
العمليات 
السإتشهادية

الساتشهادية العمليات
 القدس تحرير إلى طريقنا

 الهللي أيمن يأب ؛بقلم

صللوتها السياسإللي" ترفللع "الللدجل مدرسإللة زالللت ما
العمليلات ممتطية الحأرار، ومقاوميه المجاهد الشعب على

أو جاهلللة صللهيون، أسإيادها/آل تستهدف التي السإتشهادية
السللاحأة فللي وقعللت الللتي الجذريللة التغيللرات متجاهلللة

مسلسللل لزلما يعللد لللم بحيللث الفلسللطينية، السياسإللية
تنفيذ سإوى الجارية، الحأداث في يذكر وجود أوسإلو/الخيانة

العمليللللات إدانللللة فلللي المتجليلللة الصلللهيونية الواملللر
المقللاومين واعتقللال المجاهد، الشعب وقتل السإتشهادية،

السلللما، مشللروع وإعاقللة الوطنيللة، المصلللحة غطللاء تحت
مسلسل من ليزيد للعدو المبررات وإعطاء المدنيين، وقتل

العزل...  الشعب ضد والتشريد التقتيل

قللاهر المجاهللد الشعب من تستحي لم المدرسإة هذه
الللذين الشهداء من حأتى ول الحية، قواه من ول صهيون، آل

والمحروميللن المستضعفين أو المعركة، أرض على سإقطوا
حأليللب أو رمقهللم، بهللا يسللدون خللبز قطعة يجدون ل الذين

زالللت مللا بللل بأمللان، النللوما حأللتى أو لطفللالهم، يقللدمونه
وسإعة تسامحهم مستغلة السياسإية"، "وقاحأتها في متمادية

صدورهم. 

أصبحت السياسإية" أنها "الطفيليات هذه فلتعلم لكن
بكللثير، الحمللراء الخطللوط تجاوزت لنها يطاق، ل ثقيل عبئا
الوان آن وأنلله يحتمللل، يعللد لللم خيانتهللا اتجللاه الصللبر وأن

بعمليللات اسإللتهدفت وإل الصراع، معادلة من سإالمة لتخرج
المقللاومين، ضللد وتتآمر العدو، مع تتعاون دامت ما مشابهة
يقللول: إذ ربنللا وصدق المجاهد، الشعب وسإط الفتنة وتزرع
ِد َقَق َقَل ُوا { َقَغ َقَت ْب َقَة ا َقَن ْت ِف ْل ْبُل ِمْن ا ُبوا َقَق ّل َقَق َقَك َقَو ُلُموُر َقَل ّتى ا َقَء َقَحأ ّق َقَجا َقَح ْل ا

َقَر َقَهلل َقَظ ِه َقَأْمللُر َقَو ّللل ُهللْم ال َقَن}َ َقَو ُهو ِر وقللوله: ]،48التوبللة:  [َقَكللا
ُهْم ُلو ُت ْق َقَوا ْيُث { ُهْم َقَحأ ُتُمو ْف ُهْم َقَثِق ِرُجو َقَأْخ ْيُث ِمْن َقَو ُكْم َقَحأ َقَرُجللو َقَأْخ

َقَنُة ْت ِف ْل ّد َقَوا َقَش َقَن َقَأ ْتِل ِم َقَق ْل ُهْم َقَول ا ُلو ِت ا َقَق َقَد ُت ْنل ِد ِع َقَمْسلِج ْل ِما ا َقَرا َقَحل ْل ا
ّتللى ُكْم َقَحأ ُلو ِت َقَقللا ِه ُي ِإْن ِفيلل ُكْم َقَفلل ُلو َقَت ُهْم َقَقللا ُلو ُت ْق َقَك َقَفللا ِل َقَذ ُء َقَكلل َقَزا َقَجلل

ِرين}َ ِف َقَكا ْل . ]191البقرة:  [ا

العمالللة هللو الفئللة هللذه عنللد السياسإللي الثللابت إن
فهللي البرار، شهدائه ودماء الفلسطيني بالشعب والرتزاق
وفقللا لخللر، حأين من السياسإي ولونها جلدها تغير كالحرباء
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تلارة فهلي القائملة، القللوى وموازين السياسإية، للمتغيرات
وأحأيانللا سإللائدة، أجللواؤه تكون عندما والنضال المقاومة مع

حأركتهللا فللي السياسإللي الثللابت بمعنللى أي ضللدها، أخللرى
علللى المحافظللة أجل من الموجات كل تركب أن ومواقفها
يصللبح بحيللث المجتمللع، فللي المتقدمللة والمكانللة غرائزهللا
شاهد خير والواقع إشارتها، ورهن خدمتها في دائما الشعب

ومقللاوموه المجاهللد الشللعب يتعرض إذ الحقيقة، هذه على
والتجويلللع والتقتيلللل التعلللذيب أصلللناف لكلللل الحألللرار

طعللاما الملذات،من في المرتزقة يتقلب بينما والتشريد...،
ومشللاريع والتنقللل، السللفر فللي وحأريللة هللادئ، ونللوما جيد،

اقتصادية... 

الموحألدين، ويقيللن واطمئنلان ثقلة بكلل نقول وعليه،
إلللى طريقنللا هللي والسإتشللهادية الجهاديللة العمليللات بللأن

الغبللار رغم المسلمين، بلد وسإائر القدس/فلسطين تحرير
ديننللا لن لخللر، حأيللن مللن العملء يللثيره الللذي والتشللويش

أكللد والتجربللة  والواقللع)1( ومشللروعيتها صحتها أكد الحنيف
يستوجب  مما)2( الصهيونية الجرثومة في ومفعولها فاعليتها

خلل مللن والشللرعي العقائللدي البعللد تفعيللل المللة علللى
- الخللرى الحلللول وأن السإتشللهادية، العمليات اسإتراتيجية

مدرسإللة تسللوقها أوهللاما  مجللرد -تسللول... مفاوضللات،
ى خوفا )3(السياسإي"  "الدجل الحها، عل ن مص ة ويمك تجلي

التالية:  المحاور خلل من الحقائق هذه

الصراع/التدافع:      جوهر     ؛  أول

التنللاقض تحديللد فللي يسللاعدنا الصللراع جللوهر إن
والسياسإللي العقللدي الصللراع لديناميللة المحللرك الرئيسللي

السلطة،-  الواقع مفردات تصنيف في والعسكري... وأيضا
بيللن الفاصللل الحللد  لنلله -... والمثقفيللن العلمللاء الفللراد،
الصهاينة.  ومعسكر المقاومين معسكر

راع ججوهر فإن وعليه، ي حاليجا الجدائر الص ف
مشروعين:  بين قائم المسلمة فلسطين

سإناما ذروة السإتشهادية العاملي: العملياتت سإعد أبي مقال راجع 1
.7 العدد النصار مجلة السإتشهاد،

للجرثومللة الحيللوي السإتشهادية: االمضللاد مقالنا: العمليات راجع 2
.11 العدد النصار مجلة الصهيونية،

السياسإللي، الللدجل وننهايللة السإتشللهادية مقالنا: العمليللات راجع 3
. 12 العدد النصار مجلة
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الكيلللان فلللي ممثل غربلللي-أمريكلللي  مشلللروع)أ
 -اللمبللارك... عرفللات،-  المنطقة في وعملئه الصهيوني،

القتللل طريللق عللن سإللاكنيها مللن الرض إفللراغ إلللى يهدف
عللن والتهجيللر... أي والعتقللال الللبيوت، وهللدما والتشللريد،

- المعركللة مللن الخريللن إخللراج وبللالموازاة القللوة، طريق
والنفسللي، الفكري الرهاب طريق - عن مواجهة دون ومن

والضلل.  والشرك للكفر التمكين الخير في له ليتسنى

الحأللرار، المجاهللدين فللي ممثل إسإلمي  مشروع)ب
وشللرد تهللم، مقدسإللا واغتصللبت أراضلليهم، احأتلللت الللذين

أهللاليهم، وهجللر بيللوتهم، وهللدمت نسائهم، ورملت أبنائهم،
سإللبحانه الللله حأكللم وإقامللة الرض، اسإللترجاع إلللى يهللدف

والسإتشلللهادية، الجهاديلللة العمليلللات خلل ملللن وتعلللالى،
لمكافحللة النهللج، نفللس اتباع على وتحريضها المة وإشراك

دعللوة وبلالموازاة المنطقلة، فلي الصلهيونية إفلرازات كلل
على حأفاظا أتوا حأيث من العودة إلى اليهود من بهم المغرر
الوان.  فوات قبل ومصالحهم حأياتهم

إلللى يللدعو مللن كل نقول:     سابق     ما     على     تأسايسا
وإقامللة بوجللوده، العللتراف خلل مللن الحأتلل شللرعية

كعشللراوي المطبعة الفلسطينية الشخصيات-  معه السلما
التنديد عبر المقاومة  ومحاربة- السإلمية البلد في وغيرها

إجهاضللها على والتعاون والسإتشهادية، الجهادية بالعمليات
هللو مللا مثللل المنللي، التنسلليق خلل مللن عليهللا والقضللاء
والصللهيونية المريكيللة المخللابرات بيللن حأاليللا الموجللود

العللدو، صللف فللي موضللوعيا يعتللبر والعرفاتيللة، والمصللرية
ونواياه.  شعاراته تهمنا ول له، رئيسيا وشريكا

- المناصلرة زهيلر العميلد تعهلد الحقيقة هذه ويعكس
المنيللة الصلللحأات إثللر منصللبه فللي رجللوب خلللف الللذي

السإتشللهادية، العمليات وقف على بالعمل عرفاتية/الصهيو
شركاء صهيون آل جعل على عزمه الوقت نفس في مؤكدا

عمللر المصللرية المخللابرات مللدير زيللارة وأيضللا أعللداء، ل
بلدية وبعده ما07/07/2002 الحأد يوما صهيون لل سإليمان
كمللا الصللهيونية بللوش خطللة بتفعيللل تقضللي والتي عرفات

العلما.  لوسإائل مصر خارجية وزير ماهر صرح

للشللللعب بالنسللللبة السإللللاس إن ؛نقللللول ؛وعليلللله
لخللط السياسإللي بالثللابت التسللليم هو المجاهد الفلسطيني
أي الصللهيوني، المحتللل مللن الرض تحريللر أي المقاومللة،

ويللأتي والقتللال المقاومة إرادة تتوفر أن يجب أخرى بعبارة
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خلل مللن العللدو لمجابهللة الطللرق أفضللل تخيللر ذلللك بعللد
مللا أمللا الميدانيللة، والدراسإللة والموضوعي العلمي التحليل
لنلله فمرفوض السإتشهادية العمليات بشأن العملء يروجه
ويصللب وتوجهاتهللا سإياسإللتها ويناقض المقاومة خيار يسقط

واسإتعباده.  شعبنا وتقتيل العدو بقاء مصلحة في

القدس/فلسطين:      مركزية     ؛  ثانيا

المم كافة عند ومتميزة خاصة مكانة القدس تكتسي
مختلفة.  وفتوحأات لغزوات تتعرض جعلها مما وجودها، منذ

برسإللولنا أسإللري لمللا ولسإلليما السإلللما، ظهللور بعللد
مقدسإة مدينة أصبحت والسلما، الصلة أفضل عليه العظيم
للمسلمين.  بالنسبة

الللله رضللي الخطللاب بن عمر الخليفة عهد في فتحت
مسللجد تشللييد تللم كمللا ما،636 سإللنة طويل حأصار بعد عنه

مللروان، بللن الملللك عبللد طللرف مللن وتوسإلليعه الصللخرة
- الملللك عبد بن الوليد خليفته طرف من القصى والمسجد

- الموي الحكم

تللم لكللن ما،1099 سإللنة الصللليبي للغللزو تعرضللت
اليللوبي الدين صلح الماما طرف من واسإترجاعها تحريرها

كمللا بالتسللول وليللس بالجهاد ما1187 سإنة الصليبيين قاهر
طرح لما الدين صلح التاريخي قائدنا العملء. وصدق يفعل
بالصليبيين علقة له كانت الذي العرب أحأد من السلم عليه

ِإْن قلوله إلى مستندا َقَو َقَنُحلوا تعلالى: { ِم َقَج ْل َقَنلْح ِللّسل َقَهلا َقَفاْج َقَل
ّكْل َقَو َقَت َقَللى َقَو ِه َقَع ّلل ُه ال ّن َقَو ِإ ُع ُهل ِليلُم}َ الّسلِمي َقَع ْل ،]61النفلال: [ا
من على الطريق بذلك قاطعا وحأاسإما، واضحا جوابه فكان

كملا-  الشخصللية لملآربهم ذريعة القرآنية النصوص يتخذون
العللدو مللع الصلللح بخصللوص السللوء علماء بعض الن يفعل

خيللر السإلللما وأفقلله كللردي أنللا(له:  قال  حأيث- الصهيوني
َقَفل ربنا لن منك ُنللوا يقول: { ِه ُعوا َقَت ْد َقَتلل َقَلللى َقَو ِم ِإ ْل ُتللُم الّسلل ْن َقَأ َقَو

َقَن ْو َقَل ْع َقَل ّلُه ا ُكْم َقَوال َقَع َقَلْن َقَم ُكْم َقَو َقَر ِت ُكْم}َ َقَي َقَل َقَما ْع ). ]35محمد: [َقَأ

تحللت وبعده المملوكي، الحكم تحت أصبحت ذلك بعد
إلللى أي ما،1917 سإللنة حأتى ما1515 سإنة العثمانية الخلفة

لسنة أول  ديسمبر/كانون11 بريطانيا طرف من احأتلت أن
سإللنة حأللتى العسللكرية إدارتهللا تحللت واسإللتمرت ما،1917
البريطاني.  النتداب افترض لما ما1922
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مللايو/أيللار14 يللوما انسللحبت حأللتى كللذلك المللر بقللي
دولتهللا قياما إثرها على الصهيونية الحركة وأعلنت ما،1948
المللم اتخللذته الللذي التقسلليم تقريللر علللى وافقللت عنللدما

بحيللث ما،1947 الثللاني  نوفمللبر/تشللرين29 فللي المتحللدة
الدولية.  الوصاية تحت حأولها وما المدينة أصبحت

المدينللة مللن كللبير جزء على صهيون آل سإيطرة لكن
إليهللا الكنيست ونقل له، عاصمة الغربية القدس يعلن جعله

إلللى الشللرقية القللدس فيلله بمللا الغربية الضفة انضمت لما
ما. 1950 سإنة الردن

للللدول احأتلللله بعللد المدينللة كل الصهيوني العدو ضم
عمليللة بللدأت عندئللذ ما،1967 حأزيللران حأللرب إثللر العربيللة
ما. 1980 سإنة له موحأدة عاصمة إعلنها تم حأتى التهويد

يسللار-  الصللهيوني الكيان في إجماع فيوجد اليوما أما
والموحألدة الخاللدة العاصلمة هلي القدس أن  على- ويمين

تقسيمها.  ويستحيل له،

العللرض خلل مللن تللبين - وكمللا العللداء فللإن وعليه،
اغتصللابها أجللل مللن - تحللالفوا والمقتضللب العللاما التاريخي
مللن كللل الجريمللة هللذه في ويشترك صهيون، لل وتقديمها
العربيللة والللدول الغربيللة والللدول المتحللدة والمم بريطانيا
ومصر...  الردن بزعامة

بللالثوابت المسللاك في يساعدنا التاريخي الوعي هذا
الغربيللة والللدول صللهيون وآل بريطانيللا مللن لكل السياسإية
فللي نرتبللك ول الخيانيللة، لمللواقفهم نسللتغرب فل والعربية،

عملء مجللرد أنهللم أي منهللم، الصللحيح الموقللف تحديللد
انتظللار أو عليهللم، المراهنللة عللدما يسللتوجب مما ومرتزقة،

السوء.  وكل السوء بل منهم، الخير

والحللذر الحيطللة أسإللباب كللل نأخللذ أن علينا يجب لذا
صللالح فللي سإيكون ذلك لن القضية، اتجاه يتحركون عندما
نفهلم الحقلائق هذه ضوء وعلى السابق، في كان كما العدو

والردن... ومصللر السللعودية مللن لكللل المكوكيللة الزيارات
عمللر المصللرية المخللابرات مللدير زيللارة وأيضللا لمريكللا،
للعدو.  سإليمان

السإاسإلللية القضلللايا ملللن القلللدس/فلسلللطين إن
 وعنللوان- والعجللم العللرب-  المسللمين لكافلة والمحوريللة
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وعللدما بهللا التمسللك يسللتوجب وهللذا العللدو، مللع صللراعنا
تاريخنللا مللن جللزء لنها الشكال، من شكل بأي بها التفريط

القيامللة يللوما غللدا علينللا الله حأجة وأنها وإسإلمنا، وحأضارتنا
- المقدس وبيت القصى-  بالمقدسإات لرتباطها

مسللؤولياتها تتحمللل أن السإلمية المة على يجب لذا
فلسلطين، فلي إخوانهلا ملع والواقعيلة والتاريخية الشرعية

مللن إليهللم بلله الللله عهللد مللا على سإاهرون نرى وكما لنهم
قبلللة وأول بالسإللراء الللله شرفه الذي الحرمين ثالث حأفظ

حأمايللة أن العلللم مع عنها، للدفاع أنفسهم وأوقفوا للسإلما،
العالم.  هذا في مسلم كل مسؤولية هي القصى المسجد

التقللدير كللل يستحق المجاهد الفلسطيني الشعب إن
بينمللا بللدمه، القصللى يحرص لنه والعون والحب والحأتراما

الشللريف قدسإللها فللي مفرطللة السللاعة لحللد أمتنللا مازالت
التعامللل إلللى بعللد تصللل لم بحيث والضعف، الخنوع بسبب

المحوريلللة قضلللاياها ملللع اليجلللابي والتفاعلللل الصلللحيح
علللى يرتكللز الصهيوني العدو نجد المقابل وفي والمصيرية،

القدس.  على والسيطرة دولته تأسإيس في والضلل الفك

السلما:      المطبعين/أنصار     حقيقة     ؛  ثالثا

منهللا ويحذرون السإتشهادية، بالعمليات ينددون الذين
والواقعيللة الفلسللطيني، الشللعب مصلللحة عنللوان تحللت

مللن الوروبللي... وغيرهللا العللاما الللرأي وكسللب السياسإية،
ليسللت وحأقيقتهللا جوهرهللا فللي والللتي التمويهية، المفاهيم

علللى للمحافظللة التطللبيعي للفكللر المنللي التجسلليد سإوى
للفكللر وكراهيتهللم الصللهيوني، العللدو ومصللالح مصللالحهم
الللذي الشللعب أمللر/مصلللحة لن والمقللاومين، المقللاوما

فعالللة أداة مجللرد بللل شلليء، فللي يهمهللم ل بلله يتشللدقون
المشللبوهة أغراضللهم تحقيللق أجللل مللن ورائهللا يتسللترون

بها.  الجهر يستطيعون ل والتي والرخيصة،

إليلله يللدعون السياسإللية" الللذين "الواقعية شعار وأما
ديفيللد" و"مدريللد "كللامب وسإياسإللة لنهللج امتللداد فهللو

للحأتلل التلاما بالسإتسللما يقضلي الذي وأسإلو".../الخيانة،
الضللحية/الشللعب أمللاما عنلله والدفاع وتأييده بل الصهيوني،

أجل من الحية الفلسطينية الطاقات وتوظيف الفلسطيني،
وخدمته.  بقائه
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تكمللن السلما/التطللبيع لنصار السياسإية الخطورة إن
الشلللعب عللللى يمارسإلللونه اللللذي اللللدماغ غسللليل فلللي

الوجللدان وقتللل والسإلمية، العربية والشعوب الفلسطيني
آلللة إلى فيحوله والعاطفة الحأساس من صاحأبه يجرد الذي
أنللواع أبشللع تعللايش وهي تنفعل ل الحأساس، فاقدة طيعة

التجللويعي، والحصللار والغتيللال والتشريد والتعذيب التقتيل
اللللبيوت وهلللدما الرض ومصلللادرة المقدسإلللات وتلللدنيس
من العدو من الشارة دائما تنتظر بل القسري...، والتهجير

وهللذا لللذلك، والضللرورة الحاجة تدعو عندما مساعدته أجل
والسللعودي والمصللري الفلسللطيني العميللل بلله يقللوما مللا

والردني... 

الحيللوان بمثابللة أصللبحوا السلللما/العملء أنصللار إن
فقللدوا لنهللم غرائللزه، إشللباع إل للله هللم ل الللذي النللاطق

عللن فضللل والمبللادرة، الفعللل علللى والقللدرة الحأسللاس
يمكللن خللاص بوجللدان يتميللزون أصللبحوا بحيللث المقاومللة،
والكرامللة" أو الحريللة مقاومللة ب"وجللدان عليلله الصطلح

الشعب على تعميمه يريدون والتسول" الذي الذل "وجدان
والسإلمية.  العربية والشعوب الفلسطيني

قتللل،-  أذى كللل يحولون الصهاينة نجد المقابل، وفي
عليهللا "ملحمللة" يتبللاكى إلللى أحأللدهم للله  يتعرض -جرح...
وعشللراوي عرفات من العملء رأسإهم وعلى بأسإره العالم

واللمبارك... 

التحريجججر     منظمجججة     إنشجججاء     خلفيجججة     ؛  رابعجججا
الفلسطينية: 

عللاما السإللكندرية فللي الثانية العربية القمة انعقاد ثناء
"بللدول عليلله اصللطلح مللا مللن خللاص وبللدعم ما،1964

بزعامللة الفلسللطينية التحريللر منظمة إنشاء ثم المواجهة"،
التالية:  الهداف لتحقيق الشقيري أحأمد
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لغضللب تعريضلله وعللدما العربي النظاما أمن ضمان- 
عنللد السياسإللي الثللابت هللو وهللذا الصللهيوني، سإيده/العللدو

العملء. 

القضلللية ملللن ذكلللي/خلللبيث وبشلللكل التخللللص- 
التحريلللر منظملللة فلللي تمثيليتهلللا وحأصلللر الفلسلللطينية،

أصللدره الللذي الول بيانهللا فللي جللاء مللا وهللذا الفلسطينية،
الممثللل أنهللا أي ما،1964  مايو/أيار28 في الشقيري أحأمد

الفلسطيني.  للشعب والوحأيد والشرعي الرسإمي

والشللراف وضللبطه الفدائي العمل على السيطرة- 
منعه وأيضا العربي، الرسإمي التحكم من تفلته مخافة عليه
مسلحة.  بعمليات للقياما الحدود اسإتخداما من

رمللوز بعللض بتواجللد التكللتيكي المرحألللي السللماح- 
سإياسإللية مكاسإللب بهللا يحقللق كأوراق أرضه على المقاومة
وشعبية. 

العللدو مللع التسللوية خيللار إلللى المنظمللة دفللع- 
بالتللالي وهي مخترقة كانت العربية النظمة لن الصهيوني،

مؤتمر في الشقيري أحأمد كشفه ما وهذا العدو، أوامر تنفد
وعقللد الجتماعللات، قاعللة مللن انسللحب حأيللث الخرطللوما

الللتراجعي، العربللي بالموقف خلله من ندد صحافيا مؤتمرا
وقطللع الماليللة، والودائللع النفللط سإلللح اسإللتعمال وبعللدما

كللان السلللوك صهيون. هذا لل المؤيدة الدول مع العلقات
الثلث: " لصللللح، للآت الملللؤتمر تبنلللي فلللي تلللأثير لللله

ولتفاوض".  لاعتراف،

-     الرض     تحريججر  -      التحرير     منظمة     من     ؛  خامسا
:   -     المحتل     تأمين  -      عرفات     العميل     إلى

العللدو قبللل مللن مسللتهدفا الشللقيري أحأمللد أصللبح
والذعان التسوية، لخيار رفضه نتيجة المنطقة في وعملئه

بقللرار والعللتراف والدوليللة، العربيللة السياسإللية للضللغوط
اسإللتقالته بعللد حأللتى الموقللف نفللس على ثابتا وبقي ،242
المسلللحة التنظيمللات قادته الذي النقلب نتيجة كانت التي
فللورا. بالسإللتقالة إيللاه مطالبللة النكراء، حأزيران هزيمة بعد
العسللكرية التنظيمات عهد التحرير منظمة دخلت ذلك، بعد

مللع عرفللات، العميل يتزعمها التي فتح حأركة سإيطرة تحت
علللى المتحفظيللن كبللار مللن كللانت فتللح حأركللة أن العلللم
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قللدرتها وعللدما بللالعجز إياهللا متهمة المنظمة إنشاء خلفيات
بواجباتها.  القياما على

في كان والذي وطني، مجلس أول تشكيل ثم وعليه،
شعبيا.  برلمانا وليس للتنظيمات مجلس حأقيقته

الللوطني" "الميثللاق لالقومي" ب "الميثاق تعديل جرى
اللللوطني للمجللللس الرابعلللة اللللدورة  فلللي1968 علللاما

رؤيللة سإادت أن بعد القاهرة، في انعقدت التي الفلسطيني
وطنللا المنظمللة خطللاب فللي فلسللطين تعللد لم بحيث فتح،
- الميثللاق - وحأسللب أصللبحت بللل إسإلللميا، عن فضل عربيا
الميثللاق فللي التغيير الفلسطيني. هذا العربي للشعب وطنا
بحيللث المنظمللة، تاريللخ فللي خطيللرا سإياسإيا منعطفا شكل
للمعارضللة قمع أداة إلى الفلسطينية الشرعية شعار تحول

ناجعللة ووسإلليلة الوطنيللة"، "الضللرورة باسإم عليها والقضاء
المنظمة.  على وحأركته عرفات العميل لسيطرة

الللذي السياسإللية السإتسلمي/التسللوية المشروع أما
منللذ يظهللر فبدأ والفصائل المنظمة أجهزة في متغلغل كان

الحللل "مشللروع عنللوان تحللت انطلللق حأيث ،ما1970 نهاية
بتغطيللة الديمقراطيللة الجبهللة طرحأتلله المرحألللي" الللذي

الللوطني المجلللس اجتمللاع في توج والذي عرفات، العميل
برنامللج تبنللي وثللم ،ما1974 صيف عشر الثاني الفلسطيني

العشر.  النقاط

والحلللول التسوية عن رسإميا الحديث أصبح ذلك، بعد
-77 سإنة القيادة في رئيسي اتجاه إلى تحول بل المرحألية،

فيهللا اسإتعمل عرفات العميل خاضها معارك خلل من ما78
السلح. 

الخللروج بعد جدد أنصار واكتسب التسوية تيار انتعش
والنهللاك العسللكرية الهزيمة بسبب ما1982 عاما لبنان من

فللاس مشللروع علللى الموافقللة وتمللت للله، تعرضللت الللذي
المنطقة لدول العيش بحق بالعتراف يقضي الذي ما1983
مسللار فللي النحللراف الصهيوني. هذا الكيان فيه بما بسلما

عمليللة فللي القيللادة دور رسإللمي وبشللكل كللرس المنظمللة
أسإلو/الخيانة.  إلى بعد فيما أدى الذي التسوية

سإللواء عجللاف سإللنوات المنظمللة عانت ،ما1983 بعد
انتفاضللة حأللتى السياسإللي أو العسللكري المسللتوى علللى
يتجللدد والتحريللر المقاومة حألم بدأ حأيث المباركة، ما1987
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القيللادة/عرفللات انتهازيللة أن إل الفلسللطينيين، نفللوس في
تحويللل عللبر بإقبللاره وذلللك ذلللك، دون حأللالت وأعللوانه
مخافللة الشخصللية للمصللالح سإياسإللية رافعة إلى النتفاضة
السإلمية.  المعارضة

سإياسإلليا اسإللتثمارها/النتفاضللة إلى منها/القيادة سإعيا
الوطنيللة ب"القيللادة عليلله اصللطلح مللا بتشللكيل قللامت

كمللا فعاليتهللا، تللوجيه تتللولى للنتفاضللة" الللتي الموحأللدة
تمهيللدا الولللى المراحأللل فللي بفعاليللة فتللح حأركللة شاركت
نوفمبر/تشللرين في طرحأتها التي السلمية/الخيانة للمبادرة

المتحللدة المللم بقللرار مرة لول فاعترفت ،ما1988 الثاني
هللذه رافللق وما  عاما،21 طوال ترفضه كانت ما  وهو242

الثانية، الخليج وحأرب السوفيتي، التحاد انهيار من المرحألة
المنظمللة داخللل المتصللهين للتيللار ذهبية فرصة أعطى مما

ما1991 الول أكتوبر/تشرين في مدريد مؤتمر إلى للذهاب
أسإلو/الخيانللة اتفاقية إلى التوصل ثم مجحفة، شروط وفق
ثللم إجحافللا، أكللثر شروط ضمن ما1993 سإبتمبر/أيلول في

وتعللديل ،ما1994 فللي عرفات الذاتي/بلدية الحكم مشروع
بتنفيللذ ذلللك بعللد عرفللات العميللل بعللد. بللدأ فيمللا الميثللاق

تقضلي اللتي المنيلة التفاقيات من وغيرها أسإلو مقتضيات
الشعب وإذلل والمرتزقة، العملء تشجيع عبر العدو بتأمين

واغتيالهم...  المقاومين واعتقال المجاهد،

فشلللت عرفللات العميل بزعامة المنظمة فإن وعليه،
فللي عليهللا تعاهللدت الللتي السياسإللية الهللداف إنجللاز فللي

يعللد لللم بللل الرض... وتحرير الحأتلل مقاومة من مواثيقها
وأوهللاما خيللال فللي التحريللر" إل "منظمة اسإمه شيء يوجد
- هويتهللا  –ميثاقها غيرت بساطة وبكل لنه الحالمين، بعض

رأسإللهم وعلى أبنائها تأكل للعدو، عميلة بسلطة واسإتبدلتها
وتسللليمه اعتقللاله تللم الللذي الشللعبية للجبهللة العللاما المين
مللن حأللتى والتللبرؤ بلل القصللى، كتللائب مللن والتبرؤ للعدو،
من حأتى وأيضا رجوب، جبريل أمثال من المخلصين العملء
نوعللا وتتطلللب حأرجة المرحألة لن عرفات، العميل كبيرهم
العمليللات قللوة مللن يقللترب أو يتناسإللب عمالللة أكللثر جديدا

كللل وأيضللا العللدو، أسإلللحة كللل فللاقت الللتي السإتشللهادية
عللن فضللل والردن، والسللعودية ومصللر أمريكا من معاونيه
شللاهد خيللر والواقللع الصللهيوني، والكيللان العميلللة السلطة

الناصعة.  الحقيقة هذه على

عرفات:      عزل     حول     ؛  ساادساا
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الللذي عرفللات العميللل موضوع إلى نعود أل بودنا كان
وأيضللا حأصللاره، - خلفيللة دقيللق - وبشللكل تناولنللا أن سإبق

خلله من تعرضنا خاصا مقال بعد فيما أفردنا  كما)4( مصيره
ة ات لخيان ن)5( عرف وع  لك ض وق ين بع ي المخلص خ ف الف

مسللألة إلى جديد من العودة إلى دفعنا المريكي السياسإي
بشللأن المريكللي القللرار خلفيللات لتجليللة عرفللات، العميل

بعللض فيلله وقللع الذي السياسإي الخطأ وأيضا عرفات، عزل
المخلصين. 

إلى بوش وصول  منذالمريكي:     القرار      خلفية  )  أ
اتجللاه خاصللة سإياسإللة المريكيللة الدارة نهجللت الحكللم،
زيللارة مللن حأرمللانه عللبر تللأديبه إلللى تهللدف والتي عرفات،

عرفللات حأللاول المقابللل وفللي ببوش، واللقاء البيض البيت
عللبر المريكيللة للدارة والتللودد التملللق وسإللعه فللي ما بكل

المقللاومين اعتقللال مللن بدءا القرابين، من مجموعة تقديم
بالللدما التللبرع إلى ووصول اغتيالهم، على العدو مع والتعاون

وإطلق المباركللة، بنيويللورك غللزوة بمناسإللبة الفلسللطيني
ضللد المتظللاهرين علللى المبللارك رمضللان فللي الرصللاص

حألتى وبيللع بلل أفغانستان، على المريكي الوحأشي الهجوما
وفللائهم رغللم بغيرهللم واسإللتبدالهم سإلللطته مللن عناصللر

تللوهم وإن الغللبي، المرتللزق عرفللات للله. لكللن وإخلصللهم
تجللاوزا افترضللنا إن وحأللتى بللل والمنللاورة، والتكتيك الدهاء
ضعفه إدمانه/نقطة نتيجة العجز كل عاجز فإنه للعبة، فهمه

الضللواء فللي البقللاء علللى المسللتميت وإصللراره بالسلطة،
الدارة تريللد التي عرفات مفتاح هو وهذا الثمن، كلف مهما

به:  التالية السياسإية المكاسإب تحقيق الصهيو-أمريكية

رغللم القضية بخصوص التنازلت من المزيد تحقيق- 
عرفات.  العميل قدمه ما

في تفكر أمريكا لن بعده، سإيأتي لمن الجواء تهيئة- 
ل الللذي والعجللز الهرما من بلغ عرفات والعميل المستقبل،

انتهللت، رسإللالته/دوره وأن به، قاما مما أكثر فعل من يمكنه
تحدده آخر عميل - إلى سإلمي - بشكل السلطة نقل ويجب

الحقيقللة هللذه ويزكللي شرفيا، رئيسا مرحأليا ويبقى أمريكا،
الجمعللة البيللض الللبيت باسإللم المتحدث فليشر آري إعلن

الوسإللط الشللرق فللي السلللما عملية "أن ما19/07/2002
الللذي بالمسللتقبل ولكللن عرفللات بمسللتقبل معنيللة ليسللت

مجلللة مكللافحته"، وطررق الصهيوني الرهاب حأول "أضواء راجع 4
. 7 العدد النصار

.10 العدد االنصار مجلة العظمى"، والخيانة "عرفات راجع 5
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العمليات 
السإتشهادية

جنبللا سإلللما في صهيون وآل الفلسطيني الشعب فيه يعيش
جنب".  إلى

- للمشاركة عرفات بورقة العربية النظمة مقايضة- 
المقاومة.  على القضاء - في فاعل وبشكل

يمارسإه الذي والدمار والتشريد التقتيل عن التغطية- 
العزل.  الفلسطيني الشعب ضد الصهيوني العدو

وتحويللل الصللهيوني، الرهاب على الشرعية إضفاء- 
إلللى والقاتللل/الصللهيوني القاتللل إلللى الضحية/الفلسللطيني

الضحية. 

عرفللات ربللط خلل مللن المقاومللة القللوى إحأللراج- 
وهللذا لهللا، الفعلللي الزعيللم أنه أي السإتشهادية، بالعمليات

بوقللف مرهللون عرفللات علللى البقللاء أن عمليللا يعنللي
بأحأدهما.  التضحية يجب أي العمليات،

بعللض فيلله وقللع  الللذيالسياساججي:      الخطججأ  )  ب
السياسإللي/عللزل المتغيللر مللع تعاملهم إطار في المخلصين

هو:  عرفات

مسللألة مللن السياسإللي الموقف في المبدئية غياب- 
عرفات.  عزل

تتطلب المرحألة لن صحيحة، غير إشكالية مناقشة- 
منصللب وأن الصللهيوني، الرهللاب ضللد تقللف مقاومة قيادة
المرحألة.  هذه في سإياسإية فائدة ذات غير السلطة رئيس

نتائج سإتفرزه بمن أو عرفات بشرعية ضمنيا إقرار- 
الشللعب تهم التي الرئيسية القضية أن العلم مع النتخابات،

قضللية وأن والتحريللر، المقاومللة مسللألة هللي الفلسللطيني
شيء.  في تهمه ل عرفات

العميل تزكية إلى بهم أدى مما الفعل رد في الوقوع- 
منتخبة السلطة كون من البعض يروجه ما مرددين عرفات،

وخطللورته بللل صللحيح، غيللر وهللذا الشللعب، طللرف مللن
الشللعب وتضللليل الحقللائق تزييللف فللي تكمللن السياسإللية

النظللاما طللرف مللن تزكيتلله تمللت عرفات لن الفلسطيني،
وأنه والمريكي، الصهيوني العدو وبمباركة العربي الرسإمي
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العمليات 
السإتشهادية

تللأمين مقابللل طبعللا السإاس، هذا على فلسطين إلى دخل
المجاهدين.  على والقضاء العدو

الرئيسللية القضللية كللون من الصراع جوهر تحريف- 
والتحرير، المقاومة هي ومناقشتها عليها اللتقاء يجب التي

الرضلللى وليلللس الصلللهيوني، الرهلللاب مواجهلللة وكيفيلللة
قضللية وليسللت قضلليتهم لمهللا عرفات بقاء على المريكي
الشعب. 

الجواء وتهيئة المقاومة، مستقبل في التفكير عدما- 
سإللوى ورائلله من طائل ل ما في الطاقة اسإتنفاد بذل لذلك،

الدمار. 

وراء مللن السياسإللي الهللدف عللن عمليللا الغفللال- 
يللدفع والللذي عرفللات، عللزل قللرار حأللول المفتعلللة الضللجة
نفسللها اغتيال إلى المقاومة الطراف مباشرة غير بطريقة

النفسللي الضللغط مللن الهللدف وأن تزكيتلله، طريللق عللن
التنازلت.  من المزيد تقديم هو والسياسإي

الساتشهادية:      العمليات     ؛  ساابعا

اتفاقيللة جللراء مللن عليلله حألللت الللتي الكارثللة بعللد
انتفاضللة جللاءت المرتزقللة، لللدجل وتجريبلله أسإلو/الخيانللة،

فللي وحألملله الفلسللطيني المللل لتجللدد المباركللة القصللى
المللرة هللذه لكللن المحتللل، مللن واسإللترجاعها بلللده تحريللر
المجاهللد الفلسللطيني الشللعب لن سإللابقاتها، عللن مختلفة
الجحللر مللن يلللدغ ل المللؤمن و"أن بللالعملء خللبيرا أصللبح

بتضللحياته بالمتللاجرة المللرة هللذه يسللمح لللن وأنه مرتين"،
إلللى إضافة الولى، النتفاضة في حأصل كما شهدائه وبدماء

التالية:  بالمستجدات توجت أنها

الللتي النوعيللة والسإتشللهادية الجهاديللة العمليللات- 
الصهيوني.  العمق وتضرب ضربت

فللللي العالميللللة الجهاديللللة الحركللللات دخللللول- 
وتنظيللم الطالبللان حأركللة مقللدمتها وفللي الخللط/الصللراع

السلللمية السإلللمية الحركللات الللله شللاء وإن القاعللدة،
لنهللا العاجللل، القريللب فللي والسإلللمية العربيللة والشعوب

أكثر.  ول أقل ل وقت مسألة
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العمليات 
السإتشهادية

- السللرية أجهزتلله خلل مللن للعللدو العلني الخروج- 
 ومشللاركته -"مصللر" سإللليمان عمللر "أمريكا"، تنيت جورج

الصللهيوني بالعللدو الكتفللاء وعللدما المعركللة، فللي الفعليللة
عرفات.  والعميل

قبل.  ذي من أكثر واضحة المعركة أصبحت- 

- العربية النظمة حأقيقة مفضوح وبشكل انكشفت- 
  -السعودية... الردن، مصر،

والكيللان أمريكللا بمعيللة العميلللة النظمللة هرولللة- 
مللا إلللى المللور إعللادة عللبر أنفسللهم تللأمين إلى الصهيوني

المباركة. القصى انتفاضة قبل عليه كانت

 

العمليججات     إن     ؛  نقججول     تقججدما     مججا     علججى     بنججاء
تحريججر     إلججى     طريقنججا     هججي     والساتشهادية     الجهادية
التالية:      للساباب     نظرا     القدس،

وتعالى.  سإبحانه الله يرضي شرعي عمل أنها- 

تحريللر فللي يتجلللى الللذي السياسإللي للهدف مؤدية- 
التالية:  الولية النتائج في ذلك ملمسة ويمكن الرض،

السياساي:      المستوى     على

يللوما لمصر إليعازر بن الصهيوني الدفاع وزير زيارة- 
اللمبللارك، المصرية/العميللل بالبقرة  ولقائه15/07 الثنين

العمليللات معضلللة يعالج المن جهاز في لطاقم تشكليه بعد
السإتشهادية. 

 بيللن16/07 الثلثللاء "الرباعيللة"يللوما اجتماع انعقاد- 
وزيللر-  ايفللانون  وايجللور- المتحللدة المللم-  عنللان كللوفي
الوروبللي التحللاد ممثل-  سإولنا  وخافير- الروسإي خارجية
أمريكللا خارجيللة وزير-   وباول- الخارجية للسياسإة السامي

الفلسللطينية، الدولللة إقامللة إلللى تهدف عمل خطة  لوضع-
المقاومة.  على القضاء أجل من طبعا
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العمليات 
السإتشهادية

والردن مصللر مللن لكللل الخارجيللة وزراء زيللارة- 
ببللاول واللقللاء  لمريكللا18/07 الخميللس يللوما والسللعودية

وبوش. 

اءMBC لقنللاة اللمبللارك تصللريح-  فللي وجللوده  أثن
أي السإتشللهاديين،  بشللأن20/07 السللبت يللوما سإويسللرا

القضللية، حأللاله- وليللس هللي -كمللا واللباس الخبز هو الدافع
لهم.  كبير حأقد عن تنم للمقاومين عظيمة إسإاءة وهذه

السللبت يللوما القللدس فللي وعريقللات بيريللز لقللاء- 
عللى القضلاء أجللل ملن التعاون هو دائما والهدف ،20/07

العمليات. 

علللى قويللا مؤشللرا تعتللبر المحمومللة التحركللات هذه
جدوائيتها.  وأيضا العمليات، تشكله الذي السياسإي الضغط

القتصادي:      المستوى     على

القتصللادية للبحللاث الصللهيوني المعهللد مدير حأذر- 
الوضللاع اسإللتمرار مللن نتللانزون روبى الدكتور والجتماعية
البطالللة نسللبة رفللع عللن يسفر قد الذي الراهنة القتصادية

قيامهللا، منللذ مثلهللا صللهيون آل يشللهد لم قياسإية نسبة إلى
مجللال فللي السإللتقرار زعزعللة إلللى النهاية في تؤدي والتي

العجز...  في والزيادة الصرف ومؤشر السإعار

أن اقتصاديين محللين "هارتس" عن صحيفة ذكرت- 
التوقعات.  كل تجاوزت السنة لهذه التضخم ارتفاع

المني:      المستوى     على

آل بللأن بيريز  شمعون20/07 السبت يوما اعتراف- 
بالرهلللاب أسإلللماه ملللا مكافحلللة يسلللتطيع للللن صلللهيون

القيللادة بأيللدي يللدها تضع أن إلى ودعا لوحأدها، الفلسطيني
للند".  "الند علقات معها تقيم وأن الفلسطينية،

فللي أحأرنللوت يللديعوت  صحيفة20/07 يوما أعلنت- 
ه أدللى خطيلر تصريح ة أن مفلاده بلاول ب المخلابرات وكال

مللن الصللهاينة لحمايللة خطللة أعللدت قد المريكية المركزية
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العمليات 
السإتشهادية

العميلللل ملللع تجلللري مباحأثلللات أن ذكلللر كملللا العمليلللات،
الفلسطيني. 

مجلللس جلسللة  فللي14/07 يللوما إليعللازر بن أعلن- 
منللع سإللبل علللى يركللز أمنللي طللاقم تشللكيل عللن الللوزراء

العمليات. 

العللدو مقاومللة فللي والممكللن المتاح السإلوب أنها- 
الصهيوني. 

وتعبئتهللا السإلللمية المللة تحريللك علللى قللدرتها- 
المنطقة.  في وعملئه العدو مواجهة في وإشراكها

وجوهر القضية حأماية ويتم المقاومة، تستمر عبرها- 
الصراع. 

بللدل النللاس حأيللاة واقللع فللي العقيللدة دور تفعيللل- 
البسيطة.  المعيشية المور في النزواء

الفلسطينية للقضية الحقيقي التوصيف في تساهم- 
محتلة...  أرض فلسطين أرض وأن الصهيوني، وللعدو

أمنيللا العللدو اسإللتنزاف فللي الفعللال السإلللوب أنهللا- 
هو هذا كان إذا وثقافيا... وعليه، ونفسيا وسإياسإيا واقتصاديا

سإللبيله؟ نهجت كلها المة أن لو بالك فما السإتشهادي، حأال
وهللذا أمامهللا؟ تقللف أن الرض وجه على قوة تستطيع فهل

المنهزميللن، بعللض يخشاها التي أمريكا قوة على جوابنا هو
العميلة.  النظمة على وأيضا

 التصار مجلة عن
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