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 ملخص 
م وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، تأثيره الكبير 0946كان لنكبة عام 

سياسيًا، كانت األرض على أوضاع الالجوين الفلسطينيين، اقتصاديًا، اجتماعيًا، 
التي هجر منها أغلب الالجوين الذين لجأوا إلى قطاع غزة، ال تبعد إال أمتارًا عن 
الخيام التي أصبحت مأواهم، وأصبح خط الهدنة أو خط وقف إطالق النار، هو 
الذي يفصل بينهم وبين األرض التي احُتلت أو ُشّرُدوا منها، وال يستطيعون 

بدأت عمليات عبور خط الُهدنة عبر التسلل الليلي ثم الوصول إليها، من هنا 
تطورت إلى عمليات عسكرية فردية فعمليات منظمة، وتوجت بعمل عسكري بدعم 
ورعاية مصرية حيث ُكلف مصطفى حافظ الذي قاد الحركة الفداوية في قطاع غزة 

م، بتشكيل خاليا مسلحة ثم تطورت حتى 0928م سبتمبر 0924في الفترة يناير 
، وأصبح هناف نوعية في العمل العسكري الذي تحول إلى 040بحت الكتيبة أص

عمل منظم يتم برعاية مصرية وتطورت عملياته لتشمل غالبية  األراضي المحتلة، 
 وكان لها تأثير كبير على مجمل أوضاع قطاع غزة.

 ، قطاع غزة. 040: مصطفى حافظ، الفداويون، كتيبة الكلمات المفتاحية
Abstract 
Mustafa Hafez and his role in founding the battalion (141) 

Fedayeen {March 1955- July 1956}. 

The 1948 catastrophe (Al-Nakba) and the expulsion of 

Palestinians from their land had great impacts on the 

conditions of the Palestinian refugees economically, socially 

and politically. The land, which most refugees immigrated 

from, was only meters away from tents that had become their 

shelter. Moreover, the cease- fire line separated between them 

and their unreachable land. From here began the crossing of 

the imaginary line through the night infiltration and then 

developed into individual military operations followed by 

organized operations and culminated in military action with 

Egyptian support. Mustafa H Hafez, the leader of the 
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commando movement in Gaza strip in the period from January 

1954 to September 1956, formed armed cells and then 

developed until they became the battalion 141. There was 

awareness in the military action, which turned into organized 

work and developed its operations to include all the occupied 

territories. It also had a noticeable impact on the overall 

conditions of Gaza strip. 
Key words: Mustafa Hafez, Fedayeen, The Battalion 141, 
Gaza Strip.  

 مقدمة:
م وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، تأثيره الكبير على 0946كان لنكبة 

نيين: والسيما في قطاع غزة، حيث ال تبعد أراضيهم التي أوضاع الالجوين الفلسطي
روا منها إال أمتارًا عن الخيام التي أصبحت مأواهم، يفصلهم خط وهمي ُيسمى  ُهجِّ
خط الهدنة، أو خط وقف إطالق النار، من هنا بدأت عمليات التسلل الليلي، ثم 

سكري ُمنّظم تطورت إلى عمليات عسكرية فردية فعمليات منظمة، وتوجت بعمل ع
بدعم ورعاية مصرية حيث كلف مصطفى حافظ الذي قاد الحركة الفداوية 

أيلول )سبتمبر(  -م0924الفلسطينية في قطاع غزة في الفترة كانون الثاني )يناير( 
م، وكان لهذه العمليات ردود فعل إسراويلية، كان لها التأثير الكبير في 0928

 لمنطقة.التطورات السياسية والتي أثرت على ا
 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على فترة مهمة من تاريخ القضية 
م، وما واكبها من تعديات 0946الفلسطينية وهي السنوات التي أعقبت نكبة 

إسراويلية على قطاع غزة، والدور الذي لعبة قطاع غزة في خلط األوراق السياسية 
طاع غزة على الهوية الفلسطينية ومنه انطلقت بدايات في المنطقة، حيث حافظ ق

 العمل العسكري الُمنظم. 
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 أهداف الدراسة:
إبراز الدور الذي لعبة مصطفى حافظ في توجيه وقيادة العمل العسكري  -

 في قطاع غزة في الفترة موضوع البحث.
 تسليط الضوء على نشأة العمل الفداوي في قطاع غزة بعد النكبة. -
ير هذه العمليات على مجمل األوضاع السياسية في المنطقة دراسة تأث -

 عامة والقضية الفلسطينية خاصة.
 التعرف على شخصية الُمقدم مصطفى حافظ. -
عداد وتدريب عناصر الكتيبة  - دور مصطفى حافظ في تشكيل وتعبوة واا

040. 
، وانعكاساتها عربيًا 040الوقوف على أبرز نشاطات عناصر الكتيبة  -

سراويلياً   .واا
التعرف على النهاية المؤلمة لحياة المقدم مصطفى حافظ، ورد فعل  -

 عناصر الكتيبة.
 . 040التعرف على نهاية دور عناصر الكتيبة  -

 منهج الدراسة:
اتبع الباحث في دراسته منهج البحث التاريخي )الوصفي والتحليلي( واعتمد على 

ى روايات شفوية من عدد من المراجع والمصادر العربية، إضافة إلى الحصول عل
، أو من عايد تلف الفترة، وكان للرواية 040أشخاص كان لهم عالقة بالكتيبة 

 الشفوية والمقابالت الشخصية مع من عايد وصنع الحدث مكانه في هذه الدراسة.
 أقسام الدراسة:

 قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة مباحث:
شأته وُخصص المبحث تحدث في المبحث األول عن مولد مصطفى حافظ ون

الثاني للحديث عن قطاع غزة وبدايات العمل العسكري غير المنظم وعمليات 
م 0922التسلل خلف الحدود، وتناول المبحث الثالث أثر حادث شباط )فبراير( 
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على مجمل األوضاع في قطاع غزة، ونظرة الحكومة المصرية إلى دور مصطفى 
وانطالقتها وأهم عملياتها، وتحدث )فداويون(  040حافظ في تشكيل الكتيبة 

المبحث الرابع عن ردود الفعل االسراويلية حتى استشهاد مصطفى حافظ والوقف 
النهاوي للعمل العسكري باندالع العدوان الثالثي وسقوط قطاع غزة تحت االحتالل 

 م. 0928اإلسراويلي في تشرين األول )أكتوبر( 

 مولد مصطفى حافظ ونشأته: المبحث األول:
ولد مصطفى محمد إبراهيم حافظ في الخامس والعشرين من كانون األول 

م، في قرية كفر أبو النجا، من أعمال طنطا عاصمة 0921)ديسمبر( سنة 
محافظة الغربية في دلتا النيل في جمهورية مصر العربية، فكان المولود الثاني 

سماعيل، ع ، )1(لى التواليألبويه، بعد أخيه األكبر محمد وقبل أخويه أحمد، واا
 التحق بمدرسة فؤاد األول الثانوية في القاهرة )الحسينية اآلن( مع أنور السادات

م ومنهم انضم إلى فرقتي كرة القدم، وتنس الطاولة، 0933عام  وخالد محي الدين
كما مارس السباحة، شارف في المظاهرات الحاشدة التي طالما نظمها طلبة مدرسة 

 )2(م للمطالبة باستقالل البالد.0938-م0932فؤاد فيما بين سنتي 
                                                           

، القاهرة: مركز يافا للدراسات والنشر، 0مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ط ( كريم، محمد:1)
 .03م، ص 0996

 ( هو ثالث رويس لجمهورية مصر العربية، ولد عام 0960أكتوبر  8-م0906ديسمبر  22أنور السادات )م
ط األحرار التي قامت بالثورة على م، وانضم إلى حركة الضبا0936م، وتخرج من األكاديمية العسكرية عام 0960

الملف فاروق. وتقلد عدة مناصب منذ ذلف الحين حتى ناوب للرويس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته أصبح رويس 
 م.0960أكتوبر  8جمهورية مصر العربية الثالث، ُقتل في حادث المنصة الشهير 

 . 023، ص 0992، القاهرة: دار المعارف، 3، ط3انظر: موسوعة السياسة، ج
  م، ذو 2106م وتوفي في مايو 0922خالد محي الدين: سياسي مصري وأحد الضبط األحرار، ولد في أغسطس

 فكر يساري، ومؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي في مصر.
 .  040، ص 4انظر: موسوعة السياسة، ج

رية المجلس األعلى لرعاية الشباب، أبو الحجاج، حافظ: شهيد العروبة مصطفى حافظ، القاهرة: رواسة الجمهو  )2)
 22، ص 0981
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م على البكالوريا )شهادة الثانوية العامة( ضمن المتفوقين، قدم 0936حصل عام 
أوراقه إلى الكلية الحربية المصرية في القاهرة وحصل على التقدير األول للطالب 

ًا تجلت هوايته في ركوب الخيل مما أهله للتفوق الحق )1(مصطفى حافظ )متقدم(
م وكان تقديره جيد جدًا، 0941في سالح الفرسان، تخرج من الكلية الحربية عام 

 طالبًا. 221من عدد  24وجاء ترتيبه 
 خبراته العسكرية:

م مالزمًا ثانيًا في سالح الفرسان، 0940عين في السابع من أيلول )سبتمبر( 
عسكرية، ثم م على دورة في علوم الطبوغرافيا ال0942وحصل في حزيران )يونيو( 

م 0943انضم إلى "دورة في المخابرات" وحصل في األول من أيلول )سبتمبر( 
على شهادة الدورة، وجاء ترتيبه الثاني بين الطلبة الخريجين من الدورة، وورد في 
التقرير الخاص به في هذه الفقرة "... يصلح للقيام بأعمال ضابط في مخابرات 

جيدة للغاية، يفيد سالحه في أعمال المخابرات  لواء فرسان، أعماله خالل الدورة،
 )2(عمومًا ...".

م حصل على "دورة قراءة صورة فوتوغرافية " بمرتبة ممتاز 0943في العام نفسه 
 )3(واكد تقريره بأن "... كفاءته الفنية جيدة وسرعان ما ترقى إلى رتبة مالزم أول".

جيد جدًا ووصفه التقرير  م حصل على دورة أسلحة صغيرة بتقدير0942في العام 
 )4(الخاص به بأنه "نشط" وُيعتمد عليه.

م التحق بدورة " قاود فصيلة فرسان" وحاز على 0942في تشرين الثاني )نوفمبر( 
ترتيب )األول مكرر( وقال عنه تقريره "... نشط نبيه يقوم بعمله على الوجه 

                                                           

 .20( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 1)
( وزارة الحربية المصرية )داورة اإلرشاد القومي(: شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة، )تقارير وبيانات 2)

 023م، ص 0980اورة اإلرشاد القومي(، م، القاهرة: وزارة الحربية المصرية )د0981لسنة  22الشهداء( ملف 
 .022( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 3)
 . 028( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 4)
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ي قيادته، ُيعتمد عليه األكمل، بذل مجهودًا عظيمًا، معلوماته جيدة جدًا، كفء ف
 (1) ".كمعلم، جيد جدًا في وحدته ...

م حاز على شهادة "دورة تعليم شؤون إدارية 0920في كانون األول )ديسمبر( 
بمرتبة ممتاز ورصد في تقريره "... يقظ مخلص في عمله وحصل على رتبه 

 م، ثم نال في عام03/01/0920اليوزباشي )النقيب( ونقل إلى المخابرات في 
م شهادة قاود آليات مدرعة بعد أن رقي إلى رتبة الصاغ )الراود( وحاز على 0922
وجاء في تقريره "بذل مجهود كبير في التدريب والدراسة ومعلوماته  %00معدل 

 (2) ".جيدة
قضى وهو مالزم أول فترة تعليم في الجيد البريطاني لدراسة الالسلكي أشار 

مات جيدة في الدورة التي تلقاها، أما التقرير التقرير عنه إنه استفاد وحصل معلو 
 Worked)م فوصفه بأنه صارم في عمله )8/6/0942البريطاني عنه في 

hard نه حاول خالل الفترة القصيرة التي قضاها أن يجمع أكبر معلومات ، واا
 classTakes a big (. (3)ممكنة )

 عالقته بفلسطين: 
م عندما نقل المالزم أول مصطفى 2/0/0946بدأت عالقته العملية بفلسطين في 

محمد حافظ إلى إدارة الحاكم العام لقطاع غزة، سرعان ما تم تعيينه حاكمًا إداريًا 
م، حيث نقل حاكمًا اداريًا 08/01/0946لبلدتي الفالوجة، وبيت جبرين معًا حتى 

 (4) رفح.لبلدة 
على البحر م نقل من فلسطين إلى مصر مأمورًا لمركز القصير 6/00/0946في 

م عندما أعيد إلى القاهرة وظل في سالح الحدود حتى 9/2/0949األحمر حتى 
                                                           

 . 020( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 1)
 . 026( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 2)
 . 029( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 3)
 .04( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 4)
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م صدر 02/00/0920م، حيث نقل إلى إدارة المخابرات. وفي 03/01/0920
 (1) فلسطين.قرار بنقله إلى مكتب مخابرات 

 مناقبه:
جاء في تقرير مبكر عنه أنه، صامت طيب القلب، وديع دمث، ينفر من اللهو، 

 (2) أعصابه.ستقيم، دقيق منظم، ثابت الجأد يتحكم في م
جاءت تقارير رؤساوه عنه وهو مالزم تصفه على التوالي: ضابط نشط يكرس كل 

 جداً وقته لعمله، ُيعتمد عليه، صلب في إرادته، أخالقه في الداخل والخارج جيده 

ل ، وقال تقرير آخر عنه "يؤدي عمله بمخالص، غيور على وحدته، يتحم(3)
 (4) ".المسؤولية، قدرته على التصرف جيدة جداً 

جاء في التقرير السنوي عن البكباشي )المقدم( مصطفى حافظ مساعد مدير 
المخابرات في الميدان، فلسطين، بأنه "ممتاز، واسع األفق، شديد الذكاء، ناجح 

وبث  جدًا في معاملة األفراد واكتساب ثقتهم، أشرف على اختيار الفداويين وتدريبهم
الروح المعنوية فيهم ويرجع إليه الفضل في نجاحهم وما وصلوا إليه من مستوى 

 (5) ".عال في التدريب والروح المعنوية والفداء

 م: 1551-م1549األوضاع في قطاع غزة  :الثانيالمبحث 
م تحطم البنية االقتصادية واالجتماعية للشعب 0946ترتب على نكبة فلسطين 

جال االقتصادي فقد الفلسطينيون ممتلكاتهم وبيوتهم، فاضطروا الفلسطيني، ففي الم
للنزوح عن مدنهم وقراهم. أما سياسيًا تم تغييب الهوية الذاتية للشعب الفلسطيني 

م وتشريد أبناء 0946أيار )مايو(  02وذلف إثر اإلعالن عن الدولة اليهودية 
                                                           

 .04 ( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص1)
 .032( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة "، ص 2)
 .08( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)
 .32( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 4)
 .032-032ص ص ( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، 5)



 فدائيون (141مصطفى حافظ ودوره في تأسيس الكتيبة )مجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

96 
 

 الحنين المشترف إلى الشعب الفلسطيني ولم يعد يربط أبناء الشعب الفلسطيني إال
الوطن. أما اجتماعيًا فقد دمرت الحرب بنية الشعب الفلسطيني فقد تمزقت أوصال 
األرض الفلسطينية وتدفقت أعداد كبيرة من الالجوين إلى الوطن العربي وغيره، 
األمر الذي ترف آثارًا سيوة على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بقي قسم منه داخل 

ألف( وبقي القسم األكبر من الفلسطينيين  028قدر عدده ب )األرض المحتلة و 
داخل البقية الباقية من فلسطين والتي بقيت تحت سيطرة الجيود العربية في 
الضفة الغربية )األردن( وفي قطاع غزة )مصر( وغادر القسم الثالث فلسطين 

 نهاويًا.
تواجد القوات كان قطاع غزة أحد هذه االتجاهات حيث نظر اليه كملجأ وذلف ل

المصرية فيه وعدم وصول المعارف إليه، وقد وصلت أعداد الالجوين المتدفقين إلى 
ألف الجئ، في الوقت الذي لم يزد عدد  064م إلى 0946قطاع غزة أواخر 

 (1) (.ألف نسمة 66سكان المنطقة التي عرفت الحقًا باسم قطاع غزة عن )
عقب توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر بقي خط وقف إطالق النار الذي اتفق عليه، 

سراويل، والذي بات يفصل غزة عن بقية أرض فلسطين، مصدرًا داوما  ، (2) للتوترواا
فرغم اعتراف إسراويل بهذا الخط إال أنها قامت بعمليات عسكرية تحت ذريعة 

 (3) المتسللين.مالحقة 
                                                           

، ص 0980( أحمد، كامل علي: مشكلة الالجوون العرب داخل أروقة األمم المتحدة، القاهرة: دار المعارف، 1)
43-21. 

أيضًا: أسعد، عبد الرحمن: النضال السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، القسم الثاني "قسم 
 . 080، ص 2الدراسات الخاصة" م.ت.ف.، مجلد 

م، 0906، القاهرة: دار المعرفة، 0م، ط0980-م0942( مهنا، محمد نصر: مشكلة فلسطين والصراع الدولي 2)
 .84ص 

، 89-86أيضًا: األسطل، عواد: الوضع القانوني لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، شؤون فلسطينية: العددان 
 .0960إبريل -آذار

م، بيروت: مركز 0980-م0946قتصادية واجتماعية وسياسية ( أبو النمل، حسين: قطاع غزة تطورات ا3)
 .00األبحاث، ص 
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ودًا مؤقتة، كما أما الجانب العربي )المصري( فقد اعترف بهذا الخط باعتباره حد
المتفق عليها مسبقًا، أما الفلسطينيين فلم *نصت على ذلف بنود هدنة رودس 

يعترفوا بهذا الخط ال سياسيًا وال عمليًا، ولم يمنع وجود القوات المصرية في القطاع 
من قيامهم بعمليات تسلل متفرقة هنا وهناف وراء خطوط العدو نفذها بشكل رويس 

  (1) اإلنقاذ.ًا في قوات الجهاد المقدس أو جيد مقاتلون، نشطوا سابق
 ويمكن لنا تقسيم عمليات التسلل إلى قسمين رويسين:

عمليات منظمة ذات طابع عسكري: قام بها أفراد من مقاتلي الجهاد  (أ)
ونشيطون فلسطينيون  *المقدس )الذراع العسكري للهيوة العربية العليا(

م، وقد قوبلت هذه العمليات 0939-م0938عملوا في المنطقة إبان ثورة 
رغم محدوديتها بردة فعل قوية من الجانبين، المصري واإلسراويلي الذي 

  (2) غزة.اعتبرها حجة وذريعة لتنفيذ اعتداءاته الدموية الواسعة في قطاع 
أما الجانب المصري فقد عمل على تصفية هيكلية ووجود هذه القوات بعد 

 (3) غزة.حدود قطاع إبعاد قادتها ونشطاوها إلى خارج 
 

                                                           
سراويل "... ال يجوز ان يفسد خط الهدنة بأي  29( من المادة 2جاء في البند ) * من اتفاقية الهدنة بين مصر واا

ة أو مطالبة معنى من المعاني بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى تحديده دون مساس بحقوق أي من فريقي الهدن
 أو موافقة، فيما يتعلق بالتسوية النهاوية لقضية فلسطين". 

انظر حول ذلف: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، "اتفاقيات الهدنة العربية اإلسراويلية وملحقاتها"، بيروت: مؤسسة 
 .02م، ص 0986الدراسات الفلسطينية، 

 .43م، ص 0926 انظر أيضًا: وزارة اإلرشاد القومية، "اتفاقيات رودس"،
 .43م، ص0960( سميث، باميال: الالجوون الفلسطينيون، بيروت: مركز األبحاث الفلسطيني، 1)
كثير من العمليات التي تمت في المراحل األولى كانت ذات طابع عسكري، وتمت بمشراف مباشر من قادة الجهاد  *

ين( الذي أوكل إليه الحاج أمين الحسيني المقدس، وعلى رأسهم جمال الحسيني، )وزير دفاع حكومة عموم فلسط
مسؤولية اإلشراف على هذه العمليات، انظر حول ذلف: البيلا، تسفي: المفتي األكبر، ترجمة: مصطفى كبها، عكا: 

 .014م، ص 0990دار األسوار، 
 .012( البيلا، المفتي األكبر، ص 2)
 م.0926قف"، القاهرة: دار االتحاد العربي، ( الزيني، محمد حسين: الهيوة العربية العليا "تاريخ وموا3)
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 عمليات غير منظمة: (ب)
م، كانت على 0946وهذه العلميات التي بدأت في فترة مبكرة من نكبة 

شكل غزوات فردية يقوم بها مقامرون، وذلف الفتقار قطاع غزة في فترة ما 
بعد النكبة إلى وجود قيادات دينية أو سياسية، أو اقتصادية يكون لها 

ذلف كانت العمليات فردية بدون تخطيط أو تأثير قوي على الجماهير ل
 (1) الرؤية.تنظيم وتفتقر إلى 

وقد اختلفت كل عملية ونتاوجها، فالبدايات كما يصفها أحد الدارسين بقوله "... 
بعد النكبة بأشهر قليلة، بدأ الغزو الفردي لاراضي المحتلة، مجاهد جاوع يحمل 

اره، أو شاه من أغنامه، مجاهد آخر قطعة سالح، يدخل قريته، يستعيد بقرة من أبق
يقتل يهوديًا، ويستولي على سالحه، ومجاهد ثالث يسترجع أمواله المدفونة تحت 
التراب في حود بيته السليب، مجموعة من المجاهدين تستولى على قطيع ماشيه 
وتسوقه إلى قطاع غزة، مجموعة أخرى تهاجم مخفرًا وتستولي على نقود من فيه 

وعلى الرغم من عدم وضوح األفق السياسي لعمليات التسلل  (2)".وأسلحتهم ...
العفوي التي كانت تنطلق من خارج األراضي المحتلة، والتي استمرت بعد توقيع 

م( إال أنها كانت متداخلة إلى أبعد 0922-م0949اتفاقيات الهدنة في الفترة من )
 (3)ع غزة.حدود مع المشكلة االقتصادية التي يعانيها السكان في قطا

وانطلق القسمان من خارج األراضي التي تحتلها إسراويل، وقد تقلص الثاني تدريجيًا 
بعد تشكيل مجموعات من الشباب الذي قاتل  (4) الوقت.فيما نما األول مع مرور 

مع متطوعي اإلخوان المسلمين الذين شكلوا نواة لعمل عسكري تم تدريبهم على يد 
                                                           

( الحسيني، علي زين العابدين: "مالمح التجربة النضالية الفلسطينية، حرب العصابات في مدن ومخيمات قطاع 1)
 .88م، ص0904، تموز )يوليو( 32غزة"، شؤون فلسطينية: العدد 

 .03م، ص 0980ب العربي، ( ياسين، صبحي: حرب العصابات في فلسطين، القاهرة: دار الكتا2)
 . 003-002( أبو النمل، تطورات، ص ص 3)
، بيروت: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني 0( صايا، يزيد: التجربة العسكرية المعاصرة"، المجلد الخامس، ط4)

 . 381م، ص 0991"الدراسات الخاصة"، 
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بد المنعم عبد الرؤوف، والذي عمل في قطاع غزة الضابط المصري اإلخواني ع
 (1)() (.م0949-م0946في الفترة )

لكن سرعان ما اتسمت هذه العمليات المرتجلة بطابع أكثر جدية، فقد تضاعفت 
، على كافة الجبهات، وزادت خاللها الخساور في (2) مذهلةهذه العمليات بسرعة 

ماوة وسبعة وثالثين إسراويليًا، وفي  م0920الجانب اإلسراويلي، حيث قتل في عام 
م قاسية بنوع 0923السنة الثانية ارتفع العدد إلى ماوة واثنين وستين وكانت سنة 

عملية تسلل بمعدل عشرة عمليات في اليوم، 3111خاص إذ شهدت أكثر من 
 (3) (*). إسراويلياً  081وقتل 

القرى المجاورة لذلف  قة من قطاع غزة يقوم بها أبناءلكان أغلب العمليات المنط
الخط، الذي فصل بين قراهم واراضيهم، فكانوا يقفون أمام خيامهم وينظرون إلى 
أراضيهم التي ال يستطيعون الوصول إليها رغم أنها تقع على مرمى بصرهم، فشكل 

 (4)ذلف احباطًا شديدًا لهم، لذلف قاموا بالغزو الفردي كنوع من تحقيق حلم العودة.
التسلل أو القيام بهذه العمليات باألمر الصعب أو المستحيل في  لم تكن عمليات

هذه الفترة، بسبب ضعف إجراءات الحراسة اإلسراويلية في القرى الحدودية، فكان 
                                                           

() شجعت التدريب العسكري وقاموا بعمليات  ضم فطاع غزة في بداية الخمسينات حوالي ثماني شعب لإلخوان
تسلل داخل األراضي المحتلة هاجموا أهدافًا عسكرية، وزرعوا ألغامًا أمام وساول النقل اإلسراويلية وخربوا خطوط 

 المياه والكهرباء. 
سلطة م، الكتاب األول، غزة: وزارة اإلعالم، ال0986-م0926( عدوان، عصام: حركة التحرير الفلسطيني )فتح( 1)

 . 03م، ص 2112الفلسطينية، 
عامًا في جماعة اإلخوان المسلمين، غزة: مركز التاريخ والتوثيق 81انظر حول ذلف أيضًا: الخالدي، إسماعيل: 

  44-43م، ص 2102الفلسطيني، 
 .011م، ص 0992( شارون، أرويل: مذكرات أرويل شارون، ترجمة: أنطون عبيد، بيروت: مكتبة بيسان، 2)
اإلحصاوية تشمل خساور إسراويل، من جراء عمليات التسلل على الحدود في الضفة الغربية، وقطاع غزة،  هذه (*)

 وشمال فلسطين.
 .010( المرجع نفسه، ص 3)
اكتوبر )تشرين أول(  29م، 0922فبراير )شباط(  26( أبو النمل، حسين: "حرب الفداويين في قطاع غزة 4)

 .006م. أيضًا ياسين، حرب العصابات، ص 0900، يناير )كانون ثان( 82م"، شؤون فلسطينية: العدد 0928
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حتى أن المتسللين (1)ذلف يسهل على من يعرف المنطقة جيدًا من التسلل والعودة.
فوصلوا إلى قرى روبين، استطاعوا أن يجوبوا أرجاء اللواء الجنوبي كله وأبعد 

وقطره، ويبنا وزرنوقة شمااًل والفالوجة وبيت جبرين، وتل الحسى شرقًا، وبور السبع 
 (2)(*) .وحولها جنوبا

حدود مع فلسطين  ولم تكن الدول العربية التي يتواجد على أرضها الالجوون، أ
استغلتها المحتلة، وتحدث هذه العمليات انطالقًا من أراضيها راضية عنها، حيث 

، مما استدعى الدول العربية على خط إسراويل داوما حجة للقيام بعمليات انتقامية
المواجهة مع إسراويل من اتخاذ إجراءات مشددة لمنع عمليات التسلل هذه وفرض 

 (3) السالح.رقابة شديدة على المخيمات، ومنع الالجوين من حمل 
ري، فقد اُتخذت إجراءات مماثلة أما في قطاع غزة والخاضع للحكم العسكري المص

تجاه هذه العمليات بدءًا من تسريح قوات الجهاد المقدس، التابع لحكومة عموم 
فلسطين، وضم أعضاءه إلى الجيد المصري لتسهيل عملية مراقبتهم، ومن ثم 
صدار األوامر المشددة، بحظر حيازتها، باإلضافة  جمع األسلحة من الالجوين، واا

عسكرية يمنع التجول الليلي في المناطق الحدودية، والطرق إلى اصدار أوامر 
، كان الهدف من هذه (4)الرويسية، خارج نطاق المخيمات وضواحي المدن

                                                           

، القدس: منشورات 2( صايا، روزماري: الفالحون الفلسطينيون بين االقتالع والثورة، ترجمة: خالد عياد، ط1)
. أيضًا: توفيق أحمد صالح، أحد الفداويين الذين نشطوا في العمل العسكري في 66م، ص 0963صالح الدين، 

 م(.2110-3-02لفترة، موضوع البحث، مقابلة شخصية، )ا
كان كثير من الالجوين الفلسطينيين من سكان القطاع يتسللون لياًل إلى الضفة الغربية لزيارة اقاربهم، ويعود من  *()

 يرغب منهم بالعودة أو يبقى من يريد أن يلم شمله مع أقارب له هناف.
 م، غزة.06/4/2110أحمد إبراهيم خليل، مقابلة شخصية 

 م.02/3/2110، مقابلة شخصية، بتاريخ 040أيضًا: سعيد كامل السعافين )أبو كامل الفالوجي( من أفراد الكتيبة 
 .03م، ص 0960( الكثري، يونس: حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، بيروت: دار المستقبل العربي، 2)
 .022( سميث، الالجوون الفلسطينيون، ص 3)
-م0946ظر حول األوامر العسكرية، الوقاوع الفلسطينية، )الجريدة الرسمية لإلدارة المصرية في قطاع غزة، ( ان4)

 .09-06عدد خاص، ص  4م العدد 0949يونيو )حزيران(  02م، 0980
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اإلجراءات المشددة وقف أي محاولة تؤدي إلى جر مصر إلى مواجهة عسكرية مع 
 (1)م.0949شباط )فبراير(  24إسراويل بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في 

نع هذه اإلجراءات المشددة استمرار عمليات التسلل بأبعادها المختلفة، حيث ولم تم
باتت تشكل قلقًا يوميًا لإلدارة المصرية، أو الجيد اإلسراويلي على الجانب اآلخر، 
مما حدا باإلدارة المصرية من تصعيد إجراءاتها ضد المتسللين، فأصدرت أحكامًا 

 (2) إسراويل.هامه بالتجسس لصالح باإلعدام على من يضبط متسلاًل بعد ات
كما شنت حملة إعالمية ضد عمليات التسلل ومن يقف خلفها، واتهمت المتسللين 

كذلف شددت من ، (3)(*) بالعمل ضد المصلحة القومية لمصر ولصالح إسراويل
إجراءاتها العسكرية المتخذة ضد السكان حتى أنها أصدرت ما يزيد عن ثمانية 

م، على 0923يناير -م0946تجول في الفترة الممتدة من يوليو بمنع ال عشر أمراً 
مناطق واسعة من قطاع غزة، إلى جانب األوامر السابقة بخصوص منع التجول 

 (4)الليلي في المناطق الحدودية.
لم تكتف السلطات المصرية بهذا بل قامت بتشكيل جهاز خاص أطلق عليه اسم 

يمات الفلسطينية والبحث عن )الحرس الخاص( كانت مهمته مراقبة المخ
 (5)المشبوهين، وذوي النشاطات الوطنية واعتقالهم.

                                                           

 .213( البيلا، المفتي األكبر، ص 1)
 .326م، ص 0922( الهواري، محمد نمر: سر النكبة، د.م. دن. 2)

بو بصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن، القاهرة: دار بو بصير للطباعة  أيضًا انظر:
 .300والنشر، د.ت، ص 

اضطرت الهيوة العربية العليا إلى إصدار بيان توضيحي في الصحف المصرية للرد على الحملة التي قامت بها  (*)
يانها، بأن المتسللين ليسوا بجواسيس بل هدفهم بعض الصحف المصرية، تجاه الفلسطينيين، وذكرت الهيوة في ب

 البحث عن لقمة العيد بسبب حياة البوس والجوع في مخيمات غزة.
م )إصدارات الهيوة العربية، القاهرة، 0920-0921انظر حول ذلف: بيان الهيوة العربية العليا: أعمالها ونفقاتها 

 .03م( ص 0922
 .401م، عدد رقم 0920سبتمبر )أيلول(  20انظر أيضًا: مجلة المصور المصرية،  3
 .06، 03، 6، 4( الجريدة الرسمية اإلدارة المصرية، "الوقاوع الفلسطينية"، انظر األعداد، 4)
 .02م، ص 0902( يعاري، ايهود: المصريون والفداويون باللغة العبرية، ترجمة: أحمد ابراهيم، حيفا: 5)
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ورغم صرامة اإلجراءات المصرية، وتشددها إال أن عمليات التسلل استمرت، ثم ما 
لبثت أن أخذت طابعًا عسكريًا أكثر من ذي قبل ويقوم بها أشخاص أكثر تجربة 

االعتداءات اإلسراويلية المتكررة على وخبرة، وذوي ميول وطنية بهدف االنتقام من 
 (1)قطاع غزة والالجوين فيه.

كان لنتاوج هذه العمليات وقع إيجابي على الفلسطينيين حيث أدت نتاوجها إلى رفع 
الروح المعنوية للسكان، وأصبحت حديث الجلسات الخاصة في المخيمات، والتي 

لتي يقوم بها المتسللون أصبحت تدور حول عمليات التسلل، واألعمال البطولية ا
خاصة أنها جاءت بعد النكبة والتشرد وفي ظل حالة اإلحباط الشديد التي سيطرت 

 (2)على الفلسطينيين.
لم يبال الفلسطينيون باألخطار التي واجهتهم، حيث كانت هذه األخطار مزدوجة 
فمن استطاع أن يفلت من كماون العدو، قد يقع بأيدي دوريات حرس الحدود 

 (3)بية، والتي ال تقل بطشًا عن العدو.العر 
م في مصر لتبدأ نظرة اإلدارة 0922يوليو  23واستمر هذا الوضع حتى ثورة 

المصرية تجاه هذه العمليات تتغير تدريجيًا، فقد جاءت حكومة الثورة والظاهرة 
العسكرية، موجودة وعناصرها قاومة، رغم اإلجراءات العسكرية المتشددة ضدها، 

ت الحكومة المصرية في ظل الثورة إلى التعامل مع هذه الظاهرة لذلف عمد
بازدواجية. فمن ناحية تحسنت عالقة اإلخوان المسلمين في مصر مع حكومة 
الثورة، وأصبح اإلخوان بمثابة حزب السلطة وانعكس ذلف على عالقة اإلخوان 

  (4) .غزةباإلدارة المصرية في قطاع غزة، فرفع حظر نشاط اإلخوان في قطاع 
                                                           

 .008( ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص 1)
 .006( ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص 2)
 .03( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 3)
م، 0960م، عكا: دار األسوار، 0980-م0946( أبو عمرو، زياد: أصول الحركات السياسية في قطاع غزة 4)

 . 89ص 
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م مشدودة إلى القضايا المحلية 0922من ناحية أخرى ظلت السياسة الرسمية حتى 
المصرية بشكل عام، كما أن قيادة الثورة خالل هذه الفترة لم تكن تمتلف وضوحًا 

أما في قطاع غزة فقد استمرت في سياسة  (1)كافيًا تجاه سياسة قومية واضحة.
هرة وهذا النشاط على كافة المستويات سواء اإلدارة السابقة في مكافحة هذه الظا

، أو تنصلها من (2)بالتشديد على اإلجراءات المتبعة في المخيمات وعلى الحدود
هذه العمليات ومن يقف خلفها وهذا ما ورد في قول ممثل مصر في لجنة الهدنة، 
عندما طرحت القضية أمامها من الطرف االسراويلي فقال "... نحن ال نرسل هؤالء 

 (3)يمكنكم قتلهم ...".
م على غزة، عقدت جلسة عمل 0922وقبل شهر واحد من هجوم شباط )فبراير( 

لتقييم الوضع األمني في القطاع، بمشاركة كافة الضباط في األجهزة االمنية 
المصرية، العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذ على إثر ذلف االجتماع، قرارات تشدد 

ابقة، وخاصة المتعلقة بمنع حركة السير في ساعات على اإلجراءات العسكرية الس
رفح، أو إطالق النار على المتسللين وتقديم من يضبط -الليل على طريق غزة

ومن ناحية أخرى بدأت أجهزة األمن  (4)متسلاًل إلى محاكمات عسكرية سريعة.
المصرية تستخدم بعض المتسللين في أعمال رصد ومراقبة وجمع معلومات عن 

 (1) (*).القوات اإلسراويلية العاملة في المناطق الحدوديةتحركات 
                                                           

م"، مجلة التاريخية الفلسطينية: العدد 0980-م0946( خلة، محمد إسماعيل: "قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية 1)
 . 40م، ص 2100، ديسمبر2
 .002( أبو النمل، حرب الفداويين، ص 2)
 .08( يعاري، المصريون والفداويون، ص 3)
 .41( يعاري، المصريون والفداويون، ص 4)
شمال غزة، وتسللت  كم01استطاعت مجموعة من المتسللين من الوصول إلى قرب مستعمرة ريشيون ليتسيون  (*)

 م وعادت إلى القطاع.0946إلى المستعمرة واستولت على وثاوق عسكرية من مخلفات حرب 
 م.02/3/2110سعيد كامل السعافين، مقابلة شخصية، 
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ومن أبرز األدلة على ذلف اعتراف الرويس جمال عبد الناصر، عندما طرحت 
القضية أمامه من قبل أمين عام األمم المتحدة قاواًل "... إن الفداويين تنظيم قديم، 

ظموا للحصول على ولكنهم لم يكونوا فداويين قبل ذلف، بل كانوا فلسطينيين، نُ 
 (2) ".معلومات، وليس للقتال، وكانوا بأعداد قليلة

وقد أدت هذه العمليات رغم الظروف الصعبة التي عمل بها منفذوها إلى تقويض 
خاصة بعد الزيادة في  (3) الحدودية.الروح المعنوية، لسكان المستوطنات اليهودية 

جراء العمليات المنطلقة من  الخساور البشرية لدى الطرف اإلسراويلي، وذلف من
م، 0922إسراويليًا في عام  28: قتل (4) التاليقطاع غزة والتي جاءت على النحو 

قتياًل في أواخر  21م، ليصل إلى 0923قتياًل في عام  36وارتفع العدد إلى 
 (5) غزة.م نتيجة عمليات مسلحة قام بها فلسطينيون منطلقين من قطاع 0924

الجانب اإلسراويلي في اجتماعات لجنة الهدنة، بمقامة منطقة نتج عن ذلف مطالبة 
عازلة منزوعة السالح على جانبي الحدود بين الطرفين وتسيير دوريات أمنية 

وقد رفض الجانب  (6)مشتركة، وخلق اتصال مباشر بين المتعاونين في المنطقة.
لجنة المصري مرارًا هذه المقترحات وأصر على حضور طرف ثالث الجتماعات 

، مما حدا بمسراويل التوجه نحو سياسة التصعيد للضغط على الحكومة (7)الهدنة
                                                                                                                                              

كذلف بعد اصطدام مجموعة مسلحة عاودة إلى القطاع بوحدة من وحدات الجيد اإلسراويلية الحدودية العاملة في 
أحد أفراد المجموعة على وثاوق ترصد تحركات الجيد اإلسراويلي في المنطقة ومعلومات تم المنطقة، عثر مع 

 جمعها عن مواقعة، وعدد أفرادها، وتسليحها مما يؤكد أن هذه المجموعة تم تدريبها جيدًا.
 .08-04م، ص ص 0902( انظر: تلمي، افرايم: حروب إسراويل، ترجمة: سعيد حرب، دن، دم، 1)

(2) Burns, E.L.M: Between Arab and Israel. London.George. G. Harrap and Co-Itd. 
1962. p86.  

م، ص 0960م، بيروت: دار المستقبل العربي، 0962-م0980( األزعر، محمد خالد: المقاومة في قطاع غزة 3)
 .48-42ص 

 .000م، ص 0992يسان، ( شارون، أرويل: مذكرات أرويل شارون، ترجمة: أنطوان عبيد، بيروت: مكتبة ب4)
 .002( شارون، مذكرات أرويل شارون، ص 5)

(6) Burns op,,cit. p86. 
(7) Burns Ibid. p86. 
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 02المصرية، والسكان وذلف بالهجوم على معسكر البريج لالجوين قرب غزة في 
، ونتج عن هذه العملية سقوط عدد من الشهداء أدى (1)(*) م0924آب )أغسطس( 

ناووة للسلطة في قطاع غزة إلى تنديد شعبي والذي كان على شكل مظاهرات م
قادها اإلخوان المسلمون في القطاع، طالبوا اإلدارة المصرية بتشكيل كتيبة 
فلسطينية والسماح للفلسطينيين بتسليح أنفسهم لمواجهة االعتداءات اإلسراويلية، 
وبالفعل استجابت حكومة الثورة وجرى تشكيل هذه الكتيبة التي ُأطلق عليها اسم 

، وحدث تصعيد كبير على عمليات التسلل من قبل الفلسطينيين (2)"00"الكتيبة رقم 
، حيث زادت وتيرة العمليات العسكرية (3)بغرض االنتقام لضحايا الهجوم اإلسراويلي

م المنطلقة من قطاع غزة 0923أيلول )سبتمبر(  22-2في الفترة الممتدة من 
سراويلية اللجوء إلى خيار ، مما حدا بالحكومة اإل(4)تجاه المستوطنات اإلسراويلية

التصعيد، حيث أبلغت كبير المراقبين الدوليين، أنها لن تتعاون مع المصريين بأي 
 (5)شكل من األشكال لحل مشكلة التسلل.

وفضلت توجيه ضربة عسكرية قوية ضد غزة واإلدارة المصرية العاملة في القطاع، 
، حيث (6)ستوطنات الحدوديةقبل أن تؤدي هذه العمليات إلى انهيار كامل في الم

أدى ذلف إلى هجرة أعداد كبيرة من المستوطنين إلى مناطق أكثر أمنًا في الشمال 
 وأصبح عدد من المستوطنات شبه فارغًا.

                                                           
قامت قوة إسراويلية بالتسلل قرب معسكر البريج وهاجمت مركزًا للشرطة وقصفت عبر المدفعية عددًا من المواقع  *()

 .22فلسطينيًا وبلا عدد الجرحى  02الحدودية فاستشهد 
 .002انظر: أبو النمل، حرب الفداويين، ص 

( شاريت، موشي )وزير خارجية إسراويل(: يوميات شخصية، ترجمة: أحمد خليفة، بيروت: مؤسسة الدراسات 1)
 .006م، ص 0998الفلسطينيين، 

 . 89( أبو عمرو، أصول الحركات السياسية، ص 2)
 .062-062( شاريت، يوميات شخصية، ص ص 3)

(4) Burns op,,cit. p91. 
 .060( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
 .069( انظر: شاريت، يوميات شخصية، ص 6)
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 م:1555( فبراير) شباط 29* حادث 
في ظل التوتر السياسي والعسكري على جانبي الحدود، وفي ظل ازدياد االتهامات 

راويل إلى الجانب المصري بوقوفه مباشرة خلف عمليات المباشرة من قبل إس
، وأن إجراءاتها على الحدود غير كافية، وفي ظل عدم وضوح الرؤية (*)التسلل

يوليو وخاصة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة،  23واالتجاه لدى قادة ثورة 
أدى حادث حدودي نجم عن تبادل القصف المدفعي بين جنود مصريين 

سراويل صابة واا آخرين بجراح  01يين إلى مقتل ثمانية من الجنود اإلسراويليين واا
 (1)م على خط الهدنة شرق مدينة غزة.0922كانون ثان )يناير(  09وذلف في 

حاولت األمم المتحدة التوسط بين الطرفين، حيث جدد الطرف اإلسراويلي في لجنة 
طلب من اإلدارة المصرية، الهدنة مطالبة بمجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين وال

بمرور سفن إسراويلية بقناة السويس وفتح مضاوق تيران أمام المالحة اإلسراويلية، 
ولكن المصريون رفضوا المطالب اإلسراويلية مما حدا بوزير الخارجية اإلسراويلي 

( إلى القول "... على العرب االختيار بين Moshe Shareetموشي شاريت )
، وعندما كرر المصريون (2)م وخيار القوة، أو التقدم نحو السالم"أمرين الوضع القاو

رفضهم للمطالب اإلسراويلية، صرح وزير الخارجية اإلسراويلي "... أن مصر فقدت 
، ونتيجة لهذا (3)حقها في إدارة قطاع غزة، ألنها فشلت في تطبيق بنود الهدنة ..."

ويسا في الصراع، ما بين التصعيد العسكري والسياسي دخل قطاع غزة طرفًا ر 
الطرفين بوصفه حدودًا مشتركة ما بين الجانبين، لذلف مورست على أرض غزة 

                                                           
أسر أحد أفراد المجموعات المسلحة الذي اعترف لمحققيه اإلسراويليين بوقوف المخابرات المصرية مباشرة خلف  *()

 هذه العمليات.
(1) Burns, op.cit. p78. 
(2) Love, K. Sues: The war which waged twice. New York. McGraw Hill Book 
Company. 1969. P.59. 
(3) Burns, op.cit. p79. 
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سراويل، في اعتداءاتها على كافة الجبهات  (*)سياسة عض األصابع بين مصر واا
 .(1)بهدف الضغط على العرب للقبول بشروطها

يدية تأخذ منحى أمام الرفض العربي للمطالب اإلسراويلية بدأت سياستها التصع
م والذي أدى إلى قلب األوضاع 0922شباط )فبراير(  26خطيرًا عبر عنه هجوم 

رأسًا على عقب وملخص تلف العمليات كما ورد في تقرير لجنة الهدنة "... في 
اجتازت قوة من الجيد اإلسراويلي تقدر بنحو كتيبتين، خط  0922فبراير  26ليلة 

نحو ما يزيد عن ميلين داخل األراضي الخاضعة الهدنة شرق مدينة غزة، وتوغلت 
للسيطرة المصرية، فهاجمت معسكرًا مصريًا، وبيت ناظر محطة سكة الحديد، 
وبناء عسكري حجري، وأربعة أكواخ للمراقبة العسكرية، وأوقعت بشاحنة عسكرية 
كانت تقل ضابط مصري وأربعة وثالثين جنديًا، أقبلوا من الجنوب لنصرة الحامية 

، شارف في العملية إلى جانب الكتيبتين (2)صرية بعد سماعهم إطالق النار ..."الم
اللتين اقتحمتا الحدود، قوة ضخمة، كان تعدادها بالموات، وخطط للعملية بدقة، 
وكانت الخساور اإلسراويلية، ثمانية قتلى، وثمان جرحى، وقتل من الجانب العربي 

 (1)( * )سابعة.ثمانية وثالثين قتياًل بينهم طفل في ال
                                                           

أكتوبر  02-04قامت إسراويل بالهجوم على قرية قبيبه في الضفة الغربية، ردًا على الهجمات الفداوية في ليلة  *()
 011شن هجوم على قلقيلية أوقع ، كما قامت ب021فلسطينًا وجرح أكثر من  80م فاستشهد 0924)تشرين أول( 

 جريحًا ردًا على هذه العمليات. 81قتيل و 06جريح في الجانب العربي وسقط إلسراويل  211شهيد وما يزيد عن 
. أيضا أبو نمل، قطاع غزة، تطورات ...، مرجع 009، 003، 004، 001انظر شارون، مرجع سابق، ص ص 

 .009سابق، ص 
(1) Burns, op.cit. p80. 

م، القاهرة: جامعة الدول العربية، 0928جامعة الدول العربية: اعتداءات إسراويل على قطاع غزة قبل عدوان  (2)
 .24-23م، ص ص 0920

م، 0920انظر أيضًا: لتنال، الفرد: هكذا يصنع الشرق األوسط، ترجمة: أحمد خصر، بيروت: دار العلم للماليين، 
 .032ص 

 .236أيضًا: شاريت، يوميات شخصية، ص 
 .039-036شارون، مذكرات أرويل شارون، ص ص 

 شهيدًا في اليوم التالي للحادثة. 41أوضحت المصادر العربية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى  *()
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أصدر مجلس األمن الدولي بيانًا أدان فيه بشدة العملية، واعتبرها هجومًا مدبرًا من 
 (2)قبل إسراويل، وانتهاكًا صارخًا لبنود اتفاقية الهدنة الموقعة بين الطرفين.

تحولت هذه العملية العسكرية لتصبح بمثابة زلزااًل سياسيًا في المنطقة، فبالرغم من 
ة الثورة في مصر إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسراويلي، إال رفض حكوم

أنه ال يوجد دليل على اختيار حكومة الثورة للخيار العسكري في هذه الفترة 
، فعبد الناصر الذي كان قد زار قطاع غزة، في كانون أول (3)لمهاجمة إسراويل

خشون منه في م وخطب في جنوده قاواًل: " ال يوجد شيء ت0924)ديسمبر( 
القطاع" لذلف اعتبرت هذه الغارة إهانة لشخص جمال عبد الناصر خاصة وأن 

 (4)غالبية القتلى هم من الجنود المصريين.
وفي الوقت الذي سعت فيه حكومة الثورة في مصر لخلق حالة من الهدوء على 

ة الحدود والتفرغ لمشاكل مصر الداخلية، بعيدًا عن أي استنزاف فمن هذه الغار 
غيرت من توجهات مصر السياسية بصورة جذرية، حيث توجهت مصر نحو الكتلة 

، مدشنة بذلف وصلة جديدة في 0922الشرقية، وعقدت صفقة السالح التشيكي 
تاريخ الشرق األوسط والمنطقة العربية عامة في تلف الفترة بداية النصف الثاني من 

 (5)القرن العشرين.
لى أي أمل لخلق تفاهم ما بين الطرف اإلسراويلي وجاءت الغارة لتقضي تمامًا ع

والمصري، تكون فلسطين وقضيتها ثمنًا له، وقد أكد صالح جوهر ممثل مصر في 
لجنة الهدنة في رغبة عبد الناصر بميجاد قناة اتصال وتفاهم مع رويس الحكومة 
                                                                                                                                              

 .024( جامعة الدول العربية، "اعتداءات إسراويلية على قطاع غزة"، ص 1)
-م0940الصراع العربي اإلسراويلي، المجلد األول ( جامعة الدول العربية: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين 2)

 م.0926م، القاهرة: جامعة الدول العربية، 0920
م تصورات إسراويلية، ترجمة: بدر القصيلي، عمان: دار الجليل 0920( باراون، موردخاي: حرب سيناء 3)

 .09م، ص 0966للدراسات والنشر 
 . 090( شاريت، يوميات شخصية، ص 4)
-344م، ص ص 0968د حسين: ملفات السويس، القاهرة: مركز األهرام للدراسات والنشر، ( هيكل، محم5)

346. 
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 ( انقطعIt's offاإلسراويلية، أما بعد العملية، فقد قال عبارته المشهورة )
 (1)االتصال.

وعبرت ردود الفعل اإلسراويلية وعلى رأسها صفقة السالح التشيكية بأن مصر باتت 
أكثر من أي وقت مضى تدرف األهداف الحقيقية للجانب اإلسراويلي المتمثلة في 

أو  فرض سياسة األمر الواقع على الطرف العربي، ودخول مصر إلى حلف بغداد
حو الكتلة الشرقية حتى ال تكرر مأساة وكارثة عدم معاداته، لذلف توجهت مصر ن

 (2)م.0946فلسطين عام 
كان لهذه الغارة ردود فعل قوية في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة تمثلت في 

، والتي تقدم المتظاهرون على إثرها بعدة (3)*م0922انتفاضة آذار )مارس( 
، (4)ع للدفاع عن أنفسهممطالب، كان إحداها متعلقًا بتسليح الفلسطينيين في القطا

وكانت اإلدارة المصرية قد وعدت باالستجابة لهذا المطلب، خاصة أنها اختارت 
خيار التصعيد ضد إسراويل، فالرويس عبد الناصر لم يقنع بمدانة المجتمع الدولي 
لهذه العملية، وقال بصدد قرار مجلس األمن الدولي "... إن مصر يجب أن تعتمد 

                                                           

 .092( شاريت، يوميات شخصية، ص 1)
  م؛ للوقوف بوجه المد الشيوعي في 0922حلف بغداد: حلف أقامته الواليات المتحدة خالل فترة الحرب الباردة

يران وباكستان، وتضغط على حكومة منطقة الشرق األوسط، وكان يتكون إلى جانب بري طانيا من العراق وتركيا واا
 الثورة في مصر للمشاركة فيه.

 .  043، ص 3انظر حول ذلف: الموسوعة السياسية، مرجع سابق، ج
 .42م، ص0990( مطر، فؤاد: بصراحة عن عبد الناصر، رام اهلل: الشروق، 2)
غزة، فخرجت مظاهرات عارمة في كافة أنحاء قطاع غزة أثارت غار فبراير غضب الشارع الفلسطيني في قطاع  *

تهتف ضد إسراويل وضد اإلدارة المصرية التي اتهمها المتظاهرون بالعجز عن حماية السكان المدنيين، وطالب 
المتظاهرون بتسليح أبناء القطاع لحماية أنفسهم ووقف اإلجراءات التي تتخذ على الحدود ضد عمليات التسلل وقد 

متظاهرون قيادة لهذه االنتفاضة تمثلهم تقدموا بطلبات لإلدارة المصرية على رأسها تشكيل جيد في القطاع انتخب ال
 فلسطيني، وتعزيز الحراسة على الحدود ورفض مشروع سيناء لتوطين الالجوين.

 .091-062، انظر: أبو النمل، قطاع غزة تطوراته، ص ص 0922( حول انتفاضة آذار )مارس(، 3)
م، 0960م عكا: دار األسوار، 0980-م0964عمرو، زياد: أصول الحركات السياسية في قطاع غزة،  ( أبو4)

 .62-08ص ص 
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، وكان ذلف يعني اختيار عبد (1)قرارات مجلس األمن ..." على نفسها ال على
الناصر لخيار المواجهة، وشن حرب العصابات ضد إسراويل، وبذا ذلف واضحًا 
في قوله "... لم يعد لدينا وسيلة لمواجهة إسراويل، سوى اللغة التي تفهمها، وهي 

 (2)لغة القوة، واحسن طريقة لمواجهتها هي شن حرب عصابات ضدها.
وقد دعا عبد الناصر مجلس قيادة الثورة لالجتماع، وثم استدعاء الحاكم اإلداري 
لقطاع غزة اللواء عبد اهلل رفعت إلى القاهرة، وبعد مباحثات ومناقشات طويلة، قرر 
الثأر لكل المصريين والفلسطينيين، ومعاقبة إسراويل على تماديها ووضعها الحكومة 

مام أبناء القطاع الذين أظهروا في انتفاضتهم المصرية الفتية في موقف محرج أ
السالفة الذكر عجز الحكومة المصرية عن حمايتهم، أو باألحرى عن حماية نفسها 
من التمادي اإلسراويلي، فكان البد من محاولة حفظ ماء الوجه أمام الشعب الثاور 

 (3)عن طريق توجيه ضربات موجعة إلى إسراويل.
طابعًا عمليًا، حيث قامت الحكومة المصرية بتدعيم  ابتدأ التصور النظري بأخذ

يكال أمر تشكيل قوات  مكتب حامية غزة بعشر كتاوب من الحرس الوطني، واا
م برتبة صاغ )راود( وتولى 0922الفداويين إلى ضابط شاب قدم إلى قطاع غزة 

قيادة مكتب مخابرات قطاع غزة من الصاغ لطفي متولي، هو مصطفى حافظ 
الطيبة بين زمالوه والذين طالما تناقلوا بكثير من اإلعجاب قصة  صاحب السمعة

 (4)م.0946هروبه الجريء من أحد المعتقالت الصهيونية 
 

 

  
                                                           

 .201( شاريت، يوميات شخصية، ص 1)
(2) Love: op.cit, p85. 

( الشرق األوسط، مصطفى حافظ، زرع الرعب في إسراويل واغتياله أوقف عمليات الفداوية عشرة أعوام، لندن، 3)
 م.01/9/0992

 .48( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 4)
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 ( فدائيون:141مصطفى حافظ والكتيبة ) :الثالثالمبحث 
بدأ حافظ هذه المهمة الجديدة والصعبة في آن واحد فاستثمر كل من شوق 

طردوا منه وتوتر الموقف على الحدود مع إسراويل،  الفلسطينيين إلى وطنهم الذي
في تحقيق  Barrensوفشل إجراءات رويس هيوة الرقابة على الهدنة الجنرال بيرنز 

الثورة على الحدود، باإلضافة الى التوتر الشديد في أرجاء القطاع ودورة الفعل 
 (1)م.0922شباط )فبراير(  26الغاضبة على غارة 

طه بانتقاء عناصر مجموعته الوليدة، فكانت األولويات بدأ مصطفى حافظ نشا
 للشباب األكثر كفاءة، ودراية بالمسالف والدروب إلى األرض المحتلة.

كانت عناصر هذه الحرب موجودة، وكان بعضها من العناصر التي عملت ضمن 
عمليات االستكشاف والمراقبة واالستطالع التي أشرفت على نشاطها المخابرات 

ة المصرية، كما دعا مصطفى حافظ عددًا من الشخصيات الوطنية العسكري
الفلسطينية ذات العالقة المباشرة بالجماهير لتزكية عدد من الشباب لالنضمام إلى 
هذه القوات، إضافة إلى ذلف قام مصطفى حافظ، بزيارة إلى سجن غزة المركزي 

جتياز الحدود وتم استدعاء عدد من العناصر التي سبق لها واعتقلت بتهمة ا
تم  (2)وانتقاء العناصر الجيدة القادرة على العمل ضمن هذه القوة المنوي تشكيلها.

تدريب العناصر المقترحة للمشاركة في هذه القوة في معسكر قرب مخيم الالجوين 
)الشاطئ( على شاطئ البحر وكان عددهم بضع عشرات، وتم نقلهم في دورات 

اهرة، بالتنسيق مع حاكم قطاع غزة عبد اهلل عليا إلى معسكر الجيزة قرب الق
، وفي هذا المعسكر زود الفداويون بعدد من األسلحة الالزمة وتم تدريبهم (3)رفعت

على أساليب قتالية رفيعة المستوى وتحولت أعداد المقاتلين من حلقات صغيرة إلى 
ن ( التحق بها ضابطان م040فصاول ومن ثم إلى كتيبة أطلق عليها الكتيبة )

                                                           

 .023( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 1)
 .23( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 2)
 .40( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)
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سالح الهندسة وفني بحري مما زاد من أساليب التدريب رقيا وكان لمتابعة 
مصطفى حافظ ألفراد الكتيبة وتدريبها اليومي أن بث فيهم الحماسة وارتقى برجال 

، (1)الكتيبة إلى مستوى عال من الكفاءة يؤهلهم للقيام بعمليات فداوية نوعية وشديدة
يبة  التي فتن أفرادها بقاودهم، حتى أنهم كانوا كان لحافظ تأثير قوي على أفراد الكت

يكاشفونه بمكنونات صدورهم وأسرارهم الذاتية، فهو الذي يشد الحلم بقوة إلى الواقع، 
وهو منظم عمليات إنهاف العدو المحتل لارض، وهو الذي يفتتح المعسكرات 

س ورفح للفداويين فبعد معسكر الجيزة، افتتح حافظ معسكرين في كل من خان يون
عضوًا حيث وصل عدد الفداويين  321-321وقد بلا عدد أعضاء كل معسكر 

وهكذا لم تنقِض الخمس أشهر  (2)إلى األلف فداوي مدربين ومزودين بأسلحة.
األولى على بدء التدريب، حتى بدأت كلمة "فداوي" تقتحم القاموس السياسي 

وا الرد ليأخذ شكاًل نضاليًا واالجتماعي للقطاع، وحتى بدأ الالجوون مقاتلين يبلور 
فرديًا إلى حد الخصوصية فكل الشعوب المستعمرة تقاتل على أرضها ضد 
مستعمريها، ولكن وحدة الفلسطينيين يعبر الحدود مقررًا الموت على تراب األرض 

م، 0922واستجابة لمطالب الجماهير بعد انتفاضة آذار )مارس(  (3)المحتلة.
ارة المصرية على نفسها للقوى الوطنية في قطاع غزة، ولتنفيذ وعود قطعتها اإلد

للعمل في  (*)أعلنت اإلدارة المصرية عزمها على تشكيل كتاوب من المتطوعين
 (4)مهمات خاصة واشترطت على المرشحين للقبول فيها: 

                                                           

 .24نضال الشعب الفلسطيني، ص ( الكثري، حلقة مفقودة من 1)
 .06( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 2)
 .46( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)

)*( جاء هذا اإلعالن، بعد االنطالقة الفعلية للعمليات المسلحة عبر الحدود بثالثة شهور تقريبًا، وقد تكون حاجة 
د من المتطوعين، واستلزمت منها توسيع عملها أو رغبة اإلدارة المصرية في مشاركة السلطات المصرية إلى مزي

 أكبر عدد من الفلسطينيين، حيث بدأ ذلف كاستجابة لرغبات الجماهير.
 .31( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 4)
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أن يكون المرشح على دراية باألراضي والمسالف الخاصة داخل فلسطين  .0
 المحتلة.

 لمنطقة.أن يكون من أبناء ا .2
 أن يكون من أصحاب الخبرة العسكرية والوقًا صحيًا. .3
 (1)(*)أن يلّم بالقراءة والكتابة، ويفضل من يعرف اللغة العربية. .4

 انطالقة العمل العسكري: *
م رغم أن 0922بدأ العمل الفعلي لهذه المجموعات العسكرية في آب )أغسطس( 

، حيث كانت الفترة (2)ذلف قرار مصر باللجوء إلى حرب العصابات قد اتخذ قبل
م، فترة استعداد وتدريب 0922م آب )أغسطس( 0922الممتدة من آذار )مارس( 

آب  22وانتظار الفرصة والوقت المناسب لالنطالقة التي حددت بتاريخ 
، وهو اليوم الذي شهد االعتداء اإلسراويلي على معسكر (3)م0922)أغسطس( 

صابة أكثر من خمسين الجوًا م وأسفر عن استشه0924البريج من عام  اد واا
فلسطينيًا وأثار ردود فغل غاضبة من قبل الالجوين الفلسطينيين ضد اإلدارة 

 المصرية.
وقد ُقسم قطاع غزة إلى ثالث مناطق للنشاط الفداوي الفلسطيني: المنطقة الشمالية 
وضمت مدينة غزة والقرى المحيطة بها والمنطقة الوسطى وشملت مدينة خان 

، وقد أخدت نشاطات (4)ودير البلح، والمنطقة الجنوبية وشملت رفح وجنوبها يونس
الفداويين موجات متصاعدة يمكن تقسيمها إلى ثالث موجات رويسية، لعبت 

                                                           
عاليم للجمهور تتعلق بجوانب الدفاع المدني، جاء إلى جانب هذا اإلعالن إرشادات من اإلدارة للسكان، ونشر ت (*)

تقان الغارات الجوية وبدأ ذلف وكافة استعدادًا ألسوأ  وتأمين المرافق، وتدريب السكان على عمليات اإلنقاذ، واا
 الظروف.

 .22م، العدد 0922ديسمبر  02( الوقاوع الفلسطينية، مصدر سابق، 1)
(2) Dian Moshe: Diary of Sinai Campaign London. 1962. p80. 

 .060( ياسين، حرب العصابات، ص 3)
 .062( ياسين، حرب العصابات، ص 4)
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، (1)الظروف السياسية والتصعيد العسكري من الجانب اآلخر دورًا كبيرًا فيها
م 0922سطس( آب )أغ 22انطلقت الموجة األولى بأول عملية عسكرية في 

وتميزت بكونها عمليات محدودة لمجموعات صغيرة ال تتجاوز أربعة اشخاص، 
تقوم بتنفيذ عمليات معينة ثم تعود أدراجها إلى القطاع، وكانت هذه العمليات أقرب 

، ولكنها تميزت عنها بأن المجموعة تنطلق نحو (2)إلى استمرارية العمليات السابقة
قضاء نهارًا ولياًل على مسرح العمليات، الذي لم  هدف معين تنفده ثم تعود بعد

يكن بعيدًا عن خط الهدنة في العادة، وقد وصل عدد عمليات الموجة األولى ما 
م 0922عملية نفذت خالل الفترة الممتدة من كانون أول )ديسمبر(  061يزيد عن 

ية من ، أما الموجة الثان(3)م أي بمعدل عمليتين كل ليلة0928حتى آذار )مارس( 
م حتى آب 0928إبريل نيسان  8العمليات فقد انطلقت في الفترة ما بين 

، وقد (*)م وقد جاءت ردًا على قصف إسراويل لوسط مدينة غزة0928)أغسطس( 
حدث تطور لنوعية العمليات العسكرية في هذه الموجة، من حيث طبيعتها والعمق 

، أما (4)م من مطار اللدك06التي وصلت إليه، حيث أنها وصلت إلى مسافة تبعد 
الموجة الثالثة من العمليات فقد جاءت على خلفية الهجوم اإلسراويلي على خان 

م حيث أوقع ستة وثالثين قتيال وخمسون 0928آب )أغسطس(  30يونس ليلة 
، جاء رد فعل المقاومة (5)جريحًا، وكان بمثابة تصعيدًا خطيرًا من جانب إسراويل

ما يكون إلى حالة إعالن حرب، فقد أخدت شكل  عنيفًا جدًا، وكان أقرب
مجموعات كبيرة توغلت داخل األرض المحتلة، ونفدت عمليات مختلفة، وقدر عدد 

                                                           

 .064( ياسين، حرب العصابات، ص 1)
 .062( ياسين، حرب العصابات، ص 2)

(3) Dian, op.cit, p 34-86 
سفر القصف عن قامت المدفعية اإلسراويلية كرد فعل على عمليات الفداويين، بصف وسط مدينة غزة، حيث أ (*)

 اخرين. 013مدنيًا وجرح  28مقتل 
(4) Dian, op.cit. p87. 

 .Burns, op.cit, P141. أيضًا: 209( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
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، وقد تميزت هذه (1)فداوي 211الفداويين الذين اجتازوا الحدود في ليلة واحدة ب 
ية الموجة عن غيرها بشموليتها حيث شارف فيها مقاتلون تسللوا من الضفة الغرب

ومن لبنان إلى داخل األرض المحتلة، بعد تلقيهم أوامر من عسكريين مصريين 
هناف، وكان مركز القيادة هو غزة، ومنها صدرت األوامر إليها بأنه في حالة تعذر 
عودتهم إلى القطاع، فيمكنهم التوجه إلى الضفة الغربية ومنها إلى عمان حيث 

، وقد اتسع نطاق العمليات (2)تقبلهمالسفارة المصرية هناف، حيث يتواجد من يس
التي نفدتها قوات الفداويين، فغطت كافة أرجاء فلسطين، وشملت أهدافًا عسكرية 
متعددة، من معسكرات للجيد اإلسراويلي، إلى خطوط أنابيب، إلى خزانات مياه 

  (3)(*)إلى مستوطنات.
حرجة بالنسبة لها، شكلت هذه العمليات قلقًا شديدًا إلسراويل، فقد جاءت في فترة 

حيث كانت دولة ناشوة وتعاني من مشاكل اقتصادية، وساهمت هذه العمليات في 
تصعيد األجواء العسكرية ما بين مصر واسراويل بشكل اصبحت فيه المنطقة على 

 (4)حافة الهاوية.
كما شكلت خطرًا مباشرًا على سياسة االستيطان اليهودية في الجنوب ذلف أن عددًا 

من سكان تلف المستوطنات قد هجروها واتجهوا شمااًل باتجاه القدس وتل كبيرًا 
وأدت هذه العمليات إلى  (5)أبيب بحيث أصبحت هذه المستوطنات مهددة باالنهيار.

                                                           

 .08( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 1)
 .281( شاريت، يوميات شخصية، ص 2)
طالق نيران على منها إ %28وزعت عمليات الفداويين على أهداف متنوعة فكان  *() لقاء قنابل يدوية واا

هجمات على  %03، نسف الخزانات مياه أو أنابيب مياه، %08عمليات كماون للسيارات،  %23المستوطنات، 
زرع ألغام لتدمير طرق رويسية أو على كباري  %2زرع عبوات ناسفة للدوريات الحدودية  %9القوافل العسكرية، 

 .اشتباكات مع دوريات إسراويلية 4%
(3) Burns, op.cit, pp.155-116. 

 .200( ديان، موشي: مذكرات، دار الفكر، د.ت، ص 4)
 .28أيضًا: أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 

 .002، أيضًا شارون، مذكرات أرويل شارون، ص 386( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
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خلق جو من الخوف وعدم الثقة وتراجع المعنويات بشكل كبير على الصعيد 
، وتحولت (1)قتصاديةالوطني في إسراويل بسبب الخراب الذي حل بحياة البالد اال

طرق ومستوطنات جنوب إسراويل أشبه بمدن األشباح كما أصبحت هذه العمليات 
وقد  (2)ونتاوجها الشغل الشاغل للمواطن اإلسراويلي ولوساول اإلعالم في تلف الفترة.

اعترفت إسراويل مرارًا بحجم الهجمات ومداها وخطواتها وتقدمت في كثير من 
، وقد اعترف قادتها بأن المنطقة (3)(*)جلس األمن الدولياألحيان بشكاوي إلى م

 (4)الجنوبية من فلسطين كاملة حتى القدس تحت رحمة الفداويين.
ويمكن مقارنة األثر الكبير لهذه العمليات مع حجم الخساور في حروب إسراويل 

د المختلفة، والتوضيح إثر هذه العمليات على الجانب البشري اإلسراويلي، والذي تع
قضية خساوره البشرية قضية حاسمة للمواطن اإلسراويلي وقيادته، ويوضح الجدول 

م حسب المصادر 0989 -م0946التالي أعداد الخساور اإلسراويلية من الفترة 
الرسمية اإلسراويلية ويبرز بشكل واضح خساور إسراويل من العمل الفداوي المنطلق 

 (5).0928من قطاع غزة حتى عام 
 عدد القتلى رة التي وقعت فيها الخسائرالفت الرقم

  4460 م0949حتى  0946خساور إسراويل في حرب  0
  0008 م0928م حتى حرب0949منذ توقيع اتفاقية الهدنة  2
  090 م0928حرب سيناء  3
  092 م0980منذ االنسحاب من سيناء حتى حرب حزيران )يونيو(  4
  362 م0989م أيار 0980منذ حرب  2

                                                                                                                                              

 .202أيضًا: ديان، مذكرات، ص 
 .003( شارون، مذكرات أرويل، 1)
 .064ياسين، حرب العصابات، ص ( 2)
( ذكر مندوب اسراويل في االمم المتحدة في خطبة له أمام مجلس األمن الدولي أن إسراويل لم تذق طعم النوم *)

 منذ أسبوع.
(3) Burns, op.cit, p142. 

 .082( شارون، مذكرات أرويل، ص 4)
 .  06، ص 2ج  ، نقاًل عن افرايم تلمي000( أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 5)
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ح من األرقام الواردة في الجدول حجم الخساور اإلسراويلية في فترة العمل ويتض
م رغم اإلمكانيات المحدودة مقارنة بالخساور في مواجهة 0928-0922الفداوي 

 الجيود العربية.

 تجاه العمليات الفدائية: اإلسرائيلية ردود الفعل المبحث الرابع:
مليات في الغالب تصعيدية، واشتملت جاءت ردود الفعل اإلسراويلية على هذه الع

على قصف لتجمعات سكنية مدنية )كما حدث في قصفها لوسط غزة( كما قامت 
بالتصعيد السياسي عبر احتجاجاتها المتكررة لامم المتحدة أو شن حمالت 

، (1) (*)إعالمية ضد الفداويين والتي وصفتهم بشتى األوصاف كالقتلة واالرهابيين
لى جانب ذلف لج اءت إسراويل إلى أسلوب التصفية الجسدية لمن وصفتهم واا

بالمحركين لهذه العمليات ويقودون الفداويين ويوجهونهم، حيث أرسلت إلى المقدم 
م طردًا عبر أحد العاملين معه انفجر بين يديه 02/0/0928مصطفى حافظ في 

 (1)(  )بعد محاولته لفتحه في مقر قيادته في مبنى سرايا غزة.
                                                           

-م0924عملية انتقامية ضد الفلسطينية ردًا على هذه العمليات في الفترة من  01نفذ اإلسراويليون ما يزيد عن  *()
 م.0928-م0922

 .028انظر، شارون، مصدر سابق، ص 
ة التحاد ( إصدار األمانة العام0، قسم )2( قاسميه، خيرية: القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، ج1)

 .246، أيضًا: ديان، مذكرات، ص 312الجامعات الوطنية، دم. د.ت. ص 
()  ومن األهمية اإلشارة إلى الطريقة التي وصل فيها الطرد إلى مصطفى حافظ، وهي الرواية التي تطابقت فيها

-Kennett Love "Suez: The Twiceاآلراء سواء كانت الرواية العربية عبر شهود العيان أو رواية في كتابة 
Fought War والرواية اإلسراويلية، فقد ُذكر أن هناف بعض الفداويين الذين كانوا )مكلفين( بالعمل مع العدو "

بطريقة العمل المزدوج وعالقتهم مباشرة مع المقدم مصطفى حافظ وذلف ألهداف معينة، وقد ظنت قيادة الفداويين 
مكشوف إلسراويل، وحاولت بدورها استغالله من حيث ال تدري واستمرت بالخطأ أن هذا الفداوي محمد الطاللقة غير 

تتعامل معه على أساس أنها ال تعرف عنه شيوًا، وكانت تسهل عليه الحصول على بعض المعلومات لمزيد من 
 الثقة، وفي أحد األيام كلفته بنقل طرد مفخخ إلى أحد كبار رجال األمن في غزة وهو لطفي العكاوي، بوصفه أحد

عمالوها السريين، وكانت تعرف إسراويل بأنه سيذهب بهذا الطرد إلى مصطفى حافظ؛ ألنها تعرف مسبقًا حقيقة والء 
ذلف الفداوي، وصل الفداوي إلى قطاع غزة وذهب مباشرة إلى مقر القيادة حيث قابل مصطفى حافظ وأعلمه 

رد بحضور الفداوي وانفجر الطرد وأصيبت قدم بالتعليمات التي تلقاها من إسراويل، وقام مصطفى حافظ بفتح الط
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ذه العملية الناجحة بعد سلسلة من العمليات الفاشلة التي قامت بها وجاءت ه
كما قامت إسراويل على نفس الطريقة  ، (2) (*)إسراويل الغتيال مصطفى حافظ

في  الملحق العسكري للسفارة المصرية في عمان "صالح مصطفى" باغتيال
20/0/0928. (*)(3)(4)  

تيبته وقوع الصاعقة وتأثروا كثيرًا وقع حادث استشهاد مصطفى حافظ على أفراد ك
به، حيث ارتبط أفراد هذه القوة بعالقات قوية مع قاودهم، الذي كان لهم بمثابة 

 (5).األب الروحي واألخ المرشد
وقد ترف رحيل مصطفى حافظ فراغًا كبيرًا، لم يستطع القاود الجديد الذي حل محلة 

 (6)رحيل مصطفى حافظ.)المقدم علي محمود( أن يما الفراغ الذي تركه 
 

                                                                                                                                              

مصطفى حافظ إصابة قاتلة، أما الفداوي فأصيب إصابة أفقدته بصره. انظر: أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 
022. 

، نقاًل عن 21ص  216م العدد 0968يونيو )حزيران(  26( مصدر من المخابرات اإلسراويلية، البيادر السياسي 1)
 م.02/8/0968االسراويلية المؤرخة ب جريدة معاريف 

فردا بقيادة البروفيسور الكياتي "حاييم ليفيكوف"  29وقد نقلت عن المصد أن طاقمًا من المخابرات اإلسراويلية عدد 
من عناصر قوة الموساد هو الذي أعد للعملية، ويعتبر ليتكوف من المتخصصين في هذه العمليات منذ عهد 

 ونية.عصابات البال ماخ الصهي
 انظر أيضًا، الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني نقاًل عن وثاوق المتحف القومي الحربي، القاهرة.

لم تعترف المصادر الرسمية بالعملية مباشرة، وجاء خبر استشهاد مصطفى حافظ بحجم صغير في زاوية صغيرة،  *
م. قامت 02/0/0928ناء تأديته واجبه. انظر األهرام: وذكر فيه بأنه استشهد بسبب انفجار لغم تحت سيارته أث

إسراويل بعدة عمليات فاشلة الغتيال مصطفى حافظ منها عملية إنزال على شاطئ بحر غزة حيث اقتحم جنود 
 إسراويليون بيته ولم يجدوه فيه.

 .01( الكثري، حلقة مفقودة، ص 2)
غتيال الملحق العسكري للسفارة المصرية في عمان العقيد )*(كما قامت إسراويل في اليوم التالي الغتيال حافظ با

 م.00/0/0928صالح مصطفى. انظر األهرام 
 .06( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 3)
 . 89( الكتري، ص4)
 .030( أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 5)
 . 01( الكتري، ص6)
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ومن الجدير بالذكر أن استشهاد حافظ تسبب في إيقاف عمليات الفداويين 
الفلسطينيين التي كانت بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسراويلي إضافة 
إلى كونه منعطف جديد في تاريخ المقاومة الفلسطينية المسلحة بعد حرب 

 ر عسكرية واقتصادية باهظة جدًا.م، وفيها تكبدت إسراويل خساو0946
وقد حاولت بعض المجموعات الفداوية بعد استشهاد مصطفى حافظ تنفيذ عمليات 
انتقام واسعة في المناطق المجاورة لقطاع غزة، ومعسكرات الجيد اإلسراويلي 
وطرق مواصالته، لكن تطور األحداث السياسية في هذه الفترة والتي شهدت خطوة 

صر بتأميم قناة السويس، ومن ثم ما شهدته المنطقة من التطورات الرويس عبد النا
السياسية والعسكرية، فقد وضع الهجوم اإلسراويلي على سيناء في حرب السويس 

م، واحتالل إسراويل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 0928تشرين أول )أكتوبر( 
داخل األرض نهايًة لهذه العمليات، وكانت بعض المجموعات المسلحة ال تزال 

ولكن كان قرار تشكيل  (1)المحتلة، مما اضطرها لالنسحاب تجاه الضفة الغربية.
نهاوها كان أيضًا من نتاوج تفاهمات ما بعد  هذه المجموعات قرارًا رسميًا مصريًا، واا

م؛ لتمكين اإلدارة المصرية من العودة إلى قطاع غزة، حيث 0928حرب السويس 
حتى انطالقة الثورة الفلسطينية المسلحة في الفاتح  استمر الهدوء على جبهة غزة

م، وانطلق العمل الفلسطيني المسلح إلى الضفة الغربية وشرقي 0982من يناير 
م؛ ليعود قطاع غزة من جديد بمدنه وقراه 0980األردن حتى حرب حزيران )يونيو( 

 ومخيماته محاور مقاومة ومواجهة مع االحتالل اإلسراويلي. 
  الخاتمة

ند تقييم العمل الفداوي الفلسطيني المنطلق من قطاع غزة في الفترة ما ع -
م وتبني الحكومة 0928تشرين أول )أكتوبر( –م0922بين آب ) أغسطس( 

المصرية لهذا العمل وتولي مصطفى حافظ قيادته وتطويره وتحويله من عمل 
                                                           

 .00-01( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص ص 1)
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بناء عشواوي بال أهداف سياسية إلى عمل منظم أربف حسابات العدو نجد أن أ
الشعب الفلسطيني استطاعوا عندما وجدوا  الظروف في صالحهم أن يشكلوا خطرًا 
كبيرًا على المشروع الصهيوني حيث أربكوا حسابات العدو وشكلوا خطرًا على 
وجوده، حيث أثبت العمل الفداوي وحرب التحرير الشعبية في ظل المعادالت 

يد لتحرير فلسطين لو ُأتيحت  السياسية اإلقليمية والدولية أنها الطريق الوح
 الظروف وتكاتفت الجهود.

جاء هذا النضال الوطني الفلسطيني في فترة مهمة من تاريخ النضال  -
م على شكل 0946الوطني الفلسطيني، فقد بدأ منذ األشهر األولى عقب نكبة 

 عمليات فردية ثم تطور إلى أن أصبح عماًل عسكريًا منظمًا.
زعزعة مجموعة من األسس التي أثرت وتحكمت  ساهم النشاط الفداوي في -

في مجريات الصراع العربي اإلسراويلي، وتحولت حوادث التسلل اليومية بعد 
تطويرها وتدريب عناصرها وتأهيلهم لتصبح الشغل الشاغل الذي يهدد إسراويل 
وجيشها واستيطانها في الجنوب، حتى أصبح وقف النشاط الفداوي على سلم 

 م.0928ويلية أثناء حرب المطالب اإلسرا
أثرت هذه العلميات وهذا النشاط على نمط العالقات الفلسطينية المصرية،  -

فقد التفت الجماهير الفلسطينية حول اإلدارة المصرية وحول الفداويين، وقد انعكس 
ذلف التأييد لإلدارة المصرية عندما طرحت قضية تدويل قطاع غزة عقب عدوان 

لفلسطيني في قطاع غزة بعودة اإلدارة المصرية إلدارة م، فتمسف الشارع ا0928
 القطاع.

كذلف ساهمت هذه العمليات في خلق صورة جديدة للشارع الفلسطيني  -
وقدرته على الصمود والمقاومة للمشروع الصهيوني، فرغم تصاعد العمليات 

رد االنتقامية من قبل إسراويل إال أن الجماهير الفلسطينية كانت تخرج مطالبة بال
 على العدوان.
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م( تكمن 0928-م0922إن من أهم نتاوج العمل الفداوي في قطاع غزة ) -
في أنه شّكل بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسراويلي، حيث كانت 

م أكبر بكثير من خساورهم بالعدوان 0928-م0922خساور الصهاينة في عامي 
زة في الثاني من م ومن ثم على قطاع غ29/01/0928الثالثي على مصر 

م، وقد كانت الذريعة اإلسراويلية المعلنة للمشاركة في العدوان 0928نوفمبر 
 الثالثي على مصر مع بريطانيا وفرنسا هي القضاء على قواعد الفداويين.  

ولكن يؤخذ على هذا النشاط الفداوي الفلسطيني بأنه لم يكتب له  -
مصري، وانتهى بقرار مصري  االستمرارية، وذلف بسبب كونه جاء بقرار رسمي

نتيجة الضغوط التي مورست على القاهرة أثناء المفاوضات التي أعقبت االنسحاب 
م، لذلف يمكن لقطاع غزة أن يلعب 0920اإلسراويلي من قطاع غزة آذار )مارس( 

دورًا مهمًا في معركة التحرير وذلف بأن يكون القرار المقاوم فلسطينيًا وموحدًا، 
 ووحدة المقاومة للسير في طريق التحرير وتحقيق األماني الوطنية.وحدة السالح 

ُتوصي الدراسة بمعادة االعتبار إلى العمل العسكري الفلسطيني، فهو أقوى 
الخيارات لمواجهة الغطرسة الصهيونية، ولكن يجب أن يكون على قاعدة الوفاق 

جهة االحتالل الوطني وتكوين جبهة فلسطينية مقاومة تتبنى كل الخيارات لموا
 الصهيوني. 

وأيضًا ُتوصي ببذل الجهود لتجاوز االنقسام وتبني برنامج وطني فلسطيني شامل 
للكل الفلسطيني، وبلورة رؤية فلسطينية على ثوابت واضحة تمثل الكل الفلسطيني 
تجعل كافة الخيارات متاحة أمام الفلسطينيين؛ للوصول إلى أهدافهم الوطنية وفي 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. مقدمتها الحري  ة والعودة واا

 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: مراجع باللغة العربية:

سوار، دار األ ، عكا:مصطفى كبها :، ترجمةسرائيل السريةإحروب يوسف: رجمان، أ .0
 .م0992
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