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 قضية اآتشاف مخزون سري هائل من الوسائل القتالية لحرآة فتح في قطاع غزة 
)1980-1978(   

 الخلفية العامة

لقد اآتشف جهاز األمن العام من خالل عملية استخبارية معقدة جرت في قطاع غزة في الفترة ما 

في  1**يتة آمية نصف طن من الوسائل القتالية التي تم إخفاؤها في نقطة م1980-1978بين 

تم ضبطها حتى التي وآانت هذه أآبر آمية من الوسائل القتالية . محيط مدينة غزة من قبل تنظيم فتح

 . ذلك الحين في موقع واحد تابع لتنظيم إرهابي واحد في المناطق

أآثر من : وقد تم دفن الوسائل القتالية في عشرات األآياس التي احتوت إجماًال على المواد التالية

من ( قالب متفجر يحتوي على متفجرات ذات مواصفات قياسية بعضها نوعية وحساسة 700

 جهاز توقيت 52آهربائي ؛  صاعق 1000؛  ")تتريتول" وRDXو " سامتيكس: "األنواع اآلتية

" بازوآا" قنابل 7صاروخية ؛ " آاتيوشا" قذائف 3 قنبلة يدوية ؛ 226إلكتروني للعبوات الناسفة ؛ 

" سترلينغ" ألغام مضادة لألفراد ؛ مدفع هاون ؛ رشاشان من طراز 4ة لآلليات و  ألغام مضاد6؛ 

 .؛ وآالف الرصاصات" أقالم" مسدسات على شكل 7 مسدسات ؛ 4مجهزان بكاتَمي صوت ؛ 

  تسلسل القضية

لقد وقف وراء عملية إدخال الوسائل القتالية هذه إلى قطاع غزة الجهاز التخريبي التابع لفتح الذي 

وآان ). أبو جهاد(والذي آان يرئسه نائب ياسر عرفات خليل الوزير " القطاع الغربي"مي آنذاك ُس

 مسؤوًال عن سلسلة طويلة من االعتداءات اإلرهابية في إسرائيل بما فيها االعتداء على "أبو جهاد"

بأنه قد  إسرائيليًا ، علمًا 32الذي أسفر عن مقتل ) 1978 مارس آذار 12يوم (الطريق الساحلي 

 .1988اغتيل في تونس في أبريل نيسان 

 اثنان من "أبو جهاد"وقد تولى المسؤولية المباشرة عن نقل الوسائل القتالية المذآورة بتفويض من 

اللذان ) أبو منذر(وصبحي أبو آرش ) أبو منير(مسؤولي الجهاز الذي ترأسه هما نهاد أبو رّيس 

أي الجهة المسؤولة عن توجيه جميع " لقطاع الغربيا"التابعة ل" لجنة غزة"آانا من رؤساء 

 .نشاطات فتح في القطاع بما في ذلك النشاط اإلرهابي

                                                 
 مخبأ سري متفق عليه ُيستخدم لنقل الرسائل واألموال ووسائل االتصال أو –" نقطة ميتة" 1

تحت غطاء يخفيه عن البيئة المحيطة لغرض " النقطة الميتة"ويتم استخدام . الوسائل القتالية
لمزيد من ). الطرف الناقل للرسائل والمواد والطرف المتلقي لها(الفصل بين الطرفين المعنيْين 

 .  قاموس مصطلحات اإلرهاب–لمعلومات راجع ا
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بنفس الطريق واألسلوب  من لبنان 1977إلى القطاع عام  بحرًا وقد تم تسريب الوسائل القتالية

ان إلى والتغطية المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات بمعنى نقلها على ظهر مرآب من لبن

ومن ثم إلى القطاع ) التي آانت تخضع في تلك الفترة للسيطرة اإلسرائيلية(العريش في شمال سيناء 

 المسلحون حمولة الوسائل القتالية وقد أفرغ.  مسلحين8عبر قارب صيد آبير آان على متنه 

 على وسلموها إلى أحد سكان حي الشيخ عجلين قائلين إن عاصفة وقعت في عرض البحر أجبرتهم

 .إلقاء جزء آبير من الحمولة في مياه البحر تفاديًا لغرق قاربهم

طيلة ( الوسائل القتالية وأخفاها –أن جنده " أبو منير"وقد تسلم هذا الشخص الذي سبق للمدعو 

في منطقة الشيخ عجلين في غزة داخل ُحفر أعدها سلفًا في ) عامين ونصف عام إلى حين اآتشافها

. ة من منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي بين أشجار الجميز ودوالي العنببيارة مهجورة قريب

النقطة (" تخزين الوسائل القتالية ونقل المعلومات حول موقع التخزين  هيشخصالوآانت مهمة هذا 

النقطة "إليه ، بحيث آان دور الرسول إحالة المسؤولية عن  آان سيتم إرسالهإلى رسول ") الميتة

 .امل مخزن من سكان غزةإلى ع" الميتة

وآان عامل المخزن الذي تم تكليفه بالمسؤولية عن مخزون الوسائل القتالية السري من أفراد فتح 

 عندما تحين ساعة –في لبنان ليقوم " القطاع الغربي"أيضًا حيث تم تزويده بوسائل اتصال بجهاز 

 . بنقل الوسائل القتالية إلى مبعوثي الجهاز–الصفر 

 منزل عامل المخزن رسول عن حرآة  إلى1979صل في شهر ديسمبر آانون األول وبالفعل و

وآان هذا . فتح طالب بتسلم الوسائل القتالية لنقلها إلى الخاليا اإلرهابية التابعة للحرآة في القطاع

الرسول وهو من سكان حي الشجاعية معروفًا لدى جهاز األمن العام بصفة ناشط مسؤول في مجال 

ه للمراقبة الستيضاح هويات النشطاء اآلخرين العمليات الخاصة بفتح في القطاع ، وقد تم إخضاع

 ".القطاع الغربي"بأنه قد ُآلف ببعض المهام من جهاز االفتراضالذين قابلهم من منطلق 

القطاع "وبالتالي تم اعتقال الرسول على ذمة التحقيق حيث تم الكشف عن صالته بقيادة جهاز 

، بما في ذلك تسلم " أبو منذر"ها المدعو  عن المهام التي آلفه ب الكشففي لبنان وآذلك" الغربي

آما تم تكليفه بالتواصل . الوسائل القتالية المذآورة من عامل المخزن المسؤول عنها في غزة ورفح

مع مطلوبين في القطاع ومتسللين أقاموا فيه ليعيد بواسطة الوسائل القتالية تحريك النشاط اإلرهابي 

بسبب تأثير مرجح لعملية السالم مع مصر التي ( في تلك الفترة "نائمًا"المعادي إلسرائيل الذي آان 

 ). آانت في عّزها آنذاك
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 آما أنه سلم المحققين  ،وقد أفاد الرسول خالل التحقيق معه بأسماء نشطاء آخرين جرى اعتقالهم

وجه  لم تتم آونه قد ت األخيراسم عامل المخزن المسؤول عن الوسائل القتالية إال أن عملية اعتقال

ولدى عودة عامل . إلى لبنان إلبالغ العناصر التي تشّغله بنقل الوسائل القتالية إلى الرسول المنوه به

 تم اعتقاله والتحقيق معه حول الدور الذي لعبه 1980المخزن إلى البالد في النصف األول من عام 

 .في القضية

اعُتقل وأخضع للتحقيقات ثارت أن الرسول قد " القطاع الغربي"وعندما ثبت لدى مسؤولي جهاز 

وبالتالي أوعزوا . لديهم المخاوف من أن جهاز األمن العام سيتمكن من رصد مخبأ الوسائل القتالية

آما ". النقطة الميتة"وتغيير موقع ) رغم خشيتهم من اعتقاله(إلى عامل المخزن بالعودة إلى البالد 

غير أن هذا النشاط هو الذي أتاح . الوسائل القتاليةأنهم أرسلوا ُرسًال آخرين للتأآد من عدم اآتشاف 

إذ . بعد تشخيص الرسل واعتقالهم) ونقاط سرية أخرى" (النقطة الميتة"لجهاز األمن العام اآتشاف 

 سري هائل للوسائل القتالية يوجد إلى الشمال من مستودع أحدهم خالل التحقيق معه تفاصيل عن قدم

أفراد جهاز األمن العام وقوات جيش  دلخراجه من السجن وعندها وتم خالل التحقيق إ. مدينة غزة

 ".النقطة الميتة"الدفاع إلى 

 .لوسائل القتالية في وسائل اإلعالملالضخم وقد تم فيما بعد نشر نبأ اآتشاف المستودع السري 

يس جهاز وبعد اآتشاف الوسائل القتالية بعث رئيس الوزراء آنذاك مناحيم بيغن برسالة تهنئة إلى رئ

 :األمن العام آان  فحواها آما يلي

 إلى رئيس جهاز األمن العام ،"

 التقرير الذي قدمته حول تمكن رجال جهاز األمن العام من اآتشاف سرَّني االّطالع علىلقد  

ويدل األمر مرة أخرى على وقوف مستخدمي الدوائر األمنية بالمرصاد . مخزن األسلحة الكبير

 .ليينيم الدؤوب ويقظتهم الدائمة في إنقاذ حياة المواطنين اإلسرائونجاحهم بفضل نشاطه

 في األمر وإلى جميع أصدقائنا ضلعأرجو أن تنقل تهنئة حكومة إسرائيل إلى آل من آان له  

 .الذين يسهرون على أمن الدولة وسالمة مواطنيها

 مع فائق االحترام والتحية ،    

 ."مناحيم بيغن       

__________ 
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