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  مقاالت
  زكريا حممد

 جتربة املقاومة
  يف خميم جنين

. "بيروت الغربية"وقف اجليش اإلسرائيلي متردداً على أبواب  1982يف صيف سنة 
العنيفـــة التي مل يكن واثقـــاً بقـــدرتـــه على اقتحـــام املـــدينـــة، على الرغم من الضـــــــــــربـــات 

أصــــــــابتها. لكنه حاول أن يختبر هذا اإلمكان يف منطقتي األوزاعي واملتحف، فتوصــــــــل 
إىل أن األمر مكلف وغير مضـــمون. وهكذا طوى فكرة اقتحام املدينة، التي مل يدخلها إالّ 

  بعد أن غادرتها القوات املقاتلة الفلسطينية الرئيسية.
ك احلين مكنـــت اجليش اإلســـــــــــرائيلي من لكن ميـــاهـــاً كثيرة جرت يف النهر منـــذ ذلـــ

االعتقاد أن املدن والتجمعات الســـــــــــكانية مل تعد أماكن ال يمكن اقتحامها. فكل مكان، 
بعد اآلن، صــــــــــار قابالً للكســــــــــر واالقتحام. إذ إن التطورات التكنولوجية، وما رافقها من 

ال تقهر تطورات يف تكتيكـــات اقتحـــام التجمعـــات الســـــــــــكـــانيـــة، جعلـــت من املـــدينـــة التي 
  أسطورة من أساطير املاضي.

فقد أدى تصفيح الدبابة املضاعف إىل احلد من قدرة اآلر. بي. جي.، بل إىل التهديد 
بتحويله إىل لعبة أطفال غير مؤذية. كما أن دقة إصــــــــابة صــــــــواريخ املروحيات ارتفعت 

يدها. إىل حد أن أصــــــبح يف إمكان قائد املروحية إرســــــال الصــــــاروخ إىل النافذة التي ير
أكثر من ذلك، صار يف إمكان املروحية نفسها مالحقة فرد ما يف الشوارع بأفضل مما 

  تقوم به دورية راجلة، ومن دون إحداث جمازر كبيرة بين املدنيين.
أمّا بخصـــوص كثافة املباين فإن يف اإلمكان اتباع تكتيكات مناســـبة، مثل تكتيك 

غرة يف جدار بيت للوصـــــــــول إىل البيت االقتحام املتســـــــــلســـــــــل، الذي يتم عن طريق فتح ث
الذي يليه بواسطة املعدات احلديثة، بحيث ال تضطر القوات املهاجمة إىل عبور الشوارع 

  واألزقة الضيقة والتعرض لنيران القناصة.
كل هذا، إضــــــــافة إىل االســــــــتخدام املكثف للدروع البشــــــــرية، جعل من اقتحام املدن 

.والتجمعات السكنية، ومن دون خسائر    كبرى أو جمازر، أمراً ممكناً
وعليه فقد أعلنت النظرية العســــــــــكرية اإلســــــــــرائيلية نهاية أســــــــــطورة املدينة التي ال 

  تقتحم.
                                                            

)(  .شاعر وكاتب فلسطيني مقيم برام الله 
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وكان االجتياح الكبير ملدن الضـــــــــــفة الغربية وخميماتها، وقبل ذلك اقتحام خميم 
هــذا  بالطــة، ثم بعــد ذلــك االقتحــامــات يف قطــاع غزة، تطبيقــاً عمليــاً لهــذا اإلعالن. ففي

احلــدث تم، عبر تكتيــك االقتحــام املتســـــــــــلســـــــــــــل، اقتحــام منــاطق كثيفــة املبــاين وكثيفــة 
الســـكان، من دون وقوع خســـائر مهمة يف صـــفوف املهاجمين، ومن دون حدوث جمازر 
كبرى يف صــفوف املدنيين. كما تم اقتحام قصــبات كانت تعتبر عصــية وعاصــية حتى 

التي كانت عصـــــــــــية على االحتالل البريطاين وقت قريب، مثل البلدة القديمة يف نابلس، 
، وحتى على االحتالل اإلســـــــرائيلي يف االنتفاضـــــــة األوىل. أمّا مدن مثل 1936يف ثورة 

رام الله، فقد اقتحمت خالل ســـــــــــاعات وحتولت شـــــــــــوارعها إىل مســـــــــــرح للعب القناصـــــــــــة 
قناصـــة الاإلســـرائيليين، الذين ســـيطروا على املباين العالية، بدل أن تكون مســـرحاً للعب 

  الفلسطينيين.
كـــان االجتيـــاح، إذاً، تطبيقـــاً عمليـــاً للنظريـــة اإلســـــــــــرائيليـــة التي تعلن إمكـــان تفوق 
املهــــاجم على املــــدافع يف حرب املــــدن. وكــــانــــت هــــذه النظريــــة وتطبيقهــــا العملي همــــا 
املســــــــــــاهمــة اإلســـــــــــرائيليــة يف حروب القرن اجلــديــد األميركيــة. هــذه احلروب التي كــانــت 

ب اخلليج الثـــانيـــة، وتبلورت يف حرب كوســـــــــــوفو، ونضـــــــــــجـــت يف حرب نبوءتهـــا يف حر
طــالبــان، ثم وصـــــــــــلــت إىل قمتهــا يف احلرب األخيرة على العراق. ويف هــذه احلروب يتم 
حســـــــــم احلرب من بعيد، أي من دون اشـــــــــتباك جدي مع العدو، وأحياناً حتى من دون أن 

من جـــانـــب القوة يتمكن املـــدافع من رؤيـــة مهـــاجمـــه. إنهـــا حرب اخلســـــــــــــارة رقم صـــــــــــفر 
  التكنولوجية املهاجمة.

نظريــة احلرب اإلســـــــــــرائيليــة تــأتي كنظريــة تكميليــة يف إطــار هــذه احلروب؛ أي أنهــا 
حرب تبدأ بعد انهيار القوات املعادية أو انســـــــــــحابها ودخولها املدن لالحتماء بها، أو 
حين ترفض هذه القوات االنكشـــــــــــاف أمام احلرب التكنولوجية، وتفضـــــــــــل أن تتحصـــــــــــن 

  املدن والقصبات.ب
ويمكن القول إن حدوث اجتياح الضــــــــفة قبل احلرب على العراق مل يكن مصــــــــادفة، 
على األغلــب. صـــــــــــحيح أن هــذا االجتيــاح كــان يهــدف إىل هزيمــة الفلســـــــــــطينيين وكســـــــــــر 
إرادتهم، لكنه كان، إضــــــــــــافة إىل ذلك، بروفة للحرب العراقية، فيما لو جرت مواجهات 

نية. يقول الصـــــــــحايف اإلســـــــــرائيلي أليكس فيشـــــــــمان يف داخل املدن والتجمعات الســـــــــكا
يف حينــــه جــــاؤوا [األميركيون] إىل جنين كي يروا كيف يعملون ": "يــــديعوت أحرنوت"

أي أنهم كانوا هناك يف العرض احلي واملباشـــــــــــر. وقد ســـــــــــرت  "باجلرافات يف املدينة.
وقبل وقت  شــــــــــــائعة تقول إن الهجوم الذي جرى على خميم جنين بعد االجتياح الكبير،

. أي أنه كان  قصير جداً من بدء احلرب على العراق، كان نشاطاً معداً لألميركيين أساساً
  تدريباً عملياً أجري ملصلحتهم مباشرة، ومل تكن له ضرورة أمنية إسرائيلية.

، حمـــل 2002آذار/مـــارس  28غير أن التـــدريـــب الكبير، أي االجتيـــاح الـــذي بـــدأ يف 
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انـــه وتمنعـــانـــه من أن يعمم نفســــــــــــــه كنظريـــة للحرب نقطتي ضـــــــــــعف رئيســـــــــــيتين تؤرقـــ
  التكميلية:

إن هــذا التــدريــب جرى يف منطقــة مغلقــة، هي الضـــــــــــفــة الغربيــة، التي تــدفق  األوىل:
إليها الســـــــالح حتت أقســـــــى الشـــــــروط وأشـــــــدها. وهذا يعني أنه جرى، من حيث املبدأ، يف 
منطقــــة آمنــــة، أي حيــــث ال وجود ملضـــــــــــــــادات الــــدروع أو املضـــــــــــــــادات اجلويــــة. وعليــــه 

مطلقة، كما الدروع، من دون فاملروحيات اإلســــرائيلية كانت تتجول يف الســــماء بحرية 
خوف جدي حتى من اآلر. بي. جي. الذي فقد كثيراً من فعاليته القديمة. وهذا يعني أن 
التدريب اإلسرائيلي أشبه بتجربة غير مكتملة الشروط أجريت يف خمتبر، وأعطت نتائج 

.   قد تكون مضللة جداً
كون، يف الواقع، بنـــاء على ذلـــك فـــإن العمليـــة اإلســـــــــــرائيليـــة كـــانـــت أقرب إىل أن ت

حماولة لقمع شـــــــــــغب مدين يف جتمعات ســـــــــــكنية منها إىل تدريب حقيقي الجتياح مدن 
حصـــــــــــينة ومســـــــــــتعدة للقتال. بل لعله يمكن القول إن هذا التدريب، وهذه العملية، كانا 
يهدفان يف األســــــاس إىل منع تكوُّن مناطق غير قابلة لالجتياح، وإجهاض إمكان ذلك. 

يف أن يتمكن االجتياح اإلســــــــــرائيلي من تعميم نفســــــــــه كنموذج  وعليه فإن هناك شــــــــــكًا
مضـــــاد للمدينة التي ال تقتحم. فهل يمكن مثالً اجتياح مدينة صـــــور اللبنانية اجلنوبية، 

  املفتوحة على املدد، بمثل السهولة التي اجتيحت بها رام الله؟
ريــة إن خميم جنين أوشـــــــــــــك، بشـــــــــــكــل مــا، أن يقــدم نموذجــاً ينســـــــــــف النظ الثــانيــة:

اإلســـرائيلية من أســـاســـها، وأن يعيد تثبيت فكرة التجمع الذي ال يقتحم، أي فكرة بيروت 
أو ســــــــــتالينغراد. فقد قدم هذا اخمليم أقصــــــــــى ما يمكن أن تقدمه منطقة مغلقة، واصــــــــــالً 
باألمور إىل حد التذكير بأســـــــــــاطير املدن املقاومة. صـــــــــــحيح أنه نموذج مصـــــــــــغر، لكنه 

  ظرية احلرب اإلسرائيلية اجلديدة.نموذج حمبط بالنسبة إىل ن
طبعاً مل يكن خمليم جنين، وال حتى لنابلس أو غيرها، تخطي الظرف وهزيمة القوة 

  املهاجمة، لكنه أشار إىل هذا اإلمكان، وفتح الباب أمامه.
من أجل هذا يمكن القول إن معركة خميم جنين ســــــــتدخل التاريخ العســــــــكري للقرن 

ع. كما أنها ســــــتكون جماالً للدراســــــة العســــــكرية، ال من احلادي والعشــــــرين من باب واســــــ
زاوية أهميتها احمللية الفلســــــــطينية، وإنما من أجل أهميتها العامة؛ أي بســــــــبب اإلمكان 

  املتفجر الذي طرحته.
، قائد معركة اخمليم، سيقف يف التاريخ العسكري "أبو اجلندل"كذلك يمكن القول إن 

ليهــا خصـــــــــــمــه رئيس هيئــة األركــان العــامــة على منصــــــــــــة توازي املنصــــــــــــة التي يقف ع
اإلســــرائيلية وقتها، شــــاؤول موفاز، إن مل ترتفع فوقها. صــــحيح أن موفاز ســــحق اخمليم 
يف نهاية األمر، لكنه مل يفعل ذلك إالّ بعد أن أوصـــــــــــل اخمليم رســـــــــــالته: إن ســـــــــــتالينغراد 

  ممكنة يف القرن احلادي والعشرين.
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  خميم جنين، ملاذا؟
تماع عدد من األســـــــــــباب واملصــــــــــــادفات هو الذي أدى إىل جعل يمكن القول إن اج

  خميم جنين املكان املالئم إليصال الرسالة. وهذه األسباب هي:
: إن اخمليم حتول إىل نقطــــــة جتمع للمطــــــاردين من جــــــانــــــب قوات االحتالل،  أوالً

وللمطلوبين من الســـــلطة بناء على تعهدات أوســـــلو. وقد بدأت هذه احلركة منذ انتفاضـــــة 
. فمنذ ذاك احلين أخذ بعض العناصـــر املتمردة يجد مكاناً آمناً له يف 1996نفق ســـنة ال

ذاته. ومع انفجار االنتفاضـــــــــة الثانية تواصـــــــــل  "أبو اجلندل"اخمليم. وقد كان من هؤالء 
هــذا االجتــاه وتســــــــــــارع، بحيــث أصـــــــــــبح اخمليم مــأوى لبضـــــــــــع عشـــــــــــرات من املطــاردين 

  هؤالء والعدو. واملطلوبين. وكان نهر من الدماء بين
: إن تفاهماً ما جرى بين السلطة واملطلوبين يقضي بأن السلطة لن تالحقهم  ثانياً

. فكــل مطلوب من  إىل اخمليم. إنــه تفــاهم غريــب حقــاً، لكنــه حــدث على أرض الواقع فعالً
جانب الســـــــلطة حتت الضـــــــغوط اإلســـــــرائيلية، يســـــــتطيع أن يذهب إىل اخمليم من دون أن 

ة له. وعليه تكون الســـــــلطة وضـــــــعت هذا اخمليم، بإرادتها أو بغير يخشـــــــى اعتقال الســـــــلط
  إرادتها، خارج سلطتها. لقد صار منطقة ال تنطبق عليها القوانين ذاتها.

انطالقـاً من هـاتين النقطتين صــــــــــــار اخمليم مالذاً آمنـاً، إىل حـد مـا، ضـــــــــــمن  ثالثاً:
لوبون احملتمون به أن توازن القوى الذي كان قائماً قبل االجتياح. وقد اكتشـــــــــــف املط

البقاء فيه أفضــــــــل من اخلروج منه. يقول أحد املقاتلين األســــــــرى الذين خاضــــــــوا معركة 
من جتربـة االجتيـاحـات الســــــــــــابقـة تكونـت لـدينـا فكرة أن املكـان "اخمليم حتى النهـايـة: 

األكثر أمناً بالنســـــــــبة لنا هو داخل خميم جنين... مل يكن أمامنا إالّ أن نصـــــــــمد يف خميم 
  "خطر. ن ألن اخلروج منهجني

وهكذا جمع اخمليم كتلة مطلوبة من العدو ليس لها ممر انســــحاب، وليس لها مكان 
  آخر تذهب إليه.

إن املقــاتلين يف اخمليم كــانوا على عالقــة شـــــــــــــك، بــل عــداء أحيــانــاً، بــأجهزة  رابعــاً:
 لة يفالســـــــــــلطة األمنية. وعلى الرغم من احترام كثيرين منهم للقيادة الســـــــــــياســـــــــــية، ممث

الرئيس عرفــات، فــإن الشـــــــــــكوك كــانــت تمأل قلوبهم جتــاه نيــات أجهزة األمن. وقــد جرت 
قبل االجتياح الكبير حماولة إلخراج بعض املطلوبين من اخمليم ووضــــــــــعهم يف أماكن 
آمنة خارجه، على أالّ تطالهم يد اإلســــــرائيليين. إالّ إن هذه احملاولة باءت بالفشــــــل حين 

جهزة ربما أبعدهم من أجل تســهيل اقتحام اخمليم من جانب شــك هؤالء يف أن بعض األ
                                                            

)(   يف رام  "مواطن"هذا القول وغيره أدناه مما نقل على ألسنة األسرى مأخوذ من مسودة كتاب ستصدره مؤسسة
جمموعة مقابالت مع قادة املقاومة الذين شـــــــــــاركوا يف  . والكتاب"شـــــــــــهادات خميم جنين"الله قريباً بعنوان: 

القتال حتى ســــقوط اخمليم، أجراها معهم زميلهم الســــجين وليد دقة. ولعل هذا الكتاب أفضــــل كتاب عن جتربة 
 اخمليم حتى اآلن.
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.   اإلسرائيليين. وعليه فقد عادوا إىل اخمليم جميعاً
: تكوُّن مرجعية حملية للمقاتلين داخل اخمليم، وخصـــوصـــاً ملقاتلي كتائب  خامســـاً

األقصــــــــى. فهؤالء تخلصــــــــوا من الترتيب الهرمي الذي كان يمكن أن يجبرهم على التزام 
مرجعيتنا "ال يقتنعون بها. يقول أحد املقاتلين األســـــــــــرى من كتائب األقصـــــــــــى: مواقف 

صـــحيح أن هناك من كان يمُون عليهم يف وســـط قيادات  "العليا ككتائب مل تتعد اخمليم.
وكوادرها الوســــطى بفعل العالقات الشــــخصــــية، وبفعل أشــــكال الدعم الذي وفروه  "فتح"

  ن األوامر منهم يف احلقيقة.لهم يف وقت ما، لكنهم مل يكونوا يتلقو
: منح جتمع املطلوبين واملطــاردين اخمليم خبرة يف جمــال االشـــــــــــتبــاك  ســــــــــــادســــــــــــاً

، والشــهيد حممود طوالبة، والشــهيد زياد "أبو اجلندل"والتفخيخ. ومن هؤالء كان الشــهيد 
كان شــــــــبالً  "أبو اجلندل" عامر. ويمكن إرجاع خبرة بعض هؤالء إىل بيروت ذاتها. فـــــــــــــــــــ

  يعرف استخدام اآلر. بي. جي. وقت اجتياح بيروت.
وقوع اخمليم يف دائرة تتميز بوجود قوي للروح الدينية اجملاهدة، األمر  ســـــــــــابعاً:

الذي دفع بفكرة االســـــــتشـــــــهاد إىل حدودها القصـــــــوى. يقول أحد األســـــــرى إنه من منطقة 
  كل املناطق. ، الذي جرى تعميمه يف"الشهيد هو القائد"جنين خرج شعار 

: إن اخمليم تعرض الجتياحات متواصــــــــلة قبل االجتياح الكبير. وقد بلغ عدد  ثامناً
هذه االجتياحات خمســــة أو ســــتة. وكان آخرها وقع قبل أســــبوعين من االجتياح الكبير، 

  األمر الذي منح املقاتلين خبرة والناس معرفة.
 نحو الهرب واالستسالم، وهكذا فقد كان كل شيء يف اخمليم يدفع نحو املواجهة ال

  األمر الذي مكن اخمليم من إيصال رسالته التي حتدثنا عنها.

  كيف حسمت املعركة
يف كل حال، تمكن املقاتلون يف اخمليم من صـــــد أغلب الهجمات اإلســـــرائيلية حتى 
. مل تتمكن الــــدبــــابــــات من التقــــدم إالّ ببطء، على الرغم من أن  اليوم الســــــــــــــادس تقريبــــاً

الت األلغام املزروعة يف الشـــــــوارع، بســـــــبب عنف املواجهة. لكن يف اليوم الكاســـــــحات أز
  السادس حدث تطوران رئيسيان أثّرا يف سير املعركة، بل أديا إىل حسمها:

بدء اخلروج املكثف للمدنيين من اخمليم. فبعد أن اشـــــــــــتد القصـــــــــــف وتزايدت  األول:
أو أنهم اضــــطروا إىل الســــماح اإلصــــابات بين املدنيين، ســــمح املقاتلون لهم باملغادرة، 

لهم بذلك نتيجة ضـــغط الشـــارع وخماوفه. وكان اإلســـرائيليون يف الواقع ينتظرون هذه 
اللحظــة ويــدفعون نحوهــا. فقــد كــانوا يحــاولون إقنــاع املــدنيين بــاخلروج عبر مكبرات 

  الصوت، وربما عبر إيقاع اإلصابات بينهم.
. فقد صـــــــعب تموينهم، وصـــــــار وبدءاً من هذه النقطة صـــــــار وضـــــــع املقاتلين حرج اً

العثور على املاء مشكلة، وخصوصاً بعد أن أصيبت أنابيب املياه يف اخمليم. ويف اليوم 
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. يقول أحد احملاربين األســــــــرى:  حصــــــــل نقص يف "التاســــــــع أصــــــــبح الوضــــــــع حرجاً جداً
الطعام يف اليوم التاســـــــــع، أي بعد خروج األهايل من اخمليم... بعد اليوم التاســـــــــع أخذنا 

  "عتمد على جتميع أباريق ماء ووضعها يف البيوت التي نمر بها.ن
هــذا وكــان املقــاتلون خــاضـــــــــــوا منــذ اللحظــة األوىل لالجتيــاح حربــاً جــديــة لتطمين 
األهايل، وبث الثقة يف نفوســــــــــهم، وإقناعهم بعدم مغادرة اخمليم. وقد قاموا يف ســــــــــبيل 

إلســـــــــــرائيليـــة التقـــدم تم تنظيم ذلـــك بكثير من املبـــادرات. فمثالً، عنـــدمـــا بـــدأت القوات ا
احتفــال غريــب جــداً وبهيج إلشـــــــــــعــار النــاس بــالثقــة وعــدم اخلوف: أطلقــت ألعــاب نــاريــة 

يملك عدة صــــــــوفية بضــــــــرب طبوله  "اخلاروف"احتفالية يف الســــــــماء، وقام شــــــــيخ يدعى 
.   وصنوجه يف حارات اخمليم، األمر الذي أثر يف معنويات الناس إيجاباً

ت الصــــــوت يف اجلوامع بكثافة لنفي الشــــــائعات وإطالق بعد ذلك اســــــتخدمت مكبرا
شـــــــــــــائعـــات مضـــــــــــــادة. وكـــانـــت مكبرات الصـــــــــــوت هـــذه تـــدعو اجلنود اإلســـــــــــرائيليين إىل 
االســــــــــتســــــــــالم، وهو عين ما كان يحدث على خطوط التماس يف حصــــــــــار بيروت. وكان 
املقاتلون أعدوا مكبرات صــــوت إضــــافية يف حال توقفت مكبرات الصــــوت يف املســــاجد 

  عمل.عن ال
لكن الضـــغط اإلســـرائيلي وصـــل إىل حدود أرغمت املقاتلين على قبول فكرة مغادرة 

  األهايل، على الرغم من بقاء عدد بسيط أصر على مشاركة املقاتلين يف مصيرهم.
وصـــــــــول معدات جديدة، ومنها جرافة ضـــــــــخمة، إىل مســـــــــرح العمليات. فمنذ  الثاين:

يدان. وعلى الرغم من أن املقاتلين وصـــــــــــول هذه اجلرافة الضـــــــــــخمة جرى انقالب يف امل
خــــاضـــــــــــوا بعض أجنح معــــاركهم بعــــد وصـــــــــــولهــــا، ومنهــــا املعركــــة التي خســـــــــــر فيهــــا 
اإلســرائيليون ثالثة عشــر قتيالً، فإن املعركة حتولت بعد وصــول هذه اجلرافة إىل هروب 

  دائم من أنيابها. مل تعد الدبابة، أو املروحية، هي العدو األول وإنما اجلرافة.
تم اســــــــــتخدام اجلرافة يف اليوم الســــــــــابع (هناك من "أحد املقاتلين األســــــــــرى:  يقول

يقول الســــــــــــادس) لالجتيــاح يف حــارة الــدمج. وقــد أحضـــــــــــروهــا بعــد أن واجهوا مقــاومــة 
افة مل نتوقع دخول اجلر"ويضيف آخر:  "شرسة يف تلك احلارة التي تتميز بضيق أزقتها.

. مل تؤثر فيها العبوات وال حتى قذيفة آر. بي. التي أطلقنا عليها اســـــــم الغول إىل اخمليم..
جي. أطلقهـــا األخ أبو اجلنـــدل (ويبـــدو أنـــه كـــان يحمـــل قـــاذف اآلر. بي. جي. الوحيـــد يف 

ويزيد مقاتل  "اخمليم). وأذكر أنه ســــــقط ســــــقف بيت على اجلرافة ومل يحصــــــل لها شــــــيء.
فلم تتأثر. حاول أحد ثم تقدمت جرافة من مركز اخمليم... فجّرنا بها عبوة ناســــفة "آخر: 

اإلخوة حرقها من خالل الوقوف على ســـطح أحد املنازل وســـكب البنزين وإشـــعال النار، 
  "لكن من دون جدوى.

  وهكذا جنحت اجلرافة.
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  جنحت حيث أخفقت الدبابة واملروحية.
كانت اجلرافة، إذاً، بطل اجلانب اإلســــــــــرائيلي. لهذا أعطي ســــــــــائقوها النياشــــــــــين من 

  اإلسرائيلي؛ فقد صارت رمز انتصاره يف اخمليم.اجليش 
بعد ذلك أخذنا ننســحب من بيت "يصــف أحد املقاتلين الوضــع بعد وصــول اجلرافة: 

  "لبيت، حيث أن بقاءنا يف موقع واحد يعني أنه سيتم دفننا أحياء.
لكن ملاذا تأخر اإلســـــرائيليون يف اســـــتخدام اجلرافة الضـــــخمة؟ هل ألنهم مل يكونوا 

قدراتها جيداً يف مثل هذه احلال، أم أنهم كانوا ينتظرون خروج املدنيين؟ هذا يعرفون 
  سؤال ال نستطيع اإلجابة عنه باملعلومات التي لدينا.

يف كل حال، فعند اســـــــــتســـــــــالم آخر املقاتلين شـــــــــوهد أكثر من عشـــــــــر جرافات تقوم 
  بعملها يف أنحاء اخمليم!

  لكن هذا األمر يطرح سؤالين:
للجرافة أن تكون بهذه األهمية يف حال جتمع سكاين يف بناء صلب أوالً: هل يمكن 

  يختلف عن أبنية اخمليم الهشة؟
: إذا كان اقتحام مكان يقتضـــــــــــي جرفه وإزالته عن وجه األرض، فهل يكون  ثانياً

  هذا اقتحاماً يف احلقيقة؟
إن اقتحام مكان يختلف طبعاً عن تدميره. وهكذا تصـــــل نظرية احلرب اإلســـــرائيلية 

ىل مأزق. فإذا أردت اقتحام مكان عليك أن تمحقه. وتطبيق مثل هذا على جتمع سكاين إ
  كبير قد يعني ضربه بقنبلة نووية.

وعليـــه فـــإن تـــدمير اخمليم، أو بصـــــــــــورة أدق تـــدمير معظمـــه، يلغي فكرة االجتيـــاح. 
وبــالتــايل يمكن احلــديــث عن اجتيــاح نــابلس أو خميم بالطــة، لكن ال يمكن احلــديــث عن 

  ام خميم جنين. فلم يعد هناك خميم كي يقتحم.اقتح
ما جرى يف خميم جنين مل يجر يف خميم بالطة. فاجلرافة مل تكن ضـرورية هناك، 
أو مل تكن مكتشــــــــفة بعد، أو لعل املقاومة مل تكن بالضــــــــراوة التي كانت عليها يف خميم 

نتقال ى االجنين بحيث ترغم اإلســـرائيليين على اكتشـــاف اجلرافة؛ أي بحيث ترغمهم عل
. لذا فقد اقتُحم اخمليم بالطريقة املتســلســلة، وفُجّرت عبوات "التدمير"إىل  "االقتحام"من 

  الشوارع بقذائف املروحيات.
أمّا يف خميم جنين فلم يكن تكتيك االقتحام املتســـــــــــلســـــــــــل هو التكتيك الســـــــــــائد. مل 

م اســـــــــــتفـادوا من ينجح هـذا التكتيـك كمـا جنح يف أمـاكن أُخرى. ويبـدو أن مقـاتلي اخملي
جتربة األماكن األُخرى فتمكنوا من قلب التكتيك واســــتخدامه ضــــد اإلســــرائيليين. أي أنه 
كان هناك اقتحام متســــلســــل مضــــاد قام به املقاتلون لنصــــب الكمائن للعدو. يقول أحد 

كنــا نقوم بفتح ثغرات يف البيوت وعبرهــا، وننتقــل من خاللهــا... كنــا نكمن "املقــاتلين: 
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هـــذه البيوت ويف هـــذه الثغرات كي نفـــاجئهم. وقـــد تمكنـــا بفعـــل ذلـــك من  للجيش داخـــل
وهذا يعني أن قلب التكتيك جرى  "الســـــــــــيطرة اجليدة يف البداية على كل مناطق اخمليم.

مبكراً، وبفعل دراســــــــــــة حاالت االقتحام يف املناطق األُخرى واالســـــــــــتفادة من خبرتها. 
 تكتيك فتح"اد العامر كان هو مبدع وبحســـــب بعض املقاتلين األســـــرى، فإن الشـــــهيد زي

  "املنافذ والثغرات من بيت لبيت، والتي استخدمها العدو يف خميم بالطة.
فيمــــا يخص عبوات الشـــــــــــوارع فــــإنهــــا مل تكن ذات نفع يف خميم جنين، حيــــث تم 

، وهي عبوات حمليــة "األكواع"تفجيرهــا عبر كــاســـــــــــحــات األلغــام. لــذا كــان التركيز على 
ملواســـير املعدنية، التي كثيراً ما كانت ســـالح األشـــبال. لكن العبوات الصـــنع مكونة من ا

اجلانبية كانت شـــديدة التأثير. فقد كان حممود طوالبة اكتشـــف، قبل اســـتشـــهاده، أن يف 
 . اإلمكان تفخيخ مواسير املياه واحلنفيات على حيطان اخمليم. وكان هذا أسلوباً مبتكراً

واســـــــير واحلنفيات املمتدة على جدران بيوت اخمليم. تم تفخيخ امل"يقول أحد املقاتلين: 
كــان اجلنود يظنونهــا مواســـــــــــير مــاء فيقتربون منهــا بــدون حــذر حلــاجتهم إىل اجلــدران 
لالحتماء بها، وعندها يتم تفجيرها، وهي عادة ما تكون بمســـــــــــتوى رأس اجلندي الذي 

  "يحتمي باحلائط.
اإلســـــــــرائيلي، الذي وقفت كل  هذه التكتيكات أطالت أمد املواجهة، وأحرجت اجليش

قياداته على مشــارف اخمليم تراقب املعركة وتقودها. فقد حتول صــمود اخمليم إىل عار 
  لنظرية احلرب اإلسرائيلية وتشكيك يف جدواها.

وعندما اســــتســــلم آخر املقاتلين يف اليوم احلادي عشــــر كان هناك، بحســــب شــــهادة 
قبون مشــــهد االســــتســــالم. كانوا يريدون جندي يرا 000.20آخر املقاتلين األســــرى، نحو 

أن يبصـــــــــروا بأعينهم من حقق معجزة صـــــــــمود اخمليم. فقد فعل هذا اخمليم ما مل تفعله 
مدن كبرى تعرضــــــــــــت لالجتياح، مقدمًا أقصـــــــــــى ما يمكن تقديمه يف منطقة صـــــــــــغيرة 

  ومغلقة، ومبيناً احلدود التي يمكن لصمود مثل هذه املناطق أن يبلغها.
بة املواجهة املســـلحة كلها يف االنتفاضـــة الثانية جرت على أرض والغريب أن جتر

اتفاق أوســـــلو. فمن دون هذا االتفاق املكروه مل يكن يف اإلمكان وصـــــول حتى هذا القدر 
الضـــــــــــئيل من األســـــــــــلحة إىل أيدي الناس. كما أن من دونه مل يكن ليتدرب األلوف على 

ل مناطق شـــــبه آمنة هي ما يدعى اســـــتخدام هذه األســـــلحة. وفوق هذا كله مل تكن لتتشـــــك
بمناطق (أ) التي كانت حتت ســـيطرة الســـلطة. ففي هذه املناطق تم التدرب على الســـالح، 
وعلى حتضــــــير املتفجرات والعبوات، يف ظل وضــــــع شــــــبه آمن دام بضــــــعة أعوام، إىل أن 

 نجاء االجتياح ليدمر هذه الدفيئة كما ســـــــــــماها اإلســـــــــــرائيليون. لكنها مل تدمر إالّ بعد أ
  زرعت فكرة املواجهة املسلحة، وفرضت جتربتها، ووضحت حدودها.
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  جمزرة أم أسطورة؟
لكن مــا الــذي جرى حتى انتقلنــا من احلــديــث عن صـــــــــــمود اخمليم يف حلظــة مــا إىل 

  احلديث عن جمزرة؟
  كيف حدث أن مأثرة الصمود نُسيت ملصلحة احلديث عن جمزرة؟

مــدروس، إلخفــاء البطولــة والقفز ثمــة أنــاس يعتقــدون أن هــذا جرى عمــداً، وبشـــــــــــكــل 
عنها. لكن األمور فيما يبدو مل تكن كذلك. إذ نفهم من شـــــــــــهادات املقاتلين األســـــــــــرى أن 
شــــــرارة فكرة اجملزرة خرجت من اخمليم؛ أي أن املقاتلين هم املســــــؤولون عن التشــــــوش 
الذي حدث. فقد ظن قســـــــــــم منهم أن احلديث عن جمزرة وعن قتلى باملئات قد يؤدي إىل 

كبيل أيدي اإلســــــرائيليين ومنعهم من ارتكاب اجلرائم. كما أن هؤالء كانوا يعتقدون أن ت
تضـــــــــــخيم األمور إىل هذا احلد قد يدفع اجلمهور العربي إىل الثورة. وعليه، فقد كان هذا 
نوعاً من احلرب اإلعالمية املقصـــــودة. وتصـــــاعد هذا األمر بعد املعركة التي ســـــقط فيها 

. فقد خشــي املقاتلون أن تدفع هذه اخلســارة اإلســرائيليين ثالثة عشــر عســكرياً إ ســرائيلياً
إىل اجلنون. لـــذا رفعوا حـــدة احلـــديـــث عن اجملـــازر. بـــل إنهم أعلنوا أن جميع املطلوبين 
. يقول أحــــد املقــــاتلين  قتلوا، وذلــــك كي يخففوا الضـــــــــــغط عنهم، ومل يكن هــــذا حقيقيــــاً

باً إعالمية بهدف كســــــــــــب الرأي العام كل املبالغة يف عدد القتلى كانت حر"األســـــــــــرى: 
وإثارته ضـــــد جرائم العدو البشـــــعة وردعه، يف الوقت ذاته، عن القيام باملزيد... وقد رأى 

  "بعضنا أن هذه اإلشاعات كانت مضرة ومل تفدنا بشيء.
ذكر هنــا أن تصـــــــــــريح شـــــــــــمعون بيرس فيمــا يتعلق بــاخمليم، والــذي أعلن فيــه أن  يــُ

مذابح يف اخمليم، متحدثاً عن أرقام كبيرة من القتلى، ســاهم  اإلســرائيليين ربما ارتكبوا
يف تثبيت ما أراد املقاتلون أن يكون حرباً إعالمية. وعليه فقد نُســـــــيت حكاية الصـــــــمود 

  لتحل حملها حكاية اجملزرة.
لقد كان هناك طبعاً جرائم حرب ارتكبها اجليش اإلســـــــرائيلي يف اخمليم؛ إذ تم قتل 

 يكن هناك جمازر على نطاق واســـــــع. فقد بلغ عدد الشـــــــهداء من مدنيين وأســـــــرى. لكن مل
. أمّا املدنيون فقد بلغ عدد الشــهداء منهم  35املقاتلين نحو  ، إضــافة إىل عدد 25مقاتالً

كثير من اجلرحى. وعليــــه، كــــان هنــــاك نوع من التوازن يف عــــدد القتلى بين الطرفين. 
. 28فبحســـب اإلســـرائيليين كان عدد قتالهم  لكن املقاتلين يعتقدون أن العدد هو  جندياً

35 .   قتيالً
يف كل حال، كانت معركة اخمليم معركة شـــــــــديدة التعقيد ومفعمة بالدروس والعبر 
يف اجملالين العســـــكري والنفســـــي، ويف جمال العالقة باألهايل وبوســـــائل اإلعالم. وكل 

املواجهـة يف هـذا بحـاجـة إىل الـدراســــــــــــة والتقويم. لكن من ســـــــــــوء حظ جتربـة اخمليم أن 
احلرب األميركية على العراق مل تتمكن من حمل رسالته. فهناك تساقطت املدن العظمى 
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من دون قتال كما تســـــــقط أوراق اخلريف. وبدا كأن صـــــــرخة اخمليم كانت جمرد صـــــــوت 
صـــــــارخ يف البرية. لكننا نظن أن هذه حلظة موقتة، وأنه ســـــــيجيء الوقت الذي تســـــــتعاد 

  وتستوعب. فيه هذه التجربة، وتدرس،
ولعــل الــدرس األول لهــذه التجربــة يتمثــل يف إرادة القتــال. فمن دون إرادة قتــال لن 
تنفع األســــــلحة واجليوش، ولن ينفع حجم املدن، وال عدد ســــــكانها. وعليه فهذه التجربة 

ىل، وأن إرادته فوق تعيد تثبيت احلقيقة األســــــــــاســــــــــية، وهي أن اإلنســــــــــان هو القيمة األو
 التكنولوجيا.
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