
690

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وقال املغني إنه سيتم تطبيق قرار السحب بالقول: “هناك ما يقارب 80% من املوظفني الذين 
قدموا طلب لرشاء سيارة، وهذه ال تريد آلية للتنفيذ، وهناك آلية وضعت من قبل وزارة املالية 
لهم وتبقى هناك 20% وهناك تعليامت من الحكومة إىل مدير عام الرشطة لكل سيارة مل تقم 
بتصويب وضعها يحق له أن يوقف تلك السيارة ويسحبها من ذلك الشخص الذي مل يلتزم بقرار 

الحكومة”.

س: هناك تداخل يف الصالحيات بني النيابة املدنية والعسكرية من املسؤول عن ذلك؟

ج: قال املغني، “يف الواقع هناك بروتوكول تم توقيعه سنه 2006 بني النيابة املدنية العسكرية وكان 
البوتوكول واضح املعامل وحدد صالحيات كل جهة فهناك طعون يف محكمة العدل العليا حول 
العام، ولكن  التحرير وهذه إشكاليات موجودة ولكن األهم هو األمن  قانون منظمة  دستورية 
قانون  عليه يف  ما نص  الصالحية وهذا  املدنية هي صاحبة  النيابة  إن  أقول  أنا يف كل مؤمترايت 
النيابة تحقق وإذا كان املوضوع شأن  اإلجراءات الجزائية يف املادة األوىل، وبالتايل ما عدا ذلك 

عسكري يحال للمحكمة العسكرية”.

وأضاف أن هناك تعاون بني النيابتني وكثري من امللفات لدينا تحول للقضاء العسكري وبالعكس.

وثيقة رقم 299:

مؤمتر صحفي لكتائب القسام حول حصاد 23 عاماً من مسريتها الجهادية299

25 كانون األول/ ديسمب 2010

ويقول عز وجل: ﴿َوَقاِتُلواْ يِف َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدواْ إِنَّ الّلَه الَ ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن﴾

بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام 

لذلك انطلقت كتائب القسام منذ أن انطلقت حامس قبل ثالثة وعرشين عاماً، مل يبدأ الجهاد 
عىل أرض فلسطني مع انطالق كتائب القسام لكنها أضافت إىل الجهاد واملقاومة جرساً جديداً وحصناً 

حصيناً، وأشعلت ثورة مل تخمد نارها إىل يومنا هذا بفضل الله تعاىل. 

من شهداء  تضحيات عظيمة  قدمت خاللها  السنوات صوالت وجوالت،  لها عب هذه  كان  وقد 
وأرسى وجرحى ومبعدين، وخاضت معارك بطولية سجلت مبداد من الدم الزيك الذي سال عىل هذه 
األرض، واستطاعت كتائب القسام بفضل الله تعاىل أن تقفز يف فرتة قياسية إىل صدارة سجل األوائل 
يف كل مجاالت العمل الجهادي املقاوم، فنحتت يف صخر الحصار، ووقفت يف وجه عواصف املؤامرات، 
وتصّدت ملحاوالت طمس املقاومة عب طائرات االحتالل ودباباته، وعب بنادق العار املأجورة، وال زالت 
الجمر وستبقى  أرض فلسطني، وتقبض عىل  املقاومة عىل  بقيادة  الصفوف وتفخر  تقف يف مقدمة 

حتى تحقيق وعد الله بإذنه تعاىل. 

الثانية  الذكرى  وبحلول  والعطاء،  والتضحيات  واملقاومة  الجهاد  من  عاماً  وعرشين  ثالثة  وبعد 
لحرب الفرقان، كان ال بد لنا يف كتائب الشهيد عز الدين القسام من وقفة لقراءة سجل املجد وتوثيق 

هذا التاريخ املرّشف الذي مل يكتب عىل الورق فحسب بل كتب بالدم واألشالء واملعاناة. 
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ويف هذا الصدد فإن املكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام حرص دوماً عىل توثيق 
وتأريخ وإحصاء هذا العطاء القسامي املبارك، حفظاً للجهود الجبارة التي بذلت من شهدائنا وقادتنا 
ومجاهدينا وأرسانا، وقد كانت آخر هذه اإلحصائيات التي جئنا اليوم لنعلن عنها بكل وضوح ودقة، 
وهي أرقام وحقائق مل يكتب لها النرش والتوثيق من قبل بهذه الدقة وهذا التوسع، خاصة أنها ال 
تتحدث عن عام أو عامني أو انتفاضة األقىص، بل تتحدث عن حصاد جهادي استمر لثالثة وعرشين 
عاماً بكل ما فيها من متغريات وظروف ومراحل معقدة خاضتها كتائب القسام واملقاومة الفلسطينية 

عموماً. 

وإننا إذ نتحدث اليوم عن هذا الجهد فإننا نقترص عىل ذكر اإلحصاءات واألرقام والحقائق الخاصة 
بكتائب القسام، وذلك ألننا نتحرى فيها الدقة والتوثيق، وهذا ال يعني نفينا لجهود اآلخرين من أبناء 

شعبنا املقاومني. 

وسوف نتحدث يف هذا املؤمتر بإذن الله يف ثالثة محاور: 

املحور األول: اإلحصاءات الرسمية لكتائب الشهيد عز الدين القسام. 

واملحور الثاين: عمليات تتبناها كتائب القسام رسمياً ألول مرة. 

أما املحور الثالث: فهو موقف كتائب القسام من التصعيد الصهيوين األخري. 

أما املحور األول: 

نبدأه بالشهداء/ حيث إن كتائب القسام قدمت عب ثالثة وعرشين عاماً يف كل مرحلة من مراحل 
وعىل  القسام  لكتائب  املؤسسون  القادة  مقدمتهم  يف  وكان  وأبنائها،  قادتها  من  الشهداء  جهادها 
رأسهم القائد العام الشهيد صالح شحادة، والقادة: عامد عقل، ويحيى عياش، ومحيي الدين الرشيف، 
وعز الدين الشيخ خليل، وعدنان الغول، ومحمود أبو الهنود ويوسف الرسكجي، ومحمود املبحوح، 

وغريهم العرشات من القادة العسكريني وامليدانيني.

وقد بلغ عدد شهداء القسام منذ االنطالقة وحتى يومنا هذا 1808 )ألفاً ومثامنائةٍ ومثانية( شهداء، 
منهم 144 )مائةٌ وأربعة وأربعون( شهيداً قبل انتفاضة األقىص، و611 )سُتامئةٍ وأحد عرش( شهيداً 
 2006 عام  بداية  منذ  القسام  شهداء  عدد  بلغ  وقد  2005م،  عام  نهاية  حتى  االنتفاضة  بداية  من 
وحتى نهاية 2010، 1053 )ألفاً وثالثة وخمسني( شهيداً أي أن شهداء القسام بعد فوز حركة املقاومة 
خالل  القسام  لشهداء  الكيل  العدد  من   %58 يساوي   2006 عام  باالنتخابات  حامس  اإلسالمية 

ثالثة وعرشين عاماً. 

وأربعامئة  )ألفاً   1469 غزة  قطاع  يف  القسام  شهداء  عدد  بلغ  فقد  الجغرافية  املنطقة  وحسب 
وتسعة وستني( شهيداً، يف حني كان شهداء القسام يف الضفة املحتلة 335 )ثالمثائٍة وخمسًة وثالثني( 

شهيداً، و4 شهداء قساميني من خارج فلسطني. 

وحسب كيفية االستشهاد نذكر أن من بني الشهداء 93 )ثالثًة وتسعني( شهيداً ارتقوا يف عمليات 
استشهادية، و119 )مائًة وتسعة عرش( شهيداً يف عمليات اغتيال من قبل العدو، و99 )تسعًة وتسعني( 
شهيداً اغتيلوا من قبل حركة فتح، و68 )مثانيًة وستني( شهيداً يف عمليات اقتحام للمغتصبات واملواقع 

العسكرية. 
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هذا فيام يتعلق بالشهداء.. 

بدأت  تعلمون  القسام كام  كتائب  فإن  العسكرية،  واملهام  الجهادية  بالعمليات  يتعلق  فيام  أما 
جهادها بالحجر والسكني، ثم باألسلحة البدائية الخفيفة، ثم العمليات االستشهادية رداً عىل املجازر 
ضد املدنيني، ثم أدخلت منظومة القذائف والصواريخ، وخاضت غامر تصنيع السالح وإدخال مفردات 
جديدة يف هذا الصدد، وطّورت من إمكاناتها يف ظروف غاية يف التعقيد والصعوبة، وقدمت منوذجاً 
رائعاً يف ابتكار وسائل وأساليب املقاومة وقلبت معادالت الرصاع وقواعده مع العدو، وال زالت ترص 

عىل مواصلة طريقها الصاعد نحو املزيد بإذن الله. 

وقد استخدمت كتائب القسام خالل هذه السنوات الخيارات والبدائل املتاحة يف كل مرحلة من 
املراحل للتغلب عىل التضييق األمني واملالحقة واملطاردة املزدوجة من االحتالل الصهيوين وأذنابه. 

وقبل أن نذكر الحصاد الجهادي ننوه إىل أمرين: 

أن هذا الحصاد الجهادي هو ما سمحت الظروف األمنية والخاصة بنرشه واإلعالن عنه، مع تأكيدنا   )1
أن هناك بعض العمليات التي مل نعلن عنها ألسباب مختلفة. 

تقديرات  وليس  الصهيوين  العدو  به  اعرتف  ما  هي  الحصاد  هذا  يف  املذكورة  العدو  خسائر  أن   )2
الكتائب حول نتائج عملياتها. 

وقد كان الحصاد الجهادي القسامي عىل النحو التايل: 

عىل صعيد عدد العمليات الجهادية، فقد بلغ عدد العمليات بكافة أشكالها 1115 )ألفاً ومائًة 
وخمس عرشة( عملية جهادية رسمية، بخالف عمليات التصدي املبارشة واملستمرة للقوات الصهيونية 
الصواريخ  الفلسطينية، كذلك بخالف عمليات إطالق  عندما تتوغل داخل املخيامت واملدن والقرى 

وقذائف الهاون. 

ثلث  أن  أي  العمليات،  مجمل  من   %32  ،2006 عام  بداية  منذ  العمليات  نسبة  بلغت  وقد 
العمليات خالل ثالثة وعرشين عاماً كانت يف السنوات الخمس األخرية. 

واإلغارات  والكامئن  االقتحام  وعمليات  االستشهادية  بني  نوعها  حسب  العمليات  توزعت  وقد 
والطعن واالشتباكات بإطالق النار، والقنص، واألرس. 

وقد بلغت عمليات األرس 24 )أربعاً وعرشين( عملية، تكلل بعضها بالنجاح واالحتفاظ بالجنود، 
وكان آخرها عملية الوهم املتبدد يف يونيو 2006م. 

)مل  2000م  عام  منذ  الهاون  وقذائف  الصواريخ  عدد  بلغ مجمل  فقد  املقذوفات  بخصوص  أما 
يكن قبل عام 2000 استخدام لهذا النوع من السالح( 3506 )ثالثة آالف وخمسامئة وستة( صواريخ 
 10981 قدره  مبجموع  أي  هاون،  قذيفة  وسبعني(  وخمساً  وأربعامئة  آالف  )وسبعة  و7475 
)عرشة آالف وتسعامئة وواحد ومثانون( صاروخاً وقذيفةً، أطلقتها كتائب القسام عىل مواقع العدو 
العسكرية ومغتصباته رداً عىل جرائم اإلبادة التي نفذها العدو ضد أهلنا يف قطاع غزة، ورداً عىل 

عرشات اآلالف من الصواريخ والقذائف الصهيونية التي انهالت عىل أبناء شعبنا. 
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وقد بلغت نسبة املقذوفات الصاروخية منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية 2010م ما نسبته %68 

من مجموع الصواريخ والقذائف الكيل. )وذلك نظراً لتصاعد العدوان الصهيوين وفرض الحصار عىل 

غزة وشن الحرب عليها(. 

تنفيذ  أثناء  تطلق  كانت  التي  تلك  يشمل  ال  والقذائف  للصواريخ  العدد  هذا  أن  مالحظة  مع 

العمليات )أي للتغطية واإلسناد( حيث تقدر تلك املقذوفات ببضع مئات أخرى. 

القسام – حسب اعرتافه كام ذكرنا – فقد بلغ عدد  العدو يف عمليات  أما فيام يتعلق بخسائر 

قتياًل  وستني(  وثالثًة  وثالمثائة  )ألفاً   1363 عاماً  وعرشين  ثالثة  منذ  القسام  عمليات  خالل  القتىل 

صهيونياً من الجنود واملغتصبني، فيام بلغ عدد الجرحى 6378 )ستة آالف وثالمثائٍة ومثانيًة وسبعني( 

جريحاً. 

واآلن.. ننتقل إىل املحور الثاين من محاور هذا املؤمتر، وهو اإلعالن عن بعض العمليات الجهادية 

ألول مرة: 

تبني  تأخري  إىل  األحيان  كثري من  لجأت يف  االحتالل  القسام عب سنوات عملها ضد  كتائب  فإن 

أو  شابه،  وما  تحركاتهم  وأمن  املجاهدين  بسالمة  تتعلق  أمنية  لظروف  وذلك  العسكرية،  عملياتها 

التي  األسباب  من  أو غريها  بحقهم  األحكام  تصدر  أن  قبل  العمليات  لهذه  املنفذين  لألرسى  حفظاً 

تتعلق باستمرارية العمل الجهادي، ونحن طاملا ذكرنا بأن مسرية املقاومة واستمرارها والحفاظ عليها 

أوىل من اإلعالن اللحظي عن العمليات، ونحن ال نعلن عن عملياتنا إال يف اللحظة املناسبة حتى لو 

تأخر اإلعالن لشهور أو سنوات يف بعض األحيان، وهذا حدث من خالل تجربتنا الجهادية الطويلة، 

بعض  يف  اإلعالن  يف  التأّخر  تحّتم  قد  خاصة  الغربية  الضفة  يف  املجاهدين  اإلخوة  ظروف  أن  كام 

هذه  عن  لإلعالن  مختلفة  أساليب  عب  استدراجنا،  الصهيونية  املخابرات  حاولت  ولطاملا  العمليات، 

العمليات، ومن هذه األساليب تبني العمليات باسم فصائل أخرى لدفعنا إىل التبني.

عىل هذا األساس فإننا يف كتائب الشهيد عز الدين القسام نعلن مسئوليتنا اليوم عن سلسلة من 

التي نفذها مجاهدونا وأحجمنا عن اإلعالن عنها يف حينه ملا سبق من أسباب  الجهادية  العمليات 

وغريها.. 

ومغتصباً  جندياً  عرش(  )خمسة   15 خاللها  قتل  عمليات،  سّت  اليوم  عنه  سنعلن  ما  ومجموع 

صهيونياً وجرح 47 )سبعٌة وأربعون( آخرون، يف فرتات تراوحت بني عامي 2005 و2010م: 

القساميون  األرسى  نفذها  عمليات  أربع  وهي  القسامية،  الخليل”  “خلية  عمليات  أوالً: 

األبطال:

بثامنية  واملحكوم  وزوز  موىس  واملجاهد  مؤبدات،  بثامنية  واملحكوم  العويوي  شكيب  املجاهد 

واملحكوم  العويوي  لؤي  واملجاهد  مؤبدات،  بخمس  واملحكوم  الجوالين  محمد  واملجاهد  مؤبدات، 

بثالث مؤبدات.. علاًم بأن املجاهدين األربعة حوكموا لدى العدو بناًء عىل تنفيذهم لهذه العمليات.. 

يف حني تبنتها فصائل أخرى آنذاك!! 
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والعمليات هي عىل النحو التايل: 

عملية مغتصبة “َحجاي”، حيث استهدف مجاهدونا محطة حافالت للجنود يف ما يعرف بـ“مغتصبة   )1
حجاي” رشق الخليل يف الرابع والعرشين من يونيو عام 2005م، والتي أدت يف حينه إىل مقتل اثنني 

من الصهاينة وإصابة ستة آخرين. 

عملية البلدة القدية بالخليل يف يوليو عام 2005م، حيث استهدف مجاهدونا عدداً من الجنود   )2
الصهاينة بإطالق نار، أصيب خاللها جنديان أحدهام إصابته خطرية. 

حيث  17–10–2005م،  بتاريخ  اإلبراهيمي  الحرم  مجزرة  ذكرى  يف  “عتصيون”  مغتصبة  عملية   )3
استهدف املجاهدون بالرصاص موقفاً لحافالت الجنود واملغتصبني عىل مدخل مغتصبة “عتصيون” 

قرب الخليل، وأدت العملية إىل مقتل ثالثة من الصهاينة وإصابة أربعة آخرين. 

البطولية يف 16 ديسمب عام 2005م، استهدف خاللها املجاهدون سيارة  عملية “جبل سنداس”   )4
بـ“جبل سنداس”  أربع” يف منطقة ما يعرف  صهيونية يستقلها مغتصبون من مغتصبة “كريات 

بالخليل، أدت العملية ملقتل صهيوين وإصابة اثنني آخرين. 

هذا فيام يتعلق بعمليات خلية الخليل، التي نوجه من هنا التحية ألبطالها األرسى القابعني بعزة 
وكرامة خلف قضبان األرس ونبرشهم بالفرج والنرص والتمكني بإذن الله تعاىل. 

ثانياً: عملية القدس االستشهادية البطولية: 

إننا نعلن اليوم مسئولية كتائب الشهيد عز الدين القسام عن عملية القدس البطولية التي نفذها 
يف  استهدفت  التي  العملية  بالقدس،  املكب  جبل  من  دهيم،  أبو  عالء هشام  القسامي  االستشهادي 
السادس من مارس عام 2008م ما يعرف مبدرسة “هراف” العنرصية التي ُتخّرج املتطرفني الصهاينة 
القتلة، حيث تقدم الفارس القسامي عالء أبو دهيم رداً عىل محرقة غزة التي ارتكب خاللها العدو 
يف مارس 2008 واحدة من أبشع املجازر التي ارتقى خاللها العرشات من املدنيني من أبناء شعبنا، 
وقد أدت هذه العملية االستشهادية يف حينه إىل مقتل مثانية صهاينة وإصابة أكرث من 30 آخرين، 

بحسب اعرتاف العدو. 

ثالثاً: عملية الحرية: 

فنعلن اليوم مسئولية كتائب الشهيد عز الدين القسام عن عملية الحرية التي جاءت رداً عىل 
2010م  يونيو  الرابع عرش من  الخليل يف  القسام يف  الحرية، حيث هاجم مجاهدو  أسطول  مجزرة 
سيارة للرشطة الصهيونية عىل طريق رقم 60 الواصل بني بيت لحم والخليل قرب مغتصبة “حجاي” 

وقد أسفر الهجوم عن مقتل جندي صهيوين وإصابة ثالثة آخرين أحدهم بحالة الخطر الشديد. 

سجون  يف  األرسى  املجاهدين  ألبطالها  التحية  لنوجه  العمليات  هذه  عن  نعلن  إذ  اليوم  إننا 
معاناة  ويعيشون  األمرين  يعانون  الذين  املحتلة  الضفة  يف  املالحقني  مجاهدينا  وإىل  االحتالل 
وأملهم  جرحنا،  وجرحهم  قضيتنا،  قضيتهم  وأن  نخذلهم  لن  أننا  ونعدهم  املقيت،  الثنايئ  العدوان 
الظاملون  واالندثار مهام عال  الزوال  إىل  والبغي مصريه  يكون،  لن  الظلم  دوام  إن  لهم  ونقول  أملنا، 

وتجب املجرمون... 
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أما املحور الثالث واألخري يف وقفتنا هذه فهو يتعلق بالوضع الراهن، أي حول التصعيد الصهيوين 

األخري يف قطاع غزة فإننا نؤكد بهذا الصدد ما ييل: 

بالنار، وعىل العدو الصهيوين أن يدرك  أوالً: إن محاوالت التصعيد الصهيونية األخرية هي لعب 

أو خوفاً بل هو  أن تصعيد العدوان لن يقابل بالصمت، وأن الهدوء من جانب القسام ليس ضعفاً 

تقدير للموقف. 

ثانياً: إذا أراد االحتالل أن يختب رّدنا فسيجد منا رداً قاسياً، وندعوه أن ال يجرب هذه الحامقة، 

والعدو يدرك جيداً أننا قادرون عىل ردعه، وعىل قادة العدو أن يدركوا أن العدوان عىل غزة لن يكون 

نزهة أبداً، وإذا مل يكونوا قد فهموا مغزى رسائلنا يف األيام املاضية فسيصلهم املزيد منها، وعليهم أن 

يقرأوها بتمعن ودقة، ليعلموا أن العجلة لن تدور إىل الوراء. 

مواقفنا  تغرّي  ولن  تربكنا  ولن  تخيفنا  لن  القطاع  ضد  املتكررة  الصهيونية  التهديدات  إن  ثالثاً: 

أن حربه  العدو يظن  كان  وإذا  للمواجهة،  اليقظة واإلعداد واالستعداد  املزيد من  إىل  بل ستدفعنا 

اإلجرامية يكن أن تردعنا فهو واهم واأليام ستثبت صدق قولنا، وإذا كان االحتالل فشل فشاًل ذريعاً 

يف حرب الفرقان فإننا اليوم أقوى من ذي قبل بفضل الله تعاىل، والعدو إىل الفشل أقرب. 

لها  فنحن  املواجهة  العدو  فرض  إذا  لكن  والعدوان،  الحرب  شعبنا  لتجنيب  نسعى  إننا  رابعاً: 

بإذن الله، وسنقاوم بكل ما أوتينا من قوة مهام كلف األمر والصهاينة سيدفعون مثن أي جرية غالياً. 

بقي أن ننوه!! إىل أن هذه األرقام واإلحصائيات والعمليات موجودة بالتفصيل وأكرث يف صحيفة 

املناسبة والتي سيتم توزيعها بعد  القسام بهذه  التي أصدرها املكتب اإلعالمي لكتائب  العزة  درب 

مقسمني  بالشهداء  الخاصة  اإلحصائيات  تفاصيل  تتضمن  والتي  اليوم،  كذلك  نرشها  وسيتم  قليل، 

الجهادية  واألعامل  بالتفصيل،  العدو  وخسائر  الزمنية،  والفرتات  االستشهاد  وكيفية  املناطق  حسب 

القسام،  لكتائب  العام  للقائد  كلمة  الصحيفة  تتضمن  كام  الزمنية،  وفرتاتها  نوعها  حسب  مفصلة 

والعديد من امللفات الهامة وذات الداللة الكبرية ما ذكرنا وغريه. 

وأخرياً... فإننا يف كتائب القسام اليوم إذ نعلن هذه األرقام والحقائق ونعلن عن هذه العمليات 

عىل  ثابتون  أننا  الفرقان  حرب  ذكرى  ويف  عاماً  وعرشين  ثالثة  بعد  نؤكد  فإننا  مرة  ألول  الجهادية 

أرضنا ومتمسكون بعهدة الشهداء، وأيدينا عىل الزناد ونحن عازمون عىل امليض يف دربنا مهام بلغت 

التكاليف ومهام عظمت التضحيات..

وإنه لجهاد نرص أو استشهاد،،، 

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطني 

السبت 19 محرم 1432ه 

املوافق 2010/12/25م 


