و  ــرخ 74)العــ ــالم: يصــ ــدت! وا إســ ـ ــني ـب   حــ
 

ــل  ــل(جحافـ ــا)املغـ ــان تعلوهـ   ، والفرسـ
 

                                                
  من القرى املدمرة أيضا تقع أسفل جبل املزار مشاال ، قرب عني جالوت املشهورة يف التاريخ: نورس  70
  .من القرى املدمرة أيضا، كانت تقع على مفترق الطرق بني الناصرة وجنني وكذلك حيفا وبيسان، قريبا من العفولة: زرعني 71
  القائد الذي هزم املغول يف معركة عني جالوت : بيربس 72
  م  1260سلطان املماليك الذي قاد معركة عني جالوت قرب زرعني سنة : قطز 73
  ، يف معركة عني جالوت !وا إسالماه: هو العز بن عبد السالم، صاحب الصرخة املدوية: العز 74
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ـــا قــــد انتصــــر اإلســــالم، وارتفعــــت       هـن
 

ـــه، ورجــــال احلــــق تعليهــــا   راياـت
 

ــدحرت   ــ ــان، واـن ــن األوطـــ ــول عـــ   ردوا املغـــ
 

ــا    ــذل تتلوهـ ــول الـ ــهم، وذيـ   جيوشـ
 

****** ****** 

ــا  ـ ــوم(ـي ـ ـاهدنا   75)ـي ــاريخ شـــ ـ ــني، والـت   زرعــ
 

ـــالروح نفــــديها ـــا ـب ـــا ألوطانـن   أـن
 

ــــذكره ــــال ـت ــــوم زرعـــــني، واألجـي ــــا ـي   ـي
 

ــا  ــدهر يرويهـ ــيظل الـ ــة سـ ــا وقفـ   يـ
 

  ــفت ــه انتصــ ـ ــنيٍ، ـب ــة زرعــ ــوم وقعــ ـ ــا ـي ـ   ـي
 

ــا  ــن أعاديهـ ــاً مـ ــة حقـ ــو العروبـ   بنـ
 

 مــأ ــرعى كـــ ــا صـــ ــداة ـــ ــرى العـــ ــ   ـت
 

  أعجــاز خنــلٍ، وعصــف الــريح يلقيهــا    
 

ــــه أســـــدا   76)ســـــعدون( ــــزأر يف أبطاـل   ـي
 

  يـــرد جـــيش العـــدى عنـــها، وحيميهـــا
 

ــــدر( ــــها 77)زريفـــــةُ الـب ــــا فخـــــراً جيلـل   ـي
 

  علــى الزمــان، ويســمو ذكْرهــا  تيهــا    
 

ــن رأى  ــا مــ ـ ــةًً(ـي ـ ــدها78)خوـل ـ ــيف يف ـي   ، والســ
 

ــا   ــاء حتكيهـ ــة، يف اهليجـ ــذي زريفـ   هـ
 

ــه  ـــــ ــاصٍ يف حبائـل ــت برصــــــ ـــــ   متنطـق
 

ــذكيها  ــماء؛ تـ ــوة العصـ ــتنهض النخـ   تسـ
 

***** ***** 

ــةٌ  ــني دافقــــ ــري يف زرعــــ ــم اخلــــ   مواســــ
 

  كانـــت مـــالذاً؛ وكـــل النـــاس تأتيهـــا
 

ـــا درةَ   ـــا تاجــــاً مبفرقــــه   79)املــــرج (ـي   ، ـي
 

ــا   ــى معانيهـ ــةَ األرض يف أمسـ ــا جنـ   يـ
 

ــمها؟    ــل سمِســ ـ ــن مـث ــل مــ ــالل، وهــ   أُم الغــ
 

ــيها   ــادت أراضـ ــد جـ ــل زرع لقـ   بكـ
 

ـــادر (علــــى  ـــدو القمــــح مؤتلقــــاً  ) البـي   يـب
 

ـــذهب اللَّمــــاع ـــه اـل   تشــــبيها كأـن
 

                                                
  .وا انتصر املقاتلون العرب وردوا قوات الباملاخ املهامجة 19/4/1948معركة زرعني وقد حدثت يف : يوم زرعني 75
  .قائد املتطوعني يف جيش اإلنقاذ وهو سوري من دير الزور: سعدون 76
  ) الرجولية(وهي مشهورة مبواقفها . من نساء زرعني، كانت تثري النخوة يف املقاتلني": زريفة البدر "  77
  .وأخت الصحايب ضرار بن األزور. هي الصحابية، املشهورة يف التاريخ اإلسالمي: خولة 78
  . ن عامر املشهور خبصب أرضه يف مشال فلسطنيمرج اب: املرج 79
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ــا  ــلٍ يف موامسهــــ ــةَ حنــــ ـــ ــت خلـي ـــ   كاـن
 

ــدو وجينيهــــا   ــل يف دأَبٍ يغــ   والكــ
 

ــــألرض تعشـــــقها    ــــاس يف وطـــــين، ـل   فالـن
 

ــا    ــا ونعطيهـ ــب تعطينـ ــاألم؛ باحلـ   كـ
 

ـــــــها ـــــــذي فلســــــــطيننا؛ ذرات تربـت   ـه
 

ــاعوها  ــد أضـ ــن قـــومي قـ   تـــرب، ولكـ
 

ــدنا   ـــ ــرآنُ راـئ ــود؛ إذا القــــ ــداً تعــــ   غــــ
 

  !!علـــى هـــداه نـــريب مـــن ســـيفديها
 

  75م؛ صفحة 2010حزيران / أيار  - 75جملة اإلسراء املقدسية العدد رقم  نشرت يف
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 األفالم الوثائقية
    2002-حممد البكري - فيلم جنني جنني

 http://vimeo.com/22505047 
   

  جوليانو مخيس -أوالد أرنا 
  http://www.youtube.com/watch?v=cQZiHgbBBcI 
   
   

  العريب عمان انتاج املركز -إخراج شوقي املاجري -تأليف رياض سيف -مسلسل اإلجتياح 
  http://www.youtube.com/watch?v=IR6Kqpw3hBk 

   
The Road to Jenin - A Peirre Rehov Production-  
http://www.youtube.com/watch?v=7xT7HFftdmE  
   
Jenin 2002 "No One Need Cry"- Produced by Cooperative Suttvuess- Directed by A.A.V.V  
http://www.youtube.com/watch?v=unNRnn73m6c  
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http://www.youtube.com/watch?v=IR6Kqpw3hBk
http://www.youtube.com/watch?v=7xT7HFftdmE
http://www.youtube.com/watch?v=unNRnn73m6c
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