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 كتيبة قائد

[.......] 

روى أحد الضـــــــــــباط الذين خدموا يف االحتياط يف قطاع [بيت حلم]: "وصـــــــــــلت إىل 
ــــــــــــــ إحدى ســـرايا الكتيبة معلومات عن بيت يخبئ فيه صـــاحبه قت . تل ›التنظيم‹		ســـالحاً لـ

يف البيت ســـــــــالحاً، وربما رشـــــــــاشـــــــــاً ثقيالً أيضـــــــــاً، وكذلك وصـــــــــفًا الســـــــــرية معلومات أن 
 . لصاحب البيت. توجهت القوة بسرعة إىل املكان، غير أن صاحب البيت مل يكن موجوداً
ومل يجد اجلنود أي سالح يف أثناء التفتيش الذي أجروه. وكان يف البيت حينها عدد من 

ناء على التعليمات التي أُعطيت للقوة، النســـــــــــاء وعدد من الفتية، بينهم ابن املطلوب. وب
 كان عليها أن تغادر البيت إذا مل جتد املطلوب والسالح.

يف هذه املرحلة، وصـــل قائد الكتيبة إىل البيت. ألصـــق الســـالح برأس االبن وهدده "
بإطالق النار عليه إن مل يقل أين أبوه. فقال االبن إنه فور دخول اجليش اإلســرائيلي إىل 

مّل أسلحته على جيب يف تصرفه وذهب إىل كنيسة املهد. واصل قائد الكتيبة املدينة ح
. وبعد ذلك، طلب منه أن يخلع  تهديده. طلب منه أن يصـــــلّي ألنه ســـــيطلق النار عليه فوراً
ثيابه، وأشـــــــعل ورقة تواليت وقرّبها من اخلصـــــــيتين. وطلب إحضـــــــار زجاجة وأمر االبن 

صــــــــــرخ الصــــــــــبي الفلســــــــــطيني قائالً أنه غير  بأن يجلس عليها بحيث تدخل يف الشــــــــــرج.
مســـــــــــتعد لذلك، وإذا كان الضـــــــــــابط قد قرر قتله، فليطلق النار فوراً، ويتوقف عن التنكيل 

 ."به

وواصل جنود احلديث قائلين إن قائد الكتيبة انتقل بعد ذلك إىل غرفة تتجمع فيها 
طلب من عدد ، و›شرموطة‹نساء، وصرخ عليهن. "وصاح يف وجه واحدة منهن أغضبته: 

من اجلنود أن يســـــــــــجنوهــا يف املرحــاض. وظلــت هنــاك ثالثين دقيقــة إىل أن خرج قــائــد 
 ."الكتيبة من البيت

[.......] 

وبحســـــب شـــــهادات اجلنود، مل تكن هذه أول مرة يرتكب فيها قائد الكتيبة جتاوزات 
وة عبشديدة. وروى أحد الضباط: "عندما كان يرى مستوعَباً يف الشارع، كان يلصق به 

نــاســـــــــــفــة فوراً ويفجره. وجرى حــادث آخر يف حي الــدوحــة: كنــا يف منزل عــائلــة غنيــة 
                                           

)(  طبعة" أحرونوت يديعوت" ،..."بصبي بقسوة ينكّل االحتياط يف كتيبة الشبهة: قائد" فريش، فيليكس) ،(اإلنترنت 
 العبرية) عن (مترجم. 1/5/2002
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وخرجنا منه بعد إقامة قصـــــــــــيرة وانتقلنا إىل منزل آخر. وأعلن قائد الكتيبة يف اليوم 
التايل أنه تلقى توجيهات بشــــــــــأن البيت نفســــــــــه. وذهب مع قوة عســــــــــكرية وطرق الباب. 

وقـالـت أنهـا وحـدهـا يف البيـت. فـأمســــــــــــك بعنقهـا، فتحـت لهم البـاب خـادمـة ســـــــــــنغـاليـة، 
وألصــــــــق الفوهة برأســــــــها وصــــــــعد درج البيت. ومن دون أي ســــــــبب، فتح النار نحو أعلى 
الدرج. ودخل بعد ذلك إحدى الغرف وأطلق النار يف اجتاه النافذة [....]. وبعد ذلك، حطم 

توقفة فأصاب بضعة أشياء وخرج. ويف الساحة أطلق النار أيضاً على عجالت سيارة م
 ."اثنتين منها

.[.......]  
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