
 

  

 

 

 
 
 
 

 
  اغتيال بحادثة التحقيق للجشة الشيائي التقرير

  )هللا رحسو( الزواري  دمحم الذييد األخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لق ضييي   لخييي     إقمييييع فييي  )حسييي     إلسيييةمي   لسق ومييي  حخكييي  قيييي    قيييخ   ضيييػ  فييي 
  لسذيي     وحييج  مدييلو   لييدو  ،"  "دمحم  لذييييج  غتييي   عسمييي  فيي  لمتحقييي  لجشيي  بتذييلي 

 و لسعشيي   لسختري   لجيي   تزيع  لتي   لمجشي  ب شيخ  فقيج ب لحخكي    لتريشي   )قدع ف 
  الغتيي    بعسميي  قي  لستعم    لحقي ق  إلي  لمػصيػ  كبييخ    جيج    وبحلت أعس لي    لحخك  ف 

 مشي . و لعبخ  لج و  و ستخةص
 ألعسي    لتفرييم   لتقخ يخ ليي    جتسي   آخيخ في    لخي    في   لحخك  قي     عتسج  وقج

  إلعيية و    لجػىخ ي  و لسعمػميي   ب لحقي ق   لعي    لييخأ، مخ شبي  وقييخ   ونت قجيو   لمجشي 
 عشي .

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 حركة السقاومـة اإلسـالمية
 فلدطين –حساس 



 

  

 

 ذلظ: تفري  يم   وفيس 
 :االغتيال عن السدؤولة الجية أواًل:
يييح خص ييي  ميييغ ىيييػ ) لسػسييي    ي  إلسيييخ قيم  السيييتخب     جيييي   أ  قييي ش   بذيييل  لشييي  تأك يييج  عسميييي  ونف 

  أخيخ   أمشيي  وجيي   أجييد  فييو سي ىست "لػجديت "  بتعي و   ذليظ تعو   لدو  ،"  "دمحم  لذييج  غتي  
 و لعسمي ت .  لسعمػم ت   لسمفب يتعم  م  خرػص 

 
 التفاصيل ثانيًا:
  لت لي : ب لسخ ح   الغتي   عسمي  مخ  

 
 جسع معلومات أولية عن الذييد( السرحلة األولى(:   

 شيخ ف  "mithS Chris" سسيث كخ ذ  سسو  لجشدي  مجخ،  أنو ع       شخز حزخ 
  فيي   لجكتػ  ه  يج    لذييج ك    تػنذ ف  لمسيشجسيغ   لػششي  ) لسج س   لج مع  ل إ 7/5105
 شي   بجو    لص قخ   صش  حػ   لج مع  م   لتع م  ف  و خغب  إعةمي  بذخك  يعس  أنو ع     و 

 .جبع عغ وترػ خى   لشف  أن بيب ب لسخ ق

  لذييييج لكييغ  ألو وبيي   لةتحيي   تيي ب  نييوأ  عييع     مذييخوع عميييو وعييخ    لذييييج عميي  سييسيث تعييخ  
 فيي   مةقييو وبعييس عميييو  لسذييخ   لييجكتػ  بييحلظ وأخبييخ  بييو  شييتب ىو بدييبب معييو   لتع ميي   فييس

 . لج مع 

 لييي  إجييخ     ضييسغ مختمفيي  فتييخ   فيي   لج معيي  عميي  مييخ  مييغ أكثييخ "سييسيث"  تييخ     ثشيي   أل ىييحه فيي 
 قيي  و   وتػ صيي  مخ سيية  بيييشيع وأصييب    لسذييخو  فيي  معييو  لصيية  مييغ    عييج  أشييخ و  أمشيي   شيي ب 

   شييي  بيجو     قخ و لصي   صيي  لغػ   تصيػ خ في  فخ قيو ميي   لذيييج فييي  يعسيي   لتي    لسختبيخ   بتريػ خ
 ميغ  Data Electronic) لكتخونيي إ معمػمي   بديخق  قي     لد ي     إحج  ف  أنو معمػم   ىش  و 

 . س لتو ف  لمذييج  لسد عجيغ  لصة  أحج كسبيػتخ

 



 

  

 

 مـــن  ـــالل االشـــت اع معـــو وتحديـــد نقطـــة  ،الذـــييداالقتـــراك أ يـــر مـــن ) سرحلـــة اليانيـــةال
   :("ح .م"الرحفية 

 تموأ سييي  وضيفييي  بصميييب  6/5106 شييييخ فييي  ح"."   لسيييجعػ   لريييحفي  متتقيييج     لسخحمييي  ىيييحه فييي 
  تري   بييػميغ وبعيجى   مدي عجيغ يصميب نتخنيت إل عمي  مػقي  عمي  عية إ  لر حب  لح تي  سيختي 

 شييخ غ حيػ ل  بعيج بيي  سيتري  أنيو وأخبخىي   لجشديي   سػ دخ،  "يػى  "  يجع  شخز  ى تفي    بي 
 ونرف.

فييي    وعخ  وحريي  تعيي    بيشيسيي   "يشيي يف"فيي   " .ح" ي  لتقيي  يػىيي   بيي  57/8/5106فيي  
تشطيييع  عسيي   يعسيي  معييو فيي  مجيي   "  و عييع أنييو  جيي  أ  .ع  " يييج  خييخعميي  شييخز آ

 أنو  لذخز  لح، سيتػ ص  معي  مدتقبة .ب لفع لي    و 
شتج يشيي   وأخبخىيي  أ   لذييخك  سييت  يفيي  ف " .ح"      بييي مجييج  " .  " لتقيي    6/9/5106فيي  

 لس ليد يي   وسييتتسحػ   "tv1لف قييج  قشيي   "  عييغ سييت  و  مييغ بيشييي  تييػنذ  أشييخش  وث ققييي 
     لصييب   لتعمييييع  لقيييي  ،   مق بييي  مػ ضييي   ألشيييخش  حيييػ  ثييةس نقييي ر  قيدييي  ) لصييييخ 

ضـرور  االىتسـام بذخرـية "دمحم الـزواري" "م.ح" على "س. ز"وأشار يػ و يػمي     011
 .زه في مجال صشاعة الطائرات الرغير السعروف بتسي  

ي   تكػ غ فخ ي  ميغ مع  فيي  وأق" .ح"  وبش    عميو ب شخ  متيخجع   ػ  ميغ )مريػ  بيي  مل 
 غييػ    ػالييي  )سييسشج  بمشصقيي  و  فع لييي  شيي    فيييي   لذييييج فيي     أوسيي ققيغ   وصييػ  

 .9/5106ف  شيخ  حػ   لصيخ    بتػنذ
بػ قيي  نذيي ر أو   وترييػ خ فع لييي   نيي  ،  لصيييخ    ثييع  سييتسخ  فيي   لتييخ   عميي  صييف قذ

  بيي ألخز مديي عج  لذييييج فيي  ع لييي  ف  و ال تبيي ر ميي   لسذيي  كيغ فيي   ل   نذيي شيغ شيييخ 
ييي   حيييث ك نييت لشيي  ، ألنذيييص  عميي  معمػميي   عييغ   عوتحريي  مييغ خةليييي  ع  معيييتشد 

  لذييج.  لت  يقػمػ  بي   بس  فيي  أنذص 
عمي  ىي مر فع ليي   ،أول حوار صحفي مـع الذـييد "م.ح" أجرت  55/01/5106وف   -

نيييي  بريييج  وقيييج أعمستيييو أ  ج معييي   لػششيييي  لمعميييػ   إللكتخونيييي ستيييي   لنط    بييي لصيخ   تتعم ييي
   لس ليد ي    tv1بقشي    5107م    آذ  / لتحزيخ لذخ   وث قق  سيتع بثو خة  شيخ 

 ."م.ح" طل تيا مشو دكانت قالتي السقابلة  جراءإاعتذر عن لكشو 
 



 

  

 

  اليالية: جسع السعلومات الالزمة للتشفيذ:السرحلة 

في     أنيو  لتقي   خ و إل  و   في  سي بي  قميمي ف  ىحه  لسخحم   لتي  سيبقت تشفييح  لعسميي  بأ -
يييت مةحطييي   أشيييخ ص أكثيييخ ميييغ عسميييي  مخ قبييي  و صيييج قخ يييب لسشيييد   لذيييييج ميييغ قبييي  تس 

 : عم   لشحػ  لت لحدب  إلف         مػ صف تيع و   مجيػليغ
بيييةم أميييغ ألكثيييخ ميييغ أ بييي  ميييخ    وتيييع إ   مخ قبتيسييي  لسشيييد   لذيييييجتكيييخ    فت تييي   .0

 . لسشصق  ب ألمخ مغ قب  أحج أق     لذييج
   وجتييو وتتب ييمحييي  مشييد   لذييييج  يخ قييب  أكثييخ مييغ مييخ   شييخز مجيييػ شييػىج  .5

 .ف  إحج   لسخ  
عيي   .3 بعييج أ  تييع  لحييجيث معيسيي  مييغ قبيي   " مرييمح   لسييي ه"شخريي   أنيسيي  مييغ    

وجػ ىسيي  كيي   أحييج أقيي     لذييييج بعييج مةحطتيسيي  مييغ قبيي   وجيي   لذييييج  حيييث 
يديييتخجم نو أثشييي   ك نييي      يحسييية  جيييي     خ صييي   وأنيسييي  الفتييي   أمييي   مشيييد   لذيييييج 

 .وقػفيس 

 :للعسلية اللوجدتي التحزير ثاليًا.

  مشفريم  بريػ    مغفي   )تجشييج  ستجشييجى تيع مجسيػعتيغ عمي  لمعسميي  " لمػجدت "  لتحزيخ  عتسج
  آلخخ: أحجىس  يعخ  ال بحيث
 ييي: (س. س / س. م) السجسوعـــة األولـــى بتييي       .  تجشييييج  لسيييجعػ ) ت ميييغ خييية وتس 

 Swissلذيخك  تعيػ   "  لفيديبػ " سي لو شميب تػضييف لفخصي  عسي  عبيخ بعج إ  8/5106
management” "   ليجيي  فيخ  في  و   سػ ديخ ى  مقخ    تعس  ف  مج    لج  س    القتر  ي

بعييج أ  أشيي     9/5106فيي   بييشفذ  لصخ قيي   .  صييجيقو  لسييجعػ )تجشيييج ومييغ ثييع    لشسديي 
 ".  ذيخز " لنفيذ تع مي  معيسي  قيج   و تػضييف ليشفذ  لذيخك " بتقجيع شميب  . عميو "

  مبيي  شمجسػعيي    مشيسيي  شمبيي  و  ىػلشييج،  لجشدييي )لكييغ ب سييع "فتحيي  ميييجو"  وكييحلظ يػىيي   
 ف :   أبخ ى تسث  



 

  

 

 سييييت ج   شييييقتيغ )و حييييج  فيييي   لع صييييس   وأخييييخ  فيييي  صييييف قذ   بغييييخ   سييييتخج    .0
)تييع  سييت ج   شييق  صييف قذ لسييج   قيي  ميغ مييغ  لخيي   . مييغ جشدييي  عخبييي فييغ  صييح

  01/5106ع   بت     
  وشخ ق  ى تف لذخك  أو نيج عيج  5عج    y-3شخ   )ىػ تف محسػل  نػ  س مدػن  .5

  وعمب  سج قخ مغ  لرش   لتػند   وجخ ج  تػندي    و لديفخ إلي   لسجيخ وتديميسو 5
  9/5106إي ىع )شيخ 

"  لحجو ييي  ميي   لجد قييخ  و لبحييث عييغ مقييي  أو مصعيييع  لييحى   إليي  مشصقيي  "بػشييبل  .3
خفقيي  بيشػ يي    لقييي   بجمديي  عسيي  فيي   لسصعييع   وميييجو  يػىيي  )حجيي  أ  بوترييػ خه  

 . لعخبي     لجشديحج  إمجسػع  أشخ ص مغ 
  وعشيييجم  تعيييح      وبسػ صيييف   محييج    سييت ج   سيييي  تيغ بمػحيي  ع  يييي  )غييييخ سييي حي   .4

  00/5106وقيييج تيييع ذليييظ فييي    لسػ صيييف   بيييشفذ  ذليييظ شميييب مشيسييي  شيييخ   سيييي  تيغ
" بيزييي   H1 ألولييي  نيييػ  "ىػنيييج ، "   . " سيييي  تيغ ب سيييع  وتديييجي  خ تيييع شييي حييييث

 " بيز  . C4 سيتخو غنػ  " لمػ  ذ   تدع  مق عج  و لث ني  
لثةثي   صعي  ب  وتجييدىي     لسدتأجخ  لذق تشطيفمب مشيس    ش  7/05/5106بت      .5

 .أشخ ص
بيي لقخ  مييغ   أحييج  لذييػ   فيي   غي لدييي  تيػقفيي  ش مييب مشيسيي  أ    05/05/5106فيي   .6

شي  كيػ   لديي  تيغ وخذيي  أ  يتػ    بي ألمخ   ت ب     . /  . ولكغ )  لذييج مشد  
 ألميخ   " . "وق م  بتأميغ  لدي  تيغ بسشد  و لج    فخفز  ذلظ" . " متيغ ب سعمدج  

   وقيي  وتدييميع  لسشييد  لريي حبو  بييي   لدييي    صمييب مييشيع ف "ميييجو" لييح، أثيي    سييتي   
 .س ييى تف  خ  قسيتغيب  ميجو)يػى   و عم   لفػ  

  :بيييي  ومع  فيييي  بغيييخ   نتيييي  ميييغ خييية  أق"  لتييي  كػ  .حىييي  مجسػعييي  " السجسوعـــة اليانيـــة 
 شميييب  عشييجم  فذيي  مديي    لسجسػعيي   ألوليي نيييو حيييث إ  ترييػ خ ومت بعيي  نذيي ش    لذييييج

 :" .ح"مب شخ  مغ /ميجو   . )
حتيي  تديي عج فخ قيي   ت بعيي   لمذييخك    لييبعس  لفشيي  ل و لسصيي عع  لفيي خخ  ب لع صييس ق قسيي   .0

 سيأت  لد     صف قذ و لع صس .



 

  

 

ووضيي  مفتيي ح أحييج  لدييي  تيغ فيي   لث نييي  ميي  وضيي  مفتيي ح  لث نييي  )غ ي سييت ج   سييي  ت .5
تيي ب  لمذييخك  سيييأت   فخ يي بغييخ   سييتخج مو مييغ قبيي    خمييف  لعجميي   ألم مييي   ليسشيي 

 ". .   ل  "إ   س ليسإ لدي  تيغ و  إيق  وترػ خ مل     لد     صف قذ
  لسجخ.ف  "يػى  " حت  يمتق  بي  بعج ذلظ مب شخ  مغ      لبمج  .3

  بتيييييي       "  . ختييييييي  " أبخفقيييييي   و   سييييييتأجخ  عميييييي  تمييييييظ  لصمبيييييي    ف" " .حو فقييييييت
نتػ"  وتيييع  و لث نيييي  "كيييي  بيليييتخ فييييظ"  شيييػ  تيغ  ألولييي  ميييغ نيييػ  "  سيييي     03/05/5106

ثيع سي فخ  و لكيفي   لتي  شمبػىي  مشيي     و كشتيس  ب لسل  "   . تدجي   لبي ن   ب سع "
 .إل   لسجخ 04/05/5106يػ  

   :التشفيذ وأسلوك االغتيال كيفية رابعًا.
   تيػنذإلي  بجػ     سفخ بػسشي  عبخ  لسصي       وشخز آخخ .    )ح    لخقيدوص   لسشف  

 .05/05/5106ي   ل  صف قذ صب ح يػ  تػج  و 
 يي "  لقخ ييب مييغ  ”cafee twinsفيي  مقييي   03:51وحتي   00:31ح   مييغ  لديي ع  جميذ  لسشف 

كيي    لتيي    و كبيي  سييي    فيي   )  شييػ تخ فيظ/ م  ييي   لمييػ    مشييد   لذييييج  ومييغ ثييع غيي      لسقييي 
 يقػ ى  س ق .

 مليي    خريييز ثييةس مجسػعيي   ميج نييي  فيي ع تتيي
 عسمي   الغتي   مػ ع  عم   لشق ر  لت لي :

يييييي   لذييييي     ألولييييي   نقصييييي   صيييييج فييييي  بج  .0
سشيد   لفخعي  لذي     لميجخ   لخقيد  عشج 

 . لذييج
 . لث ني   لسخ قب  مخخ   الندح   مغ مل    لتشفيح .5
 ح .لتبجي   لشي ق  لمسجسػع   لسشف   لث لث   نقص    .3

  لييو لمحريػ  عمي  نتي قج إ) ليح، كي   قيج ذىيب  لي  مشدليو ميغ  لسخكيد  لصبي إعشج عػ    لذيييج
  03:41بحيييييييجو   لدييييييي ع   فحػصييييييي   مخبخ ييييييي  

فيييػ   لسجسػعييي   ألولييي   و قبييي   صيييجه ميييغ جيييخ  

 الشهيد منزل 



 

  

 

سييي    و تييليي  مشدلييو  ووقػفييو عميي  مييجخ  كييخ    لسشييد   تبع، إليي   لذيي     لفخعيي   لسييل   إ خػلييو 
 .يفتح   بذل  ك م  " ندالق " مغ  لج نبيغلي  ب ب    لت  "    شػ تخ فيظ لي"

 ت ومفيي تي  سييي  تو بيجيييو   لترييق  مديي كو بجييي  ه  لخمييػ،  لذييييج وإشف قييو لدييي  تو وإف شييج تػق ييوع
ثييع فييت   لبيي    الندالقيي  لدييي     تو بدييي     لذييييج مييغ  لجييي   ليسشيي  لدييي     Vanسييي     لخ شييػ )

يي" لفيي  "   مييدو   مييع  9)عييي    "بييخ ونشج"مييغ مدييج  مييغ نييػ  عميييو  لشيي    بييالشةلح     وقيي    لسشف 
 بل تع صػ .

 وقمبيييو   و قبتيييو لذيييييج  لعميييػ،   عييييخ   لسصمقييي  فيييظ ألصييي بت أ
وكتفيييو   بييييجه  ليديييخ   سييي كييي   يحسمييغ حمييي ل  يغمختخقييي   ليييي تف

إضيييي ف   ليييي  إصيييي ب    شمقيييي    8)  ومشيييي ش  أخييييخ  يدييييخ أل
و ختييخ ل عييي   غ لمج نييب   عيييخ أ   3ي) لبػ بيي   لخقيدييي  لمسشييد  بيي

    لذييج مب شخ  بتمظ  لصمق  .حيث تػف     أليسغ مغ سي  تو
   لديفيش  ميغ  ب ي سيت حن  عيغ شخ ي   لبحيخ   بي ي  و أو  بحي     ب لتد مغ م  تشفيح  لعسميي   وصي    

أ   )عميي   لييخغع مييغ بيي لقخ  مييغ مشييد   لذييييج  لسقييي ليي  نفييذ حيييث حزييخ  إ لسيشيي    مغيي     
 شيتبو ) لي  مشصقي   لسيشي  إعي      جمدي  فييو لفتيخ  ثيع  لبح    ال يدس  ليع ب البتعي   عيغ  لسيشي   

تييع   عمييسيي   ولكييغ تحييت ضييغػر مييغ سييمص   بمييجييس  لقيي   لقييبسأو جييي    ألمييغ  لسحميي  بيسيي  
   سخ حيس  . إشةل

 :االندحاك  امدًا.

 يي  لسخكػنيي   ق صييجيغ  لدييي     نقصيي   لتبييجي   لث لثيي ليي  إتشفيييح عسمييي   الغتييي    و  لسشفييحو  بعييجتػج 
وك نيييت    لتييي  ك نيييت تخ قيييب  لسلييي   لييييع)ىشييي   
ميييغ  لجيييي   لذييي     لفخعييي  مخيييخ   عشيييج مخكػنييي 
  "  شيػ تخ فييظ" وتخكػ  سيي      ستقمػى   ف  لخمفي 

ضيخو   تي  كيغ   لت  تع  لتشفيح بػ سصتي  مل نيي 
عمييييي   تحتيييييػ،   وحقيبييييي  3شمقييييي   ن   ييييي  عيييييج  )

بعيييييييج   5 ألسيييييييمح   لش   ييييييي   لسديييييييتخجم  عيييييييج  )
   عميي .غخ قي  بد ق  حسز  إل  ل  أ، وجػ  لمبرس   ليع إ 
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 (فتحي ميدو/)اسم آخر ز .س

 في املوساد ضابط عملياتوهو 

 وتيع  لعثيػ  عمي  جيي  ، ىي تف   في  صيف قذ " ميسمي نتػ وكحلظ تع  لعثػ  عم  سيي    "كيي  بيلي
 ".. متيغ ب سع "  يغ بذخ ق  تػندي  مدج  ومدو        و  بص    جػ  

   ليي  إنيييع ىخبييػ  عييغ شخ يي   لبحييخ أو لستػقيي    ذتجيي ه  لديي ح  لسجيشيي  صييف ق لسشفييحو   فييخ  بعييجى
 .جي  غيخ معخوف 

 :االغتيالًفيًنالمشاركو .سادسا ً

 مان أو التنفياي،  أو اللىجساتي الجانا  فاي ساىا    االغتياا،  عملية في المشاركين تلخيص يمكن

 :التالي النحى على لينوالمغف   ينالىاع يينالمنف   حيث

 

 انتهى  


