המרכז למורשת המודיעין )מ.ל.מ(
מרכז המידע למודיעין וטרור

בפעילות כוחות הביטחון ברצועת עזה נהרג מקליד חמיד ,ראש "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" ברצועת עזה ,אשר היווה "פצצה מתקתקת" .מקלד חמיד היה אחראי
לשורה ארוכה של פיגועים קשים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ,ביניהם הפיגוע
הקשה בנצרים באוקטובר 2003
להלן מגורם ביטחוני ישראלי מהימן ) 23דצמבר(:
 .1בפעילות יזומה של כוחות הביטחון ב 26 -בדצמבר בעיר עזה נהרג מקלד חמיד ,תושב מחנה הפליטים ג'בליה ,אשר עמד בראש הזרוע
הצבאית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ברצועה .חמיד היה אחראי לעשרות פיגועים וניסיונות לפיגועים נגד כוחות צה"ל ויעדים ישראליים
ברצועה ולניסיונות להחדרת מפגעים לישראל .בעצם ימים אלה היה חמיד מעורב בהוצאתם לפועל של פיגועים במתווים שונים לעבר יעדים
שונים ,והיווה "פצצה מתקתקת".
 .2הפיגוע האחרון בו היה מעורב חמיד היה הפעלת מטען ב 16 -נובמבר  2003בקו הגבול ברפיח נגד כלי רכב של צה"ל .כתוצאה מהפיצוץ נפצעו
 4חיילים .לפני כן היה מעורב חמיד בשילוח מחבל למתקן מגורים של צה"ל בישוב נצרים ב 24 -אוקטובר  .2003בפיגוע נהרגו  3חיילי צה"ל
ונפצעו שניים נוספים.
 .3תחת שרביטו של מקלד חמיד ובאכוונתו ביצעו חוליות ה"ג'האד" חוליותיו ירי רקטות לעבר ישראל ,פיגועי ירי רבים נגד יעדים צבאיים ואזרחיים,
שיגורי טילים נגד טנקים ופצצות מרגמה ,שילוח מחבלים מתאבדים וכן הפעלת עשרות מטענים כנגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים ברצועה.
 .4להלן מספר פיגועים בהם היה מעורב מקלד חמיד-:
א 16 .מאי  - 2003הפעלת מטען נגד טנק צה"ל באזור בית חנון כתוצאה מהפיצוץ נפצע חייל צה"ל באורח קשה.
ב 9 .נובמבר  - 2002הרג גשש צה"ל כתוצאה מהפעלת מטען בסמוך לנצרים.
ג 20 .ספטמבר  - 2002הפעלת שני מטעני קלע וחשיפת מטען נוסף נגד כוח צה"ל שעסק בפעילות יזומה בסמוך למוצב "טרמית".
שני חיילי צה"ל נפצעו.
ד 23 .אוגוסט  - 2002ירי והשלכת רימונים לעבר עמדת צה"ל בכפר דרום .כתוצאה מירי תגובתי נהרגו שני המחבלים וחייל צה"ל נפצע.
ה 22 .יולי  - 2002ניסיון חדירת שני מפגעים למוצב "אלון" בצפון גוש קטיף .אחד המפגעים נהרג ,שלושה מחיילי צה"ל נפצעו.
ו 29 .מרץ  - 2002רצח שני אזרחים ישראליים בפיגוע דקירה בישוב נצרים.
ז 2 .דצמבר  - 2002ניסיון פיגוע הקרבה של מתאבד בסמוך לעמדת צה"ל בנצרים .המחבל נהרג מאש החיילים וכתוצאה מהאירוע
נפצע חייל צה"ל.
ח 22 .נובמבר  - 2000פיצוץ בסירת דייג ממולכדת בסמוך לדבור אשר גרם לפציעתם של ארבעה מחיילי הדבור.

בשורת הפיגועים בהם היה מעורב מקלד חמיד נהרגו שישה אזרחים וחיילים ונפצעו  19נוספים.
 .5בנוסף היה מעורב מקליד חמיד בניסיונות רבים להוצאת פיגועים אל הפועל ,ביניהם:
א 30 .מרץ  - 2003חדירת שני מפגעים לקיבוץ ארז אשר ביצעו ירי והשליכו רימונים לעבר כוח צה"ל שזיהה אותם והרגם.
ב 4 .פברואר  - 2003חדירת מחבל לאזור התעשייה "ארז" אשר ביצע ירי והשליך שני רימונים לעבר כוח צה"ל .המחבל נהרג ע"י כוח צה"ל.
ג 11 .נובמבר  - 2002מחבל מתאבד חגור בחגורת נפץ אשר היה בדרכו לביצוע פיגוע התאבדות במחסום "ארז"
התפוצץ בטרם עת ערב "תאונת עבודה".
ד 25 .יוני  - 2002ירי והשלכת רימונים לעבר עמדת צה"ל בעמדת קרני כתוצאה מירי תגובתי נהרג המפגע.
ה 7 .יוני  - 2002ניסיון חדירת שני צוללנים לישראל דרך הים אשר סוכל ע"י צה"ל.
ו 19 .אפריל  - 2002ניסיון חדירת שני מחבלים חמושים לישוב נצרים ,שני המחבלים נורו ונהרגו במהלך האירוע.
ז 13 .אוגוסט  - 2001הנחת שני מטענים במשקל  30ק"ג כל אחד בסמוך לגדר המערכת מול הישוב מע'אזי .במהלך האירוע נעצרו שני
מחבלים.
ח .ליל ה 24-25 -פברואר  - 2001הנחת בובת אדם ממולכדת ובצמוד לה מטען נוסף ,בסמוך לגדר המערכת מול הישוב ג'בליה.
ט 26 .אוקטובר  - 2000ניסיון פיגוע של מחבל מתאבד רכוב על אופניים בסמוך לגוש קטיף.
 .6חמיד היה מעורב גם בהברחות אמצעי לחימה לרצועת עזה וביצור רקטות ומטעני חבלה .כמו כן עמד חמיד בקשר עם פעילים צבאיים של
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ביהודה ושומרון ואכוון אותם לביצוע פעילות צבאית ,תוך העברת ידע צבאי ומימון ותיאום פעילות.
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בתקופה האחרונה חלה עליה משמעותית בפיגועים "איכותיים" הכוללים החדרת מפגעים לישובים ישראליים ולמוצבי צה"ל ברצועה
וניסיונות פיגוע של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ברצועה בהנהגתו של חמיד .מקלד חמיד היה מעורב בעצם ימים אלה בהכנת
פיגועים במתווים שונים .שמו של מקליד הועבר מספר פעמים לגורמי הביטחון הפלסטינים אולם הוא לא טופל על ידם.

צילומים מלווייתו של מקלד חמיד
.8כ 20,000 -פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,כולל מאות רעולי פנים חמושים ,מהזרועות הצבאיות של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,ה-
"חמא"ס" ו"ועדות ההתנגדות העממית" ,השתתפו בלווייתו של מקלד חמיד ,שהתקיימה בצפון עזה ) .(26.12.03המשתתפים בלוויה קראו
לביצוע פעולות בשטח ישראל.
להלן צילומים מהלוויה ) טלוויזיית אלג'זירה:(26.12.03 ,

