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بل العملءا خلل من فقط يتم ل الرصد أن ثبت عديدة اغتيال عمليات في
للمستهدف الخلوي الهاتف ويعتبر التكنولوجيا على يعتمد الغتيال تنفيذ
اغتيال الحتلل قوات حاولت شهور عدة له. قبل الول الرصد جهاز

رفح, مدينة من برفقته كانوا وآخرين العطار رائد القسامي المطارد
 على بسيارته العطار تحرك وخلل
عفيفة     وسام بقلم

والتمويه التخفي على متواضعة قدرات مقابل السرائيلي الحإتللا دولة تجندها العملءا من وطابور التكنولوجيا وسائل أرقى بواسطة

الراضي في عادية غإير حإرب رحإى تدور "حإماس"، السلمية المقاومة حإركة مجاهدي وخاصة الفلسطينيين المقاومين لدى

القيادات اغإتيالا بمحاولت الحإتللا حإرب أجهزة استأنفتها أن بعد غإزة قطاع في الخير الشهر خللا تركزت المحتلة الفلسطينية

أغإسطس شهر من الخير السبوع خللا الصنع المريكية السرائيلية الباتشي طائرات نفذت حإماس. حإيث حإركة في السياسية

كتائب وقيادات مقاومين من معظمهم فلسطينيا  شهيدا18 من أكثر ضحيتها راح اغإتيالا  عمليات9 سبتمبر شهر من الولا والسبوع

حإيرة الخيرة، الغإتيالا جرائم تثير فيما بضراوة، مستمرة الحملة ولزاالت حإماس، لحركة العسكري الجناح القسام الدين عز الشهيد

دفع الذي المر العمليات، هذه في القديمة الجديدة الحإتللا ووسائل الغإتيالا أدوات حإولا وتساؤلت الشعبية الوساط في كبيرة

أصدرت المثالا سبيل وعلى المنية، والحإتياطات المكانيات بأبسط المتكافئة غإير المعركة هذه خوض إلى الفلسطينية المقاومة

الساعة، مدار وعلى لصيقة مراقبة مراقب أنت المجاهد، فيها: " أخي قالت الحركة لمجاهدي إرشادية ونشرة بيانا حإماس حإركة

حإماس بيان للمصادفة". وتضمن فيها فرصة ل صارمة إجراءاات من بد ل لذا والقتل، المراقبة أدوات يمتلك مطلوب.. عدوك فأنت

ًا ممكنة درجة أقصى إلى والحذر الحيطة أخذ بضرورة لمجاهديها الموجه الصهيونية، الطائرات صعدتها التي الغإتيالت حإرب من هروب

وعدم الخلوية الهواتف إغإلقا وأهمها لزامة، كاحإتياطات اتباعها المجاهدين جميع على التعليمات من مجموعة البيان تضمن وقد

ملحة لحاجة إل التنقل وعدم طويلة، فترة التحدث مكان في المكوث وعدم القصوى، للضرورة إل أنواعها بمختلف عبرها الحديث

ًا والتنقل الجرة، سيارات أو الخاصة السيارات استخدام دون ومن ّيقة شوارع وعبر القدام على سير الجو. من مراقبتها يمكن ل ض

آخر. إلى مكان من التنقل عند التنكر بضرورة المطلوبين البيان واحإد.. ونصح مكان في مطلوب من أكثر وجود ويحظر

اغإتيالا عملية * سيناريو

الصحافة في كشفه أو تسريبه يتم وما الناجين شهادات وجمع الخيرة الونة في الغإتيالا عمليات من العديد رصد خللا ومن

التالي: النحو على الغإتيالا جريمة وتنفيذ والتخطيط العداد لعملية سيناريو رسم يمكن فإنه السرائيلية

المن أجهزة تمثل وهنا المنية ملفاتهم دراسة بعد بالعدام عليهم المحكوم المقاومين عشرات أسماءا الغإتيالت قائمة على ُتدرج

وخصوصا وتحركاته المجاهد سكن مكان على تركز التي المعلومات بجمع الغإتيالا عملية وتبدأ للحكم، والمنفذ والقاضي المدعي دور

شبكة على الولى بالدرجة يعتمد الذي الشاباك جهازا رأسها وعلى وعسكرية أمنية أجهزة عدة العملية في وتشارك منها العتيادية

هيئة قيادة تحت عمليات غإرفة شكلت الغرض ولهذا التكنولوجيا، وسائل أعلى على تعتمد التي العسكرية الستخبارات ثم عملءا

لرأس تباعا التقارير يرفع الذي موفازا شاؤولا الجيش وزاير وبمتابعة يعلون موشيه الرهابي يترأسها التي الحإتللا لجيش الركان

الونة في أصبح الذي الجو سلح إشراك تم لذا الغإتيالا عملية أسلوب ُيحدد الستخبارية المعلومات ضوءا شارون. وعلى الجرام

كبير. بشكل الغإتيالا بعمليات يساهم الخيرة

أصبحت التي طيار بدون الطائرات مثل الحديثة التقنية الوسائل على العملءا، جانب إلى كبيرة بدرجة اعتمدت المعلومات مصادر

من الخلوي. المعلومات خصوصا التصالا أجهزة على بالتنصت التصالت وسائل تقنيات استغللا ثم للعملية العداد في رئيسا شريكا

أكبر بشكل والعتماد صعبا العملءا دور يكون الحالة هذه ففي ومختفي مقاوم المطلوب الهدف كان وإذا العملءا من تصل الميدان

بدون الطائرة إما أسهل، العملءا مهمة تكون عندها مكشوفة وتحركاته معروفة سياسية شخصية الهدف كان إذا أما التكنولوجيا، على

المعلومات بتحليل الشاباك المجاهد. ويقوم فيها يتحرك التي للسيارة أو للمنزلا الساعة مدار على دقيقة صور ببث فتقوم طيار

التلفونية التصالت خللا من الحركة خطة كشف أو الروتينية الحركة استغللا فهي الثغرة أما المناسب والوقت الثغرة لتحديد

للتنفيذ جاهزة العملية أن إلى تشير المنية والجهزة المصغر المني المجلس طاقم طاولة على المعلومات توضع والخلوية. ثم

لغرفة متروك النهائي والمر مسبقا اتخذ بالعدام فالحكم التردد أو النقاش من لكثير يحتاج ل والمر النهائية للمصادقة فقط وتحتاج

النهائية. الستخبارية المعلومات على بناءا العمليات

الخاصة الوحإدات أو العمومي الهاتف أو المجاهدين سيارات تفجير على معظمها في تركزت الغإتيالا أساليب سابق وقت في

وعادة الغإتيالا عمليات تنفيذ في الجو سلح على هو كلي بشكل العتماد يختلف الوضع غإزة قطاع الغربية. في الضفة في خصوصا

على يعتمد فإنه الصهيونية المصادر وحإسب المقاومين ضد الغإتيالا عمليات وتنفيذ ملحإقة في الحإتللا وجيش الشاباك جهازا يشترك

الميدانية للظروف الجهازا هذا عناصر معرفة بسبب وذلك الغإتيالا عمليات معظم وتنفيذ المعلومات جمع في الشاباك جهازا

الجو. ويتم وسلح العسكرية والستخبارات الشاباك من عادة وتتألف دائم استعداد حإالة في العمليات العملءا. غإرفة مع والعلقات

16 أف طائرات بمشاركة - وأحإينا الجو لسلح التابعة أباتشي طائرة على كثيرا ويعتمد الغإتيالا، وأسلوب تصفيته المراد الهدف تحديد

اعتراض تم كما ومواصفاتها، السيارة تحديد وتم وتحركاته، للهدف الصور تبث طيار بدون القصف. الطائرة حإتى أو - للتمويه

العملءا من المعلومات وربما طيار بدون الطائرة وصور الخلوي من تصدر التي الشارة خللا من مكانه وتحديد المجاهد مكالمات
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العملية. التعليمات لميدان نقطة أقرب من لحظة أي في للقلع جاهزة والطائرات تغير يطرأ نفسها. لم المعلومات تؤكد تصل التي

تلقى القاعدة وفي تباعا المعلومات تلقت الستخبارات سلح في الساسية المعلومات جمع وحإدة الهدف، بقصف الجو لسلح وصلت

الجوية. للغارة استعدادا عمليات عدة بتنفيذ المر المناوب الضابط

في موجود أو المستهدفة السيارة واستقل منزله من خرج المجاهد بأن المعلومات وصلت أن بعد طريقها في انطلقت الطائرات

وصلت النهائية والمعلومات العملءا، وتقارير طيار بدون الطائرة صور على بناءا السيارة تشخيص استطاعت ). الطائراتx( النقطة

عالية الصابة إمكانية وان النيران مرمى في الهدف ان أكدوا ان بعد النهائي المر تلقوا والطيارون الطائرات من المناوب للضابط

الباتشي طائرات تمتلك ) حإيث المبنى ( أو السيارة نحو الصواريخ وانطلقت الموت أزارار على طائراتهم في الطيارون ضغط وهكذا

تتبع على الطائرات تساعد مشعة بمادة المستهدفة السيارات برش العملءا قيام ثبت انه (كما الهدف تحديد في عالية تقنية وسائل

من يخرج أحإدا يشاهدوا ولم مباشرة الصابة كانت وهكذا المجاهد يحمله الذي الخلوي الجهازا من الشارة خللا من ) أو الهدف

الجو في تبقى أن الطائرات على - ولكن الخطة حإسب تم شيءا - كل العمليات لغرفة الصور بثت طيار بدون والطائرة السيارة

ان ثبت ما وإذا السيارة من احإد  % لنجاة1 نسبة توجد ل وأنه وجه أكمل على تمت الجريمة أن نهائي بشكل للتأكد أخرى لدقائق

ملحإقته فيجب السيارة من الهدف خرج وإذا السيارة حإولا مواطنون تجمع لو حإتى أخرى صواريخ إطلقا فيجب للنجاة فرصة هناك

طيار بدون الطائرة من الصور أظهرت إذا أما الهدف، انه تؤكد الطائرة من والصور تعمل زاالت ل الخلوي شارة دامت ما بالصواريخ

بالنسحاب.  للطائرات الوامر أعطيت فقط عندها أيضا متفحمة جثث وأشلءا تقريبا متفحمة سيارة أظهرت وقد

: الغإتيالا ملفات * من

تنفيذ بل العملءا خللا من فقط يتم ل الرصد أن المستهدفون- ثبت نجا منها قليل وفي نجح - معظمها عديدة اغإتيالا عمليات في

اغإتيالا الحإتللا قوات حإاولت شهور عدة له. قبل الولا الرصد جهازا للمستهدف الخلوي الهاتف ويعتبر التكنولوجيا على يعتمد الغإتيالا

رفح بين الشرقي الطريق على بسيارته العطار تحرك رفح, وخللا مدينة من برفقته كانوا وآخرين العطار رائد القسامي المطارد

ومباشرة بريبة العطار شعر المني الحس خللا ومن بالخطأ شخص عن تسألا فتاة الخط على كانت الخلوي هاتفه رن يونس وخان

داخل واختبأوا بعيدا الخلوية الجهزة والقوا السيارة من قفزوا ومباشرة عليهم للنقضاض تستعد كانت التي الباتشي اصوات سمع

تحدد التي الشارة فقدوا يبدو كما الطيارين ولكن المجاهدين وجود من لتأكدها المنطقة في تحلق الباتشي بقيت حإين في بيارة

يكونوا أن توقعت النية والمعلومات الطيارين ان ويبدو البيارة من بالقرب درجاتهم على صبيان خرج الثناءا هذه في بالضبط مكانهم

واخوانه العطار القاءا " فإن "للرسالة وصلت التي الفادة وبحسب الفور على قتلتهم التي الصواريخ نحوهم فاطلقوا المستهدفين هم

للسيارة. تركهم مجرد وليس نجاتهم في الرئيس السبب كان ربما للخلوي

فيها تنمو منطقة في ويجلسون السيارة خارج هللا أبو وأحإمد الهمص ووحإيد اشتيوي أحإمد الثلثة المجاهدين كان أخرى عملية في

لذلك الخلوية اجهزتهم يتركوا لم ولكنهم السيارة وتركوا مبكرا البتاشي بوجود شعروا وربما غإزة بحر شاطئ على صغيرة اشجار

التنكر من تمكن ) فقد اخرى اغإتيالا عملية ( في كلخ حإمدي القسامي الشهيد بدقة. أما استهدافهم من الباتشي صورايخ تمكنت

مصادر حإسب ولكن سيارة في يتحرك ولم التمويه في اللزامة الحإتياطات اتخذ لقد يونس خان مدينة شرقا كارو عربة يركب وكان

في اصابته فكانت نحوه الباتشي صواريخ انطلقا لحظة الخلوي جهازاه في يتحدث الشهيد كان فقد خانيونس بمدينة حإماس في

جسده.  عن وانفصل مباشرة رأسه
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