 23בדצמבר 2012

מניתוח זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע "עמוד ענן" בולט היקפה
הנרחב של תופעת "הזהות הכפולה" של פעילי מנגנוני הביטחון של
ממשל חמאס ,שמילאו במקביל תפקידים בזרוע הצבאית-
1
טרוריסטית של חמאס וארגונים נוספים

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי .מחבל בעל "זהות כפולה" ,שנהרג במהלך מבצע "עמוד ענן" .מימין :הוא
נראה לבוש מדים כפעיל צבאי בוועדות ההתנגדות העממית .משמאל :לבוש מדי שוטר )פורום חמאס20 ,
בנובמבר .(2012

כללי
 .1ניתוח זהותם של  25פעילי מנגנוני הביטחון  ,שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן" ,2המחיש פעם
נוספת את היקפה הנרחב של תופעת "הזהות הכפולה" של טרוריסטים ,המשמשים גם כפעילי מנגנון
הביטחון .כל  25פעילי מנגנון הביטחון  ,שנהרגו במהלך המבצע )כרבע מכלל ההרוגים( ,זוהו גם
כפעילי טרור;  23זוהו כפעילי חמאס ושניים זוהו כפעילי וועדות ההתנגדות העממית.
 .2ממצאים אלו ,התואמים גם את ממצאי מבצע "עופרת יצוקה" ,מעידים כי פעילי טרור רבים
מועסקים במנגנוני הביטחון של ממשל חמאס ,להערכתנו בשל שתי סיבות עיקריות :כאמצעי למימון
 1מסמך זה מתבסס על לקט מידע מה 9-בדצמבר  ":2012ממצאי ניתוח שמות המחבלים ההרוגים במבצע "עמוד ענן" ובחינת
היחס בינם לבין אזרחים בלתי מעורבים ,שנהרגו בשוגג"
 2על פי הודעת משרד הפנים של ממשל חמאס מ 26-בנובמבר  2012נהרגו  25פעילי מנגנוני הביטחון  .ההודעה כללה
רשימה של  23פעילים .שני פעילים נוספים ,ששמם לא הופיע ברשימת משרד הפנים ,זוהו על ידנו במהלך הבדיקה כבעלי
"זהות כפולה".
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העסקת פעילי טרור בגדודי עז אלדין אלקסאם ושאר המסגרות הצבאיות הטרוריסטיות .3סיבה שנייה
היא הבטחת הנאמנות והאפקטיביות של מנגנוני הביטחון לממשל חמאס.

הודעה רשמית של משרד הפנים של ממשל חמאס על מותם של  25פעילי מנגנוני הביטחון במהלך מבצע "עמוד ענן".

 .3במסגרת "השירות הכפול" של אותם פעילים הם היו מעורבים באופן פעיל בפעילות צבאית-
טרוריסטית נגד ישראל בתקופה ,שקדמה למבצע "עמוד ענן" כמו גם במהלכו .למרות זאת ,ארגוני
זכויות האדם נוהגים להתייחס לפעילים אלו ולמנגנוני ביטחון הפנים בכלל ,כאל מערך אזרחי לכל דבר,
המספק שירותים לאזרחים .כפועל יוצא מכך ,ארגונים אלו כוללים את פעילי הטרור ,שנהרגו ע"י צה"ל
במניין האזרחים ובכך "מעבים" את מספר האזרחים )הבלתי מעורבים( ,שנהרגו בתקיפות צה"ל.
דו"ח גולדסטון אימץ בזמנו גישה זו ,בציינו ,כי ממשלת ישראל לא הציגה ראיות הסותרות את אופייה
האזרחי של המשטרה ברצועת עזה ,הגם שלשיטתו יכולים להיות "בודדים" במשטרה ,שקיימו קשרים
עם "הקבוצות הפלסטיניות החמושות" .
 .4יוזכר כי פתחי חמאד ,שר הפנים בממשל חמאס נשא לאחרונה נאום בטקס לכבוד  25פעילי
מנגנוני הביטחון ,שנהרגו במבצע "עמוד ענן" .בנאומו הוא קרא להיפטר מישראל ,אותה כינה "סרטן"
ושיבח את התעצמות המערכת הבטחונות ברצועה .פתחי חמאד הודה בנאומו כי מנגנוני ביטחון
הפנים במשרד הפנים של ממשל חמאס משתפים פעולה עם מנגנונים צבאיים השייכים ל"פלגים
הלוחמים" )קרי ,לארגוני הטרור( )ערוץ אלאקצא 5 ,בדצמבר .(2012
 .5מסמך זה כולל שלושה נספחים:

 3להערכתנו הדבר מאפשר העברת כספי תרומות ,שנועדו למנגנוני הממשל של חמאס ,למימון העסקת פעילים צבאיים-
טרוריסטים בהיקף נרחב על-ידי משרד הפנים.

255-12

3
א.

נספח א' – פעילי מנגנוני הביטחון ,שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן"  ,שכולם זוהו כבעלי
"זהות כפולה" ) 26מתוך .(27

ב.

נספח ב'  -תופעת ה"זהות הכפולה" במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .

ג.

נספח ג' – דוגמאות נוספות לפעילי מנגנונים בעלי "זהות כפולה" ,שנהרגו בתקיפות צה"ל.
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נספח א
פעילי מנגנוני הביטחון ,שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן" ,שכולם
זוהו כבעלי "זהות כפולה"
 .1אימן רפיק מחמד אבו ראשד – שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .במקביל שירת כקצין
במנגנון הביטחון הלאומי של ממשל חמאס בצפון הרצועה )פורום חמאס  ,אתר משרד הפנים בעזה,
אתר מנגנון הביטחון הלאומי של חמאס 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012

אימן רפיק מחמד אבו ראשד .מימין :מודעת אבל מטעם הזרוע הצבאית של חמאס .משמאל :מודעת אבל רשמית
מטעם מנגנון הביטחון הלאומי בסוכת האבלים ,שנפתחה לזכרו )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה ,אתר מנגנון
הביטחון הלאומי של חמאס 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012

 .2פאדי מוסא סמיר אלקטנאני – שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס .במקביל שירת כקצין
במשטרת חמאס בצפון הרצועה )אתר פייסבוק אסוד ע'זה  +משרד הפנים בעזה 22 ,ו 26-בנובמבר
.(2012
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פאדי מוסא סמיר אלקטנאני .מימין :מודעת אבל מטעם הזרוע הצבאית של חמאס .משמאל :לבוש במדי קצין
משטרה )אתר פייסבוק אסוד ע'זה ,אתר משרד הפנים בעזה 22 ,ו 26-בנובמבר .(2012

 .3מחמד ג'מאל מחמד אלדלו )אבו ג'מאל(  -שימש כמפקד בכיר במערך הארטילריה של הזרוע
הצבאית של חמאס .במקביל שירת כקצין במנגנון האבטחה והביטחון של ממשל חמאס )פורום אימאן,
משרד הפנים בעזה 24 ,ו 26-בנובמבר (2012

מחמד ג'מאל אלדלו .מימין :בכרזה לזכרו מטעם גדודי עז אלדין אלקסאם .משמאל :במדי קצין מנגנון האבטחה
והביטחון של ממשל חמאס )פורום אימאן  ,אתר משרד הפנים בעזה 24 ,ו 26-בנובמבר (2012
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 .4ארכאן חרבי אבו כמיל – שימש כפעיל צבאי בכיר בוועדות ההתנגדות העממית .במקביל שירת
כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )פורום חמאס 20 ,בנובמבר .(2012

ארכאן חרבי אבו כמיל מימין :לבוש מדים וחמוש כפעיל צבאי של וועדות ההתנגדות העממית .משמאל :לבוש במדי
שוטר )פורום חמאס 20 ,בנובמבר .(2012

 .5פעילים נוספים שזוהו כבעלי זהות כפולה )ללא תמונותיהם(:4
א.

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי )אבו חרב( – שימש כפעיל צבאי בכיר בוועדות

ההתנגדות העממית .במקביל שירת כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )פורום
חמאס 20 ,בנובמבר .(2012
ב.

מחמד בכר עארף אלעף )אבו עבידה(  -שימש כמפקד בכיר ביחידת הטילים של הזרוע

הצבאית של חמאס .במקביל היה פעיל ברשות ההכוונה הפוליטית של משרד הפנים של חמאס
בעזה )פורום חמאס 25 ,בנובמבר .(2012
ג.

ח'אלד ח'ליל עלי אלשאער )אבו אלברא'( – שימש כבכיר במערך הרקטות של חמאס.

במקביל שירת כקצין משטרה בדרגת סגן )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 25 ,ו26-
בנובמבר .(2012
ד.

אחמד עאבד אבראהים אבו מר )אבו קדאמה(  -שימש כפעיל ביחידה המיוחדת של הזרוע

הצבאית של חמאס ברפיח .שירת במקביל כשוטר ברפיח )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים
בעזה 21 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012

 4תמונות נוספות של פעילים בעלי "זהות כפולה" מופיעות בנספח ב' בלקט המנתח את זהותם של המחבלים ההרוגים במבצע
"עמוד ענן".
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ה.

פארס מנצור אחמד אסביתה – שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .במקביל שירת

כשוטר במשטרת ממשל חמאס בעזה )פורום חמאס 27 ,בנובמבר .(2012
מצטפא עוצ' מצטפא אבו חמידאן – שימש כפעיל ביחידת הארטילריה של הזרוע הצבאית

ו.

של חמאס .במקביל שירת כקצין ביחידת האבטחה והביטחון של ממשל חמאס )פורום חמאס,
אתר משרד הפנים בעזה 26 ,בנובמבר .(2012
ז.

אחמד אסאמה מחמד אלאטרש – שימש כפעיל חמאס צבאי ברפיח .במקביל שירת כשוטר

במשטרת רפיח )פורום חמאס ,+אתר משרד הפנים בעזה 18 ,ו 26-בנובמבר .(2012
ח.

ראני מחמוד עבד אלרחמן חמאד – שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שירת גם

כשוטר במשטרת ממשל חמאס בצפון הרצועה )פורום חמאס  +משרד הפנים בעזה 15 ,ו26-
בנובמבר .(2012
ט.

סעדי מחמד מאהר סעדי אבו כמיל – שימש כפעיל ביחידה מיוחדת ע"ש עדנאן אלע'ול

בזרוע הצבאית של חמאס .שירת גם במחלקת הכספים המרכזית של מנגנון הביטחון הלאומי
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012
עבד אלרחמן מצטפא עבר אלרחמן חמד )אבו חמזה(  -שימש כפעיל הזרוע הצבאית של

י.

חמאס .במקביל שירת כקצין ארגון וניהול במנגנון הביטחון הלאומי של ממשל חמאס בעזה
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012
יא.

מחמוד רזק סלמאן אלזהאר  -שימש כפעיל ביחידה מיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס.

במקביל שירת כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר,
אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012
יב.

ח'אלד מחמוד מחמד אבו נצר )אבו מצעב(  -שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס.

במקביל שירת כקצין במנגנון האבטחה והביטחון של ממשל חמאס )פורום חמאס  +משרד
הפנים בעזה 22 ,ו 26-בנובמבר .(2012
יג.

מחמד סלאמה מחמד אבו עטיוי )אבו סלאמה(  -שימש כפעיל ביחידה המיוחדת של הזרוע

הצבאית של חמאס .במקביל שירת במנגנון ההגנה האזרחית של ממשל חמאס במחנות המרכז
)דף הפייסבוק ע'זה מבאשר  ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012
יד.

ראמי עבד רבה עוצ' עביד )אבו עבד אלרחמן(  -שימש כפעיל ביחידה מיוחדת של הזרוע

הצבאית של חמאס .במקביל שירת כקצין במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )דף הפייסבוק
ע'זה מבאשר  ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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טו.

אמג'ד מחמד ג'דוע אבו ג'לאל )אבו עמר(  -שימש כפעיל בכיר הזרוע הצבאית של חמאס

במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס )פורום
אבראר  +משרד הפנים בעזה 18 ,ו 26-בנובמבר .(2012
טז .אסאמה מוסא חסן עבד אלג'ואד )אבו מוסא(  -שימש כפעיל בכיר בזרוע הצבאית של
חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה .במקביל שירת במנגנון ביטחון הפנים של
ממשל חמאס )פורום אבראר 18 ,בנובמבר .(2012
יז.

ואא'ל חידר סעיד אלע'לבאן )אבו חידר( -שימש כפעיל ביחידת הארטילריה של הזרוע

הצבאית של חמאס .במקביל שירת כקצין במשטרת ממשל חמאס בח'אן יונס )פורום משפחת
אלחואג'רי  ,פורום חמאס 15 ,ו 17-בנובמבר .(2012
יח.

חאבס חסן עוצ' מסמח )אבו מאלכ(  -שימש כפעיל ביחידת הארטילריה של הזרוע הצבאית

של חמאס בח'אן יונס .שימש גם כקצין במנהלת המעברים של ממשל חמאס במסוף רפיח )פורום
צקור אלאבדאע ,אתר משרד הפנים בעזה 15 ,ו 26-בנובמבר .(2012
יט.

מח'לצ מחמד עבדאללה עדואן  -שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס ברפיח .במקביל

שירת כקצין במנגנון הביטחון הלאומי של ממשל חמאס ברפיח )פורום חמאס ,אתר משרד
הפנים בעזה 17 ,ו 26-בנובמבר .(2012
כ.

חסאם אלהמצ  -שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .במקביל שירת כשוטר במשטרת

ממשל חמאס ברפיח )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם ,פורום חמאס 29 ,בנובמבר .(2012
כא .סאלם עאיש חסין אבו סתה )אבו אחמד(  -שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בעיירה
אלזואידה ,שבמרכז הרצועה .במקביל שירת במנגנון האבטחה והביטחון של ממשל חמאס
במחנות המרכז )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה ,24,22 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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נספח ב'
תופעת ה"זהות הכפולה" במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

5

כללי
.1

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נחשפה תופעה רחבת היקף של "זהות כפולה" של שוטרים ושאר

פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס .תופעה זו הייתה פועל יוצא של שיתוף הפעולה המבצעי הממוסד,
שבין המנגנונים הללו לבין הזרוע הצבאית של חמאס ,

שכלל גם ,בין השאר ,לחימה של אנשי

המנגנונים תחת פיקוד הזרוע הצבאית של חמאס במהלך המבצע.

.2

למרות זאת ,הכלילו חמאס ומשרד הפנים את אנשי המשטרה ומנגנוני ביטחון הפנים  ,שנהרגו

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" במניין האזרחים ולא במניין הלוחמים .זאת ,בטענה )שאין לה בסיס
במציאות( ,כי מערך ביטחון הפנים של ממשל חמאס הינו מערך אזרחי לכל דבר ,המספק שירותים
לאזרחים והוא אינו מהווה מערך צבאי מבצעי.
.3

דו"ח גולדסטון אימץ גישה מניפולטיבית זאת בציינו ,כי ישראל לא הציגה ראיות הסותרות את

אופייה האזרחי של המשטרה ברצועת עזה הגם ,שיכולים להיות "בודדים" במשטרה המקיימים עדיין
קשרים עם "הקבוצות הפלסטיניות החמאסיות"  .כפועל יוצא מכך ,התייחס דו"ח גולדסטון ל 264-פעילי
המנגנונים ,שנהרגו במבצע כאל אזרחים לכל דבר ולא כאל מחבלים .הדבר היווה סיבה מרכזית
לפערים הגדולים ,שבין ממצאי בדיקת מערכת הביטחון בישראל באשר למספר פעילי הטרור ,שנהרגו
במבצע לבין נתוני חמאס ולארגוני זכויות האדם ברצועה ,שעליהם התבסס הדו"ח .מנגד ,מידע מודיעיני
איכותי הראה ,כי חמאס עצמה בספירת מספר ההרוגים לא עשתה אבחנה בין הרוגי הזרוע הצבאית
לבין הרוגי המשטרה ומנגנוני ביטחון הפנים  ,שנטלו חלק במבצע "עופרת יצוקה".

פרסום כרזות אודות מותם של פעילים בעלי "זהות כפולה"
.4

במהלך מבצע "עופרת יצוקה  ,ועוד יותר לאחריו ,החלו להתפרסם כרזות לזכר הרוגים שנעידו

באופן ברור על "שיוך כפול" של אנשי משטרה ומנגנוני ביטחון שונים ,שנהרגו במהלך המבצע.
בחלק מהכרזות ,שפורסמו בעיקר אתר גדודי עז אלדין אלקסאם ,ניתן היה לראות פעילים ,שנהרגו
כשהם לבושים במדי משטרה וגם בלבוש צבאי וחמושים בנשק של גדודי עז אלדין אלקסאם .באותן
כרזות גם נעשה שימוש בטרמינולוגיה הנהוגה לגבי הרוגים מקרב גדודי עז אלדין אלקסאם )"שהיד
]חלל[ של אלקסאם"" ,מג'האד" ]לוחם ג'האד[( .יתרה מזו ,בדיווחי חמאס על ההרוגים בתקיפת חיל

 5פירוט ראו ":התנהלות חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה – בחינת תכני דו"ח גולדסטון לעומת הממצאים
העובדתיים" 14 ,במרץ .2010
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האוויר ,שבוצעה ב 27-בדצמבר  ,2008הופיעו לצד שמות של אנשי משטרה שנהרגו כינויים כגון "שהיד
]חלל[ של אלקסאם" ו"מג'אהד" ]לוחם קודש[ ,כינויים המוכרים כמיוחסים לפעילי הזרוע הצבאית של
חמאס.

.5

בשלב מאוחר יותר ,לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,התפרסמו כרזות נוספות לזכר שהידים ,ששירתו

במשטרה בהן צוין ,כי הם שימשו גם כפעילי הזרוע הצבאית .חלק מהכרזות פורסמו באתר גדודי עז
אלדין אלקסאם .בחלק מהכרזות ניתן היה לראות פעילים ,שנהרגו במדי משטרה ובמדי גדודי עז אלדין
אלקסאם במקביל.

.6

להלן מספר דוגמאות של אנשים ששירתו המשטרה ומנגנוני ביטחון של ממשל חמאס ,שנהרגו

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,והיו בעלי "זהות כפולה":
א .מחמד יחיא מהנא – בפורום חמאס פורסמו לזכרו שתי כרזות שונות באחת הופיע במדי שוטר
משטרת עזה ובשנייה כמפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם ) 30 ,PALDFבדצמבר .(2008

מחמד יחיא מהנא במדי שוטר עזה ),PALDF
 30בדצמבר (2008

מחמד יחיא מהנא ,כמפקד בגדודי עז אלדין
אלקסאם ) 30 ,PALDFבדצמבר (2008

ב .עאדל אבו עון – שימש כמפקד במשטרה ובמקביל כמפקד יחידת הצלפים בגדוד רצ'ואן
הצפוני של גדודי עז אלדין אלקסאם .משרד הפנים פרסם כרזה לזכרו .אותה תמונה הופיעה גם
בכרזה לזכרו בפורום חמאס.
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מימין :כרזה לזכרו של עאדל אבו עון ,מפקד יחידת הצלפים בגדוד רצ'ואן הצפוני בגדודי עז אלדין אלקסאם )פורום חמאס,
 20בינואר .(2009 ,משמאל :כרזה ,אשר פורסמה לזכרו באתר משרד הפנים.

ג .שחדה פתחי אלכרד -שתי כרזות האבל לזכרו הופיעו בפורום חמאס בזו אחר זו .בראשונה
הוצג כקצין בדרגת נקיב )סרן( במשטרה ,ובשנייה כאחד ממפקדי יחידת הארטילריה בגדודי עז
אלדין אלקסאם )פורום ,חמאס  19בינואר . (2009

שחדה פתחי אלכרד במדי משטרה אך תחת
הכינוי "החלל הקסאמי המפקד"

שחדה פתחי אלכרד "השהיד הקסאמי המפקד," ...
"אחד ממפקדי יחידת הארטילריה בגדוד יבנה"

ד .מחמד אבראהים אבו שער  -פעיל מבצעי של גדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרג ב 6 -בינואר
 ,2009שימש בתפקיד כפול :הוא היה פעיל בכוח ההתערבות המהירה ,אחד ממנגנוני ביטחון
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הפנים של ממשל חמאס ,וכן השתייך ליחידה הארטילרית של גדודי עז אלדין אלקסאם ),PALDF
 7בינואר .(2009

מימין :נראה מחמד אבראהים אבו שער ,המכונה "שהיד קסאמי" במדי כוח ההתערבות המהירה .משמאל :נראית גופתו
כשלראשו סרט ,עליו נכתב גדודי אלקסאם .על פי פורום חמאס הוא השתייך ליחידה הארטילרית של חמאס )7 ,PALDF
בינואר .(2009

ה .אמין פואד אלזרבתלי  -בכתבה לזכרו ,שהתפרסמה בפורום חמאס נאמר ,כי היה פעיל
בגדודי עז אלדין אלקסאם ,ונהרג במבנה משטרה ,בתחילת מבצע "עופרת יצוקה" .עוד צוין
בכתבה כי עבד במחלקת האשרות במשטרה )פורום חמאס 22 ,בינואר .(2009

אמין פואד אלזרבתלי :שוטר ובו זמנית פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם
)פורום חמאס 22 ,בינואר .(2009
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ו.

בפורום חמאס הופיעה כרזה לזכרו של ערפאת פרג'אללה פרג'אללה ,שוטר ופעיל

בגדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרג בהתקפה אל מטה אלג'וזאת ב 27-בדצמבר .בכרזה הוא
נראה במדי שוטר ) 10 , PALDFבספטמבר.(2009 ,

ערפאת פרג'אללה פרג'אללה :שוטר ופעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם
) 10 , PALDFבספטמבר(2009 ,

ז.

חידר מחמד חסונה – על פי ביטאון הילדים של חמאס אלפאתח ) 15באפריל  (2009הוא

נהרג במתקן המשטרה הפלסטינית בעזה בתחילת מבצע "עופרת יצוקה" .חידר חסונה שרת
במקביל לשירותו במשטרה בגדודי עז אלדין אלקסאם.

.

חידר מחמד חסונה
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נספח ג
דוגמאות נוספות לפעילי מנגנונים בעלי "זהות כפולה" שנהרגו
במהלך תקיפות צה"ל
 .1מותם של מחבלים בעלי "זהות כפולה" במבצע "עמוד ענן" ובמבצע "עופרת יצוקה" לא היה בגדר
תופעה יוצאת דופן .במהלך תקיפות צה"ל נגד מחבלים מאז השתלטות חמאס על הרצועה ,הן
במסגרת סיכולים ממוקדים והן בתגובה לירי רקטות מהרצועה ,נהרגו מחבלים רבים בעלי "זהות
כפולה" .גם במהלך פעילות ביטחון-פנים של חמאס בתוך הרצועה נגד מתנגדיו אותרו הרוגים
שכאלה .להלן דוגמאות:
א .מאהר שחדה אבו טיר  -שנהרג בסיכול ממוקד ב 30-באוקטובר  ,2007נראה בכרזה
שפורסמה לזכרו כשהוא לבוש מדי קצין משטרה ,במקביל להיותו פעיל בגדודי עז אלדין
אלקסאם .הכרזה מציינת את מותו כשהיד לוחם ג'האד בגדודי עז אלדין אלקסאם2 ,PALDF) .
בפברואר .(2009

מאהר שחדה אבו טיר ,במדי קצין משטרה במקביל להיותו פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .הכרזה מציינת את מותו
כשהיד לוחם ג'האד בגדודי עז אלדין אלקסאם 2 ,PALDF) .בפברואר .(2009

ב .בלאל אבראהים אבו עואד ,נהרג בסיכול ממוקד ב 30-באוקטובר  .2007מופיע בכרזה לזכרו
במדי שוטר במשטרה במקביל להיותו פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .הכרזה מציינת את מותו
כשהיד לוחם ג'האד בגדודי עז אלדין אלקסאם 2 ,PALDF) .בפברואר .(2009
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בלאל אבראהים אבו עואד ,במדי שוטר במשטרה במקביל להיותו פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .הכרזה מציינת את
מותו כשהיד לוחם ג'האד בגדודי עז אלדין אלקסאם 2 ,PALDF) .בפברואר .(2009

ג .מחמד אחמד אבו סאלם  -נהרג ב 21-באוגוסט  .2007מופיע בכרזה לזכרו במדי שוטר
ובמדי לוחם בגדודי עז אלדין אלקסאם ) 1 ,PALDFבינואר .(2008

מחמד אחמד אבו סאלם 2007 ,מופיע בכרזה במדי שוטר ובמדי לוחם בגדודי עז אלדין אלקסאם
) 1 ,PALDFבינואר .(2008

.7

גם לאחר מבצע "עופרת יצוקה" נמשכה התופעה .ב 14-בנובמבר  2011הותקף מוצב של

המשטרה הימית של חמאס בצפון העיר עזה ע"י חיל האוויר בתגובה לירי רקטה לעבר ישראל יום קודם
לכן .כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו ,כי היעד שהותקף הינו מוצב של המשטרה הימית בצפון העיר
עזה .כתוצאה מהתקיפה נהרג מחמד זאהר אלכילאני ,שוטר במשטרה הימית ,וארבעה אנשים נוספים
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נפצעו )ופא 14 ,נובמבר  .(2011גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס ,פרסמו הודעה
רשמית מטעמם על מותו של אחד מאנשיהם )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 14 ,בנובמבר .6 (2011

מימין :מחמד אלכילאני לבוש במדי המשטרה הימית ) .(khtwa.comמשמאל :אחמד אלג'עברי )משמאל(,
המפקד הצבאי של חמאס ,לצידו של ראש ממשל חמאס אסמאעיל הניה ,בעת הלווייתו של מחמד אלכילאני
)(paldf.net

.8

ב 23-באוקטובר  ,2012בתגובה לירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה ,תקפו כלי טיס של חיל

האוויר מספר יעדי טרור ברחבי הרצועה .בין היעדים שהותקפו היו חוליות ירי באזור בית לאהיא )צפון
רצועת עזה( ,שהיו בעיצומן של הכנות לשיגור רקטות .בתקיפות אלה נהרגו ארבעה מחבלים פלסטינים,
שלושה מביניהם פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס .בין ההרוגים היו יוסף אבו
ג'להום )אבו מצעב( מבית לאהיא ,ואסמאעיל פתחי אלתלי מג'באליא )פלסטין אלא'ן ,מען24 ,
באוקטובר .(2012

.9

ב 24-באוקטובר ,פרסם משרד הפנים של ממשל חמאס ,הממונה על מנגנוני ביטחון הפנים,

הודעת תנחומים על מותם של השניים .על פי הודעת משרד הפנים שירת אסמאעיל אלתלי כשוטר
במשטרת חמאס בעוד שאבו ג'להום עבד במנהלת ההכשרה והשיקום של אסירים כלואים בבתי
הכלא )צפא 24 ,באוקטובר .(2012

 6ראו פרסום מרכז המידע מ 17-בנובמבר  ":2011תקיפת חיל האוויר ,שבוצעה לאחרונה נגד מוצב של מנגנון המשטרה
הימית ,המחישה את זהותם הכפולה של אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,שרבים מהם משרתים במקביל גם בזרוע
הצבאית של חמאס .מנגנון המשטרה הימית ,שרבים מפעיליו משרתים בגדודי עז אלדין אלקסאם ,היה מעורב בעבר
בפעולות מבצעיות נגד צה"ל ,שאינן קשורות לשיטור הימי".
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מימין :מודעת אבל רשמית ,שפרסם משרד הפנים של ממשל חמאס/המנהלת הכללית לשיקום וכליאה ,על מותו של יוסף
מחמוד אבו ג'להום )אבו מצעב( )מנהלת השיקום והכליאה 25 ,באוקטובר  .(2012משמאל :כרזה שפרסמו גדודי עז
אלדין אלקסאם על מותו של אבו ג'להום )אתר הזרוע הצבאית 24 ,באוקטובר .(2012

 .10יצוין כי פעילים בעלי זהות כפולה נהרגו גם בעימותים פנימיים ברצועת עזה כך למשל:
א .ב 14-באוגוסט  ,2009נהרג אימן ח'אלד אבראהים אבו סבלה ששימש כשוטר בקרב נגד פעילי
התארגנות ג'נד אנצאר אללה באירועי מסגד אבן תימיה ברפיח ) 14באוגוסט( .3על פי ההודעה
על מותו שירת אימן אבו סבלה במקביל בגדוד עז אלדין אלקסאם.

הודעה על מותו של אימן אבו סבלה ,שוטר ששרת בגדודי עז אלדין אלקסאם
)המקור :אתר גדודי עז אלדין אלקסאם(

3

פרוט ראו לקט מידע מה 31-באוגוסט " :2009חמאס מעצימה את מאבקה נגד התארגנויות ג'האדיות-סלפיות המזדהות
עם אלקאעדה ומנסות לאתגר את שלטונה ברצועת עזה; לאחרונה היא לא היססה להפעיל כוח רב במהלך דיכוי אלים
של פעילי ג'האד עולמי ,שאחד ממנהיגיהם הכריז על הקמת אמירות אסלאמית במסגד אבן תימיה ברפיח".
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ב .ב 27-באוגוסט  2009נהרג טארק פריד אבו ג'זר במהלך משימת שיטור בח'אן יונס .
בהודעה על מותו  ,שהתפרסמה מטעם גדודי אז אלדין אלקסאם צוין ,כי הוא מצא את מותו
לאחר "מסע ג'האדי מכובד" תוך קיום "חובתו הלאומית" "בכוח ההתערבות" והשמירה על הסדר
של המשטרה הפלסטינית.

מתוך ההודעה של גדודי עז אלדין אלקסאם

טארק פריד אבו ג'זר
)המקור :אתר גדודי אז אלדין אלקסאם(

ג .בביטאון הילדים של חמאס אלפאתח ,פורסם ב 15 -בינואר  ,2010כי סלימאן חסין אבו נג'א
נהרג כ"שהיד" ב 29-באוקטובר  2009ב"משימה ג'האדית מיוחדת" .בכתבה צוין ,נ כי הוא שרת
במקביל במשטרה ובגדודי עז אלדין אלקסאם .על פי פורום של פתח המסתמך על "מקורות
מהימנים" ברפיח הוא נהרג ממכת חשמל באחת המנהרות באזור מגוריו בשכונת שאבורה
שברפיח )אתר צות פתח 29 ,באוקטובר(.
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סלימאן חסין אבו נג'א .באתר עז אלדין אלקסאם )מימין( מצוין כי הוא שרת במשטרה במקביל לפעילותו בגדודי עז אלדין
אלקסאם.
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