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في معنى «الممانعة» ...جبهة �ساخنة في حرب المفاهيم
} عبد الفتاح نعوم
ح�ي�ن�م��ا ت��ش��ارف ال��ح��رب ال ��دائ ��رة ع �ل��ى س��وري��ة ب�ج�م�ي��ع معانيها
وتمظهراتها ،وحينما يصبح االستسهال المقرون بالتسطيح أسلوبا ً
رائ �ج �ا ً ف��ي معالجة مختلف القضايا والمفاهيم ف��ي اإلع�ل�ام ،يصبح
ل��زام�ا ً أيضا ً ال��وق��وف على تلك المفردات والتعابير لتبسيط فهمها ال
تبسيطها هي .فمنذ أن تح ّولت مطالب اإلص�لاح والتغيير المشروعة
إلى رأسمال مرهون لحسابات جيوبوليتيكة صرفة ،ت ّم «تخييل» وعي
الناس ليغدو شعار مثل «الممانعة» مجرد سخافة وكالما ً فارغا ً يغطي
به «نظام الحكم» في سورية على «جرائمه» و»عمالته» وعدم رغبته في
النظر في المطالب العادلة للسوريين أو «قدرته» على ذلك ،لذا يصبح
ضرويا ً تبيان المفاهيم للرأي العام كي ال تضيع الحقائق وسط ضجيج
التحليالت وال�ت��وق�ع��ات وال �ت��أم�لات ،ال سيما أن الكثير م��ن القضايا
المتعلقة بشؤون السياسة ورسم الخرائط هي مواضيع معقدة بقدر
ما ال يتيح فهمها بشكل سليم لغير المتخصصين ،وبما تعنيه الكلمة من
صرامة وجدية عالم السياسة المحترف ،لذا تغدو تلك المهمة (توضيح
المفاهيم) ضرورة مستعجلة.
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ،ي��ط��رح اإلع �ل��ام ال �م �م �ل��وك الص� �ح ��اب المصالح
الجيوبوليتيكة كل عنوان من العناوين المذكورة على أساس أنه حقيقة
غير قابلة للمناقشة أو لإلتيان بما يخالفها .لكن لننظر في األسلوب
وأي خلط يحدثونه
ال��ذي يتأ ّول به خصوم سورية عبارة «الممانعة» ّ
بين المفردة وإن على نحو لغوي داللي تداولي ،ومفردات أخرى مثل
« المقاومة» .بحيث أن مفردات أو عبارات من هذا النوع تندرج ضمن
مستويات متعددة من الفهم والتعقيد ،فهي أدوات تعبئة وتحريض وفي
الوقت نفسه مفاهيم صلبة يمكن دراستها على نحو أكاديمي ،كما هو
الشأن بالنسبة إلى مفاهيم مثل «الطبقة» و»الهوية» و»الثقافة» .فحينما
تقول الدولة السورية إن الممانعة هي حجر الزاوية في هويتها ،فهي
تنطلق من معطى أن «إسرائيل» عدو مصيري والعالقة الوحيدة التي
تربط العرب به هي عالقة صراع ال هوادة فيه ،صراع سينتهي حتما ً
بوجود أو ع��دم ألح��د طرفيه ،و»إس��رائ�ي��ل» على األق��ل تنظر بالمنظار
نفسه إلى الشعوب العربية ،ألنها دولة عنصرية فاشية ورقم أساسي
ف��ي معادلة ال��رأس�م��ال العالمي ال��ذي تخدمه وي��ا لألسف أي�ض�ا ً أعتى
ديمقراطيات العصر ضد أمنيات مفكري وفالسفة األن��وار ورغباتهم
وأحالمهم.
فهم كهذا سيفضي الى عالقة مع هذا الكيان هي في أدنى مستوياتها
عالقة قطيعة دبلوماسية وثقافية وسياسية واقتصادية ،وف��ي أعلى
مستوياتها ،متى أمكن ذل��ك ،عالقة ح��رب مباشرة ض��روس ال تبقي
ح�ج��را ً على ح�ج��ر .إذا فهمنا طبيعة ال�ع��دو وطبيعة ال��دول��ة السورية
وحلفها ،وفهمنا طبيعة المشروعين سنفهم ما تعنيه عبارة «ممانعة»

بمعنى االمتناع عن رب��ط أي قناة و ّد كيفما كانت مع ع��دو يسعى إلى
إب ��ادة ش�ع��وب ي��راه��ا وف��ق عقيدته الصهيونية الشوفينية «غوييم»
يستحقون الدوس باألقدام والقتل ويحق لليهودي أن يمارس في حقهم
كل ما يح ّرم عليه في عالقته مع اليهودي بحسب نصوص العهد القديم
وكما يعتقد ذلك بشدة حاخامات الدولة الصهيونية وآباؤها ،ويرون
شعوبنا بمنظار السياسة وال�م��ال شعوبا ً بلهاء حقيرة متخلفة تملك
ما ال تستحقه من مقدرات ينبغي السطو عليها وتسخيرها للماكينة
االقتصادية العالمية.
هذه «إسرائيل» التي يراها  -كل الذين يتهمون سورية بأنها ترفع
الممانعة ش�ع��ارا ً فحسب – كيانا ً يمكن التصالح معه والعيش اآلمن
ال��ى جانبه ،بل يسعون إل��ى إقامة المؤتمرات معها وال يمانعون في
أن يصافحوا قياداتها ويبادلونهم التحايا والتطمينات وأداء الخدمات
في «اإلي�ب��اك» ،بل يباركون جميع االتفاقيات العربية معها التي تروم
التطبيع بمستوياته كافة يجتهد مفكروهم كي يبرروا ذلك .هل سورية
تقوم بشيء من ذلك؟
سورية تمتنع عن كل ما يمكن أن يجمعها بـ»إسرائيل» ،وتعلن في كل
مناسبة وغير مناسبة بأن «إسرائيل» عدو وأن أي إنسان مهما يكن دينه
أو فكره أو عرقه يريد أن يحمل السالح في وجه «إسرائيل» فسورية
وإيران على وجه التحديد مستعدتان لمنحه السالح وما يرتبط به من
أوجه الدعم .هذا ليس أمرا ً مخفيا ً أو مقلقا ً لسورية بل مبعث فخر لها
وال يستطيع أحد إنكاره ،لكن الخصوم يثيرون قضية بعينها لمغالطة
الرأي العام والحط من مكانة سورية وقيمة مشروعها الممانع .يثيرون
قضية الجوالن ولماذا لم يطلق النظام رصاصة واحدة السترداده؟ ولِ َم
ال يرد على الهجومات «اإلسرائيلية» على أراضي سورية إن كان ممانعا ً
حقاً؟
عندما تطرح ه��ذه القضايا بهذا التسطيح فانها تظلم علم الحروب
وتظلم معطيات التاريخ ،بل إن الصحافي ال��ذي يثيرها بنبرة الواثق
ال��ذي حقق إنجازا ً مستندا ً إلى منهج التحقق التاريخي أو إلى خبرات
الدراسات االسراتيجية وفنون إدارة المعارك .هذا ال يتجاوز ما يلوكه
الذين يوجهون خطابا ً يظهر أنه منطقي للغاية أمام مشاهد لم يتخرج
تخصصي يدفعه الى البحث والتنقيب والشك في
من برنامج دراسات
ّ
كل ما يرد على سامعيه أو ناظريه.
في المعارك يكون التوقيت الذي يضعه كل طرف عنصرا ً حاسما ً في
نصره إذا استطاع أن يجر العدو الى معركة غير مستعد لها« .إسرائيل»
تختار توقيتها وس��وري��ة ال ت��رد ،خاصة ف��ي ظ��ل ال�ح��رب ال��دائ��رة بين
سورية وعدو من صنف آخر .ولن يكون الجيش السوري غبيا ً وينجر
إلى جبهة أخرى في فترة انشغاله بالجبهة الداخلية .أما في ما يخص
الجوالن فمن يدرس التاريخ يعرف أنه كان في إمكان سورية أن تحصل
على الجوالن عشية نصر تشرين لو نحت منحى مصر ،وال يعتقدن أحد

أن مصر أعادت سيناء بنصر الجيش في الميدان .فقد حوصر الجيش
المصري لمدة ليست بالقصيرة بعد كسر خط بارليف ،وك��ان ممكنا ً
أن تمتد المعارك ألشهر ،ولوال ضربات الجيش السوري في الجوالن
وهرولة السادات للصلح والتفاوض ومن تم التحضير لكامب ديفيد لما
رست معادلة األرض مقابل السالم ،سالم يعيد األرض مقابل اعتراف
مخز ف��ي ح��ق «إس��رائ �ي��ل» ف��ي ال��وج��ود ،وه��و االع �ت��راف ال��ذي ستظل
س��وري��ة ممتنعة عنه م��ا دام��ت فلسفة بعث روح ال�ع��روب��ة التي تنشد
وحدة هذه الشعوب واستقاللها وكرامتها هي البوصلة ،وما دامت روح
األرسوزي وفارس خوري وابراهيم هنانو ترفرف تنير دروبها.
سورية في زمن التنازالت فضلت االحتفاظ بخط العداء لـ»إسرائيل»
على أن تعيد قطعة أرض وتف ّرط في القضية الجوهرية المتمثلة في
أن «إسرائيل» عدو ينبغي إزالته من األرض عاجالً أو آج ً�لا وال صلح
وال س�لام معه ،في حين سعت «إسرائيل» وحلفها ُم��ذاك في مختلف
المناسبات ال��ى اق�ن��اع س��وري��ة بالعدول ع��ن موقفها وتسلّم الجوالن
في أق��رب فرصة ،وآخ��ره��ا كانت الوساطة الفرنسية سنة  2009في
المفاوضات .فالموقف السوري الذي تقدم شرحه ترتبت عليه نتيجة
استراتيجية :يتعلق األمر بالدعم المطلق للمقاومة في كل من فلسطين
ولبنان ،ولذلك يصح تسمية النظام السوري بنظام المقاومة والممانعة،
ألنه يعتقد ان الجوالن سيعود من دون رضوخ للشروط التي تمليها
«إسرائيل» وحلفاؤها الذين ال مانع لديهم من وج��ود سورية موحدة
وقوية وإيران نووية ،شرط أالّ يكون هناك محور عدواني لـ»إسرائيل»
يتربص الفرص إلثخانها بالجروح ،بل ال يتوانى عن دخول حرب على
جميع الصعد تنتهي بدحر هذا الكيان الشوفيني العنصري اإلمبريالي
وإق��ام��ة دول ��ة وط�ن�ي��ة فلسطينية ي�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا ال�م�س�ل��م والمسيحي
واليهودي.
أم��ا في ش��أن فتح ح��رب سورية ـ «إسرائيلية» ،فيجب ان نأخذ في
الحسبان أن األمر ال يتعلق بنزهة بل بحرب إقليمية يراها الطرفان معا ً
بمنظار الربح والخسارة في المرحلة الراهنة وليس بمنظار صحافي
تافه يجتر أمنيات أسياده ،وإذا قامت هذه الحرب لن يكون رأي القائلين
اآلن ان النظام ال �س��وري ك��اذب ف��ي ممانعته ألن��ه ل��م ي�ق��دم عليها ،بل
سيقولون عندئذ إنه مخطئ في حربه وإن «إسرائيل» ال تستحق حربا ً
ضدها وإنه يجلب الخراب! يعيد التاريخ نفسه ومثل هذا الخطاب قيل
عشية ح��رب « .2006إسرائيل» ع��دو مقيت لكن القابعين بيننا أخطر
وأقوى ،لذا يقول غيفارا« :إذا أردت أن تقاوم فاشحن مسدسك بعشر
رصاصات ،واحد للعدو وتسع للعمالء» .وال كالم يقال لمن يرى أمامه
برأي العين دولة تدعم المقاومة بال قيد أو شرط ثم يغض الطرف عن
ذلك ليلومها على عدم إقدامها على حرب انتحارية كانت ستقضي عليها
منذ زمن بعيد وتسهل على األعداء دحر المقاومات التي لن تجد سنداً.
لعلّه واضح جدا ً ماذا يريد هؤالء ،وواضح ما لم تمكنهم سورية منه.
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حم�ص ح�ضارة الزيتون واللوز...
كرميهما!
ولي�ست ْ
} غدير سلمان
ما حصل في حمص البارحة من ردود فعل غير حميدة طالت حي كرم
الزيتون بعيد التفجير اإلرهابي الذي حدث في حي كرم اللوز ،يأتي في
سياق الشرخ االجتماعي الطائفي الذي أصاب سورية منذ بداية األزمة
عامة ومحافظة حمص خاصة ،والتي نالت النصيب األكبر من حمالت
التهييج الطائفي واالستهداف الممنهج لنسيجها االجتماعي المتنوع،
لغايات وأسباب دنيئة تخص تجار السياسة واألوطان قاطني الفنادق
والذين ُطلب منهم «أم��را ً وليس فضالً» من قبل أسيادهم في أميركا
و«إسرائيل» وأولياء نعمتهم في الخليج أن تكون حمص نواة التفجير
الطائفي .وكان الرجاء الوحيد لهؤالء لرفد الغزو «القاعدي» ،الذي كنا
بدأنا نشهد إرهاصاته في تلك الفترة بأبناء البلد الذين لم يخترقهم الفكر
التكفيري البحت ،أمالً في أن يصنع الدم الطائفي ما عجز عنه الغسيل
الفكري بأدواته اإلعالمية واالجتماعية.
الديني
بتوسطها
حمص التي أغرتهم بتوسطها الجغرافي ،خذلتهم
ّ
ّ
وال��ذي كان رغم محدوديته في العديد من المناطق كفيالً في النهاية
بتعرية المرتزقة األجانب ومأموريهم من إرهابيي الداخل أمام الجيش
العربي السوري ،ما ساعد الجيش العربي السوري في تحقيق تقدم
متسارع على أرض كبرى محافظات سورية مساحة ،ما نقل حمص من
ص��دارة الئحة المناطق الساخنة إلى ص��دارة مالحم الجيش السوري
وإنجازاته المتسارعة ،من المدينة إلى القصير وال��زارة م��رورا ً بقلعة
الحصن وغيرها من اإلنجازات المهة.
في سياق هذا السرد للوقائع ،ال أجد مبررا ً لتخوف البعض بسبب
حوادث ليلة البارحة األليمة بطبيعتها ،من أن تعود حمص إلى ما كانت
عليه في منتصف األزمة ،أو من اشتعال نا ٍر طائفية ال تحمد عقباها كما
يصفون ،فالمرتزقة الذين تسببوا بما حل من دمار كبير في حمص لم
يصمتوا بفعل صوت الوعي والعقل والسكينة الذاتية ،بل كان الجيش
العربي السوري بقوته وعل ّو كعبه في العمليات الميدانية هو من سحق
ذكرهم وفكرهم اإلره��اب��ي إل��ى غير رجعة ،واألم��ر الثاني أن الشعب
الحمصي الحقيقي وال ��ذي ل��م تعبث برجاحة عقله وأص��ال��ة انتمائه
الوطني مئات الماليين م��ن ال ��دوالرات مصحوبة ب��آالف اإلرهابيين
وأط�ن��ان الحديد التي سلطت على أعناقه ،ل��ن تنجح بعض الحوادث
الفردية ،على مرارتها ،في ج ّره إلى حرب أهلية لم تكن يوما من ثقافته
أو تراثه العريق.
كرم الزيتون وكرم اللوز هما الحيّان اللذان كانا ضحيتين للعديد من
االستهدافات اإلرهابية عبر األزمة ،والطائفية منها خاصة ،لكن التاريخ
للمفارقة ي��روي أن ح��وض البحر المتوسط وس��وري��ة ب��األخ��ص هي
الموطن األصلي ألول شجرتي زيتون ولوز على وجه األرض ،فكيف
للزيتون واللوز أن يكونا شاهدين على عقوق أبنائهما بعد هذا اإلرث
الحضاري الهائل التي امتازت به سورية عبر تاريخها المشرق.

حكايات الغدر والموت والدم� ...أ�سرار اغتيال «�أبو جهاد» �أ�شر�س مقاتلي الدولة العبرية
} العميد فايز منصور
(لمناسبة استشهاد مؤسس الكفاح المسلح بفلسطين)

 ...ومن ولد بطال ال يموت إالّ بطالً ،ومن ولد جبانا ً لن يموت إالّ جباناً،
ويسخر من الجروح من ال يعرف األلم ،ويعرف الميدان من كان في الميدان
ومن يعرف الرجال يكون بين الرجال حين يع ّز الرجال.
على مسافة نحو عشرين كيلومترا ً شرق العاصمة التونسية تونس ،تقع
منطقة حمام الشط .قرية هادئة وجميلة تطل على خليج تونس ،ومنذ نهاية
عام  1982أصبحت مقر منظمة التحرير الفلسطينية العسكري والسياسي
ومقر حكومتها في المنفى بعدما أجبرت المنظمة على ترك مقرها في بيروت
عام  1982حيث حاصرها الجيش «اإلسرائيلي» وشن عليها حربا ً مدمرة،
فعرض الرئيس التونسي األسبق الحبيب بورقيبة على الفلسطينيين هذه
المنطقة لتكون مالذا ً لهم .شهد المكان الهادئ ليلة  16نيسان  1988تسلل
فريق «كوماندوز» «إسرائيلي» واغتيال الرجل الثاني في فتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية خليل إبراهيم محمود الوزير المعروف باسم «أبو
جهاد» ،على مسافة نحو  2500كيلومتر من «إسرائيل».
مصير «أبو جهاد» تقرر ألسباب كثيرة ،إذ وجد «اإلسرائيليون» أنه يؤدي
دورا ً حرجا ً في االنتفاضة الفلسطينية ،فقد كان «مهندسها» و«منظرها» ،ثم
اكتشفت االستخبارات «اإلسرائيلية» أنه يوجه شخصيا ً العمليات في الضفة
الغربية وغزة بإرسال نداءات تمر عبر دائرة اتصاالت عالمية في جنيف
وفي المدن األوروبية األخرى إلخفاء منشأ االتصاالت .كان «أبو جهاد»
همزة الوصل بين قيادات المنظمة واالنتفاضة ،والمسؤول عما يحدث في
األرض المحتلة مدة  15عاماً ،وكان شبّان االنتفاضة يحترمونه ،فقد قاتل
ضد «إسرائيل» شخصياً ،على عكس شخصيات الجناح السياسي الذين
فاخروا ببطوالت العمل الفدائي واعتلوا المناصب من دون جهد وخطر
ومالحقة!
وف�ق�ا ً لمعلومات االس�ت�خ�ب��ارات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ك��ان «أب��و ج�ه��اد» يخطط
للمرحلتين الثانية والثالثة من الثورة ،أي إقامة حكومة فلسطينية في الظل في
األرض المحتلة ،لتصبح الضفة الغربية وغزة في وضع يتعذر فيه حكمهما.
ولد خليل الوزير عام  1936وعام  1948طردت أسرة «أبو جهاد» من رام
الله ولجأت إلى غزة ،حيث أكمل الوزير دراسته ،ثم نزح إلى مصر وهو في

وفق ًا لمعلومات اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية»
كان «�أبو جهاد» يخطط للمرحلتين الثانية
والثالثة من الثورة �أي �إقامة حكومة
ّ
الظل في الأر�ض المحتلة
فل�سطينية في
العشرين من عمره والتحق بجامعة القاهرة ،وهناك التقى ياسر عرفات عام
 1959ونشأت بينهما صداقة استمرت حتى فرق الموت بينهما .بعد تخرجه
استقر في الكويت ،واشتغل مدرساً.
«أبو جهاد» هو أول من قام بتشكيل الخاليا المسلحة في قطاع غزة منذ
عام  1956ثم انطلقت حركة فتح كتجمع وطني ثوري .وعام  1964انتقل
خليل الوزير إلى دمشق ،وأصبح ضابط التشغيل والتفعيل  ،وأخذ لقب «أبو
جهاد» .وكانت دمشق الحاضنة األساسية لقيادة فتح العاصفة حيث المكاتب
السرية والمعسكرات التدريبية في الهامة وحموريا وعين ترما وكانت
سورية العامل األساسي اللوجستي للعمل العسكري برعاية هيئة األركان.
انتقل إل��ى األردن حيث س��اع��د ف��ي إق��ام��ة «ف �ت��ح» وس��اه��م ف��ي نموها
وازدهارها وتعظيم دوره��ا .وبعد طرد المنظمة من األردن عقب حوادث
«أيلول األسود» تولى «أبو جهاد» السيطرة العامة على تنظيماتها العسكرية
والعمليات المسلحة ،خاصة فرق المجموعات الخاصة ضد «إسرائيل» التي
خطط لها «أبو جهاد» وأشرف على تنفيذها سنوات طويلة .فهو المسؤول
عن عملية نسف خ��زان زوه��ر ( ،)1965وع��ن نسف خط أنابيب المياه
الرئيس ( ،)1965وعمليات أخرى كثيرة نذكر منها:
 عملية فندق «سافواي» في «تل أبيب» التي قتل فيها « 10إسرائيليين»عام .1975
 اغتيال ألبرت ليفي كبير خبراء المتفجرات ومساعده في نابلس عام.1976
 عملية «دالل المغربي» التي قتل فيها « 137إسرائيلياً» عام .1978 محاولة قصف ميناء إيالت براجمات صواريخ ثقيلة محملة على ظهرسفينة تجارية عام .1979
 عملية «الدبويا» التي أدت إل��ى سقوط ستة قتلى و 16جريحا ً عام 1980في منطقة الخليل.
 قصف المستوطنات «اإلسرائيلية» في شمال فلسطين المحتلة عام.1981

 أس��ر ثمانية من جنود الجيش «اإلسرائيلي» أي��ام غ��زو لبنان في 4أيلول  1982واالحتفاظ بهم ومبادلتهم في طرابلس بإطالق سراح جميع
المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين ،وكان عددهم خمسة آالف.
 اقتحام مقر الحاكم العسكري «اإلسرائيلي» في مدينة صور وتفجيرهفي  10تشرين الثاني  ،198وقتل  76ضابطا ً وجنديا ً من قوات الجيش
«اإلسرائيلي» ،من بينهم  12ضابطا ً من ذوي المراكز الكبيرة.
 توجيه حرب االستنزاف والعمليات الفلسطينية اللبنانية المشتركةضد قوات الغزو بين عامي  1982و.1984
 تصفية العديد من ضباط الموساد في الخارج حيث القواعد االرتكازيةفي أوروبا وشرق آسيا.
«أبو جهاد» هو الذي خطط ووجه القتحام وزارة الدفاع «اإلسرائيلية»،
حين انطلقت من الجزائر في  21نيسان  1985سفينة شحن تجارية كبيرة،
تحمل  20فدائيا ً انتحارياً ،عدا طاقم السفينة ،إلنزالهم أمام شواطئ «تل
أبيب» ،ثم التوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الدفاع «اإلسرائيلية» في منطقة
«الهاكرياه» وأسر كبار الضباط والعاملين في ال��وزارة بما فيهم إسحاق
رابين نفسه الذي كان آنذاك وزيرا ً للدفاع ،ورغم أن هذه العملية لم تنجح
تماماً ،إال أنها كانت بالنسبة إلى القيادة «اإلسرائيلية» ناقوس خطر مرعباً،
وكانت تمثّل خرقا ً لقواعد الصراع بين الطرفين التي تقضي بعدم المساس
بقادة الصف األول.
يضاف إل��ى ه��ذا السجل النضالي الحافل دور «أب��و جهاد» في قيادة
االنتفاضة الشعبية التي انطلقت ش��رارت�ه��ا على أرض فلسطين ف��ي 9
ك��ان��ون األول  .1987وب���دءا ً م��ن ي��وم  20م��ن الشهر نفسه ،ب��دأ أبطال
االنتفاضة يتحركون طبقا ً لبرنامج «أبو جهاد» الذي تألف من  10نقاط،
حدد فيها المناضل مهمات االنتفاضة وواجباتها على الصعيدين التنظيمي
والسياسي ،وبث بياناته إلى األراضي المحتلة عبر إذاعة «صوت الثورة»
من بغداد وعبر الصحف ووك��االت األن�ب��اء ،وأج�ه��زة الهاتف والفاكس،
ووسائل االتصال المتاحة كافة ،فأدركت أجهزة األمن «اإلسرائيلية» مدى
خطورة «أب��و جهاد» ،بعدما لمست تفاعل وال�ت��زام االنتفاضة ببرنامجه
وتوجيهاته ،وأجمعت التقارير األمنية «اإلسرائيلية» على أنه يسعى إلى
تحويل االنتفاضة إلى استراتيجية حرب استنزاف طويلة.

أسطورة ديمونا

أنشئ مفاعل ديمونا في نهاية الخمسينات بمساعدة الخبرات الفرنسية،
وأُنجز تماما ً في عام  ،1963فبدأت المعلومات تتسرب بدءا ً من عام 1966
عن نجاح «إسرائيل» في تصنيع قنبلة ذرية ،ويوما ً تلو آخر كانت القصص
والحكايات تكثر وتتضخم عن هذا المفاعل القابع تحت أرض مدينة ديمونا
في صحراء النقب جنوب فلسطين ،واتخذت الحكايات حول هذا المبنى
المرعب شكل األساطير ،وكان الملف يتضخم على مكتب «أبو جهاد».
في ملف ديمونا اكتشف «أبو جهاد» أن مصر في عهد الزعيم جمال عبد
الناصر أعدّت خطة هجومية حملت اسما ً مر ّمزا ً هو «فجر» للهجوم على
منطقة النقب «اإلسرائيلي» وميناء إي�لات لعزل منطقة الجنوب وتدمير
المفاعل ،وحشدت مصر ق��وات كبيرة لتنفيذ الخطة ،تضم ل��واء مشاة،
ول��واء مشاة آخ��ر مستقل ،ومدفعية ،ومدفعية م�ي��دان ،وم ��د ّرع ،وكتيبة
هاون ،وكتيبة مضادة للدبابات ،وسرية مهندسين ،وسرب من قاذفات
اللهب ،وسرية كيماوية ،وق��وات جوية مساعدة تقدر بقوة تسع طلعات
س��رب مقاتل ق��اذف ،وطلعة س��رب ،وطلعة س��رب ق��اذف خفيف ،وقطع
بحرية تضم لنشات صواريخ لتدمير مدفعية العدو الساحلية وقصف
مستودعات الوقود ومنشآت الميناء ،وكان مقررا ً أن تستمر العملية مدة
ثالثة أيام ،لكن الحوادث جرت على غير ما توقعت القيادة المصرية ،فكانت
حرب حزيران التي أجهضت كل شيء.
سجل «أبو جهاد» في ملف ديمونا أيضا ً ما ذكره رابين من أن الرقابة
األميركية على المفاعل انتهت ع��ام  ،1969وسجل م��ا نشر ف��ي كانون
الثاني  1976حول تأكيد وكالة االستخبارات امتالك «إسرائيل» القنابل
النووية منذ عام  ،1974وأصبح الشك يقينا ً في  5تشرين األول ،1986
حين نشرت «الصنداي تايمز» على لسان الخبير النووي «اإلسرائيلي»
في مفاعل ديمونا موردخاي فانونو أن «إسرائيل» تملك نحو  200قنبلة
نووية ،ودعم فانونو أقواله بالصور والوثائق ،وأصبح األمر خطيرا ً جدا ً ال
مجال فيه للعبث أو المزاح.
بين  2000ملف في حوزة «أبو جهاد» اختار ملف ديمونا ،فهي بالنسبة
إلى «إسرائيل» ليست هدفا ً عسكريا ً فحسب ،وال هي مجرد مفاعل نووي،
بل هي سر أسرار الدولة العبرية ،وخطها األحمر ،ورمز حصنها الحصين
ال��ذي لم ُيخترق أب��داً ،وهي درة تاجها التي يزهو بها حكام آل صهيون
وجميع يهود العالم...
اتخذ «أبو جهاد» قرارا ًخطيرا ًجداً ،وكان هدفه صعبا ً إلى حد االستحالة...
فالهدف كان ديمونا.
مفاعل ديمونا في مكان تشبه تحصيناته أي تحصينات على وجه الكرة
األرضية ،فغير مسموح حتى للطيور أن تحلّق في سمائه:
أمني.
دائرة قطرها  50كيلومتراً ،محاطة بسياج ّ

أم��ا مبنى المفاعل نفسه فمحصن بنائيا ً باإلسمنت المسلح المقاوم
ست
للقصف الجوي ،وجميع أقسامه الفنية مقامة تحت األرض بعمق ّ
طبقات كاملة.
سماء ديمونا كانت محروسة دائما ً بشبكة محكمة من الرادارات الحديثة
والدفاعات األرضية الصاروخية والمدفعية ،ومنصات صواريخ هوك،
ومدافع الطائرات  40مللم المضادة ،ومدافع  30مللم ،فضالً عن أسراب
الطائرات االعتراضية الجاهزة لالنطالق دائما ً خالل ثوان من مطار ديمونا
العسكري المتاخم للمفاعل ،إل��ى جانب الطائرات التي تنطلق من ثالثة
مطارات أخرى حوله أنشأتها الواليات المتحدة لـ«إسرائيل» في صحراء
النقب كنوع من التعويض أو الترضية لها بعد انسحابها من سيناء.
كذلك ال تخلو سماء ديمونا من طائرات اإلنذار المبكر بعيدة المدى التي
تطير في السماء مدة أربع ساعات كاملة ،ويصل مدى كشف رادارها إلى
نحو  360كيلومترا ً في مختلف االتجاهات واالرتفاعات.
أم��ا على األرض فيتوافر نظام آخ��ر م��ن شبكات ال�ح��واج��ز المعقدة،
التي تضم منظومة من ال��رادارات تكشف حركة األفراد واآلليات ،موزعة
على ن�ق��اط ثابتة وأخ ��رى متحركة لتغلق ال��دوائ��ر المحيطة ف��ي ديمونا
كافة ،وتكشف حركة األف��راد أو اآلليات المهاجمة .كذلك تتوافر أجهزة
«ال�ج�ي��وف��ون» التي تلتقط ال��ذب��ذب��ات األرض �ي��ة الناشئة ع��ن سير األف��راد
واآلليات ،إضافة إلى أجهزة «الشم» التي تسحب كميات من الهواء الجوي
المحيط بالمفاعل ،وتحللها كيميائيا ً بصورة مستمرة بهدف الكشف عن
روائح جسم اإلنسان وإفرازاته .وتضاف إلى ما سبق ،أجهزة إنذار تعمل
باألشعة تحت الحمراء ،وتلتقط التغيرات الحرارية حول منطقة المفاعل،
والحرارة المنبعثة من جسم اإلنسان أو من محرك أي آلية ،وثمة حول
المفاعل دائ��رة مغلقة من أجهزة اإلن��ذار المغناطيسية التي تظهر ألجهزة
المراقبة أي أسلحة أو مفرقعات.
تتوافر أيضا ً شبكة األسالك اإللكترونية الدقيقة جداً ،التي ال تراها العين
مثل خيوط العنكبوت الدقيقة ،لكن إذا اخترقها أي جسد ت��دق نواقيس
الخطر ف��ي أج�ه��زة اإلن ��ذار ك��اف��ة ،واألج �ه��زة والشبكات المرتبطة بغرفة
مركزية للتحكم والمراقبة والتحليل واإلنذار.

المهرة الزرقاء

حدد «أبو جهاد» ديمونا هدفا ً له ،وهو يعلم الوسائل واألساليب األمنية
المحيطة به ،ويعلم أن ما هو معلن قد يكون أقل بكثير مما هو غير معلن.
كانت ديمونا منطقة محرمة على الجميع ،بما في ذلك كبار قادة الجيش
«اإلسرائيلي» وكبار ساستها ،بل وكبار الحاخامات الذين تفتح أمامهم
األبواب كافة ...إال ديمونا كانت أبوابها موصدة أمام الجميع.
لم يعلن «أب��و جهاد» في خطته عن استخدام طائرات أو صواريخ أو
م��داف��ع ،بل اعتمد على ستة أف��راد شجعان ،ثالثة سيدخلون إل��ى أعماق
المفاعل مخترقين الحواجز األسطورية ،بمساعدة الثالثة اآلخرين.
كان الحصان المجنح الذي سيمتطيه الفرسان الختراق ديمونا باص
«فولفو» أزرق ،يحمل كل صباح العاملين في المفاعل من مكان يتجمعون
فيه في بئر سبع وينقلهم إلى منطقة المفاعل ،ومن هناك تحملهم سيارات
خاصة ،فتنقل كل مجموعة إلى القسم الخاص بها مباشرة ،بعد مرورها
بنقاط تفتيش وحواجز أمنية متعددة.
كان على ضابط أمن كل باص أن يتأكد من ركابه يومياً ،وعلى السائق أال
يتحرك إالّ وأمامه سيارة جيب عسكرية تفتح الطريق وهو يشق صحراء
النقب ،فديمونا أغلى ثروة تملكها «إسرائيل» ،ويتصور حكامها أن بقاء
دولتهم مرتبط ببقائها.
كانت خطة «أب��و جهاد» بسيطة ،لكنها محكمة باتقان شديد ،وكانت
محفوفة بأخطار شديدة جداً ،لكنها كانت الطريقة الوحيدة لدخول المفاعل
من أشخاص غير مرغوب فيهم وممنوعين أصالً من تخطي عتبة الوطن.
كانت المجموعة الفدائية مسلحة بثالث بنادق رشاشة ،واحدة من نوع
كارل غوستاف مصرية الصنع ،واألخريين من نوع كالشينكوف ،و30
قنبلة يدوية ،وأربع خزن طلقات إضافية مع كل فدائي ،إضافة إلى حقيبة
تحتوي على بعض الذخيرة .اجتازت المجموعة الحدود الدولية والتفت
على ع�ش��رات ال�ح��واج��ز الثابتة ،وت�ف��ادت االص �ط��دام ب�س�ي��ارات الدورية
«اإلسرائيلية» رغم حالة التأهب واالستنفار واالنتشار التي أعلنها الجيش
«اإلسرائيلي» منذ قيام االنتفاضة.
في تمام السادسة والدقيقة الخامسة واألربعين من صباح يوم االثنين
الواقع في  7آذار  ،1988تمكن الفدائيون من الوصول إلى الطريق المؤدي
إلى ديمونا بعد رحلة شقاء قاسية في الصحراء .في ذلك التوقيت ،قفز أحد
الفدائيين على الطريق األسفلتي وأعطى إشارة تعني أن السيارة العسكرية
التي ترافق الباص في رحلته ظهرت ،وف��ورا ً ألقيت قنبلة يدوية أمامها
وتمكن الفدائيون الثالثة من السيطرة عليها.
جلس الفدائي عبد الله خلف مقود السيارة العسكرية من ماركة رينو،
وإلى يمينه زميله محمد عبد القادر ،وفي المقعد الخلفي جلس ثالثهم محمد
الحنفي ،وكان على المجموعة أن تسرع قدر استطاعتها لتصل إلى مفترق
الطرق عند مثلث عرعر  -ديمونا ،في الوقت المحدد.

آخ��ر حاجز للشرطة «اإلسرائيلية» ك��ان م��وج��ودا ً عند ه��ذا المثلث...
المعلومات كافة كانت تؤكد أن الباص ينقل الخبراء والفنيين العاملين في
مفاعل ديمونا النووي ،ليتمهل قليالً عند هذا الحاجز في تمام السابعة
والنصف صباح كل يوم.
دخ��ل عبد الله ومجموعته الفدائية بسيارتهم الرينو العسكرية في
سباق مع الزمن كي يصلوا إلى مثلث عرعر  -ديمونا في الوقت المحدد،
وعندما كانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف الحت عن بعد «المهرة
الزرقاء» التي ستكون سبيلهم للوصول إلى المفاعل ...إنه الباص األزرق
الذي ينقل العاملين يوميا ً إلى المفاعل.
اقتحم الفدائيون حاجز عرعر وأطلقوا النار بغزارة على جنوده ،ثم
باغتوا الجميع بترجلهم من سيارتهم واندفاعهم إلى جانبي الطريق في
انتظار اللحظة الحاسمة لمرور المهرة الزرقاء الجامحة.
في لحظة خروجهم إلى عرض الطريق لمالقاة الباص ظهرت فجأة
شاحنة «إسرائيلية» حجبته خلفها ،وحاول السائق دهس الفدائيين ،لكن
عبد الله أطلق عليه واب�لاً من الرصاص ،ما اضطره إلى التوقف حاجزا ً
الباص خلفه ،وفي لحظات تمكن الفدائيون من ركوب األخير والسيطرة
عليه ،وتحت تهديد السالح شق طريقه باتجاه مفاعل ديمونا.
أبلغ جنود الحاجز قياداتهم بما حدث ،فدقت أجراس اإلنذار في مكاتب
ومنازل وسيارات القيادات العسكرية واألمنية والسياسية في «إسرائيل»،
ف�ل��م ت�م��ض دق��ائ��ق ح�ت��ى ق��ام��ت ال�ق�ي��ام��ة ف��ي «إس��رائ �ي��ل» ،ف��ام �ت�لأت سماء
المنطقة بالمروحيات التي أسقطت مئات من المظليين المدججين بالسالح
والمدربين جيدا ً على التعامل مع مثل هذه المواقف ،وعلى األرض تالحقت
سيارات الجيش والشرطة وحرس الحدود ،إضافة إلى سيارات اإلسعاف
واإلط�ف��اء ...كانت الحشود تالحق الباص األزرق ال��ذي وصل إلى مسافة
سبعة كيلومترات فحسب من المفاعل النووي ،وعند تلك النقطة كثف جنود
الكوماندوز رصاص بنادقهم على إطاراته فتح ّول إلى جثة هامدة.
ها هي «المهرة ال��زرق��اء» الجامحة ترقد اآلن كفريسة كسيحة ،تتحلق
حولها قطعان الذئاب الشرسة ،وتحوم فوقها الطائرات المروحية كالغربان
الناعقة ف��ي س�م��اء النقب الصامت وف ��راغ ال�ص�ح��راء ال�م�ت��رام�ي��ة ...سبعة
كيلومترات فحسب كانت تفصلنا عن المشهد الكبير ...مشهد يوم القيامة.
بحسب الخطة التي وضعها «أبو جهاد» ،كان مفترضا ً أن يتم تقسيم

بين  2000ملف في حوزة «�أبو جهاد» اختار
ملف ديمونا فهي بالن�سبة �إلى «�إ�سرائيل» لي�ست
ً
ً
ع�سكريا فح�سب ،وال هي مجرد مفاعل
هدفا
نووي بل هي �سر �أ�سرار الدولة العبرية
جميع رك��اب ال�ب��اص ث�لاث مجموعات ،وك��ل ف��رد م��ن الفدائيين الثالثة
يسيطر على مجموعة ويقودهم تحت تهديد السالح كرهائن كي يدخلوا
المفاعل.
لم ينقطع سيل التعزيزات العسكرية حول الباص ،والطائرات المروحية
يتزايد عددها وهي تحط على األرض واحدة تلو أخرى ،والمئات من ضباط
وجنود الكوماندوز يلتفون حول الباص في حالة استعداد قصوى.
 45دقيقة من المفاوضات المتعثرة وضبط النفس ،إلى أن وصل
وزي��ر الدفاع «اإلسرائيلي» آن��ذاك إسحاق رابين ،ورئيس هيئة األركان
دان شمرون ،وقائد المنطقة الجنوبية إسحاق موردخاي.
طلب عبد الله عبد المجيد قائد العملية م��ن داخ��ل ال�ب��اص عبر مكبر
صوت لقاء مندوب الصليب األحمر ،ليطالبه باإلفراج عن المعتقلين من
أول االنتفاضة ،وكان عددهم آنذاك تسعة آالف فلسطيني ...كرر الفدائي
مطلبه بإحضار م�ن��دوب الصليب األح�م��ر ف��ي إح��دى المروحيات ،وإال
سيضطر إلى تصفية الركاب.
قبل أن تنتهي المهلة انهمر رصاص القناصة من خارج الباص من كل
اتجاه ،وانفجرت المعركة غير المتكافئة بين ثالثة أفراد وعدة كتائب من
مختلف أسلحة الجيش «اإلسرائيلي» ،في هذه النقطة النائية المعزولة،
على مسافة سبعة كيلومترات فحسب من المفاعل األسطورة.
فرضت السلطات «اإلسرائيلية» ستارا ً مكثفا ً من التعتيم حول تفاصيل
عملية ديمونا ،وطلبت إلى وسائل اإلع�لام التقيد بما يصدر عن الناطق
الرسمي «اإلسرائيلي» ،وأعلنت المصادر الرسمية «اإلسرائيلية» عن مقتل
ثالثة من الفنيين العاملين في المفاعل ،عدا عدد من الجرحى.
بدوره ،علق بيريز على الحدث قائالً« :نواجه عدوا ً لم يعد يفرق بين أي
شيء في الوسائل المتبعة ،ومستعد للوصول إلى أي هدف إسرائيلي»،
وتقرر أن يجتمع مجلس الحرب «اإلسرائيلي» في اليوم نفسه.
تصفية «أب��و جهاد» حصلت بعد الضوء األميركي والعربي لدخول
دهاليز المفاوضات.

