
057 مقاالت

أحمد جميل عزم وعال التميمي*

عملية "وادي احلرامية" 2002

عندما 
وقعت عملية "وادي 

احلرامية" العسكرية، شمايل 

مدينة رام الله، يف 3 آذار / مارس 

2002، ُعّدت بمثابة الهجوم الذي يوقع 

منذ أعوام طويلة العدد األكبر من اجلنود 

القتلى يف أثناء أداء عملهم، وخصوصًا 

منذ بدء انتفاضة األقصى قبل تلك العملية 

بنحو 17 شهراً. لكن املراقبين توقفوا طوياًل 

عند طريقة تنفيذ العملية وتفاصيلها.. 

وإذا كان الكشف عن منفِّذ العملية استغرق 

ثالثين شهراً، فإن السياقات السياسية 

والتاريخية واالجتماعية والعسكرية لتلك 

العملية، ما زالت حتتاج إىل جهد بحثي 

تسعى هذه املقالة للمساهمة فيه اعتماداً 

على حتليل ما ُنشر يف املصادر العربية 

والغربية عن العملية، وما كتبه منّفذ 

العملية ثائر حّماد بنفسه، فضاًل عن مقابلة 

مع عائلة ثائر وبعض معاصري العملية 

عن قرب.

مسرح العملية

يقع وادي احلرامية يف الطريق بين 

مدينَتي رام الله ونابلس، يف شمال الضفة 

الغربية، والعملية ُنّفذت ضد حاجز عسكري 

إسرائيلي أقيم يف إّبان انتفاضة األقصى 

التي اندلعت يف أيلول / سبتمبر 2000. 

والوادي بحسب الروايات الشائعة، اتخذ 

اسمه منذ عهد االنتداب البريطاين يف 

فلسطين )1917 ـ 1948(، على األقل، 

ألن قّطاع الطرق كانوا يستخدمونه مكانًا 
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واإلسرائيليين على األرض والتاريخ.

24 رصاصة.. و11 قتياًل

نتج من تلك العملية / املواجهة مقتل 11 

جنديًا إسرائيليًا، أحدهم ضابط يف وحدة 

املظليين.3

بدأ إطالق النار يف الساعة السادسة 

صباحًا، وكانت رصاصات امُلهاجم ُتطَلق 

بشكل متفرق، لكن بدقة شديدة. وبحسب 

تصريح ناطق باسم اجليش اإلسرائيلي إىل 

وسائل اإلعالم عقب العملية، كان هناك 

فاصل يصل أحيانًا إىل 45 ثانية بين 

الطلقة واأُلخرى، علمًا بأن الرصاصات 

أُطلقت من مسافة نحو 40 متراً من اجلهة 

الغربية للوادي )أي أن إطالق النار كان من 

الغرب إىل الشرق(، وكان القّناص متمترسًا 

خلف أشجار الزيتون. وكما نقلت "نيويورك 

تايمز" عن الناطق العسكري، فإن صدى 

صوت الطلقات يف الوادي أربك اجلنود 

وجعلهم عاجزين عن حتديد مصدر النيران، 

وبالتايل "تمّكن القّناص من التقاطهم 

]اجلنود[، واحداً تلو اآلخر، وأصاب كاًل منهم 

إّما يف الرأس، وإّما يف أعلى الصدر، فوق 

السترة الواقية من الرصاص."4

كانت أول طلقة من نصيب جندي جاء 

يف سيارة عسكرية من جهة نابلس، وكانت 

إصابته قاتلة، ثم ُقتل جنديان كانا يقفان 

على احلاجز. وخرج من املبنى الصغير قرب 

احلاجز ثالثة جنود فأطلق "الفدائي" النار 

عليهم، ثم جاءت سيارة مستوطنين فوّجه 

رصاصاته نحوها أيضًا. بعد ذلك بدأت 

سيارة عسكرية بإطالق النار، من دون أن 

يتمكن اجلنود الذين كانوا فيها من حتديد 

موقع مطلق النار، وأصيب اثنان منهم، 

فأصبح جمموع القتلى 11 قتياًل وأكثر من 

عشرة جرحى بإصابات بالغة، لكن ما تم 

لالختباء، ذلك بأن املنطقة خالية من السكان 

وحماطة باجلبال املرتفعة. كما أصبحت 

املنطقة مكانًا مثاليًا للثوار الفلسطينيين، 

وخصوصًا يف ثورة 1936 ـ 1939، 

ينطلقون منه ملهاجمة اجلنود البريطانيين 

الذين أسسوا خمفراً هناك.1

والوادي يف واقع األمر، حيث ُنفذت 

العملية، عبارة عن ممر ضيق نسبيًا، بين 

تّلتين مرتفعتين، وقد وصفه مراسل صحيفة 

"نيويورك تايمز"، يف تغطيته العملية بقوله 

إنه من أجمل مواقع الضفة الغربية، قائاًل: 

"إن التالل الضخمة على كل جانب تخططها 

رها أجيال مضت، 
ْ
سالسل حجرية المعة ُعم

وتظللها أشجار الزيتون التي تتخللها اآلن، 

وتنبت يف شقوقها، خالل فصل الربيع، 

أزهار حمراء وصفراء."2

هذا الوصف جلمال املنطقة، رافقه 

حديث عن تاريخ الوادي منذ عهد االنتداب 

البريطاين، وفيه إشارة ضمنية إىل الوجود 

الفلسطيني التاريخي يف املنطقة، وهي 

إشارة ذات مغزى عندما تأتي يف سياق 

احلديث عن صراع بين الفلسطينيين 

ثائر حّماد
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"انصريف. خذي أطفالك وعودي"، وهذا ما 

حدث.9

سياق سياسي ـ عسكري

إن سياق األحداث التي جرت فيها 

العملية ُيعطيها زخمًا وبعداً سياسيًا، ربما مل 

يعد واضحًا اآلن بعد تلك األعوام كلها. فقد 

جاءت العملية بعد عمليات ُأخرى استهدفت 

احلواجز العسكرية اإلسرائيلية على نحو 

خاص. ومنها عملية حاجز سردا العسكري 

التي ُقتل فيها عدد من جنود االحتالل، 

وعملية حاجز عين عريك النوعية التي 

ُقتل فيه أكثر من ستة جنود.10 ويف واقع 

األمر، فإن استهداف احلواجز العسكرية 

كان قد أصبح استراتيجيا حركة "فتح" يف 

تلك الفترة من االنتفاضة الثانية، وليست 

العمليات االستشهادية داخل األراضي 

احملتلة منذ سنة 1948. وقد تكون طبيعة 

إطالقه مل يزد عن 24 رصاصة.5 وقّدرت 

املصادر اإلسرائيلية أن عملية إطالق النار 

استمرت نحو 25 دقيقة واصل فيها الفدائي 

إطالق النار بتقطع وهدوء حتى عندما 

أصبح هناك إطالق نار كثيف من قبل 

اجلنود.6

ساد غموض كبير إزاء منفذ العملية، 

وكثرت الشائعات والتوقعات والتحليالت، 

ومنها ما جاء يف صحيفة "هآرتس" 

اإلسرائيلية التي قالت إن املنفذ مقاتل جاء 

من إيرلندا ملساعدة الفلسطينيين،7 كما قيل 

إنه مقاتل شيشاين خمضرم،8 وإنه ال بد أن 

يكون مقاتأل عجوزاً استخدم بندقية تعود 

ربما إىل احلرب العاملية الثانية.

لكن ثمة حادثة على جانب كبير من 

األهمية جتاهلتها الصحافة اإلسرائيلية، 

وهي أن مركبة مدنية إسرائيلية وصلت 

يف أثناء إطالق النار، والحظ منفذ العملية 

أن يف داخلها امرأة إسرائيلية مع أطفالها 

فطلب منها متحدثًا بالعربية والعبرية أن 

وادي احلرامية
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بينما تقع سلواد يف الشرق.

وإذا كانت اخليوط بشأن منفذ العملية 

تكونت لدى اإلسرائيليين ربما عبر بعض 

اخملبرين، فإن ذلك يعود جزئيًا إىل كون 

العائلة كلها من زوار سجون االحتالل 

اإلسرائيلي ومعتقالته، ملا لها من باع 

طويل يف مقاومته. ولعملية "وادي احلرامية" 

سياقها االجتماعي منذ سنة 1991، حين 

استشهد نبيل حّماد، ابن الواحد والعشرين 

عامًا على يد القوات اإلسرائيلية اخلاصة، 

بعد أن تسللت جمموعة من هذه القوات إىل 

بلدة سلواد. كانت اجملموعة اإلسرائيلية 

بلباس مدين وقد اقتربت من جماعة من 

الشبان بينهم نبيل الذي قام حينها بتحذير 

الشبان من أن هؤالء قوة من املستعربين 

)جنود إسرائيليون يتخّفون بمالبس مدنية 

على أساس أنهم عرب(، فأخرج أحدهم 

مسدسًا وأطلق النار على نبيل الذي أصيب 

يف قدمه ووقع أرضًا، ويقال إن املستعربين 

كسروا عظامه، وجّروه فوق احلجارة وألقوا 

العملية هي التي دفعت "كتائب شهداء 

األقصى"، اجلناح العسكري لـ "فتح"، إىل 

إعالن مسؤوليتها عنها. ففي مقابلة 

صحافية آنذاك يف خميم بالطة، جنوبي 

شرقي نابلس، أعلن ناصر البدوي، املسؤول 

البارز يف الكتائب حينها، أن الكتائب تبّنت 

استراتيجيا الهجوم على احلواجز، وقال: 

"إن شعارنا اجلديد هو كسر احلصار وإزالة 

احلواجز."11

خيوط كشفت العملية

مل يطل الوقت حتى بدأت تتجمع لدى 

اإلسرائيليين حتليالت، وربما معلومات 

مبهمة، تشير إىل قرية سلواد، وعائلة 

كايد حّماد حتديداً، بعدما كانت التقديرات 

اإلسرائيلية متجهة إىل مكان آخر، ذلك بأن 

منفذ العملية أطلق النار من اجلهة الغربية، 

ولذلك بدأ البحث يف مرحلته األوىل يف اجتاه 

الغرب، والقرى الواقعة يف ذلك االجتاه، 

جندي إسرائيلي ُينقل على حّمالة بعد إصابته
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حمددة. كما اعُتقل ثائر، االبن اخلامس يف 

العائلة، بعد شهرين من العملية، وبقي يف 

معتقل بيت إيل، يف رام الله، أسبوعًا من 

دون حتقيق معه. وتعتقد العائلة أّن ثائر 

كان مراقبًا وهو يف الزنزانة، وكان يجري 

تفّحص تعبيراته ولغة اجلسد لديه.

وبتاريخ 2 تشرين األول / أكتوبر 

2004، داهمت قوات االحتالل منزل عائلة 

كايد حّماد، واعتقل اجلنود اإلسرائيليون ابنه 

عبد القادر حّماد الذي كان يبلغ من العمر 

تسعة عشر عامًا، ويف أثناء التحقيق معه 

كرر احملققون على مسامعه أنهم يعرفون 

عن النشاط الوطني الذي يقوم به ثائر، لكن 

من دون اإلشارة بصراحة إىل العملية، وبعد 

أسبوعين من التحقيق معه من دون أن يديل 

بأي معلومة، ُنقل عبد القادر حّماد إىل سجن 

عسقالن. كان ذلك فخًا منصوبًا له، ذلك بأن 

القسم الذي ُنقل إليه يف هذا السجن هو "قسم 

العصافير". ففي مثل هذا القسم ُيستكمل 

التحقيق مع املناضلين من خالل عملية 

بناء ثقة مع أشخاص يتنكرون كمناضلين 

وأسرى، بينما هم يف الواقع عمالء يعيشون 

يف غرف السجون وأقسامها، ويقدمون 

خدمة إىل االحتالل بعد جتنيدهم، ويلّقبون 

بين الفلسطينيين بالعصافير.14

عمد العمالء يف "قسم العصافير" إىل 

الطلب من عبد القادر أن يمأل استمارة  يكتب 

فيها ما حدث معه يف أثناء التحقيق، وما إذا 

كان يريد أن يحّذر أحد زمالئه يف اخلارج، 

وبهذه الطريقة استطاعوا أن يوقعوا بعبد 

القادر، وبالتايل أن يكشفوا اللغز الذي حّير 

اإلسرائيليين، أكثر من ثالثين شهراً، وبعد 

هذه اخلديعة جرى اعتقال ثائر.15

على الرغم من أن هذه الرواية يؤكدها 

ثائر والعائلة، فإن كيفية معرفة الشقيق 

بالتفاصيل، وملاذا تضّمن التحذير تفصيالت 

تدل على العملية، يبقيان أمراً حماطًا بنوع 

به فوق "السناسل" قبل أن يضعوه يف اجليب 

العسكري، ويأخذوه إىل ساحة املدرسة 

الستجوابه مع الضرب املبرح، ثم يدوي 

صوت ثالث رصاصات من دون أن يعرف 

أحد ما الذي يحدث.

مرت ثالثة أيام من دون معلومات عن 

مصير نبيل، ومع نهاية اليوم الثالث وصلت 

سيارة للصليب األحمر حتمل جثمانه إىل 

مسجد البلدة، حاسمة بذلك التنبوءات بشأن 

مصيره. لقد كان نبيل أحد ناشطي حركة 

املقاومة اإلسالمية "حماس" الوليدة آنذاك.

لكن تلك مل تكن بداية النضاالت العائلية، 

ففي سنة 1968 استشهد حربي، عّم نبيل، 

يف معركة الكرامة، بعد أن ترك إمارة دبي 

حيث كان يعمل، والتحق بالثورة. كما أن 

ربحي، شقيق نبيل األكبر، ترك الكويت 

حيث كان يعمل، كي يكون من املشاركين 

يف أول دورة مظليين جليش التحرير يف 

العراق، وذلك عقب تأسيس منظمة التحرير 

الفلسطينية يف سنة 1964، وقد انضم إىل 

القوات الفدائية وشارك يف عمليات نوعية 

متسلاًل عبر احلدود، وضمنها عملية احلزام 

األخضر )1969( التي شهدت مواجهات 

يف مواقع متعددة يف عمق األراضي 

الفلسطينية.12 واستمر ربحي يف نشاطه 

الثوري حتى ُفقدت آثاره يف سنة 1991، 

وقد عّدته العائلة شهيداً، لكنه ظهر ثانية يف 

ليبيا، يف سنة 2013، أي بعد سقوط نظام 

معمر القذايف.13

ومن اخليوط التي تبعها اإلسرائيليون أن 

قدورة حّماد، وهو والد نبيل وربحي وكايد، 

كان صياداً ماهراً ومعروفًا منذ ما قبل 

ضع مع عائلة كايد حتت 
ُ
احتالل 1967، فو

اجملهر اإلسرائيلي.

اعُتقل أفراد العائلة، وضمنهم األب كايد، 

عدة مرات يف األشهر الثالثين التي تلت 

العملية، وتم التحقيق معهم من دون تهم 
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ابن احلادية عشرة وقتها خياالت وأفكار 

متعددة، فتخيل أن جثمان عّمه احملمول 

على األكتاف كانت تفوح منه رائحة النعنع، 

واستغرب ملاذا يسرع املشّيعون إىل القبر، 

وملاذا ال يبقى اجلسد فوق األرض قلياًل. أّما 

دموع الطفل فكانت قد احتقنت، ومل تنطلق 

إاّل بعد يوم أو يومين عندما انخرط يف 

تظاهرات احتجاجية يف البلدة، أطلق خاللها 

اجلنود القنابل املسيلة للدموع.

مل يكن ثائر، كما يتضح من كتابه، 

الوحيد الذي عاش الصدمة. فجدته والدة 

نبيل، أصيبت بشلل نصفي عندما جيء 

باجلثمان، ومل يطل بها البقاء فتوفّيت. أّما 

اجلد فلم تنحبس دمعته، وسالت يف تلك 

اللحظة. كما سمع ثائر الحقًا جّده وهو يكرر 

مناداته لياسر، شقيق ثائر الكبير، باسم ابنه 

نبيل، إذ كان هناك شبه بينهما.

توىل اجلد الثاكل باستشهاد شقيقه 

حربي واختفاء ابنه ربحي واستشهاد ابنه 

نبيل، رعاية ثائر، لكن بداًل من الغناء أمام 

دكان احلدادة الذي تملكه العائلة، والذي 

كان يعمل فيه العم الشهيد، صار ثائر ينام 

يف بيت جده، ويرافقه يف رحالت صيد بّرية، 

ويشاهده وهو ينّظف سالحًا قديمًا ويعتني 

به. ويف السادسة عشرة من عمره سمح له 

اجلد بتجربة إطالق النار إىل أن أتى اليوم 

الذي سمح فيه اجلد للفتى للشاب بحمل 

السالح وحيداً للصيد.

مل يكن ثائر قد أطال البقاء يف املدرسة، 

فغادرها بعد الصف العاشر، وتعّلم مهنة 

نقش وبناء احلجر، وتخصص، كما توضح 

العائلة، ببناء املآذن العالية. وتعتقد العائلة 

أن هذه املهنة التي تتطلب دّقة وقدرة على 

التحمل وتسلق املآذن العالية، سّهلت على 

ثائر تسلق التالل والكمون هناك، وضبط 

أعصابه خالل تنفيذه العملية.

وكانت انتفاضة األقصى يف سنة 2000، 

من الغموض ال جتلوه بعض إجابات يف هذا 

الشأن. ومن الفرضيات أن بعض األشخاص 

شاهدوا ثائر وهو عائد من تنفيذ عمليته، 

وتم الربط بين األحداث، وتداولت بعض 

األلسن أحاديث عن هذا األمر.

اعُتقل ثائر يف سجن عسقالن، ودام 

التحقيق معه 50 ساعة، وشمل أيضًا والده 

وإخوته. ويف أثناء التحقيق التقى ثائر 

بأخيه عبد القادر، كذلك بشقيقيه أكرم 

ونضال اللذين اعُتقال معًا.

رواية ثائر حّماد

يتحدث ثائر يف كتابه "أُوار النار" الذي 

أصدره "نادي األسير الفلسطيني"، عن احلدث 

املفصلي الذي دفعه إىل تنفيذ العملية، وهو 

حادثة استشهاد عّمه نبيل يف سنة 1991، 

أي قبل 11 عامًا من تنفيذ العملية، عندما 

كان ثائر يف احلادية عشرة من عمره، فيقول: 

كانت تربطني بعّمي الشهيد عالقة 

خاصة ومتينة متانة صخر جبالنا 

الشماء. شّكل يل عمي نبيل احلاضنة 

الوطنية والنموذج والقدوة، كان يهتم 

بي جدًا فأعود كل يوم من املدرسة 

َدَدته ]دكان احلدادة[ يف 
ْ

ح
َ

إىل م

القرية، هو الذي كان يطرب لسماع 

الغناء الوطني من حنجرتي الصغيرة. 

وفجأة استفقت على صوتي ويف 

غفلة مني أُنشد باستشهاده: بالروح 

بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم 

نفديك يا نبيل... 

ُيقّدم ثائر صورة توّضح عمق الصدمة التي 

أصابته عندما كان طفاًل، بعد استشهاد عّمه 

وصديقه وموّجهه. لقد خامرت عقل الطفل 
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الوصول للمستشفى وكم طفل تعذب 

عليه وكم طالب تأخر عن مدرسته 

بسببه وكم وكم وكم.

ويضيف:

درست الهدف جيدًا وما له من أبعاد 

وما يف املوقع من مواصفات لنجاح 

العملية. ورغم أن املوقع ال يسمح 

بانسحاب آمن بعد تنفيذ العملية 

إاّل إن صلف االحتالل وبشاعة 

ممارساته على هذا احلاجز حتديدًا 

جعلني منحازًا لتحديده كهدف من 

دون أن يكون النسحابي أولوية لدّي. 

كانت لدّي قناعة مطلقة بضرورة 

القيام بعمل نوعي يسجله التاريخ 

بالدم إلزالة هذا احلاجز وما يحمله 

من معاناة ألبناء شعبنا، وليكون 

نموذجًا نضاليًا للمقاومين وتكريس 

مهاجمة هذه احلواجز كأولوية يف 

بمثابة حلقة وصل بالسياَقين الوطني 

املتمثل يف االحتالل، والعائلي املتمثل 

يف قصص االستشهاد والقتال واالعتقال، 

فانخرط ثائر وإخوته يف االنتفاضة، بما يف 

ذلك نشاطها املسلح.

مل يكن ثائر مرتبطًا بأي تنظيم رسميًا 

عندما نّفذ عمليته، ولعل هذا األمر ساعد 

يف تأخير كشفها. لكن ثائر يوّضح كيف أن 

استهداف احلاجز كان عماًل واعيًا ومتأثراً 

بقرار كتائب شهداء األقصى باستهداف 

احلواجز. ويقول ثائر يف كتابه "ُأوار النار":

قررت تنفيذ عملية عسكرية 

على حاجز احتاليل بصفته رمز 

االحتالل يف القمع اليومي لإلنسان 

الفلسطيني، وما له من أبعاد 

تدميرية نفسية واجتماعية وإنسانية 

واقتصادية. فكم امرأة فلسطينية 

وضعت مولودها على حاجز عسكري، 

وكم مريض قضى نحبه ينتظر 

M1 بندقية الـ
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الرصاص، فاختار اجلبل الغربي حيث ترك 

جواده، وأكمل مشيًا على األقدام، على الرغم 

من اخملاطر التي يحملها ُبعد املنطفة عن 

القرية، وحاجته إىل قطع 3 كليومترات 

وشارعين: أحدهما التفايف تمر عليه سيارات 

املستوطنين، واآلخر شارع نابلس القديم.17 

وبهذا يكون على ثائر قطع الشارع الذي 

يتمركز فيه اجلنود، وهو ما فعله.

أّما انسحابه بعد العملية فكان اجتاهه 

غربًا للتمويه، وحتديداً نحو جهة قرية 

جلجلية، ثم شرقًا إىل قريته، مروراً بجواده 

الذي وجده حيث تركه.

وقبل الساعة السابعة والنصف صباحًا 

كان ثائر قد أخذ حمامًا واستلقى على 

فراشه، يغط يف نوم عميق، واستيقظ ظهراً، 

بينما كان اجلميع يف البلدة وخارجها، 

ووسائل اإلعالم احمللية والعاملية كلها، 

يتحدثون عن العملية.18

 يؤكد ثائر أن عالقة كانت تربطه 

بـ "حركة الشبيبة الفتحاوية"، لكنه ال يقّدم 

ّجه إليه يف 
ُ
إجابة واضحة عن سؤال و

مقابلة، وهو: "متى التحقت بحركة 'فتح'؟" 

وإنما يقول:

لقد عشت يف أسرة وطنية وأشقائي 

يهتمون يف السياسة وبينهم أعضاء 

يف حركة "فتح" وفصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية، وقد تأثرت بهذه 

األجواء وكنت أشارك يف نشاطات 

الشبيبة اخملتلفة.

ويضيف:

كما أن قرار اختيار احلاجز العسكري 

لتنفيذ العملية جاء بعد عملية 

عين عريك التي تأثرت بها كثيرًا 

العمل النضايل املسلح، خاصة بعد 

تنفيذ عملية حاجز سردا العسكري 

التي ُقتل فيها عدد من جنود 

االحتالل، وعملية حاجز عين عريك 

النوعية التي ُقتل فيه أكثر من ستة 

جنود.

كان ثائر قد اشترى، لتنفيذ العملية، من 

ماله اخلاص، منظاراً للمراقبة عن بعد، كما 

  M1اشترى بندقية أميركية قديمة من نوع

وسبعين رصاصة.

رصد ثائر املوقع ويف ذهنه القصص 

التي سمعها عن تاريخه منذ زمن االنتداب 

البريطاين، وعن مغامرات جده يف الصيد 

يف تلك املنطقة، وتابع من هناك حتركات 

اجلنود اإلسرائيليين ألربعة أيام متتالية، 

فتبّين له أن املناوبة تبدأ الساعة السابعة 

والنصف صباحًا وتنتهي عند الساعة 

الرابعة والنصف بعد الظهر، وأن تبديل 

اجلنود يف املناوبة يتم يف املرتين، وقرر أن 

يكون الصباح موعد عمليته بعدما تبّين له 

أن اجلنود يكونون "قد تعبوا من سهر الليل".

ارتدى بزة عسكرية خضراء اللون، منقطة 

باألسود والبني بلون اجلبال، ووضع احلزام 

اخلاص بها، ولبس احلذاء اخلاص بالسير 

يف اجلبال.

نام ثائر تلك الليلة يف غرفة الضيوف، 

وعلى الكنبة التي خبأ يف جوفها البندقية 

والرصاص، ولهذه الغرفة باب خلفي 

استخدمه للخروج إىل ساحة البيت. يقول: 

"ألقيت التحية على جوادي ذي اللونين 

األبيض واألحمر، أسرجته برفق وهدوء 

خشية صهيل مفاجئ يوقظ أهلي."16

ومع أن سلواد تقع إىل الشرق من احلاجز 

العسكري، وهي اجلهة األقرب له، إاّل إن كثافة 

أشجار الصنوبر التي حتيط باملكان من اجلهة 

الشرقية، مل تكن تتيح له وضوحًا إلطالق 
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"هآرتس" عن األخطاء التي رافقت عملية 

التحري والبحث يف اجلبال عن القناص 

الفلسطيني، وقد تشكلت عدة جلان حتقيق 

متعاقبة ينتقد كل منها عمل اأُلخرى. ويقول 

عضو الكنيست روين بار أون أنه بعد مرور 

عام، جرى إرسال تقرير التحقيق إىل أهايل 

اجلنود القتلى، واتضح أن التحقيق كان مليئًا 

باألخطاء. وبعد عدة حتقيقات أجراها كل من 

قائد الكتيبة وقائد الفرقة ورئيس األركان، 

تبّين أنه مل يتم استجواب أو أخذ شهادة أي 

من اجلنود اخلمسة الذين بقوا أحياء. كذلك 

تم جتاهل ما قالته والدة قائد نقطة التفتيش 

دافيد داميلن الذي أخبر والدته قبل ثماين 

ساعات من تنفيذ العملية أن اجلنود يشعرون 

عند ذلك احلاجز بأنهم مكشوفون.21

يف حزيران / يونيو 2003، وبعد ضغط 

من أهايل اجلنود القتلى، قرر رئيس األركان 

يف ذلك احلين موشيه يعالون إجراء حتقيق 

إضايف يف املوضوع، وتم تعيين اللواء إيال 

بن رؤوفين لرئاسة جلنة التحقيق. هذه املرة 

كانت النتائج خمتلفة تمامًا: لقد تم حتديد 

أحد أوجه القصور، وهو أنه مل يكن هنالك 

حماية يف املنطقة احمليطة بنقطة التفتيش.

ويف املناقشة التي جرت من قبل جلنة 

الشؤون اخلارجية والدفاع يف الكنيست 

بشأن هذا املوضوع، طالب رئيس جلنة 

الكنيست يوفال شتاينتس )الليكود( اللجنة 

الفرعية بشأن التخطيط االستراتيجي، 

برئاسة عضو الكنيست عومري شارون 

)الليكود(، بإجراء حتقيق شامل فيما يتعلق 

بسير حتقيقات اجليش اإلسرائيلي. وضّمت 

اللجنة الفرعية أيضًا أوري أريئيل )االحتاد 

الوطني( وشاؤول يهلوم )املفدال(.

أُجري التحقيق بعيداً عن أعين وسائل 

اإلعالم، ويف ختام مناقشات اللجنة 

الفرعية، ُعقدت جلسة نقاش للجنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع، بمشاركة رئيس هيئة 

وبالدعوات لضرب احلواجز العسكرية 

التي أطلقها قادة االنتفاضة.19

وتؤكد عائلة ثائر أن لقاء ثائر بمروان 

البرغوثي عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" 

يف املعتقل، هو سبب رئيسي يف انتمائه 

الرسمي إىل احلركة. كما ساهم هذا اللقاء  يف 

دفع ثائر إىل استكمال تعليمه يف املعتقل، 

وبالتايل تطوير ثقافته التي انعكست 

بوضوح يف لغة كتابه "ُأوار النار" ومضمونه.

تكمن أهمية استقاللية ثائر، مترافقة مع 

تأثره باملناخ الفصائلي يف الوقت ذاته، يف 

أنها تقدم نموذجًا لعمليات ليست قليلة وتم 

تنفيذها بمبادرات وإمكانات ذاتية، وربما 

كان هذا سبب جناحها.

 ردة الفعل اإلسرائيلية 

وفضيحة التحقيقات

أثارت العملية ردات فعل غاضبة يف 

صفوف اإلسرائيليين، وخصوصًا بين 

عائالت اجلنود القتلى واملصابين، وأثارت 

تساؤالت مثل: كيف يمكن لفلسطيني أن يقتل 

عشرة جنود من دون أن يتعرض لألذى؟ 

وملاذا مل يستطع اجلنود حتديد مصدر إطالق 

ضعت 
ُ
النار إاّل بعد مرور 25 دقيقة؟ وملاذا و

نقطة التفتيش يف منطقة منخفضة وحماطة 

بالتالل؟ وكيف استطاع القناص الهروب من 

املكان؟ وملاذا تم جتاهل حتذيرات اجلنود 

بشأن خطورة موقع نقطة التفتيش؟20

فضاًل عن تلك التساؤالت فإن العملية 

كشفت بعض األخطاء وفضائح التستر على 

األخطاء يف التحقيقات التي يجريها اجليش 

اإلسرائيلي بشأن العمليات، وبشأن حوادث 

قتل اجلنود اإلسرائيليين، والفساد يف جلان 

التحقيق. ويف هذا الصدد حتدثت صحيفة 
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املصادر

األركان. وكان االستنتاج الرئيسي الذي 

خرجت به اللجنة هو أن ثقافة اجليش 

اإلسرائيلي بشأن التحقيق هي ثقافة معيبة، 

وال يوجد نظام من العقاب يتعلق بأعمال 

الغش واخلداع من قبل املسؤولين عن إجراء 

التحقيقات، إذ كان هناك عدد ال يستهان به 

من حاالت اإلخفاء، وحماوالت لتبرئة بعض 

املسؤولين من أخطاء أودت بحياة اجلنود 

اإلسرائيليين.

وبعد أسبوعين من مناقشات اللجنة 

الفرعية أعلن موشيه يعالون أن اجليش 

اإلسرائيلي اعتمد توصيات جلنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع يف موضوع التحقيقات، 

والتي تطالب بمعاقبة أي ضابط أو جندي 

تم التحقيق معه، وقّدم معلومات كاذبة، 

أو تسّتر على أصدقائه، أو حاول تضليل 

احملققين.22

خالصة

يفتح توثيق عملية ثائر حّماد الباب 

أمام كثير من األسئلة عن قضايا عسكرة 

انتفاضة األقصى، وكيف كان يوجد تيار 

يريدها أن تبتعد عن استهداف املدنيين، 

وكيف تتفاعل األحداث حتى يصبح 

للمبادرات الفردية أهمية كبيرة يف 

العمل باستقاللية، لكن كجزء من توجيه 

استراتيجي مركزي. وربما سيبقى كثير من 

التفاصيل يف هذه العملية وغيرها رهنًا 

بإمكان اكتشاف املزيد. 
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