
حرب ا/رهاب واستهداف ا2صالح ا/سرائيلية في الخارج
ردود ا/خ صخر حبش ابو نزار على اسئلة صحيفة البيان ا/ماراتية

وضع اLسئلة اLخ ماهر عبد الواحد

الخارج؟ في ا/سرائيلية ا2صالح ضرب عمليات الى عودة مومباسا عملية تمثل هل:- 1س
انها با;مارسة العملية ضرب لهذه ا;صالح. ولكنها ليست ضمن استراتيجية وتكتيك القوى الوطنية
استهدفت من عملـيات  سبقها  وما  أصدرت القـاعدة تبنيـها لـهذا العملـيات  سPمية الفلـسطينية. ولـقد  Qوا
ا;صالح واQفراد اQميركان في الخارج.كما عبر بيان القاعدة عن مبرر هذا اQختيار للهدف اQسرائيلي
هم البيت اQـبيض  في  كا وخـاصة  صهاينة أمرـي تدرك ان  وهي  هود  ركان والـي ربط ـب` اQمـي نوان اـل ـتحت ـع
عن رسالته حول اعدة  يان الـق عبر ـب قد  ضد اـلشعب الفـلسطيني. ـل الذين يدعمون ارهاب شارون اـ;ستمر 
 – (العملية ا;زدوجة في مومباسا كينيا تعبيرا عن ا;وقف الفلسطيني الشعبي بقوله لقد ارسلنا لكم رسالة
ضد الـعائPت الفلـسطينية ماكن ا;قـدسة، واQعـمال اQجرامـية  Qل اPفـساد الـعالم واحتn أن ممـارساتكم
بدون رد ـحـاسم. اـطـفالكم مـقـابل اطفاـلـنا، ـنـساؤكم مـقـابل ـنـساؤنا لن ـتـمر ـبـسPم  وجـمـيع مـمـارساتكم 

 ).ومسمنيكم مقابل مسنينا وسنPحقكم أينما كنتم. Qنكم جعلتمونا نعيش في حالة رعب وخوف

ولقد حرصت القاعدة في بيانها الذي اعتبرته اQدارة اQميركية صحيحا وحقيقيا بانها تقوم بهذا
ركان بان يا nشعار اQمـي ها اـختارت كيـن الـعمل كتـحية لـلشعب الفـلسطيني في شهر رـمضان. وأشارت أـن
القاعدة قادرة على العودة للضرب بوسائل مختلفة في نفس اQماكن. ان الوQيات ا;تحدة ليست في مأمن
من مخططات القاعدة ووصفت حالة التحالف اQميركي اnسرائيلي بأنه تحالف الشر اليهودي الصليبي،
قول يان الـقاعدة ـي ها حرب صليبية. وما جاء في ـب ته ضد ما ـيسميه اnرهاب بأـن إشارة ـلوصف بوش حمـل

قاتل` يأتون مرة( بل أربع سنوات فان اـ; هودي اـلصليبي ـق يه الـتحالف الـي ضرب ـف كان الذي  في ـنفس اـ;
(. أخرى للضرب بشدة ضد تحالف الشر ولكن في هذه ا;رة ضد اليهود

بأة ية والقومـية ا;ـع قوى اnسPمية والوطـن خد اـل شكل امـتدادا ـل اسا ـت في مومـب زدوجة  ية اـ; ان العمـل
ما عراق فـحسب واـن عراق التي Q ـتستهدف اـل غزو اـل ية وـخاصة تـهديداتها ـل بالـحقد ضد ا;ـمارسات اQميرـك

تستهدف الهيمنة على نفط العالم واخضاع البشرية لسيطرة أميركا ا;تصهينة.

ـشكل هل:-2س ـية ـت ـيا عمـل شتراك مبــررا كيـن ـحروب في إسرائيل / ـية اـل ـلة ا/ميرـك ضد ا2قـب
.ا`رهاب؟

أمـيركا Q ـتحارب اnرهاب �ـنها هي التي ـتحاول ارهاب اـلعالم من خPل ردود فعـلها ـعلى احداث
ية وـجودها من خPل إثارة الـحقد اnنساني ضد مـمارسات اميركا وسـياستها ا;زدوجة هي السبب في آـل
حد اQنـتحار الى  بأ الـنفوس  الذي ـع هو  يج الـعربي  في منـطقة الخـل ارسه  الذي تـم فاQحتPل  عالم.  جاه اـل ـت

ما ادى الى احداث اـلحادي ـعشر من سبتمبر مبــررات اQسـتشهاد ضد الـظلم ـم  وما ـيجري2001 ا;ـغلف ـب
ؤكد أن وت ـي قر ا; الذي يحـت ظاهرة الحـقد  شي  من تـف ربي  يج الـع ساحات الخـل وفي  ستان  في افغاـن ا�ن 
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ظواهر ابرز  هو  يان اـلصهيوني  ارهاب الـك ما ان  سان وـب قوق اQـن ضد ـح قود اQرهاب  التي ـت هي  ركا  أمـي
إلى, بوش  تدفع إدارة  حاول أن  التي ـت صرية  شارون وحـكومته العـن هد اQرهابي  في ـع اnرهاب وخـاصة 

ا;زيد من ا;مارسات اQرهابية ضد العرب وا;سلم`.وهو أمر Q يتفق مع السياسة اQميركية التي تهدف
ساهمت ا;ـواقف العراقـية وقد  عراق.  ضد اـل ها  ؤيد حملـت اوسطية ـت وشرق  ية  عن جـهات عرـب حث  إلى الـب
من في التخـلص والتـملص  ية  في ـمساعدة ا�نظـمة العرـب ية  شرعية الدوـل قرارات اـل مع  رسمية ا;تجـاوبة  اـل

ا;شروع اQميركي البريطاني اQسرائيلي الذي يعلن اصراره على شن الغزو للعراق سواء وجد ا;فتشون,
ضبط اسرائيل ان ـت من  حو الطـلب  جه ـن ركي يـت ضغط اQمـي ادنا ان اـل وفي اعتـق جدوا.  لم ـي اسلحة او  يه  ـف
خطواتها وردود فعلها ;ا حدث في كينيا وما يحدث داخل فلسط` حتى  تحول دون اثارة العداء الشعبي
قد اعـطت الوQيات ا;تـحدة غزو. ـل ضد اQنظـمة العربـية ا;تـساهلة تـجاه التحـضيرات اQميركـية لـل العـربي 

( اQميرـكية اشارات وتصريحات ـتؤكد فيها ـعلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكـنها كانت ـتطرح(
( باره الـطعم الذي ـتستطيع الوQيات ا;ـتحدة من خPله فرض ـحالة هدوء في( ـخارطة الـطريق باعـت ـمشروع 

فلسط` من اجل الزوابع القادمة ضد العراق. ولقد رضخت اميركا مؤخرا الى الطلب اQسرائيلي بتأجيل
.2003  الى ما بعد اQنتخابات اQسرائيلية في نهاية يناير2002 طرح الخطة رسميا في عشرين ديسمبر

في مختـلفة ـعواصم في ـقادمة لعمـليات الـبداية ـيكون هل ا`سرائيلية اـ2صالح استهداف:- 3س
العالم؟

ية داخل فـلسط` يتـجهون ـنحو سد الذرائع في وجه ية واQسPمية واـلسلطة الوطـن قوى الوطـن ان اـل
حكومة شارون ا;تعطشة للدم والتي ليست بحاجة الى استفزاز لتقوم بعملياتها اQجرامية ولكنها تستثمر

عام في اQرضي ا;حتـلة  سرائيلي`  Qدني` ا التي تـصيب ا; يات  يات1948 العمـل هذه العمـل وصم   لتـرويج 
باQرهاب داخل الساحات اQوروبية والدولية. وتجري اQن مفاوضات ونقاشات حول اهمية اختيار اQهداف
اQسرائيلية التي تدخل في اطار حق ا;ـقاومة ضد اQحتPل ـبما ـيجد الدعم والتأـييد من قوى اـلعالم ومن
الشرعية الدولية. ومن هنا فانا Q اعتقد ان اي تنظيم فلسطيني يسعى Qسقاط حكومة شارون العنصرية
Q هذا كن  عالم. وـل واصم اـل في ـع صالح اQسرائيلية  ضرب اـ; مال  سيقوم باـع عا;ي  عام اـل الرأي اـل وـكسب 
يحول دون ان تقوم كل التنظيمات ذات اQبعاد القومية واQسPمية والوطنية وقوى العالم ا;عادية للغطرسة
عا;ي يدا لـلخط اـل اعدة تأـك اشرة او تـنسبها الى الـق ها مـب ية واnسرائيلية بأـعمال قد تـعلن عن تحمـل اQميرـك

اQنساني ا;عادي للخط اQميركي الصهيوني ا;عادي لPنسانية.

؟اتجاه وبأي ا/سرائيلي الرد يكون ان يمكن كيف شارون تهديدات على بناء:- 4س
ياح اعادة اجـت انه مـارسها جميعـها ـب كل اQتجـاهات وخـاصة  في  شارون واجـرامه مفـتوح  شرور 
واحتPل الضفة الغربية بكاملها وأجزاء من قطاع غزة والتردد ا;ستمر باستعمال غطرسة القوة في الضفة
الغربية بكاملها وفي قطاع غزة. لم يبق في جعبة شارون مفاجأة لم يقم بعملها اغتياQ واعتقاQ وتدميرا.
وهي سباب تتعـلق با;ـصالح اQميركـية  Q من اتخـاذها التي يمنـعه اQميـركان  وهي  واحدة  بقـيت قـضية 

, يال وهو ما, الك خPف داخل اسرائيل حول ذلك أو باQغـت التـخلص من اQخ ابو ـعمار سواء باnـبعاد وهـن
اولة يام بمـح هذه اQيام للـق الذي ـيسعى  من ـمشروعها  رغم  واضح ـعلى اـل ية ـبشكل  ترـفضه اQدارة اQميرـك
شلت قد ـف تاريخي. ـل رمز  الى ـمجرد  حويله  اشرة وـت يادة ا;ـب عن الـق مار  ابو ـع عاد اQخ  اسي Qـب يال سـي اغـت
ا;حاولة اQميركية اnسرائيلية في إضعاف اQلتفاف الشعبي حول اQخ ابو عمار شخصيا كما ظهر ذلك

 سبتمبر يوم محاولة تدمير ا;قاطعة. وعلى الرغم من اQستياء الشعبي من21 جليا في الهبة الشعبية ليلة
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ها اQخ ابو ـعمار اQ ان موقفه الوطني وتـمسكه ية للحـكومة الفـلسطينية التي يعيـن ا;ـمارسات اQدارية وا;اـل
بالثوابت وحفاظه الدائم على الوحدة الوطنية ومنعه اي محالوة Qقحام الخPفات وتحويلها الى حرب اهلية
الذين يتوـجـهون عن ـمـحاوQت الـبـعض  جوهر الـحـقوق بـعـيدا  استمرار  تـجـعل ـمـنه اـلـرمز الـحـريص ـعـلى 
التركيز ـعـلى ا�ـخـطاء. وـيـحاولون اسـتـرضاء امـيـركا ضد ا;ـقـاومة الفـلـسطينية برمـتـها دون  بانـتـقادات 
ية ية ا;اـل ما ـمصالحهم الذاـت قدس واـن عودة وQ ـمصير اـل حق اـل هم  جدد Q يعنـي رازايات  بولهم ـك واسرائيل لـق

والشخصية.

ية تؤدي هل:- 5س سطينية ا2واجـهة ساحة اتـساع الى بومبـاسا عمـل لتـشمل ا/سرائيلية الفـل
.غيرها؟ او افريقيا في ابيب تل مصالح ضرب

اطار في  استمرار اQنتـفـاضة وا;ـقـاومة  التركيز ـعـلى  ان اـ;ـصالح الوطـنـية الفـلـسطينية تقـتـضي 
ستوطن` وـجيش عان اـ; لة بقـط حدد اQهداف اQسـاسية ا;تمـث استهداف ا;دني` وـت رفض  التي ـت شرعيتها 
ـقوى سابقا ان اـل اشرنا  ـما  ـقد ـك غزة. وQ اعـت ـطاع  ـقدس وـق ـها اـل ـما فـي ـية ـب ـضفة الغرـب في اـل اQحتPل 
في اسم فـلسط`  حام  الى اـق استخدام ـبعض الجـهات  بذلك. إن  قوم  قد ـت سؤولة  روفة واـ; سطينية ا;ـع الفـل
عمليات تطال ا;صالح اnسرائيلية وا�مريكية في الخارج غير مستبعد Qن هذا يجري ا�ن أحيانا بإقحام
من التي يـقوم بـها اعـضاء  من خPل بيـانات بـعض ا�عـمال اQستـشهادية  شهداء ا�قـصى  اسم كـتائب 

 تنظيمات فلسطينية أخرى بهدف إقحام فتح وياسر عرفات في ممارسات يستنكرونها.

ا/سرائيلي؟ للموساد رسالة مومباسا عملية هل:- 6س
هي رسالة Qكثر من جهة ومنها ا;وساد اnسرائيلي والسي آي ايه اQميركي. وللدول التي تحاول

( اـلصليبي الـيهودي وهي رسالة ـتشير إلى أن اـ;ضي( اعدة  اQـنضمام الى ـتحالف اـلشر الذي ـتسميه الـق
عالم. وحـيث ان الـغزو وحده ولـكن عـلى اـل يس عـلى الـعراق  ستأتي با;ـصائب ـل غزو الـعراق  في محـاولة 
هو حـالة عراق  فان اـل شارها.  اكد انـت بل  اعدة  ضاء عـلى الـق حد الـق الى  صل  لم ـي ستان  ركي Qفغاـن اQمـي
مواجهةستعيد الى اQذهان مواجهة الشعب الفيتنامي الذي هزم اميركا. وهنا Qبد من اQشارة الى رسالة
استخدام صواريخ السترQ ا;حلمولة على الكتف وا;صنوعة في روسيا وا;توفرة ستجعل من رسويا طرفا
غير مباشر في التصعيد القادم ضد ا;صالح اQميركية. فالص` وروسيا واليابان ودول كثيرة في العالم
لن توافق على الحرب ضد العراق التي ستتحول بعد انتهائها حسب ا;خطط اQميركي الى السيطرة على

والذي يـقوده ا;ـشعوذ, مع الـصهيونية  نـفط الـعالم أي يـصبح البـشر عبـيدا للتـحالف ا;ـسيحي ا�صولي 
( امة( عالم وإـق كبرى لنهـاية اـل بالحرب اـل شر  والذي يـب رهاب  Qصلعم با رسول محـمد  هم اـل الذي اـت ويل  فوـل

الهيكل على انقاض ا;سجد اQقصى ويبشر بمعركة هيرمجدون على ارض فلسط`. لقد اصبح اQنتحار
ما بــزرع اQحـقاد واـن صواعقه  يد  كن تجـم عاQ Q يـم سPحا ـف ركي  صهيوني واQمـي ضد اQرهاب اـل الذاتي 

بالتوجه نحو السPم العادل والشامل على كل اQرض.

هو ا/سرائيليt استهداف ان واشنطن ادارك عن ناتج العملية من ا/ميركي ا/نزعاج هل:- 7س
.ا/ميركية؟ للمصالح مباشر غير استهداف

عدة اسباب، ية اولى وـخاصةاوـلها انه استهداف مـباشر ـل  ان إسرائيل وجدت هي ـمصلحة اميرـك
شرق اQوسط. و مافي اـل هاثانيـه لن أـن هي الجـهة ا;ـع زدوجة  ية اـ; لت ـمسؤولية العمـل التي تحـم هة   ان الـج
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العدو رقم واحد ل�دارة اQميركية وهي تنظيم القاعدة التي تؤكد ممارساتها على نجاة أسامة بن Qدن من
 ان استهداف اQسرائيلي`وثالثهما كل الغارات اQميركية التي احرقت اQرض والشعب في افغانستان.

هو محاولة Qستدجراج ردود فعل شارونية تعطل على اميركا مشروع استرضاء وجذب بعض العرب الذين
سط` صهيوني عـلى ارض فـل عدوان اـل مع اـل عايش  حاولون الـت استخدام اQسلحة ا;ـضادة. ورابعاـي  ان 

للطائرات الروسية الصنع هو اشارة ل�سلحة التي اسقط بها الفيتناميون مئات الطائرات اQميركية.
ـلقد ـحرصت أمريكا ـعلى الـطلب من شارون بان Q ـيقوم باي رد ـفعل. وـيحاولون ـمراضاته بتأجيل

10-8 عرض مشروع خارطة الطريق، وبالوعد بدفع مساعدات اضافية تصل الى اربعة مليارات اضافة الى
مليار على شكل ضمانات قروض.

ان العملية موجهة مباشرة للمصالح اQميركية اQساسية الثPث في الشرق ا�وسط وهي إسرائيل
لة ـعلى يدها السـياسي للحـم ركا التي ـتحاول ادارة بوش انتزاع تأـي ية اـلصديقة Qمـي والـنفط وا�نـظمة العرـب
ية اـ;زدوجة اـلعراق ـعلى اQقل ان لم ـيكن الـعسكري. ومن ـهنا يـنبع اQـنزعاج اQمـيركي الحقـيقي من العمـل

 في كينيا والتي هي بالنسبة له مثلثه اQزعاج.
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