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ق.ت.�ض يف �ساحة الأر�ض املحتلة

ق.ت.�ض يف �صاحة الأر�ض املحتلة

املبحث الأول: ت�سكيل ق.ت.�ض:

اأوًل: من الهزمية اإىل املقاومة: 

1967 يف قطاع غزة مل تتمثل يف احتالل اجلي�ش الإ�رسائيلي اأرا�ضي  اإن هزمية �ضنة 

القطاع فقط، بل يف عجز القيادة الع�ضكرية العليا عن ر�ضم دور فاعل وم�ضتمر للمقاتلني 

الفل�ضطينيني، يقوم على ا�ضتقراء ما فعله املقاتلون �ضنة 1956، وما ميكن اأن يفعله اجليل 

بعيدة  فاعلة  بحركية  القيام  على  قادراً  كان  اأنه  تلت  التي  ال�ضنوات  اأثبتت  الذي  الآخر، 

املدى على نحو ل يخطر ببال اجليل ال�ضابق من القادة. ومهما يكن الأمر، وبالرغم من 

ذلك الق�ضور، فاإن قطاع غزة تفتق بعد نهاية احلرب عن �ضيء مل يكن يف ح�ضبان اأحد، 

حيث جلاأ من تبقى من مقاتلي ج.ت.ف ومن الفدائيني خا�ضة اإىل بيارات الربتقال وكروم 

، وذلك 
1
العنب واإىل الأحرا�ش املطلة على البحر، وان�ضحب العدد الأكرب اإىل م�رس والأردن

ال�ضلبية  املقاومة  يف  والبدء  القتال،  يف  وامل�ضاركة  امل�رسية  باجلبهة  لالإلتحاق  ا�ضتعداداً 

.
2
لالحتالل الإ�رسائيلي

وقد ا�ضطر ع�رسات الآلف من املواطنني يف قطاع غزة اإىل ترك بيوتهم، والهجرة اإىل 

الأردن خوفاً من ارتكاب اجلي�ش الإ�رسائيلي املجازر بحقهم، كما ح�ضل �ضنة 1956. ومل 

، بل اأخذوا يف اتباع العديد من الو�ضائل التي 
3
تتوقف ممار�ضات الحتالل �ضّد من تبقى

اأجربت ال�ضكان على ترك منازلهم؛ مثل اقتحام البيوت ليالً بحجة البحث عن ال�ضالح اأو 

ال�ضالح، واعتقالهم  البحث عن  الرجال يف مكان ما بحجة  عن عنا�رس ج.ت.ف، وجمع 

اأنها  بحجة  واملنازل  البيوت  ون�ضف  تهمة،  اأّي  دون  ال�ضجن  يف  ُمتلفة  ُمدداً  واإبقائهم 

 يف اأحيان كثرية بال 
4
لرجال م�ضبوهني اأو اأنها توؤوي الفدائيني، وفر�ش نظام منع التجول

�ضبب، وقد ي�ضتمر نظام منع التجول مفرو�ضاً لأيام طويلة، الأمر الذي اأدى اإىل ُمغادرة 

 مقابلة مع رم�ضان داود �ضليمان، 2007/10/3.
1

 ح�ضب اإفادة الرائد م�ضباح �ضقر يف ذلك الوقت من �ضنة 1976.
2

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
3

 Arlette Tessier, op. cit., p. 30–31; and Gerald Butt, Life at the CrossRoads: A history of Gaza 4

 (Nicosia, Cyprus: Rimal publications, 1995), p. 156.
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ما يقرب من 35 األف فل�ضطيني من �ضكان املخيمات م�ضاكنهم ب�ضبب الأعمال الإ�رسائيلية 

ذلك  اإىل  اإ�ضافة   .
5
الأردن يف  الالجئني  ميمات  اإىل  ونزحوا  والإرهابية،  ال�ضتفزازية 

وفرزت   ،40–16 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�ضبان  اآلف  بتجميع  “اإ�رسائيل”  قامت 

.
6
الع�ضكريني من املدنيني، ثم نفت الع�ضكريني منهم اإىل م�رس

ثانيًا: لقاءات ال�سباط يف قطاع غزة: 

بداأت اللقاءات بني بع�ش �ضباط ج.ت.ف، النقيب وليد اأبو �ضعبان، وح�ضني اخلطيب، 

و�ضامل  �ضيام،  واأحمد  الري�ش،  وناه�ش   ،
8
الفهد( )اأبو  احل�ضيني  وزياد   ،

7
عّمار وجرب 

املواطن  بيت  يف  اللقاءات  بداية  وكانت  امل�رسي،  وزهري  عمرو،  اأبو  وعلي  عمرو،  اأبو 

احل�ضيني،  زياد  وبيت  ال�ضجاعية،  يف  حمي�ضن  وكامل  الزيتون،  حّي  يف  �ضيام  ر�ضدي 

وبيارة اأبو �ضعبان، وبيارة منري الري�ش يف غزة، ومتت درا�ضة الو�ضع ال�ضائد من كافة 

جوانبه، اإذ مل يكن الت�ضال بالقيادة يف اخلارج ُمتاحاً، فتقرر جمع الذخرية والأ�ضلحة 

 عارف العارف، غزة نافذة على اجلحيم، املجموعة الثالثة، �ش 698.
5

 مقابلة مع اأحمد ذيب حممد، 2007/9/18.
6

القاهرة،  يف   1964 �ضنة  الحتياط  لل�ضباط  الع�ضكرية  بالكلية  التحق  املحتلة،  بفل�ضطني  درا�ش  بيت  من  لجئ   
7

بـ ج.ت.ف، قوات عني جالوت، قطاع غزة، وا�ضرتك يف حرب  1966، والتحق  وتخرج برتبة مالزم ثان �ضنة 

1969، للم�ضاركة يف قيادة  اإىل الأر�ش املحتلة يف متوز/ يوليو  اإىل الأردن وعاد  1967، وخرج  حزيران/ يونيو 

يف  عليه  القب�ش  الحتالل  قوات  األقت  حتى  القطاع،  من  اجلنوبية  املنطقة  يف  الفدائي  العمل  وقاد  ق.ت.�ش، 

النواة  املعتقل كانت  اإ�ضالمية داخل  بال�ضجن مدى احلياة، و�ضّكل حالة ن�ضالية  ال�ضجاعية بغزة، وُحكم  حّي 

�ضفقة  �ضمن  عنه  فرج 
ُ
اأ وقد  حما�ش،  وحركة  الإ�ضالمي  اجلهاد  حركة  يف  مُمثلة  الإ�ضالمية  للمقاومة  الأوىل 

تبادل الأ�رسى �ضنة 1982، وتابع دوره الن�ضايل من ال�ضاحة امل�رسية، ثم انتقل لي�ضتقر يف ال�ضاحة ال�ضوادنية. 

مقابلة �ضخ�ضية مع حافظ حممد قا�ضم )الدلقموين(، ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي لـ ج.�ش - ق.ع، يف دم�ضق، ميم 

الريموك، 2009/3/20. 

 1964 1943، التحق بالكلية الع�ضكرية لل�ضباط الحتياط �ضنة   زياد حممد احل�ضيني: مواليد مدينة غزة �ضنة 
8

يف القاهرة، وتخرج برتبة مالزم ثان �ضنة 1966، والتحق بـ ج.ت.ف، قوات عني جالوت، قطاع غزة، وا�ضرتك 

اأ�ض�ضوا ق.ت.�ش يف الأر�ش  1967، ومل يخرج من القطاع، وكان من ال�ضباط الذين  يف حرب حزيران/ يونيو 

املحتلة، واأدى دوراً رئي�ضاً يف ت�ضكيل اخلاليا ال�رسية، وتنظيم القوات وتدريبها، توىل من�ضب ُمعاون اأول قائد 

قوات التحرير يف قطاع غزة �ضنة 1967، ُمنح نوط الفداء �ضنة 1968، توىل من�ضب القائد العام لقوات التحرير 

يف قطاع غزة و�ضمال �ضيناء يف مطلع 1969، ويف ال�ضنة نف�ضها متت ترقيته ا�ضتثنائياً اإىل رتبة مالزم اأول عامل، 

وُمنح و�ضام الواجب العام، وترقى ا�ضتثنائياً اإىل رتبة نقيب �ضنة 1970، ا�ضرتك مع رجاله يف معظم العمليات 

1971/11/20، ونعته م.ت.ف، والقيادة  ال�ضوا يف  اغتياله يف قبو مبنزل ر�ضاد �ضعيد  مّت  القطاع.  الع�ضكرية يف 

العامة لـ ق.ت.�ش. مقابلة مع جعفر حممد احل�ضيني، 2010/4/20.



225

ق.ت.�ض يف �ساحة الأر�ض املحتلة

القيادة  مع  الت�ضال  لهم  يتاح  وعندما  جمموعات،  يف  ج.ت.ف  من  املقاتلني  وتنظيم 

 .
9

يتطور الو�ضع ح�ضب تعليمات القيادة التي ت�ضل اإليهم من اخلارج

كما اجتمع ال�ضباط الفل�ضطينيون املنتمون فكرياً اإىل ح.ق.ع مع من تبقى من قيادة 

ثابت،  �ّضباح  بالأ�ضتاذ  �ضليمان،  داوود  ورم�ضان  عمر،  خليل  عمر  ومنهم  احلركة، 

يف  الع�ضكري  اجلناح  من  تبقى  مبن  وات�ضلوا  املقاومة،  يف  البدء  وقرروا  ثابت،  ونا�رس 

.
10

احلركة وبعنا�رس اأخرى من ج.ت.ف

كافة  اإىل  اخلارج،  يف  الفل�ضطينية  الع�ضكرية  القيادة  من  التعليمات  �ضدرت  وقد 

مقاومة  يف  للم�ضاركة  اأماكنهم  يف  بالبقاء  غزة  قطاع  يف  مكثوا  الذين  الع�ضكريني 

  .
11

الإ�رسائيلي الحتالل 

�ضمن  كانت  التي  بالعنا�رس  �رسيعة  ات�ضالت  بحركة  �ضعبان  اأبو  وليد  النقيب  بداأ 

كتيبة ال�ضاعقة يف ج.ت.ف، وقد اأ�ضدر اإليهم تعليماته بالبدء يف املقاومة ال�ضلبية، و�ضملت 

وتنظيم  خا�ضة،  م�ضتودعات  اإىل  ونقلها  الألغام  و�ضحب  والذخرية،  الأ�ضلحة  جتميع 

املجموعات للمقاومة. 

واإ�ضدار  ال�ضف،  و�ضباط  بال�ضباط  بالت�ضال  اخلطيب  ح�ضني  النقيب  قام  كما 

بع�ش  باإجراء  وكذلك   ،
12

وت�ضوينه للمقاومة  الالزم  العتاد  عن  بالبحث  تعليماته 

اللقاءات مع التنظيمات املوجودة يف قطاع غزة، وفق تعليمات النقيب وليد اأبو �ضعبان، 

ح.ق.ع،  مثل  وال�ضعبية؛  الر�ضمية  القوى  فيها  ت�ضرتك  عنيدة  مقاومة  ت�ضكيل  يف  اأمالً 

تلك  عن  لالإعالن  ارتياح  اأّي  يبِد  مل  �ضعبان  اأبو  النقيب  اأن  اإل  وفتح،  وال�ضيوعيني، 

.
13

اللقاءات التي ي�ضرتك فيها الع�ضكريون

وقد جنح ناه�ش الري�ش، والدكتور عبد احلي احل�ضيني، وفاروق احل�ضيني يف ت�ضكيل 

اخلطيب،  ح�ضني  النقيب  بهم  وات�ضل  ال�ضعبية،  املقاومة  طالئع  با�ضم  للمقاومة  تنظيم 

للقيام  اأنهم يجمعون جنود اجلي�ش و�ضباط �ضفه  الذين عرف  با�ضم �ضباط ج.ت.ف، 

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
9

 مقابلة مع عمر خليل عمر، 2007/10/30.
10

 مقابلة مع فايز الرتك، 2008/11/12.
11

  ت�ضوينه: تعني جتميع ال�ضالح وتخزينه بطريقة اآمنة.
12

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
13
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باأعمال املقاومة، وبداأ يتلقى من طالئع املقاومة ال�ضعبية، الذي قام بت�ضكيله ال�ضيوعيون، 

.
14

م�ضاعدة �ضهرية بناء على ك�ضف اأ�ضماء حركية

للقيادة،  البيارات �رسقي مدينة غزة مقراً  اإحدى  اأبو �ضعبان من  النقيب وليد  اتخذ 

بت�ضكيل  وبداأ  اآخر،  مكان  اإىل  ونقلها  والذخرية،  والأ�ضلحة  العتاد  لتجميع  قاعدة  ثّم 

يف  جمموعة  كّل  لدى  ال�ضالح  بتجميع  اأمر  كما  القطاع،  مناطق  كل  يف  املجموعات 

وال�ضابط  الع�ضي،  عوين  ال�ضابط  بقيادة  رفح  يف  جمموعاته  اأوىل  وكانت  منطقتها، 

ويف  ال�ضاعقة،  كتيبة  عنا�رس  اأحد  ح�ضني  �ضليم  واإبراهيم  ظهري،  اأبو  حممد  احتياط 

اأثناء ا�ضتباك م�ضلح  التلم�ش، الذي ا�ضت�ضهد فيما بعد يف  منطقة خان يون�ش كان خليل 

ويف  التوم،  اأحمد  واملدر�ش  حدايد،  اأبو  واأحمد   ،1969/7/7 يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  مع 

.
15

دير البلح خليل اأبو �ضليم

الأهل واجلريان يف  ال�ضاعقة قد جنّد  اأحد جنود كتيبة  اأبو جراد  وكان يو�ضف مطر 

يف  ل�ضتخدامها  الزيتون  حّي  يف  وت�ضوينها  حقولها  من  الألغام  وتفكيك  الأ�ضلحة  جمع 

.
16

الوقت املنا�ضب

اأول زياد احل�ضيني لالت�ضال  اأول ناه�ش الري�ش فقد اتفق مع املالزم  واأما املالزم 

بالنقيب وليد اأبو �ضعبان واأبلغه عن ا�ضتعداده لالنطالق يف العمل الن�ضايل مبا لديه من 

املجموعات  تلك  وكانت  عام،  من  باأكرث  احلرب  قبل  وتدريبها  ت�ضكيلها  مّت  جمموعات 

ا�ضم  عن  الإعالن  قبل  القتالية  العمليات  بتنفيذ  وقامت  ق.ت.�ش،  لتنظيم  الأوىل  هي 

ح�ضي�ش  اأبو  ح�ضن  �ضعدي  واأ�ضيب  دروي�ش  اهلل  عبد  اأحمد  فا�ضت�ضهد   ،
17

ق.ت.�ش

العتاد  يحمل  كان  الذي  القطار  �ضكة  حتت  الألغام  زراعة  اأثناء  يف  الثانية،  العملية  يف 

 مقابلة �ضخ�ضية مع ناه�ش منري الري�ش، وزير العدل يف احلكومة الفل�ضطينية العا�رسة، يف غزة، 2008/2/5. 
14

ميمات  اأبناء  من  املجموعات  بع�ش  �ضكل  وقد  القومي،  الفكر  ويحمل  الحتياط،  ج.ت.ف  �ضباط  من  وهو 

عنا�رس  واأوىل  ال�ضعبية،  املقاومة  باكورة  املجموعات  هذه  وكانت   ،1967/6/5 قبل  رفح  مدينة  يف  الالجئني 

ق.ت.�ش يف قطاع غزة، والتحق بقواعد ق.ت.�ش يف ال�ضاحة الأردنية، واللبنانية، وعمل يف الق�ضاء الع�ضكري 

للثورة الفل�ضطينية، واأ�ضبح وزيراً للعدل يف احلكومة الفل�ضطينية العا�رسة.

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
15

 مقابلة مع يو�ضف اأبو جراد، 2007/8/25.
16

 مقابلة مع ناه�ش منري الري�ش، 2008/2/5.
17
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�ضعدي  اعتقال  جرى  اإثرها  وعلى  امل�رسية،  اجلبهة  على  الإ�رسائيلية  للقوات  احلربي 

.
18

اأبو ح�ضي�ش للمرة الأوىل

�ضكة  بجوار  لغم  بزرع  يوليو  متوز/  يف  العواذرة  جمموعة  عنا�رس  اأحد  قام  كما 

اإىل قتل جميع ركاب  انفجاره  اأدى  ال�ضمالية،  املُع�ضكر يف رفح من اجلهة  القطار �رسق 

جمموعة  قامت  كما   .
19

املنطقة يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  قيادة  من  �ضباط  بينهم  ال�ضيارة 

ال�رسق  اإىل   Ein Hashlosha اأخرى بن�ضف كني�ش يهودي يف م�ضتعمرة عني ه�ضلو�ضا 

نهاية  يف  الحتالل  جنود  بها  قام  م�ضجد  هدم  عملية  على  رداً  وذلك  يون�ش،  خان  من 

للجي�ش  تدريب  مركز  يف  الألغام  بزرع  ثالثة  جمموعة  وقامت   .1967 يوليو  متوز/ 

الإ�رسائيلي مبنطقة اأبو زبورة اإىل اجلنوب ال�رسقي من رفح بنحو 22 كم، فردت قوات 

ال�ضباب  بجمع  وقامت  جماعية،  اإبادة  يف  متثلت  انتقامية  بعملية  الإ�رسائيلي  اجلي�ش 

والرجال من �ضّن 16 اإىل 55 ودفنهم اأحياء يف حفر كانت وكالة الغوث الدولية قد اأعدتها 

.
20 

للنفايات

وقتلت القوات الإ�رسائيلية رمياً بالر�ضا�ش املختار عبيد اأبو �ضهيبان، وابنه املُلقب 

بال�ضعب، واأحمد �ضاهني، وجندية اأبو عاذرة، واأبناءها وغريهم، كما قامت بن�ضف البيوت 

على روؤو�ش �ضاكنيها، ووجدت اجلثث حتت اأنقا�ش البيوت التي مّت ن�ضفها، وقد جتلت 

قدرة اهلل يف بقاء ر�ضيع على قيد احلياة وهو على �ضدر اأمه، وكان من املُ�ضابني عائ�ضة 

.
21

�ضلمان ال�ضيخ عيد، وابنها الر�ضيع ن�رس نا�رس ال�ضيخ عيد

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضعدي ح�ضن اأبو ح�ضي�ش، عقيد متقاعد، القاهرة، م�رس، 2008/12/28. وهو اأحد عنا�رس 
18

وبعد  الثانية،  الفدائية  العملية  تنفيذ  اأثناء  يف  واعتقل  �ضيب 
ُ
اأ وقد  غزة،  قطاع  يف  ق.ت.�ش  لـ  الأوىل  املجموعة 

الإفراج عنه عاد اإىل العمل الفدائي ثانية و�ضّكل احتاد الطلبة يف مدينة رفح، ومار�ش امل�ضوؤولية يف ق.ت.�ش قبل 

اعتقاله ويف اأثناء العتقال، ثم انتقل بن�ضاطه اإىل ال�ضاحة امل�رسية �ضمن املجموعات اخلا�ضة بالغربي التابعة 

1994، وعمل �ضمن جهاز املخابرات  )اأبو جهاد(، وعاد مع ال�ضلطة الفل�ضطينية �ضنة  القائد خليل الوزير  اإىل 

العامة.

 مقابلة مع ناه�ش منري الري�ش، 2008/2/5.
19

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد الكرمي عيد احل�ضا�ش، اأحد عنا�رس املجموعة الأوىل لـ ق.ت.�ش، وع�ضو احتاد الكتاب 
20

العرب، وع�ضو احتاد الكتاب وال�ضحفيني الفل�ضطينيني، يف �ضورية، 2009/4/3. اأحد عنا�رس اأول جمموعات 

ق.ت.�ش يف قطاع غزة، وقد نفذ العديد من العمليات داخل الأر�ش املحتلة �ضنة 1948، وبعدها وكذلك يف قطاع 

غزة، وا�ضتمر يف الن�ضال الأدبي حتى تاريخه. 

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضليمان اإ�ضماعيل الزاملي، اأ�ضتاذ جامعي، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/8/28.
21
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وو�ضف مرا�ضل جريدة اجلارديان The Gardian ذلك الو�ضع ال�ضيئ و�ضفاً كامالً 

يف ر�ضالته التي بعثها من القد�ش يف 1968/1/25، فقال: 

على  اجلماعية(  العقوبات  )قانون  احلاكمة  الإ�رسائيلية  ال�ضلطات  تطبق 

وامراأة،  رجل  بني  ُيفرقون  ل  الالجئني،  الفل�ضطينيني  من  ومعظمهم  ال�ضكان، 

اأن  دون  اأيام  لعدة  التجول  منع  نظام  يفر�ضون  ما  وكثرياً  و�ضيخ،  �ضاب  وبني 

اأّي تدبري معقول لتوزيع الطعام واملاء على ال�ضكان الذين �ضملهم منع  يتخذوا 

التجول، وكثرياً ما ي�ضتغلون ذلك املنع يف هدم الدور واملنازل، واعتقال الرجال 

.
22

املدنيني دون حتقيق اأو التاأكد من عالقتهم باحلادث الذي جرى

واملالزم  اخلطيب،  ح�ضني  اأول  املالزم   :
23

فهم و�ضمالها  غزة  منطقة  يف  املكلفون  اأما 

.
24

اأول جرب عمار، واملالزم زياد احل�ضيني، والرقيب اأول عبد القادر اأبو الفحم

الأفراد  وبداأ  اجلميع،  لدى  متعرثة  املادية  الأمور  كانت  احلرجة  املرحلة  تلك  يف 

ومب�رسوف  يونيو،  حزيران/  منذ  ا�ضتالمها  لهم  يت�ضَن  مل  التي  مبرتباتهم،  يطالبون 

كي ي�ضتمروا يف العمل وذلك لتاأمني متطلبات اأ�رسهم ومعي�ضتهم وكذلك نفقات التحرك 

ونقل العتاد. واأما امل�رسوفات النرثية ال�رسورية فكان يتّم تاأمينها من خالل التربع من 

بع�ش الأهايل والقادرين من اأهل الثقة. 

وبعد اعتقال اأحد عنا�رس العمل الفدائي يو�ضف فرج العبيد، ومن بعده يو�ضف مطر 

اأبو جراد. قام النقيب وليد اأبو �ضعبان بتكليف امل�ضاعد �ضحدة طبيل بالتوجه اإىل عّمان، 

اأي�ضاً  الو�ضع يف قطاع غزة، مطالباً  فيها  املدين �ضارحاً  اللواء وجيه  اإىل  وحمل ر�ضالة 

اأ�ضبوعني، عاد  بتاأمني رواتب وم�رسوفات للعنا�رس التي ُتقاوم الحتالل وبعد زهاء 

�ضحدة طبيل من الأردن حامالً ر�ضالة من اللواء وجيه املدين يقول فيها: “مر�ضل اإليكم 

هدية، واأرجو املحافظة على الأ�رسة”، وكانت الهدية عبارة عن 300 جنيه م�رسي فقط 

ل غري. 

 عارف العارف، غزة نافذة على اجلحيم، املجموعة الثالثة، �ش 696–697. 
22

 مقابلة �ضخ�ضية مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، خان يون�ش، 2008/1/16.
23

 عبد القادر اأبو الفحم: لجئ فل�ضطيني من قرية برير، التحق بقوات حر�ش حدود فل�ضطني �ضنة 1953، و�ضارك 
24

يف حربي �ضنة 1956، و1967، وقد اأبلى بالًء ح�ضناً، واأ�ضهم يف ت�ضكيل ق.ت.�ش بعد هزمية 1967، واأ�ضيب يف 

ا�ضتباك مع قوات الحتالل يف �ضهر كانون الأول/ دي�ضمرب �ضنة 1968، وا�ضت�ضهد يف �ضجن الرملة بفل�ضطني 

املحتلة. مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
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من  عن�رس  لكل  واحداً  جنيهاً  ولو  يكفي  ل  عّمان  من  املر�ضل  املبلغ  اأن  ُوجد  وعندما 

400 ُم�ضلح غالبيتهم من جنود ال�ضاعقة الفل�ضطينية،  العنا�رس، التي بلغ عددها قرابة 

كلف النقيب وليد اأبو �ضعبان النقيب ح�ضني اخلطيب بال�ضفر اإىل عّمان للقاء مع القيادة، 

وتو�ضيح الحتياجات لتوفري لوازم العمل الفدائي الناجح، وذلك يف اأول اأيلول/ �ضبتمرب 

1967، ومن عّمان توجه اإىل �ضورية وقدم تقريراً اإىل العميد اجلابي يف دم�ضق يف 1967/9/9 

عن الأو�ضاع يف قطاع غزة، وخا�ضة فيما يتعلق بقوات عني جالوت التي ان�ضحبت من 

.
القطاع جراء حرب حزيران/ يونيو 251967

بعد الت�ضاور بني النقيب وليد اأبو �ضعبان واملالزم اأول زياد احل�ضيني يف كافة الأمور 

املتعلقة بالعمل الفدائي وا�ضتمرارية املقاومة، ا�ضتقر الراأي على خروج النقيب وليد اإىل 

الأردن لبحث املو�ضوع ودرا�ضة احلالة مع القيادة والعودة اإىل غزة باأ�رسع ما ميكن.

ح�ضل  مزورة،  اإح�ضاء  �ضهادة  بوا�ضطة  الأردن  اإىل  �ضعبان  اأبو  وليد  النقيب  و�ضافر 

عليها عرب اإح�ضائه مبنزل عبد اهلل الرنتي�ضي با�ضم �ضقيقه يو�ضف الرنتي�ضي يف منطقة 

بعد  الفل�ضطينيني  للمواطنني  اإح�ضاء  باإجراء  اليهود  قام  حيث  غزة،  مدينة  يف  الرمال 

. وفور و�ضوله اإىل عّمان، ات�ضل بالقيادة 
26ً

انتهاء احلرب بقرابة �ضهر ون�ضف تقريبا

العامة لـ ج.ت.ف وعلم اأن جمموعة من �ضباط ج.ت.ف ت�ضتعد لدخول الأر�ش املحتلة 

تاأخر  الدخول قد  اأن  اإل  اإقرارها،  مّت  التي  الرتتيبات  التايل من و�ضوله ح�ضب  اليوم  يف 

 .
27

اأمنية لأ�ضباب 

ثالثًا: و�سع الرتتيبات الأولية للعمل الفدائي:

تنه�ش  اأن  لـ م.ت.ف  التنفيذية  اللجنة  1967 كان على  بعد هزمية حزيران/ يونيو 

بالـ م.ت.ف كواجب مطلوب يف حدِّ ذاته، و�ضعياً لرفع معنويات ال�ضعب الفل�ضطيني ودعم 

 �ضبحي اجلابي، مرجع �سابق، �ش 182.
25

اجلامعة  من�ضورة(،  )غري  ماج�ضتري  ر�ضالة   ،1973–1967 من  غزة  قطاع  يف  الفدائي  العمل  ال�ضنوار،  زكريا   
26

77؛ ومقابلة مع وليد  2003م، �ش  1424هـ/  التاريخ والآثار، غزة،  الآداب، ق�ضم  الإ�ضالمية فل�ضطني، كلية 

اأبو �ضعبان، 2007/8/24.

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
27
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الكارثة، وموا�ضلة  ا�ضتعداده ملواجهة  بنف�ضه ومب�ضتقبله، ورفع  ثقته  �ضموده وزيادة 

اأو م�رسوعني  الكفاح على طريق التحرير والعودة، فناق�ضت اللجنة التنفيذية مقرتحني 

تقدم بهما بع�ش اأع�ضائها وهما:

ت�ضكيل قوات فدائية با�ضم ق.ت.�ش.  .1

اإعادة ت�ضكيل املجل�ش الوطني الفل�ضطيني على اأ�ض�ش جديدة.  .2

تنفيذ  �رسورات  وب�ضبب  ج.ت.ف،  ت�ضكيل  على  اأعوام  ثالثة  ُيقارب  ما  ُم�ضي  بعد 

خطة الإن�ضاء من جتنيد وت�ضليح وتدريب، مل يكن مطلوباً من ج.ت.ف اأن يبداأ عمليات 

ع�ضكرية اأو حرباً �ضّد “اإ�رسائيل” قبل اأن ُيكمل ا�ضتعداده ولأن دوره منوط بقيادة جي�ش 

الدولة امل�ضيفة. 

ُي�ضارك  مل  اأنه  اإل   ،1967 يونيو  حزيران/  حرب  اأثناء  يف  ج.ت.ف  دور  اأهمية  ومع 

1965، لأن البداية كانت  يف عمليات الفدائيني التي بداأتها فتح منذ اليوم الأول من �ضنة 

ا�ضتكملت  قد  تكن  مل  حرب  يف  م�رس  وتوريط  جّر  �ضوى  عامة،  خطة  بدون  فعالة،  غري 

ا�ضتعدادها لها، ومع ذلك اأ�ضبحت هذه العمليات “عنوان الثورية”، وعلى ذلك الأ�ضا�ش 

كان الهجوم على م.ت.ف باأنها “غري ثورية”. 

وجاءت حرب حزيران/ يونيو وما متخ�ش عنها، لتفر�ش على الدول العربية اأن ترد 

على الهزمية، واأن تعمل على اإزالة اآثار العدوان، ومل يكن ذلك مي�رساً اأمام اجلميع اإل من 

خالل تو�ضيع العمل الفدائي، وحرمان العدو من ال�ضتقرار، واإتاحة الفر�ضة للجيو�ش 

التنفيذية  اللجنة  وافقت  عليه  وبناء  وتدريبها،  وت�ضليحها  تنظيمها  ت�ضتعيد  اأن  العربية 

على ت�ضكيل قوات فدائية غري ُمقيدة بالقيود املفرو�ضة على ج.ت.ف، تن�ضئها وتقودها 

قيادة خا�ضة بها حتت الإ�رساف الكامل للجنة التنفيذية، ُم�ضتعينة مبا مُيكن اأن ُيقدمه لها 

 .
28

ج.ت.ف من �ضباط واأفراد وت�ضليح

جرى ت�ضكيل القيادة العامة لـ ق.ت.�ش من ثمانية اأع�ضاء، هم رئي�ش م.ت.ف اأحمد 

ال�ضقريي، وبهجت اأبو غربية، وجمال ال�ضوراين، وخالد الفاهوم، واللواء وجيه املدين 

الركن عثمان جعفر حداد رئي�ش عمليات قوات حطني،  لـ ج.ت.ف، واملقدم  العام  القائد 

واملقدم ح�ضام طهبوب رئي�ش الفرع املايل يف قوات حطني، واملقدم حممد ال�ضاعر رئي�ش 

 بهجت اأبو غربية، مرجع �سابق، �ش 333–334.
28
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القيادة، وترفع هذه  لهذه  فرع الهند�ضة يف قوات حطني، ويكون رئي�ش م.ت.ف رئي�ضاً 

.
29

القيادة تقارير جناح �ضهرية اإىل اللجنة التنفيذية عن طريق رئي�ضها

رابعًا: اأهداف العمل الفدائي:

اإعادة ثقة ال�ضعب العربي بنف�ضه بعد نك�ضة حزيران/ يونيو 1967.  .1

التاأثري على اقت�ضاد العدو، واإف�ضال املخطط ال�ضهيوين يف جلب مهاجرين يهود جدد   .2

اإىل الأر�ش املحتلة.

اإعادة الثقة اإىل نفو�ش ال�ضعب الفل�ضطيني يف الأر�ش املحتلة وخارجها، واإعطاوؤه دوره   .3

الطبيعي يف معركة التحرير، وهو الدور الطليعي.

وطنه  من  �رُسّد  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  هو  �ضعباً  هناك  باأن  العاملي  العام  الراأي  توعية   .4

وجيء بدخالء ليحلوا حمله.

اأجل  من  ذلك  اأكان  �ضواء  الفل�ضطينية،  الق�ضية  �ضّد  حُتاك  التي  املخططات  �رسب   .5

عليه  ُي�رسف  هزيل  كيان  اإن�ضاء  اأجل  من  اأم  ال�ضت�ضالمي  ال�ضيا�ضي  احلل  فر�ش 

.
30

العاملية وال�ضهيونية  ال�ضتعمار 

خام�سًا: خطة ت�سكيل ق.ت.�ض:

مّت و�ضع خطة ت�ضكيل ق.ت.�ش ح�ضب اخلطوط الرئي�ضية التالية:

حتت  املقيمني  الفل�ضطينيني  من  فل�ضطني  داخل  القوات  اأرباع  ثالثة  ت�ضكيل  يجري   .1

اأكرب عدد ممكن  اإليهم  1948، ي�ضاف  الحتالل مبا يف ذلك املنطقة املحتلة منذ �ضنة 

 
31

من �ضباط واأفراد ج.ت.ف بعد نقلهم من اجلي�ش، وبخا�ضة من كتيبة القاد�ضية

 انظر: وثيقة، م.ت.ف، مكتب رئي�ش املنظمة، قرار رئي�ش اللجنة التنفيذية بتاأليف قيادة متفرغة يطلق عليها 
29

ا�ضم القيادة العامة لقوات التحرير ال�ضعبية، �رسي للغاية، 1967/10/30. انظر وثيقة رقم 3. 

30 الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968 )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية، 1970(، �ش 696.

 هي وحدات ج.ت.ف التي ت�ضكلت يف العراق با�ضم قوات القاد�ضية، كانت كتيبة واحدة ثم اأ�ضبحت كتيبتني، 
31

ثم عادت واأ�ضبحت كتيبة واحدة يف الأردن. واأما حتركها فهو منوط بقرار قائدها التابع لقيادة ج.ت.ف، مثل 

قوات حطني يف �ضورية، وقوات عني جالوت يف م�رس وقطاع غزة.
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ت�ضكيل  ويجري  قتالية،  القوات  تلك  مهمة  وتكون  الأردن،  يف  موجودة  كانت  التي 

والتدريب  التخطيط  مهماته  وتكون  فل�ضطني  خارج  القوات  من  الأخري  الربع 

والإمداد.

متفرغ  با�ضتثناء  رواتب  يتقا�ضون  ول  متفرغني،  غري  الداخل  يف  املقاتلون  يكون   .2

واحد لكل جمموعة من ثمانية اأفراد، وذلك حفاظاً على �رسية العمل واحلافز الذاتي 

واقت�ضاداً يف النفقات. 

اإىل  القاد�ضية  كتيبة  من  وبخا�ضة  ج.ت.ف  من  وجنود  �ضباط  اإدخال  يجري   .3

منهم  واحد  كل  يتمركز  بحيث  القتالية،  املجموعات  لقيادة  والقرى  املدن  متلف 

ال�ضالح،  دخولهم  اأثناء  يف  معهم  ويحملون  ذلك،  اأمكن  ما  كل  قريته  اأو  مدينته  يف 

ولرفاقهم. لهم 

مببلغ  قدرت  وقد  واإدامتها،  ق.ت.�ش  اإن�ضاء  نفقات  بتغطية  التنفيذية  اللجنة  تقوم   .4

62 األف دينار اأردين �ضنوياً، وير�ضد للت�ضليح مبلغ 200 األف دينار.

تبداأ  ل  ولكن  ب�رسعة،  العمليات  خطط  وتو�ضع  والذخرية  ال�ضالح  اإدخال  يجري   .5

القوات بالعمليات الع�ضكرية قبل ا�ضتكمال ت�ضكيلها وت�ضليحها وانت�ضارها، وقدرت 

املدة الالزمة لذلك بثالثة اأ�ضهر.

العمليات  وتكون  العدو  قوات  لت�ضتيت  وا�ضعاً  فل�ضطني  يف  ق.ت.�ش  انت�ضار  يكون   .6

.
32

الع�ضكرية فعالة وموؤثرة

وبداأ اإدخال ال�ضباط والأفراد، عرب الرائد فايز الرتك، اإىل القد�ش ونابل�ش والنا�رسة 

وغزة. ومّت التفاق مع �ضائر املنظمات بعدم القيام بتنفيذ اأّي عملية ع�ضكرية �ضّد العدو 

التجنيد والت�ضليح، و�ضمان  ا�ضتكمال خطة  اأ�ضهر، وذلك بهدف  الإ�رسائيلي قبل ثالثة 

ا�ضتقرار ال�ضعب الفل�ضطيني حتت الحتالل، ولكي تكون العمليات اأكرث فعالية وتاأثرياً، 

اإل اأن حركة فتح مل تلتزم بذلك التفاق. 

التدريب  مراكز  وفتحت  القوات،  هذه  بت�ضكيل  القيادة  بداأت  الأردنية  ال�ضاحة  ويف 

والت�ضليح  والتدريب  الت�ضكيل  وكان  وال�ضالح،  بالرجال  بتزويدها  وبداأت  لها،  الالزمة 

.
33

وفق خطة مدرو�ضة و�ضعت قبل بدء احلرب

 بهجت اأبو غربية، مرجع �سابق، �ش 334–335. 
32

 مقابلة مع فايز الرتك، 2008/11/12.
33
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منزل  يف   1967/7/29 يف  الأول  اجتماعها  الفل�ضطينية  الع�ضكرية  القيادة  عقدت 

العام  القائد  املدين  وجيه  اللواء  بح�ضور  بالقاهرة،  اجلابي  �ضبحي  الركن  العميد 

فايز  والرائد  ج.ت.ف،  حرب  اأركان  رئي�ش  اجلابي  �ضبحي  والعميد  ج.ت.ف،  لـ 

الفدائي  للعمل  ا�ضتعداداً  غزة  قطاع  لدرا�ضة  وذلك  �ضقورة،  فخري  والنقيب  الرتك، 

املقاومة.  وتنظيم 

غربية،  اأبو  بهجت  مع  �ضبحي  والعميد  املدين  وجيه  اللواء  اأي�ضاً  اجتمع  كما 

وجيه  اللواء  منزل  يف  بريوت  اإىل  دم�ضق  من  قدم  الذي  اليحيى  الرزاق  عبد  واملقدم 

الفدائي.  العمل  اأبو غربية على تفا�ضيل  التفاق مع بهجت  1967/8/3، ومّت  املدين يف 

احلاج  دم�ضق  من  ح�رس  �ضبحي  والعميد  وجيه  اللواء  طلب  على  بناء   ،1967/8/4 ويف 

العودة”،  اأبطال   - العرب  القوميني  لـ“حركة  الع�ضكري  اجلناح  مثّل  الذي  جابر،  فايز 

اإعادة  اأبو غربية واملقدم عبد الرزاق اليحيى، ومتت درا�ضة  لجتماع �ضارك فيه بهجت 

تنظيم اأبطال العودة. ويف 1967/8/5، اجتمع اللواء وجيه املدين، والعميد �ضبحي اجلابي، 

 بوا�ضطة 
34

واحلاج فايز جابر، و�ضبحي التميمي، ومتت درا�ضة مو�ضوع العمل الفدائي

.
35

جهاز اأبطال العودة

اجلابي،  �ضبحي  والعميد  املدين،  وجيه  اللواء  القاهرة  يف  اجتمع   ،1967/9/5 ويف 

ُعقد  القيادة، كما  التنظيم وت�ضكيل  باإعادة  املُتعلقة  املوا�ضيع  الرتك، لبحث  فايز  والرائد 

والعميد  املدين  وجيه  اللواء  ح�رسه  بالقاهرة  بالدقي  م.ت.ف  مكتب  يف  اآخر  اجتماع 

�ضبحي اجلابي والنقيب م�ضباح �ضقر مع منر امل�رسي وحامد اأبو �ضتة، ملناق�ضة توجه 

م.ت.ف يف تلك املرحلة، وعلى �ضوء ذلك توجه الرائد فايز الرتك بتعليمات رئي�ش الأركان 

ال�ضباط  اأ�ضماء  لختيار  العامرية(  )مع�ضكر  الإ�ضكندرية  اإىل  اجلابي،  �ضبحي  العميد 

القاهرة.  اإىل  التايل  اليوم  يف  وعاد  الفدائي،  العمل  يف  والراغبني  املطلوبني  الفل�ضطينيني 

ويف 1967/9/7، اجتمعت جلنة ال�ضباط برئا�ضة العميد اجلابي، واتخذت بع�ش القرارات 

 .
36

التنظيمية

 �ضبحي اجلابي، مرجع �سابق، �ش 176–177.
34

 قبل حرب �ضنة 1967، قام اللواء وجيه املدين بت�ضكيل جهاز ا�ضتخباري يعمل خلف خطوط اجلي�ش الإ�رسائيلي 
35

لر�ضد حتركاته واإر�ضال التقارير اإليه مبا�رسة، ثم اأ�ضندت القيادة مهمة الإ�رساف على ذلك اجلهاز للرائد فايز 

الرتك.

 �ضبحي اجلابي، مرجع �سابق، �ش 181–182.
36
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يف  الفدائي  العمل  قيادة  يتوىل  الرتك  فايز  الرائد  �ساد�سًا: 

الأر�ض املحتلة:

الرتك  فايز  الرائد  توجه  املدين  وجيه  اللواء  ج.ت.ف  لـ  العام  القائد  تكليف  على  بناء 

اإىل مع�ضكر العامرية الكائن غرب الإ�ضكندرية، وتناق�ش مع النقيب م�ضباح �ضقر، الذي 

تربطه به عالقة �ضداقة متميزة، بخ�ضو�ش حالة التذمر التي �ضادت ال�ضباط و�ضباط 

باملقاومة  طالبوا  التنفيذية  للجنة  كتاباً  رفعوا  والذين  املع�ضكر،  يف  املوجودين  ال�ضف 

“عن �ضبب وجودهم يف املع�ضكر؟ ماأكل، وم�رسب، ونوم، ومرتب،  ال�ضعبية، وت�ضاءلوا 

وبالدنا حتت الحتالل!” وعندما �ضاأل الرائد فايز الرتك النقيب م�ضباح �ضقر عن راأيه 

يف املقاومة، قال: “�ضاأكون اأول املتطوعني”. وبعد ذلك اللقاء ُدعي النقيب م�ضباح �ضقر 

الرتك،  فايز  والرائد  اجلابي،  �ضبحي  الركن  والعميد  املدين  وجيه  اللواء  مع  لالجتماع 

يف  م.ت.ف  توجه  ملناق�ضة  �ضتة  اأبو  وحامد  امل�رسي،  منر  مع  بالدقي  م.ت.ف  مكتب  يف 

تلك املرحلة، وقد متخ�ش عن ذلك الجتماع اإ�ضدار بيان للتطوع يف املقاومة والنزول اإىل 

اأول من  اإىل مع�ضكر العامرية، وكان النقيب م�ضباح �ضقر  اإر�ضاله  الأر�ش املحتلة، ومّت 

تطوع من قيادة ج.ت.ف لدخول الأر�ش املحتلة، وجاء التكليف من اللجنة التنفيذية باأمر 

من اللواء وجيه املدين، قائد ج.ت.ف، والعميد �ضبحي اجلابي، اأن يكون النقيب م�ضباح 

�ضقر قائداً ع�ضكرياً وحاكماً عاماً لقطاع غزة.  

�ضقر،  م�ضباح  النقيب  توجه   ،1967 �ضبتمرب  اأيلول/  من  الثالث  الأ�ضبوع  ويف 

الرتك ب�ضفته  فايز  الرائد  الأردن، ومعهما  اإىل  اإىل �ضورية، ومنها  والنقيب منر حجاج 

ذلك  يف  املحتلة  الأر�ش  لدخول  جتهيزهم  مّت  ممن  وكان  ج.ت.ف،  لـ  املخابرات  �ضابط 

النقيب  واأما  غزة،  قطاع  اإىل  اخلطيب،  ح�ضني  والنقيب   
37

�ضقر م�ضباح  الرائد  الوقت: 

منر حجاج فكان مقرراً دخوله ملنطقة القد�ش، والنقيب ر�ضتم احلامد اإىل منطقة نابل�ش، 

واملالزم في�ضل الفاهوم اإىل منطقة طولكرم، وكانت اخلطة اأن يتم التحرك بعد الغروب 

بالطرق  دراية  عنده  الذي  العودة،  اأبطال  تنظيم  من  دليل  ب�ضحبة  الأردن  نهر  وعبور 

اجلبلية، وذلك التنظيم كان يتزعمه احلاج فايز جابر. ويف اللحظة الأخرية تقرر تاأجيل 

اأن  بّد  الدورية، ولذلك ل  التحرك ويك�ضف  ُيعطل  القمر  اأيام، لأن  الدورية عدة  خروج 

للقاء  �ضعبان  اأبو  وليد  للنقيب  فر�ضة  التاأجيل  اأتاح  وقد  مظلمة،  بليلة  الوقت  ُي�ضتبدل 

 مّت ترقية النقيب م�ضباح �ضقر اإىل رتبة الرائد. 
37
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الفدائي يف  العمل  الرتك م�ضوؤول  فايز  لـ ج.ت.ف، والرائد  العامة  القيادة  امل�ضوؤولني يف 

.
38

الأر�ش املحتلة يف ذلك الوقت

قدم النقيب وليد اأبو �ضعبان للقيادة تقريراً �رسح فيه اأو�ضاع قطاع غزة، واملتطلبات 

ل�ضتمرارية  الالزمة  وامل�ضرتيات  الرواتب  ل�رسف  الالزم  التمويل  يف  تتلخ�ش  التي 

منر  النقيب  ومعه  والقد�ش  اهلل  رام  منطقة  يف  العمل  بتنظيم  تكليفه  تقرر  وقد  العمل، 

جمموعات  يف  الدخول  �ضيتم  حيث  املحتلة  لالأر�ش  الدخول  طريقة  وتغريت  حجاج. 

ت�ضم كل جمموعة ثالثة من ال�ضباط، وقد حترك ومعه النقيب ر�ضتم احلامد، واملالزم 

في�ضل الفاهوم، وعربت املجموعة نهر الأردن من منطقة الن�ضريات، التي تبعد ع�رسة 

كيلومرتات من �ضمال اأريحا، ومن خالل احلافالت العامة مّت دخولهم اإىل مدينة اأريحا ثّم 

.
39

القد�ش بالطريقة نف�ضها، كذلك و�ضلت املجموعة اإىل املكان الذي مّت التفاق عليه

يف بداية ت�رسين الأول/ اأكتوبر 1967، توجه الرائد فايز الرتك ب�ضفته قائداً للمقاومة 

ال�ضباط املتطوعني  العامرية، وا�ضطحب معه ت�ضعة من  اإىل مع�ضكر  يف الأر�ش املحتلة، 

اإىل  للدخول  �رساً  التن�ضيق  يتم  حتى  دم�ضق  اإىل  القاهرة  من  نقلهم  ومّت  الفدائي،  للعمل 

اأنه  اإل  للمقاومة هناك،  ا�ضتعداداً  املحتلة  لالأر�ش  الأردن والعبور  اإىل نهر  عّمان، ومنها 

مّت اعتقالهم يف �ضورية قبل الدخول اإىل الأردن بثمانية اأيام، باأمر من رئي�ش هيئة الأركان 

العامة اللواء اأحمد �ضويداين، وبعد يومني من العتقال، مّت ترحيلهم اإىل القاهرة، ثّم التقى 

الذين  ال�ضباط  اأحد  �رس�ضور  اأحمد  بالنقيب  ال�ضقريي،  اأحمد  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش 

عادوا من دم�ضق، و�رسح له املوقف ال�ضوري الذي عرب عنه اللواء اأحمد �ضويداين، مبعنى 

�ضافرت  اأيام،  وبعد  “اإ�رسائيل”.  مع  للمواجهة  قواتها  ا�ضتعداد  ت�ضتكمل  مل  �ضورية  اأن 

�ضامل  ُمرجتى،  يحيى  �رس�ضور،  اأحمد  لبدة،  اأبو  ح�ضن  من:  املكونة  ال�ضباط  جمموعة 

اأبو عمرو، وخالد الذيب، بالإ�ضافة اإىل اأربعة اآخرين تلقوا دورة تدريبية خا�ضة يف اأحد 

معاهد املخابرات امل�رسية على حرب الع�ضابات، وهم: فايز جراد، رفيق عكيلة، �ضائب 

العاجز، وعمر عا�ضور، متوجهني اإىل بغداد ب�ُضحبة الرائد فايز الرتك.  

اجلي�ش  و�ضيارات  العراقي،  اجلي�ش  بزي  عّمان  اإىل  التوجه  مّت   ،1967/11/9 ويف 

العراقي، وبعد الو�ضول تفرقوا على عدة فنادق لكي ل يلفتوا الأنظار، وقبل الدخول اإىل 

 مقابلة مع م�ضباح �ضقر، 2007/8/28.
38

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
39
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النهر انق�ضمت املجموعة اإىل جمموعتني؛ فدخلت املجموعة الأوىل التي كان يقودها النقيب 

فايز جراد ب�ضالم، وبعد اأ�ضبوع اجتازت املجموعة الثانية النهر وجنحت يف الدخول، ويف 

اأر�ش �ضحلة ُك�ضف اأمرهم وبداأ اجلي�ش الإ�رسائيلي ُيطلق النار �ضوبهم، مما دفعهم اإىل 

اأن يعودوا يف اليوم التايل. وقد كان  اإىل عّمان، على  اإىل النهر واجتيازه  التقهقر والعودة 

اأحمد �رس�ضور تاأجيل الدخول وموا�ضلة ال�ضتطالع والتاأكد من الأِدلء،  راأي النقيب 

ولذلك مل يدخل مع املجموعة التي جنحت يف الدخول يف اليوم التايل، والتحق النقيب اأحمد 

�رس�ضور بكتيبة ال�ضاعقة 421 القادمة من العراق حتت قيادة الرائد فخري �ضقورة يف 

.
40

ذلك الوقت

�سابعًا: ت�سكيالت ق.ت.�ض يف الأر�ض املحتلة:

1. قطاع غزة: 

اإىل قطاع غزة، وبعد  الغربية ثم  ال�ضفة  اإىل  الدخول  الرائد م�ضباح �ضقر من  متكن 

القطاع  ق�ّضم  حيث  املهام،  وتوزيع  املنطقة  درا�ضة  يف  بداأ  الآخرين،  ال�ضباط  و�ضول 

النقيب فايز  املنطقة اجلنوبية )رفح وخان يون�ش( حتت قيادة  اإىل ثالث مناطق وهي: 

والن�ضريات،  )الربيج،  الو�ضطى  واملنطقة  عا�ضور،  عمر  اأول  املالزم  وم�ضاعده  جراد 

زهري،  اأبو  اهلل  عبد  املالزم  وم�ضاعده  مرجتى  يحيى  النقيب  البلح(  ودير  واملغازي، 

ومنطقة غزة و�ضمالها حتت قيادة النقيب ح�ضني اخلطيب، وم�ضاعده املالزم اأول زياد 

احل�ضيني يف �ضمال غزة، ويف منطقة غزة ُي�ضاعده املالزم اأول خالد الديب واملالزم اأول 

�ضامل اأبو عمرو.  

املناطق  قادة  مع  اجتماعات  ثالثة  �ضقر  م�ضباح  الرائد  عقد  املهام،  توزيع  وبعد 

لالطالع على الإعدادات الأولية، و�رسف امل�ضتحقات املالية لأ�ضحابها قبل البدء يف تنفيذ 

الرائد  قيادة  حتت  بالعمل  الري�ش  ناه�ش  اأول  املالزم  التحق  كما   ،
41

ع�ضكرية عملية  اأّي 

.
42

م�ضباح �ضقر، وتو�ضع ن�ضاطه يف مناطق جنوب القطاع، و�ضمال �ضيناء

 مقابلة �ضخ�ضية مع اأحمد ح�ضني �رس�ضور، اأحد �ضباط ج.ت.ف، القاهرة، 2008/11/11. 
40

 مقابلة مع م�ضباح �ضقر، 2007/8/28.
41

 مقابلة مع ناه�ش منري الري�ش، 2008/2/5؛ ومقابلة مع عبد الكرمي احل�ضا�ش، 2009/4/3.
42



237

ق.ت.�ض يف �ساحة الأر�ض املحتلة

قوات  اأن   ،1968/12/13 ال�ضبت  يوم  “اإ�رسائيل”  يف  ال�ضادرة  الأنباء  جريدة  يف  جاء 

اإىل  اأولئك  و�ضل  وملا  وغزة،  رفح  اأهايل  من   200 نحو  طردت  الإ�رسائيلي  الحتالل 

ال�ضفة الغربية وراحوا يعربون اجل�رس اإىل ما وراء النهر قالوا ملن �ضاألهم: اإن الإ�رسائيليني 

ي�ضريون يف قطاع غزة على خطة من �ضاأنها اإخالء ذلك القطاع من �ضكانه �ضيوخاً واأطفالً 

و�ضباباً، وذلك من خالل القتل والتعذيب والن�ضف والتدمري، وا�ضتخدام جميع الو�ضائل 

  .
43

�ضّد املواطنني

1968/12/11، على بع�ش �ضباط ج.ت.ف وعنا�رس فدائية  القب�ش يف  اإلقاء  مّت  كما 

، وعلى اإثر ذلك، ودون الرجوع اإىل الرائد م�ضباح �ضقر اأو اإبالغه، 
44

تابعة لـ ق.ت.�ش

 اإىل الأردن عرب �ضيناء بوا�ضطة 
45

فّر كل من النقيب فايز جراد والنقيب يحيى مرجتى

عن  الختفاء  اآثر  فقد  �ضقر  م�ضباح  الرائد  اأما   .
46

للتنظيم التابعة  العنا�رس  بع�ش 

النقيب  ذكر  وقد   ،
47

اخلارج من  التنظيمي  العمل  قيادة  به  تت�ضل  اأن  اأمل  على  الأنظار 

الرائد م�ضباح �ضقر وبرفقته ر�ضتم احلامد، وعند  اإىل بيت  اأنه توجه  ح�ضني اخلطيب 

يقول  روايته  ويف   ،
48

القطاع غادر  قد  باأنه  م�ضباح  زوجة  اأفادته  م�ضباح  عن  �ضوؤاله 

املالزم اأول ناه�ش الري�ش: 

غزة  مدخل  عند  بيارة  يف  �ضقر  م�ضباح  الرائد  مع  موعد  على  كنت 

املوعد  عن  ال�ضابق  اليوم  ويف  املكان،  ذلك  اإىل  هو  ياأتي  اأن  واملتفق  اجلنوبي، 

اإىل  م�ضطراً  املكان  فغادرت  ثقة،  مو�ضع  يكن  مل  �ضخ�ش  املكان  يف  �ضاهدين 

بالذي  يفيده  املكان  �ضاحب  عند  خرباً  م�ضباح  لالأخ  وتركت  اآخر،  مكان 

ح�ضل وباأنني �ضاأت�ضل به يف وقت اآخر، وكان الر�ضول بيننا هو الفدائي عبد 

التي كانت  الرائد م�ضباح  الت�ضال من خالل زوجة  الكرمي احل�ضا�ش، ويتم 

اإناث تابعة لوكالة الغوث يف الربيج، وقد  يف ذلك احلني ت�ضغل مديرة مدر�ضة 

 عارف العارف، غزة نافذة على اجلحيم، املجموعة الثالثة، �ش 700.
43

 مقابلة �ضخ�ضية مع عمر اأحمد عا�ضور، لواء ركن متقاعد، يف غزة، 2007/8/30.
44

 مقابلة �ضخ�ضية مع يحيى علي عبد الوهاب ُمرجتى، رائد متقاعد، يف القاهرة، 2008/12/1.
45

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممود جمعة اأبو ا�ضنيده، �ضابط متقاعد، يف رفح، 2008/2/22.
46

 مقابلة مع م�ضباح �ضقر، 2007/8/28.
47

 .2009/1/25  مقابلة مع ح�ضني اخلطيب، 
48
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كاملعتاد  املدر�ضة  اإىل  املاأمورية(  بتلك  قام  اأن  �ضبق  )الذي  الكرمي  عبد  اأر�ضلت 

الرائد  اأن  قاطع  نحو  على  اأبلغته  الفا�ضلة  الأخت  ولكن  ال�رس  كلمة  ومعه 

 .
49

البالد قد غادر  م�ضباح 

 وقد ترتب على اختفاء الرائد م�ضباح �ضقر، تويل النقيب ح�ضني اخلطيب م�ضوؤولية 

العمل الفدائي لـ ق.ت.�ش يف قطاع غزة، وقام بتعيني امل�ضوؤولني الع�ضكريني عن املناطق، 

مّت  التي  العنا�رس  اأحد  النربي�ش،  فريد  اأر�ضل  حيث  مركزية،  القيادة  تكون  اأن  وحاول 

اإ�ضماعيل اإ�ضليّح  اإىل الرقيب يو�ضف  اأبو �ضعبان ُم�ضبقاً  تنظيمها من خالل النقيب وليد 

واأ�ضبح  فالتحق  قيادته،  حتت  ق.ت.�ش،  بـ  اللتحاق  منه  وطلب  بـ“ال�ضيطان”،  امللقب 

، وان�ضم اإىل ذلك 
50

م�ضوؤولً عن املنطقة اجلنوبية من قطاع غزة، وهي رفح وخان يون�ش

يف  خربات  ولديهم  ال�ضاعقة،  كتيبة  من  وخا�ضة  ج.ت.ف،  من  عنا�رس  اجلديد  التنظيم 

 .
51 

�ضنع العبوات النا�ضفة وتفجريها

اأبو ن�ضري، حيث جنّد �ضليم ف�ضل  بالتنظيم حممد ن�ضار غيا�ش  بداأ  القرارة،  ويف 

م�ضوؤولية  حتت  واحدة  جمموعة  يف  يون�ش  خان  من  وفخري  نعيم  و�ضقيقيه  القدرة 

الزريعي  التحق �ضليم مبجموعة عابد عودة  اأ�ضقائه،  اعتقال  اإثر  القدرة، وعلى  �ضليم 

املنطقة  بقيادة  الفحم  اأبو  القادر  عبد  امل�ضاعد  وكلف   ،
521970/2/12 يف  اعتقاله  حتى 

اأول  احليلة  املجيد  عبد  وكان  الأخرى،  باملناطق  ات�ضال  ر�ضول  وكان  الو�ضطى، 

مل  جمموعات،  ثالث  تنظيم  من  متكن  وقد  املغازي،  مع�ضكر  يف  ق.ت.�ش  عنا�رس 

  .
53

عنها ُيف�ضح 

ومل نتمكن من ُمقابلة اأّي �ضخ�ش من تلك املجموعات، ومن خالل امل�ضاعد عبد القادر 

اأبو الفحم، بداأ الت�ضال بعنا�رس اجلي�ش فالتحق، اأحمد ح�ضن اأبو عمار، وعبد الوهاب 

زياد  املالزم  وُكلف  الو�ضطى،  املنطقة  يف  خو�ضة  اأبو  من�ضور  وعطية  ح�ضني،  خمي�ش 

 مقابلة مع ناه�ش منري الري�ش، 2008/2/5؛ ومقابلة مع عبد الكرمي احل�ضا�ش، 2009/4/3.
49

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
50

الإرهاب املهزوم يف قطاع غزة   ،1972–1971  دافيد ميمون، عميد احتياط، حاكماً ع�ضكرياً لقطاع غزة من 
51

1971–1972، ترجمة �ضامل زايد اأبو عطايا )تل اأبيب: مطبعة نايدت - املوحدة، 1993(، �ش 33.

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضليم ف�ضل اهلل القدرة، تاجر، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف خان يون�ش، 2008/1/1.
52

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد املجيد عبد القادر احليلة، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف املغازي، 
53

غزة، 2007/7/15.
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بقيادة  غزة  مدينة  يف  الأوىل  املجموعات  وكانت  و�ضمالها،  غزة  منطقة  بقيادة  احل�ضيني 

�ضمال  ويف   ،
54

�رسير اهلل  وعبد  �ضعد،  �ضالمة  وحمارب  احلايك،  �ضامل  حممد  �ضعيب 

خمي�ش  حممد  من  كّل  وع�ضوية  الب�ضيلي،  خمي�ش  بقيادة  املجموعة  كانت  غزة،  مدينة 

، واأحمد عبد الوهاب اخلطيب، وعبد الرحمن معروف، وعبد املجيد امل�ضلمي، 
55

الب�ضيلي

.
56

والأخوين اإبراهيم وعواد خفاجة

2. ال�سفة الغربية:

متكن النقيب وليد اأبو �ضعبان ومعه النقيب ر�ضتم احلامد، واملالزم في�ضل الفاهوم 

تبعد ع�رسة كيلومرتات من �ضمال  الن�ضريات، وهي  الأردن من منطقة  من عبور نهر 

اأريحا، وركبوا احلافلة اإىل مدينة اأريحا ثّم حافلة اأخرى اإىل مدينة القد�ش، وهناك اأبلغوا 

الذي يقرر اخلط  املرجع  اهلل، وهو  القد�ش ورام  ال�ضيا�ضي يف منطقة  املفو�ش  ا�ضم  عن 

القادمني  ال�ضباط  بني  الو�ضل  همزة  ال�ضيا�ضي  املفو�ش  وُيعّد  املنطقة،  يف  ال�ضيا�ضي 

على  القب�ش  لقي 
ُ
اأ ق�ضرية  زمنية  فرتة  وبعد  اخلارج.  يف  القيادة  وبني  املحتلة  لالأر�ش 

ال�ضيا�ضي.  املفو�ش 

وعند و�ضول جمموعة ال�ضباط اإىل مدينة القد�ش، ح�ضب الربنامج املقرر، ا�ضتقبلهم 

للمبيت  املكان  بتاأمني  قام  حيث  بهم،  م�ضبق  علم  على  وكان  �ضنينة،  اأبو  زكريا  املواطن 

واأبلغهم عن طريقة املعي�ضة والت�رسف، وبعد عدة اأيام و�ضل اإىل مدينة القد�ش كل من: 

بينما  القد�ش،  م�ضباح �ضقر، ومنر حجاج، وح�ضني اخلطيب حيث بقي منر حجاج يف 

وا�ضل كل من م�ضباح �ضقر وح�ضني اخلطيب امل�ضري اإىل غزة. 

يف اأثناء وجود ال�ضباط يف القد�ش وبعد عدة تنقالت، كانوا �ضيوفاً على ح.ق.ع بتن�ضيق 

احتياجاتهم،  بتاأمني  ح.ق.ع  تنظيم  قبل  من  ُمكلفاً  كان  الذي  �ضنينة  اأبو  زكريا  املواطن 

ثّم  املكرب،  جبل  يف  الطوري  منطقة  يف  املنا�ضلني  اأحد  منزل  اإىل  �ضعبان  اأبو  وليد  وانتقل 

اإىل منزل اآخر يف �ضعفاط يعود للمواطن في�ضل احل�ضيني، وكذلك اإىل منزل عمر قا�ضم، 

 مقابلة �ضخ�ضية مع رزق حمارب �ضعد، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 2007/7/18.
54

 خمي�ش الب�ضيلي: هو من جمموعات الفدائيني التابعه للكتيبة )141( بقيادة املقدم م�ضطفى حافظ. ا�ضت�ضهد 
55

الفدائي  ابنه  ا�ضت�ضهد  كما   ،1968 �ضنة  جباليا  مع�ضكر  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  قوات  مع  م�ضلح  ا�ضتباك  يف 

حممد خمي�ش الب�ضيلي يف 1971/12/16، الذي تويل قيادة ق.ت.�ش، بعد ا�ضت�ضهاد القائد زياد احل�ضيني.

لهيا،  بيت  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  عقيد  حمدونة،  ر�ضيد  م�ضطفى  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
56

.2007/2/11
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وبعد عدة تنقالت قام با�ضتئجار بيت يف منطقة البرية، ومنه بداأ يف عملية التنظيم لعنا�رس 

ق.ت.�ش، وا�ضتطاع النقيب وليد اأن ُينظم ع�رسين عن�رساً يف ميم الأمعري وكان منهم 

.
57

العقيد عدنان حماد

وكانت العقبات الرئي�ضية التي واجهته يف منطقة رام اهلل والبرية هي: 

عدم رغبة اأ�ضحاب العقارات ال�ضكنية يف تاأجري الُعزاب، مما ا�ضطره لإح�ضار زوجته  اأ. 

اإىل منطقة عمله، ودون اأن ُيعلمها عن �ضبب جميئها اأو ما هي طبيعة عمله.

فانتحل  غزة،  اأهايل  من  وخا�ضة  الأغراب،  تاأجري  يف  يرغبون  ل  املنطقة  اأهايل  كان  ب. 

�ضفات اأهل اخلليل وكاأنه لي�ش من غزة.

عدم توفر الأ�ضلحة، وقد اأر�ضل عدة ر�ضائل وطلب من القيادة توفري الأ�ضلحة، ويف  ج. 

كل مرة كان ُيطلب منه اأن يوفر دليالً خبرياً يف الطرق اجلبلية لكي يتمكنوا اأن ير�ضلوا 

.
58

معه الأ�ضلحة، وكان ل ي�ضتطيع العثور على الدليل املطلوب

اأما النقيب منر حجاج الذي اأقام يف رام اهلل، فقد كان م�ضوؤولً عن منطقة القد�ش، وبعد 

قبيل حرب  املحتلة  الأر�ش  بل غادر  اإليها،  يعد  ال�ضيا�ضي مل  املفو�ش  القب�ش على  اإلقاء 

الكرامة يف اآذار/ مار�ش 1968، ومل ُتر�ضل القيادة اأي �ضخ�ش اآخر بديالً عنه، وكان النقيب 

وليد اأبو �ضعبان يتوجه اإىل القد�ش فقط للقاء بع�ش العنا�رس املوجودين هناك، ونتيجة 

�ضعبان  اأبو  وليد  قرر  الذكر،  �ضالفة  والعقبات  امل�ضددة،  الإ�رسائيلية  الأمنية  لالإجراءات 

ومناق�ضة  عّمان  اإىل  و�ضوله  وبعد   ،1968 �ضنة  �ضيف  بداية  يف  املحتلة  الأر�ش  مغادرة 

.
59

القيادة يف الأمر ُطلب منه البقاء حلاجة العمل الفدائي يف عّمان

زياد  املالزم  وت�ضلّم  املحتلة،  الأر�ش  اخلطيب  ح�ضني  النقيب  غادر  الفرتة،  تلك  ويف 

احل�ضيني قيادة ق.ت.�ش، ودخل النقيب جرب عمار الأر�ش املحتلة عرب احلدود الأردنية 

يف  القيادة  مبهمة  للقيام   ،1969 يوليو  متوز/  اأوائل  يف  جريبان  اأبو  عودة  الدليل  مع 

.
قطاع غزة، اإل اأنه اعتقل يف 601969/12/25

 عمل مع الرئي�ش اأبو عمار عندما دخلت ال�ضلطة الوطنية اإىل قطاع غزة �ضنة 1994.
57

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
58

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
59

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل ا�ضليح، 2008/1/16؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع عابد عودة زريعي، رائد متقاعد، اأحد 
60

عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف دير البلح، 2007/11/29.
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ويف لقائنا مع العقيد املتقاعد جواد عبد الرحيم يف دم�ضق يف 2009/2/19، اأفاد باأن عدد 

عنا�رس ق.ت.�ش يف ال�ضفة الغربية بلغ مئة عن�رس حتى نهاية �ضنة 1970، ونظراً لعدم 

متكن الباحث من الو�ضول اإىل ال�ضفة الغربية لأ�ضباب اأمنية، اإل اأنه ا�ضتطاع الو�ضول اإىل 

بع�ش العنا�رس من قطاع غزة التي عملت على بناء جمموعات العمل الفدائي يف ال�ضفة 

الغربية من الفئة الطالبية، وكان اللقاء مع ما تي�رس من عنا�رس املجموعة الأوىل بقيادة 

اجلعربي،  هايل  عادل  دية،  اأبو  حممود  لبد،  ح�ضن  من:  كل  وع�ضوية  دوا�ش،  فاروق 

وعبد اجلبار جرب القططي.

اأبو دية، وعبد اجلبار القططي، يف ت�ضكيل  �ضارك كل من فاروق دوا�ش، وحممود 

الغربية، وقد وفقوا يف تنظيم عادل اجلعربي  ال�ضفة  تنظيم طالبي يف معهد قلنديا يف 

�ضمت  الدهي�ضة  ميم  من  جمموعة  وكذلك  اآدم،  ا�ضمه  القد�ش  من  واآخر  اخلليل،  من 

تنظيم  من  لنب  اأبو  حممد  متكن  وقد  �ضالمة،  ونوح  لنب،  اأبو  و�ضالح  لنب،  اأبو  حممد 

تنظيم  من  القططي  اجلبار  عبد  متكن  كما   ،
61

الدهي�ضة ميم  يف  الطالب  من  عدد 

جمموعة للعمل يف رفح، �ضّمت اأحمد عبد القادر اأبو معروف، وحممد الزطمة، وناجي 

اآليات  بها  هاجم  ثّم  قنابل،  ثالث  الأوىل  املرة  يف  املجموعة  تلك  �ضلم  وقد  عبيد،  اأبو 

 .
62

الإ�رسائيلي يف رفح العدو 

واأبلغا  قلنديا،  اإىل  قمر  اأبو  ورم�ضان  مطر  نبيل  توجه   ،1970/3/31 يف  اأنه  ُيذكر 

زمالءهما نباأ ا�ضت�ضهاد رفيق دربهم الفدائي و�ضفي اأبو دية، واأن املخابرات الإ�رسائيلية 

عداد  يف  اجلميع  اأ�ضبح  وقد  التنظيم،  لكل  و�ضور  اأ�ضماء  وفيها  حقيبة  بيته  يف  وجدت 

املطاردين. وعليه، توجه كل من عبد اجلبار القططي ورم�ضان اأبو قمر اإىل اأريحا، واجته 

عادل اجلعربي وح�ضن لبد وحممود اأبو دية اإىل اخلليل، واأما نبيل مطر فقد عاد اإىل غزة 

 .
63

وا�ضت�ضهد فيها

 مقابلة �ضخ�ضية مع ح�ضن حممود لُبد، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/11/27.
61

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد اجلبار جرب القططي، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/8/29. كان يعمل يف �ضلك 
62

التعليم.

 مقابلة �ضخ�ضية مع رم�ضان عطية اأبو قمر، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/9/6.
63
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ثامنًا: ال�سعوبات التي واجهت ت�سكيل ق.ت.�ض:

و�ضع  ُبغية  التنفيذية  اللجنة  ت�ضدرها  كانت  التي  املتناق�ضة  الكثرية  القرارات   .1

الن�ضايل  العمل  بجعل  قراراً  ت�ضدر  تارة  فكانت  القيادة،  اأمام  وامل�ضاعب  العراقيل 

باجلانب  ُمرتبطاً  بجعله  واأخرى  ج.ت.ف،  لـ  العامة  بالقيادة  ُمرتبطاً  ق.ت.�ش  لـ 

ال�ضيا�ضي، اإذ اإنه كان ي�ضدر يف كل �ضهر قرار ُيناق�ش ما قبله.

ذلك  نحو  اإجراءاتها  يف  الروتينية  اجلوانب  تطبق  ما  كثرياً  ال�ضيا�ضية  القيادة  كانت   .2

العمل، مما اأدى اإىل عرقلته، اإذ اإن كل عمل يجب اأن يكون مدرو�ضاً ومططاً له، غري 

ارجتايل، وبعد الدرا�ضة الدقيقة يجب تخطي الروتني من اأجل تنفيذ العمل.

العتماد على املوارد املالية التي يدفعها الفل�ضطينيون فقط، مع العلم اأن هناك بع�ش   .3

.
64

الدول العربية قادرة على مّد العمل الفدائي بكل ما يلزمه من املال

تا�سعًا: املنطلقات الفكرية لـ ق.ت.�ض: 

ت�ضكل املنطلقات الفكرية لـ ق.ت.�ش، والتي هي منطلقات ج.ت.ف اأي�ضاً، الإطار العام 

لفهم الق�ضية الفل�ضطينية، وعالقتها العربية كما ُت�ضكل القاعدة الأ�ضا�ضية ل�ضرتاتيجيته 

ال�ضيا�ضية والع�ضكرية والتنظيمية، وتتلخ�ش هذه املنطلقات مبا يلي:

1. الثورة الفل�ضطينية ثورة فل�ضطينية عربية وحدوية مبعنى اأن:

الثورة القائمة هي ثورة ال�ضعب العربي الفل�ضطيني لتحرير اأر�ضه. اأ. 

عمق الثورة هو عمق عربي. ب. 

الثورة الفل�ضطينية هي ثورة الطليعة العربية املتمثلة يف ال�ضعب العربي الفل�ضطيني. ج. 

الثورة الفل�ضطينية توؤمن بالوحدة العربية وما يتحتم عن ذلك من عالقة ع�ضوية  د. 

متكاملة بني الثورة الفل�ضطينية والوحدة العربية.

الأر�ش العربية املُتاخمة لالأر�ش املحتلة جزء من م�ضح الأعمال الع�ضكرية للثورة  هـ. 

الفل�ضطينية.

 غازي خور�ضيد، دليل حركة املقاومة الفل�سطينية، �ضل�ضلة كتب فل�ضطينية )32( )بريوت: مركز الأبحاث - 
64

م.ت.ف، 1971(، �ش 66.
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قيادة الثورة قيادة فل�ضطينية ُتعرب عن اأماين ال�ضعب العربي الفل�ضطيني وتطلعاته  و. 

.
65

وتقوده نحو حترير وطنه

2. ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية عامل اأ�ضا�ضي ولزم للثورة الفل�ضطينية، ويعني ذلك:

وجوب اإبراز ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية والكيان الفل�ضطيني كرد حا�ضم على التاآمر  اأ. 

ال�ضتعماري لت�ضفية ال�ضعب العربي الفل�ضطيني.

حّق ال�ضعب العربي الفل�ضطيني بجمع �ضمله ور�ّش �ضفوفه لتحرير وطنه. ب. 

املُحافظة على حّق ال�ضعب العربي الفل�ضطيني بالعودة اإىل وطنه ُحراً �ضيداً. ج. 

اإعطاء ال�رسعية للثورة الفل�ضطينية ومتكني و�ضعها عاملياً. د. 

.
66

حرية القيادة والإرادة للثورة الفل�ضطينية وعدم تبعية الثورة لأي جهة كانت هـ. 

هدف الثورة الفل�ضطينية هو التحرير ال�ضامل والكامل لالأر�ش الفل�ضطينية املحتلة،   .3

وذلك يعني اأن:

املرحلة التي متر فيها الثورة الفل�ضطينية هي مرحلة حترر وطني. اأ. 

تتعار�ش  حلول  هي  الو�ضيطة  وال�ضت�ضالمية  وال�ضلمية  ال�ضيا�ضية  احللول  كل  ب. 

تعار�ضاً كامالً مع هدف الثورة.

التناق�ضات التنظيمية والعقائدية وال�ضيا�ضية يجب اأن ل ت�ضل اإىل حّد التناق�ضات  ج. 

العدائية، وذلك يف �ضبيل الو�ضول اإىل هدف الثورة.

.
67

الكفاح امل�ضلح هو الطريق الوحيد لتحقيق هدف الثورة د. 

4. الولء للثورة الفل�ضطينية وهدفها، وذلك يعني اأن:

دوافع  ت�ضكل  اأن  يجب  وال�ضيا�ضية  والعقائدية  والنتمائية  التنظيمية  الولءات  اأ. 

املجتمع  يف  حتدث  مل  الولءات  هذه  اأن  من  وانطالقاً  انق�ضامية،  ل  وحدوية 

الفل�ضطيني اإل لهدف التحرير.

الولء الأ�ضا�ضي للثورة الفل�ضطينية، اأما الولءات التنظيمية والنتمائية والعقائدية  ب. 

فهي ولءات م�ضاعدة.

65 املرجع نف�سه.

66 املرجع نف�سه، �ش 67.

67 املرجع نف�سه.
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والعقائدية  والتنظيمية  العربية  التناق�ضات  لرت�ضام  �ضفحة  الثورة  تكون  ل  ج. 

املذهبية ال�ضيا�ضية.

حيث  من  املعركة  اأن  باعتبار  وم�ضاركة  وتعاون  دعم  اأر�ضية  القومية  الأر�ضية  د. 

.
68

عمقها القومي معركة م�ضري عربي

اأو  ب�ضاأنها،  التهاون  يجوز  ل  ولذلك  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  حّق  الوطنية  الوحدة  هـ. 

وجه  يف  والوقوف  الوطني  للعمل  ال�ضليم  املنطلق  وهي  التنازلت،  على  بنائها 

.
69

التحديات

ُتعّد م.ت.ف هي اأر�ش الكيان الفل�ضطيني، وامليثاق الوطني الفل�ضطيني هو املُعرب  و. 

عن ال�ضرتاتيجية الفل�ضطينية ال�ضاملة، واملجل�ش الوطني الفل�ضطيني هو القيادة 

ال�ضرتاتيجية العليا للثورة الفل�ضطينية، واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف هي القيادة 

 .
70

التنفيذية العليا للثورة الفل�ضطينية

الفرد  الفرد( وتعميق �ضلة  )اأي نوعية  الداخلي  البناء  الفدائي على  العمل  يرتكز  ز. 

الفدائي مدرو�ضاً ولي�ش  العمل  اأن يكون  الفدائية باجلماهري، كما يجب  واحلركة 

الفا�ضدة  للعنا�رس  ال�ضماح  وعدم  والتهويل،  الت�ضخيم  عن  بعيداً  ع�ضوائياً، 

.
71

بالت�رسب اإليه حتت �ضتار الوطنية

التو�ضعية،  “اإ�رسائيل” والإمربيالية نا�ضئ عن فكرتها  الفل�ضطيني مع  ال�رساع  ح. 

�ضوياً  العربية  وال�ضعوب  الفل�ضطيني  العربي  ال�ضعب  على  يوجب  الذي  الأمر 

وقت  يف  التو�ضعية  حربها  اإىل  الأخرية  هذه  جترها  اأن  قبل  “اإ�رسائيل”،  حماربة 

لحق. ولذا فاإن املوقف التكتيكي يجب اأن ينطلق من هدف ا�ضرتاتيجي، األ وهو 

وعليه،  الفل�ضطيني.  العربي  لل�ضعب  وعادل  م�رسوع  كحّق  “اإ�رسائيل”  حتطيم 

فاإن قرار الأمم املتحدة واحللول ال�ضلمية مل تكن ل�ضالح ال�ضعب الفل�ضطيني بل 

.
72

�ضّد اإرادته

 جملة �سوت فل�سطني، العدد 29، حزيران/ يونيو 1967، �ش 70–72.
68

69 الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1970 )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية، 1971(، �ش 288.

70 املرجع نف�سه.

 غازي خور�ضيد، مرجع �سابق، �ش 77. 
71

72 املرجع نف�سه، �ش 78–79.
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ل بّد من توفري املقومات الالزمة لنجاح وتطوير العمل الفدائي، من قيادة حكيمة  ط. 

وتوفري  والأفراد،  العمل  احتياجات  ل�ضّد  الكايف  املال  وتوفري  ُمدربة،  وعنا�رس 

اأمام  الفل�ضطينية  التنظيمات  لكافة  املقاتلني  ال�ضالح احلديث، والعمل على وحدة 

.
73

العدو الواحد، والتغطية الإعالمية اجليدة

على  كاخلالف  الفل�ضطيني،  العمل  يف  النق�ضام  اأ�ضباب  عن  البتعاد  من  بّد  ل  ي. 

على  التنظيمية  امل�ضلحة  وتقدمي  التنظيمية  والع�ضبية  الواحدة،  ال�ضرتاتيجية 

امل�ضلحة العامة، وتعار�ش وجهات النظر حول هوية الثورة وعالقاتها، والدخول 

 .
74

يف اجلدل حول الوحدة الوطنية دون جدوى

التي  الفكرية  للمنطلقات  الأ�ضا�ضية  القاعدة  الفل�ضطيني  الوطني  امليثاق  ُي�ضكل  كما 

تنطلق منها ق.ت.�ش، ويف الدورة الرابعة لنعقاد املجل�ش الوطني الفل�ضطيني يف القاهرة 

ال�ضيا�ضية  الت�ضويات  رف�ش  على  وق.ت.�ش  ج.ت.ف  اأكد   ،1968/7/17–10 الفرتة  يف 

.
75

وا�ضتمرار الكفاح امل�ضلح

73 الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، �ش 69.

74 الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1970، �ش 287.

 بهجت اأبو غربية، مرجع �سابق، �ش 392.
75
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التنظيم والإدارة لـ ق.ت.�ض: املبحث الثاين: 

اأوًل: يف ال�ساحة الأردنية: 

املتطوعني  من  كبرية  اأعداداً  اجتذبت  قد  الكرامة  حرب  بعد  الفدائية  احلركة  كانت 

الفدائية  التنظيمات  تكن  مل  الذي  الوقت  يف  اإليها،  لالن�ضمام  والعرب  الفل�ضطينيني 

 ،1968 يونيو  حزيران/  حلول  ومع  املتزايدة،  الأعداد  تلك  ل�ضتقبال  مهياأة  الفل�ضطينية 

كان عدد الفدائيني قد ت�ضاعف ثالث مرات، الأمر الذي اأدى اإىل توزيع تلك القوة املتنامية 

امليت،  البحر  جنوبي  عربة  وادي  اإىل  �ضمالً  قي�ش  اأم  من  متتد  فدائية  قطاعات  ثالثة  اإىل 

املتطوعني، وت�ضّكل  اآمر و�ضابط عمليات ومع�ضكر تدريب ل�ضتيعاب  لكل قطاع  وكان 

الق�ضف  للوقاية من  اأ�ضغر  اإىل جمموعات  القواعد  كل قطاع من عدة قواعد، وانق�ضمت 

املدفعي والغارات التي كان ي�ضنها الطريان الإ�رسائيلي.  

قاعدة   12 كّل  عيد جتميع 
ُ
اأ الإدارية،  املتطوعني وتطور قدراتهم  اأعداد  ازدياد  ومع 

من  كّل  وكان  وحدات،  خم�ش  اأو  اأربع  من  الواحد  القطاع  وت�ضّكل  وحدة،  يف  تقريباً 

لدى  تقريباً  نف�ضه  هو  الأردنية  ال�ضاحة  يف  اجلغرافية  والتق�ضيمات  الع�ضكري  التنظيم 

كّل من اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني وق.ت.�ش وال�ضاعقة، حيث ازدادت قوة كل 

منها اإىل ما بني 300 و500 مقاتل يف نهاية �ضنة 1968، واإىل ما بني 800 و1,200 مقاتل 

�ضنة 1969، ثم اإىل ما بني 1,000 و1,500 �ضنة 1970، وقد عينت ق.ت.�ش ال�ضيخ عبد اهلل 

اأبو �ضتة م�ضوؤولً �ضيا�ضياً للقطاع اجلنوبي اإىل جانب امل�ضوؤول الع�ضكري النقيب �ضامل 

.
76

اأبو عمرو

وقد اأدى ظهور قواعد الفدائيني ب�ضورة علنية اإىل:

تزايد الدور الع�ضكري وال�ضيا�ضي الذي لعبته الثورة يف مناطق ن�ضاطها على ال�ضفتني   •
ال�رسقية والغربية.

اإ�رسائيلية متثلت يف الق�ضف اجلوي واملدفعي للقواعد،  حدوث ردود فعل ع�ضكرية   •
يف  مهماتها  من  عودتها  عند  الفدائيني  دوريات  ملُطاردة  العربية  احلدود  واخرتاق 

الأر�ش املُحتلة.

 يزيد �ضايغ، الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة، �ش 278–279.
76
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التجمعات  وق�ضف  املخيمات،  و�رسب  املجاورة  العربية  للدول  “اإ�رسائيل”  تهديد   •
.
77

ال�ضكنية، وجتاهل احلدود ال�ضيا�ضية حتت ذريعة الأمن

1. القيادة:

نتيجة النق�ش احلاّد يف القادة الع�ضكريني امليدانيني لدى الف�ضائل الفل�ضطينية، قامت 

اإىل  الأ�ضا�ضية  والإدارية  الع�ضكرية  املهارات  اإىل  يفتقرون  فدائيني  برتفيع  فتح  حركة 

يف  خدموا  الذين  الفل�ضطينيني  بال�ضباط  ا�ضتعانت  كما  بكاملها،  قطاعات  قادة  م�ضتوى 

اجليو�ش العربية، وخ�ضو�ضاً يف امل�ضتويات القتالية والأركان، ومنهم عطا اهلل عطا اهلل، 

واأحمد عفانة، وحممد العملة، كما ا�ضتعانت منظمة ال�ضاعقة بـ�ضايف اإجميعان، وحممود 

العجرمي،  اهلل  عبد  بال�ضابط  ج.�ش.ت.ف  ا�ضتعانت  وكذلك  حجو،  واأحمد  املعايطة، 

وع�ضام القا�ضي، واأكرم ال�ضفدي، والهيثم الأيوبي.  

واأما ق.ت.�ش فقد اعتمدت النظام الع�ضكري التقليدي، وهرمية ج.ت.ف، حيث ا�ضتلم 

قيادة قطاعاتها الأربعة: حممود اأبو مرزوق، وخليل جيّاب، و�ضامل اأبو عمر، وغازي مهنا، 

ومل تواجه اأي نق�ش يف ال�ضباط املحرتفني الذين التحق املزيد منهم من قوات عني جالوت 

الفل�ضطينية يف  ال�ضاعقة  �ُضّمي بوحدات  ملا  الت�ضكيل اجلديد  الفائ�ش منهم عن  العدد  اأو 

م�رس. وقد متكنت ق.ت.�ش من ا�ضتيعاب فائ�ش جمندي ج.ت.ف من �ضورية بالإ�ضافة 

421 من فائ�ش  اإىل عدد كبري من املتطوعني العرب والأكراد، وقد مّت َرفد جنود الكتيبة 

املجندين، حتى و�ضل عددهم اإىل 800,600 جندي اأو يزيد، وبعد ذلك بقليل ُق�ضمت هذه 

.
78

الكتيبة اإىل ق�ضمني لت�ضكيل الكتيبة 422، واألفتا معاً لواء قوات القاد�ضية

2. مواقع وقواعد ق.ت.�ش:

القيادة العامة وفروعها الرئي�ضة ومركزها عّمان. اأ. 

القيادات الفرعية، وتكونت من:  ب. 

القطاع ال�ضمايل ومركز قيادته لل�ضوؤون الإدارية والعامة اإربد.  •
القطاع الأو�ضط ومركز قيادته لل�ضوؤون الإدارية والعامة ال�ضلط.  •

 عبد الرزاق اأ�ضود، مرجع �سابق، املجلد الثاين، �ش 622.
77

 يزيد �ضايغ، الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة، �ش 280؛ ومقابلة مع فخري �ضقورة، 2008/11/12.
78
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القطاع اجلنوبي ومركز قيادته لل�ضوؤون الإدارية والعامة الكرك والطفيلة.  •
قطاع عجلون ومركز قيادته لل�ضوؤون الإدارية والعامة جر�ش.  •

 .
79

قطاع الأر�ش املحتلة ومركز قيادته يف عّمان، ومركز القيادات الفرعية  •

ثانيًا: يف الأر�ض املحتلة:

ت�ضكلت ق.ت.�ش كقوات فدائية خا�ضة، تتبع قيادة ج.ت.ف، وقد اعتمدت تلك القوات 

اجلي�ش،  من  املتطوعة  والعنا�رس  ج.ت.ف،  يف  خدمت  التي  العنا�رس  على  ت�ضكيلها  يف 

حافظ،  ُم�ضطفى  املقدم  اأ�ض�ضها  التي  الفدائيني  كتيبة   ،141 الكتيبة  بقايا  من  والبع�ش 

الحتالل  عقب  وذلك  اجلي�ش،  يف  عاملني  �ضباط  اإىل  فيها  املختلفة  القيادات  اأ�ضندت  كما 

 .
الإ�رسائيلي لالأرا�ضي الفل�ضطينية يف حزيران/ يونيو 801967

�ضهالً،  القوات  حجم  على  التعرف  يكن  مل  وخطورته،  الفدائي  العمل  ل�رسية  ونظراً 

اأن  اأفاد  غزة،  قطاع  يف  القوات  لتلك  الأول  املوؤ�ض�ش  وهو  �ضعبان  اأبو  وليد  النقيب  اأن  اإل 

عدد العنا�رس املتطوعة بلغ زهاء 400 رجل من ج.ت.ف، وغالبيتهم من جنود ال�ضاعقة، 

 .
81

وذلك على امتداد مدن وقرى قطاع غزة

فالتحق  الحتالل،  ملقاومة  الفدائي  بالعمل  الأهايل  من  كبري  عدد  تطوع  وقد 

ات�ضاع  اإىل  اأدى  مما   ،
82

ق.ت.�ش �ضفوف  يف  والن�ضاء  والعمال  والطالب  املعلمون 

ممن  فل�ضطيني  �ضاب  األف   30 نحو  هناك  واأن  خا�ضة  عنا�رسه،  وازدياد  التنظيم 

ال�ضعبي يف قطاع غزة،  التدريب  اأو مراكز  ال�ضالح يف ج.ت.ف  التدرب على  �ضبق لهم 

.
83ً

افرتا�ضيا احتياطياً  ُي�ضكلوا  اأن  ميكن 

 مقابلة �ضخ�ضية مع جواد عبد الرحيم احلاج، عميد ركن متقاعد، يف دم�ضق، 2009/2/19. وقد رف�ش ت�ضجيل 
79

روايته اأو التوقيع على اأية معلومات.

 �ضبحي اجلابي، مرجع �سابق، �ش 232–233؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع زعل �ضليمان احل�ضنات، موظف متقاعد، 
80

عنا�رس الكتيبة 141، يف املغراقة، غزة، 2007/7/11.

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
81

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
82

املو�سوعة الفل�سطينية )بريوت: هيئة املو�ضوعة  “التجربة الع�ضكرية الفل�ضطينية املعا�رسة،”   يزيد �ضايغ، 
83

الفل�ضطينية، 1990(، الق�ضم الثاين، املجلد اخلام�ش، �ش 423.
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1. الهيكل التنظيمي يف قطاع غزة:

الفدائي،  العمل  على  اأ�رسفت  عاّمة  قيادة  من  غزة  قطاع  يف  التنظيمّي  الهيكل  ت�ضكل 

اأي�ضاً  القطاعات مق�ّضمة  ال�ضمايل والأو�ضط واجلنوبي، وهذه  اإىل جانب ثالثة قطاعات: 

العمل  يقود  املنطقة  فقائد  جمموعات،  عّدة  الواحدة  املنطقة  داخل  وعملت  مناطق،  اإىل 

منطقته،  يف  والعمالء  العدو  حتركات  جمموعاته  عرب  وير�ضد  والأمني،  الع�ضكري 

الذي  القطاع  قائد  اإىل  خا�ضة  ات�ضال  نقطة  اأو  ر�ضول  بوا�ضطة  املعلومات  تلك  وير�ضل 

وامل�ضتجدات،  املعلومات  حيال  تت�رسف  كانت  والتي  العامة  القيادة  اإىل  بدوره  يرفعها 

املناطق عرب جمموعاتهم كّل ما  التوجيهات والتعليمات والتحذيرات، ونفذ قادة  فتعمم 

.
84

�ضدر اإليهم من القيادة

وحتقيقاً ل�رسية العمل الفدائي، انتظم العنا�رس يف جمموعات من خاليا تعدادها من 

املتبادلة، وكان عليهم  الثقة  التنظيم بالعر�ش م�ضافهة وبناء على  اأربعة، وبداأ  اإىل  ثالثة 

واملدن  والقرى  املخيمات  يف  موزعة  القواعد  وكانت  والتمويه،  ال�رسية  على  املحافظة 

.
85

والأرياف واملناطق املك�ضوفة ال�ضحراوية

املاأوى  قدموا  الذين  املدنيني،  من  خالية  القطاع  يف  الع�ضكرية  املجموعات  تكن  ومل 

واملاأكل وامل�رسب واملواد القتالية للفدائيني، بل اأ�ضبحت العنا�رس املدنية تقوم بواجب 

التي  الع�ضكرية،  العنا�رس  مع  الفدائي  العمل  وممار�ضة  التدرب  بعد  امليدانية،  القيادة 

التو�ضل  لعدم  ونظراً  املنطقة،  من  اخلروج  اأو  ال�ضت�ضهاد  اأو  لالعتقال  اإما  تعر�ضت 

على  الباحث  اعتمد  فقد  ق.ت.�ش،  لـ  والإدارة  بالتنظيم  اخلا�ضة  الر�ضمية  الوثائق  اإىل 

الروايات ال�ضفوية، مع التدقيق يف املعلومات واملقارنة بني الروايات، فتو�ضل اإىل اأقرب 

حدٍّ من احلقائق. 

اأول  املالزم  خالل  من  ُنظمت  التي  الفدائية  املجموعات  اأوىل  كانت  رفح  مدينة  يف 

ناه�ش الري�ش، واأخذت يف التمدد خارج املدينة، ومن عنا�رسها: اإبراهيم عيد احل�ضا�ش، 

م�ضطفى  احل�ضا�ش،  �ضالمة  مهاو�ش  احل�ضا�ش،  عيد  اأحمد  احل�ضا�ش،  عيد  الكرمي  عبد 

الإعالن عن  اأبو ح�ضي�ش قبل  التي كّونها �ضعدي ح�ضن  الفدائية  اأبو عاذرة، واملجموعة 

 مقابلة مع عبد الكرمي احل�ضا�ش، 2009/4/3.
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 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضعدي ح�ضن اأبو ح�ضي�ش، عقيد متقاعد، يف القاهرة، 2008/12/28. 
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ت�ضكيل ق.ت.�ش، ثّم العنا�رس التي �ضبق تنظيمها يف كافة املناطق باطالع النقيب وليد 

 .
86

اأبو �ضعبان، قبل ُمغادرته غزة اإىل الأردن

الت�ضال  جتديد  يف  اأخذ  القطاع  اإىل  وزمالئه  عا�ضور  عمر  اأول  املالزم  عودة  بعد 

مرحلة  هي  الأوىل  املرحلة  كانت  حيث  الفدائي،  للعمل  التطوع  يف  الراغبة  بالعنا�رس 

حت�ضري واإعداد وتهيئة، �ضواء حماولة جللب ال�ضالح وتخزينه، اأم تنظيم عدد من اأفراد 

رواتب  ولهم  مدربون،  رجال  اأنهم  اأهمها  لعتبارات  املدنية،  ال�رسطة  ورجال  ج.ت.ف 

.
87

�ضهرية يتقا�ضونها، ومل يعريوا تنظيم الأ�ضخا�ش املدنيني اهتماماً يف البداية

ق.ت.�ش  قيادة  اخلطيب  ح�ضني  النقيب  توىل   ،
881968/1/11 يف  الأوىل  ال�رسبة  بعد 

يف قطاع غزة و�ضّكل القيادات امليدانية، وعمل على تنظيم املدنيني وتدريبهم، واإحلاقهم 

.
بالتنظيم حتى خروجه من القطاع يف منت�ضف حزيران/ يونيو 891968

2. املنطقة اجلنوبية و�سمال �سيناء: 

ح�ضني  النقيب  من  ال�ضادرة  للتعليمات  وتنفيذاً   ،1967 يونيو  حزيران/  هزمية  بعد 

اخلطيب، ات�ضل فريد النربي�ش بالرقيب يو�ضف اإ�ضليّح، واأبلغه عن رغبة النقيب ح�ضني 

اخلطيب يف التحاق اإ�ضليّح مبجموعاته اإىل ق.ت.�ش، فان�ضاع اإ�ضليّح لرغبة اخلطيب، ومّت 

تكليفه بقيادة املنطقة اجلنوبية، ويف مدينة رفح كانت املجموعة الأوىل ُم�ضكلة من �ضعدي 

. وت�ضكلت املجموعة الثانية 
90

ح�ضن اأبو ح�ضي�ش، حرب ر�ضوان، �ضالح را�ضد القا�ضي

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
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 مقابلة �ضخ�ضية مع اإبراهيم ف�ضل القيق، م�ضت�ضار قانوين، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/3. التحق 
87

وقاتل  الحتالل،  اأثناء  يف  والده  با�ضت�ضهاد  تاأثر  وقد  ُمعلماً،  كان  حيث  مبا�رسة  الهزمية  بعد  الفدائي  بالعمل 

الأعداء ب�رسا�ضة، ومار�ش الدور القيادي يف املنطقة اجلنوبية لفرتة ق�ضرية، وقد اأ�ضيب يف ا�ضتباك ع�ضكري 

اأجهزة  اأحد  ال�ضيا�ضي  التوجيه  هيئة  يف  وعمل  ال�ضمود،  يف  رائعاً  منوذجاً  وكان  الثانية،  للمرة  اعتقاله  ومّت 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية. 

اأمنية مبهاجمة بع�ش الأماكن التي تواجد  اإثر ما توفر لديها من معلومات   قامت املخبارات الإ�رسائيلية على 
88

فيها البع�ش من �ضباط ج.ت.ف يف منطقة رفح، واأفلحوا يف القب�ش عليهم، وعلى �ضوء العرتافات اإزداد عدد 

املعتقلني، وُعرفت تلك احلادثة بال�رسبة العتقالية الأوىل لـ ق.ت.�ش يف قطاع غزة. مقابلة �ضخ�ضية مع نعمان 

يو�ضف ديب، مدير دائرة التجنيد يف قطاع غزة، يف الرمال اجلنوبي، غزة، 2007/7/15.

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضعيب حممد احلايك، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف الرمال ال�ضمايل، 
89

غزة، 2007/7/16. 

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع �ضالح را�ضد القا�ضي، عقيد متقاعد، 
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اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/8.
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يو�ضف  وكان  القا�ضي.  حممود  غازي  زعرب،  اأحمد  حممد  �ضلوم،  اأبو  الفتاح  عبد  من 

اإ�ضليّح يق�ضي اأغلب اأوقاته يف البيارات اخلا�ضة بعائلة القا�ضي، ملا متتعت به العائلة من 

باملجموعات  ات�ضاله  ر�ضول  وكان  الأ�ضيل،  الوطني  والنتماء  وال�ضجاعة  ال�ضهامة 

فكانت  �ضاحي  اأبو  �ضبحي  واأما  بعد،  فيما  له  زوجة  اأ�ضبحت  التي  القا�ضي  �ضليم  اأم 

عالقته التنظيمية مع يو�ضف اإ�ضليّح �ضخ�ضياً، وتراأ�ش التنظيم الطالبي يف مدر�ضة بئر 

 .
91

ال�ضبع الثانوية مبدينة رفح

ويف منطقة خان يون�ش، كانت املجموعة الأوىل مب�ضوؤولية مو�ضى الغلبان، واملجموعة 

النربي�ش،  و�ُضمية  عودة  مو�ضى  هنية  تكليف  ومّت  �ضعت،  م�ضعد  مب�ضوؤولية  الثانية 

.
92

لالت�ضال يف منطقة خان يون�ش

3. املجموعات العاملة يف �سمال �سيناء: 

غزة  قطاع  جنوب  يف  الأبرق  جرب  حماد  انطلق   ،1968 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  يف   

لت�ضكيل خاليا فدائية، للعمل يف اجلنوب من مدينة رفح و�ضمال �ضيناء، واختار امل�ضوؤولني 

وحدد لهم ال�ضالحيات واملهام املنوطة بكل منهم، فكانت املجموعة الأوىل برئا�ضة م�ضباح 

مزيد اأبو عرار، وع�ضوية كّل من املختار عبد العزيز عبد القادر اأبو عرار، عبد املعطي عودة 

زيدان، حممد �ضالمة اأبو �ضمري، عبد العليم ح�ضني مهاو�ش، �ضحادة ح�ضني القعريي، 

عرار  زايد  وحماد  املنيعي،  عيد  �ضليمان  �ضمري،  م�ضلم  عودة  ال�ضياح،  م�ضلم  �ضليمان 

اأبو غزال، وع�ضوية كلٍّ من راجح  الثانية كانت برئا�ضة عطا �ضالمة  �ضامل. واملجموعة 

اإبراهيم م�ضلم الأبرق، رجب  عودة الأبرق، �ضليم جودة الأبرق، حماد حممد الطربان، 

.
93

مو�ضى اأبو فريا، جمعة �ضلمي اأبو مليح و�ضحيد �ضليمان ال�ضياح

م�ضطفى  تنظيم:  من  �ضعيّد  اأبو  ح�ضني  متكن   ،1968 �ضنة  من  الثاين  الن�ضف  ويف 

 ،
94

�ضيناء �ضمال  يف  ال�ضواركة  �ضعيد  ومن�ضور  ال�ضواركة،  و�ضليمان  ال�ضواركة،  �ضامل 

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
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 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
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 مقابلة �ضخ�ضية مع حماد زايد اأبو عرار، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح �ضيناء، 2008/11/5. 
93

غزة،  الن�ضريات،  يف  وق.ت.�ش،  ج.ت.ف  عنا�رس  اأحد  ح�ضني،  خمي�ش  الوهاب  عبد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
94

.2008/2/21
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من  وهما  ال�ضواركة،  ونا�رس  ال�ضواركة  �ضليم  ُينظم:  اأن  الزريعي  عودة  عابد  ومتكن 

.
95

منطقة اجلورة ب�ضيناء

املكونة من عنا�رس  باملجموعة  اأبو حدايد  اأحمد عيد  التحق  يون�ش  ويف منطقة خان 

قبل  ال�ضعبي  التدريب  دورة  على  احل�ضول  لهم  �ضبق  واأ�ضخا�ش  ج.ت.ف،  يف  كانت 

ذكر  وقد   ،1969/12/22 حتى  م�ضوؤوليته  حتت  بقيت  جمموعة  بتنظيم  وقام  احلرب، 

مهنياً(،  مدر�ضاً  )كان  التوم  اأحمد  هدرو�ش،  اأبو  حممد  النربي�ش،  فريد  مع:  عالقته 

�ضويرح،  اأبو  حممد  الب�ضيتي،  حمدي  التلم�ش،  اإبراهيم  خليل  حدايد،  اأبو  عيد  حممود 

. وقد اأفاد خليل علي اأبو مو�ضى، باأنه 
96

رجب اأبو ر�ضا�ش، ورم�ضان عي�ضى مرجان

�ضلمان  كامل  من:  املكونة  املجموعة  �ضمن  التلم�ش،  اإبراهيم  خليل  قيادة  حتت  عمل 

عاي�ش   ،
97

حدايد اأبو  واأحمد  التوم،  واأحمد  مرجان،  ورم�ضان  الزيناتي،  اأحمد  �ضعث، 

علي  �ضليمان  �ضتة،  اأبو  حماد  زعرب،  �ضامل  توفيق  ال�ضاعر،  م�ضلح  ال�ضاعر،  دروي�ش 

حممد  البيوك،  عودة  مو�ضى،  اأبو  خليل  دوحان،  دروي�ش  مطري،  فايز   ،
98

عبيدة اأبو 

.
99

البيوك، عودة حممد اأبو مو�ضى، يو�ضف را�ضي حمارب، وحممد ح�ضني اأبو خ�ضري

1968، تراأ�ش ُم�ضطفى اإ�ضليّح خليتني؛ الأوىل مكونة من عمرية  ويف منت�ضف �ضنة 

يو�ضف  كوارع،  حمدان  من  مكونة  والثانية  النجار،  عو�ش  واإبراهيم  العمور  مو�ضى 

جمموعة،  العمور  مو�ضى  عمرية  تراأ�ش  كما  اأبوحرب.  ورزق  قبالن،  اأحمد  طعيمة،  اأبو 

وكان   .
100

الآخر ال�ضخ�ش  ذكر  يف  يرغب  ومل  العمور،  حممد  ح�ضني  ا�ضم  فيها  ذكر 

�ضعيد  واإبراهيم  النجار،  حممد  اإ�ضماعيل  �ضمت  جمموعة  نظم  قد  معروف  حمدان 

كذلك   .1969/8/9 يف  النجار  اإ�ضحاق  واأحمد  الفرا،  حمزة  و�ضليم   ،1968/4/4 يف  النجار 

اأبو هويل، ور�ضمي الطيبي،  التحق بالتنظيم املجموعة املكونة من نعيم حمدان، وعادل 

حتت م�ضوؤولية خمي�ش الأخر�ش، وقامت تلك املجموعة باأعمال بطولية �ضّد الدوريات 

.
101

الع�ضكرية الإ�رسائيلية ومالحقة العمالء

 مقابلة مع عابد عودة زريعي، 2007/11/29.
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 مقابلة �ضخ�ضية اأحمد عيد اأبو حدايد، عميد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف غزة، 2007/11/29.
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 مقابلة �ضخ�ضية مع خليل علي اأبو مو�ضى، ُمزارع، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، 2010/2/23.
97

 مقابلة �ضخ�ضية مع ُطلبة نافع �ضعث، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/17.
98

 مقابلة �ضخ�ضية مع كامل اأحمد �ضعث، عميد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف خان يون�ش، 2007/9/17. 
99

 مقابلة �ضخ�ضية مع عمرية مو�ضى العمور، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف خان يون�ش، 2008/1/19.
100

 مقابلة �ضخ�ضية مع خمي�ش الأخر�ش، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/8/23. وهو موظف بلدية.
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4. التنظيم الطالبي يف مدينة رفح:

1967 من خالل املُدر�ش  بداأت فكرة اإن�ضاء احتاد الطلبة بعد هزمية حزيران/ يونيو 

الطالب  على  عر�ش  حيث  برفح،  الثانوية  ال�ضبع  بئر  مبدر�ضة  احلجار  حممود  حممد 

حممود اأحمد اأبو �ضاحي فكرة اإن�ضاء احتاد طلبة فل�ضطني التابع لتنظيم اجلبهة الوطنية 

، وقد رحب بتلك الفكرة، فاأبدى موافقته واأخذ يف ت�ضكيل اخلاليا الطالبية، وقد 
102

املتحدة

�ضيب جراء خطاأ زميله يف اأثناء ن�ضب 
ُ
ا�ضتعان ب�ضديقه �ضعدي ح�ضن اأبو ح�ضي�ش، الذي اأ

الألغام حتت �ضكة القطار، واعتقلته قوات الحتالل ومل تفلح يف نيل اعرتافاته بالرغم من 

اإن�ضاء  الأوىل يف  اللبنة  املدر�ضة وكان  اإىل  فاأخلت �ضبيله، ومتت معاجلته، وعاد  اإ�ضابته، 

ال�ضيوعي  للحزب  املتحدة  الوطنية  تبعية اجلبهة  باأنهما مل يعلما عن  ذلك الحتاد، علماً 

الفل�ضطيني، الذي يتبنى الفكر الي�ضاري.

القوات  مع  ح�رسوا  الذين  الفل�ضطينيني  ال�ضباط  مع  عالقة  على  كالهما  وكان 

امل�ضاعدات،  لهم  ُيقدمان  وكانا   ،1967 يونيو  حزيران/  عدوان  قبل  املوحدة  العربية 

حميد،  اأبو  من�ضور  وال�ضيخ  عون،  اأبو  ربه  وعبد  القيق،  ف�ضل  اإبراهيم  ا�ضرتك  وقد 

يف تلك الفرتة للم�ضاعدة يف ترحيل اجلنود وال�ضباط امل�رسيني العالقني يف قطاع غزة، 

ومنها  عّمان  اإىل  وترحيلهم  فل�ضطينية،  �ضخ�ضية  بطاقات  اإ�ضدار  خالل  من  وذلك 

.
103

بلدانهم اإىل 

لت�ضكيل  فردية،  ب�ضورة  ذكاء  الطالب  باأكرث  ات�ضاله  ح�ضي�ش  اأبو  �ضعدي  بداأ 

بعدة  الحتالل  مقاومة  اإىل  تهدف  وطنية  بن�ضاطات  للقيام  منظمة،  طالبية  جمموعات 

امتدت  وبذلك   ،
104

الآخرين تنظيم  وكيفية  التنظيم  معنى  لهم  ي�رسح  وكان  اأ�ضكال، 

وهّمة  بف�ضل  وذلك  الإعدادية،  املدار�ش  اإىل  الثانوية  مدار�ش  من  الطالبية  املجموعات 

ويو�ضف  القيق،  ف�ضل  واإبراهيم  عون،  اأبو  ربه  وعبد  �ضاحي،  اأبو  �ضبحي  املعلمني 

ر�ضدي  وعمر  مازن(،  )اأبو  النجار  يو�ضف  وحممد  ح�ضون،  اأبو  وقا�ضم  الغرابلي، 

ل�رساء  الطالب  من  التربعات  بجمع  قاموا  الذين  ال�ضعداوي،  �ضعد  وح�ضن  اخلطيب، 

 اجلبهة الوطنية املتحدة، هي تنظيم طالبي يتبع احلزب ال�ضيوعي من الناحية الفكرية.
102

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممود اأحمد اأبو �ضاحي، العن�رس الأول يف ت�ضكيل احتاد الطلبة يف مدر�ضة بئر ال�ضبع 
103

الثانوية برفح، واأحد عنا�رس ج.ت.ف، وق.ت.�ش، يف رفح، 2007/11/23.

 مقابلة �ضخ�ضية مع خ�رس عبد احلميد اأبو غايل، مهند�ش، ومقدم يف الدفاع املدين، واأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف 
104

رفح، 2007/11/10.
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واملن�ضورات  البيانات  ُيعّدون  وكانوا  امل�ضلحة،  املقاومة  لدعم  الع�ضكري  العتاد 

.
105

الحتالل ملقاومة  الداعية 

معلماً  وظيفته  خالل  من  الطالبي،  العمل  �ضاحي  اأبو  اأحمد  �ضبحي  الفدائي  تراأ�ش 

يف مدر�ضة بئر ال�ضبع الثانوية يف رفح، ُم�ضتعيناً ببع�ش املُعلمني الذين اأخذوا دورهم يف 

العمل ال�ضيا�ضي، مثل زهري اليازجي، وغالب ن�رس اهلل، وقا�ضم اأبو ح�ضون، وعبد ربه 

وتنظيم  املن�ضورات،  وتوزيع  الأع�ضاء،  جتنيد  يف  ال�ضيا�ضي  الن�ضاط  ومتثل  عون،  اأبو 

.
106

الإ�رسابات، وقيادة امل�ضريات، ومراقبة وك�ضف العمالء، واختيار العنا�رس

الزاملي باحتاد الطالب  اإ�ضماعيل  التحق �ضليمان   ،1968 الثاين من �ضنة  الن�ضف  يف 

الذي ت�ضكل يف مدر�ضة بئر ال�ضبع الثانوية يف رفح، وبعد فرتة عام تقريباً اأ�ضبح م�ضوؤولً 

لذلك الحتاد، وقد كان الحتاد م�ضكالً من اأربعة فروع يف مدينة رفح، هي: حّي ال�ضابورة، 

وحّي يبنا، ورفح البلد، ورفح الغربية، وكان لكل حّي م�ضوؤولً وله كل ال�ضالحيات يف 

عملية التاأطري.

كان الحتاد مُيثل فكراً ي�ضارياً قبل تويل الزاملي م�ضوؤوليته، اإل اأن الغالبية العظمى 

من الطالب لديهم التزام ديني ووطني، وينظرون اإىل العمل الوطني نظرة اإميان وعمل 

يف �ضبيل اهلل، مما حدا بهم اأن يقطعوا الت�ضال مع اجلبهة الوطنية ذات التوجه الي�ضاري، 

التي كانت ت�ضدر جملة “املقاومة” وكذلك جملة “الطليعة”.

حي  ويف   ،
107

الطالبي امل�ضوؤول  حم�ضن  اأبو  �ضليمان  م�ضطفى  كان  البلد  منطقة  يف 

عو�ش  نظمي  الطالبي  العمل  يف  معه  وكان  ال�ضيد،  حامد  هو  امل�ضوؤول  كان  ال�ضابورة  

واإ�ضماعيل �ضليمان ال�ضيخ عيد، وكان ي�رسي دروي�ش الهم�ش يف منطقة يبنا، اأما يف رفح 

الغربية فقد كان حماد عبد الكرمي اأبو �ضبيتان و�ضالح را�ضد القا�ضي.

وكان �ضليمان الزاملي املُلقب بـ“اأبو اإ�ضماعيل” يت�ضل مع بع�ش العنا�رس مثل يو�ضف 

عبيد اأبو جزر، وحممد اأبو غايل، لتنفيذ فعاليات يف مناطق لها خ�ضو�ضية مميزة. وبعد 

الع�ضكري،  العمل  اإىل  ال�ضيا�ضي  العمل  من  الطالبية  املجموعة  هذه  حتولت  اأ�ضهر  ثالثة 

واأ�ضبح خ�رس عبد احلميد اأبو غايل م�ضوؤولً عن جمموعتني: 

 مقابلة مع حممود اأحمد اأبو �ضاحي، 2007/11/23.
105

 مقابلة مع خ�رس عبد احلميد اأبو غايل، 2007/11/10.
106

 مقابلة مع �ضليمان الزاملي، 2007/8/28.
107
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الأوىل مكونة من ي�رسي دروي�ش الهم�ش، وحممد �ضبحي الهم�ش، وزهري حممود  اأ. 

باإلقاء  العزيز املالحي. وكانت هذه املجموعة ُمكلفة  الرنتي�ضي، وحممد حممود عبد 

دروي�ش  ي�رسي  وكان  فقط،  الإ�رسائيلية  الع�ضكرية  الدوريات  على  اليدوية  القنابل 

الهم�ش �ضاحب الن�ضيب الأكرب يف مهاجمة الآليات الع�ضكرية الإ�رسائيلية بالقنابل 

.
108

اليدوية يف منطقة رفح

م�ضهور  وحممود  البواب،  حممود  وربحي  ق�ضطة،  حممد  من  مكونة  والثانية  ب. 

وُعمر  عبيد،  اأبو  وجرب  عون،  اأبو  الدين  وحميي  اجلمل،  م�ضطفى  وكمال  بهلول، 

.
109

عواجة

امللقب  �ضعث  كامل  توجه   ،1969 �ضنة  منت�ضف  يف  التلم�ش،  خليل  ا�ضت�ضهاد  وبعد 

انطالق  ونقطة  ماأوى  منها  واتخذ  اجلنوبية  للمنطقة  اإدارياً  التابعة  رفح  اإىل  بـ“زكي” 

جديدة. ويف نهاية �ضنة 1969، �ضكل جمموعة من: عبد الكرمي م�ضيوف �ضعث، وَطلبة 

مو�ضى  وعوين  العبادي،  مو�ضى  وحممد  �ضعث،  املجيد  عبد  وعا�ضور  �ضعث،  نافع 

وايف  واأكرم  بالبدر�ضاوي،  املعروف  اأحمد  احلاج  الرحمن  عبد  حممد  وعلي  العبادي، 

اأبو �ضاوي�ش وحممد  العبادي بتنظيم كّل من: �ضعيد  . ثم قام عوين 
110

من خان يون�ش

اأبو اخلري، ب�ضكل مرجتل، وكان كالهما من طالب مدر�ضة بئر ال�ضبع الثانوية برفح، 

حممد  ويذكر   .
111

ع�ضكرية دورية  مهاجمة  يف  و�ضاركهما  يدويتني،  قنبلتني  و�ضلمهما 

تنظيمياً  اإطاراً  بعد  فيما  اأ�ضبحت  الفكرة  عليهم  عر�ش  الذين  الأخوة  اأن  زعرب،  اأحمد 

ر�ضوان،  وحرب  رزق،  واإبراهيم  القا�ضي،  غازي  وهم:  الأ�ضدقاء  من  كبري  لعدد 

اأبو عيده،  ال�ضقا، وب�ضري فرحات، واإبراهيم عودة، وح�ضن  العزازي، وغازي  وحممد 

.
112

وحممد عرفات

عقيد  املالحي،  حممود  حممد  مع  �ضخ�ضية  ومقابلة  2007/11/10؛  غايل،  اأبو  احلميد  عبد  خ�رس  مع  مقابلة   
108

متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/26.

 مقابلة �ضخ�ضية مع زهري حممود الرنتي�ضي، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/9/27.
109

2007/7/14؛  رفح،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  مقدم  العبادي،  مو�ضى  حممد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
110

ومقابلة �ضخ�ضية مع علي حممد اأحمد، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/10/25.

 مقابلة مع حممد العبادي، 2007/7/14. 
111

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد اأحمد زعرب، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/16.
112
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قد  الطالب  من  عدد  كان  الطالب  احتاد  م�ضوؤولية  الزاملي  �ضليمان  ا�ضتالم  وقبل 

حتول اإىل العمل الع�ضكري مثل: ر�ضوان حرب، وح�ضن �ضالح، وحممد عرفات، وخليل 

عيا�ش، و�ضعدي اأبو ح�ضي�ش الذي كان م�ضوؤولً عن الحتاد، و�ضالح القا�ضي، وحماد 

اأبو �ضبيتان، وحممد زعرب، وغازي القا�ضي، وفواز عيا�ش، وبعد العتقال الذي حلق 

ببع�ش العنا�رس الطالبية، علم �ضليمان الزاملي، اأن عبد ربه القا�ضي واإ�ضماعيل ال�ضيخ 

. وتراأ�ش اإبراهيم رزق املجموعة املكونة من: 
113

عيد قد حتول اأي�ضاً اإىل العمل الع�ضكري

غازي حممود القا�ضي وحممد اأحمد زعرب، وهو املُكلف بالت�ضال مع �ضليمان الزاملي 

.
114

)اأبو اإ�ضماعيل( وامل�ضوؤول املبا�رس عن التنظيم الطالبي

وتعيني  لإعدادها،  الطالبية  املجموعات  تروؤ�ش  على  ح�ضي�ش  اأبو  �ضعدي  اعتاد 

امل�ضوؤول عنها بعد التاأكد من كفاءة ال�ضخ�ش املُراد تعيينه، وقد تراأ�ش جمموعة مكونة 

من: عبد ربه حممد القا�ضي، حممد ح�ضن اأبو ح�ضي�ش، عبد الفتاح اأبو اإ�ضلوم، حممود 

�ضالح  ح�ضني  النجار،  حممد  اإ�ضماعيل  اخلري،  اأبو  اأحمد  حممد   ،
115

�ضاحي اأبو  اأحمد 

اللهواين، حممد اأحمد ق�ضطة، فوزي اأبو عليان، وكامل م�ضطفى اجلمل.

طالب  تنظيم  على  العطار  وتي�ضري  الدربي  جواد  من:  كل  اأ�رسف   ،1968 �ضنة  ويف 

املرحلة الإعدادية، ومنهم: اإبراهيم ح�ضن مو�ضى، �ضبحي اأحمد امل�رسي، �ضقر عطايا 

 ،
116

اأبو �ضمهدانة، حممد رم�ضان اأبو جزر، حممد عبد الفتاح الغوطي، عمر �ضعيد الأخر�ش

ه�ضام علي عبد الرازق، من�ضور حممد ر�ضوان، علي عواجه، ح�ضني ال�ضليح، وناجي 

.
117

اأبو عبيد

 مقابلة مع �ضليمان الزاملي، 2007/8/28.
113

 مقابلة �ضخ�ضية مع غازي حممود القا�ضي، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/13.
114

رفح،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  الغوث،  بوكالة  �ضيدلين  القا�ضي،  حممد  ربه  عبد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
115

.2007/7/26

2008/1/19؛  رفح،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  مقدم  جزر،  اأبو  رم�ضان  حممد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
116

ومقابلة �ضخ�ضية مع حممد عبد الفتاح الغوطي، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/12/28.

 مقابلة �ضخ�ضية مع ه�ضام علي عبد الرازق، وزير الأ�رسى واملحررين، اأحد عنا�رس احتاد الطلبة التابع 
117

لـ ق.ت.�ش، يف غزة، 2008/1/30. 
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�ضامل  من:  كّل  عمل  �ضاحي  اأبو  اأحمد  �ضبحي  قيادة  حتت  الع�ضكري  العمل  ويف 

، جميل اأبو خما�ش، اإ�ضماعيل 
118

بخيت فليفل، خليل �ضتيوي القا�ضي، اأحمد اخلماي�ضة

نايف  �ضمهدانة،  اأبو  عطايا  �ضقر  الكرميي،  �ضلمي  اإبراهيم  عيد،  ال�ضيخ  �ضليمان 

، عطا اهلل حامد حمد، حممود قند�ش، مفيد الكد�ش، وحممد عيادة 
119

يو�ضف اأبو �ضمهدانة

.
120

الأخر�ش

خليل  من:  مكونة  طالبية  جمموعة  حمد،  حامد  اهلل  عطا  تراأ�ش   ،1969 �ضنة  ويف 

فتحي   ،
121

حرب اأبو  �ضليمان  داوود  حرب،  اأبو  اإبراهيم  �ضعيد  ال�ضعداوي،  زكي 

يف  املجموعة  واعتُقلت  حرب،  اأبو  علي  وحممد  عيد،  حممود  حممد  زهري،  اأبو  حممد 

.
1221970/6/17

زيدان  من:  املوؤلفة  املجموعة  عن  م�ضوؤولً  الغنام  ذيب  عادل  اأ�ضبح  لحق  وقت  ويف 

اجلزار،  يو�ضف  خ�رس  الأخر�ش،  �ضعيد  عمر  الأخر�ش،  �ضعيد  عليان  الأخر�ش،  �ضعيد 

 .
123

تي�ضري العطار، وه�ضام علي عبد الرازق

5. القيادة الطالبية لـ ق.ت.�ش يف املنطقة اجلنوبية:

يف  دوره  لل�ضجن  كان  وكذلك  امليداين،  القائد  تعيني  يف  راأي  اخلارج  يف  للقيادة  كان 

التفكري  على  والقدرة  التحقيق،  يف  ال�ضمود  خالل  من  املُجربة  القيادات  بع�ش  اختيار 

ال�ضليم، بعد اعتقال �ضعدي اأبو ح�ضي�ش يف 1969/11/12، وكذلك اعتقال فواز عيا�ش يف 

الفرتة نف�ضها، ات�ضل حماد اأبو �ضبيتان بالفدائي عبد ربه القا�ضي، وا�ضتف�رس منه عن 

يف  اأول  كم�ضوؤول  بدوره  واأعلمه  والأفراد،  ال�ضالح  مثل  بالعمل  املتعلقة  الأمور  بع�ش 

.
124

ق.ت.�ش يف رفح وخان يون�ش وال�ضيخ زويد، فقدم له املعلومات الالزمة

 مقابلة �ضخ�ضية مع فوؤاد اأحمد اأبو �ضاحي، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/9/27.
118

 مقابلة �ضخ�ضية مع اإبراهيم �ضلمي الكرميي، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/7/26.
119

 مقابلة مع �ضليمان الزاملي، 2007/8/28.
120

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد حممود عيد، من رجال الإ�ضالح، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/11/19.
121

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضعيد اإبراهيم اأبو حرب، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، ومدير عام الرتبية والتعليم مبحافظة 
122

رفح، 2007/11/8.

 مقابلة مع �ضعدي اأبو ح�ضي�ش، 2008/12/28.
123

 مقابلة مع عبد ربه القا�ضي، 2007/7/26.
124



258

جي�ش التحرير الفل�سطيني

وُيفيد الفدائي اإبراهيم القيق باأن حماد اأبو �ضبيتان كان دائماً معه يف اأثناء املُطاردة، 

واأنه تراأ�ش جمموعة من العمليات الناجحة، ولكنه مل يت�ضلم قيادة املنطقة ب�ضكل ر�ضمي، 

اأنه تلقى ر�ضولً من طرف فواز عيا�ش ويريد مقابلته فوعده لليوم التايل، الذي  ويقول 

مّت فيه اعتقاله قبل اأن يتحقق اللقاء. كما ُيفيد اأن فواز ت�ضلم قيادة املنطقة وكذلك �ضالح 

، علماً باأن حماد اأبو �ضبيتان و�ضالح �ضعت قد غادرا القطاع 
125

�ضعت، وزيدان الأخر�ش

�ضوياً بعد ت�ضلم فواز عيا�ش القيادة.

ال�ضجن،  من  عنه  الإفراج  بعد  عيا�ش  فواز  مع  التقى  اأنه  القا�ضي  ربه  عبد  ويوؤكد 

وحدثه ب�ضكل مف�ضل عن كيفية اعتقاله وظروف التعذيب القا�ضية، و�رسح له عن جهاز 

الدماء  اآثار  الزنازين، وقد راأى  الكذب، وعن  القلب، والذي ي�ضمونه جهاز ك�ضف  ر�ضم 

على مالب�ضه جراء التعذيب، ثّم ا�ضطحبه ملقابلة حماد اأبو �ضبيتان بهدف ا�ضتالم ما لديه 

من عتاٍد واأ�ضلحة تابعة للتنظيم، لأن حماد كان ينوي مغادرة القطاع اإىل غري رجعة عن 

طريق �ضيناء والتقيا مع حماد يف بيارة �ضبح القا�ضي، حيث كان ينتظر ومعه �ضالح، 

من  كّل  اللقاء  ح�رس  وقد  وفواز،  حماد  بني  دار  الذي  احلديث  يف  �رسيكاً  يكن  مل  الذي 

الإخوة �ضامل بخيت فليفل وجميل اأبو خما�ش.  

وكان ذلك اللقاء عبارة عن لقاء وداٍع وتو�ضية من حماد اإليهم بال�ضتمرار يف العمل 

بداية  اللحظة  هذه  وُتعّد  والأمانة،  وال�ضدق  ال�ضديد  واحلذر  اليقظة  من  مبزيد  الفدائي، 

ت�ضليم فواز عيا�ش قيادة العمل امليداين يف رفح، وت�ضلّم فواز جميع العتاد الذي كان عند 

 .
126

حماد، وكذلك اأ�ضماء املجموعات وعنا�رس العمل الفدائي

فيها  كان  التي  الفرتة  يف  املنطقة  قيادة  ت�ضلم  قد  �ضبيتان  اأبو  حماد  اأن  ن�ضتبعد  ول 

اإبراهيم القيق ُمعتقالً اإدارياً يف الفرتة ني�ضان/ اأبريل - حزيران/ يونيو 1970، والتي ذكر 

فيها عبد ربه القا�ضي عن اللقاء الذي مّت بني فواز وحماد اأبو �ضبيتان، وت�ضليم فواز مبلغاً 

 .
127

مالياً لكل من حماد و�ضالح �ضعت قبل مغادرتهما القطاع

 مقابلة مع اإبراهيم ف�ضل القيق، 2007/7/3.
125

 مقابلة مع عبد ربه القا�ضي، 2007/7/26.
126

 مقابلة �ضخ�ضية مع حليمة عبد الكرمي اأبو �ضبيتان، ربة بيت، يف دير البلح، 2007/7/20. �ضقيقة الفدائي حماد 
127

اأبو �ضبيتان، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش.
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خارج  الإخوة  مع  ات�ضال  على  ال�ضجن  داخل  الفدائي  العمل  قيادة  اأع�ضاء  كان 

القيادة  جمع على ت�ضليم 
ُ
اأ ا�ضت�ضهاده  جمع عليه، وبعد 

ُ
اأ الذي  ال�ضجن مثل فواز عيا�ش 

جيداً  اإعداده  مّت  الذي  �ضمهدانة  اأبو  �ضقر  كلف  ا�ضت�ضهاده  وبعد  مغ�ضيب،  اأبو  جلودة 

.
128

يف املعتقل

التحق بريك اأبو رجل بـ ق.ت.�ش يف كانون الأول/ دي�ضمرب 1967، من خالل عبد الكرمي 

عيد احل�ضا�ش، وكان ُمكلفاً مبراقبة دوريات حرا�ضة القطار من املتعاونني، ور�ضد حركة 

القطار الذي يعود من �ضيناء حُممالً مبا غنمه اجلي�ش الإ�رسائيلي من اجلبهة امل�رسية، 

التحق بريك باملجموعات  القطاع،  للمطاردة واخلروج من  الكرمي  اأن تعر�ش عبد  وبعد 

من:  الع�ضكرية  املجموعة  �ضكل   ،1969 �ضنة  ويف  ح�ضي�ش.  اأبو  �ضعدي  اإىل  التابعة 

عبد اهلل �ضليمان اأبو نقرية، حممد حمدان اأبو نقرية، عبد هلل ح�ضني اأبو نقرية، اأحمد ح�ضني 

 ،
129

ال�ضطري، حممد خليل اأبو نقرية، كامل اإبراهيم اأبو نقرية، وجودت �ضالمة امل�ضوخي

اأي راتب مايل، وكان �ضامل �ضليمان �ضليم احل�ضا�ش يعمل مع بريك  املجموعة  تتلَق  مل 

يف  الأول  العتقال  من  خروجه  بعد  عيا�ش  فواز  واتخذ   ،
130

ُم�ضتقل ب�ضكل  رجل  اأبو 

حممد  و�ضليمان  عيا�ش  حممود  اهلل  عبد  من  كالً   ،1969 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين 

الربط  مّت  خاللهما  ومن  الإمداد،  م�ضادر  من  وم�ضدراً  املنطقة،  يف  ُر�ضالً  مو�ضى  اأبو 

اأبو مو�ضى يف  اهلل عيا�ش و�ضليمان  اعتقال عبد  . وبعد 
131

املنطقة املُطاردين يف  وبني  بينه 

1970/11/6، اأخذ يتحرك �ضمن املجموعة املوؤلفة من: عبد اهلل �ضليمان اأبو نقرية، خ�رس 
.
132

يو�ضف اجلزار، عادل ذيب جرب الغنام، ف�ضل ذيب جرب الغنام، وزيدان �ضعيد الأخر�ش

 مقابلة مع �ضعدي اأبو ح�ضي�ش، 2008/12/28؛ ومقابلة مع اإبراهيم ف�ضل القيق، 2007/7/3.
128

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد خليل اأبو انقرية، يف منزله يف حي ال�ضابورة يف رفح، 2007/10/16. وهو موظف 
129

وهو   .2008/1/10 ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  انقرية،  اأبو  حمدان  حممد  مع  �ضخ�ضية  ومقابلة  الغوث؛  بوكالة 

اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح،  امل�ضوخي، موظف،  التدري�ش؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع خليل �ضالمة  يعمل يف 

.2008/1/10

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضامل �ضليمان احل�ضا�ش، مزارع، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2008/1/7.
130

 عبد اهلل حممود حميد عيا�ش، عميد متقاعد، الباحث نف�ضه. وكان اأحد عنا�رس ق.ت.�ش. منذ �ضنة 1969، وقد 
131

اأوكل اإليه مبهمة فح�ش القنابل ال�رسكية بعد ا�ضت�ضهاد بريك اأبو رجل وحممد اأبو ح�ضي�ش حالة ا�ضتخدامها 

اأم�ضى  اأن  بعد  عنه  فرج 
ُ
واأ  ،1970/11/5 يف  اأثرها  على  اعتقاله  ومّت  العملية،  اأثناء  يف  اأ�ضيب  وقد  رميها.  قبل 

ثالثني �ضهراً يف ال�ضجن.

اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، من القاهرة،   مقابلة تلفونية مع عادل ذيب الغنام، عامل يف دول الحتاد الأوروبي، 
132

2008/1/2؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع ف�ضل ذيب الغنام، عميد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2008/2/23.
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ومنذ بداية العمل الفدائي يف قطاع غزة ب�ضكل عام، ويف مدينة رفح ب�ضكل خا�ش، كان 

الرقيب عبد الرحيم حممد حمد يعمل ب�ضكل منف�ضل عن قيادة املنطقة، وخ�ضو�ضاً بعد 

ال�رسبة الأوىل للتنظيم يف 1968/1/11، واأخذ يف تركيزه على الطالب املهنيني والبعيدين 

العاجز،  اإ�ضماعيل  وحممد  املغاري،  جودة  اإبراهيم  على  اختياره  فوقع  الأنظار،  عن 

وحممد ال�ضواملة.

للديكور يف  بعمل  قيامه  اأثناء  النجارة، ويف  ال�ضواملة يف مهنة  ومن خالل عمل حممد 

ال�ضواملة  على  العزازي  عر�ش  العزازي،  �ضربي  باملواطن  اخلا�ش  املالب�ش  معر�ش 

التعاون مع �ضلطات الحتالل، دون اأن يعرف �ضلة ال�ضواملة بالعمل الفدائي، ورّد عليه 

قائالً: اأنا ل�ضت منهم، وهمي الوحيد هو لقمة العي�ش، وقدم ال�ضواملة تقريره اإىل م�ضوؤوله 

�ضقيق  بت�ضفية  وقاموا  الفدائيون  اأخطاأ  فرتة  وبعد  فوؤاد”،  بـ“اأبو  املُلقب  الرحيم  عبد 

.
133

العزازي الذي كان يعمل معه يف املحل نف�ضه

الأخر�ش  اأيوب  ن�ضار  خمي�ش  كان   ،1970/1969 ل�ضنة  الدرا�ضي  العام  بداية  ويف 

الفعاليات الوطنية بارزاً  الثانوية يف رفح، واأ�ضبح دوره يف  ال�ضبع  طالباً يف مدر�ضة بئر 

بني اأقرانه، رّكز عليه املدر�ش �ضبحي اأبو �ضاحي وطلب منه مراقبة العميل )ع. اأبو �ش( 

املُكلف بحرا�ضة �ضكة القطار، وعندما قدم تقريراً عن ُمراقبته للعميل، طلب منه ت�ضكيل 

جمموعات للعمل الطالبي، وقد اأفلح يف تنظيم ثالث جمموعات: 

املجموعة الأوىل تاألفت من: �ضقر عطايا اأبو �ضمهدانة وتوفيق جرب اإبراهيم.

واملجموعة الثانية تاألفت من: عطية اأحمد اأبو ها�ضم وح�ضني �ضعث، وبعد تدريبهما 

مّت تخزين ال�ضالح عند عطية اأحمد اأبو ها�ضم.

واملجموعة الثالثة تاألفت من: حممد رم�ضان اأبو جزر، اإبراهيم ح�ضن اأبو عنزة، اأحمد 

�ضعيد عوي�ضة، اأحمد يو�ضف عمران، حممود عبد العزيز اأبو �رسيف، فتحي �ضليم الب�ش، 

�ضليمان زارع اأبو جزر، وح�ضن حممد اأبو جزر. 

مع  تنظيمياً  وجمموعاته  الأخر�ش  خمي�ش  ارتبط  �ضاحي  اأبو  �ضبحي  اعتقال  وبعد 

فواز عيا�ش، وتقديراً لدوره املميز، فقد �ضلحه م�ضوؤول ق.ت.�ش مب�ضد�ضه ال�ضخ�ضي، 

.
134

وبذلك اأ�ضبح م�ضوؤولً عن املجموعات ال�ضابقة

 مقابلة �ضخ�ضية مع فوؤاد عبد الرحيم حمد، عامل، ابن ال�ضهيد عبد الرحيم حمد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف 
133

رفح، 2008/2/23.

 مقابلة مع خمي�ش الأخر�ش، 2007/8/23.
134
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قيادة  مغ�ضيب  اأبو  اأحمد  جودة  توىل   ،1971/8/20 يف  عيا�ش  فواز  ا�ضت�ضهاد  بعد 

املنطقة يف الفرتة التي كان فيها مطارداً، وبقي يف القيادة حتى ا�ضت�ضهد يف 1972/1/12، 

الأمر الذي جعل قيادة التنظيم يف �ضجن غزة املركزي. ومن خالل اللجنة املكلفة باإعداد 

الفدائي  العمل  قيادة  مهمة  توكيل  ُقرر  عنهم،  الإفراج  بعد  الفدائي  للعمل  الأ�ضخا�ش 

لـ ق.ت.�ش يف رفح، اإىل �ضقر عطايا اأبو �ضمهدانة. ومن خالل اأحد اأع�ضاء اللجنة املكلفة 

ح�ضن  حمودة  اللجنة  وجهت  فليفل،  بخيت  �ضامل  هو  الذي  ال�ضجن،  داخل  بالإعداد 

اأبو جراد اإىل �ضقر اأبو �ضمهدانة فاأحلقه باملجموعة التي يقودها حممود العوي�ضي، الذي 

�ضقر  و�ضفر  القاهرة،  يف  للتعليم  الدربي  جواد  �ضفر  بعد  الفدائية  املجموعات  تراأ�ش 

.
135

اأبو �ضمهدانة اإىل لبنان

العوي�ضي،  حممود  الن�ضار،  علي  عي�ضى  من:  املكونة  املجموعة  الدربي  جواد  تراأ�ش 

له  الذي وكانت  اأبو جراد  اأبو �ضمهدانة، حمودة ح�ضن  نايف يو�ضف  الرياطي،  مو�ضى 

. وجمموعة اأخرى حتت م�ضوؤولية �ضقر اأبو �ضمهدانة 
136

عالقة خفيفة مع حممد اأبو جزر

.
137

ت�ضم كل من: حامد ح�ضن اأبو جراد وحممد ال�ضواملة

6. التنظيم يف منطقة خان يون�ش:

من  اإليه  ال�ضادرة  للتعليمات  وتنفيذاً   ،1967 يونيو  حزيران/  حرب  هزمية  بعد 

العنا�رس  من  جمموعة  بتنظيم  حدايد  اأبو  عيد  اأحمد  قام  �ضعبان،  اأبو  وليد  النقيب 

التي كانت يف ج.ت.ف، اأو الأ�ضخا�ش الذين �ضبق لهم احل�ضول على دورة التدريب 

 ،1969/12/22 حتى  م�ضوؤوليته  حتت  العنا�رس  هذه  وبقيت  احلرب،  قبل  ال�ضعبي 

)كان مدر�ضاً  التوم  اأحمد  اأبو هدرو�ش،  النربي�ضي، حممد  وقد �ضملت كالً من: فريد 

حممد  الب�ضيتي،  حمدي  التلم�ش،  اإبراهيم  خليل  حدايد،  اأبو  عيد  حممود  مهنياً(، 

.
138

مرجان عي�ضى  ورم�ضان  ر�ضا�ش  اأبو  رجب  �ضويرح،  اأبو 

 مقابلة �ضخ�ضية مع حمودة اأبو جراد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/10/24. وهو يعمل يف التجارة.
135

 مقابلة �ضخ�ضية مع عي�ضى علي الن�ضار، مهند�ش، ورئي�ش بلدية رفح حينها، يف رفح، 2007/11/10.
136

 مقابلة �ضخ�ضية مع نايف يو�ضف اأبو �ضمهدانة، موظف يف تلفزيون فل�ضطني، 2007/8/24.
137

 مقابلة اأحمد اأبو حدايد، 2007/11/29.
138
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وقام  التلم�ش،  خليل  الفدائي  خالل  من  ق.ت.�ش  بتنظيم  �ضعث  �ضلمان  كامل  التحق 

، وبعد ا�ضت�ضهاد خليل التلم�ش، يف منت�ضف �ضنة 1969، توجه 
139

بتنظيم توفيق زعرب

كامل �ضعث املُلقب بـ“زكي” اإىل رفح، التابعة اإدارياً للمنطقة اجلنوبية، واتخذ منها ماأوى، 

ونقطة انطالق جديدة، ويف نهاية �ضنة 1969، �ضكل جمموعة من: عبد الكرمي م�ضيوف 

�ضعث، َطلبة نافع �ضعث، عا�ضور عبد املجيد �ضعث، حممد مو�ضى العبادي، عوين مو�ضى 

. ومن ال�ضباب الذين كانوا بقيادة خليل تلم�ش يف 
140

العبادي، اأكرم وايف من خان يون�ش

حلق لتلك املجموعة كل من: عاي�ش دروي�ش ال�ضاعر، م�ضلح ال�ضاعر، توفيق 
ُ
خان يون�ش اأ

، فايز مطري، دروي�ش دوحان، 
141

�ضامل زعرب، حماد اأبو �ضتة، �ضليمان علي اأبو عبيدة

خليل اأبو مو�ضى، عودة البيوك، حممد البيوك، عودة حممد اأبو مو�ضى، يو�ضف را�ضي 

.
142

حمارب، وحممد ح�ضني اأبو خ�ضري

1968، تراأ�ش م�ضطفى اإ�ضليّح خليتني؛ الأوىل مكونة من عمرية  ويف منت�ضف �ضنة 

النجار. والثانية مكونة من: حمدان كوارع، يو�ضف  مو�ضى العمور، واإبراهيم عو�ش 

اأبو اطعيمة، اأحمد قبالن، ورزق اأبو حرب. كما تراأ�ش عمرية العمور جمموعة، ذكر فيها 

.
143

ا�ضم ح�ضني حممد العمور، ومل يرغب يف ذكر ال�ضخ�ش الآخر

واإبراهيم  النجار،  حممد  اإ�ضماعيل  من  جمموعة  اإليه  نظم  قد  معروف  حمدان  وكان 

�ضعيد النجار يف 1968/4/4، و�ضليم حمزة الفرا، واأحمد اإ�ضحاق النجار يف 1969/8/9. وقد 

.
تعر�ش حمدان اأبو معروف للمطاردة يف �ضيف �ضنة 1969، واعتقل يف 1441970/3/25

وكذلك التحق بالتنظيم جمموعة حتت م�ضوؤولية خمي�ش الأخر�ش، مكونة من: نعيم 

الدوريات  �ضّد  بطولية  باأعمال  وقامت  الطيبي،  ور�ضمي  هويل،  اأبو  وعادل  حمدان، 

.
145

الع�ضكرية الإ�رسائيلية ومالحقة العمالء

 مقابلة مع كامل �ضعث، 2007/9/17.
139

 مقابلة مع حممد العبادي، 2007/7/14.
140

 مقابلة مع ُطلبة نافع �ضعث، 2007/7/17.
141

 مقابلة مع كامل �ضعث، 2007/9/17.
142

 مقابلة مع عمرية العمور، 2008/1/19.
143

يون�ش،  خان  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  مقدم  معروف،  اأبو  حممود  حمدان  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
144

.2007/12/26

 مقابلة مع خمي�ش الأخر�ش، 2007/8/23.
145
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اأول �ضليم ن�ضار  يف دير البلح قامت املجموعة الأوىل من الع�ضكريني بقيادة الرقيب 

غيا�ش اأبو ن�ضري وع�ضوية كّل من: عابد عودة الزريعي، عبد الرحمن عودة الزريعي، 

وحممد   ،
146

�ضليم اأبو  �ضليم  خليل  حمار،  اأبو  عودة  ن�ضري،  اأبو  غيا�ش  ن�ضار  اهلل  عبد 

بالتنظيم، وتراأ�ش جمموعة يف مطلع  التحقوا  الذين  املدنيني  اأبو ن�ضري، وهو من  ن�ضار 

�ضنة 1968 كان من اأع�ضائها: حامد ن�ضار غيا�ش اأبو ن�ضري، و�ضليم ف�ضل اهلل حمي�ضن 

اهلل  ف�ضل  فخري  القدرة،  اهلل  ف�ضل  نعيم  �ضقيقيه:  من  مبجموعة  انف�ضل  الذي  القدرة، 

القدرة. وقد ا�ضت�ضهد حممد ن�ضار اأبو ن�ضري يف ال�ضتباك مع اجلي�ش الإ�رسائيلي الذي 

. وقد متكن عابد عودة الزريعي 
�ضيب فيه الأخ عبد القادر اأبو الفحم يف 1471968/12/26

ُ
اأ

اجلورة  منطقة  من  وهما  ال�ضواركة،  ونا�رس  ال�ضواركة  �ضليم  هما:  مدنينَي  تنظيم  من 

 ،1969 �ضنة  يف  ق.ت.�ش  بـ  ن�ضري  اأبو  غيا�ش  ن�ضار  �ضحادة  التحق  فيما   .
148

ب�ضيناء

املنطقة،  اأهل  من  الكثري  ثقة  ن�ضري  اأبو  ن�ضار  حممد  ال�ضهيد  اأخيه  �ُضمعة  من  واكت�ضب 

ن�ضري  اأبو  غيا�ش  �ضحادة  اإبراهيم  من:  مكونة  فدائية،  جمموعة  ت�ضكيل  يف  وجنح 

 .
149

وزينب قبالن

7. التنظيم يف املنطقة الو�سطى:

اإىل  الو�ضطى  املنطقة  يف  امليدانية  القيادة  م�ضوؤولية  ُمرجتى  يحيى  النقيب  اأ�ضند 

ن�ضري،  اأبو  غيا�ش  �ضليم  معه  وا�ضرتك  �ضنيدة،  اأبو  جمعة  اإ�ضماعيل  اأول  الرقيب 

جمعة  حممود  اأول  العريف  اإىل  تكليفاً  احل�ضيني  زياد  املالزم  اأر�ضل  زمنية  فرتة  وبعد 

من:  مكونة  جمموعة  لقيادة  الزيتون(،  حّي  )من  �ضتيوي  ح�ضني  بوا�ضطة  �ضنيدة،  اأبو 

�ضلمان الطريني، و�ضليمان �ضامل اأبو عيادة، وقد كانت مهمتها زراعة الألغام يف اخلط 

ل  املحمولة  الع�ضكرية  الدوريات  كانت  حيث   ،1967 �ضنة  قبل  ما  حدود  بني  الفا�ضل 

.
150

تنقطع من تلك الطريق

 مقابلة مع عابد عودة زريعي، 2007/11/29.
146

 مقابلة مع �ضليم ف�ضل القدرة، 2008/1/1.
147

 مقابلة مع عابد عودة زريعي، 2007/11/29.
148

روايته،  ت�ضجيل  رف�ش   .2009/11/9 البلح،  دير  �رسقي  بيته  يف  ن�ضري،  اأبو  اإبراهيم  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
149

وهو ل يعمل.

 مقابلة مع حممود اأبو ا�ضنيده، 2008/2/22.
150
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القادر  وعبد  ن�ضري  اأبو  ن�ضار  حممد  ات�ضل  ثالثة،  اأو  �ضهرين  بنحو  احلرب  وبعد 

الفحم باجلندي عبد الوهاب خمي�ش جمعة ح�ضني، وطلبا منه القيام بجمع ال�ضالح  اأبو 

من الأ�ضخا�ش الذين يعرفهم �ضواء باملجان اأم بال�رساء، وقد عمل �ضمن املجموعة املكونة 

 .
151

من: حممد عبد اهلل ح�ضني، وحممد زقوت، وح�ضني اأبو �ضعيّد

خالل  من  ق.ت.�ش،  بـ  متراز  يو�ضف  م�ضطفى  خليل  التحق   ،1968 �ضنة  بداية  منذ 

خليل التلم�ش )اأبو فريد(، وُطلب منه اأن ُي�ضكل خلية للعمل حتت م�ضوؤوليته، فكونها من: 

حممد م�ضطفى متراز، حممد ح�ضن اأبو ركبة، زكي اإبراهيم اأبو �ضبيكة، جرب عبد اخلالق 

.
152

حمدان، يو�ضف ح�ضني اأبو حجاج، وماجد عمر �ضاهني

خاله  عرب  ق.ت.�ش  بـ  �ضعيّد،  اأبو  مبارك  ح�ضن  ح�ضني  التحق   ،1968 �ضنة  مطلع  يف 

عطية من�ضور اأبو خو�ضة، حيث كان الإثنان يف جمموعة واحدة، وُطلب منهما ت�ضكيل 

وذلك  �ضيناء،  منطقة  يف  جمموعات  ثالث  نظم  اإنه  ح�ضني  وقال  ُمنف�ضلتني،  جمموعتني 

بهدف جمع اأكرب قدر من ال�ضالح املتبقي فيها، وجمموعة اأخرى يف الربيج، ومل ُيف�ضح 

.
153

عن كلتيهما

 ،
154

ويف مطلع �ضنة 1969، اأ�ضبح املالزم اأول زياد احل�ضيني القائد العام لـ ق.ت.�ش

للقطاع،  ميدانياً  قائداً  بتعيينه  )اأبو ماجد(  اإىل حممد م�ضطفى احل�ضنات  تكليفاً  واأ�ضدر 

والرقيب  عمار،  علي  جرب  والنقيب  الفحم،  اأبو  القادر  عبد  امل�ضاعد  اعتقال  بعد  وذلك 

.
155

يو�ضف اإ�ضليّح

 مقابلة مع عبد الوهاب ح�ضني، 2008/2/21.
151

اأحد عنا�رس  الفل�ضطينية،  العمل  النقابات يف وزارة   مقابلة �ضخ�ضية مع خليل م�ضطفى متراز، مدير دائرة 
152

ج.ت.ف و ق.ت.�ش، يف الن�ضريات، 2008/2/21.

 مقابلة �ضخ�ضية مع ح�ضني ح�ضن اأبو ا�ضعيّد، اأحد عنا�رس ج.ت.ف و ق.ت.�ش، يف الربيج، 2008/3/12.
153

 ُن�رس خرب ترقية املالزم اأول عامل �ضنة 1969، يف بيان نعت فيه ق.ت.�ش الرائد زياد احل�ضيني بعد ا�ضت�ضهاده 
154

يف 1970/11/21.

 مقابلة مع رزق حمارب �ضعد، 2007/7/18.
155
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واملنطقة  غزة  التنظيم يف مدينة  املبحث الثالث: 

ال�سمالية:

اأوًل: التنظيم يف مدينة غزة: 

تبقى  ما  مع  ات�ضالته  حامت”  بـ“اأبو  املُلقب  الفحم  اأبو  القادر  عبد  امل�ضاعد  اأجرى 

من عنا�رس ج.ت.ف يف كافة مدن وُقرى قطاع غزة، ففي حّي الرمال ال�ضمايل مبدينة 

حتت  تعمل  فدائية  خلية  اإعداد  منه  وطلب  احلايك،  حممد  �ضعيب  مع  لقاوؤه  كان  غزة 

ح�ضني  الري�ش،  نهاد  اخلطيب،  احلي  عبد  من:  كلٍّ  بتنظيم  الأخري  فقام  م�ضوؤوليته، 

العامل، كمال قزعاط، جمعة قزعاط، وقد مّت فرز كل من كمال  �ضاهني، جربي �ضاكر 

.
156

قزعاط وجمعة قزعاط كمرا�ضلني للتنظيم بني ح�ضني اخلطيب وبع�ش املجموعات

ثانيًا: التنظيم يف حّي ال�سجاعية: 

بعد اأن متكن �ضباط ج.ت.ف الفل�ضطيني من الدخول اإىل الأر�ش املحتلة والو�ضول 

ال�ضجاعية،  حّي  يف  حمي�ضن  كامل  من:  كل  لدى  ُتعقد  الجتماعات  بداأت  غزة،  مدينة  اإىل 

وفايز اأبو ثريا يف حّي الزيتون.

ات�ضل امل�ضاعد عبد القادر اأبو الفحم )اأبو حامت( مع حممد عبد اهلل اإ�ضماعيل الغرابلي، 

اأحد عنا�رس ج.ت.ف، وكلفه بت�ضكيل جمموعة من الع�ضكريني للبدء يف مقاومة الحتالل 

�ضعدي  �رسبي،  اأبو  �ضلمان  حممد  عبيد،  رباح  �ضليم  من:  املجموعة  فكّون  الإ�رسائيلي، 

�ضالمة الديب، ديب حمودة كحيل، وم�ضطفى دياب العرعري، ومن خالل ديب حمودة 

كحيل مّت تنظيم جمموعة كفر قا�ضم يف الأرا�ضي املحتلة �ضنة 1948 وهم: �ضالح اأبو طه، 

.
157

�ضالح اأبو طه، يحيى اأبو طه

العمل  ال�ضجاعية يف غزة، وطلب منه  ات�ضل مع حمارب �ضالمة �ضعد يف حّي  وكذلك 

تنظيم  يف  موفقاً  وكان  ق.ت.�ش،  �ضمن  الفدائي  للعمل  التطوع  يف  الراغبني  جتنيد  على 

 مقابلة مع �ضعيب حممد احلايك، 2007/7/16.
156

 مقابلة �ضخ�ضية حممد عبد اهلل الغرابلي، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 
157

.2007/10/30
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اخلاليا من عنا�رس ج.ت.ف، ومن املدنيني، وهم: ديب حممود اأبو اخلري، اإبراهيم اأحمد 

اأبو عمار، عبد الكرمي  اأحمد ح�ضن  اأبو العطا، يو�ضف �ضلمان عبدو،  عابد، علي �ضلمان 

، بيد�ش البطنيجي، يو�ضف 
158

الغ�ضني، عبد اهلل عبد الرحمن بدوي، رزق حمارب �ضعد

دية،  اأبو  �ضالح  جمال  العرعري،  منر  القادر  عبد  عياد،  اإ�ضماعيل  حلمي  العرعري،  دياب 

يعقوب اأبو العطا، ب�ضري فرج، �ضليمان اإبراهيم عيد، يو�ضف اإبراهيم عبدو، حممد اإبراهيم 

.
160

، اأحمد حممد املدين، �ضليم جودة الأبرق، م�ضباح اأبو عرار
159

عبدو

منذ بداية ت�ضكيل ق.ت.�ش، التحق حممد عبيد )اأبو جالل( للعمل يف �ضفوفها، وقام 

عر�ش   ،1968 اأبريل  ني�ضان/  اأول  ويف  الناجحة،  العمليات  من  بالعديد  جالل  وابنه  هو 

على اإدري�ش اأحمد اأبو �ضعيب النتماء والعمل �ضمن ق.ت.�ش، فاأبدى رغبته، ويف مطلع 

ياغي،  ربحي  من:  كل  بتنظيم  �ضعيب  اأبو  اإدري�ش  قام   ،1969/1968 الدرا�ضي  العام 

.
161

وحممود ُعك�ضيّة

وبينما كان عبد احلليم �ضهاب وخم�ضة من ال�ضباب ومثلهم من الفتيات املتحم�ضون 

اآل خيال يتدار�ضون كيفية ت�ضكيل حالة ن�ضالية �ضّد  اإىل  الفدائي، يف بيارة تعود  للعمل 

 لقائد ق.ت.�ش النقيب زياد احل�ضيني، وقف الأخري على �ضبب 
ً
اليهود، ويوجد بها ملجاأ

احلليم  عبد  على  فيه  وعر�ش  اللقاء،  وح�ضل  منهم،  بواحد  يلتقي  اأن  واأراد  اجتماعهم 

�ضهاب الن�ضمام اإىل �ضفوف ق.ت.�ش، وفق ال�رسوط التالية: 

1.  ال�ضتغناء عن عمل الفتيات يف املرحلة احلالية، وقطع الت�ضال باأيٍّ منهن. 

2.  ي�ضرتط على َمْن ُي�ضبح ع�ضواً اأن ُينفذ عملية ع�ضكرية اأو ي�ضارك فيها.

ولن  مرتب،  ن�ضف  فيها  يتقا�ضى  اختبار،  مرحلة  اإىل  اجلديد  الع�ضو  يخ�ضع  اأن   .3

يح�ضل على رقم ع�ضكري اإل بعد مرحلة اجتياز الختبار.

 مقابلة مع رزق حمارب �ضعد، 2007/7/18.
158

 مقابلة حممد الغرابلي، 2007/10/30.
159

الن�ضريات،  اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف  اأبو عّمار، نقيب متقاعد،  اأحمد ح�ضن   مقابلة �ضخ�ضية مع 
160

غزة، 2007/11/1.

باملع�ضكرات  الفل�ضطينية  الثورة  ُمقاتلي  رابطة  مكتب  مدير  �ضعيب،  اأبو  اأحمد  اإدري�ش  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
161

الو�ضطى، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف الربيج، 2007/7/15.
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فوافق عبد احلليم بعد م�ضاورته لأع�ضاء املجموعة على ال�رسوط ال�ضابقة، وبعد اأيام 

التقى طالل خلف مع زياد احل�ضيني، و�رسح له و�ضعه ال�ضابق يف حركة فتح، فقال له: 

كلنا نعمل من اأجل فل�ضطني، ووعد باإنهاء عالقته مع فتح يف اخلارج.  

وبعد عام من التحاقه بالعمل الفدائي، اأ�ضبح طالل خلف قائداً ملجموعة من الفدائيني 

اأي  املجموعة،  اأ�ضهر من توليه م�ضوؤولية  اإ�رسائيلية، وبعد  250 لرية  اإىل  وو�ضل مرتبه 

اإليه القائد العام للتنظيم ملقابلته يف اإحدى القواعد يف  اأر�ضل   ،1970 قرابة منت�ضف �ضنة 

املنطقة ال�ضمالية، ويف اأثناء اللقاء كلفه بقيادة العمل الع�ضكري يف منطقة غزة، فاعتذر عن 

قبول التكليف، وكان مربره للقتال هو اجلهاد يف �ضبيل اهلل ولي�ش لديه اأي اأطماع اأخرى، 

وحينها اأ�رس القائد العام على تكليفه بقيادة املنطقة ملا �ضمعه و�ضاهده من �ضريته يف العمل 

واإخال�ضه له، ولكن عندما �ضعر بعدم رغبته واإ�رساره على عدم قبول التكليف والرتقية، 

�ضاأله عن تر�ضيح  اآخر فر�ضح عبد احلليم �ضهاب، وملا  له �ضخ�ضاً  ُير�ضح  اأن  طلب منه 

عبد احلليم �ضهاب، قال له: اإن عبد احلليم اأكرب مني �ضناً و�ضبق له العتقال الإداري، واإنه 

�ضاحب جتربة اعتقالية ناجحة، وبالفعل ُكلف عبد احلليم بقيادة غزة ووافق طالل خلف 

مطاوع  وخمي�ش  عيادة،  اأبو  �ضليمان  من:  كالً  �ضملت  قد  املجموعة  وكانت  اإنابته،  على 

امل�رسي. واأما عن ال�ضجاعية فقد اأبدى القائد زياد نيته يف اإحلاقها اإىل قيادة عبد احلليم 

�ضهاب، علماً باأن تلك املنطقة كانت حتت قيادة حماد جرب الأبرق، وقد تاأخر ت�ضليم قيادة 

 .
162

ال�ضجاعية لعبد احلليم لظروف ا�ضت�ضهاد اأو اعتقال بع�ش الفدائيني

زياد  برفقة  عبدو  اأبو  �ضلمان  ح�رس   ،1971 �ضنة  وبداية   1970 �ضنة  نهاية  ويف 

الأخري  فقام  ملجاأ،  له  ُيعد  اأن  املبي�ش  ح�ضن  اأحمد  اإبراهيم  من  وطلب  احل�ضيني، 

ملدة  فيه  واأقام  امللجاأ  له  واأعّد  بالنوري  امللقب  الفاخوري  اهلل  عبد  عطا  بيت  با�ضتئجار 

اإليه  ير�ضل  ما  ا�ضتالم  وكذلك  وحرا�ضته،  امللجاأ  تاأمني  دوره  كان  تقريباً،  اأ�ضهر  �ضتة 

م�ضطفى  لدى  اآخر   
ً
ملجاأ له  اتخذ  وكذلك   ،

163
يعرفهم الذين  الر�ضل  عرب  �ضالح  من 

.
164

املبي�ش يو�ضف 

 مقابلة مع طالل خلف، 2007/8/30.
162

 مقابلة مع اإبراهيم املبي�ش، 2007/8/28.
163

غزة،  ال�ضجاعية،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  بلدية،  موظف  املبي�ش،  يو�ضف  توفيق  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
164

.2007/10/10
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ويف نهاية �ضنة 1970 التحق كامل الدرد�ضاوي مبجموعة اأبو فريد التابعة لـ ق.ت.�ش 

ال�ضهيد  اإىل  ن�ضبة  املجموعة  تلك  �ضميت  وقد  الزق،  �ضليمان  حممود  يقودها  التي 

اجلعربي،  ونبيل  العطا،  اأبو  �ضلمان  �ضالح  �ضملت:  وقد  فريد(  )اأبو  التلم�ش  خليل 

امل�ضهراوي،  حممد  وو�ضفي  املبي�ش،  اأحمد  وتوفيق   ،
165

الدرد�ضاوي حممد  وكامل 

.
166

حلِّ�ش اهلل  وعو�ش 

لـ ق.ت.�ش بقيادة املنطقة ال�رسقية ملدينة  العام  القائد   تلقى حماد الأبرق تكليفاً من 

نبيل م�ضطفى عابد،  الفدائي  اإىل  ال�ضجاعية  الفدائي يف منطقة  العمل  قيادة  واأوكل  غزة، 

ومنحه �ضالحيات تنظيم الآخرين دون غريه، وهو الذي �ضكل املجموعات الفدائية وفق 

.
167

خطته اخلا�ضة

يف الفرتة التي اأ�ضبح الفدائي نبيل عابد هو القائد امليداين ملنطقة ال�ضجاعية، تعر�ش 

تنظيم ق.ت.�ش اإىل حملة اعتقالت يف منطقة غزة، بلغ عدد املعتقلني فيها ليلة 1971/2/22، 

عنا�رس  بتنظيم  الدرد�ضاوي  كامل  اإىل  اأمراً  امليداين  القائد  فاأ�ضدر  �ضخ�ش،  املئة  قرابة 

اأبو الكا�ش، وحممد  اأبو الكا�ش، وبكر حرب  جديدة، فقام بتنظيم: ح�ضان حممد ح�ضان 

حممد  وفايز  حبيب،  وكايد  رحمي،  و�ضعيد  احلرزين،  وحممود  الزق،  اإ�ضماعيل 

اأعاد ترتيب املجموعات من جديد  ، وقد 
168

املغني اللدعة، وعلي  �ضكران، ودروي�ش  اأبو 

حتى اأ�ضبحت على ال�ضكل التايل: 

حنتو�ش  اأبو  ح�ضن  هم:  واأع�ضاوؤها  العطا،  اأبو  يعقوب  رئي�ضها  الأوىل:  املجموعة 

ودروي�ش اللدعة. 

املجموعة الثانية: رئي�ضها كامل الدرد�ضاوي، واأع�ضاوؤها هم: �ضامل �ضليمان حمي�ضن، 

يقود  عابد  نبيل  كان  وقد  الدرد�ضاوي،  وعليان  الكا�ش،  اأبو  وح�ضان  الكا�ش،  اأبو  وبكر 

هاتني املجموعتني بنف�ضه.

 مقابلة �ضخ�ضية مع كامل حممد الدرد�ضاوي، رائد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 2007/7/20.
165

 مقابلة مع توفيق املبي�ش، 2007/10/10.
166

 مقابلة �ضخ�ضية طالل طراد حمي�ضن، عميد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 2007/12/3.
167

 مقابلة مع توفيق املبي�ش، 2007/10/10.
168
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العطا  اأبو  �ضلمان  �ضالح  هم:  واأع�ضاوؤها  الزق،  حممود  رئي�ضها  الثالثة:  املجموعة 

)ارتباط بني الزق ونبيل عابد(، توفيق اأحمد املبي�ش، و�ضفي حممد امل�ضهراوي.

من  كالً  اأع�ضاوؤها  وكان  عابد  نبيل  تراأ�ضها  التي  اخلا�ضة  املجموعة  اإىل  بالإ�ضافة   

يف  فرج،  وحممود  حمي�ضن  طالل  ُمهمة  انح�رست  وقد  فرج.  وحممود  حمي�ضن،  طالل 

النهار و�ضط  القيام بها يف و�ضط  اإعداد املهمات ال�ضعبة وتنفيذها، وهي تلك التي �ضبق 

مدينة غزة وبالقرب من مراكز اجلي�ش الإ�رسائيلي. 

ح�ضنني،  طالل  جمموعة  غزة:  يف  الأبرق  حماد  �ضكلها  التي  املجموعات  ومن 

.
169

واأع�ضاوؤها: نوفل �ضمايل، وعبد اهلل الزق، وحمارب العرعري، وخليل زقوت

ثالثًا: التنظيم يف حّي الزيتون:

قبل ُمغادرته قطاع غزة، قام النقيب ح�ضني اخلطيب بت�ضكيل املجموعة الأوىل بقيادة 

العريف عبد اهلل عبد الرحمن بدوي وع�ضوية كّل من: كامل �ضامل بدوي، وخليل اإبراهيم 

، وحممد حممد علي الرمالوي، 
170

بدوي، و�ضالح اأحمد �ضتيوي، وخمي�ش خليل ح�ضان

.
171

وحممد فرج ح�ضونة

ُيتقن العربية قراءة وحديثاً، وكان ُير�ضل املعلومات  كان ال�رسطي �ضالمة العماوي 

اإىل  بها  وير�ضل  املدنية،  ال�رسطة  يف  الإ�رسائيلي  العمليات  �ضابط  من  ي�ضرتقها،  التي 

قائد املجموعة الأوىل العريف عبد اهلل عبد الرحمن بدوي، وعلى �ضوئها تو�ضع خطط 

.
172

العمليات، وُتن�ضب الكمائن للدوريات

طاف�ش  حممود  اهلل  عبد  التحق  ماجد(،  )اأبو  احل�ضنات  م�ضطفى  حممد  خالل  من 

خو�ضة،  اأبو  من�ضور  حممد  من:  امل�ضكلة  املجموعة  �ضمن  وعمل  ق.ت.�ش،  بتنظيم 

ونا�رس  عا�ضور،  م�ضطفى  وح�ضن  عا�ضور،  اأحمد  وعارف  النباهني،  وحممد 

 مقابلة مع طالل حمي�ضن، 2007/12/3.
169

 مقابلة مع حممد الغرابلي، 2007/10/30.
170

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد حممد الرمالوي، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 2008/2/26.
171

 مقابلة �ضخ�ضية مع كامل �ضامل بدوي، نقيب متقاعد، اأحد عنا�رس ج.ت.ف وق.ت.�ش، يف غزة، 2007/9/29.
172
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عمل  قد  الزيتون  من  �رسير  اهلل  عبد  وكان   .
173

حجي الكرمي  وعبد  عا�ضور،  م�ضطفى 

.
174

احل�ضنات ماجد  لأبي  ر�ضولً 

رابعًا: التنظيم يف مع�سكر ال�ساطئ يف غزة: 

كنفو�ش،  ح�ضني  من:حمزة  املجموعة  ت�ضكلت  امل�رسي،  مطاوع  خمي�ش  بقيادة 

�ضالح  من:  تكونت  اأخرى  وجمموعة  عفانة.  �ضعيد  وحممود  الدنف،  اإبراهيم  وحممد 

فقد  �ضهاب  ح�ضني  �ضالح  واأما   .
175

جودة اإيهاب  واأبو  طبيخ،  اأبو  وخليل  قدا�ش، 

التالية:  املجموعات  بتنظيم  وقام  ق.ت.�ش،  بـ  التحق 

املجموعة الأوىل مب�ضوؤولية: املحامي ريا�ش ق�ضايا، وع�ضوية كلٍّ من: عبد اللطيف 

اأبو عرب، وفاروق جرام، وحممود ال�ضيخ علي.

واملجموعة الثانية مب�ضوؤولية: فايز ح�ضني �ضهاب، وع�ضوية: حممد يو�ضف ال�ضيفي، 

.
176

وجعفر عوي�ضة، واآخرين

1969، وذلك من خالل �ضقيقه  التحق حممد بديع مطاوع امل�رسي، بالعمل يف �ضنة 

خمي�ش مطاوع امل�رسي، وبعد اعتقال خمي�ش يف 1970/10/23، ات�ضل به �ضالح �ضهاب، 

املع�ضوابي،  اأحمد  زكريا  من:  ف�ضكلها  ال�ضاطئ،  مع�ضكر  يف  جمموعة  بتكوين  وكلفه 

و�ضفوت حممد املقادمة، وخ�رس حممد اأبو القرع. ت�ضلم حممد بديع مطاوع امل�رسي، 

. وكان عبد املطلب ها�ضم احل�ضيني 
قيادة العمل يف مع�ضكر ال�ضاطئ يف مطلع �ضنة 1771971

يعمل مع: فاطمة احللبي، وعلي عطا اهلل، ومو�ضى �ضابا، و�ضعدي عمر، وحممد زين الدين 

)�ضيديل(. وقد عمل عبد املطلب احل�ضيني كحلقة ات�ضال لنقل وتو�ضيل ر�ضائل واأحياناً 

املرتبات  واأما  الدين،  زين  حممد  “املُكب�ضلة” من طرف  الر�ضائل  يت�ضلم  مرتبات، وكان 

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد اهلل حممود طاف�ش، مزارع، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، غزة، 2008/1/22.
173

 مقابلة مع رزق حمارب �ضعد، 2007/7/18.
174

غزة،  ال�ضاطئ،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  مقدم  كنفو�ش،  ح�ضني  حمزة  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
175

.2007/12/29

 مقابلة �ضخ�ضية مع �ضالح ح�ضني �ضهاب، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف الزيتون، غزة، 2008/1/2.
176

يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  واأحد  غزة،  يف  الديني  املعهد  مدير  امل�رسي،  مطاوع  بديع  حممد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
177

الرمال ال�ضمايل، غزة، 2008/1/3.
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ملن  ويحدد  احللبي،  فاطمة  والد  احللبي،  عمر  الفدائي  خالل  من  اإليه  ت�ضل  كانت  فقد 

.
178

�ضيكون توزيعها، وذكر اأنه اأو�ضل مبلغاً اإىل حممد اأبو خو�ضة و�ضليمان اأبو خو�ضة

حتت  الغزاوي  حممود  حممد  برئا�ضة  جمموعة  تكونت   ،1967 �ضنة  نهاية  قبل 

م�ضوؤولية النقيب خالد حممود الذيب )اأبو و�ضام(، واأع�ضاوؤها هم: رزق زكريا �ضاق اهلل، 

.
179

ويو�ضف يعقوب اأبو جبارة، ومعني العرعري، وفوزي عي�ضى �ضعد

خام�سًا: التنظيم يف �سمال غزة: 

1. بيت لهيا:

املعطي  عبد  التحق  قليلة،  باأ�ضهر  غزة  قطاع  على  �ضيطرته  الحتالل  ب�ضط  اأن  بعد 

القائد زياد حممد احل�ضيني  ال�ضعبية، من خالل  التحرير  بقوات  �ضلمان  اإبراهيم  حممد 

حتت قيادة الفدائي خمي�ش الب�ضيلي، وت�ضكلت يف بيت لهيا املجموعة الفدائية من: اأيوب 

 ،
180

الب�ضيلي خمي�ش  وحممد  �ضلمان،  حممد  املعطي  وعبد  اخلطيب،  واأحمد  فدعو�ش، 

وم�ضباح حممد عبد الوهاب اخلطيب، وعبد الرحمن معروف، وعواد خفاجة وجميعهم 

ر�ضيد  م�ضطفى  التحق   ،1969 �ضنة  اأوائل  ويف  الإ�رسائيلي.  الحتالل  لقوات  مطلوبون 

حمدونة من خالل حممد خمي�ش الب�ضيلي، بعد اأن قام بتوجيه �ضري املظاهرة الطالبية 

اإىل مقر احلاكم الع�ضكري الإ�رسائيلي يف جباليا عدة مرات، باملجموعة التي كانت حتت 

.
181

قيادة الب�ضيلي

الع�ضكري  بـ ق.ت.�ش، وتلقى تدريبه  التحق فاروق دوا�ش   ،1968 اأوائل �ضنة  ويف 

العاملة  باملجموعات  حلق 
ُ
اأ ثّم  ج.ت.ف  عنا�رس  اأحد  حمدونة،  �ضقر  �ضحدة  خالل  من 

حمدونة،  فاروق  التالية:  املجموعة  بت�ضكيل  وقام  غزة،  لقطاع  ال�ضمالية  املنطقة  يف 

املقادمة،  منر  املنعم  وعبد  ح�ضني،  اأبو  وطالل  دوا�ش،  وحممود  �ضتيوي،  وحممد 

دوا�ش.  حممد  ويو�ضف  نوفل،  الكرمي  وعبد  نوفل،  املجيد  وعبد  دية،  اأبو  وو�ضفي 

غزة،  الدرج،  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  احل�ضيني،  الدين  حمي  ها�ضم  املطلب  عبد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
178

.2008/1/20

 مقابلة �ضخ�ضية مع فوزي عي�ضى �ضعد، ترزي، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف الرمال اجلنوبي، غزة، 2008/8/23.
179

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد املعطي حممد �ضلمان، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2008/1/2.
180

 مقابلة مع م�ضطفى حمدونة، 2007/2/11.
181
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الغربية  ال�ضفة  اإىل  وانطلق  ال�ضمالية،  املنطقة  لقائد  نائباً  دوا�ش  فاروق  اأ�ضبح  ثم 

الإ�رسائيلي،  الحتالل  جي�ش  �ضّد  فدائية  بعمليات  للقيام  هناك،  طالبياً  تنظيماً  ليقيم 

وموؤ�ض�ضاته �ضواء كانت مدنية اأم ع�ضكرية، ُم�ضتفيداً من جتربة الطالب يف قطاع غزة، 

ومتكن من تنظيم جمموعة طالبية من اأبناء قطاع غزة الذين كانوا يدر�ضون يف ال�ضفة 

الغربية ليكونوا النواة الطالبية هناك، وهم: حممود اأبو دية، وح�ضن لبد، وعبد اجلبار 

.
182

القططي، وحممود اأبو اللنب

من  ق.ت.�ش،  بـ  دحيل  اأبو  �ضليم  ح�ضن  حرب  التحق   1968 اأبريل  ني�ضان/  ويف 

جمموعة  خفاجة  اإبراهيم  تراأ�ش   ،1971 �ضنة  ويف   .
183

عمرية اأبو  م�ضلم  اأحمد  خالل 

ورجب  البُدي،  ر�ضاد  وحممد  الرحل،  اأحمد  اهلل  وعبد  �ضقورة،  توفيق  �ضّمت: 

بهجت  �ضمت:  جمموعة  الدامي  عبد  �ضعبان  وتراأ�ش   .
184

الكيالين دروي�ش  م�ضطفى 

وحممد  ريا�ش،  اأبو  ثابت  وحممد  الرحل،  وحممد  الرحل،  اهلل  وعبد  املقادمة،  منر 

وحممد  امل�ضحال،  وخليل  ال�ضايف،  املعطي  وعبد  الكيالين،  ورجب  عليان،  م�ضطفى 

املواد  ل�رساء  كم�ضدر  عليان،  �ضربي  خمي�ش  وا�ضتخدم   ،
185

البُدي ر�ضاد  م�ضطفى 

.
186

بالتنظيم اخلا�ضة  القتالية 

2. بيت حانون:

جمموعة  ت�ضكيل  من  كتيفة  اأبو  �ضلمي  حممد  الفدائي  متكن   ،1968 �ضنة  نهاية  مع 

ت�ضم: هاين خليل الكفارنة، وذيب حممد �ضمور، وعبد اهلل �ضتيوي عقل، وزكريا �ضليمان 

خليل ن�ضري، واأنور حممد �ضحادة الكفارنة، الذي جنح يف تنظيم: �ضامي اإبراهيم �ضحادة 

�ضعادة، وعاطف اإبراهيم عدوان، وحممد علي �ضبات، وقا�ضم مو�ضى الزعانني، ومو�ضى 

 .
187

خليل الزعانني، و�ضعدي خليل الزعانني، وعمر عيا�ش امل�رسي

ت�ضجيل،  بدون  بغزة،  مكتبه  يف  الدميقراطية،  اجلبهة  م�ضوؤويل  اأحد  دوا�ش،  فاروق  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
182

.2007/12/1

 مقابلة �ضخ�ضية مع حرب ح�ضن اأبو دحيل، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2008/2/20.
183

غزة،  لهيا،  بيت  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  عقيد  الكيالين،  م�ضطفى  رجب  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
184

.2008/1/5

غزة،  لهيا،  بيت  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  نقيب  الدامي،  عبد  حممد  �ضعبان  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
185

.2008/1/11

 مقابلة مع �ضعبان عبد الدامي، 2008/1/11.
186

 مقابلة �ضخ�ضية مع زكريا �ضليمان ن�ضري، مدير مكتب احلج والعمرة يف بيت لهيا، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، 
187

يف بيت لهيا، 2007/12/30.
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3. جباليا:

عدة  ت�ضكلت  خمي�ش(  بـ)اأبو  امللقب  الب�ضيلي  خمي�ش  حممد  الفدائي  قيادة  حتت 

جمموعات، وذلك من خالل الفدائي جميل نوفل، الذي تراأ�ش عدة جمموعات يف مع�ضكر 

با�ضم  ت�ضكلت  التي  املجموعة  املجموعات،  تلك  ومن  بغزة.  ال�ضاطئ  ومع�ضكر  جباليا 

“اإدري�ش نوفل”، و�ضمت: اإدري�ش نوفل، وخ�رس عبا�ش، وع�ضام زهد، وحممود عفانة، 

مع  بالت�ضال  حمدونة  فاروق  الب�ضيلي،  حممد  القائد  كلف  وقد   .
188

اإن�ضا�ضي فوؤاد 

.
جمموعة جباليا، والتن�ضيق معها من خالل اأحمد اأبو دية  امللقب بـ“و�ضفي”189

1968، التحق بالتنظيم زكريا رم�ضان �ضعبان، ويف منت�ضف ال�ضنة  اأوائل �ضنة  ويف 

. وانق�ضمت املجموعة املوؤلفة 
190

اأبو ح�ضني نف�ضها التحق يو�ضف رزق من خالل طالل 

اإليهم  اإىل العمل يف مع�ضكر جباليا، وان�ضم  اأبو دية  اأبو مطر واأحمد  اإبراهيم يعقوب  من 

واأما  بـ“م�ضلح”،  امللقب  دية  اأبو  حممد  وحممود  كفاح(،  )اأبو  قمر  اأبو  عطية  رم�ضان 

لهيا  بيت  يف  اآخرين  اأ�ضخا�ش  تنظيم  اإىل  توجها  فقد  �ضتيوي  وحممد  حمدونة  فاروق 

وبيت حانون، وامتدوا اإىل جباليا، حتى اأ�ضبحت جمموعاتهم ُتعُد بالع�رسات، وذلك لعدم 

انك�ضاف اأمرهم جلهاز الأمن الإ�رسائيلي، اإىل اأن مّت اعتقال بع�ش عنا�رس جمموعاتهم.

�ضكلها  التي  املجموعة  اخرتاق  يف  اأفلح  قد  الإ�رسائيلي  املنطقة  اأمن  �ضابط  اأن  تبني  وقد 

اأبو دية يف بيت حانون املكونة من: علي حممود نا�رس، وعطا اهلل نا�رس، و�ضعيد  اأحمد 

.
192

، وهند الزعانني
191

عبد �ضبات

الأ�ضدقاء،  اأحد  خالل  من   1969 �ضنة  يف  ق.ت.�ش  بـ  املقادمة  منر  املنعم  عبد  التحق 

عن  م�ضوؤولً  اأ�ضبح  ن�ضاطه  خالل  ومن  عنها،  م�ضوؤولً  ثّم  ملجموعة  من�ضقاً  ُعني  وقد 

جمموعات، حتى اأ�ضبح نائباً مل�ضوؤول املنطقة ال�ضمالية حممد الب�ضيلي، ثّم م�ضوؤولً عن 

الرمال  اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف  لواء متقاعد، دكتور جامعي،   مقابلة �ضخ�ضية مع خ�رس حممود عبا�ش، 
188

ال�ضمايل، غزة، 2008/1/12.

 مقابلة مع رم�ضان عطية اأبو قمر، 2007/9/6.
189

 مقابلة �ضخ�ضية مع يو�ضف حممود رزق، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2008/2/11؛ ومقابلة �ضخ�ضية مع 
190

زكريا رم�ضان �ضعبان، نقيب متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، غزة، 2007/12/4.

 مقابلة �ضخ�ضية مع اإبراهيم يعقوب اأبو مطر، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/8/22.
191

 مقابلة مع رم�ضان عطية اأبو قمر، 2007/9/6.
192
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. ونرى اأن الفدائي عبد املنعم املقادمة 
املنطقة ال�ضمالية، اإىل اأن مّت اعتقاله يف 1931971/1/17

م�ضوؤولً  كان  الذين  وكذلك  معهم،  عمل  الذين  العنا�رس  اأ�ضماء  ذكر  عن  ُمتحفظاً  كان 

عن  امل�ضوؤول  الب�ضيلي،  حممد  الفدائي  قيادة  وحتت  راأيه.  ح�ضب  اأمنية،  لأ�ضباب  عنهم 

العمل يف مع�ضكر جباليا، وعمل  الفدائي جميل نوفل جمموعات  تراأ�ش  ال�ضمال،  منطقة 

حتت م�ضوؤوليته كل من: عبد املجيد نوفل وعطا النجار، وكان عبد الكرمي نوفل قد تراأ�ش 

املجموعة املكونة من: عبد الكرمي اأبو جلهوم، وحممود اأبو لنب، وعطا النجار، ونبيل مطر. 

ويف متوز/ يوليو 1970، التحق عبد اهلل جاد اهلل اإبراهيم ياغي بـ ق.ت.�ش، من خالل عطا 

النجار وعبد املجيد نوفل، وقام بت�ضكيل جمموعة مكونة من: م�ضباح ح�ضن ال�ضوري 

.
194

ومو�ضى املقيد

ال�ضفاء  م�ضت�ضفى  يف  ممر�ضاً  يعمل  زيدان،  الغني  عبد  ربه  عبد  حممود  وكان 

وخ�ضو�ضاً  الف�ضائل،  جميع  من  املطاردين  الفدائيني  مع  عالقته  بداأت  حيث  بغزة، 

خاللهم  من  وتعرف  مر�ضاهم،  ومعاجلة  جرحاهم  لعالج  ق.ت.�ش،  يف  الفدائيني 

الذين طلبا منه تكوين خلية ع�ضكرية  الب�ضيلي وزياد احل�ضيني،  على حممد خمي�ش 

الإ�ضكندرية  يف  ع�ضكرية  دورة  على  حا�ضالً  زيدان  كان  حيث  م�ضوؤوليته،  حتت 

 ،1970 �ضنة  منت�ضف  يف  ق.ت.�ش  ب�ضفوف  والتحق  موافقته  فاأبدى   ،1966 �ضنة 

.
195

ياغي ور�ضاد  عيطة،  اأبو  احلي  وعبد  زيدان،  عمر  من:  جمموعته  و�ضّكل 

العمل  ذياب  حممود  يو�ضف  حممود  تراأ�ش  غزة،  لقطاع  ال�ضمالية  املنطقة  ويف 

اإليه من القيادة يف اخلارج، عرب الرائد ح�ضني اخلطيب،  الفدائي وفق تعليمات �ضدرت 

كّل  عرب  بها  ات�ضاله  واأ�ضبح  املنطقة،  يف  املجموعات  بت�ضكيل  قام  وعليه،   .1972 �ضنة 

من: حممد عبد الوهاب الكرتي، وجهاد العمارين، وحممد اأبو �ضمالة، وزكي الكيالين. 

العمارين، و�ضعبان  الوهاب الكرتي، وجهاد  وتكونت املجموعة الأوىل من: حممد عبد 

وعاي�ش  العم�ضي،  �ضحادة  واإبراهيم  اهلل،  فرج  وتي�ضري  �ضباك،  اأبو  ور�ضيد  اهلل،  فرج 

.
196

خ�رس، ور�ضمي عبيد، وزيد زيد

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد املنعم منر العالن، عقيد متقاعد، ع�ضو جمل�ش ال�ضورى يف حركة اجلهاد الإ�ضالمي، 
193

واأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، غزة، 2007/2/10.

عنا�رس  اأحد  غزة،  قطاع  يف  فتح  حلركة  القيادية  العنا�رس  اأحد  ياغي،  اهلل  جاد  اهلل  عبد  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
194

ق.ت.�ش، يف جباليا، 2007/10/1.

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممود عبد ربه زيدان، لواء متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/12/2.
195

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممود يو�ضف ذياب، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/9/24.
196
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ا�ضت�ضهاد �ضقيقه  1969، وبعد  �ضنة  بالعمل يف  اأبو دية  اأحمد  والتحق حممد خمي�ش 

زيد،  �ضعيد  وحممد  حميد،  �ضاكر  العبد  رجب  مع:  عمله  تابع   ،1970/3/30 يف  و�ضفي 

.
197

ونبيل حامد مطر

خالل  من   ،1970 �ضنة  ق.ت.�ش  بتنظيم  زيارة  يا�ضني  القادر  عبد  خالد  والتحق 

ذكر  الذي  ن�ضار،  و�ضميح  اهلل  فرج  عي�ضى  من:  كّل  بتنظيم  وقام  اللنب،  اأبو  حممود 

التالية: املجموعات 

النبي،  عبد  يو�ضف  حممد  من:  كّل  وع�ضوية  طلعت(،  )اأبو  ريحان  حممد  جمموعة   .1

وح�ضن اأبو جراد، وخالد زيارة. 

اللطيف  اللنب، وع�ضوية كّل من: عي�ضى فرج اهلل، واأحمد عبد  اأبو  2.  جمموعة حممود 

فرحات، واأحمد علي فرحات، وفتحي زملط.

الرحمن  العبد �ضاكر حميد، وع�ضوية كّل من: عبد اهلل حميد، وعبد  جمموعة رجب   .3

احللو، وحممد عبد احلي.

جمموعة علي خ�رس )جباليا البلد(، وع�ضوية كّل من: حممد حمودة، وحممود ُمهرة،   .4

.
198

ورا�ضم حالوة

بداأ ب�ضري العبد ح�ضني املدهون بعمل ارجتايل، متثل يف كتابة املن�ضورات وتوزيعها يف 

املنا�ضبات الوطنية. ويف نهاية �ضنة 1969، كان مع زميله حممد �ضحادة الكفارنة املعروف 

با�ضم “اأنور” يف بيارة قليبو، والتقيا بالفدائيني، حممد اأبو كتيفة وحماد الأبرق، وقد اأخذ 

اأنهما  اأبلغاهما  تقريباً  اليدوية، وبعد �ضهر  القنابل  ا�ضتخدام  الفدائيان يف تدريبهما على 

.
199

اأ�ضبحا يف تنظيم ق.ت.�ش

ويف العام 1970، تراأ�ش حممود ُمهرة جمموعة مكونة من: علي حممد رم�ضان خ�رس، 

وعمر عا�ضور البط�ش، وحممد جمعة حمودة، وعبد احلي عبد الرازق اأبو عيطه، وح�ضن 

حممد اجلمل، وماجد جمال حمودة. وات�ضعت املجموعة بتنظيم كل من: من�ضور ُمهره، 

يف  املجموعة  ن�ضطت  وقد  حمودة،  جمال  ومنيب  علو�ش،  �ضبح  وعلي  م�ضعود،  وخليل 

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد خمي�ش اأبو دية، تاجر، و�ضقيق اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/12/4.
197

 مقابلة �ضخ�ضية مع خالد عبد القادر زيارة، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2007/12/13.
198

لهيا،  بيت  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  متقاعد،  عقيد  املدهون،  ح�ضني  العبد  ب�ضري  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
199

.2007/12/13



276

جي�ش التحرير الفل�سطيني

امل�ضكلة من: ماجد جمال  . ثم تراأ�ش حممد جمعة حمودة املجموعة 
200

خدمة املطاردين

جنيب  حممد  التحق   ،1970 �ضنة  اآخر  ويف   .
201

البط�ش وعمرعا�ضور  حمودة  ح�ضن 

عبد الوهاب حمد الكرتي حتت قيادة عبد املجيد نوفل، وت�ضكلت املجموعة من: حممود 

ات�ضال وتن�ضيق عمل مع  للمجموعة  النبي، و�ضقر عابد، وكان  اللنب، وفتحي عبد  اأبو 

جنيب  حممد  وتراأ�ش  زعيرت.  اأبو  وحممد  �ضاكر،  العبد  ورجب  زيد،  حممد  جمموعة: 

وجهاد  �ضباك،  اأبو  ر�ضيد  علي  ر�ضيد  من:  املكونة  املجموعة  الكرتي  حمد  الوهاب  عبد 

، و�ضعبان فرج اهلل، وحممود 
202

اإ�ضماعيل عا�ضور العمارين، وعاي�ش اإبراهيم علي خ�رس

حميد، وفتحي قدورة، واآخرين، وبناء على التكليف الذي تلقاه من اخلارج، عمل حممد 

جنيب الكرتي على اإعادة بناء اخلاليا، وركز ن�ضاطه يف منطقة غزة وال�ضمال، من خالل: 

واإبراهيم عو�ش �ضحادة، وحممود  العمارين، ور�ضاد ياغي،  اأبو �ضباك، وجهاد  ر�ضيد 

.
203

حميد، وفتحي قدورة

وحتت قيادة عبد املجيد نوفل ت�ضكلت جمموعة من: حممود زيدان، وحممد زيدان، 

املجموعة:  قيادة  توىل  املجيد  عبد  ا�ضت�ضهاد  وبعد  عيطة،  اأبو  الرازق  عبد  احلي  وعبد 

.
204

حممود زيدان

املُ�ضكلة  الفل�ضطينية  ال�رسطة  رجال  جمموعة  الفحم  اأبو  علي  ح�ضن  وتراأ�ش 

ال�رسطة  ت�ضليل  يف  اإيجابي  دور  لهم  وكان  عم�ضة،  اأبو  ويو�ضف  غامن  العزيز  عبد  من: 

.
205

الإ�رسائيلية، ونقل حتركات العدو وتو�ضيلها اإىل الرقيب اأول عبد القادر اأبو الفحم

منذ العام 1970/1969، التحق ال�ضبل جمال عبد الوهاب حممد الكرتي بالعمل الفدائي 

من خالل �ضقيقه حممد جنيب بـ ق.ت.�ش، وبعد اعتقال �ضقيقه حممد �ضنة 1971، ا�ضتمر 

يو�ضف  وحممد  حميد،  �ضاكر  العبد  ورجب  زيد،  حممد  �ضعيد  حممد  مع:  العمل  يف 

 مقابلة �ضخ�ضية مع ح�ضن حممد اجلمل، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2008/2/6.
200

 مقابلة �ضخ�ضية مع ماجد جمال حمودة، رائد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، 2008/2/3.
201

 مقابلة �ضخ�ضية مع جمال عبد الرحمن الكرتي، عميد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف جباليا، 2008/2/24.
202

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد جنيب عبد الوهاب الكرتي، وكيل م�ضاعد بوزارة الأ�رسى واملحررين يف غزة، اأحد 
203

عنا�رس ق.ت.�ش، يف غزة، 2008/1/31.

 مقابلة �ضخ�ضية  مع عبد احلي عبد الرازق اأبو عيطة، عقيد متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف بيت لهيا، غزة، 
204

.2008/1/30

 مقابلة مع جمال الكرتي، 2008/2/24.
205
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عنا�رس  مع  تربوا  الذين  الأ�ضبال  ومن  اللنب،  اأبو  ح�ضن  وحممود  النبي،  عبد  ح�ضن 

ق.ت.�ش  ال�ضبل: حممود طالب حميد امللقب بـ“الُقعر” لق�رس قامته. ويف املرحلة الثانية 

الفحم،  اأبو  علي  ح�ضن  عرب  ال�ضجون  واإىل  من  الر�ضائل  بنقل  الكرتي  جمال  تكليف  مّت 

وبعد اعتقال املجموعة التي كان يراأ�ضها �ضقيقه حممد �ضنة 1974، ا�ضتمر ن�ضاط الفدائي 

النبي  اهلل عبد  اإحلاق فتحي حممد عبد  مّت  . وقد 
206

الفحم اأبو  جمال الكرتي مع ح�ضن 

باملجموعة املكونة من: حممود ح�ضن اأبو اللنب، وحممد عبد الوهاب الكرتي، وخ�رس 

من:  كلٍّ  تنظيم  على  النبي  عبد  اهلل  عبد  حممد  فتحي  وعمل  املجدلوي،  م�ضطفى 

.
207

ال�ضمايل يو�ضف حممد رزق وحامد 

�ساد�سًا: قيادة ق.ت.�ض ومركزية العمل الفدائي:

منت�ضف  منذ  ق.ت.�ش  لـ  العام  القائد  هو  احل�ضيني  حممد  زياد  اأول  املالزم  كان 

والقائد  العام  للقائد  امل�ضاعد  هو  الفحم،  اأبو  القادر  عبد  اأول  الرقيب  وكان   ،1968 �ضنة 

امليداين ملجموعات ق.ت.�ش على م�ضتوى قطاع غزة، وبعد دخول املالزم اأول جرب عّمار 

1969، ت�ضلّم قيادة املنطقة اجلنوبية، وبقيت املنطقة  اإىل الأر�ش املحتلة يف متوز/ يوليو 

قيادة  حتت  الو�ضطى  املنطقة  وكانت  احل�ضيني،  زياد  اأول  املالزم  قيادة  حتت  ال�ضمالية 

حممد م�ضطفى احل�ضنات، وبعد اعتقال املالزم اأول جرب عّمار وعبد القادر اأبو الفحم يف 

القادر  عبد  عن  عو�ضاً  امليداين  القائد  هو  احل�ضنات  حممد  اأ�ضبح   ،1969 �ضنة  نهاية 

.
208

اأبو الفحم، والنائب الأول للقائد العام

�سابعًا: دور املراأة يف ق.ت.�ض:

مع نهاية �ضنة 1967 وبداية �ضنة 1968، طلب الفدائي املُعلم �ضبحي اأبو �ضاحي من 

يف  الطالب  لحتاد  التابع  الطالبي،  بالإطار  اللتحاق  �ضمالة  اأبو  �ضلمان  رحيمة  الطالبة 

 مقابلة مع جمال الكرتي، 2008/2/24.
206

اأحد  متقاعد،  رائد  النبي،  عبد  حممد  فتحي  مع  �ضخ�ضية  ومقابلة  2008/2/24؛  الكرتي،  جمال  مع  مقابلة   
207

عنا�رس ق.ت.�ش، يف غزة، 2008/3/22.

 مقابلة مع كامل بدوي، 2007/9/29.
208
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مدر�ضة بئر ال�ضبع الثانوية برفح، ومل ترتدد يف موافقتها والنخراط ال�رسيع، حيث كان 

القوات  َيِد  والدتها على  1936، واعتُقلت  �ضنة  �ضاركوا يف ثورة  الذين  الثوار  والدها من 

الربيطانية على اإثر ذلك. وقد عملت رحيمة على تنظيم الأخوات، الالتي يتمتعن باحل�ّش 

الداعية  واملن�ضورات  البيانات  بتوزيع  وقمن  �ضيا�ضياً،  احلميدة،  والأخالق  الوطني 

واملظاهرات  امل�ضريات  اإىل  والدعوة  الفل�ضطينية،  الق�ضية  و�رسح  الحتالل  مقاومة  اإىل 

اإيجاد التكافل الجتماعي وموا�ضاة  الحتجاجية يف كل املنا�ضبات الوطنية، وعملن على 

الأ�رس التي تعر�ضت لويالت الحتالل. ونظراً ملا متتعت به من جراأة و�رسية �ضديدة، فقد 

تهياأت للم�ضاركة يف نقل املواد القتالية من مكان اإىل اآخر، وتو�ضيل الر�ضائل واملعلومات 

من واإىل الفدائيني املطاردين، واملتابعة الأمنية لكّل ما ُيطلب منها التحري عنه، �ضواء كان 

من الذكور اأم الإناث.

كان التنظيم الن�ضوي تنظيماً هرمياً، وبلغ عدد الفتيات ما يزيد عن ثمانني فتاة، وكان 

يتم اللقاء ب�ضكل فردي يف املحل التجاري الذي ُيعد جزءاً من املنزل، وتديره والدة الطالبة 

.
209

الفدائية رحيمة

ويف مدينة رفح �ضاركت فاطمة اخلطيب، وغالية اأبو �ضتة، ومرمي �ضلمان اأبو �ضمالة 

امل�ضوؤولة عن التنظيم الن�ضوي يف املدر�ضة وخارج املدر�ضة، وقد بلغ عدد الأخوات الالتي 

.
عملن معها قرابة الـ 21015

ويف مدينة غزة �ضاركت �ضعاد توفيق اأبو ال�ضعود يف العمل الفدائي الفل�ضطيني، حيث 

الذي  احل�ضيني،  الدين  حميي  حممد  احلاج  زوجها  مع  �ضابقة  ن�ضالية  جتربة  لها  كان 

جاهد �ضّد الإجنليز يف ثورة �ضنة 1936، وكانت من ُم�ضجعي ابنها زياد لاللتحاق بالكلية 

احلربية امل�رسية والتطوع يف املُقاومة الفل�ضطينية �ضّد الحتالل الإ�رسائيلي �ضنة 1967.  

مع  التطوعي  العمل  يف  ن�ضاطها  ازداد  ق.ت.�ش،  لـ  العام  القائد  ابنها  اأ�ضبح  وعندما 

مع  اعتقالها  ومّت  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  من  الإيذاء  اإىل  وتعر�ضت  الفل�ضطينيات،  الن�ضاء 

مع  نقلها  مّت  الأردن،  اإىل  اإبعادهما  وبعد  العذاب،  من  األواناً  وذاقت  وعقيد  عميد  ولديها 

الأحمر  البحر  على  زنيمة  اأبو  مع�ضكر  اإىل  اأعوام  ثمانية  البالغة  خالدة  وابنتها  زوجها 

اإحدى عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح،  الغوث،  اأبو �ضمالة، ممر�ضة بوكالة  �ضلمان   مقابلة �ضخ�ضية مع رحيمة 
209

 .2007/8/28

 مقابلة �ضخ�ضية مع مرمي اأبو �ضمالة، مدر�ضة متقاعدة، يف رفح، 2007/8/28. 
210
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العام  القائد  ا�ضت�ضهاد  وبعد   ،1971 �ضنة  نهاية  اإىل   1970 دي�ضمرب  الأول/  كانون  منذ 

لـ ق.ت.�ش، وا�ضلت عملها الن�ضايل يف القطاع اإىل اأن مّت اعتقالها واحلكم عليها بال�ضجن 

اإىل م�رس عرب ال�ضليب الأحمر  اإبعادها  ملدة ثالث �ضنوات، وفقدت اإحدى عينيها، ثم مّت 

يف �ضنة 1974 واأجريت لها عدة عمليات جراحية، واأما ابنتها خديجة املُدر�ضة يف مدر�ضة 

م�ضطفى حافظ، فقد مّت ف�ضلها مع زوجها من املدر�ضة نف�ضها يف �ضنة 1968، ل ل�ضيء 

.
211

بل لعامل القرابة من القائد زياد احل�ضيني

قبل حرب حزيران/ يونيو 1967، التحقت فاطمة عمر اأحمد احللبي بالعمل التطوعي 

والتجهيزات  احلياكة  ق�ضم  يف  غزة،  مدينة  يف  لالأيتام  الأمل  معهد  يف  تعمل  كانت  حيث 

توجهت  احلرب  قيام  وبعد  اأولية،  اإ�ضعافات  دورة  على  ح�ضلت  وقد  املركز،  خلدمات 

لالإ�ضعاف،  مدنيات  كمتطوعات  ال�ضفاء،  م�ضت�ضفى  اإىل  الأخوات  من  جمموعة  �ضمن 

امل�ضت�ضفى  اإدارة  زودتهن  وقد  �ضبان،  ورهيفة  عوي�ضة  رويدة  الأخوات:  من  وتذكر 

بحقائب اإ�ضعافات اأولية، ملمار�ضة ذلك الن�ضاط يف اأماكن تواجدهن يف احلي. وبعد هزمية 

�ضنة 1967، وانخراط والدها عمر احللبي يف �ضفوف ق.ت.�ش، التحقت منذ 1968/5/15 

اإىل  بها: نقل مواد ل تعرفها، وتو�ضيلها  ُكلفت  التي  املهام  اأوىل  الفدائي، وكانت  بالعمل 

)اأم العبد( عند بيارة خيال، ويف منطقة الزرقا التقت مع �ضفية اجلدبة  هامن امل�رسي 

)اأم عمر(، حيث يوجد لديهم ملجاأ يقيم فيه القائد العام لـ ق.ت.�ش النقيب زياد احل�ضيني.

ويف ال�ضجاعية عملت الأخوات: فاطمة عبدو، و�ضقيقتها اأم توفيق، وفتحية �ضلمان عبدو، 

 .
212

و�ضارة الغ�ضني املُلقبة با�ضم )نوال(، ورا�ضية عبد الرحمن اأبو الكا�ش )اأم العبد(

وكان بع�ش الأخوات الالتي عملن يف مهنة التعليم وُعرفن باأ�ضماء حركية مثل: غالية 

من  ف�ضلهن  مّت  قد  )يافا(،  الكحلوت  وعائ�ضة  )عكا(،  بعلو�ضة  ورفقة  )حيفا(،  �ضالمة 

التعليم بعد اكت�ضاف عالقتهن بالعمل الفدائي، ومن الطالبات: فتحية امل�رسي، ورجاء 

الباي�ش،  نهلة  من  كل  وانتظمت   .
213

احللبي و�ضناء  احل�ضيني،  وخالدة  احللبي، 

الرمال،   مقابلة �ضخ�ضية مع خديجة حممد احل�ضيني، ربة منزل، �ضقيقة زياد احل�ضيني قائد ق.ت.�ش، يف 
211

غزة، 2008/1/20.

غزة،  ال�ضمايل،  الرمال  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  منزل،  ربة  احللبي،  عمر  فاطمة  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
212

.2007/8/26

 مقابلة مع فاطمة احللبي، 2007/8/26.
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وزوجة  عفانة،  وفاطمة  )فاطمة(،  قزعاط  جمعة  زوجة  و�ضقيقة  قزعاط،  وفاطمة 

اأبو الفحم، وقد عملت الفتيات وال�ضيدات بنقل الر�ضائل والتموين من مكان  القادر  عبد 

لآخر حيث يوجد املطاردون )اأي املطلوبون لقوات الحتالل(، وكذلك تو�ضيل الر�ضائل 

لذوي املعتقلني، وتو�ضيل الرواتب، واملتابعة الأمنية، كما �ضاركت بع�ش الأخوات يف نقل 

.
214

ال�ضالح واملتفجرات، وا�ضرتكت بع�ش الأخوات يف عمليات فدائية 

والتحقيق،  اأ�ضكاله،  بكافة  والتعذيب  لالعتقال،  الأخوات  من  العديد  وتعر�ش 

ويف  بالن�ضاء.  اخلا�ضة  ال�ضجون  بني  والتنقل  الع�ضكرية،  املحاكم  اأمام  واملثول 

�ضدر احلكم على نهلة الباي�ش 
ُ
اأ 1969/2/1، تدهور الو�ضع يف غزة اأكرث فاأكرث عندما 

�ضاخبة  مظاهرات  غزة  يف  فقامت   ،1969/1/31 يف  عفانة  وفاطمة  ُمرجتى  وفاطمة 

الإ�رسائيليني  اجلنود  بع�ش  حاول  وقد  املدار�ش،  وطالبات  طالب  جميع  فيها  ا�ضرتك 

اأ�ضيُب ما ل يقل  بالر�ضا�ش، وقد  ثّم  اأولً  املياه  املتظاهرين بوا�ضطة خراطيم  تفريق 

�ضيبت �ضيارة 
ُ
95 فتاة، واألقت الفتيات احلجارة على اجلند فُجرح �ضتة منهم، واأ عن 

 United Press اإنرتنا�ضونال  بر�ش  اليونايتد  وكالة  وعلقت  الع�ضكري،  احلاكم 

)International )UPI على احلدث قائلة: 

ال�ضلطات  واأغلقت  قتال،  �ضاحة  عن  عبارة  اأ�ضبحت  غزة  �ضوارع  اإن 

الإ�رسائيلية جميع املدار�ش، دون متييز بني مدار�ش الذكور اأو الإناث اأو احلكومة 

اأو وكالة الغوث الدولية، وا�ضتمر ال�ضدام ثالث �ضاعات، وقد اأدخل املُ�ضت�ضفى 

اإىل تعزيز القوات بقوات  43 منهن خطرية، وا�ضطر احلاكم  93 �ضيدة، وجراح 

اأخرى من اخلارج، وعلى �ضوء ما حدث، ح�رس وزير الدفاع مو�ضيه ديان اإىل 

الفتيات الثالثة  املُلتهبة، واأمر بالإفراج عن  التايل لتهدئة اخلواطر  اليوم  غزة يف 

.
215

املحكومات

وقامت الفدائية عايدة �ضعد يف 1969/3/15 مُبهاجمة اآليتني ع�ضكريتني ن�ضف جمنزرة 

بالقنابل اليدوية، وذلك يف منت�ضف النهار، واأمام مركز �رسطة غزة يف ال�ضجاعية حيث 

.
216

لقي القب�ش عليها، بعد اإ�ضابتها يف يدها الي�رسى من اإحدى ال�ضظايا
ُ
اأ

 مقابلة مع �ضعيب حممد احلايك، 2007/7/16.
214

 عارف العارف، غزة نافذة على اجلحيم، املجموعة الثالثة، �ش 702–703.
215

 مقابلة مع فوزي �ضعد، 2008/8/23.
216
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الفدائي حممد خمي�ش  بـ ق.ت.�ش، من خالل  اأبو قمر  التحقت دلل   1970 ويف �ضنة 

1968، ومثلها يف  اأ�ضهر يف الثلث الأخري من �ضنة  الب�ضيلي، بعد اعتقالها الإداري ثالثة 

1969، وكان لها دور ن�ضط يف املجال الع�ضكري، مما اأدى اإىل اعتقالها مرة ثالثة  �ضنة 

ثمانية  ملدة  الع�ضكرية  املحكمة  عليها  حكمت  ال�ضهود  اإفادات  وح�ضب   ،1971/1/26 يف 

الأعمال  يف  اجلدبة  �ضعيد  �ضهيلة  عملت  وكذلك   ،
2171977/8/25 يف  عنها  واأفرج  اأعوام، 

، و�ضفاء �ضعيد 
218

الإدارية، ومنها اإر�ضال ر�ضائل ق.ت.�ش اإىل القيادة يف الأردن ولبنان

الن�ضايل، و�ضفية  لتمار�ش دورها  ثم عادت  اأ�ضهر،  �ضتة  اعتُقلت  التي  ُعمر(  )اأّم  اجلدبة 

ها�ضم اجلدبة )اأّم ب�ضري(، اإذ كانت حتمل ال�ضالح، وتنقل املن�ضورات، وتقوم بال�ضتطالع 

 .
219

واملراقبة، ونقل املعلومات، واإعداد الطعام وتو�ضيله للُمطاردين يف البيارات

65 عاماً،  ومل ي�ضفع للمراأة كرب �ضنها، فقد اعتُقلت اأم يو�ضف عبدو، عن عمر ُيناهز 

زياد  زوجها  مع  احللبي  فاطمة  وجود  من  الرغم  على  �ضيء،  باأي  تعرتف  ومل  وُعذبت 

احل�ضيني، يف امللجاأ الذي �ضاهمت يف حفره داخل بيتها، وقد مكثت يف ال�ضجن قرابة اأربعة 

اأ�ضهر دون اأن تنال ق�ضوة التحقيق من عزمها وثباتها، ومل يفلح املحققون معها ب�ضماع 

 .
220

معلومة عن عالقتها بالعمل الفدائي

اعتقلت را�ضية عبد الرحمن اأبو الكا�ش )اأم العبد( يف اأوائل ال�ضبعينيات، وكانت تقوم 

بدور الر�ضول بني ح�ضن اأبو الفحم )اأبو طالل( يف ال�ضجن والإخوة باخلارج عرب �ضقيقها 

اأحمد �ضتيوي، وجميلة دوا�ش،  ال�ضافعي، ولطفية  ، وكذلك خديجة 
221

الكا�ش اأبو  حممد 

  .
222

واآمنة حممد علي اأبو �ضلطان

وزياد  الب�ضيلي،  خمي�ش  الفدائي  الأخ  مع  البداية  يف  ال�ضافعي  خديجة  عملت  فقد 

وال�رساب  الطعام  تو�ضل  وكانت  اخلطيب،  وح�ضني  عمر،  خليل  وعمر  احل�ضيني، 

 مقابلة �ضخ�ضية مع دلل اأبو قمر، ممر�ضة بوكالة الغوث الدولية بغزة، يف غزة، 2008/7/14.
217

 زكريا ال�ضنوار، مرجع �ضابق، �ش 278.
218

 مقابلة �ضخ�ضية مع يحيى اجلدبة، يف منزله ب�ضكنة الزرقا، 2009/7/7.
219

 مقابلة مع فاطمة احللبي، 2007/8/26.
220

 مقابلة مع جمال الكرتي، 2008/2/24.
221

لهيا،  بيت  يف  ق.ت.�ش،  عنا�رس  اأحد  املراأة،  جلان  ع�ضو  ال�ضافعي،  حممد  خديجة  مع  �ضخ�ضية  مقابلة   
222
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اإىل  مكان  من  ال�ضالح  اأو�ضلت  كما  البيارات،  يف  الحتالل  لقوات  املطلوبني  للفدائيني 

امل�ضوؤول، واأ�ضبحت تخرج ح�ضب احلاجة لك�ضف  ال�ضادرة من  التعليمات  اآخر ح�ضب 

بيت  يف  اأعّدت  وقد  اآخر،  اإىل  مكان  من  تنقلهم  اأثناء  يف  الفدائيني  حركة  اأمام  الطريق 

اأهلها الواقع يف بيت لهيا ملجاأ للمطاردين. والتحقت لطيفة �ضتيوي بالعمل الفدائي من 

خالل �ضقيقها حممد اأحمد �ضتيوي، وعملت مع عبد املنعم املقادمة، وقد ا�ضت�ضهد �ضقيقها 

حممد، واعتقلت لطيفة، ووالدها، ووالدتها، واعتقل �ضقيقها الآخر كذلك يف كانون الثاين/ 

يناير 1971، وعملت معها: علياء بنات، وهي والدة ال�ضهيد فاروق حمدونة، تهاين �ضعيد 

حمدونة، ومرمي حممد ال�ضافعي، وعاي�ضة خليل عمر، وهيجر ال�ضافعي، وفاطمة ر�ضيد 

حمدونة، واآمنة عبد اخلالق الكيالين، وكاملة حممد عمر، ومرمي اإبراهيم امل�ضلمي، ومرمي 

.
223

حممد دوا�ش

 مقابلة مع خديجة ال�ضافعي، 2008/4/10.
223
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الت�سلح، والتدريب، والإمداد والتمويل  املبحث الرابع: 

يف ق.ت.�ض:

اأوًل: الت�سلح: 

ال�ضني  من  اإليها  و�ضلت  التي  امل�ضاة  باأ�ضلحة  فدائييها  ق.ت.�ش  �َضلّحت 

احلرب،  ملفات  من  ج.ت.ف  عنا�رس  بجمعها  قام  التي  تلك  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضعبية، 

احلدود  على  ن�ضطة  جتارة  اأداروا  الذين  البدو  املهربني  خالل  من  و�ضل  ما  وكذلك 

من  عدداً  العي�ضوي  اإ�ضماعيل  اأحمد  قاد  حيث  والأردن،  م�رس  مع  الفل�ضطينية 

اجلابر  عبد  منهم  ُعرف  اآخر،  عدد  واعتُقل  اأفرادها،  بع�ش  ا�ضتُ�ضهد  التي  املجموعات 

الآلية  البنادق  هي:  بها  ت�ضلحوا  التي  الأ�ضلحة  وتلك   .
224

عرار اأبو  القادر  عبد 

للدبابات  م�ضادة  �ضواريخ  وقذائف  ال�ضنع،  ال�ضوفييتية  اأ.ك.47(  )كال�ضنكوف 

ملم،   82 و ملم،   60 عيار  هاون  ومدافع   ،7 جي- بي  واآر   2 جي- بي  اآر  طراز 

ملم.    130 عيار  �ضاروخية  ومدافع 

احلبانية  قاعدة  واإىل  دم�ضق  اإىل  بالطائرات  ت�ضل  ال�ضالح  �ضحنات  وكانت 

ثّم  ومن  والب�رسة،  الالذقية  ميناء  اإىل  بحراً  �ضحنها  يتّم  اأو  العراقية،  اجلوية 

للوحدات  التابعة  الع�ضكرية  ال�ضاحنات  وكانت  براً.  الأردن  اإىل  نقلها  يجري 

يف  الأردن  اإىل  ال�ضالح  باإدخال  تقوم  الأردن  يف  املتمركزة  وال�ضورية  العراقية 

م.ت.ف  لـ  التابعة  الع�ضكرية  لل�رسطة  اأ�ضبح   ،1969 �ضنة  منت�ضف  ويف  البداية، 

اأوراق  اإ�ضدار  يف  واأخذت  احلدود،  على  نقاط  امل�ضلح”  “الكفاح  بـ املعروفة 

 .
225

و�ضاحناتهم الفدائيني  ل�ضيارات  الت�ضجيل 

املواقع  من  العديد  بقيت  العربية،  باجليو�ش  الإ�رسائيلية  الهزمية  حلت  عندما 

تعليمات  كانت  ولذلك  الع�ضكري،  عتادها  بكامل  �ضيناء  و�ضمال  غزة  يف  الع�ضكرية 

من  قدر  اأكرب  بتجميع  املقاومة  يف  الراغبني  للجنود  غزة  يف  الفل�ضطينيني  ال�ضباط 

غزة  قطاع  يكن  مل  ولذلك  بهم،  خا�ضة  اأماكن  يف  وتخزينه  احلربي  والعتاد  ال�ضالح 

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد اجلابر عبد القادر اأبو عرار، يف رفح، �ضيناء، 2008/12/18.
224

 يزيد �ضايغ، الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة، �ش 280.
225
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الذخرية والأ�ضلحة،  اإىل  ال�ضفة فكانت بحاجة  اأما  اأو ذخرية،  اأ�ضلحة  بحاجة لإر�ضال 

  .
226

وكانت القيادة يف الأردن قد وعدت بتاأمينها اإىل ال�ضفة، قبل مغادرة ال�ضباط اإليها

ويف قطاع غزة وحتديداً مبدينة رفح كان الفدائي غازي حممود القا�ضي هو امل�ضوؤول 

عن الت�ضليح ولديه امل�ضتودع، ويقوم بالتنظيف وتفقد ال�ضالح وال�ضتالم والت�ضليم، ويف 

البداية مل يكن يعرف من الذي ي�ضلمه ال�ضالح، لأنه كان ياأتي مقنّعاً بَحطة بي�ضاء، وبعد 

. وقد اعتمدت 
227

عدة اأ�ضهر ُعرف اأن فواز عيا�ش هو امل�ضوؤول عن اإمداد التنظيم بال�ضالح

ق.ت.�ش يف ت�ضليح مقاتليها على مدافع الهاون والر�ضا�ضات باأنواعها الثقيلة واملتو�ضطة 

اآلية،  الن�ضف  والبنادق  والديكرتيوف،  والكال�ضنكوف،  جو�ضتاف،  كارل  ور�ضا�ضات 

والألغام  الربيطانية،  اأم  الرو�ضية  كانت  �ضواء  اليدوية  والقنابل   ،
228

باأنواعها والذخائر 

.
229ً

باأنواعها، والعبوات النا�ضفة امل�ضنعة حمليا

ثانيًا: التدريب: 

اأن�ضاأت ق.ت.�ش مركز تدريب يف جر�ش، ُعرف مبركز دبني )املجدل( بقيادة النقيب 

وليد اأبو �ضعبان، وكان ي�ضم زهاء 400 عن�رس، وزهاء 70 ُمدرباً من عنا�رس ج.ت.ف 

الذين نزحوا اإىل عّمان، وا�ضتمر يف مركز التدريب ملدة �ضنة تقريباً، ونقل بعدها ل�ضتالم 

رئي�ش عمليات قوات القاد�ضية يف اأيلول/ �ضبتمرب 1969، وقد ا�ضتلم قيادة مركز التدريب 

النقيب فايز جراد حتى ا�ضت�ضهاده. ويف مركز دبني )املجدل( كانت ُتعقد الدورات اخلا�ضة 

وبعد  العربية،  اللغة  وتعليم  الع�ضابات،  حرب  اأعمال  وكافة  )�ضاعقة(،  الفدائي  بالعمل 

انتهاء الدورة يتم توزيع خريجيها على القطاعات الثالث، اجلنوبي وال�ضمايل والأو�ضط.

اجلماعات  لقادة  والتاأهيل  التدريب  تقدم  ج.ت.ف  يف  القاد�ضية  قوات  مراكز  وكانت 

ال�ضاعقة  لدورات  توؤهل  �ضورية،  يف  م�ضياف،  يف  حطني  قوات  ومراكز  الفدائية، 

.
230

وقادة الف�ضائل

 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
226

 مقابلة مع غازي القا�ضي، 2007/7/13.
227

 مقابلة مع عبد املنعم منر العالن، 2007/2/10.
228

 مقابلة مع حممد زعرب، 2007/7/16.
229

 مقابلة �ضخ�ضية مع يو�ضف اإبراهيم اأبو اطعيمة، م�ضت�ضار اأمني لرئي�ش الوزراء اإ�ضماعيل هنية، اأحد عنا�رس 
230

ق.ت.�ش، يف غزة، 2007/7/15.
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التدريب يف الأر�ش املحتلة:

على  املدنية  العنا�رس  بتدريب  يقوم  اإ�ضليّح  يو�ضف  الرقيب  املُطارد  الفدائي  كان 

تفكيك وتركيب وا�ضتخدام ال�ضالح، والألغام، والقنابل، يف البيارات التي كانت ُت�ضمى 

 .
231

الفدائيني بقواعد 

ا�ضتخدام  على  الطالب  من  للعديد  التدريب  مهمة  ح�ضي�ش  اأبو  �ضعدي  مار�ش  وقد 

اأنواع  على  التعرف  وكذلك  والكال�ضنكوف،  جو�ضتاف،  كارل  امل�ضد�ش،  مثل  ال�ضالح، 

القنابل اليدوية، الرو�ضية والإجنليزية، وقنابل ال�ضوت والدخان، وكيفية التعامل معها، 

، وكتابة املن�ضورات 
232

الهجومية والدفاعية، و�ضناعة العبوات النا�ضفة، وزراعة الألغام

 .
233

وطباعتها وتوزيعها

نف�ضها،  املُهمة  رزق  واإبراهيم  �ضعث،  و�ضالح  �ضبيتان،  اأبو  حماد  من  كلٌّ  اأخذ  كما 

املتوفرة  الأ�ضلحة  اأنواع  كافة  على  العملي  ثم  النظري  بالتدريب  يقومون  كانوا  حيث 

، وكذلك املدرب عبد الكرمي م�ضيوف �ضعت، الذي اتخذ من 
234

والألغام وعمل الكمائن

بيارات اآل القا�ضي يف رفح مركزاً لتدريب العنا�رس اجلديدة على كافة الأعمال القتالية 

 .
236

التنكر واأ�ضاليب  والتخفي،  الليلي  ال�ضري  ذلك  يف  مبا   ،
235

الفدائي بالعمل  اخلا�ضة 

اأو  النف�ش  عن  الدفاع  بغر�ش  ال�ضالح  ا�ضتخدام  على  الفتيات  بع�ش  تدريب  مّت  كما 

عيا�ش  وفواز  ح�ضي�ش  اأبو  �ضعدي  قام  فقد  ذلك،  الأمر  اقت�ضى  اإذا  الفعلية  امل�ضاركة 

، ويف غزة مّت تدريب 
237

بتدريب فاطمة اخلطيب، ومرمي اأبو �ضمالة، ورحيمة اأبو �ضمالة

الأبرق،  حماد  خالل  من  والكال�ضنكوف  امل�ضد�ش  ا�ضتخدام  على  احللبي  فاطمة 

 .
238

التفجري وبطاريات  النا�ضفة  العبوات  �ضناعة  على  احل�ضيني  زياد  ودّربها 

 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
231

 مقابلة مع �ضليمان الزاملي، 2007/8/28.
232

 مقابلة مع خ�رس عبد احلميد اأبو غايل، 2007/11/10.
233

 مقابلة مع عبد ربه القا�ضي، 2007/7/26.
234

 مقابلة مع حممد العبادي، 2007/7/14.
235

 مقابلة مع حممد زعرب، 2007/7/16.
236

 مقابلة مع رحيمة اأبو �ضمالة، 2007/8/28.
237

 مقابلة مع فاطمة احللبي، 2007/8/26.
238
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يف  املتفجرات  على  عنا�رسه  بتدريب  اهتم  فقد  ماجد(،  )اأبو  احل�ضنات  حممد  واأما 

.
239

احلدودية الديك  جحر  مبنطقة  اخلا�ضة  القواعد  اإحدى 

الذين حتولوا فيما  املدنية،  العنا�رس  العديد من عنا�رس ج.ت.ف مهمة تدريب  توىل 

بعد اإىل مدربني لالآخرين، وقد درب عزمي جاد اهلل الفدائي عبا�ش حممود خ�رس، وغريه 

من الذين تدربوا على ا�ضتخدام الكال�ضنكوف، وامل�ضد�ش، والقنابل اليدوية، يف البيارات 

.
240

والأحرا�ش، والأماكن البعيدة عن ال�ضبهات

ويف �ضمال غزة بداأ الرقيب حممد خمي�ش الب�ضيلي، وهو اأحد عنا�رس كتيبة ال�ضاعقة 

اإطار ق.ت.�ش  التابعة لـ ج.ت.ف، بتدريب العنا�رس اجلديدة املُر�ضحة للعمل الفدائي يف 

على ا�ضتخدام كافة الأ�ضلحة املُتوفرة لديه، وكذلك على ال�ضري ليالً يف جمموعات، وكيفية 

التابعة  املدنية  اأو  الع�ضكرية  املن�ضاآت  ومهاجمة  الإ�رسائيلي،  العدو  جنود  مع  املواجهة 

لقوات الحتالل، و�ضناعة العبوات النا�ضفة؛ من خالل اإح�ضار كمية من باقي الألغام، 

وو�ضعها يف �ضفيحة واإدخال �ضاعق كهربائي فيها لتكون جاهزة للتفجري بعد تو�ضيل 

التيار الكهربائي اإليها، وذلك بهدف التدريب والتعود على �ضماع �ضوت النفجار، لإزالة 

حواجز الذعر اأو اخلوف يف اأثناء القيام باأي عمل ع�ضكري.  

�ضكة  حتت  وزراعتها  النا�ضفة،  العبوات  اإعداد  من  املجموعات  اإحدى  متكنت  وقد 

اجلي�ش  م�ضتودعات  اإىل  �ضيناء  من  امل�رسي  اجلي�ش  ملفات  ينقل  كان  الذي  القطار، 

الإ�رسائيلي، ومّت تفجريها. اأما مكان التدريب فهو الكروم والبيارات البعيدة عن املناطق 

، وكان التدريب نظرياً ملن اأنهى درا�ضة 
241ً

ال�ضكنية، والبعيدة عن اأعني النا�ش، والأكرث اأمنا

املرحلة الثانوية، لأنه قد �ضبق لهم التدريب على ا�ضتخدام ال�ضالح بالر�ضا�ش احلي، يف 

. كما قام اأحمد م�ضلم اأبو عمرية بتدريب عدد من 
242

اأثناء تدريب الفتوة يف مرحلة الثانوية

 .
243

الفدائيني، على ن�ضب وتفجري الألغام وكيفية املواجهة الع�ضكرية

 مقابلة مع عبد اهلل طاف�ش، 2008/1/22.
239

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد يو�ضف ال�ضيفي، موظف، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف الزيتون، غزة، 2008/2/26.
240

 مقابلة مع اإبراهيم يعقوب اأبو مطر، 2007/8/22.
241

 مقابلة مع عبد اهلل جاد اهلل ياغي، 2007/10/1.
242

 مقابلة مع حرب اأبو دحيل، 2008/2/20.
243
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�سورة للفدائي حممد خمي�ش الب�سيلي يف اأثناء مهمة التدريب الع�سكري

لبع�ش الفدائيني 

ثالثًا: الإمداد والتمويل يف الأر�ض املحتلة:

1. الإمداد:

عن  مبا�رسة  يتم  ال�رسف  اإن  حيث  املحتلة،  الأر�ش  يف  للمهمات  قيود  يوجد  ل  اأ. 

امليدانية.  اأو  الداخلية  القيادة  طريق 

الفدائية  املجموعات  على  التفتي�ش  اأو  امليدانية  القيادة  تدقيق  ممار�ضة  ب. عدم 

العمل. ل�رسية 
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عدم وجود نظام بني القيادة امليدانية والقيادة يف اخلارج للت�رسف يف املهمات البالية  ج. 

.
244

والذخرية الفارغة

ل يوجد نظام حما�ضبة بني القيادة امليدانية يف الأر�ش املحتلة والقيادة العليا يف اخلارج،  د. 

مما يرتتب عليه عدم اإجراء الالزم لت�ضفية احل�ضاب املايل.

ولذلك كان الفدائي املطارد يت�ضلح بر�ضا�ش من نوع كارل جو�ضتاف اأو كال�ضنكوف، 

املجموعة  قائد  ويت�ضلح  ثالث،  اأو  قنبلتني  واأي�ضاً  ذخرية،  )اأم�ضاط(  خزانات  واأربعة 

ب�ضالحه الآيل، وقنابل يدوية وم�ضد�ش. وقد متثلت معاناة املطاردين يف كيفية احل�ضول 

. ومن املُكلفني بعملية الإمداد 
245

على الذخرية، التي كانت يف الغالب قد انتهت �ضالحيتها

اليدوية  والقنابل  الالزمة،  الذخرية  اأنواع  كافة  اأورد  وقد  اإ�ضليّح،  اإ�ضماعيل  �ضليمان 

امللز واأف-1، وما يحتاجه العمل الفدائي من مواد قتالية. وكان الفدائي طلبة �ضعث من 

  .
246

املُكلفني مبهمات الت�ضال وال�ضتطالع، وكذلك ما يتعلق بالإمداد

وقد قام اجلي�ش الإ�رسائيلي بحمالت تفتي�ش عن الأ�ضلحة، كما ا�ضتوىل على الأ�ضلحة 

بعد  بال�ضالح  اخلا�ضة  امل�ضتودعات  ويف  ال�ضتباكات،  خالل  الفدائيني  مع  وجدها  التي 

على  واأو�ضكت  الأ�ضلحة  ن�ضبت  ذلك  وب�ضبب  الفدائيني،  بع�ش  من  اعرتافات  انتزاعه 

كان  التي  لالإمداد،  م�ضادر  عن  البحث  اإىل  الفدائي  العمل  قيادة  دفع  الذي  الأمر  النفاذ، 

بع�ش الأ�ضخا�ش قد اتخذها مهنة. 

امل�رسية  احلدود  عرب  فل�ضطني  اإىل  وتهريبه  ال�ضالح  بتجارة  �ضيناء  يف  البدو  برع 

الفل�ضطينية، كان الإمداد يتم من خالل �رساء الأ�ضلحة، التي و�ضلت اإىل اأيدي التجار من 

، وقد اعتمد فواز عيا�ش على �رساء ال�ضالح 
247

املواقع التي ان�ضحبت منها القوات امل�رسية

.
248

من �ضيناء من خالل فريح حميدان اله�ضي، وعامر �ضلمان العدي�ضي

 املهمات البالية: هي عملية تبديل الّزي الع�ضكري، مبا فيه البدلة والقبعة واحلزام واحلذاء، حيث يتم ت�ضليم 
244

الّزي القدمي للمخزن، ثم ا�ضتالم الّزي اجلديد. وكذلك بالن�ضبة للذخرية يتم ت�ضليم الفارغ منها بعد التدريب 

على اإطالق النار للم�ضتودع، واأما يف الأر�ش املحتلة فلم يكن هناك ت�ضليم ول ا�ضتالم، ومل يوجد زي موحد 

للفدائيني، ومل يكن ُي�ضاأل الفدائي عن الذخرية الفارغة.

 مقابلة مع حممد العبادي، 2007/7/14.
245

 مقابلة مع كامل �ضعث، 2007/9/17. 
246

 مقابلة مع عبد املنعم منر العالن، 2007/2/10.
247

 مقابلة �ضخ�ضية مع عامر �ضلمان العدي�ضي، عامل، موؤيد لـ ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/11/20. 
248
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اأبو مغ�ضيب العمل الفدائي، عمل والده احلاج اأحمد  ويف الفرتة التي قاد فيها جودة 

الأ�ضتاذ  �ضاهم  وقد  الأ�ضلحة،  تلك  ل�رساء  الالزمة  الأموال  توفري  على  مغ�ضيب  اأبو 

ح�ضن ال�ضعداوي بدفع املبلغ لأحد ال�ضفقات التي ا�ضرتاها اأحمد اأبو مغ�ضيب، والتي مّت 

التجار،  التعامل مع  العام زياد احل�ضيني يرف�ش  القائد  . وقد كان 
249

تخزينها مبعرفته

اأبو كتيفة  الأبرق وحممد  مّت تكليف حماد  للمقاتلني فقط، حيث  الأمر  بذلك  وكان يعهد 

.
250

بت�ضكيل جمموعات الإمداد والتخزين وتوزيع ال�ضالح

القنابل ال�رشكية: 

رجل  اأبو  بريك  من  �ضبيتان  اأبو  حماد  امليداين  امل�ضوؤول  طلب  لقاءاته،  اأحد  ويف 

عنا�رس  اأحد  رجل  اأبو  بريك  �ضاأل  وعندما  بالقنابل،  للتمويل  م�ضدر  عن  البحث 

�ضالمة  جودة  اإىل  ب�ضوؤاله  الآخر  توجه  القنابل،  على  للح�ضول  م�ضدر  عن  جمموعته 

اأح�رس  تقريباً  اأيام  ع�رسة  وبعد  لطلبه،  فا�ضتجاب  املجموعة،  يف  كان  الذي  امل�ضوخي، 

زميله،  اإىل  و�ضلمها  ال�ضنع،  رو�ضية  اجلديدة،  القنابل  من  جمموعة  به  كي�ضاً  جودة 

حماد  اإىل  فوراً  اأو�ضله  الذي  بريك  اإىل  الكي�ش  بت�ضليم  الزميل  هذا  قام  نف�ضه  اليوم  ويف 

املجموعة  خرجت  حيث  واحدة،  قنبلة  مقاتل  لكل  حماد  وزع  وبدوره  �ضبيتان.  اأبو 

نقرية،  اأبو  خليل  وحممد  نقرية،  اأبو  �ضليمان  اهلل  عبد  واأع�ضاوؤها  بريك،  يقودها  التي 

وجودة امل�ضوخي لن�ضب كمني ل�ضيارة ع�ضكرية تقوم بالدورية �رسقي حّي الربازيل 

على  اأ�رّس  بريك  اأن  اإل  املجموعة،  فان�ضحبت  كاملعتاد  متر  مل  الدورية  ولكن  رفح،  يف 

تنفيذ اأّي عملية يف تلك الليلة، فوقع اختياره على مهاجمة حمطة الوقود التابعة ل�رسكة 

اأنه  اإل  املجموعة  اأع�ضاء  معار�ضة  من  وبالرغم  رفح،  يف   Sonol الإ�رسائيلية  �ضونول 

اأ�رس على �رسبها، ويف اأثناء فتح حلقة الأمان لإلقاء القنبلة انفجرت بني يديه واأدت اإىل 

ا�ضت�ضهاده، وكذلك حممد ح�ضن اأبو ح�ضي�ش ا�ضت�ضهد من جراء تلك القنابل ال�رَسكية يف 

القنابل  اأمر حماد بجمع تلك  اإ�رسائيلية، وحينها  اأثناء قيامه مبهاجمة دورية ع�ضكرية 

باأنها  لفح�ضها  غزة  من  ح�رس  الذي  اخلرباء  اأحد  اأكد  وقد  فح�ضها،  ليتم  وزعها  التي 

 .
251

ا�ضتخدامها �رسكية، ومنع 

 مقابلة �ضخ�ضية مع اأحمد حممد اأبو مغ�ضيب، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف رفح، 2007/11/20.
249

 مقابلة �ضخ�ضية مع عبد اهلل ا�ضتيوي اأبو عقل، موظف، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف غزة، 2008/2/28. 
250

 مقابلة مع حممد خليل اأبو انقرية، 2007/10/16؛ ومقابلة مع حممد حمدان اأبو انقرية، 2008/1/10.
251
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واأكد حماد اأبو �ضبيتان بعد ا�ضت�ضهاد كّل من حممد اأبو ح�ضي�ش وبريك اأبو رجل، اأن 

م�ضدر تلك القنابل ال�رّسكية هو ج. �ش. م، الذي ادعى اأنه اأح�رسها من �ضيناء، لكن ثبت 

 .
252

فيما بعد اأنه ُمرتبط مع جهاز الأمن الإ�رسائيلي

املنطقة اجلنوبية فواز عيا�ش  اأح�رس قائد   ،1970 اأكتوبر  الأول/  ويف نهاية ت�رسين 

كمية من القنابل اجلديدة رو�ضية ال�ضنع، وقبل ا�ضتخدامها طلب من عبد اهلل عيا�ش اأن 

الأف�ضل  اأنها  اعتقد  طريقة  ابتكر  اهلل  عبد  اأن  اإل  �ضالمتها،  من  والتاأكد  بفح�ضها  يقوم 

وبعد  فقط،  التفجري  ل�ضواعق  الفح�ش  عملية  اإجراء  خالل  من  والأ�ضهل  والأ�رسع 

اإثرها  على  ُنقل  و�ضدره،  يده  يف  فاأ�ضيب  �ضاعق  انفجر  لبع�ضها،  الناجح  الفح�ش 

برت  ومّت  املجدل،  ُم�ضت�ضفى  اإىل  ال�رسطة  ومن  ال�رسطة،  اإىل  ُحّول  هناك  ومن  للعيادة 

الأ�ضبع الأ�ضغر من يده اليُ�رسى.  

ل  معلومات  يف  معه  التحقيق  وبداأ  املركزي،  غزة  �ضجن  اإىل  ُحّول  نف�ضه  اليوم  ويف 

اأّي  اأنكر  فقد  اإ�ضابته  من  وبالرغم  عيا�ش،  فواز  والقائد  امل�ضوخي  جودة  �ضوى  يعلمها 

. وكذلك ابتاع الفدائي اإدري�ش 
253

عالقة تنظيمية �ضواء بجودة امل�ضوخي اأم فواز عيا�ش

اأفراد املقاومة  اأوائل ال�ضبعينيات، ومل يكت�ضف اأي من  نوفل من عميل قنابل ُم�رَسكة يف 

و�ضبحي  اهلل،  جاد  عزمي  ال�ضهداء:  من  كلٍّ  بحياة  اأودت  التي  القنابل،  تلك  حقيقة 

 .
254

اأبو كر�ش، و�ضاكر الهلي�ش، والديري

2. التمويل: 

وذلك  الرواتب،  �رسف  وطريقة  التمويل  طريقة  وق.ت.�ش،  ج.ت.ف  قيادة  قررت 

باإر�ضالها اإىل ال�ضفة الغربية، ومنها اإىل غزة عرب مندوب اأمني ياأتي من غزة ل�ضتالمها يف 

ال�ضفة، وقد مّت اعتماد زهاء 1,500 دينار لل�ضفة، و3 اآلف دينار اإىل غزة �ضهرياً، وذلك 

لكرثة العنا�رس فيها. كما اعتمدت القيادة ُمرتباً �ضهرياً لكل ُمقاتل قدره 20 ديناراً اأردنياً، 

 .
255

واأما بالن�ضبة لل�ضباط فكان �رسف الرواتب ح�ضب الرتبة والدرجة والأقدمية 

 مقابلة مع عبد ربه القا�ضي، 2007/7/26.
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 ح�ضب املعلومات املتوفرة لدى الباحث )عبد اهلل عيا�ش(، بحكم اطالعه وعمله يف ق.ت.�ش منذ �ضنة 1969. 
253

 مقابلة مع خ�رس عبا�ش، 2008/1/12.
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 مقابلة مع وليد اأبو �ضعبان، 2007/8/24.
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بداأت قيادة ق.ت.�ش يف قطاع غزة. ت�رسف للفدائيني رواتب �ضهرية بعد فرتة من 

لرية   250 املجموعة  وقائد  اإ�رسائيلية،  لرية   200 للجندي  ي�رسف  كان  حيث  الوقت، 

ويف   ،
256ً

اأردنيا ديناراً   30 يعادل  ما  اأي  اإ�رسائيلية  لرية   300 املنطقة  وقائد  اإ�رسائيلية، 

.
257

بع�ش املناطق كان ي�رسف اإىل بع�ش العنا�رس رواتب �ضهرية ب�ضكل غري منتظم

مكلفاً  وكان  امليداين،  العمل  قيادة  مع  مبا�رسة  عالقة  على  املدر�ضني  بع�ش  كان 

امل�ضاهمني  بوجود  اإ�ضعار  ولكنها  املطلوب،  باحلجم  تكن  مل  واإن  التربعات،  بجمع 

.
258ً

ومعنويا مادياً 

واأما قائد املنطقة اجلنوبية يو�ضف اإ�ضليّح فقد حفر بركة مياه �ضبيل لل�رسب يف رفح 

على نفقة العمل الفدائي مببلغ قدره 700 لرية اإ�رسائيلية، ويف خان يون�ش اأ�ضدر تعليماته 

لأحد التجار بتزويد بع�ش الأ�ضــر التي ل ُمعيل لها بكي�ش طحني �ضهرياً، مع عدم ذكر 

امل�ضدر، وكان ذلك من الأموال املُر�ضلة من قيادة التنظيم، لتغطية الرواتب والحتياجات 

.
259

الالزمة للعمل الفدائي

ونرى اأن ما قام به قائد املنطقة اجلنوبية يو�ضف اإ�ضليّح قد جانب ال�ضواب، حيث 

20 ديناراً �ضهرياً،  اإن ق.ت.�ش قد اعتمدت ُمرتباً �ضهرياً لكل مقاتل يف �ضفوفها بقيمة 

و25 ديناراً مل�ضوؤول املجموعة، و30 ديناراً لقائد املنطقة، علماً باأن الدينار الواحد كان 

�ضيء،  له  ُي�رسف  مل  الفدائيني  من  الأكرب  العدد  وهناك  اإ�رسائيلية،  لريات   10 ُي�ضاوي 

يجوز  ول  وطنياً،  عمالً  الفدائي  العمل  َيُعدون  كانوا  الطالب  من  الُعظمى  الغالبية  لأن 

اأن ُيباع بثمن، وما دام هناك فائ�ضاً من املال يقوم بتوزيعه قائد املنطقة اجلنوبية على 

دام  التربعات ما  املعلمون والطالب يقومون بجمع  اإعانات متوينية، فلماذا كان  �ضكل 

وغريهم  الطالب  من  التربعات  جمع  عن  امل�ضوؤولني  باأن  علماً  املال؟  من  فائ�ش  هناك 

.
260

كانوا يقولون اإن اجلمع هو ل�رساء املواد القتالية وم�ضتلزماتها

 مقابلة مع اأحمد اأبو عمار، 2007/11/1؛ ومقابلة مع رزق حمارب �ضعد، 2007/7/18.
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 مقابلة مع غازي القا�ضي، 2007/7/13.
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 مقابلة مع اإبراهيم ف�ضل القيق، 2007/7/3.
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 مقابلة مع يو�ضف اإ�ضماعيل اإ�ضليح، 2008/1/16.
259

 مقابلة مع عبد ربه القا�ضي، 2007/7/26.
260
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بعد  املرتبات  ت�رسف  كانت  اجلنوب،  يف  القيادة  القيق  ف�ضل  اإبراهيم  توىل  وعندما 

باجلناح  اخلا�ضة  العاملة  املجموعات  بع�ش  على  توزيعها  ويتم  اخلارج،  من  و�ضولها 

يف  املالية  الأمور  باأن  علماً  اجلنوبية،  املنطقة  يف  الالزمة  امل�ضرتيات  وتغطية  الع�ضكري، 

 .
261ً

املنطقة ال�ضمالية كانت اأكرث دقة وترتيبا

بقيمة ع�رسين  �ضهرياً  لهم كامل �ضعث مرتباً  باملطاردين، فقد �رسف  يتعلق  وفيما 

ديناراً، يف ال�ضهر الرابع، ويعتقد حممد العبادي اأن الراتب قد �رسف على مدار ثالثة اأو 

.
262

اأربعة اأ�ضهر، ثم توقف ال�رسف ب�ضبب اعتقال املموِّل، ح�ضب ما قيل له

لالت�ضال  ثقة  الأ�ضخا�ش  اأكرث  ق.ت.�ش،  لـ  العام  القائد  ا�ضتخدم  غزة  منطقة  ويف 

بالقيادة واعتمادها كر�ضل لالإمداد املايل مثل: 

اأبو حممود الهبيل، من �ضكان مع�ضكر ال�ضاطئ، وهو يعمل يف التجارة.  .1

مو�ضى عي�ضى �ضابا )اأبو اإليا�ش(.  .2

زوجة ال�ضيد فرج ال�ضفدي.  .3

اأبو يون�ش، من خالل را�ضية اأبو الكا�ش.  .4

.
263

وقد يكون هناك م�ضادر اأخرى للتمويل، مثل اأبو كامل عجور

مّر الو�ضع املايل لـ ق.ت.�ش يف الأر�ش املحتلة بظروف غاية يف الأهمية، حيث كانت 

املايل من  التاأخري والت�ضويف يف �رسف ال�ضتحقاق  التنظيم يف اخلارج ُتعاين من  قيادة 

ال�ضندوق القومي، الذي ل ي�رسف اإل بقرار من رئي�ش اللجنة التنفيذية والقائد الأعلى 

قائد  بني  التوتر  زاد  الذي  الأمر  عمار(،  )اأبو  عرفات  يا�رس  الفل�ضطينية  الثورة  لقوات 

تنظيم الأر�ش املحتلة الرائد ح�ضني اخلطيب، يا�رس عرفات، ومتخ�ش عنه ت�رسيح ثالثني 

�ضابطاً من ج.ت.ف، بدءاً من رئي�ش الأركان العميد عبد الرزاق اليحيى، وانتهاء بالنقيب 

املطلوبة،  الغاية  التنظيم لتحقيق  اأموال  للتالعب و�رسقة  املجال  ح�ضني اخلطيب، وُترك 

يحيى  الرائد  وتوىل  اخلارج،  ويف  املحتلة  الأر�ش  يف  ق.ت.�ش  وجود  على  الق�ضاء  وهي 

 .
264

ُمرجتى قيادة التنظيم بدلً من الرائد ح�ضني اخلطيب

 مقابلة مع اإبراهيم ف�ضل القيق، 2007/7/3.
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 مقابلة مع حممد العبادي، 2007/7/14.
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 مقابلة مع فاطمة احللبي، 2007/8/26.
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 مقابلة مع ح�ضني اخلطيب، 2009/1/25.
264
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ويف لقائنا مع العميد املتقاعد م�ضباح البديري، ثاين رئي�ش اأركان لـ ج.ت.ف، يف منزله 

يف  �ضورية يف 2009/2/15، و�ضوؤاله: على من تقع الالئمة يف اإنهاء دور ق.ت.�ش يف الأر�ش 

املحتلة؟ حتفظ يف البداية عن الإجابة، وعندما قلنا له اإن جميع الأ�ضخا�ش الذين قابلناهم 

و�ضاألناهم ذلك ال�ضوؤال كانت اإجاباتهم هي اأن امل�ضوؤول هو رئي�ش اأركان ج.ت.ف العميد 

امل�ضوؤلية  تقع  امل�ضوؤول،  اأنا  “ل�ضت  �ضوته  وباأعلى  ُمنفعالً  اأجاب  البديري،  م�ضباح 

“الرائد حممد  على يا�رس عرفات وعلى الذين �رسقوا الأموال”، فقلنا: من هم؟ فاأجاب: 

ال�ضاوي�ش، الذي اعتقلته وو�ضعته يف ال�ضجن، والرائد يحيى ُمرجتى الذي هرب و�ضلم 

نف�ضه لل�ضفارة امل�رسية”، فقلنا ذلك عن غزة، وماذا عن ال�ضفة الغربية؟! فقال: “كذلك 

البديري  العميد  الت�ضجيل، رف�ش  اأردنا  الغربية”، وعندما  فعل جنيب الأحمد يف ال�ضفة 

ومل ي�ضمح لنا. 

�ضهرية  رواتب  ت�رسف  مل  ق.ت.�ش  اأن  �ضعد:  حمارب  �ضالمة  رزق  الفدائي  وذكر 

اأ�ضهر بداأ �رسف الرواتب وفق املوقع  يف بداية الأمر، ولكن بعد فرتة ل تقل عن ثمانية 

التنظيمي، فكان ُمرتب الفدائي 200 لرية اإ�رسائيلية، �ضواء اأكان الفدائي �ضجيناً اأم طليقاً، 

 .
265

وم�ضوؤول املجموعة ي�رسف له 250 لرية اإ�رسائيلية 

اإليه  يتوجهون  زيدية  اإ�ضحاق  يعرفون  الذين  املطاردين  الفدائيني  بع�ش  كان 

اأ�رسهم  اإىل  املُعتقلني  ُمرتبات  بتو�ضيل  تقوم  زوجته  وكانت  رواتبهم،  ل�ضتالم 

بع�ش  تو�ضيل  يف  الودية  خلف  احلاج  ا�ضتُخدم  كما  متنكرة،  وهي  زوجاتهم  اأو 

.
266

املعتقلني مرتبات 

ب�ضكل  رواتب  لهم  ت�رسف  مل  اأنه  الن�ضطة  العنا�رس  اأحد  اأفاد  غزة،  مدينة  ويف 

ويذكر  العدو،  �ضّد  عملية  اأي  جناح  بعد  مالية  مكافاآت  لهم  ي�رسف  كان  بل  منظم، 

كامل الدرد�ضاوي اأنه �رُسف لهم بعد تنفيذ عمليتني مكافاأة مالية ل تتعدى ع�رس لريات 

الزق:  �ضليمان  حممود  وقال   .
267

عابد نبيل  خالل  من  وذلك  حينها،  يف  اإ�رسائيلية 

ا�ضتالمه  املال كراتب �ضهري رف�ضنا  امليداين نبيل عابد بع�ش  القائد  لنا  اأح�رس  عندما 

 مقابلة مع رزق حمارب �ضعد، 2007/7/18.
265

 مقابلة �ضخ�ضية مع اإ�ضحق عبد ربه زيدية، ع�ضو احتاد عمال فل�ضطني، اأحد موؤيدي ق.ت.�ش، يف ال�ضجاعية، 
266

غزة، 2007/7/22.

 مقابلة مع كامل الدرد�ضاوي، 2007/7/20.
267
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واعتربنا ذلك نوعاً من الإهانة بالرغم من تو�ضيحه لنا اأن ذلك جزء من حّق كّل مقاتل، 

وكان رف�ضنا ل�ضتالم املرتب هو بدافع وطني حم�ش، لأننا نعترب اأن النتماء هو عطاء 

 .
268

ول ُيقدر بثمن

واأما طالل طراد حمي�ضن، فقد اأفاد باأنه كان ُي�رسف لهم مرتب �ضهري يف اأثناء العمل 

يف �ضفوف ق.ت.�ش، وقيمته 200 لرية اإ�رسائيلية اأي ما يعادل 20 ديناراً اأردنياً، اإل اأنهم 

 .
269

كانوا ي�ضتخدمونه لتغطية نفقات العمل والتحرك ونقل بع�ش ما يلزم للعمل الفدائي

ديناراً   25 بقيمة  الراتب  طاف�ش  حممود  اهلل  عبد  عن  ينقطع  مل  بالتنظيم  التحاقه  ومنذ 

ُي�رسف  كان  كما   .
270

وموؤثرة ناجحة  عملية  لكل  حوافز  �رسف  اإىل  بالإ�ضافة  اأردنياً، 

ر�ضيد  م�ضطفى  ويقول   .
271ً

�ضهريا اأردنياً  ديناراً   20 مبلغ  وزمالئه  ال�ضيفي  ملحمد 

حمدونة: عندما دخلنا العمل الفدائي مل نفكر يف م�ضاألة الرواتب على الإطالق، وبعد فرتة 

اأذكر كم مرة  اأردنية، ول  10 دنانري  �رُسفت لنا بع�ش املبالغ الب�ضيطة، التي ل تتجاوز 

املرتب  القيادة هناك �رسف  ال�ضمالية بداأت  املنطقة  مّت �رسفها، ويف املجموعة ذاتها من 

مطر  اأبو  يعقوب  لإبراهيم  �رُسف  فقد  الأول،  ال�ضهر  منذ  اجلديدة  للعنا�رس  ال�ضهري 

مرتب بقيمة 25 ديناراً اأردنياً، ويقول “لكننا رف�ضنا ا�ضتالمها على اعتبار اأننا فدائيون، 

. وذكر 
نعطي ول ناأخذ، اإل اأنهم اأجربونا على ا�ضتالم املرتب الذي كان ي�رسف لنا”272

حممود عبد ربه زيدان اأنه: 

مّت �رسف راتب 200 لرية اإ�رسائيلية للعن�رس املطارد، و250 لرية اإ�رسائيلية 

لقائد املجموعة املطارد، وكان ُي�رسف 50 لرية اإ�رسائيلية للعن�رس غري املطارد، 

�ضبتمرب  اأيلول/  حرب  بعد  الرواتب  انقطعت  وقد  الأموال.  تتوفر  حني  وذلك 

1970، بعد انقطاع الت�ضالت مع القيادة يف الأردن، ومل نح�ضل على اأي فل�ش 

 .
ابتداء من �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2731971

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممود �ضليمان الزق، ع�ضو مكتب �ضيا�ضي جلبهة الن�ضال ال�ضعبي، ع�ضو هيئة العمل 
268

الوطني بغزة، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف غزة، 2007/12/4.

 مقابلة مع طالل حمي�ضن، 2007/12/3.
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 مقابلة مع عبد اهلل طاف�ش، 2008/1/22.
270

 مقابلة مع حممد يو�ضف ال�ضيفي، 2008/2/26. 
271

 مقابلة مع اإبراهيم يعقوب اأبو مطر، 2007/8/22.
272

 مقابلة مع حممود عبد ربه زيدان، 2007/12/2.
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اأيلول/  �ضهر  مرتب  ا�ضتلمنا  لقد  عيطة:  اأبو  حممود  الرازق  عبد  احلي  عبد  ويقول 

، فيما ذكر الفدائي ح�ضن حممد �ضعيد اجلمل اأن: 
�ضبتمرب 2741971

اإل  املجموعة  لكل  �ضهرياً  راتباً  علينا  عر�ش  ع�ضام(  )اأبو  ُمهرة  حممود 

األّح  وعندما  لنا  هدفاً  لي�ضت  املادة  لأن  الراتب؛  ا�ضتالم  رف�ضت  جمموعتنا  اأن 

الراتب  ذلك  يقدم  اأن  منه  طلبنا  الراتب،  ا�ضتالم  على  ُمهرة  حممود  امل�ضوؤول 

ب�ضكل تربع منا اإىل بناء ملجئ بخ�ضو�ش زميلنا علي خ�رس )اأبو فكري( الذي 

.
275

تعر�ش للمطاردة، وبقينا على ذلك احلال دون راتب حتى مّت اعتقالنا

 ونحن نرى اأن م�ضاألة الرواتب التي كانت مفرو�ضة من القيادة يف اخلارج مل تكن 

املنتمني  لل�ضباب  بالن�ضبة  اأهمية  املحتلة، ومل تكن ذات  الأر�ش  اإىل  ُمنتظمة يف و�ضولها 

اأن العمل الفدائي هو واجب وطني ل  للعمل الفدائي، لأن الغالبية الُعظمى كانت توؤمن 

املجموعة  اأفراد  بني  حتى  املرتب،  قيمة  تذكر  يف  اختالفاً  نرى  ولذلك  اأجراً،  ي�ضتوجب 

الواحدة. وقد ا�ضتغل بع�ش امل�ضوؤولني �ضدق امل�ضاعر الوطنية لدى العديد من ال�ضباب، 

بالعمل،  اخلا�ضة  املُتطلبات  بع�ش  لتغطية  اأو  كاإعانات  الب�ضيط،  ال�ضيء  لهم  ف�رسفوا 

الفدائي  بالعمل  التحقوا  الذين  باأن  نعرتف،  اأن  بّد  ل  وهنا  “جيوبهم”.   يف  املال  ليبقى 

الفدائي وعّده م�رسوعاً وطنياً،  اآمن بالعمل  النا�ش، فمنهم من  الفل�ضطيني �ضنفان من 

هبت  “اإذا  يقول  حاله  ول�ضان  ا�ضتثمارياً،  م�رسوعاً  وعّده  مب�ضلحته  اآمن  من  ومنهم 

فاغتنمها”.  رياحك 

رابعًا: اجلهاز الأمني لـ ق.ت.�ض:

بالتعامل  امل�ضبوهني  ومتابعة  مراقبة  مهمته  اأمني،  جهاز  ق.ت.�ش  لتنظيم  كان 

بالعمل  اخلا�ضة  التقارير  ورفع  الع�ضكرية  العمليات  متابعة  اإىل  بالإ�ضافة  العدو،  مع 

للتحقيق  كان  �ضواء  الع�ضكرية،  املجموعات  توجيه  �ضوئها  على  يتم  والتي  الع�ضكري، 

�رسعة  اإىل  حتتاج  التي  املواقف  بع�ش  تطراأ  وقد  اأخرى،  مهمة  لتنفيذ  اأم  ما،  ق�ضية  يف 

 مقابلة مع عبد احلي اأبو عيطة، 2008/1/30.
274

 مقابلة مع ح�ضن اجلمل، 2008/2/6.
275
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ع�ضكرية،  عملية  لتنفيذ  الر�ضد  عملية  مثل  املكلفني،  اأنف�ضهم  الأ�ضخا�ش  من  الت�رسف، 

.
276

فتقوم املجموعة بالر�ضد بنف�ضها وجمع املعلومات الالزمة لنجاح العملية

وخا�ضة  العدو  مع  مرتبطني  كانوا  الذين  من  عدد  باإ�ضالح  ق.ت.�ش  قيادة  قامت   

العرتافات  وت�ضجيل  حتقيق  يجري  وكان  بالدماء،  اأيديهم  تتلطخ  مل  الذين  املبتدئني، 

واإدانته  العدو،  مع  متعاون  �ضخ�ش  اأي  عن  املعلومات  اإثبات  حالة  ويف   ،
277

عميل لكل 

بالعمالة،  املتهم  كان  اإذا  واأما  اإعدامه،  يتم  القتل،  يف  الت�ضبب  اأو  قتل،  جرمية  بارتكاب 

الفدائيني، في�ضتتاب، ويحذر  اأحد من  اأو مل يت�ضبب يف قتل  العدو،  التعامل مع  يف بداية 

لفرتة  واملتابعة  للمراقبة  ويخ�ضع  العدو،  مع  عمالته  عن  يرتاجع  مل  اإذا  بالقتل  ويهدد 

ال�ضهيد  عن  ُروي  ما  وح�ضب  بالعمالة،  املتورطني  اإ�ضالح  حماولت  ومن   .
278

طويلة

و�ضفي رحمه اهلل، حيث قال: 

اإن علي نا�رس وعطا اهلل نا�رس ُمتورطان بالعمالة مع جهاز الأمن الإ�رسائيلي، 

بالتنظيم  اإحلاقهم  خالل  من  اإ�ضالحهما  الب�ضيلي،  حممد  القائد  حاول  وقد 

وتكليفهم مبهمات فدائية ل يقل احلكم فيها عن ال�ضجن املوؤبد، فتّم تكليفهم بتنفيذ 

عملية �رسب ماتور ماء ]مولد كهربائي ل�ضحب املياه[ يف بيت حانون، وامل�ضاركة 

من  وهّن  واعتماد(  )القرعة  الإ�رسائيلي  الأمن  جهاز  مع  عميلتني  قتل  عملية  يف 

.
279

منطقة بيت لهيا

ويف ال�ضياق ذاته يقول الفدائي علي حممد خ�رس:  

لقد �ضدرت اإلينا الأوامر من القائد العام لقوات التحرير ال�ضعبية بعدم اإعدام 

اإىل الإيذاء؛  اأّي مواطن مل تثبت عمالته، من خالل التحقيق النزيه بدون اللجوء 

جهاز  عرب  احلي  ب�ضوته  اعرتافاته  ت�ضجل  اأن  اعرتافه  حالة  يف  بّد  ل  وكذلك 

دم�ضق  من  يبث  الذي  فل�ضطني  �ضوت  اإىل  العرتافات  تلك  وتر�ضل  ت�ضجيل، 

ل�ضالح تنظيم قوات التحرير ال�ضعبية.

 مقابلة مع اإبراهيم يعقوب اأبو مطر، 2007/8/22.
276

 مقابلة مع حممود عبد ربه زيدان، 2007/12/2.
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 مقابلة مع اإبراهيم يعقوب اأبو مطر، 2007/8/22.
278

 مقابلة مع رم�ضان عطية اأبو قمر، 2007/9/6.
279
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ومن اجلدير بالذكر اأنه كان يف �ضنة 1970 رجالن من امل�ضبوهني بعالقة عمالة مع 

وبالفعل  عليهما،  القب�ش  باإلقاء  اأمر  ق.ت.�ش  لعنا�رس  �ضدر  وقد  الإ�رسائيلي  العدو 

مّت اإلقاء القب�ش عليهما، ومّت التحقيق معهما ومل يعرتفا ب�ضيء، وعلى �ضوء ذلك قام 

يف  �ضكناهم  منطقة  اإىل  تو�ضيلهم  اأجل  من  نفقتهم،  على  �ضيارة  با�ضتئجار  املحققون 

بيت لهيا، وعندما علم القائد العام زياد احل�ضيني بذلك قال: لو كنت اأعلم باعتقالهم 

.
280ً

خريا فعلتم  ولكنكم  باإعدامهم،  لأمرت  لديكم 

اإ�ضقاط  على  اهتمامهم  يركزون  الإ�رسائيلية  املخابرات  رجال  كان  رفح  مدينة  ويف 

وجتنيد اأ�ضحاب البيارات الزراعية، وخ�ضو�ضاً بيارات احلم�ضيات التي ا�ضتهرت رفح 

بزراعتها، والتي ُتعّد املالذ الآمن للفدائيني املطاردين، اإل اأنهم مل يفلحوا يف ذلك مع عائلة 

لكل  رعاية  من  تقدمه  وما  ال�رسية،  بالقواعد  جميعاً  بياراتها  ا�ضتهرت  التي  القا�ضي، 

مقاتل وفدائي فل�ضطيني دون متييز، ولالأمانة والتاريخ فاإنه مل ي�ضجل على هذه العائلة 

وكذلك  الفل�ضطيني،  الوطني  العمل  يف  رجالها  جميع  انخرط  بل  �ضلبية،  مالحظة  اأدنى 

اأثناء خروج املطاردين  الن�ضاء الالتي قدّمن الطعام واملاء وُقمن بعمليات ال�ضتطالع يف 

من البيارات اأو العودة اإليها.

مدينة  �ضمال  يف  العمالء  من  ُقدمت  التي  املعلومات  اإثر  وعلى   ،1970/1/21 ليلة  ويف 

رفح، قام اجلي�ش الإ�رسائيلي بتطويق املنطقة، وا�ضتبك مع املطاردين، فا�ضت�ضهد زيدان 

�ضعيد الأخر�ش، واأ�ضيب عبد اهلل اأبو نقرية، ويف اليوم التايل كانت ردة فعل قيادة التنظيم 

منطقة  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  مع  بالعمالة  امل�ضبوهني  لكل  اعتقالت  حملة  يف  متثلت  قد 

ظ(،  اأبو  و)م.  ج(،  ال  )ن.  من  كل  اعرتاف  عن  اأ�ضفر  ميداين  حتقيق  واإجراء  احلدث، 

اأبو ظ( ليكون  الثالث )ح.  الأول والثاين، واإ�ضابة  املتهمني  اإعدام  مّت  اأبو ظ(، وقد  و)ح. 

 .
281

عربة لغريه

كما جنح جهاز الأمن الإ�رسائيلي )ال�ضاباك( Shabak، يف اخرتاق اإحدى املجموعات 

يف منطقة جباليا، من خالل �ضاب ان�ضم حديثاً اإىل قوات التحرير ال�ضعبية يف �ضنة 1971، 

املخابرات  بلغ  الذي  العميل  واأما  نوفل.  املجيد  عبد  الفدائي  ت�ضفية  عن  امل�ضوؤول  وهو 

الإ�رسائيلية عن ملجاأ الفدائيني فقد جاء من اخلارج، من خالل جمع ال�ضمل الذي ح�ضل 

 مقابلة �ضخ�ضية مع علي حممد خ�رس، مقدم متقاعد، اأحد عنا�رس ق.ت.�ش، يف جباليا، 2008/2/24. 
280

 مقابلة �ضخ�ضية مع حممد �ضبح القا�ضي، يف البيارة برفح، 2007/11/9. 
281
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عليه مقابل ارتباطه، وتعامله مع جهاز املخابرات، وكان معه ثالث ن�ضاء من املنطقة، وبعد 

لقي القب�ش على ذلك العميل، واعرتف بعمالته مع 
ُ
ا�ضت�ضهاد ال�ضباب الفدائيني يف امللجاأ، اأ

العدو وتبليغه عن امللجاأ، و�ضدر قرار اإعدامه اأمام اأعني النا�ش واجلي�ش الإ�رسائيلي، ومّت 

.
282

اإعدامه يف بركة اأبو را�ضد

لقي القب�ش على الفدائي خالد 
ُ
اأ اأ�ضهر من املطاردة يف مع�ضكر جباليا،  وبعد خم�ضة 

عبد القادر �ضليم زيارة، عندما فر�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي طوقاً على املنطقة يف 1971/9/7، 

وكذلك اعتقل عدد من املطاردين واملدنيني الذين كانوا ي�ضاعدون املطاردين، ومّت ك�ضف 

ال�ضديد  ي�ضتد احل�ضار، ولالأ�ضف  اإليها عندما  املطاردون  يلجاأ  التي كان  القواعد  بع�ش 

فقد اكتُ�ضف فيما بعد العتقال اأن اأحد املطاردين كان مرتبطاً بجهاز الأمن الإ�رسائيلي، 

قبل  من  للتحقيق  خ�ضع 
ُ
اأ اأمره،  واكت�ضاف  زمالئه  اعتقال  وبعد  احلي،  عبد  حممد  وهو 

الإ�رسائيلي،  الأمن  مع  بالعمالة  اعرتافه  بعد  اإعدامه  ومّت  املعتقل  خارج  املجموعات 

.
283

وبتقدميه اأخطر واأهم املعلومات

واملجموعات  الفل�ضطينية  التنظيمات  اخرتاق  يف  الإ�رسائيلي  الأمن  جهاز  جنح 

الفدائية �ضواء كان ذلك يف الأر�ش املحتلة، اأم خارجها حيث توجد قيادة العمل الفدائي، 

يف  يرغبون  الذي  ال�ضخ�ش  لنف�ضية  دقيقة  بدرا�ضة  يقومون  املخابرات  رجال  وكان 

العنا�رس  ال�ضالح، ومراقبة  ا�ضتخدام  العمالء، ويقومون بتدريبه على  اإحلاقه بطابور 

الوطنية،  الأعمال  يف  بامل�ضاركة  والتظاهر  �ضفوفها،  يف  النخراط  وكيفية  الفدائية، 

وكيفية  ال�رسية،  التقارير  وكتابة  ذلك،  يف  رغبوا  اإذا  الذخرية  اأو  بال�ضالح  وتزويدهم 

املخابرات  رجل  ويعمل  اأحد.  به  ي�ضك  اأو  يراه  اأن  دون  املخابرات  �ضابط  مع  اللتقاء 

امل�ضكرات،  و�رسب  كالزنا  الرذيلة،  يف  واإ�ضقاطه  العميل  توريط  على  الإ�رسائيلي 

اجلرائم  لتلك  ارتكابه  اأثناء  يف  بت�ضويره  فيقوم  الأبرياء،  وقتل  املخدرات،  وتعاطي 

.
284

لي�ضمن ا�ضتمراره يف العمالة وعدم الرتاجع

2007/10/1. ومنطقة بركة اأبو را�ضد هي ُم�ضتنقع ملياه ال�ضتاء يف ُمع�ضكر   مقابلة مع عبد اهلل جاد اهلل ياغي، 
282

جباليا، ُعرفت با�ضم بركة اأبو را�ضد، وكثرياً ما كان يتم فيها اإعدام العمالء املتعاونني مع الحتالل الإ�رسائيلي 

يف منطقة جباليا.

 مقابلة مع خالد زيارة، 2007/12/13.
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 مقابلة مع عبد الكرمي احل�ضا�ش، 2009/4/3.
284
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بخلية  ليلتحق  فاأتى  �رسياً،  عميالً  تنظم  اأن  الإ�رسائيلية  املخابرات  وا�ضتطاعت 

يدوية  قنبلة  باإلقاء  فكلف  اختباره  واأرادت  املطاردة،  اخللية  منه  فارتابت  م�ضلحة، 

الثقة  تكون  ل  اأن  العادة  اإذ من  ال�ضوارع،  اأحد  الإ�رسائيلية يف  الدوريات  اإحدى  على 

العميل  فاأبلغ  الأقل،  على  جندياً  قتل  اإذا  اإل  امل�ضلح  للعمل  املتطوع  املرء  يف  كاملة 

اإلقاء  تنفيذ  العميل  من  طلب  باأن  تعديالً  فاأجرى  بذلك،  به  املرتبط  املخابرات  �ضابط 

اجتاه  القنبلة  يلقي  اأن  عليه  ولكن  ب�رسعة،  ع�ضكرية  �ضيارة  مرور  حني  القنبلة 

لإيهام  الإ�رسائيلية  املخابرات  من  حماولة  يف  الر�ضيف،  على  بالعرب  يعج  مقهى 

حني  الفدائي  العمل  على  ينقمون  النا�ش  وجلعل  مل�ش،  الرجل  هذا  باأن  اخللية 

واجلروح.  للقتل  يتعر�ضون 

بالذهول  اأ�ضيبت  العملية  نتيجة  على  املطاردين  خلية  اطلعت  اأن  وبعد 

تدحرجت  القنبلة  ولكن  ال�ضيارة  اإ�ضابة  ا�ضتهدف  اأنه  العميل  وادعى  والده�ضة، 

يلتحق  اأن  املخابرات  �ضابط  منه  طلب  ثم  ال�ضكوك.  حوله  فدارت  الهدف،  واأخطاأت 

اأن يطارد،  املجموعة  ف�ضاأل م�ضوؤول  اأ�ضاليبهم ومابئهم،  ليتعرف على  باملطاردين 

لقوات  مطلوب  غري  زال  ما  واأنه  املطاردة،  على  مبكراً  زال  ما  الوقت  اأن  عليه  فرد 

عملية  يف  فاأ�رسكوه  وغربلته،  العميل  لكت�ضاف  خطة  املجموعة  فر�ضمت  العدو، 

الن�ضحاب  وقت  النار  اإطالق  من  املجموعة  م�ضوؤول  وحذر  ع�ضكري،  هدف  �ضد 

الإ�رسائيلي  ال�ضابط  وكان  املن�ضحبة،  املجموعة  �ضري  وجهة  العدو  يحدد  ل  كي 

وقت  �ضلية  يطلق  اأن  ع�ضكرية  عملية  يف  امل�ضاركة  على  اأجرب  اإن  العميل  اأو�ضى  قد 

متابعتها.  من  اجلي�ش  ليتمكن  املهاجمة،  املجموعة  ان�ضحاب  جهة  حتدد  الن�ضحاب 

طريق  عن  حدث  ذلك  باأن  اأجاب  بالتحذير،  تلتزم  ومل  النار  تطلق  ملاذا  �ضئل  وعندما 

حوله.  ال�ضكوك  فازدادت  اخلطاأ، 

وهما  العملية  يف  �ضاركا  قد  �رسيني  �ضقيقني  على  التعرف  من  العميل  متكن  كما 

قوات  وتظاهرت  مبا�رسة،  العملية  بعد  عليهما  القب�ش  فاألقي  مطاردين،  غري 

ذلك  زرع  بهدف  ذلك  وكان  فهرب،  اعتقاله  بحجة  العميل  بيت  مبداهمة  الحتالل 

العميل بني املطاردين ليقوم بك�ضفهم، وزوده �ضابط املخابرات بثالث قنابل، فاأخذ 

املجموعة  مكان  عن  ي�ضاأل  واأخذ  مطارد،  اأنه  بحجة  واحلواري  احلارات  يف  يتجول 

عن  هذا  �ضاأله  اخللية  م�ضوؤول  مع  بال�ضدفة  التقى  وعندما  اإليها،  لين�ضم  املطاردة 
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امل�ضوؤول  من  وطلب  احلقول،  اأحد  �ضياج  يف  عليها  عرث  اأنه  فادعى  القنابل،  م�ضدر 

يعد  وهو  الأخري  هذا  على  عرث  قد  العميل  وكان  املطاردة،  املجموعة  اإىل  الن�ضمام 

العميل  وغادر  امللجاأ،  بناء  بعد  ذلك  من  تتمكن  �ضنجعلك  وقال  خرياً،  فوعده  ملجاأ، 

خليته.   باقي  مع  املكان  وغادر  مكانه،  ومتويه  امللجاأ  بردم  امل�ضوؤول  ف�ضارع  املكان، 

وبعد يومني داهمت قوة من اجلي�ش مكان امللجاأ ومل تعرث له على اأثر، فارتاب �ضابط 

هدموا  لذا  به،  تثق  ل  املجموعة  لأن  خطر؛  يف  العميل  اأن  واأدرك  الأمر،  من  املخابرات 

م�ضوؤول  مع  �رسبه  الذي  باملوعد  التقيد  منه  وطلب  مالحمه،  واأخفوا  راآه  الذي  امللجاأ 

اخللية  م�ضوؤول  قرر  املنا�ضب.  الوقت  يف  �ضينقذه  واأنه  ال�ضديد،  احلذر  والتزام  اخللية 

اأن ي�ضتبق املوعد امل�رسوب ويذهب اإىل بيت املتهم ليحقق معه، وذهب اإىل بيته بالرغم 

من حتذير رفاقه له، وقبل اأن ي�ضل اإىل البيت اأم�ضك بذراعه اأحد النا�ش ممن يعرفونه، 

وقال له: ابتعد من هنا اإنهم حول البيت الذي اأمامك بالع�رسات، وفوق اأ�ضطح املنازل، 

كلب  على   UZI عوزي  ر�ضا�ش  من  النار  العميل  اأطلق  وفجاأة  الرجوع.  على  واأجربه 

ي�ضري يف الظالم نحو بيته، ظناً منه اأّن هذا ما هو اإل رجل مي�ضي على يديه ورجليه وهو 

اأربك اجلنود الذين يعتلون املنازل، فاأطلق  طليعة ملجموعة فدائية لقتحام منزله، مما 

اأحدهم قذيفة على البيت لعتقاده اأن بيت العميل دوهم من قبل الفدائيني، فاأرداه قتيالً 

.
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وجرح بع�ش اجلنود

 مقابلة مع عبد الكرمي احل�ضا�ش، 2009/4/3.
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