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ثالث��ون عام��ًا خّطته��ا مح��اس وكتائ��ب القس��ام، فغ��ّرت وج��ه فلس��طني ب��ل 
وجه��ة املنطق��ة، ح��ني أراد الغ��زاة وم��ن يق��ف م��ن خلفه��م وم��ن يتعل��ق بذيوهل��م 
أن يط��ووا صفح��ة القضي��ة الفلس��طينية إىل األب��د، ع��ر التصفي��ة واالحت��واء 
والتدج��ني، فكان��ت مح��اس عل��ى موع��د م��ع ق��در اهلل تع��اىل، خرج��ت م��ن رح��م 
املعان��اة الفلس��طينية ب��كل تفاصيله��ا امل��ّرة، حص��اراً وظلم��ًا واضطه��اداً واحت��الاًل 
فاس��تطاعت أن تنس��ج م��ن خي��وط األمل لوح��ة احلري��ة واألم��ل، وألنه��ا أدركت 
باك��راً أن احل��ّق الب��د ل��ه م��ن ق��وة حتمي��ه، صنع��ت مح��اس م��ن بداي��ة طريقه��ا 
س��يف الع��زة واحل��ق فكان��ت كتائ��ب القس��ام، ال��ي عرف��ت الطري��ق ومحل��ت 
البوصل��ة يف كل حمطات��ه، فأخرج��ت لألم��ة أفض��ل م��ا لدى ش��عبنا من طاقات 
وق��درات وإرادات وجس��دت أم��ام الع��امل من��اذج طامل��ا ت��اق هل��ا األح��رار وانتظره��ا 

املخلص��ون.
ب��دأت كتائ��ب القس��ام م��ن رح��م ث��ورة الش��عب الفلس��طيين باحلج��ر والس��كني 
وبإرادة رجاهلا ودماء شهدائها صنعت ما كان يبدو مستحياًل وأصبحت رقمًا 

صعب��ًا وصخ��رة تتحط��م عليه��ا كل املكائد واملخطط��ات الغادرة. 
وكأن كتائب القس��ام تس��تمع اليوم بس��خرية إىل ما قرره األرعن ترامب من 

إعالن للمدينة املقدسة عاصمة للكيان الغاصب ونقل السفارة إليها وتقول :

ثالثــون عامــًا 
وللنصــر أقــرب

1

أدنــى وننتظــر  أو  النصــر قــاب قوســين  نــرى  إننــا   (  
ــدي  ــا وأي ــى أيدين ــة عل ــان الصهاين ــر كي وعــد اهلل بتتبي
المؤمنيــن، وحينهــا لــن تكــون ســفاراتكم وقراراتكــم 

ســوى أكــوام مــن حجــارة وورق(. 

)أال إن نصر اهلل قريب(



احلمد هلل ناصر اجملاهدين ومذل املستكربين والصالة على قائدنا رسول اهلل وعلى آله وصبحه ومن تبعهم إىل يوم الدين .
اإلخوة اجملاهدون/ حفظهم اهلل 

حنييكم بتحية اإلسالم العظيم، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد.
إننا اليوم نتحدث إليكم عرب هذا املنرب اجلهادي يف حلظات فارقة وخطرية يف تاريخ شعبنا وأمتنا وقدسنا وأقصانا يف ظل حالة من اهلوان 
والصراعات املركبة بغية حرف بوصلة هذه األمة عن معركتها األساسية وواجبها املقدس يف استعادة أرض اإلسراء املعراج وحترير 

األرض واإلنسان واملقدسات من قبضة احملتل الغاصب. 
يتوافق كل ذلك بقدر اهلل تعاىل مع ذكرى عزيزة عظيمة، وهي الذكرى الثالثني إلنطالقة حركة املقاومة اإلسالمية محاس، 
ليختلط األمل باألمل، ولتكون كما كانت دومًا شعلة النور وسط الظلمة احلالكة وساعد البناء يف حميط مليء مبعاول اهلدم واخلراب. 
وقد استغلت قوى الظلم واالستعالء هذه احلالة يف األمة واليت طاملا حذرنا منها ودققنا ناقوس اخلطر أمامها لتحاول من جديد تقديم 

القدس على طبق من ذهب كعاصمة للكيان املزعوم، كما جاء يف إعالن ترامب األخري. 

أيها المجاهدون الكرام :
حركتنا  انطالقة  ذكرى  وفي  يحدث  ما  كل  إزاء  إننا 

وتوجهاتنا  سياستنا  معالم  أمامكم  نضع  المجاهدة 

وموقفنا مما يجري في نقاط محدّدة : 

نستذكر  حركتنا  انطالقة  من  عامًا  ثالثني  بعد  إننا   .1
َواْذُكُروا   ( فينا  اهلل  قدر  لطائف  ونستحضر  علينا  اهلل  فضل 
َفُكُم  َيَتَخطَّ َأن  اُفوَن  َتَ اْلَْرِض  ِف  ْسَتْضَعُفوَن  مُّ َقِليٌل  َأنُتْم  ِإْذ 
َلَعلَُّكْم  يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َوَرَزَقُكم  ِبَنْصِرِه  َوَأيََّدُكم  َفآَواُكْم  النَّاُس 
َتْشُكُروَن( فكانت حركتنا وكتائبنا عرب هذه العقود الثالثة 
القضية  تصفية  حماوالت  كل  أمام  املنيع  الصّد  حائط 
أمتنا  من  املاليني  قلوب  مهوى  حركتنا  وباتت  الفلسطينية، 
وحمط آمال الشعوب التواقة للحرية، واليوم حنن على العهد 
كل  رغم  وتأييده  اهلل  نصر  من  واثقون  طريقنا  ف  ماضون 

احملن واملؤامرات والصعاب. 
من  إليه  وصلت  وما  أمتنا  ف  الصراعات  إليه  آلت  ما  إن   .2
إليه  ذهبنا  ما  صوابية  جديد  من  تؤكد  وهوان  تشرذم  حالة 
الصراعات  كل  عن  العادلة  وقضيتنا  بأنفسنا  النأي  من 
الداخلية ف حميط فلسطني العربي واإلسالمي، والزال هذا 
ملعركة  احلقيقي  فالتأسيس  كذلك،  وسيبقى  موقفنا،  هو 
حترير فلسطني مير عرب توحيد جهود المة وحشد طاقاتها 

حنو فلسطني والقدس واألقصى، لذا فإننا سنظل نعمل على 
املشرتك  والقاسم  أشكاهلا  بكافة  والطاقات  اجلهود  هذه  حشد 
للكيان  العداء  العامل هو  أي عربي ومسلم وحّر يف  بيننا وبني 

الصهيوني والعمل على حترير فلسطني. 
3. إن امتالك أوراق القوة هي مهمتنا املقدسة وواجبنا الدائم 
هو  سالحنا  وإن  إليه،  طاقاتنا  بكل  ونسعى  عليه  نسهر  الذي 
رغم  اليوم  وإننا  وقضيتنا،  لشعبنا  األمان  وصمام  أمتنا  شرف 
أمتنا  يف  والضعف  واهلوان  والفشل  اإلحباط  معطيات  كل 
القوة العسكرية اليت شيدناها عرب  حنمل هذا السالح وأوراق 
وقدمنا يف سبيلها  ودمائنا  بأرواحنا  ومحيناها  سنوات طويلة، 
برفع  عيوننا  نكّحل  حتى  كذلك  وسنظل  والنفيس،  الغالي 
راية اإلسالم على مآذن وقباب وأسوار القدس واألقصى وكل 

مدن فلسطني احملتلة. 
لبث  إحداثها  وأمتنا  شعبنا  أعداء  حياول  اليت  الّصدمة  إّن   .4
املقاومة  إرادة  وقتل  أمتنا،  شباب  يف  واليأس  اهلزمية  روح 
ونقصد  تعاىل،  اهلل  بإذن  وخاسرة  طارئة  معركة  هي  فيه، 
الصهيوني  والكيان  أمريكا  قبل  من  احملمومة  احملاوالت  هنا 
حنو  واهلرولة  التطبيع  عجلة  لتسريع  املنطقة  يف  وأذنابهما 
الكيان وتثبيت وقائع يف القدس لصاحل العدو من نقل للسفارة 
األمريكية والتلويح حبلول مهينة للقضية من خالل تركيع 

كلمـة القيـادة
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للقدس  مادام  الفشل  مصريه  خطورته  رغم  ذلك  كل  شعبنا، 
يف  يرون  ال  أمثالكم  اشداء  جماهدون  ولفلسطني  رجاٌل  واألقصى 
القدس مستقباًل إال ألحفاد عمر وأبي عبيدة وصالح الدين األيوبي، 
نتابع  ال  فإننا  حولنا  من  السياسية  املتغريات  كل  نرقب  إذ  وحنن 
األحداث متابعة سلبية وال نقف متفرجني يف طابور االنتظار، بل 
حنن بفضل اهلل فاعل أساسي ومهم وحيسب له العامل ألف حساب 
ولوال اهلل عز وجل ثم حركتنا وكتائبنا وقوتنا ألصبحت القضية 

الفلسطينية يف أدراج النسيان و اإلهمال منذ زمن بعيد.
5. إن حماوالت مل الشمل ورأب الصدع وحتقيق احلّد املقبول من 
وحنن   - حركتنا  إليه  تسعى  الذي  الفلسطيين  والتوافق  الوحدة 
جزء منها- هو صمام أمان لقضيتنا ومقاومتنا، وحنن اليوم بفضل 
بنا  وحري  فلسطني  يف  املقاوم  للعمل  الكربى  املظلة  منثل  اهلل 
قاعدة  على  شعبنا  مكونات  كل  مع  وااللتحام  للوحدة  نسعى  أن 
للمقاومة  والصديقة  الداخلية  اجلبهة  وتصليب  احملتل  مقاومة 
حماوالت  على  الفرص  وتفويت  لشعبنا  الكربى  للقضايا  والتفرغ 

تصفية القضية وصفقات الوهن والضياع، وعلى هذا األساس فإن 
وهامة  صّحية  عملية  هي  شعبنا  وتوحيد  االنقسام  انهاء  عملية 
لشعبنا وملقاومتنا وال خوف بإذن اهلل على منجزات شعبنا وحركتنا 
وكتائبنا، فقيادتكم على وعي كامل وخربة كافية بعد معية اهلل 
تعاىل لتاليف األخطار احمليطة و حتييد النوايا السيئة جتاه منجزات 

املقاومة املرتاكمة عرب سنوات طويلة. 

ختامًا: أيها المجاهدون .. ثقوا بنصر اهلل تعالى وقدّموا 

نماذج حية لشعبكم وأمتكم، واستعدوا لكل االحتماالت، 

وعد  نهايته  في  لكن  بالمخاطر،  محفوف  النصر  فطريق 

اهلل المحتوم وجائزته المضمونة.

هِ وََفْتحٌ َقِريبٌ وَبَشِِّر اْلمُؤْمِنِنيَ( )َنصْرٌ مِّنَ اللَّ
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إخوانكم  
قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام

اجمللــس العام 
ديسمرب 2017م



أصبحت  الفلسطينية  السلطة  جميء  ومع 
خدمات  من  تستفيد  القسام  كتائب 
وقتها  ُعرفت  واليت  الالسلكية  اإلتصاالت 
بـ«البيلفون«، لكن سرعان ما أدركت الكتائب 
اجلهاز  بقيادة  ُتلِحُق  اليت  األمنية  امُلهِددات 
إغتيال  جرى  طريقها  عن  واليت  العسكري 
مهندسها األول حييى عياش املهندس األول 

يف كتائب القسام. 
اإلتصاالت  تستخدم  القسام  كتائب  وظلت 
»املريس،  والفلسطينية  الصهيونية  اخللوية 
انتفاضة  إندالع  بعد  حتى  واجلوال« 
ما  سرعان  الصهيوني  العدو  لكن  األقصى، 
أثناء إقدامه على تنفيذ  كان ُيشوش عليها 
عمليات اإلجتياحات للمخيمات الفلسطينية 
اإلتصال  فقدان  ُمعضلة  ُيبقي  الذي  األمر 

بني جماهدي القسام ماثلًة أمامهم.
على  التشويش  ُمشكلة  إستمرار  كان 
قلق  مصدر  املواجهات  أثناء  اإلتصاالت 
كان  ذلك  لكن  اجلبهات،  يف  للُمقاتلني 
أخرى،  بدائل  عن  للبحث  وُمركًا  باعثًا 
عام  ُقزح«  »قوس  إجتياح  عملية  أثناء  ويف 
يف  العطار  رائد  الشهيد  القائد  جنَح  2003م 

التعليمات،  وإصدار  املواجهة  معركة  إدارة 
اجملاهدين،  جلميع  العدو  حتركات  ورصد 
سلكية  ال  إتصاالت  أجهزة  بواسطة  وذلك 
جتسدت  اللحظة  تلك  ومنذ  »ماخشري« 
سالح  لنشأة  األوىل  واإلرهاصات  األفكار 
وقتها  والقت  القسام،  كتائب  يف  اإلشارة 
إستحسان  الالسلكية  اإلتصاالت  شبكة 
مجيع قادة األلوية، اليت أخذت شكاًل أكثر 
ترتيًبا عام 2005م حيث أسس سالح اإلشارة، 
2008م  عام  حتى  اإلتصاالت  ساهمت  وقد 
إىل  أدت  اليت  العسكرية  العمليات  إجناح  يف 
طرد العدو من غزة، وكذلك إجناح عملية 
اإلشارة  قواعد  فأصبحت  املتبدد«،  »الوهم 
إستهدفها  الذي  للعدو،  هدفًا  وجماهدوها 

بالصواريخ يف ماولٍة منه للقضاء عليها.

سـالح اإلشـارة
وقنوات مناسبة  توفر وسائل  دون  بفاعلية  تتحقق  أن  القيادة  ملمارسة  ال ميكن 
لإلتصاالت، وجيب أن تكون جمدية وآمنة، فسالح اإلشارة مينح الدعم الكامل 
أسوء  من  بـالقيادة«  االتصال  »فقد  ولعل  املعركة،  أثناء  يف  واجلندي  للقائد 
أو أن يفقد إتصاله  العبارات اليت من املمكن أن متر على اجلندي أثناء احلرب، 
بقيادته وجمموعته، كما أنه أسوء خرب على القائد فْقد إتصاله جبنوده الذين 

هم أدواته لتنفيذ اخلطط اليت سهر الليالي من أجلها.
العني  مبثابة  فهو  امُلعاصرة،  اجليوش  يف  حموريا  دوراً  اإلشارة  سالح  ويؤدي 
التحكم  يتم  خالله  من  الذي  احليوي  عصبها  وكذلك  القوات  بها  تبصر  اليت 

والسيطرة يف املعارك واحلروب .
 ونظراً هلذه املكانة اليت يتمتع بها وضع من القيادة العسكرية الُعليا على ُسلم 
األولويات من أجل الرقي به وإزدهاره، ليكون قادراً على إيصال املعلومة املناسبة 
من اجلنود إىل القيادة يف الوقت املناسب، وإيصال التوجيهات واألوامر من القيادة 
إىل اجلنود يف الوقت احملدد، وتبادل اآلراء واخلربات واملعلومات املهمة بني القيادة.

العصب الحيــوي إلدارة المعارك 

* اإلتصاالت يف القسام
كانت اإلتصاالت بني جمموعات وخاليا كتائب القسام تتم مع بدء تأسيسه يف مثانينيات 
الربيد«، حيث كانوا  »ُمراسلي  أو  امليتة«  »النقطة  بواسطة  إما  بدائية،  املاضي بطرق  القرن 
ومعلومات  أخبار  وتتضمن  ُمشفرة  أغلبها  كانت  اليت  الرسائل  وإيصال  بنقل  يتكفلون 

وتقارير أمنية أو أوامر وتعليمات.
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* تنظيم سالح اإلشارة
مّرت عمليُة تنظيم سالح اإلشارة مبرحلتني 
هامتني كانتا مبثابة اإلنطالقة اليت رمست 
احلساس،  السالح  هلذا  التنظيمية  اأُلسس 
كتائب  تزويد  يف  األوىل  املرحلة  متثلت 
الالسلكي،  بأجهزة  جمموعاتها  القسام 
اجملاهدين  وضع  يف  البارز  األثر  هلا  وكان 
جاءت  بينما  امليدان،  أرض  على  جيري  مبا 
شبكة  مشروع  جناح  مع  الثانية  املرحلة 
من  القيادة  مكنت  اليت  السلكية  اإلتصاالت 
خطة  وتنسيق  البعض  بعضها  مع  التواصل 
أحلك  يف  امليدان  مع  والتواصل  النريان، 
الظروف واألوقات، حيث وفرت هذه الشبكة 
وحفظت  وأماكنها  للقوات  التأمني  عنصر 
العسكري  للعمل  الرافعة  وغدت  أسرارها، 
األمان،  إحتياطات  من  توفره  ملا  املقاوم 
جهد  بأقل  املعلومات،  تداول  يف  والسهولة 
اإلتصاالت  شبكة  وأصبحت  ممكن،  ووقت 
موّسع  بشكل  بها  العمل  بدأ  اليت  السلكية 
وبإشراف  »الفرقان«،  معركة  إنتهاء  بعد 
فارقة  مرحلة  العطار  رائد  الشهيد  القائد 
القسامي، حيث جاء  تاريخ سالح اإلشارة  يف 
اليت  التوصيات  كنتيجة  بها  العمل  قرار 
متخضت عن اللجنة الفنية لدراسة طبيعة 
من  وكان  احلرب،  يف  القوات  وتأمني  إدارة 
اإلتصاالت  فكرة  تعميم  على  العمل  أبرزها 
احلرب  أثناء  ُمطبقة  كانت  واليت  السلكية 
بالغ  القرار  هلذا  كان  التفاح.  كتيبة  يف 
حيث  االتصاالت،  منظومة  تطور  على  األثر 
باشر فرسان سالح اإلشارة مهامهم كباقي 
اإلعداد  يف  القسام  كتائب  ختصصات 
لتأمني إتصاالت القيادة مع القوات، والقوات 
فيما بينها ضمن األعمال التنسيقية، وجنح 
الشبكة  جعل  يف  قصري  وقت  خالل  أفراده 
أول  ومع  غزة.  قطاع  مناطق  كافة  تغطي 
جنحت  حيث  فعاليتها  أثبتت  هلا  اختبار 

خالل  اإلتصاالت  لسالح  الرصينة  البنية 
و«العصف  السجيل«  »حجارة  معركيت 
لقيادة  املناسبة  الظروف  تهيئة  املأكول« يف 
العدو،  قدرات  عن  بعيدة  آمنة  وسيطرة 
مّكنت اجمللس العسكري من اإلنعقاد الدائم 
ومتابعة جمريات املعركة، إذ كان اجمللس 
العسكري مبثابة هيئة أركان حرب منعقدة 

تدير شئون املعركة بكل تفاصيلها.

* مهام معقدة
يؤدي  اليوم  السلكي  اإلشارة  سالح  أصبح 
الناحية  من  القوات  تأمني  يف  حيويا  دورا 
يقوم  حيث  اهلدوء  أوقات  سواء  املعلوماتية، 
جماهدوه بتطوير الشبكة، وكذلك الصيانة 
املستمرة هلا، وتأمينها من استخبارات العدو 
من  حبمايتها  أو  خطوطها  بإخفاء  سواء 
عمليات التنصت، أو يف خالل التصعيد حيث 
يقومون مبهام معقدة ودقيقة للحفاظ على 
هي  واليت  والتنسيق  السيطرة  عملية  إمتام 

العصب احليوي ألي جيش.
من  زال  وال  مهمة  مكانة  اإلشارة  لسالح 
أسلحة الدعم القتالي، فهو يعمل على توفري 
البداية ورفع  التواصل الذي حتدثنا عنه يف 
وختذيل  الداخلية  للجبهة  املعنوية  الروح 
يف  العاملني  اإلخوة  فإن  لذلك  اخلصوم، 
أثناء  ختصصات اإلشارة هلم أهمية كربى 
هذا  على  حيافظون  ألنهم  املعارك،  وقبل 
أو  التلف  ويعملون على محايته من  السالح 

اإلخرتاق، فهم اجلنود اجملهولون يف املعارك.

اإلشارة  سالح  تنظيم  عمليُة  مرّت 
بمرحلتين هامتين األولى تمثلت في 
مجموعاتها  القسام  كتائب  تزويد 
نجاح  والثانية  الالسلكي،  بأجهزة 
السلكية  اإلتصاالت  شبكة  مشروع 
التي هيأت الظروف المناسبة لقيادة 
قدرات  عن  بعيدة  آمنة  وسيطرة 

العدو .

وحدات القسام
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قراءة استراتيجية

فــي حـرب المـدن

كان القادة العسكريون يف احلروب السابقة 
خصوصًا  املدن  داخل  القتال  يتجنبون 
على  تؤثر  معوقات  لوجود  منها،  الكبرية 
كانوا  ما  فكثرياً  القتالية،  األعمال  وترية 
تاركني  جتاوزها،  يتم  أو  حوهلا  يلتفون 
مواتية،  ظروف  يف  دخوهلا  الثانية  لألنساق 
بعد أن تنهار املعنويات لدى احملاربني الذين 
اهلجوم  متابعة  بقصد  املدينة،  عن  يدافعون 
العلمي  التقدم  لكن  بعد،  فيما  وإسقاطها 
ساهم  الذي  احلاضرة  الظروف  يف  والتقين 
احلربي  والعتاد  األسلحة  فعالية  رفع  يف 
التفوق  أمام  التحدي األكرب  اجلديد، جعل 
العسكري يف العامل املعاصر، وهو حرب املدن 
“حرب الشوارع” وبقي حتقيق النصر ضمن 
املناطق اآلهلة بالسكان واملتصلة فيما بينها 

باملمرات واألنفاق والطرقات، ميثل مشاكل 
السريعة  للحروب  املعدة  للجيوش  بديهية 
من  مطلوبًا  يعد  فلم  املدرعات،  ومناورات 
األعداء  مع  اإلشتباك  العسكرية  القوات 
احملايدين  املواطنني  محاية  بل  فحسب؛ 
التحتية،  البنى  عمل  استمرارية  وضمان 
إلعادة بناء املدينة أو البلدة أو القرية بعد أن 

تضع احلرب أوزارها.

 هي اليت تسبب أو تضع العقبات أمام الطرف 

أو  املهاجم، وتؤثر على زخم اهلجوم وتعطل 
هذه  وأبرز  لديه،  احلركية  مبدأ  تشوش 

العوامل:

أ. صعوبة الرصد: 
باإلخرتاق  القائمة  للقوات  أهميته  مع 
الرتتيبات  وإستطالع  كشف  أجل  من 
أسلحته  مواقع  عن  املدافع  للطرف  القتالية 
واحتياطاته، وتعذر تصحيح رمايات املدفعية 
وتأخر  الصديقة،  والصاروخية  العادية 
عن  جنم  احلقيقية،  العدو  نوايا  اكتشاف 
وسائط  من  الرمايات  حتقيق  تعذر  ذلك 
إىل  باإلضافة  الصديقة  النريانية  القدرة 
حتصينات  أو  مبنية  جدران  أو  عوائق  وجود 
بإحكام  الدقيقة  الرمايات  تنفيذ  ُتعيق 

وإتقان.
ب. تعطيل حترك القوات: 

وامليكانيكية  منها  املدرعة  وخصوصًا 
يف  ومن  م/ط.  م/د،  ال  أسلحة  ومنصات 

أواًل: خصائص األعمال القتالية
 يف املناطق املبنية:

1. العوامل السلبية: 

بقلم/ إبراهيم إسماعيل كاخيا
عميد ركن متقاعد
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النقل  وآليات  اهلندسية  كاآلليات  حكمها 
واإلسعاف.

املستويات  على  التعاون  حتقيق  صعوبة  ج. 
يسبب  مما  كافة،  والعمالنية  التكتيكية 

تعطياًل وتأخرياً يف إيقاعات اهلجوم.
تأمني  يف  الصديق  الطريان  عمل  صعوبة  د. 
يفشل  أوقد  يعرقل  مما  اجلوي،  التفوق 
املهامجة،  القوات  دعم  يف  الطريان  أعمال 

وتأمني الغطاء اجلوي يف األعمال القتالية.
املساحات  تضييق  قلة  ذلك  من  األخطر   ه. 
وتأمني  املناورات  لتحقيق  الالزمة  واألبعاد 
سري اهلجوم والنجاح يف تنفيذ املهام القتالية 

املسندة.

منها  يستفيد  اليت  اإلجيابية  النقاط  هي 
إعاقة  بقصد  املدينة،  عن  املدافع  الطرف 
الفرصة  وتفويت  املهاجم،  الطرف  هجوم 
العسكرية.  أهدافه  حتقيق  من  ومنعه  عليه 

وأبرز هذه العوامل هي:
العامة  والساحات  احلدائق  من  اإلستفادة   أ. 
يف املدن إلقامة مرابض نظامية من الوجهة 
وأسلحة  واملدفعية  للدبابات  اهلندسية، 
الصواريخ  إطالق  وقواعد  اجلوي  الدفاع 
مناذجها  خمتلف  من  والعملية  التكتيكية 

وأغراضها وأنواعها.
للعربات  آمنة  مواقف  األنفاق  تؤمن   ب. 
القتالية وآليات اخلدمة املتنوعة كاخلدمة 
ومراكز  والفنية،  اإلدارية  اللوجستية 
إلقامة مراكز اخلدمة الطبية واملستودعات 
وقطع  وأطعمة  وحمروقات  ذخائر  من 
التبديل، ومراكز الصيانة الفنية لألسلحة 

والعربات.
 ج. اإلستفادة من اجلدران والبيوت واألنفاق 
الذاتية  احلماية  لتأمني  احلصينة  واملالجئ 
املدينة،  عن  املدافعة  القوات  وأفراد  لعناصر 
احملايدين  السكان  محاية  إىل  باإلضافة 
العزل من الغارات اجلوية والضربات النارية 

املعادية.

نتيجة لتبدل البيئة اجلغرافية- الطبوغرافية- وبعض اخلصائص القتالية عند القتال يف 
املدن واملناطق اآلهلة واملبنية، ال بد من تغيري يف املعادالت التكتيكية العمالنية اليت كانت وال 
تزال تطبق يف األراضي السهلة، اخلالية من التضاريس الوعرة. وإليكم ثالثة أمثلة لتوضيح 

هذه املسألة وهي:

يالحظ مما سبق تقليص األبعاد التكتيكية – العمالنية: اجلبهة، العمق يف املناطق املبينة يف 
اجلدول أعاله مع املالحظة، تقليص عمق املهام القتالية اليت تكلف بها كل من: الوحدات، 
والقطعات  الوحدات  تأثر  التقليص هو  العليا، وسبب هذا  التشكيالت  التشكيالت،  القطعات، 
والتشكيالت املقاتلة بوجود األبنية واجلدران واحلواجز الطبيعية واإلصطناعية، واهلندسية 
اليت تسهل على الطرف املدافع يف املدن اإلعتماد على هذه العوائق واحلواجز وتعقد اإلندفاع 

واإلخرتاق على الوحدات العسكرية.

الوحدات الميدانية

كتيبة مشاة ميكانيكية
لواء مشاة ميكانيكي

فرقة مشاة ميكانيكية

حتى 1500 محتى 2000 م800 - 1200م
6000 - 8000 م8000 - 10000 م5000 - 7000 م6000 - 8000 م
حتى 25000 محتى 30000 محتى 20000 م20000-25000 م

في األراضي
العادية

العمقالجبهة
في األراضي

العادية
في األماكن 

السكنية
في األماكن 

السكنية

 2. العوامل اإلجيابية: 

ثانيًا: تغيري املعدات التكتيكية العمالنية عند القتال يف املدن:
القتال في المناطق المبنية
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يدوي،  كمبيوتر  جهاز  إىل  الفيديو  صور 
مع العلم بأن هذه املركبة غري املأهولة تزن 
متواصلة  بصورة  وتعمل  كلغ   2.1 حوالي 

ملدة ساعتني.
 ب. طائرات صغرية دون طيار:

على  قدرة  باجلو  وهي  الطائرة  هذه  توفر 
الرؤية من األعلى، ومت يف الكيان الصهيوني 
شركة  قبل  من  مماثلة  طائرة  تطوير 
600 مرت،  رفائيل ميكن إطالقها إىل مسافة 
ومثة  للتغطية.  كامريا  جهازي  وتستخدم 
املتحدة األمريكية  الواليات  مناذج أخرى يف 
ووزن  كلغ،   1.5 النموذج  وزن  مماثلة 
وترسل  غرامًا   430 حوالي  يبلغ  الكامريا 
 300 بانوراميًا حمليطها حتى مسافة  تصويراً 

مرت تقريبًا.

على  التكنولوجية  التعديالت  طرأت  لقد 
املدن  يف  للعمل  املعدة  الصراع  وسائط 
يف  نكتفي  وسوف  كافة،  اآلهلة  واملناطق 
اليت  التعديالت  بذكر  املختصر  اجملال  هذا 
طرأت على بعض هذه األنظمة التسليحية 
املدن،  حرب  تواكب  كي  احلربي،  والعتاد 

نذكر منها على سبيل املثال ما يلي:

السائد قبيل حروب غروزني  كان اإلعتقاد 
عام -1994 1995م، وحروب إحتالل أفغانستان 
أن  2003م،  عام  العراق  وغزو  2002م  عام 
تفقد  منها  الدبابات  وخاصة   - املدرعات 
الذي غري معتقدات  املدن، األمر  فعاليتها يف 
-وخاصة  األجانب  العسكريني  املخططني 
العسكريون  بدأ  حيث  منهم-  الغربيني 
تتمكن  كي  دباباتهم  بتكييف  والصانعون 

من العمل بفعالية يف املدن واملناطق املبنية، 
زودت  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي 
شبكي  بتدريع   -1M أبرامز  طراز  الدبابات 
جديد جلانيب الدبابة املذكورة، ومؤخرتها، 
الرشاشة على سطح  للمدافع  وترس جديد 
الدبابة، والنماذج األحدث، فقد مت جتهيزها 
وُطور  بعد،  عن  موجهة  سالح  مبحطة 
بصاهر  املزود   )XM-1069( اجلديد  النموذج 

أكثر تطوراً إلخرتاق األبنية.
شركة  طورت  الصهيوني  الكيان  ويف 
وتنثر  تطلق  اليت   )APAM( قذيفة   )IMI(
لألفراد  مضادة  قنيبالت  ست  اإلطالق  إثر 
إلخرتاق  أحادية  قذيفة  أو  املكشوفني، 

اجلدران املبنية واخلرسانية.

الطرق  وحواجز  الضيقة  الشوارع  ألن 
اجلسور  وطرق  احلديد  سكك  وخطوط 
أنه  يعين  اجلدران  من  له  حصر  ال  وعدداً 
العربات  تقوم  أن  تقريبًا  املستحيل  من 
أنواعها باملناورة خارج  املدرعة على خمتلف 

على  جداً  سهاًل  األمر  جيعل  مما  الطرقات 
القوات املعادية أن تتنبأ خبط سريها وتسعى 
املرجتلة  التفجري  وأدوات  األلغام  وضع  إىل 
على طريقها كاحلشوات املستطيلة يف حني 
أن األبنية الشاهقة، جتعل املركبات املدرعة 
“عربات القتال وعربات نقل اجلنود” فريسة 

سهلة لقوات العدو.

املقاومة  املركبات  هذه  تصميم  هدف  وقد 
لطواقم  كافية  محاية  تأمني  إىل  لأللغام 
معاد،  هجوم  أي  من  والنجاة  املركبات 
خارج  املركبة  دفع  من  اجلنود  ومتكني 

منطقة اإلصابة.

يعترب إحتياج القوات العسكرية احلديثة إىل 
املعادية  املدرعات  مع  لإلشتباك  معينة  نظم 
يتم إستخدام األسلحة  إذ  أمراً غري موجود، 
قياسي  للدبابات بشكل غري  املضادة  الفردية 
على  من  تطلق  مباشرة  نريان  قدرة  لتوفري 
الكتف ضد القوات املعادية داخل األبنية، وقد 
ثبت أن الرؤوس احلربية هلذه األسلحة م/د 
الفردية تعترب مثالية ضد األبنية واملتاريس 
واملراكز احلصينة والدشم ومرابض الرمي 

بأنواعها.
من أمثلة األسلحة املضادة للدروع احلديثة: 

.SMAW، SHIPON، PANZERFAUST

 أ. املركبات غري املأهولة:
من  عدد  وتطوير  إستخدام  حاليًا  جيري 
تنفيذ  أجل  من  املأهولة  غري  املركبات 
واإلستطالع  واملراقبة  اإلستخبارات  عمليات 
املركبات  بني  املشرتكة  وامليزة  املدن.  يف 
محلها  إمكانية  هي   UGV بعد  من  املوجهة 
عرب  ورميها  مشاة  فصيل  عناصر  قبل  من 
بناء  إستكشاف  أجل  من  الفجوات  أو  النوافذ 
درجات  تسلق  على  قدرتها  وبسبب  شارع  أو 
وإرسال  مهمتها  إعاقة  وختطي  السالمل 

ثالثًا: التطوير الذي حلق بوسائط الصراع 
املسلح يف حرب املدن:

التحـدي  املـدن  حـرب 
يف  العسـكري  التفـوق  أمـام  األكـرب 
حتقيـق  ميثـل  حيـث  املعاصـر،  العـامل 
النصـر ضمـن املناًطـق اآلهلـة بالسـكان 
واملتصلـة فيمـا بينها باملمـرات واألنفاق 
والطرقـات، مشـاكل بديهية للجيوش 
ومنـاورات  السـريعة  للحـروب  املعـدة 

املدرعـات.
تتعطـل  القتـال  مـن  النمـط  هـذا  ففـي 
واآلليـة  اجلويـة  العـدو  قـدرات  فيـه 
فيضظـر العـدو اىل اقحـام رجـال املشـاة 

والقوات اخلاصة يف امليدان .
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القتال في المناطق المبنية

1. الدبابات:

3. العربات املقاومة لأللغام:

4. األسلحة الفردية املضادة للدبابات:

2.مركبات حرب املدن:

5. مبتكرات تكنولوجية يف عملية
 اإلستخبارات واملراقبة واإلستطالع:



مـن  لـكل  ممتازيـن  وسـاترا  إخفـاء  المبنيـة  المناطـق  توفـر 
المهاجـم والمدافـع علـى السـواء ،إال أن للمدافـع ميـزة أهـم 
وهـي أن المهاجـم بطبيعـة الحـال يعـرض نفسـه للتحـرك داخـل 
المنطقـة المبنيـة ويسـتطيع المدافـع زيادة فعاليـة الميزة التي 
يتمتـع بهـا إذ هـو اسـتطاع اختيـار )مواقـع دفاعيـة فـي مباني 

جيـدة البنـاء مـع مياديـن رمـي جيـدة( 

9

القتال في المناطق المبنية



بنـاء الـذات لـدى

ودورهمـا فـي رفـع الكفـاءة القتـاليـة

المدرب والمجاهد
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أهـم  مـن  والمجاهـد  المـدرب  لـدى  الـذات  بنـاء  يعـد 
غايـات العمليـة التدريبيـة في كتائب الشـهيد عز الدين 
القسـام والتـي يـراد مـن خاللهـا تحقيق رفـع الكفاءة 
القتاليـة، والحفـاظ على اإلسـتعداد اإليمانـي والقتالي 

المسـتمر للمجاهديـن فـي حـال انـدالع المواجهـة.

ولتحقيـق هـذا الهدف تعكـف دائرة اإلعـداد والتدريب 
علـى تنفيـذ العديـد مـن البرامـج التدريبيـة والتـي يتـم 
مـن خاللهـا إعداد المـدرب المحترف القـادر على تأهيل 
المجاهـد لخوض غمار المعركـة بروح إيمانية وكفاءة 
قتاليـة عاليـة، وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك باشـرت باتخاذ 

العديـد من الخطـوات التالية:

وأعــدوا
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أواًل: على صعيد املدرب:
• إعداد املدرب احملرتف والذي يتمثل بالقدوة والقدرة على اجتياز 
مع  التعامل  يف  العالية  الروحية  اإلرادة  ولديه  الصعبة،  املواقف 
املعضالت وصناعتها خالل القيام باألعمال امليدانية، عرب ممارسة 

اإلنضباط يف العملية التدريبية.
املعلومة،  توصيل  على  العالية  القدرة  لديه  الذي  املدرب  إعداد   •
وتنفيذ املهمة بإتقان واحرتاف، والقدرة الفائقة على اإلختزال غري 
، ويف ظل التعامل مع الشرائح واملستويات املختلفة، ومراعاة  امُلَخلِّ

الفروق الفردية.
الوصول إىل املدرب القادر على التدبري والتكّيف والتعايش واإلبداع 

واالبتكار.

يف  والتأثري  السلوكية  القدرة  لديه  الذي  املدرب  إىل  الوصول   •
التطوير  ظل  يف  املنشود  اهلدف  حنو  سلوكه  يف  ليغري  املتدرب؛ 

الدائم للقدرات الفكرية والسلوكية والبدنية.
ثانيًا: على صعيد دور اجملاهد:

كفاءته  رفع  أجل  من  اجملاهد  لدى  الذات  بناء  إىل  الوصول   •
القتالية، ال بد من توفر شروط عدة يف اجملاهد، ونذكر هنا على 

سبيل املثال ال احلصر ما يلي: 
• وضوح اهلدف من خالل تعزيز الفهم والقناعة يف الطريق املؤدي 

له.
املبذول هو جزء من أعز ما ميلك  الوقت  أن  • إستشعار األجر يف 
اإلنسان أال وهو عمره، ولذلك يستشعر أن اهلل ينظر إليه ويسمعه 
حيب  ما  مين  اهلل  ألرين  دائمًا  وشعاره  حياته  من  جزء  كل  يف 
ويرضى، مستبشرين حبديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم )املؤمن 

القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف(.
ذلك  يف  الشرعي  الواجب  واستشعار  البقاء  يف  التدريب  ربط   •
إنطالقًا من قول اهلل تعاىل )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة( وأن 

قطرة عرق واحدة يف التدريب توفر شالل دم يف املعركة.
• إستشعار املقاتل أنه جزء من كل، وأنه على ثغر فال ينبغي أن 

يؤتى اإلسالم من قبله.
كل  يف  احلسبان  يف  وتكتيكه  وقدراته  بإمكاناته  العدو  وضع   •
التخطيط  أثناء  التمارين  إلتقان  املهمة  السبل  من  يعد  التمارين 

والتنفيذ؛ ألنه إذا مل يستشعر التهديد لن يتخذ اإلجراءات املناسبة.
على  ينتصر  لن  نفسه  على  ينتصر  ال  من  ألن  النفس؛  حتدي   •
عدوه؛ لذلك فهو حتٍد دائم شعاره )كن دومًا مستعدًا(، خاصة وأن 
غاية حتديه مع نفسه والشيطان أن يرضى اهلل عنه لريتقي شهيداً، 

ويبلغ أعلى الدرجات فكيف تهزمه الصغائر.
والتعليم  التدريب  ممارسة  يف  اإلستمرار  خالل  من  اإلتقان   •
الصحيح  باإلستخدام  مروراً  املعرفة  من  يبدأ  حيث  والتطوير، 
التوظيف  حسن  يف  أعلى  درجة  لتحقيق  واملمتلكات  لألدوات 
والسريع،  الصحيح  املوقف  تقدير  على   بناًء  واإلمكانات  للقدرات 
بها  املكلف  املهمة  إجناز  آخر  ومبعنى  العالية،  الكفاءة  إىل  وصواًل 

بأقل الوقت وأقل اخلسائر .

فائدة يف رفع الكفاءة الفكرية:
)ال تصر على الدخول من ثقب اإلبرة، وال تستسلم للواقع(

امليداني واملدرب واجملاهد ملساعدته  القائد  لعل من أهم ما يتعلمه 
لرفع كفاءته الفكرية يف تقدير املوقف واختاذ القرار السليم هو 

امليزان املساعد.
ويف اختزال ملفهوم امليزان املساعد:

التأمني،  )املهمة،  من:   مكون  املساعد  امليزان 
التهديد، الفرصة(

ــاه  ــه قدم ــدف وتحمل ــة اله ــن إصاب ــذي يتق ــو ال ــال ه ــوي الفع ــل الق المقات

ــر الموقــف، وأخــذ  ــه فــي تقدي ــث ينبغــي أن يكــون، ويســعفه عقل ــى حي إل

القــرار المناســب وتدفعــه روحــه ورغبتــه للقتــال، ويقينــه فــي اإلنتصــار.

وأعدوا
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القـرار

المهمةالتأميــن

 التهديد الفرصــة



فهم  من  بد  ال  ميداني  قرار  أي  وألخذ 
والتأمني،  املهمة،  مبدأ  حتقيق  ومراعاة 
والفرص،  التهديدات  مع  التعامل  وحسن 
فبعد استيفاء واستكمال مجع املعلومات اليت 
تشكل املرتكز األساس يف إختاذ القرار فال بد 
من النظر إىل املهمة املكلفة بها الوحدة، هل 
القوات؟  لبقية  العامة  املهمة  أصل  يف  تؤثر 
مباشر  عمل  عليها  يرتتب  هل  آخر  مبعنى 
العامة  اخلطة  تنفيذ  استمرار  أو  جناح  يف 

للقوات أم ال ؟
فإن كان نعم فالقرار الغالب يذهب باجتاه 
التنفيذ  كان  إذا  بالقياس  ولكن  التنفيذ. 
يوفر  املتاحة  واإلمكانات  اخلطة  بهذه 
التأمني الالزم للقوات يف حتقيق اهلدف؟ أم 
خطراً  وبالتالي  القوات  على  خطراً  سيشكل 

على املهمة؟ 
فإن توفر مبدأ التأمني فننظر هل هذا العمل 

سريفع تهديد العدو ويشكل تهديداً عليه ؟ 
الفرص  أفضل  فنختار  نعم  كان  فإن 
املناسبة إلجناز املهمة أو تقربنا من إجنازها 
بشكل أكرب، عندها نقدم على تنفيذ املهمة.

وإن مل يتوفر مبدأ التأمني، فإنه القرار يكون 
بقبول املغامرة؛ لذا فإننا نقوم بالتالي:

للوصول  اإلجراءات  أخذ  يتم  التنفيذ،  قبل 
إىل أقل نسبة مغامرة من خالل:

1. زيادة حجم املعلومات.
2. اإلستفادة من زيادة حجم النريان املوجهة 

ضد العدو.
املطلوبة  التضحية  حجم  تقليل   .3
والضرورية إلمتام املهمة. عند تنفيذ املهمة 
ومواجهة مقاومة  من قبل العدو حيول دون 

إجنازها فإننا نقوم باخلطوات التالية:
اإلمكانات  توظيف  إعادة  من  اإلستفادة   .1

املتوفرة للتشكيل والوحدة.
اللجوء  أو  البديلة  2. اإل ستفادة من اخلطة 

إىل تغيري اخلطة.

وأعدوا
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نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

جمع المعلومات المطلوبة

إعداد خطة التنفيذ
 ضمن اإلمكانات المتاحة

تقبل مبدأ المغامرة

1. اعادة توظيف المكانات .
2. اإلستفادة من الخطط البديلة

3. تغيير الخطة الرئيسية .

نختار أفضل الفرص المناسبة

نبدأ بتنفيذ المهمة

نقلل نسبة المغامرة للحد 
المطلوب عبر:

1. زيادة حجم المعلومات
2. اإلستفادة من حجم النيران

3. تقليل مقدار التضحية 
المطلوبة

هل تؤثر
 المهمة العامة

 للقوات
هل 

سيمنحنا
 فرص دون التأثير
 على المهمة 

العامة
هل 

التنفيذ بهذه
الخطة واإلمكانات 

يحقق
التأمين

هل
 سيرفع تهديد 
العدو ويشكل 

تهديد عليه

هل 
يوجد مقاومة 

تحول دون تنفيذ 
المهمة

إنهاء المهمةإنجاز المهمة

البداية



في جهاد نبي األمة
معالم مهمة

s املعلم األول: اهلدف من جهاد الرسول
لقد جاهد النيب صلى اهلل عليه وسلم دفاعًا 
اليت  العقبات  وإلزالة  وأهله،  اإلسالم  عن 
حتول بني الناس ونور اهلداية واإلميان، فلم 
يقاتل النيب صلى اهلل عليه وسلم ألجل القتل 
أو حبًا يف سفك الدماء، بل كان قتاله صلى 
إخراج  وهي  عظيمة،  لغاية  وسلم  عليه  اهلل 
الناس من الظلمات إىل النور، والدالئل على 
ذلك من سريته صلى اهلل عليه وسلم كثرية 
أن  صحيحه  يف  البخاري  رواه  ما  ،منها 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال تتمنوا 
لقاء العدو واسألوا اهلل العافية فإذا لقيتموهم 

فاصربوا (.
بالد  يف  يقتلون  ُأناسًا  نرى  اليوم  بالنا  فما 
املسلمني  بالد  ضرب  إىل  ليجروهم  الكفار 
حبجة إستنزاف قوتهم، ولقد كانت هداية 
,فعندما  القتل  جمرد  ال  الغاية  هي  اخللق 
بن  علي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  أرسل 
أبي طالب خليرب - اليت نقضت العهد - قال 
له : “ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب 
ألن  فواهلل  فيه  تعاىل  اهلل  حق  من  عليهم 
يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري لك من محر 

النعم ” متفق عليه.
عليه  اهلل  صلى  النيب  عفو  مجيعًا  ونعلم 
وسلم عن أهل مكة يوم أن دخلها فاحتا وقال 
الطلقاء”  فأنتم  “اذهبوا  املشهورة  كلمته 
سال  وضعوا  الذين  هم  مكة  أهل  أليس 
اجلزور على النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو 
وضعوا  الذين  هم  مكة  أهل  أليس  ساجد؟! 
مكة  أهل  أليس  بالل؟!  صدر  على  الصخرة 
اهلل  رضي  عمار  أم  مسية  طعنوا  الذين  هم 
مع  لكن  عفتها؟!  مكان  يف  باحلربة  عنهما 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  عنهم  عفا  ذلك 
والغفران  بالعقل  ُيقادون  الناس  أن  ليعلمنا 
البعض  يفعل  كما  واإلنتقام،ال  بالقتل  ال 

يقتلون كل مسلم خيالفهم يف الرأي.

المجاهد الشاهد
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املعلم الثاني : مشولية اجلهاد
يقول الشيخ حامد العلي حفظه اهلل:  مشروع 
قتاليَـّة،  أعمااًل  هو  ليس   ، األمـّة  جهـاد 
لوكان  إذ  فحسب،  تفجريية  والعمليات 
ُأخرى،  ِقًوى  بيد  أوراٍق  إىل  لتحوَّل  كذلك، 
فـه ألهدافها السياسّية ، كما حيدث يف  توظِّ

بعض الساحات اجلهادية!
بل مشروع اجلهاد جيمع بني القوة الضاربة 
ذي  السياسي  والنضال  الطوىل،  اليد  ذات 
وإغتنام  املناورة،  على  الكبيـرة  القدرة 
الفرص، والدعاية الذكية اهلادفة، واحلشد 
اجلماهريي الدؤوب، على أن يدار ذلك كلَّه 
بالثوابت،  ك  التمسُّ بني  جتمع  عالية  بكفاءٍة 
تعارض  عند  الرتجيـح  يف  البالغـة  واحلكمة 
ليـات،  األوَّ ترتيـب  ويف  واملفاسـد،  املصاحل 
حتمله  مبا  العصـر  وسائل  كلِّ  وتوظيف 

د ، وتطوُّر . كلمة الوسائل من إتساع، وجتدِّ
وذلــك ال ميكــن إالَّ يف إطــار حركــة حمكمــة 
م مســتنري، وُتقـــاد  التنظيم، ذات فكر واٍع منظَّ
بقــادٍة عظـــام، هـــم علــى قــدر املســؤولية امللقاة 
ســون  يقدِّ بأتبــاع  وحتــاط  عاتقهـــم،  علــى 
اإللتزام باحلركـة روحًا، وثقافًة، وتنظيمـًا، 

كإلتزامهــم بقداســة قضيتـــهم.
ــْت حركــة محــاس يف تبــّي املشــروع  وقــد بنـ

اجلهــادي بهــذا املفهـــوم مدرســًة راقيــًة.

املعلم الثالث: أخالق القتال يف اإلسالم
وشدة  غلظة  مقام  اجلهاد  مقام  أن  شك  ال 
َأيَُّها  َيا   « سبحانه  قال  كما  األعداء  على 
َعَلْيِهْم  َواْغُلْظ  َوامْلَُناِفِقنَي  اَر  اْلُكفَّ َجاِهِد  النَّيِبُّ 
امْلَِصرُي« وكذلك فإن  َوِبْئَس  َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم 
وجل  عز  قال  كما  مشروعة  باملثل  املعاملة 
ْثِل  مِبِ َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَمِن   «
 َ اهللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا   َ اهللَّ َواتَُّقوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َما 
بل  امْلُتَِّقنَي« لكن ذلك ليس على إطالقه  َمَع 
اإلسالم  بأخالق  حماطًا  ذلك  يكون  أن  البد 

عليه  اهلل  صلى  النيب  بينها  اليت  احلروب  يف 
بإستمرار  حاضرة  كانت  واليت  وسلم، 
السرايا  لقادة  وصاياه  ويف  بل  جهاده  يف 
واجليوش اليت كان يرسلها صلى اهلل عليه 
قاتلوا  اهلل،  سبيل  يف  اهلل  باسم  اغزوا   « وسلم 
من كفر باهلل، اغزوا فال تغلوا وال تغدروا وال 

متثلوا، وال تقتلوا وليدا«رواه البخاري.
ونهى صلى اهلل عليه وسلم عن احلرق، فقد 
هريرة  أبي  عن  صحيحه  يف  البخاري  روى 
رضي اهلل عنه أنه قال بعثنا رسول اهلل صلى 
وجدمت  »إن  فقال:  بعث  يف  وسلم  عليه  اهلل 
فالنا وفالنا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني أردنا اخلروج 
وإن  وفالنا  فالنا  حترقوا  أن  أمرتكم  إني 
وجدمتوهما  فإن  اهلل  إال  بها  يعذب  ال  النار 

فاقتلوهما«.

املعلم الرابع:  األسرى يف اإلسالم
اهلل  النيب صلى  : حرص  املسلم  األسري  أواًل: 
املسلمني،  أسرى  فكاك  على  وسلم  عليه 
وكان ذلك عنده أفضل وأهم من قتل الكفار 
صلى  النيب  هو  وها  واحداً،  أسرياً  كان  ,ولو 
أبي  بن  عمرو  سراح  يطلق  وسلم  عليه  اهلل 
الصحابي  إطالق  مقابل  حرب  بن  سفيان 
أمر  ،بل  أكال  بن  النعمان  بن  سعد  اجلليل 
أسر  فك  على  بالعمل  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

أسرى املسلمني فقال :)فكوا العاني(.
وصية  إنفاذ  اجملاهدون  أيها  لكم  فهنيئا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واقتفاء أثره 

بالعمل على إخراج أسرانا.
عامل  لقد  الكافر:  األسري  معاملة  ثانيًا: 
حسنة،  معاملة  الكافر  األسري  اإلسالم 
معاملة  منها  كثرية،  ذلك  يف  والقصص 
آثال  بن  لثمامة  اهلل عليه وسلم  النيب صلى 
سيد بي حنيف، الذي أسره النيب صلى اهلل 
والنيب  أيام  ثالثة  مدار  وعلى  وسلم،  عليه 

النبي صلى  يجاهد  لم 
ألجل  وسلم  عليه  اهلل 
القتل أو حبًا في سفك الدماء 
عظيمة،  لغاية  قتاله  كان  ,بل 
وهي إخراج الناس من الظلمات 
وإن مشروع جهـاد  النور،  إلى 
قتاليَّة،  أعمااًل  ليس  األمـة 
فحسب،  تفجيرية  عمليات  وال 
إلى  لتحوَّل  كذلك،  كان  لو  إذ 
فـه  أوراٍق بيد قوًى ُأخرى، توظِّ
كما   ، السياسية  ألهدافها 
الساحات  بعض  في  يحدث 

الجهادية!

يا  عندك  :ما  يقول  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
تقتل  إن  حممد  “يا  مثامة:  فيقول  مثامة، 
شاكر”،  على  تنعم  تنعم  وإن  دم  ذا  تقتل 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أمر  الثالث  اليوم  ويف 
وسلم بإطالق سراحه وبعد قليل جاء مثامة 
متحديًا  لقريش  ذهب  ثم  إسالمه،  معلنًا 
وقال: “واهلل ال تأتيكم حبة حنطة واحدة من 
اليمامة حتى يأذن لكم رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم “.
عدو  من  الرجل  هذا  حتول  كيف  انظر 
جنود  من  جندي  إىل  لإلسالم،  حمارب 
اإلسالم يسخر مكانته وقدراته يف الدفاع عن 
احلسنة  للمعاملة  نتيجة  ذلك  ..كل  دينه 

من املسلمني له.

معالم مهمة  في جهاد نبي األمة
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الوصية :عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:”أوصاني خليلي صلى 
اهلل عليه وسلم بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، 

وأن أوتر قبل أن أرقد “متفق عليه.
النيب صلى اهلل عليه وسلم  أن  أبي ذر رضي اهلل عنه:  فضلها: عن 
قال :”يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة 
صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبرية 
صدقة وأمر باملعروف صدقة ونهى عن املنكر صدقة وجيزئ من 

ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”رواه مسلم.

وقت  بعد  أي   - رمح  مقدار  وإرتفاعها  الشمس  طلوع  من  وقتها: 
ربع  حبوالي  الظهر  قبل  ما  إىل   - ساعة”  “ربع  حبوالي  الشروق 

ساعة، لكن أفضل هذا الوقت هو حني إشتداد احلرارة.
الراجح من  أقلها ركعتان وال حد ألكثرها على  عدد ركعاتها: 
أقوال الفقهاء، واحرص أال تقل عن أربعة للحديث القدسي:”يا ابن 

آدم اكفي أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك”.
أخي اجملاهد: ال تبخل على نفسك ب360 صدقة بصالة ركعتني، 

واحرص على تذكري جندك بهذه السنة العظيمة.

صــالة الضحــى
وصية نبوية

في ظالل آيةٍ جهادية
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مما جاء يف سبب نزول هذه اآلية ما أخرج اإلمام أمحد وأبو داود واحلاكم - من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليــه وســلم : ) ملــا أصيــب إخوانكــم بأحــد جعــل اهلل أرواحهــم يف أجــواف طــري خضــر تــرد أنهار اجلنــة , وتأكل من مثارها , وتــأوي إىل قناديل 
مــن ذهــب معلقــة يف ظــل العــرش ، فلمــا وجــدوا مأكلهــم ومشــربهم ومقلبهم قالوا : “من يبلغ عنا إخواننا أنا أحيــاء يف اجلنة نرزق , لئال ينكلوا 
عن احلرب , وال يزهدوا يف اجلهاد “, قال : فقال اهلل تعاىل : أنا أبلغهم عنكم فأنزل اهلل تعاىل : “وال حتســن الذين قتلوا يف ســبيل اهلل أمواتًا بل 

أحيــاء عند ربهم يرزقون  “

1.جيوز للمسلم أن ميسح على اجلوربني أو اخلفني أو احلذاءين 
ووضوء  طهارة  بعد  يلبسهما  :أن  األول  بشرطني،  )كالبسطار( 
كامل، والثاني : أن يكون املمسوح عليه يغطي الكعبني )الرمانتني(.

وجيوز  بلياليها،  أيام  ثالثة  واملسافر  وليلة  يوم  املقيم  ميسح   .2
أن  إىل  توقيت  بدون  املسح  يف  االستمرار  املعركة  يف  للمجاهد 
شيخ  بذلك  أفتى  كما  رجليه  غسل  ويستطيع  القتال  ينتهي 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
3. تبدأ املدة من أول حدث كما هو مذهب اإلمام الشافعي وغريه.

وضوئه  وانتقض  فتوضأ،  صباحًا  الرابعة  الساعة  استيقظ  مثال: 
الساعة التاسعة، فتبدأ مدته الساعة التاسعة.

4.يستمر باملسح مامل حيدث معه أي من مبطالت املسح وهي:
 أ. إنتهاء مدة املسح  -   ب. اجلنابة  -  ج. خلع اخلفني أو أحدهما.

5. تنبيه هناك فرق بني بطالن املسح والوضوء فمن أحدث فتوضأ 
عليه  جيب  وال  الصالة  له  فيجوز  خلعهما  ثم  خفيه  على  ومسح 
إعادة الوضوء على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كان الوضوء أو 
الذي خلعه  أعاد لباس هذا اخلف  لو  الرجلني أحوط، ولكن  غسل 

فال جيوز له أن ميسح عليهما.

ً

المسح على الخفين

المجاهد العابد

فتاوي جهادية

ِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن” َسَنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا يِف َسِبيِل اهللَّ قال اهلل تعاىل:” َواَل حَتْ
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ما يجب أن يتعلمه المجاهد
من الشدائد حتى االنتصار

الشخصيــة
• إذا أبدينا غري ما نكون مقتنعني به إرضاًء للناس، فكيف ندافع 
احلكمة  تعمل  أن  ميكن  قاعدة  نطرح  دعنا  ذلك؟  بعد  أعمالنا  عن 

واألمانة بها معا. )جنرال جورج واشنطن(
يفرض  وبها  بنفسه  ثقة  القائد  تكسب  املتميزة  الشخصية  إن   •
ميثالن   « والسلطة  الثقة   « املقدرتان  وهاتان  رجاله،  على  سلطته 

اجلانب املعنوي من الرباعة العسكرية . )جنرال جي إف فالري(
القائد  يولد  الشخصية  روعة  مع  الرأي  حكمة  جتتمع  عندما   •

العظيم. )جنرال هنري جوماني(
• إن الشخصية هي حجر األساس الذي يستند إليه صرح القيادة 
كله، وهي العنصر األساسي الذي تهتدي به املؤسسة العسكرية يف 
تقييم أعضائها، وبها ميكن للفرد أن يزيد قدره، وبدونها - خاصة 
يف اجملال العسكري - حتدث كوارث احلروب أو يف أفضل األحوال 

تكون النتائج متوسطة. )جنرال ماثيو ريدجواى( 
 من املهم أن ندرك ما الذي يعنيه اجلنراالت عندما يتحدثون عن 
الشخصية، إنهم يتحدثون عن التفوق املعنوي، عن مستوى مرتفع 

من السلوك القويم ال ميكن جتاهله.
عن  الكتب  كالسيكيات  من  واحدا  ألف  الذي  »جومينى«  يقول 
تعد  اليت  القومية  بالشخصية  يرتبط  )القدرة(  الرأي  إن  احلرب 
النظر  بصرف  املتميز  القائد  تصنع  اليت  الضرورية  املقومات  من 
عن مستواه على سلم الرتب العسكرية ، ويسري هذا الكالم ويكون 
ويشري   ، أيضا  املتميزين  والدين  السياسة  لقادة  بالنسبة  صحيحا 

أحد اجلنراالت إىل أن شخصية القائد الكرزمية هي عنصر حاسم 
بالنسبة ملستقبل األمم، فال شك أنه بدون الشخصية سوف نفشل يف 
جعل اآلخرين يؤمنون بنا وبنظامنا وقراراتنا ونضالنا ، فالشخصية 
هي حجر األساس يف القيادة داخليا وخارجيا ، وبدونها ال قيمة ألي 
مكانها  يف  تظل  تقدير  أفضل  على  أو   ، عسكرية  مؤسسة  أو  جيش 
الزمن وتطور  أنها ترتاجع مع تقدم  أو متيز مما يعي  بدون تقدم 
، فإن الشخصية أو ما تعنيه بالتميز املعنوي ، هي  ، إذن  من حوهلا 
شيء مهم جدا ، وإن ما نقوم به حمدد بشخصيتنا ، إن شخصيتنا 
تتحدد مبا نفكر به ، وما نفكر به حمدد مبا نتعلمه وجنربه ، وإن ما 
جنربه حمدد مبا نتعرض له ومبا نقوم به جتاهه ، وكل ذلك يبي 

شخصيتنا وينّميها .
 وخالصة القول عن الشخصية:

1 .  الشخصية هي أن يكون لدينا الشجاعة يف التعبري عما نؤمن به، 
وأن نفعل ونقول ما هو صواب وليس ما هو خطأ.

2.  ال بد وأن ندرب جنودنا على أن يكونوا قادة فمن يدري ماذا حيمل 

الغد؟ ال بد وأن يكون لدينا غابة من القيادات، وعندما حتدث ثغرة 
اهلزمية  ستكون  عندها  هلا  مناسبا  بديال  جند  وال  قيادي  موقع  يف 

حليفتنا .
3.  عندما جتتمع الشخصية مع املقدرة يولد القائد العظيم يف أي 

جمال أو ختصص، فلنبحث عنهم وننميهم. 
4.  تكسبنا الشخصية ثقة بأنفسنا وتأثريا على اآلخرين.

يف  حاسم  وعنصر  القيادة  يف  األساس  حجر  هي  الشخصية    .5

مستقبل املؤسسات العسكرية والسياسية واملدنية ...

خبرات عسكرية تاريخية
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التالحـــم
• إن أعظم اإلجنازات يف احلرب والسلم ميكن حتقيقها يف حالة 
مودة  برابطة  رجاهلم  مع  القادة  يرتبط  عندما  وهي  فقط  واحدة 

متينة . )مارشال بول فون هندنربج(
أنه  املباشرة  خربتهم  من  معارك  خاضوا  الذين  الرجال  يعرف   •
من  يساعد  لكي  حيارب  الرجل  فإن  اخلطر  ساعة  حتني  عندما 

جبواره . )قائد لواء إس.إل مارشال(
فإن   ، والوحدة  باخلوف  للشعور  اإلنسان  غرائز  متيل  عندما   •
الصحبة هي اليت جتعله يشعر بالدفء والشجاعة. )مارشال برنارد 

مونتجومري(
إذا بدأنا بفكرة املسئولية فإننا جند أن الصحبة تعي »الكل يف   •
واحد« فكل رجل يتحمل من موقعه اخلاص وطريقه اخلاص جزءا 
من املسئولية عن صاحل وسعادة ومنجزات وحياة اآلخرين. )جنرال 

هانز فون سيكت(
إن التالحم يعي التكاتف وإنه ملن الصعب التقليل من قيمته ، كان 
إس إل مارشال مؤرخا عسكريا وقد استحدث أسلوبا فريد يف البحث 
احلدث  بعد  األمامية  اخلطوط  إىل  يذهب  كان  فقد   ، التارخيي 
، ويتحدث مع كل شخص يقابله من اجلنود العسكريني  مباشرة 
نتائج  بتحليل  ذلك  بعد  يقوم  وكان   ، وقادتهم  ضباطهم  وحتى 
عندما  هي  اكتشفها  اليت  املذهلة  األشياء  أكثر  من  كان   ، حبثه 
يكون هناك موقف حياة أو موت يف معركة حيث ينسى اجلنود يف 
أمورا  فإن  وتقسو  األمور  تشتد  عندما   ،.. القتالية  مثاليتهم  احلال 

عّدة تفقد الكثري من تأثريها ، لكن هناك عاطفة ال ختبو أبدا كانت 
مبثابة دافع قوي للجنود ميكنهم أن يضحوا من أجله حبياتهم ، ما 
هو هذا الدافع القوي ؟ إنه عدم التخلي عن الرفاق، إنه من األشياء 
القليلة جدا اليت ال تتالشى يف محى القتال ، وقد مثل هذا الشعور 

حجر الزاوية يف التالحم والتكاتف والتعاون واإليثار .
هل سبق وأن رأيت فريقا رياضيا متوسط األداء يلعب بنفس تشكيله 
لفرتة، يهزم فريقا كله جنوم ولكن أعضاءه مل يلعبوا معا من قبل؟ 

ترى ما هو السبب؟ إنه التالحم وال شك.
القائد احملنك واحلكيم هو الذي يعزز من وجود التالحم والتكاتف 
يف مؤسسته وقواته، ففي وجوده تكون أي مؤسسة أقوى عدة مرات 

من املؤسسة أو القوات اليت ينقصها هذا التالحم.
 وخنلص من ذلك إىل:

1.  التالحم هو أهم العناصر املؤثرة يف إنتاجية أي مؤسسة عسكرية 
أو غري عسكرية .

يتحمل  املؤسسة  يف  عضو  كل  أن  تعي  والوحدة  التالحم    .2

مسئولية جناحها أو فشلها » أدبيا على األقل«.
3.  من اهلام جدا التذكر أن التالحم يساعد على تشجيع األعضاء 

على وضع احتياجات املؤسسة قبل احتياجاتها اخلاصة.
درجة  زادت  كلما  أنه  واملدنية  العسكرية  الدراسات  أثبتت    .4

التالحم يف املؤسسة ارتفع معدل إجنازها وتقدمها.
نطاق  خارج  أنشطة  يف  املشاركة  على  وحدتك  أعضاء  شجع    .5

العمل فذلك مما يرفع درجة التالحم .

خبرات عسكرية
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الكونية اإلهلية اليت أبدعها  إن احلركة والدوران سنة من السنن 
اخلالق عز وجل .

َلِعْبًَة  َذِلَك  ِف  ِإنَّ  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  اللَُّ  ُيَقلُِّب   ( تعاىل  قوله  ذلك  ومن 
ِلُوِلي اْلَْبَصاِر ( النور 44

والمثلة على هذه احلركة والدوران كثرية فمنها دوران الرض 
اإلنسان،  جسم  ف  الدموية  والدورة  الشمس،  وحول  نفسها  حول 
ودورة املاء ف احلياة وغريها، إن ثبات الشيء وبقائه ف مكانه لفرتة 

معينة قد يؤدي إىل فساده، كما قال الشافعي رمحه الل :-

إني رأيتُ وقوفَ الماء يفسدهُ 

     إن ساح طاب، وإن لم يجِر لم يطب

واألسدُ لوال فراق األرض ما افترست

     والسهم لوال فراق القوس لم يصب

والشمس لو وقفت في الفلك دائمة

           لملها الناس من عجم ومن عرِب

وكغريه من عناصر احلياة فإن العنصر البشري حباجة للحركة 
بالنفع عليه وعلى جمتمعه، ومن  آثار إجيابية  ملا له من  والتغيري، 
ثم فإن العاملني ف اجليوش هم ف أمسِّ احلاجة للحركة والتغيري 

ومهاراتهم  معارفهم  وتنمية  الدماء  جتديد  بهدف  والتطوير، 
وخرباتهم، وأحد أهم األساليب لتحقيق ما سبق هو التدوير اإلداري.

 ملاذا التدوير يف العمل ؟
القائد أو اجملاهد مهما كانت رتبته  بداية يقصد بالتدوير إنتقال 

من مكان عمله إىل مكان آخر داخل نفس املؤسسة العسكرية.
    ويهدف التدوير إىل التالي:

 

مل
ي الع

 زيادة اإلنجاز ف

أهــداف 
التدويـر 

ف الطاقات
شا

اكت

اكتساب خبرات ومهارات جديدة

ـار
تك
إلب
وا

ع 
دا
بــ
اإل

التدويـر اإلداري
 تبادل للخبرات وإستثمار للكفاءات

ية
كر

س
لع

ة ا
اد

قي
وال

ة 
دار

اإل
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بطبيعتهم  البشر  إن   : أخيرًا 
يقلقهم  ألنه  التغيير،  يقاومون 
الوظيفي،  أمنهم  في  ويؤثر 
مصالحهم،  يهدد  أنه  كما 
في  القيادة   نجحت  ما   ومتى 
واطمأنوا  بأهميته  إقناعهم 
على أمنهم الوظيفي واقتنعوا 
بالهدف وحجم الفائدة المترتبة 
داعمين  أصبحوا  التدوير  على 
سببا  يكونون  بل  له،  ومؤيدين 

في نجاح تطبيقه.

اإلدارة والقيادة العسكرية

    خطوات التدوير يف العمل:
1 - حتديد احلاجة للتدوير.

زمنية  خطة  ووضع  األهداف  حتديد   -  2
خاصة خبطة التدوير.

للخطة  وفقًا  التدوير  إجراءات  تنفيذ   -  3
الزمنية واألهداف املتفق عليها.

4 - التأكد من إجراءات اإلستالم والتسليم 
) العهدة، األموال، اخلطط، املعلومات ...إخل(.

5 - تقييم التدوير يف الشهور األوىل للتأكد 
من صحة اإلجراء ثم التقييم سنويًا.

    أهمية التدوير اإلداري ومزاياه:
يف  املؤسسي  العمل  نهج  على  السري   -  1
املؤسسة  التأسيس لثقافة  امليدان، من خالل 

العسكرية وليس ثقافة القائد العسكري.
خالل  من  الكامنة  الطاقات  تفجري   -  2

اختالف أسلوب اإلدارة والقيادة.
للجهاز  وحيوي  قوي  مستقبل  ضمان   -  3

العسكري.
4 - املؤسسة العسكرية يف أمس احلاجة إىل 
وإجراءاتها  عملياتها  يف  والتطوير  التجديد 
وخططها، لضمن حتقيق التفوق على العدو.

5 - التدوير اإلداري أسلوب ذكي لالستفادة 
األعمال  يف  خاصة  البشرية  املوارد  من 
البريوقراطية  املتشابهة، وذلك للقضاء على 
الفنية  األعمال  يف  والرتابة  والروتني 

واإلدارية وامليدانية.
وإبداعات  وقدرات  مزايا  عن  يكشف   -  6

العاملني يف املؤسسة العسكرية، كما يكشُف 
عن الفروق الفردية للعاملني والتعرف على 
التطبيق  جوانب قوتهم وضعفهم من خالل 
ومنحهم  ميارسونها،  اليت  للمهام  العملي 

فرصًا للنمو واإلرتقاء.
7 - يساهم يف اإلستفادة القصوى من املوارد 
على  التدريب  خالل  من  املتوافرة  البشرية 

مهارات جديدة.

8 - التغلب على حاالت الطوارئ اليت يعيشها 
وجود  )نتيجة  دائم  بشكل  العسكري  اجلهاز 
العسكرية  القيادة  غياب  مثل  اإلحتالل( 

العليا وامليدانية.
9 - حتّمل الضغط املفاجئ يف العمل يف فرتة 

زمنية معينة.
التكاليف  وختفيض  اإلجناز  زيادة   -  10

والرضا الوظيفي.
11 - حيقق إبعاد امللل عن القادة واجملاهدين 

الذين ميارسون نفس العمل لسنوات طويلة.
    

    عوامل إجناح التدوير اإلداري:
1 - التخطيط السليم للتدوير يف العمل.

األفراد  أو  القادة  من  حمدد  عدد  نقل   -  2
يؤثر  اإلداري حتى ال  التدوير  خالل عملية 

ذلك على سري العمل.
3 - أن يتم التدوير بني الوظائف العسكرية 

املشابهة أو أصعب قلياًل.
4 - نشر ثقافة التدوير يف كافة املستويات 
والرتب العسكرية داخل املؤسسة العسكرية.

دوري  بشكل  التدوير  عملية  تتم  أن   -  5
لذلك،  املناسبة  املدة  مراعاة  مع  ومنظم 
حبيث تتاح مدة زمنية كافية ملزاولة مهام 
اخلرباء  بعض  حددها  وقد  اجلديد،  العمل 
سنوات،  مخس  إىل  سنتني  من  واملختصني 
ويراعى يف حتديد املدة حاجة املنصب كما 

ميكن متديده لدورة أخرى.
6 - أن يتم التدوير بعيداً عن إرضاء اآلخرين 

أو البعد عن املهنية واملوضوعية.

    التدوير اإلداري والكفاءة القيادية:
والتقدم  بالسرعة  احلالي  العصر  يتسم 
وطرق  أساليب  يف  اهلائل  التكنولوجي 
العسكرية، مما يزيد  التخطيط والصناعات 
من الضغوط اليت تواجه املؤسسات العسكرية 
بشكل عام والقيادات العسكرية بشكل خاص، 

العسكرية  املؤسسة  من  يتطلب  الذي  األمر 
وخربات  وقدرات  مهارات  تنمية  على  العمل 
املستقبل،  حتديات  ملواجهة  فيها  العاملني 
ذلك  ويتم  واإلستمرار،  البقاء  أرادت  ما  إذا 
الربامج  من  جمموعة  طريق  عن   - غالباً   -
واإلجراءات واألساليب، والتدوير اإلداري هو 
القيادية  بالكفاءة  االهتمام  زاد  أحدها، ولقد 
1945م،  عام  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
ونتائج  احلرب  بعد  حدث  الذي  فالتوسع 
إىل  للحاجة  متزايداً  ضغطًا  خلقت  احلرب 
قادة أكفاء، كما زاد اإلهتمام بتوفري خلفاء 
اإلحالل  عملية  خالل  من  القادة  هلؤالء 
املشكلة  هذه  صعوبة  من  زاد  وقد  القيادي، 
القادرين  األكفاء  األشخاص  ندرة  هو 
من  كان  لذا  القيادية،  املناصب  تولي  على 
التدوير  لعملية  اللجوء  مبكان  األهمية 
إلكسابها  وذلك  القيادات  هلذه  اإلداري 
وذلك  الالزمة،  القيادية  واملهارات  اخلربات 
لسد الثغرة اليت تنتج عن مقتل القيادات من 
الذي  للقائد  مشابه  أداء  على  احلصول  أجل 

استشهد أو أفضل.
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كانت الحدود بين الدول وال تزال تشكل مناطق ضعف 
المتجاورة،  الدول  في  األنظمة  إختالف  بسبب  أمني 
المجتمعات  تلك  بين  تباين  حدوث  إلى  يؤدي  والذي 
مما  واإلجتماعية،  والسياسية  اإلقتصادية  الناحية  من 
الطرف  إلى  الحدود  إلجتياز  السكان  رغبة  في  يتسبب 

اآلخر ألسباب متعددة منها: طلب الرزق واألمن.
ألمن  بالغة  أهمية  األمنية  واألجهزة  املسلحة  القوات  تولي  كما 
الناحية  من  للدولة  تهديد  مصادر  من  تشكله  ملا  احلدود،  ومحاية 
الدفاعية، وكذلك ملا تشكله من سالح مهم يف يد األجهزة العسكرية 

واألمنية من الناحية اهلجومية سواء يف السلم أو احلرب.
واجبًا  والتهريب  التسلل  ومنع  احلدود  محاية  عملية  تعترب  لذلك 
وطنيًا يناط باألجهزة األمنية ذات العالقة والقوات املسلحة، وإن أي 
خرق هلذه احلدود وجناح حماوالت التسلل هو ال شك تقصري يف أداء 
هذا الواجب، مما يستدعي وضع تعليمات وخطط وترتيبات دقيقة 
احلدود  على  التامة  والسيطرة  احملاوالت،  هذه  مثل  ملنع  وشاملة 

خالل  من  إال  البالد  وإىل  من  واخلروج  بالدخول  السماح  وعدم 
املناطق احلدودية املخصصة واخلاضعة لإلشراف واملتابعة األمنية 
وضمن األنظمة والقوانني املوضوعة.  وإن موقع قطاع غزة اجلغرايف 
واشرتاكه حبدود برية طويلة نسبة ملساحته البالغة “365”  كيلو 
مرت مربع ساعد يف كثرة التسلل والتهريب عرب هذه احلدود، مما 
شكل حتديًا لألمن الداخلي، حيث حيد القطاع من الشمال والشرق 
اخلط الفاصل مع العدو الصهيوني وحتده مجهورية مصر العربية 
اخلط  طول   تبلغ  إذ  الغرب،  من  املتوسط  والبحر  اجلنوب  من 
الفاصل من الشمال مع العدو الصهيوني “9.4” كم، وطول ا اخلط 
الفاصل من الشرق معه “50” كم ، وطول احلدود مع مصر “12.6” 
وبالتالي  كم،   ”39.8“ للقطاع  البحري  الساحل  طول  ويبلغ   ، كم 
إذ تشكل  )برية وحبرية(،  112 كم  فإن جمموع احلدود يصل إىل 
نقطة ضعف رئيسية مقارنة مبساحته كما أسلفنا، حيث أن كل 
مساحة  من  كم   ”3.2“ عن  الدفاع  منه  مطلوب  حدودي  كم   ”1“

القطاع ، وهذه النسبة غري موجودة على مستوى العامل.

أمـن  الحـدود
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احلدود الربية املشرتكة مع قطاع غزة كل 
من:

اخلط  عرب  وذلك   : الصهيوني  العدو  أواًل/   
الزائل سواء بالتسلل العسكري لبعض قوات 
لعدة  تتقدم  كانت  واليت  اخلاصة  العدو 
الذين  العمالء  القطاع أو لبعض  أمتار داخل 
بالتسلل  فقاموا  للعدو  ضمائرهم  باعوا 
ملقابلة  اخلارج(  إىل  الداخل  من   ( العكسي 
والتسلل  العودة  ثم  ومن  املخابرات  ضابط 
نقطة  من  القطاع  داخل  إىل  أخرى  مرة 
التسلل  وكذلك  احلدود،  على  أخرى 
العمالء  ذوي  من  املواطنني  لبعض  العكسي 
اهلاربني أو الذين يبحثون عن فرص للعمل 
داخل العدو الصهيوني أو بعض الفارين من 

املالحقة اجلنائية . 

ثانيًا/ مجهورية مصر العربية: 
بني  الواصل  احلدودي  اخلط  يتميز 
مجهورية مصر العربية وقطاع غزة والبالغ 
حنو 12.6كم بواقع خاص مّيزه عن سائر 
وميكن  والبحرية،  الربية  القطاع  حدود 
حصر أبرز خصائص تلك احلدود فيما يلي:

املصرية  األمنية  اإلجراءات  ضعف   أ- 
القدرات  وغياب  للحدود،  الضابطة 
بواجب  يلقي  ما  وهو  املساعدة،  التكنولوجية 
يف  احلدودية  األمن  أجهزة  على  مكثف 
قطاع غزة لضبط احلدود وتعويض الضعف 

املصري يف هذا اجلانب.
جانيب  بني  الواصلة  األنفاق  انتشار   ب- 
القطاع  سكان  منها  يستفيد  واليت  احلدود، 
يف جلب السلع الغذائية كما يعدها البعض 
توريد  يف  املقاومة  ألذرع  أساسي  مورد 
قدراتها  لبناء  الالزمة  واملعدات  األسلحة 
بعض  حياول  ذلك  إىل  وإضافة  العسكرية، 
استغالل  املمنوعات  يف  واملتعاملني  املهربني 
تلك األنفاق لتهريب املمنوعات، ما تّطلب من 
وحدات  تشكيل  الفلسطينية  األمن  أجهزة 
جتاوزات  ورصد  األنفاق  ملتابعة  خاصة 

املهربني.
قائم  صراع  منطقة  سيناء  ساحة  تعترب   ج- 
والتنظيمات  املصري  اجليش  قوات  بني 
النأي  يتطلب  ما  وهو  سيناء،  يف  املسلحة 
منع  خالل  من  حدودنا  وحفظ  بالنفس 
احلدود  تلك  استغالل  من  فكريًا  املنحرفني 
للفرار إىل سيناء، ومنع تلك التنظيمات من 
أو  ألفرادهم  كمأوى  غزة  قطاع  استغالل 

كمورد لألسلحة.

 ولكن قبل أن نتحدث عن نظام أمن ومحاية 
اليت  العوامل  على  نتعرف  أن  بد  ال  احلدود 
التسلل ومعرفة كيفية  تؤثر على عمليات 

اختيار مسالك التسلل من قبل املتسللني:
أ - طبيعة األرض:

الظروف  بإستغالل  املتسلل  أن يقوم  يتوقع   
وعادة  احلدودية،  للمناطق  اجلغرافية 

وعرة  احلدودية  األرض  طبيعة  تكون  ما 
السيطرة عليها، وبالتالي على قوات  يصعب 
حتى  اإلعتبار  بعني  ذلك  أخذ  احلدود  أمن 
التسلل،  حماوالت  جناح  إمكانية  من  تقلل 
وألجل ذلك ال بد من دراسة طبيعة األرض 
أو  الوحدة  مسئولية  منطقة  ضمن  جيداً 
القوة املكلفة باحلراسة وذلك بدراسة التالي:

مع  والتنسيق  املسؤولية  منطقة  حدود   •
الوحدات اجملاورة.

النقاط  حيث  من  جيداً،  األرض  معرفة   •
الكمائن  ومواقع  للمراقبة،  املسيطرة 

والدوريات الثابتة واملتحركة.
على  املسيطرة  املناسبة  األرض  معرفة   •
طرق  ومراعاة  املتوقعة،  التسلل  أماكن 
والتزويد  اإلسناد  ووسائل  احلركة 

والتعزيز.
• السيطرة على املناطق اليت تؤمن التخفية 

والتسرت للمتسللني.
والتعرف  جيداً،  الدولية  احلدود  معرفة   •
اجملاورة  الدولة  يف  املقابلة  املناطق  على 

واحلصول على معلومات كافية عنها.
وحتسينها،  الطبيعية  املوانع  إستغالل   •

وإنشاء موانع وحواجز أمنية إصطناعية.

ب - الطقس :
أمن  قوات  على  السيء  الطقس  يؤثر  حيث   
الليلية  الرؤية  أجهزة  فعالية  احلدود وعلى 
والسراب  واألمطار  كالضباب  والنهارية 
والعواصف الرملية والغبار والشمس عندما 
القمر،  وضوء  املراقب  وجه  يف  أشعتها  تكون 
جناح  على  السيء  الطقس  يساعد  وبالتالي 

عمليات التسلل من قبل املتسللني.

قبل  من  مراعاتها  يتم  اليت  اإلعتبارات 
املتسللني أو املهربني يف إختيار املسالك :

من  بد  ال  احلدود  أمن  نظام  إقامة  أجل  من 
معرفة اإلعتبارات اليت يتخذها املتسللني أو 
يستطيع  حتى  مسالكهم  إختيار  يف  املهربني 
به  خيطط  مبا  ُيفكر  أن  للنظام  املخطط 
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هؤالء، ومنها ما يلي:
• أماكن تواجد قوات أمن احلدود.

• جتنب املناطق اليت حتوي نقاط مراقبة و جمسات »إن وجدت«
• جتنب نقاط احلراسة والدوريات.

• جتنب النقاط العالية واملنبسطة، واليت تسهل كشف املتسللني.
• جتنب مواقع الكمائن احملتملة.

• جتنب املناطق املتوقع مراقبتها ويسهل كشف املتسللني فيها.
• التنسيق مع الدليل يف الطرف اآلخر.

• توقيت التسلل)املناسبات واألعياد ، تبديل الشفت، أوقات الراحة ..(
الرؤية  فيها  تكون  اليت  األوقات  يف  أو  الليل  يف  عادًة  التسلل  يتم   -
وعندما  وخمفية،  بطيئة  عادة  املتسللني  حركة  وتكون  سيئة، 
ملسافات  حبركة  يقومون  فإنهم  مراقبون  بأنهم  املتسللون  يشعر 
قصرية واإلنتظار ملدة 30 دقيقة أو أكثر ملراقبة قوات أمن احلدود 
املنفرد  بأسلوب اخلط  تكون احلركة  وعادة  اإلجتاهات،  يف مجيع 
ومبسافة )5-2( أمتار بني املتسللني، ويكون قائدهم يف األمام يبحث 

عن املصائد ويراقب قوات أمن احلدود.

- إذا ما متت مطاردة املتسللني فإنهم سيستخدمون أساليب خمتلفة 
بغرض التشويش وإرباك وتضليل قوات أمن احلدود اليت تطاردهم، 
فوق  السري  أو  وجدت  إن  الصخرية  املمرات  املتسللون  ويستخدم 
األعشاب حتى ال يتم كشف آثارهم، وأحيانًا يتم إظهار بعض اآلثار 
أمن  قوات  مسار  حتويل  بهدف  قصداً  حبوزتهم  مما  جزء  وإسقاط 

احلدود وإضاعتهم.

- عندما تكون مناطق التسلل مأهولة بالسكان ، سيحاول املتسلل أن 
يتشبه بالسكان احملليني، خاصة إذا كان حاماًل هلوية مزورة، ويتم 
بالطبع جتنب املواقع العسكرية إال إذا كانت هذه املواقع جزءاً من 

املهمة.

إىل  الداخل   ( من  العكسي  التسلل  لعمليات  اإلنتباه  جيب  كما   -
اخلارج( بنفس القدر من األهمية لعمليات التسلل، وذلك خلطورة 
القائمني مبثل هذه العمليات والذين غالبًا ما يكونون من العمالء، 

لذلك ال بد من معرفة آلية تسلل هؤالء وذلك حسب التالي:
1. يتم توجيه العميل إىل نقطة التسلل عرب السلك الفاصل من قبل 

ضابط املخابرات الصهيوني.
2. يتم مسح املنطقة من خالل طائرات اإلستطالع غري املأهولة، مع 

تكثيف حتليقها أثناء عملية التسلل وعلى طول مقرتب التسلل.
3. يتم نزول جيبات عسكرية صهيونية بالقرب من السلك الفاصل 

بإنتظار العميل أو أهله ) وذلك عند وصول العميل لنقطة التسلل 
يف السلك الفاصل(. 

4. يأمر ضابط املخابرات العميل برتك جواله الشخصي قبل إجتياز 

السلك الفاصل.
اجلنود  من  إقرتابه  قبل  مالبسه  خلع  على  العميل  إجبار  يتم   .5

الصهاينة ) وهذه اخلطوة ليست شرطًا أن تطبق مع اجلميع(.
يتم تفتيش العميل ومن ثم ركوبه يف اجليب العسكري ونقله   .6

للداخل.
وليس  املخابرات  ضابط  لقاء  أجل  من  التسلل  كان  حال  يف   .7

يتم   - األمنية  األجهزة  من  أمره  كشف  بعد  القطاع  من  اهلروب 
إعادة العميل من نقطة أخرى عرب السلك الفاصل بعد عدة ساعات 

من اللقاء ويف بعض احلاالت بعد عدة أيام. 

السلك  املتسللني مع عائالتهم عرب  املتابعة قيام  - وتبني من خالل 
من  اإلقرتاب  أثناء  هلم  غطاء  إختاذ  الصهيوني  العدو  مع  الفاصل 
املأهولة  احلدودية  املناطق  وإختيار  للتسلل  احلدودية  املناطق 

لالقرتاب من السلك الفاصل لصعوبة اإلكتشاف مثل:
) قيام عائلة بإختاذ غطاء رحلة عائلية ألحد األراضي أو الشاليهات 
مكاتب  أحد  من  طلبها  مت  أجرة  لسيارة  واستقالهلم  احلدودية 
األجرة، مصطحبني معهم عدة ولوازم الرحلة لتأكيد الغطاء، ثم 
قيامهم بالنزول من السيارة عند أبعد نقطة ثم التسلل إىل السلك 
السلك  على  الصهيوني  العدو  مع  عليها  املتفق  النقطة  يف  الفاصل 

الفاصل ( .

اإلجراءات واألساليب اليت حتد من عمليات التسلل:
أ . إستمرارية التدقيق األمين لكافة املستخدمني يف القوات املسلحة، 
واملناطق  األمامية  القطاعات  على  توزيعهم  جيري  الذين  وخاصة 

احلدودية.
املواقع  قرب  املتواجدين  املدنيني  على  األمين  التدقيق  إستمرار  ب . 

األمامية والعمل بنظام التصاريح األمنية.
ج . تكثيف احملاضرات يف جمال التوعية الوطنية والتوعية األمنية 

للمدنيني والعسكريني.
د. وضع برامج عمل يومية لتغطية الفرتة اليومية واإلشراف الدائم 

من قبل القيادة للقضاء على الفراغ وامللل.
التسلل  هـ  . إختاذ إجراءات صارمة وحازمة حبق كل من حياول 

ليكون عربة لغريه.
والسيطرة على  املناطق احلدودية  األمنية يف  اإلجراءات  تكثيف  و . 

خذوا حذركم
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ً

منطقة املسؤولية من خالل تطبيق التالي:
املواقع  يف  والدوريات  الكمائن  تكثيف   .1

الصاحلة لعمليات التسلل.
2. إجياد طريق ترابي حماٍذ ملنطقة احلدود 
والقيام  اآللية  الدوريات  سري  لتسهيل 

بعمليات التمشيط.
وجدت(  )إن  التنصت  أجهزة  إستعمال   .3

املناطق  خمتلف  ويف  الواجهة،  طول  على 
احلدودية.

4. إستخدام أجهزة املراقبة الليلية.
يف  اإلعثارية  واملشاعل  األلغام  إستخدام   .5

املناطق الصاحلة للتسلل أو اليت تكررت فيها 
عمليات التسلل.

الشائكة  واألسالك  العوائق  إستخدام   .6

واخلنادق يف إعاقة حركة املتسللني.
جتاهل  عدم  ضرورة  إىل  اإلشارة  مع   -
كشف  عمليات  تواجه  اليت  الصعوبات 
املسؤولية،  منطقة  كإتساع  املتسللني 
وعدم  األرض  وطبيعة  اجلوية،  والعوامل 
أجهزة  توفر  ومدى  اإلتصاالت،  كفاءة 
الالزمة  واآلليات  والنهارية  الليلية  الرؤية 
البشرية  القوى  توفر  للحركة، إضافة إىل 
بعض  لدى  األمين  احلس  وضعف  الكافية، 

أفراد أمن احلدود ... إخل.

وبناء على ذلك عند التخطيط ألنظمة أمن 
احلدود على القادة اعتبار النقاط التالية:

1. التهديد:
وحجم  طبيعة  وتقدير  فهم  املهم  فمن   
التسلل  أعمال  من  واملتوقع  احلالي  التهديد 
املسح  عملية  إجراء  أن  كما  والتهريب، 
الشامل للسكان املدنيني يف منطقة املسؤولية 

أيضًا له جانب كبري من األهمية.
2. التكلفة املادية:

 مدى توفر اإلمكانات املادية والفنية إلختيار 
األجهزة واملعدات ووسائل القيادة والسيطرة 

اليت ختدم النظام.

3. حتليل األرض: 

ألرض  شامل  مسح  إلجراء  ضرورة  هناك 
املنطقة احلدودية مبكراً، مع ضرورة إجراء 
مسح جغرايف ووضع خرائط دقيقة ملنطقة 
املالئمة  واملعدات  األجهزة  لبيان  احلدود 

لطبيعة األرض احلدودية.
4. التنسيق:

إذ أن التخطيط لنظام أمن احلدود يتطلب 
بني  مشرتكًا  وتعاونًا  مباشراً  تنسيقًا 
واملسؤولني  واخللفية  اجملاورة  الوحدات 
األمنية  واألجهزة  واملدنيني  العسكريني 

األخرى.

أن  جيب  املسؤولية  مناطق  على  وللسيطرة 
تتمتع قوات أمن احلدود مبا يلي:

أ . اجلاهزية القتالية العالية.
ب . القدرة العالية على تنفيذ عمليات البحث 

والتفتيش.
ت . سرعة رد الفعل السريع.

وإقرار  الواجبات ومترير معلومات  تفهم  ث . 
قواعد لإلشتباك واضحة لديهم.

ج . كفاءة أجهزة الرؤية الليلية واإلتصاالت 
واألسلحة واآلليات.

ح . مستوى اللياقة البدنية العالية.
خ . مستوى إداري جيد.

د . الوعي واحلس األمي اجليد.

وللسيطرة على مناطق املسؤولية املخصصة 
لوحدات أمن احلدود، ال بد من العمل ضمن 
على  تطبيقها  وميكن  شرحها  ميكن  أحزمة 

حدود القطاع وهي كالتالي:
أ . احلزام األول: يتألف من الكمائن.

ب . احلزام الثاني: يتألف من أبراج املراقبة.
وتفتح  السيطرة  نقاط  الثالث:  احلزام  ت . 
البيارات  إىل  املؤدية  الطرق  مداخل  على 
احلدودية  املناطق  من  القريبة  واملزارع 
والرعاة  املزارعني  حركة  على  للسيطرة 
احلدود  من  القريبة  املناطق  يف  والصيادين 

ولتمرير أعدادهم إىل أبراج املراقبة ملتابعتهم 
والسيطرة عليهم.

والقصد  التفتيش  نقاط  الرابع:  احلزام  ث . 
واملتفجرات  واألسلحة  املواد  دخول  منع  هو 
بإجتاه  املطلوبني  واألشخاص  املمنوعة 
املناطق احلدودية، وتوضع النقطة يف مكان 

مسيطر على التحركات اآللية والراجلة.
السريع  الفعل  رد  قوات  اخلامس:  احلزام  ج . 
املشاة  عناصر  من  وتتكون  اإلعرتاض(  )قوة 
ويعتمد  املتسللني  إلعرتاض  املخصصة 
عملها على الوقت واملسافة لذلك فإن توفري 
قابلية احلركة لقوة رد الفعل السريع يزيد 

من مرونتها وكفاءتها أثناء العمل.
ح . وجيب جتهيز القوات بأجهزة رؤية ليلية 
وآليات  السلكية  واتصاالت  اضاءة  ووسائل 

دفع رباعي  إىل جانب األسلحة.
من  التعزيز  سرايا  السادس:  احلزام  خ . 
احلدود  أمن  لوحدات  القريبة  الوحدات 
يف  مسبقًا  معدة  خطة  مبوجب  للتعزيز 
اإلشتباك  حاالت  أو  الكبرية  التسلل  حاالت 
معلومة  ورود  عند  أو  بالتسلل  اإلشتباه  أو 
تقوم  حيث  التسلل،  بإحتمالية  إستخبارية 
منطقة  أو  اإلشتباه  منطقة  غلق  أو  بعزل 
التسلل، كما تقوم بأعمال كمائن ودوريات 
من  جزء  وإستالم  وتفتيش  حبث  وأعمال 
منطقة املسئولية حال وجود نقص يف القوى 

البشرية لقوات احلدود.

وختامًا ال بد من تشكيل عدة أحزمة متتالية 
بالشكل  احلدود  ومحاية  ضبط  أجل  من 
صالحيات  حتديد  جيب  وكذلك  الفعال 
فيها  حزام  كل  وواجبات  ومسئوليات 

)وسيلة سيطرة(.
تكون  إشتباك  قواعد  حتديد  من  البد  كما 
األفراد  مجيع  لدى  ومعروفة  واضحة 
وذلك  احلدود،  بتأمني  القائمة  والوحدات 
التعامل مع  من أجل تقليل نسبة اخلطأ يف 

حاالت التسلل والتهريب.

خذوا حذركم 
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تسوية
غيـر ممكنة 
ر الصراع تجذًّ

قرار ترامب أوصل “أوسلو” إلى طريق النهاية 
بات التفكير األساس لدى صناع القرار المؤمنين بالحل اإلقليمي تجاه القضية الفلسطينية بأنها عقدة جوهرية 
تمنع تغيرا استراتيجيا في المنطقة، يتمثل هذا التغيير بدمج الكيان في المنطقة والتطبيع معه وإطالق التعاون 

بين الكيان ودول ما يسمى بمحور “االعتدال” في مواجهة األخطار المشتركة بينهما في المنطقة. 

ينّظر اليمين الصهيوني  – في غالبه - إلى إمكانية عقد التحالف والسالم اإلقليمي دون حل القضية الفلسطينية، 
فيما يرى اليسار أن ذلك غير ممكن، وأنه من الواجب أن يتم حل القضية الفلسطينية باعتبارها تذكرة الدخول 

الوحيدة لإلقليم.
وبناء على هذا التنظير، ال يُعنى اليمين الصهيوني الحاكم في الكيان بحل الصراع، وإنما فقط بتجميده، وتطبيع 

الوضع الراهن، بطريقة تسمح بتعزيز التحالف مع بعض القوى اإلقليمية في المنطقة.
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أي  ختص  اليت  العامة  خطوطه  احلاكم  الصهيوني  اليمني  أعلن 
تسوية، وذلك على لسان نائب وزير اخلارجية ، القيادية يف الليكود، 
تسييب حوتوفلي، إذ اعتربت أن أي مبادرة حلل الصراع لن تتجاوز 

أربعة قيود: 

حيسم القيد األول رفض إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعي أن 
العدو ال يريد أكثر من حكم ذاتي، وحيدد القيد الثاني شكل هذا 
عاما   17 خالل  باملستوطنات.  مغرق  ذاتي  حكم  إنه  الذاتي،  احلكم 
االستيطانية،  الكتل  مبفهوم  العامل  قبول  انتزاع  على  الكيان  ركز 
وهي تشكل حنو %8 من مساحة الضفة الغربية، وبعد أن مت انتزاع 
مفهوم  لتعزيز  اآلن  العدو  يسعى  االستكبار،  قوى  من  القبول  هذا 
اجليوب االستيطانية، حبيث ال يتم إخالء أي مستوطنة، حتى لو 

كانت يف قلب املناطق السكنية الفلسطينية. 

الشرقي  بشقيها  للكيان،  عاصمة  القدس  فيجعل  الثالث  القيد  أما 
والغربي، وهو األمر الذي سعى العدو النتزاع موافقة داعميه عليه، 
األمريكي  الرئيس  موافقة  خالل  من  حتصيله  من  متكن  حتى 
دونالد ترمب، فيما مينع القيد الرابع إحداث تغيري دميغرايف لصاحل 

الفلسطينيني.

تبدو مالمح احلل األمريكي القادم متساوقة مع هذا الطرح، وهذا 
واإلنسان  األرض  على  اعتداء  سوى  ليس  كذلك،  وحاله  احلل، 
أن  ينتظر  أرضه  على  املرابط  الفلسطيي  يكن  مل  الفلسطيي. 
ُينصف من دول االستكبار واإلمربيالية العاملية، بيد أن هذه القوى 

تذهب باجتاهات أكثر وقاحة وعدوانية.

يعمل  النزيه،  الوسيط  دور  لعقدين  األمريكيون  مّثل  أن  بعد 
األمريكيون على تقديم تسوية غري مقبولة حتى على من تساوق 
معهم من أنصار خط التسوية الفلسطينيون، وهم بذلك يؤكدون 
املؤكد: ليس لشعب أن يستخلص حقوقه بكثري من الدبلوماسية 
انتزاع حقوقه عرب إثبات أدبه أمام املستعِمر  وال بقليلها، وليس له 

وظهرائه الدوليني، بل عرب تدفيع هذا املستعمر للثمن.

للتسوية  األمريكي  الحل  مالمح   
الصهيوني  اليمين  رؤية  مع  تتطابق 
الضفة،  نصف  على  ذاتي  للصراع، مجرد حكم 
“الدولة”  كانتونات  بين  جغرافي  اتصال  بدون 
الفلسطينية ، ليست القدس عاصمة لها، وليس 

لها حدود مع أي دولة.

تكاد مالمح احلل، إذن، تتطابق مع رؤية اليمني الصهيوني للصراع، 
جمرد حكم ذاتي على نصف الضفة الغربية، بدون اتصال جغرايف 
عن  يزيد  ما  إىل  تصل  اليت  الفلسطينية  “الدولة”  كانتونات  بني 
150 كانتونا، ليست القدس عاصمة هلا، وإمنا أبو ديس أو كفر 

يف  جزر  جمرد  بل  العامل،  يف  دولة  أي  مع  حدود  هلا  وليس  عقب، 
كيان العدو.

اعرتافه  فيه  أعلن  الذي  ترمب  خطاب  مّثل  والذي  احلل،  هذا  إن 
إن مسار  الالحل.  فعليا  له، ميثل  تدشينا  للكيان  بالقدس عاصمة 
إىل  وصل  هلم  دولة  بإقامة  الفلسطيي  الشعب  وعد  الذي  أوسلو 
نهاية طريقه، وهي نهاية كانت معروفة مسبقا عند ذوي البصرية. 
منذ  له  الفلسطينية  املقاومة  قراءة  صحة  املسار  هذا  نهاية  تثبت 
هذه  إن  لنفسها.  اختطته  الذي  مسارها  صحة  ويثبت  بدايته، 
اللحظة فرصة لبدء صفحة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيي 
عنوانها االنتفاضة الشاملة، انتفاضة تكبد العدو اخلسائر، وتدفعه 
دون  بالدنا  من  انسحابه  حتى  الداخلية،  تناقضاته  وتفجر  الثمن، 

قيد أو شرط.

المشهد السياسي
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 ال سيادة بني البحر املتوسط ونهر األردن إال للكيان.
 عدم تفكيك أي مستوطنة يف الضفة الغربية.

 بقاء القدس املوحدة عاصمة أبدية للكيان.
 عدم السماح بعودة الالجئني الفلسطينيني.
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النمروطي ياسر  الشهيد 
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ياسر النمروطي هو رجل القرآن الذي إمتأل صدره بآياته، رجل القوة الذي 
ربى بدنه على الرياضة، رجل المساجد، والعمليات البطولية التي يشهد بها 

العدو، حتى أن قادة العدو قالوا: »إنا لنحترم هذا الرجل على ما فعله بنا«.

رجل متميز، إنه من مدرسة القسام، ومن مدرسة اإلخوان المسلمين، تربى 

حياة،  وتمثله  القران  تعلم  رجل  عليه وسلم،  أخالق محمد صلى اهلل  على 

رجل بطل وقف ليدافع عن وطنه وعن عقيدته، بطٌل يأبى إال أن يموت في 

سبيل اهلل، دون أن يسلم نفسه أو سالحه أبدا.

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
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النمروطي  ياسر  القائد  الشهيد  كان 
القالئل  أولئك  من  معاذ”  بـ”أبي  امُلكي 
أرض  على  اجلهاد  راية  بهم  إرتفعت  الذين 
فلسطني، ومن أحد الفرسان العظماء الذين 
الرعيل  املقاومة ورجال  إمتطوا صهوة خيل 
األول لكتائب الشهيد عز الدين القسام، فهو 
حياته  وهَب  الذي  والبطل  امُلضحي،  القائد 

من أجل كرامة شعبه وأمته ،
العسكري  اجلناح  تنظيم  عاتقه  على  أخذ   
على  قادراً  ليكون  وبناءه  محاس  حلركة 
العدو، متحماًل يف سبيل ذلك كل  مواجهة 
الصعاب، ومستعداً يف الوقت ذاته بالتضحية 
تلك  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  بشرف  ليظفر 
يف  هلا  عشقه  عن  عرب  طاملا  اليت  األمنية 

خطاباته اليت ورثها لنا.

* يف ظالل املساجد
بثالثة  النكسة  قبيل  ولد  الذي  معاذ”  “أبو 
كان  لالجئني،  خانيونس  خميم  يف  أعوام 
شاهداً على إجرام احملتلني وسياساتهم جتاه 
شعبنا، األمر الذي جعله يتوق إىل ذلك اليوم 
الذي يشتد فيه عوده ليصبح قادراً على محل 
أجداده  هجر  الذي  العدو  وحيارب  السالح، 

عام النكبة، ونّكل بهم بعد النكسة.
الذين مروا على فلسطني  وكعادة األبطال 
بدأت  فقد  عليني،  يف  املالئكة  بهم  واحتفت 
عالقة أبي معاذ باملسجد منذ صغره، فهو من 
الصلوات اخلمس مجاعة  يذهب ألداء  كان 
اإلمام  مسجد  يف  الفجر  صالة  وخاصة 
مسرية  بدأت  حيث  خبانيونس  الشافعي 
إخوانه  يشارك  كان  فقد  الدعوي،  العمل 

الدعوية واألعمال  املسجد  أنشطة  يف مجيع 
الرياضية  األنشطة  وكذلك  التطوعية 
الكريم  القرآن  حفظ  ومسابقات  والثقافية  

والسنة النبوية .
ينشر  املهي  التعليم  معاهد  يف  مضى  ثم 

رسالة حركة محاس وينظر هلا .

* أبو معاذ حمرك اإلنتفاضة
عمله  يف  معاذ  أبو  القائد  كثرياً  يلبث  مل 
األمي  العمل  يف  إخنرط  حتى  الدعوي 
األمي  اجلهاز  تأسيس  بداية  مع  حلماس 
أحب  كان  اإلنتفاضة،  قبيل  جمد”   “ هلا 
فيه  كلفه  الذي  اليوم  ذاك  إليه  األيام 
منظمة  مؤسس  السنوار  حييى  اجملاهد 
أمنية  خلية  بتشكل  )جمد(  والدعوة  اجلهاد 
يف  واجبها  لتؤدي  يونس  خان  معسكر  يف 
ُأختري  وقد  والساقطني،  العمالء  مالحقة 
العمالء وضد  للعمل يف مهمات خاصة ضد 
العدو، وقد تعرض أكثر من مرة لإلعتقال، 
لكنه ويف كل مرة كان خيرج أشد وأصلب 
عوداً وأكثر إصراراً على التحدي واملواجهة، 
شخصيته  األمنية  التجربة  صقلت  وقد 
القيادة  مسؤولية  محل  على  قادراً  وجعلته 
والقيام بأعبائها ومع إندالع اإلنتفاضة عام 
1987م اليت أشرق معها ظهور إسم حركة 

املقاومة اإلسالمية )محاس( برز إسم ياسر 
امليداني  العمل  قادة  كأحد  النمروطي 
املظاهرات  ينظم  كان  فقد  بداياتها،  يف 
احلجارة  إللقاء  الشباب  ويقود  واملسريات 
العدو  دوريات  على  احلارقة  والعبوات 

وتنظيم اإلضرابات.

* مدرسة الفنون القتالية
جبناَحنْي  كنسر  معاذ  أبو  الشهيد  حلق 
أحدهما العقيدة واآلخر احلرية يطوف على 
يف  فعمل  املتعددة،  محاس  حركة  أجهزة 
اجلهاز الدعوي، والطالبي، واألمي، وآخرها 
أرقى  يعتربه  كان  الذي  العسكري  اجلناح 

درجات العمل يف احلركة اإلسالمية.
العمل  يف  نظريته  معاذ  أبو  القائد  بنا 
اآلية  من  إستقاها  مسلمات  على  العسكري 
ومن  استطعتم”  ما  هلم  “وأعدوا  القرآنية 
من  املسلم  اجلندي  بإعداد  اإلهتمام  أهمها 
ووجد  والبدنية،  اإلميانية  الرتبوية  الناحية 
يف املساجد األرض اليت تنبت الشباب املتسلح 

بالعقيدة القوية .
يشبه  ما  أسس  البدني  اإلعداد  ولغرض   
القوى،  وألعاب  القتال  فنون  لتعليم  املدرسة 
إميانًا منه بأن قوة العقيدة وإىل جانبها قوة 
الساعد والسالح، هما املنطلق احلقيقي لبناء 

اجليل القادر على طرد اإلحتالل .

* رجل اخلفاء
عرف عن أبي معاذ حسه األمي العالي، فقد 
العمل  إىل  إنضموا  الذين  أوائل  من  كان 
العسكري حلماس عام 1989م، وقد شارك 
الدعم  وتوفري  اجملاهدين،  جتنيد  عملية  يف 
حماربة  يف  دوٌر  له  وكان  هلم،  اللوجسيت 
العمالء، ورصد األهداف، ومحاية املطاردين، 
أعني  عن  بعيداً  ظل  األمنية  وبرباعته 
اإلحتالل، إىل أن مت إعتقال أحد اجملاهدين، 
على  التحقيق  قسوة  حتت  إعرتف  الذي 
الدعم  خدمات  قدم  من  هو  الشهيد  أن 
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للمطاردين وأنه يقود إحدى اجملموعات العسكرية. 
أبو  القائد  ألن  باخليبة،  حينئذ  العدو  أجهزة  شعرت 
معاذ جنح يف خداعهم عندما كان معتقاًل لديهم بأن 
باشرت  الفور  وعلى  العسكري،  بالعمل  له  عالقة  ال 
عائلته  وسلمت  عنه،  بالبحث  وخمابراته  العدو  قوات 

تبليغًا تطلب فيه تسليم نفسه.
تسليم  عدم  قرر  حتى  اخلرب،  اهلل  رمحه  بلغه  إن  وما 
للمحتلني،  نفسي  أسلم  “لن  عبارته:  وقال  نفسه 

وسأموت ألف مرة قبل أن ينالوا مي”. 
بكل  األصعب  السبيل  النمروطي  ياسر  فضل  لقد 
تاريخ  ومنذ  السجن،  دخول  على  وتبعاته  مشاقه 
لقوات  مطلوبا  أصبح  1992م  عام  يناير  من  السابع 

العدو ليعيش مطاردا داخل وطنه.

*  القائد العام للقسام
تابع أبو معاذ مع بداية مرحلة املطاردة عمل جمموعة 
القسام يف خانيونس متحديًا مالحقة العدو له، إىل أن 
جاء يوم 17/1/1992م حيث كلف مبسئولية قيادة 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، ليبدأ عمال من نوع 
معاذ  أبو  كان  فبعدما  اجملاهد  الفكر  وليتطور  آخر، 
وخيطط  اجملاهدين  يوجه  أصبح  امليدان،  يف  جماهدا 
احملتل،  كيان  هزت  اليت  النوعية  العمليات  هلم 
وحطمت أسطورة “اجليش الذي ال يقهر”، وقد كان 
توفري  يف  اهلل  رمحه  معاذ  أبو  لشهيدنا  ثم  هلل  الفضل 

اإلمكانات الالزمة للمجاهدين. 

شراء  عمليات  على  شخصيا  يشرف  اهلل  رمحه  كان 
من  الرغم  وعلى  االختفاء،  مواقع  وإعداد  األسلحة، 
كان  معاذ  أبا  أن  إال  احملتل  مع  املطاردة  صعوبة 
جيتمع بأفراد اخلاليا اجملاهدة ويناقش معهم خطط 

العمل العسكري ليضمن التنفيذ املبدع واملبتكر.

* النمروطي والقائد حممد الضيف
العمل  دائرة  بتوسيع  ودقة  حبنكة  معاذ  أبو  بدأ 
جمموعات  إىل  جدد  جماهدين  فضم  العسكري، 
العسكري  اجلهاز  دعم  على  حرص  كما  الكتائب، 
القائد  دربه  رفيق  مع  وعمل  التنظيمية،  بالكفاءات 
على  إعتقاله  عقب  عنه  أفرج  بعدما  الضيف،  حممد 
خلفية عمله يف جماهدي فلسطني اجلناح العسكري 
اجلناح  عمل  تنظيم  على  حينه،  يف  فلسطني  إلخوان 
العسكري ليواصل مشواره اجلهادي ويبقى إىل يومنا 

هذا قائداً عاما لكتائب القسام.
مل يكن يعرف أبو معاذ منذ أن توىل مسئولية اجلهاز 
واإلخالص  التفاني  من  قدر  بأقصى  العمل  سوى 
والشجاعة من أجل قضية شعبه وأمته، فمن اللحظة 
األوىل لتوليه قيادة الكتائب املظفرة بادر بالعمل على 
النوعية  اهلجومية  العمليات  من  للكثري  التخطيط 

ضد العدو الصهيوني .
ورغم أنه هجر بيته وأهله إال أنه كان القائد الصابر 
خطة  أعد  فقد  عزميته،  تلن  مل  الذي  احملتسب 
خطط  كما  غزة،  يف  الشرطة  موقع  على  اهلجوم 
لعملية مصنع كارلو قرب ناحل عوز واليت قتل فيها 
جنديان صهيونيان، وهو من خطط أيضا لعملية قتل 

املستوطن كوهني قرب بيت الهيا.
صفوف  نظم  من  أول  أنه  النمروطي  للقائد  حيسب 
طول  على  املمتدة  القسام  كتائب  جمموعات 
حمافظات القطاع، حيث كانت اجملموعات العسكرية 
طريق  عن  إتصال  خط  من  أكثر  مع  تتواصل 
جسمًا  كّون  املنصب  توليه  فبعد  امليتة”،  “النقطة 
هناك  فأصبح  العسكري  العمل  على  لإلشراف  قياديًا 
يف  تعمل  مطاردة  كانت  وإن  حتى  معروفة  قيادة 

ظروف أمنية معقدة.
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* تأسيس مدرسة القسام اإلعالمية
الشهيد أبو معاذ يعد أول قادة القسام الذين اهتموا باجلانب 
أبناء  همم  فيه  يشحذ  تعبوي  خطاب  يف  فخرج  اإلعالمي 
شعبه وخاصًة الشباب، كما أسس ملدرسة اإلعالم القسامية 
عماد  القائد  بعده  من  لبسها  اليت  الكوفية  لباسه  خالل  من 
عقل، والقائد العام حممد الضيف، وحتى يومنا هذا أصبح 
يرتديها الناطق العسكري يف كل خطاب أو مؤمتر يظهر به 

لينقل رسالة كتائب القسام للرأي العام.
القسامية  اإلعالمية  املادة  خلصائص  األسس  وضع  كما 
األمي،  اجلانب  ومراعاة  املعلومة،  دقة  أبرزها  من  واليت 
العمليات،  أثناء  يتحقق  جناح  أي  يف  هلل  الفضل  وإرجاع 
وحيد  كسبيل  املقاومة  خبيار  والشعب  األمة  ثقة  وتعزيز 

لتحرير األرض.

* وهبت نسائم اجلنة
بقي أبو معاذ مطاردا لقوات االحتالل وقائدا لكتائب القسام 
1992م،  يوليو  من  عشر  اخلامس  ليلة  يف  استشهاده  حتى 
يف تلك الليلة اليت تقدمت فيها قوة كبرية من جنود العدو 
جملابهة ذلك القائد الذي ال حيمل سوى إميان عميق بربه 
ثم بقضيته وقدر يسري من العدة والعتاد، حيث فرض جنود 
قاموا  ثم  بأكمله،  الزيتون  حي  على  شاماًل  حصاراً  العدو 
بتجميع الرجال والنساء يف ساحات املدارس يف احلي وبدأوا 
الذي دب  القائد  بعملية تفتيش دقيق للمنازل باحثني عن 

الرعب يف قلوبهم.
موقعه  يف  فتخندق  حوله،  جيري  ملا  معاذ  أبو  القائد  انتبه 
وجلس  بقلبه  مصحفه  ومحل  بيمينه  سالحه  وامتشق 
ينتظر اللحظة احلامسة اليت سيفاجئ بها احملتل، وعندما 
أن  إليه وأدرك احملتل  الوصول  العدو يف  فشلت استخبارات 

استخدام  هزمية جديدة ستلحق بصفوفه، عندها جلأ إىل 
لتسليم  فيدفعه  عزميته  من  يوهن  عله  الصوت  مكربات 
نفسه، لكن النفس احلرة الطاهرة ال ترتضي إال أن تكون يف  

جوار رب األرباب الذي هو خري وأكرم من أي جوار.
إنتهى احملتل من عملية التفتيش وهم باالنسحاب وهو جير 
أذيال اخليبة، لكن القائد الكامن يف عرينه أبا معاذ خرج من 
مبسدسه  معهم  واشتبك  االحتالل  لقوات  وتعرض  مكمنه 
الرفيق  إىل  الروح  وفاضت  استشهد  صفر، حتى  نقطة  من 

األعلى لتلتقي بأرواح من سبقوه يف عليني.
جبثمانه  نكلوا  بل  معاذ  أبي  اجملاهد  بقتل  العدو  يكتف  مل 
الطاهر من خالل إفراغ مئات الرصاصات يف جسده ومن ثم 
أيام، ثم قاموا بتسليم  احتجاز جثمانه ملدة تزيد عن سبعة 

جثمانه ألهله وذويه الذين قاموا مبواراته الثرى.
وهكذا رحل أبو معاذ العابد الزاهد احلافظ لكتاب اهلل، الدائم 
عضد  من  تشد  العظيمة  سريته  زالت  وما  آلياته،  الرتديد 
اجملاهدين، وتنري الطريق آلالف اجملاهدين الذين مضوا يف 

أثره وساروا على دربه، فإىل اللقاء يف جنات النعيم .

الشهيد القائد ياسر النمروطي وهو 
يساره  إلى  المسجل  خطابه  يلقي 
الشهيد حامد القريناوي وإلى يمينه 

األسير المحرر محمد أبو عطايا

واحة الشهداء
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يحسـب للقائـد النمروطي 
أنـه أول مـن كـوّن جسـمًا 
هنـاك  فأصبـح  للقسـام  قياديـًا 
قيـادة معروفـة عملت في ظروف 

أمنية معقدة  





طول  على  تركيبه  سيجرى  املشروع 
احلدود مع قطاع غزة بطول 65كم، 
يتكون من ثالثة مراحل وهي  حبيث 
األلواح  إنشاء حاجز حتت األرض من 
عالي  جدار  إنشاء  يليها  اخلرسانية، 

 6 بطول  )سياج  احلدود  طول  على 
أمتار( يشبه اجلدار املوجود اليوم على 
الفلسطينية   األراضي  حدود  طول 
نصب  يتم  ثم  مصر،  مع  احملتلة 

سلسلة من الوسائل التكنولوجية.
سيقوم  الربي  العائق  إىل  إضافة 

كاسر  بإنشاء  الصهيوني  اجليش 
مشالي  البحرية  احلدود  على  أمواج 
بلسان  سيتواصل  العائق  غزة،  قطاع 
الكشف  منظومات  مع  صناعي  بري 

واجلدار العالي إىل داخل البحر. 
بناء  للمشروع  األوىل  املرحلة  تشمل 

الحدود مع غزة  التي يقوم بها على طول  الهندسية  العدو على مجمل األعمال  يطلق جيش 
“ فيما لم يطلق تسمية خاصة  الجنوب  “ توهج  للقضاء على األنفاق بمشروع “زوهر هدروم” 

بالجدار وإنما يكتفي باسم الجدار اإلسمنتي أو العائق األرضي.
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مشروع العائق األرضي على حدود غزة
تكاليــف بالمليــارات وشكوك في نتائجه

وصف عام للمشروع

دولة اجلدران



يف  كيلومرت   20 طول  على  اجلدار 
مستوطنات  فيها  يتواجد  اليت  املناطق 

مالصقة للجدار احلدودي مع غزة.
ويشار إىل أن شركات البناء اليت فازت 
بعطاء بناء اجلدار شركات إسرائيلية 
أجانب  وخرباء  عمال  تشغل  ولكنها 
امليدان وهم من أرترييا  متواجدون يف 
وإيطاليا  وأسبانيا  مولدافيا  ومن 
جرى  العمال  أخرى،  ودول  والربازيل 
األمنية  املنظومة  قبل  من  فحصهم 

ومن بينهم عرب الداخل وصهاينة.

يهدف إنشاء اجلدار على طول احلدود 
مع قطاع غزة ملنع تهديد أنفاق املقاومة 
جليش  كابوسًا  تشكل  باتت  واليت 
االحتالل واملستوطنني، ويأتي يف إطار 
األنفاق  مواجهة  يف  املبذولة  اجلهود 
ميثل  وكذلك  وتكنولوجيًا.  هندسيًا 
تضررت  حال  يف  إضايف  عائق  اجلدار 

أو تعطلت منظومة كشف األنفاق يف 
ويعكس  اجلدار,  فيها  املوجود  املنطقة 
هذا املشروع تكريس ملبدأ الدفاع الذي 
أضيف بعد حرب العصف املأكول إىل 

مبادئ األمن القومي الصهيوني.
 

اليت  امليزانيات  جممل  يصل   -
مع  للتعامل  العدو  جيش  يستثمرها 
اىل  غزة  حدود  على  األنفاق  تهديد 
4.2 مليار شيكل، حبيث تقدر ميزانية 
واملتمثلة  التكنولوجية  اجلهود 
1.2مليار  اىل  االنفاق  مبنظومة 
حول  تباين  يوجد  فيما  شيكل، 
التكلفة اإلمجالية للجدار حبيث قدر 
مسئولون أمنيون ميزانية املشروع بـ 3 
مليار شيكل، فيم قدرها آخرون بـ 2.7 

مليار دوالر. 
من  الواحد  مرت  الكيلو  تكلفة  تبلغ   -

العائق،  حنو 42 مليون شيكل.

أهمها  انتقادات  اجلدار  مشروع  واجه 
كبار  ضباط  عن  صدرت  اليت 
ميدانيًا  األنفاق  مواجهة  يفضلون 
اجلدار  بناء  على  إجيابيًا(  )دفاعًا 
)الدفاع السليب(، حيث دار نقاٌش مهٌي 
يف أوساط قيادة اجليش يتعلق بقرار 
القطاع  حدود  على  امسنيت  جدار  بناء 
ملواجهة األنفاق، وأوصى ضباط كبار 
بالقيام بنشاطات ميدانية للعثور على 
األنفاق وتدمريها. وينبع اخلالف من 
بناء  أن  الضباط يف  وجهة نظر بعض 
أن يوفر مانعًا بشكل  اجلدار ال ميكنه 
أن  األنفاق، إضافة إىل  حمكم خلطر 
تقدر  واليت  الباهظة  املشروع  كلفة 
الكلفة  وهذه  شيكل،  مليار   3 بنحو 
يفضل بعض الضباط أن تصرف على 
والقدرات  القتالية  الوسائل  تطوير 
عائق  يف  تدفع  أن  من  بداًل  النارية 
هندسي-عسكري مشكوك يف نتائجه.

اعرف عدوك
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بـ  الثاني في العقيدة العسكرية، بعد الردع، فإذا فشل مبدأ ردع الخصوم عن المساس  يعتبر مبدأ اإلنذار العنصر 
“إسرائيل”، فيأتي اإلنذار ليحذر القيادة السياسية والعسكرية من أن حربًا، أو مواجهة ستندلع لتتخذ القرارات الالزمة، 
واإلجراءات الكفيلة بمنع الخصم من اإلنتصار، وتعتبر مهمة اإلنذار المهمة الرئيسية لجهاز اإلستخبارات العسكرية 

الصهيوني، واألجهزة األمنية األخرى.

وتنبع أهمية اإلنذار بالنسبة للكيان أنها تعطيه عمقًا زمنيًا، بدياًل 
إحتياط  جيش  وجود  عدم  حال  ففي  املفقود،  اجلغرايف  العمق  عن 
أحد  فإن  النظامي،  للجيش  عربية  مباغتة  هناك  وكانت  جمند، 
السيناريوهات ترى بأن اجليش النظامي قد ينهار ما يؤدي إىل إزالة 
ما يسمى بـ”إسرائيل” ماديًا لذا فإن لإلنذار الصادر عن اإلستخبارات 
معنا وجوديا، فهي تشكل بدياًل رخيصًا لتجنيد دائم لنظام القوات 

العسكرية الضخمة. 
اجليش  حجم  بني  التوازن  على  يؤثر  حامسًا  عاماًل  اإلنذار  ويعد 
النظامي وبني اإلحتياط، وهذا التوازن يقف يف ظل الضغوط على 
حجم القوى العسكرية الصهيونية اليت تنبع من دوافع دميغرافية 
على  اإلجابة  يف  احلاسم  هو  االنذار  ويبقى  إقتصادية،  وأخرى 

السؤال: متى جيب تعبئة قوات االحتياط ومتى جيب تسرحيها؟.
ونظراً لألهمية اليت وصفت بالوجودية لإلنذار، أصبح من الواجب 
على اإلستخبارات الصهيونية أن تبين نفسها بشكل مهين وقدرات 
عالية، وأن توجد طرقًا مهنية ومتطورة للجمع املعلوماتي وكذلك 
إجياد طواقم وباحثني ذوي ختصص لديهم قدرة عالية على البحث 

ومن ثم تقدير املوقف.
إعطاء  املنظومة  هلذه  الرئيسي  الواجب  وأصبح 

المبادئ األساسية للعقيدة العسكرية الصهيونية

مبـدأ اإلنـذار

معلومات  تقديم  ذلك  يشمل  أن  على  احلرب،  وقوع  عن  اإلنذار 
ضمن  اإلنذار  ُيعطى  وأن  احلرب،  اندالع  الحتمال  وتفسريات 

وقت يسمح لصانعي القرار بتقدير املوقف.
   1. مفهوم الوقت يف مبدأ اإلنذار

ملا ُوضع مبدأ اإلنذار كمبدأ يف العقيدة العسكرية، جاء بالدرجة 
النظامي حتى يصمد  مباغتة اجليش  من  ملنع اخلصوم  األوىل 
ويعطي فرصة زمنية أكرب لإلستعداد وجتنيد اإلحتياط، غري 
خبصوص  إنذار  إعطاء  فكرة  ليتعدى  تطور  اإلنذار  مفهوم  أن 
توقيت احلرب وحجمها ومكانها إىل متكني اجليش واحلكومة 

من التخطيط املتدرج والصحيح للحرب. 
الوقت  أن  ضمانًا  ُيعطي  الذي  هو  النموذجي  اإلنذار  فإن  وعليه 
جوهرها  يف  تنفذ  اليت  امللحة  العمليات  من  لقائمة  املطلوب 
عن  هنا  احلديث  ويدور  متوازية،  وليست  عمودية،  بطريقة 

الوقت املطلوب للعمليات اآلتية:
)1( اإلستخبارات تقوم على تقدير املوقف االستخباري.

)2( هيئة األركان العامة. عليها بلورة تقدير الوضع والتوصيات 
للحكومة.

)3( احلكومة. هي اليت تتخذ القرارات املناسبة.
)4( خطوات سياسية وعسكرية قبل عملية التعبئة.
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)5( اجليش. للتعبئة وجتهيز القوات.
اجلبهة  لتجهيز  الداخلية.  اجلبهة   )6(

الداخلية إلمتصاص ضربات اخلصم.
هذه  يعطي  الذي  املثالي  اإلنذار  أن  غري 
دائمًا، خصوصًا  يتوفر  الوقت ال  املساحة من 
يف ظل احلاالت الساخنة، كما كان احلال 
العام  حتى  الصهيوني  العربي  الصراع  يف 

1973م، ويف حاالت أخرى.
شعبة  رئيس  طلب  املثال،  سبيل  فعلى 
العميد  العامة  األركان  هيئة  يف  العمليات 
“يسرائل تال” من رئيس شعبة اإلستخبارات 
العسكرية يف حزيران 1972م تقديم تقرير 
إنذار  تقدير  بشأن  جهازه  إمكانيات  حول 
مبكر عن هجوم سوري مصري، وبعد أسبوع 
املطلوب  التقرير  االستخبارات  رئيس  قدم 
وتضمن أنه يستطيع تقدير اإلنذار املطلوب 

قبل اهلجوم العربي بـ 36 ساعة فقط.
    2. أنواع اإلنذار: 

ميكن تقسيم اإلنذار إىل:
يتعلق  قصري  إنذار  “الزمن”.  حيث  من  أ. 

باحلاضر، وإنذار طويل )إسرتاتيجي(. 
)1( اإلنذار القصري. وينقسم إىل نوعني:

أن  بالضرورة  ليس  احلرب.  عن  اإلنذار  ) أ( 
مفاجئ،  إجراء  شكل  على  اإلنذار  هذا  يكون 
متعددة،  مراحل  على  يتبلور  أن  ميكن  إمنا 
بإعطاء  مروراً  الدورية،  التقديرات  من  بدءاً 
قوات،  حشد  إجراءات  عن  أولي  إنذار 
ومؤشرات  قوات،  وانتشار  واستعدادات، 
فيه  يقرر  إمجالي  بتقدير  وانتهاء  أخرى، 
جمموعة  أو  دولة  بأن  اإلستخباري  اجلهاز 
دول تعتزم شن هجوم يف مكان وزمان 

ال  بالطبع  اإلجراء  وهذا  حمدد،  وأسلوب 
يكون منيعًا من األخطاء.

أمر  وهو  متفرقة.  أحداث  عن  اإلنذار  ) ب( 
يصعب  احلاالت  من  كثري  ويف  معقد، 
حتقيقه، ألن احداثه قد جتري وتقع بدون 
أية إستعدادات أو حتضريات مسبقة، وبدون 
القدرة على  مؤشرات دالة عليها، لذلك فإن 
حمدودة،  تعترب  النوع  هذا  من  إنذار  إعطاء 
اإلستخبارات  تطوير  فكرة  أتت  هنا  ومن 
القوات  صعيد  على  خصوصًا  التكتيكية 

الربية.
االسرتاتيجي. وهو  املستوى  اإلنذار على   )2(
األساسية  للمواضيع  أساسي  حبث  إجراء 
أساسًا  ويعترب  للمستقبل،  تطورها،  وإجتاه 
إلعطاء  اآلنية  املعلومات  املواضيع  لفهم 

اإلنذار القصري.
 ب. من حيث مستوى املعلومات ينقسم إىل:

أتت  إنذار نوعي: وهو متعلق مبعلومات   )1(
أنواع  أفضل  وهو  القرار،  صناعة  أروقة  من 
األحيان؛  من  كثري  يف  متعذر  لكنه  اإلنذار، 
القرار، فإنه  العرب حني يتخذون  نظراً ألن 

يتخذ عرب شخص أو يف دائرة مغلقة.
يتم  حني  عليه  ل  وُيتحصَّ أولي:  إنذار   )2(
من  للتنفيذ،  األسفل  إىل  اخلطط  إنزال 
تقوم  وهنا  السياسيني،  أو  اجليش  قبل 
على  التعليمات  هذه  بتتبع  االستخبارات 
أنها مؤشرات أولية دالة على طبيعة القرار، 
اإلجراء  مراحل  يف  اعرتاضها  وحتاول 
التطورات  املختلفة، من أجل فهم  التنفيذي 
صورة  لتكوين  سعيًا  ممكن؛  وقت  أبكر  يف 
ال  وهنا  اإلمكان،  قدر  الوضع  عن  كاملة 

عدم  و  اخلطأ  مساحة  من  التقدير  خيلو 
التأكد.

   3. اخلطأ يف تقديرات املواقف:
على الرغم من أن اإلستخبارات الصهيونية 
إال  كبرية،  أدوات  ميتلك  قويًا،  جهازاً  تعد 
اخلطأ  من  بها  بأس  ال  مساحة  هناك  أن 
ما  مرة،  من  أكثر  موقفها  تقديرات  اعرتت 
اجليش  وجعل  فاعليته،  اإلنذار  مبدأ  أفقد 

الصهيوني ينتقل إىل مبدأ احلسم.
وتعود األسباب اليت طرحتها جلان التحقيق 

الصهيونية يف الفشل اإلستخباري إىل:
)1( التضليل الذاتي الذي ميارسه الباحثون 
الصهيونية،  العسكرية  اإلستخبارات  يف 
فرتة  يف  معينة  قناعات  عندهم  تتولد  حيث 
زمنية ما، وبناء على هذه القناعات يتم فهم 
هذه  حتديث  يتم  وال  احلديثة  املعلومات 

القناعات بناًء على ما أستجد من معلومات.
)2( إن اجلهاز اإلستخباري الضخم، والذي 
يقوم عرب وحدات اجلمع والتحليل واإلنتاج 
بعمل كبري ومعقد يقف على رأسه شخص 
التقديرات  بنقل  مكلفون  أشخاص،  عدة  أو 
هؤالء  أو  الشخص  هذا  يذهب  وقد  للقيادة، 
كما  اخلاصة،  قناعاتهم  لنقل  األشخاص 

حصل يف حرب أكتوبر 1973م. 
)3( عدم القدرة على احلصول على املعلومات 
الكافية، وهي تكثر يف احلرب غري النظامية، 

واليت يطلق عليها املواجهة احملدودة.
   4. إجراءات تقليص مساحة اخلطأ :

فيه  وقعت  الذي  الكبري  اخلطأ  بعد   أ. 
يتعلق  فيما  الصهيونية  اإلستخبارات 

مبدأ اإلنذار
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جلنة  تشكيل  مت  1973م،  عام  باإلنذار 
جلنة  باسم  ُعرفت  اخللل،  لفحص 
يكون  أال  أقرت  فيما  وأقرت  “أغرانات”، 
املوقف حكراً على  اإلنذار وتقدير  البحث يف 
أن  جيب  وإمنا  العسكرية،  اإلستخبارات 
يف  البحث  ووحدة  املوساد  من  كل  يضطلع 
خاصة  موقف  بتقديرات  اخلارجية  وزارة 

بهم، بناًء على املعلومات اليت لديهم.
 ب. رأت اللجنة ضرورة تطوير أدوات اجلمع، 
ذوي  باحثني  باستقطاب  اإلنتاج  وأقسام 

كفاءة عالية وختصص دقيق. 
هو  اللجنة  أقرته  الذي  األهم  الشيء   ج. 
اسم  عليه  أطلق  صغري،  قسم  استحداث 
العسكرية،  اإلستخبارات  يتبع  “الرقابة”، 

تقييمات  فحص  وظيفته 
وفحــص  اإلستخبــارات، 
إليها،  وصلت  اليت  النتائج 
رقابية  مهنية  بطريقة 
ووضع  )حتليلية(،  ناقدة 
النتائج،  خطأ  فرضيات 

خالل  من  النتائج  يف  الطعن  على  والعمل 
تلك الفرضيات، وتقرر أن يرأس هذا القسم 
لرئيس  مباشرة  يتبع  عقيد،  برتبة  ضابط 

شعبة اإلستخبارات العسكرية.

1. خيتلف خرباء العقيدة القتالية يف كثري 
من الدول، هل يتم إعتبار العمل االستخباري 
مبدأ من مبادئ القتال؟ أم جيب جعله شرطًا 
أن  إىل  نظراً  مجيعا؟  املبادئ  على  ينسحب 
معركة  يف  استخدامه  ميكن  القتالي  املبدأ 
نظراً  أخرى،  يف  استخدامه  ميكن  وال  ما، 
لطبيعة املعركة، أما اإلستخبارات فتلزم يف 

مجيع العمليات التكتيكية واالسرتاتيجية.
الربيطاني  اجليش  خرج  جانبه  من   .2
العمل  كون  إىل  وخلص  احلرية  هذه  من 

وكذا  مبدًأ.  وليس  شرطًا  اإلستخباري 
اجليش الصهيوني اعترب العمل االستخباري 
العسكري،  العمل  شروط  من  مهمًا  شرطًا 
القتال،  ومبادئ  أنواع  مجيع  على  ينسحب 
والكبرية.  الصغرية  العمليات  مجيع  وعلى 
ويرجع ذلك إىل أنه يف كل عملية عسكرية 
ميكن استخدام مبدأ أو أكثر وجتاهل مبدأ 
العسكري.  العمل  لطبيعة  نظراً  أكثر  أو 
العسكرية الصهيونية،  العمليات  لكن مجيع 

ترتكز يف األساس على العمل اإلستخباري.
فإن  الصهيونية  النظر  وجهة  ومن   .3
تزيد  احملدودة  املواجهة  بيئة  تعقيدات 
القرارات  ومن  اليقني،  عدم  مساحات  من 
إستخدام  على  القدرة  وعدم  اخلاطئة، 

يف  إستخدامه  أو  القوة،  يف  اإلقتصاد  مبدأ 
ميكنه  الذي  الوحيد  األمر  وإن  حمله.  غري 
معاجلة ذلك هو التفوق اإلستخباري، حيث 
القدرة  مقياس  هو  اإلستخباري  التفوق  أن 
الذي  وهو  القتال،  يف  التفوق  حتقيق  على 
عدد  ويقلص  املادية  الفجوة  حدة  يذيب 
عدم  مساحة  وبتقليص  اخلاطئة،  القرارات 
بالقوات،  املخاطرة  تقليص  وبالتالي  اليقني 
موعد  وإمالء  أفضل  بشكل  القوة  وإستنفاد 

اللقاء وشروطه. 
يف  يسري  أنه  الصهيوني  اجليش  يرى   .4
بني  إستخباري  صراع  احملدودة  املواجهة 
يكون  إستخباري،  تفوق  وبدون  اخلصوم، 
تصميم  األضعف  اخلصم  على  جداً  صعبًا 
واقع يرد على قيود قوته - وهو واقع تتحول 

صلة،  ذي  غري  إىل  األقوى  اخلصم  قوة  فيه 
جتسيد  من  القوة  صاحب  ُينع  وبالتالي 
اجليش  جنح  ما  إذا  ذلك،  مقابل  قوته، 
املقاومة،  إزاء  اإلستخباري  التفوق  بتحقيق 
فإنه باإلمكان سلب القدرة منها على احلسم 
الذي  السياسي  اهلدف  وحتقيق  املواجهة  يف 

يسعى إليه.          
نري”  “مشوئيل  احتياط  العميد  يقول   .5
اإلستخبارية  اإلحتياجات  بأن  الفهم  يكن 
للمواجهة احملدودة ختتلف بشكل جلي عن 
اإلحتياجات اإلستخبارية يف احلرب الشاملة، 
فاملواجهة احملدودة تتطلب عماًل إستخباريًا 
الوعي  على  املعركة  مع  يتالءم  خاصًا، 
ومناورة الرأي العام، وأيضًا عماًل إستخباريًا 
إحتياجات  مع  يتناسب 
واملخفي،  املسترت  القتال 
يف  يستخدمون  وبينما 
احلرب خريطة طبوغرافية، 
ومن  عليها،  اعتدنا  اليت  تلك 
فإن  فهمها،  علينا  السهل 
الوقت  نفس  يف  تستخدم  احملدودة  املواجهة 
خريطتني: خريطة ذهنية عقلية، وخريطة 
إعداد  يعترب  احلالتني  وكلتا  طبوغرافية، 
اخلريطة صعب: فالتصاميم العقلية صعبة 
الطبوغرافية  اخلريطة  وتصاميم   ، الفهم 
الضعيف  الطرف  جهود  بسبب  متملصة 

للبقاء خمتبئًا ومسترتاً. 
6. الفجوة الكبرية يف قوة الطرفني هي اليت 
ترسم طبيعة املواجهة احملدودة، وهي مصدر 
اخلصم  أن  حيث  اإلستخباري،  التعقيد 
يتناسب  واقع  تصميم  إىل  يسعى  األضعف 
مع قيود وحمدودية قوته، وإن جنح اخلصم 
األضعف يف مهمته، فإن قوة اخلصم األقوى 
صاحب  ومتنع  صلة،  ذات  غري  إىل  تتحول 

القوة من جتسيد واستخدام قوته.

قاعدة وحدة 8200 )وحدة التنصت التابعة لالستخبارات العسكرية( على تل أبو الندى في هضبة الجوالن

  رغم أن االستخبارات الصهيونية تعد جهازًا 
قويًا، يمتلك أدوات كبيرة، إال أن هناك مساحة ال 
بأس بها من الخطأ اعترت تقديرات موقفها أكثر 

من مرة، ما أفقد مبدأ اإلنذار فاعليته .
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اإلستخبارية  الصورة  واجهت  لقد   .7
مراحل  من  كثري  يف  متدنية  مصداقية 

املواجهة احملدودة، وذلك لألسباب اآلتية:
 أ. مصادر املعلومات يف كثري من األحيان غري 

موثوقة مبا يكفي.
 ب. املصادر املوثوقة غري كافية للوصول إىل 

كثري من املعلومات.
ويتبخر  متحرك،  بنك  هو  األهداف  بنك   ج. 
يستلزم  ما  بدئها،  قبل  أو  املعركة،  بدء  مع 
الوقت  يف  العدو  لدى  ُيعرف  فيما  معلومات 

احلقيقي، أو الوقت املناسب.
راجعة  تغذية  على  احلصول  الصعب  من   د. 
لعدم  وذلك  اإلدراكي،  املستوى  على  آنية 
التنصت  من  األحيان  من  كثري  يف  القدرة 

على قيادة املقاومة أثناء املعركة.
كثرية،  أفكار  طرحت  ذلك،  على  وبناء   .8
على  االستخباري،  العمل  لتطوير  ورؤى 
القوة،  بناء  ومستوى  التنظيمي،  املستوى 
تطور  ولقد  التعليمي،  املستوى  وكذلك 
على  الصهيوني  اإلستخباري  العمل 
ملحوظ،  بشكل  األخرية  السنوات  مدار 
شعبة  يف  العاملة  األقسام  تطوير  مت  فقد 
إنشاء  ومت  أمان،  العسكرية  اإلستخبارات 
“سالح مجع املعلومات القتالية” الذي يهتم 
وترية  زادت  كما  التكتيكية،  باإلستخبارات 
وإندماج  والشاباك،  اجليش  بني  التعاون 
غرف  يف  األحيان  من  كثري  يف  الشاباك 

عمليات اجليش.
الوسائل  من  العديد  تطوير  مت  كما   
التنصت،  صعيد  على  االستخبارية، 
تعقيد  يف  ساهم  ما  والتصوير،  واملراقبة، 
بشكل  تطورها  ويف  االستخبارية،  العملية 
عمل  أي  مصري  الفشل  وأصبح  ملحوظ، 
أو  التخطيط  بالسذاجة يف  للمقاومة يتسم 

عدم السرية.

فشل اإلنذار يف معركة العصف املأكول:
كان الفشل االستخباري يف اإلنذار وتقدير 
اليت  الرئيسية  املعامل  أحد  للعدو  املوقف 
بل  للمواجهة،  األوىل  األيام  يف  إتضحت 
أطول  لفرتة  ميتد  الفشل  أن  الحقا  تبني 
من ذلك تتعلق بتقييم خطر األنفاق وتوقع 
املعلومات  وإستثمار  وقراءة  محاس  نوايا 
أمد  طال  وكلما  املتوفرة،  اإلستخبارية 
للعدو  اإلستخباري  الفشل  كان  احلرب 
حمطات  أبرز  وكانت  فشيئا،  شيئا  يتكشف 

الفشل اإلستخباري للعدو فيما يلي:
كان  للمواجهة:  اإلستعداد  صعيد  على   .1
العدو  لدى  السائد  اإلستخباري  التقييم 
لفتح  مستعدة  غري  محاس  أن  احلرب  قبل 
جبهات واسعة يف ظل الواقع اإلقليمي املعقد 
وخسارتها حللفائها يف املنطقة وصعود نظام 

“السيسي” وإحكام احلصار.
مع  املواجهة:  يف  الصمود  صعيد  على   .2
أن  العدو  توقع  غزة  يف  املعارك  إنطالق 
محاس  بها  متر  اليت  الصعبة  األوضاع 
للتهدئة  مبادرة  ألول  لإلستجابة  ستدفعها 
الطاولة  على  سيطرح  عرض  أول  مع 
املعقدة  واحمللية  اإلقليمية  األوضاع  وأن 
ستجعلها ال تتشدد يف مطالبها للتهدئة، غري 

أن الواقع كان مغايراً.
3. الفشل يف تقدير موقف مدة احلرب: وضع 
العدو خطته على أساس أن مدة العملية لن 
ستذهب  محاس  وأن  أيام،  بضعة  تتجاوز 
إىل هدوء مقابل هدوء دون شروط، غري أن 

األمور أتت بغري ما يهوى.
الربية:  احلرب  موقف  تقدير  يف  الفشل   .4
وأرادها  واسعة  برية  حبرب  العدو  انطلق 
ضيق  شريط  يف  وسريعة  مباغتة  تكون  أن 
حمدد  هدف  لتحقيق  احلدود  طول  على 
وهو تدمري األنفاق، معتقدا أن هذه العملية 
الربية  املعركة  أن  إال  أيام  عدة  ستستغرق 
مل  خسائر  العدو  قوات  ُكبدت  بعدما  طالت 

تكن متوقعة.

أن حجم  العدو  إعتقد  التهدئات:  5. مرحلة 
واخلسائر  غزة  يف  حققه  الذي  الدمار 
البشرية كفيلة بردع احلركة،  كما توقع 
الفطر،  يوم عيد  أن محاس ستوقف احلرب 
املعركة  أيام  أسوأ  الفطر  عيد  أيام  فكانت 
عملية  فيه  متت  إذ  العدو  جيش  على 
شرق  اهلاون  وقصف  البطولية،  عوز  ناحل 
جنود   10 قتل  إىل  أديتا  اللتان  خانيونس 

صهاينة وأصيب آخرين.
يف  املعركة  نهاية  توقع  يف  الفشل   .6
تهدئات  بعد  العيد:  تلت  اليت  التهدئات 
العدو  قيادة  خرجت  املتتالية  التفاوض 
للعودة  السكان  تدعو  والعسكرية  السياسية 
أصبحت  املواجهة  وأن  الطبيعية  احلياة  إىل 
من خلفنا، وكان من أبرز تلك التصرحيات 
غانتس  بيي  األركان  رئيس  إىل  املنسوبة 
الذي  النعمان”  شقائق  بـ“خطاب  املعروف 
بعدما  املستوطنني  وسخط  إستهزاء  أثار 
وقرر  النار،  إطالق  وجتدد  التهدئة  فشلت 
هجرة  غزة  لقطاع  احملاذية  املناطق  سكان 
اجليش  وقيادة  احلكومة  وهامجوا  مجاعية 
أدخلت  بعدما  والكذب،  باخلداع  واتهموهم 
كتائب القسام الغالف يف مرحلة استنزاف 
القصرية  والقذائف  بالصواريخ  قصفه  عرب 

ما أدى إىل هجرة كل سكانه.
والفشل  اإلستخبارية  املعلومات  نقص    .7  
رغم  نصر:  صورة  على  اإلستحواذ  يف 
العدو  ميلكها  اليت  الفائقة  التكنولوجيا 
وحتديث  الدقيقة  باإلستخبارات  وتفاخره 
بنك األهداف، إال أن احلرب األخرية كشفت 
عن فجوات عديدة يف استخبارات العدو على 
ظهر  إذ  املوقف،   وتقدير  املعلومات  صعيد 
القدرة على الوصول إىل معلومات  فشله يف 
األهداف كما فشل  دقيقة حول كثري من 
من  نصر  صورة  إستجالب  يف  واضح  بشكل 
عسكرية  أو  سياسية  قيادات  قتل  خالل 
اجملتمع  يرضي  بشكل  األول  الصف  من 

الصهيوني.

مبدأ اإلنذار

39



المدرعـة نمـر
هــي عربــة قتاليــة مدرعــة قائمــة علــى هيــكل دبابــة القتــال 
الرئيسة املريكافا”2”، وتعترب واحدة من أكثر ناقالت اجلند 

املدرعــة الــيت توفــر محايــة فائقــة.
وقــد طــورت النمــر يف عــام 2008م، وتعتــرب العنصــر األساســي 
ضمــن قــوات اجليــش الصهيونــي، وقــد طــورت مــن قبــل ذراع 
التســليح الصهيونــي، وأول مــن إســتخدمها هــو لــواء جوالنــي يف 

صيــف عــام 2008م.
عربــة النمــر قائمــة علــى هيكل دبابــة مريكافا”2” بــدون برج، 
وحتتــوي العربــة علــى منظومــة ســالح تعمــل عــن بعــد وقنابــل 
ــكل  ــة فتحتــني يف ســقف اهلي ــك العرب ــة متعــددة، ومتتل دخاني
للقائــد واملدفعجــي، كمــا أن املركبــة جمهــزة بأجهــزة رؤيــة 
إلكــرتو بصريــة، باإلضافــة إىل أربع كامــريات يتم التحكم بها 
عــن بعــد، لتوفــري مشــهد متكامــل، وحتتــوي العربــة علــى نظــام 
إدارة املعركة من إنتاج شــركة إلبت، كما وتتضمن أســلحة 

حموســبة لتمكــني ســالح املشــاة مــن تدمــري التهديــدات.

تســتطيع عربــة املشــاة القتاليــة منــر محل “12” فــرداً مبا فيهم 
طاقــم العربــة، كمــا أنهــا جمهــزة بأنظمــة دفاعيــة متطــورة، 
ــة  ــة للرؤي ــدات مراقب ــة، ومع ــلحة رشاش ــات قنابــل، وأس وقاذف
ــط  ــة، وخيط ــي داخلي ــف هوائ ــدة تكيي ــة ووح ــة والنهاري الليلي
اجليــش الصهيونــي يف تطويــر أنــواع مــن النمــر ذات أغــراض 
متنوعــة، ومــن هــذه األنــواع هي عربة اإلصــالح املدرعة، وعربة 
الصيانــة، وعربــة اإلخــالء الطيب، وعربة قيادة مســلحة مبدفع 

“30” ملــم وبصواريــخ مضــادة للدبابــات. 
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التسليح
سامسونج  امليي  السالح  مبنظومة  منر  العربة  تتسلح 
RCWS Mini-Samsong  مع جمسات متعددة لتحديد 
 12.7mm رشاش  بسالح  أيضًا  جمهزة  وهي  األهداف، 
عيار  وهاون   ،7.62mm M246 رشاش  وسالح   ،M2HB
مبدافع  تزويدها  وميكن  دخانية،  قنابل  وقاذفات  ملم   60

آلية ثقيلة من عيار 30 ملم وصواريخ سبايك املوجهة.

البيانات التكتيكية

.Nx360 تحكم كهربائي •
• أعلى سرعة 1.0 راد/ثانية.

• أقل سرعة 0.5 م راد/ثانية.

• تحكم كهربائي.
• مدى االرتفاع : 20- إلى 60+.

• أعلى سرعة 1.0 راد/ثانية.
• أقل سرعة 0.5 م راد/ثانية.

.CCD المشاهدة النهارية: كاميرا •
باألشعة  تعمل  كاميرا  الليلية:  المشاهدة   •

تحت الحمراء المبردة وغير المبردة 
 .)LLLTV إختياري: كاميرا(

 .LCD العرض: شاشة •

• مجتمعة على سطح العربة: 
135كجم/160كجم )باإلعتماد على 

المكونات المستخدمة(.
• منفرده على هيكل العربة: 20كجم.

AVDS-1790- عربة نمر مجهزة بالمحرك
9AR V12 ديزل ويبرد بالهواء وهو بقوة 

1.200 حصان.

• نظام التحكم باإلطالق.
• مجسات السالح.

• شحن عن بعد.
• مركز تذخير.

• نمط التابع.
• يتكامل مع صواريخ السبايك.

• مراقبة بعيدة المدى.
• نمط الصيد إلى القتل. 

540/620 مم.

50 طن
7.5م
3.8م

2م

•5.56 مم حوالي أكثر من 900 طلقة جاهزة 
لإلستخدام.

• 7.62 مم  حوالي أكثر من 800 طلقة جاهزة 
لإلستخدام.

• 12.7 مم  حوالي أكثر من 400 طلقة جاهزة 
لإلستخدام.

طلقة   96 من  أكثر  حوالي   .)AGL( مم   40  •
جاهزة لإلستخدام.

دوران المدفع 
الرشاش

مدى إرتفاع المدفع 
الرشاش

البصريات

وزن األسلحة

المحرك

مزايا أخرى

خيارات

ارتفاع المدفع فوق 
سطح العربة

أبعاد 
ووزن 

المركبة

الوزن
الطول
العرض
اإلرتفاع

الذخيرة

اعرف عدوك
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ًخــالل ثـالثيــن عـامـــا
القـســـام

ملــف خــــاص



ِصيَغ���ت َبنادُقن��ا م��ن صفح��ِة اجمل����ِد

وزن���اُد ُنبتن����ا ب���اٍق عل����ى الَع�ه����ِد



1981 - 1991م بدايـة الطريـق

محطات قسامية

فلسطني  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  بدأت  1981م  عام  يف   •
بتأسيس جهازها األمي.

•  1983م تشكل التنظيم العسكري جلماعة اإلخوان يف فلسطني 
املقادمة،  إبراهيم  الدكتور  ضم  ياسني،  أمحد  الشيخ  بقيادة 
متراز،  الرمحن  وعبد  شحادة،  وصالح  امللح،  أمحد  والدكتور 
وتعرض لضربة يف عام 1984م أثناء فرتة اإلعداد ومجع السالح.

بعلم  الغول  عدنان  بقيادة  تشكلت  املغراقة،  جمموعة  1984م   •
من  العديد  نفذت  وقد   ، املقادمة  إبراهيم  الدكتور  من  ُمسبق 
فيهم  أوقعت  وقد  العدو  جنود  دوريات  على  النار  إطالق  عمليات 

خسائر حُمققة .

بناء صفوف تنظيم اجلهاز  الشيخ صالح شحادة  أعاد  1986م   •
اإلسالمية”  املقاومة  “حركة  إسم  حيمل  كان  الذي  العسكري 
ويف مرحلة الحقة إنضم جهاز األمن التابع للجماعة، إىل اجلهاز 
اجلهاد  “منظمة  باسم  اجلديد  اجلهاز  هذا  ومُسي  العسكري 

والدعوة” وإختصارها )جمد(.

•  اجملاهدون الفلسطينيون: تشكل بعد أن إنفصل العمل العسكري 

لـ “محاس” عن األمي وقد توىل مسؤوليته الشيخ صالح شحادة 
ثالث  إىل  وإنقسم  ياسني،  أمحد  الشيخ  من  مباشرة  وبتعليمات 
والثانية  اليازجي،  صبحي  بقيادة  حانون  بيت  األوىل  جمموعات 
ويوسف  الغندور  أمحد  جّند  الذي  محاد  فتحي  بقيادة  جباليا  يف 
الشراحتة،  حممد  بقيادة   ”101“ جمموعة  والثالثة  النجمة، 

وعملت حتت إسم “اجملاهدون الفلسطينيون” .

•  أكتوبر 1990م الظهور األول السم كتائب الشهيد عز الدين 
القسام، كان يف رفح بعرض جملموعة من اجملاهدين وسط املدينة.
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1992                يديعوت احرونوت - 

• المكان : غزة  - دير البلح
• الزمان : 1-1-1992م

• النتيجــة : قتيــل وهــو ضابــط 
ــر  ــواء »غوالنــي« ومدي فــي ل
أمــن مســتوطنة كفــار دروم .

    بدايات النشاط العسكري لحماس



البيان األول

العملية  هذه  مثلت 
العمليات  باكورة  إنطالق 
عمليات  فيها  يتم  التي  العسكرية 
وهي  صفر،  مسافة  من  النار  إطالق 
عمل  انتقال  في  فارقة  لحظة  أيضًا 
من  القسام  الدين  عز  الشهيد  كتائب 
إلى  والمشبوهين  العمالء  مالحقة 
تنفيذ  خالل  من  اإلحتالل  قوات  ضرب 

عمليات إطالق النار

دورون شورشان
جوالني”،   “لواء  اإلحتالل  جيش  في  ضابط 
أن  قبل  1982م  لبنان  حرب  في  شارك 
ينتقل إلى مستوطنة كفار داروم ليصبح أحد 

مسؤوليها األمنيين.
المستوطنين  من  كغيره  شورشان  كان 
الذي  األمر  الفلسطينيين،  إيذاء  في  يتفنن 
دفع مجموعة المغازي القسامية بقيادة عيد    

    مصلح إلى التخطيط من أجل أسره.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِزِهْم َوَيْنُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي{ ُ ِبَأْيِديُكْم َوخُيْ ْبُهُم اهللَّ }َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ

بيان عسكري
قتل احلاخام اليهودي )دورون شورشان( رداً على جرائم اإلرهابي رابني

إنتقامًا لشالل الدم امُلتدفق من جراحات شعبنا النازفة يف كل مكان من أرضنا الطهور، وحتى 
تلتهب األرض ناراً حتَت أقدام عصابات اليهود احملتلة ألرض فلسطني، قامت إحدى جمموعاتنا 
العاملة مساء اليوم األربعاء املوافق 1992/1/1م بقتل حاخام مستوطنة كفار داروم )دورون 
شورشان( من خالل إطالق النار عليه، وليعلم رابني وزمرته بأن قتل األبرياء من شعبنا سُيقابل 

بنفس األسلوب وسيكون كل صهيوني هدفًا مشروعًا ألبطالنا منذ اللحظة.
نشهد اهلل بأننا ماضون على درب اجلهاد حتى النصر أو الشهادة.

واهلل أكرب وهلل احلمد
واهلل أكرب واملوت للمحتلني

كتائب الشهيد عز الدين القسام
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1992 - 1999مالعمليات اإلستشهادية

اإلشتباك من مسافة صفر
للجيش  الكمائن  نصب  على  القسام  كتائب  اعتمدت 
وكان  صفر  مسافة  من  معه  واإلشتباك  الصهيوني 

الشهيد عماد عقل أيقونة تلك املرحلة ..

العمليات اإلستشهادية
شكلت البداية احلقيقية  هلندسة املتفجرات وقد أدخل 
عياش  حييى  الشهيد  القسام  لكتائب  األول  املهندس 
أقوى  العمليات اإلستشهادية والذي مثل وقتها  أسلوب 

أدوات املقاومة  . 

العمـل السـري
حسن  األسري  بقيادة  املقدس  الثأر  عملية  تنفيذ  بعد 
سالمة تعرض اجلهاز العسكري لضربة من قبل أجهزة 
وصودرت  اجملاهدين  غالبية  خالهلا  أعتقل  السلطة 
املقادمة  ابراهيم   / الدكتور  نظم  وقتها   .. أسلحتهم 
العمل العسكري وحافظ بالعمل السري على خاليا من 

اجلناح العسكري ..

الشـهيد القائـد / عماد عقل
وهـو يلقـي خطـاب مصـور بعـد
 تنفيـذ عمليـة مصعـب بـن عميـر

الشـهيد القائد / يحيى عياش
المهندس االول لكتائب القسام

جنـدي صهيونـي قتيـل بجانـب الجيـب العسـكري الذي 
حـي  فـي  ومجموعتـه  عقـل  عمـاد  القائـد  باغتـه 

1993م عـام  غـزة  بمدينـة  الزيتـون 

حافلـة عملية “ديزنكـوف” التي نفذها اإلستشـهادي 
صالـح نزال  عـام 1994م

87
نفذت كتائب القسام

عمليـة إستشهاديـة

محطات قسامية
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2000 - 2005ماإلنتفاضة ودحر المحتل

قيود  من  العسكري  اجلناح  األقصى  انتفاضة  حررت 
من  القسام  قادة  خروج  وعقب  األمنية،  السلطة 
العمل  إستئناف  يبحثون  بدأوا  السلطة  معتقالت 
 / الشيخ  القسام  لكتائب  العام  القائد  وتوىل  العسكري 
صالح شحادة مهمة إعادة البناء واهليكلة ووضع ضمن 
اهدافه املرحلية إنهاء وجود املغتصبات يف غزة ويف سبيل 

حتقيق ذلك إعتمد تكتيك إقتحام املغتصبات .
مغتصبة  يف  فرحات  حممد   / الشهيد  عملية  كانت 
“عتصمونا” عام 2002 م ووداع أمه له قبيل إنطالقه 
لثقافة  أسست  اليت  البطولة  مناذج  أبرز  من  للعملية 

عنوانها  الصمود و التحدي ..

وحدات المرابطين
العام  العسكري  اجمللس  تشكيل  أعيد  املرحلة  تلك  يف 
املكلف بوضع  السياسات العامة واإلشراف على حتقيق 
اجمللس  وضع  وقد   ، واإلسرتاتيجية  املرحلية  األهداف 
يف حينه تكتيكات جديدة على صعيد اقتحام املغتصبات 
فأوجد حرب األنفاق، وبرزت وحدة املرابطني كعنوان       

لصد اإلجتياحات ..

التصنيع العسكري
عزز اجمللس العسكري العام من 

مكانة التصنيع العسكري كونه رافعة للعمل
 العسكري كمصدر إلمداد امليدان بالوسائل القتالية ..

العرابيد  وسعد  الغول  عدنان  الشهداء/  القادة  وكان 
املرحلة،  تلك  أعالم  من  مسعود  وتيتو  فرحات  ونضال 
صاروخ  تصنيع  يف  نوعية  نقلة  التصنيع  أحدث  وقد 
للدروع  املضادة  والصواريخ  اهلاون  وقذائف  القسام 

والعبوات الناسفة ..

الشهيد القائد / صالح شحادة
القائد العام لكتائب القسام

الشهيد القائد / عدنان الغول
من أعالم التصنيع العسكري

القسـام  “للعـدو دمرتهـا كتائـب  “ ميركافـاة  دبابـة 
األقصـى انتفاضـة  خـالل  ناسـفة  عبـوة  بواسـطة 

نجلهـا  تـودع  فرحـات  نضـال  أم  فلسـطين  خنسـاء 
العمليـة  لتنفيـذ  إنطالقـه  قبيـل  محمـد  الشـهيد 

محطات قسامية
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حرب األنفاق
محطات قسامية

20012006
عملية الوهم المتبدد

2014م
عمليـــة نـاحـــل عـــوز

م
عمليـة موقـع ترميـد

م

حرب األنفاق 
فقد  العدو،  جيش  أمام  األكرب  التحدي  أيضا  وهي  املقاومة  يد  يف  الراحبة  الورقة  هي 
واليت  للعدو  العسكرية  املوانع  على  للتغلب  األنفاق  تكتيك  القسام  كتائب  استخدمت 

يستحيل اخرتاقها من فوق األرض .
استخدمت األنفاق يف البداية ألغراض النسف، ثم حتولت إىل وسيلة ملهمات اإلغارة خلف 

اخلطوط، واليوم أصبحت معابر وصولية لتنفيذ مهمات قتالية خاصة خلف اخلطوط.
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موقع ترميد

موقع صوفابراكين الغضب

موقع حردون

موقع محفوظة

موقع أبو مطيبق

السهم الثاقب

الوهم المتبدد

ناحل عوز موقع 16 أسر شاؤول أرون

أبرز عمليات األنفاق
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عمليات شرق جبل الكاشف إجمالي العمليات الجهادية

وهي  المعادي،  »جوالني«  للواء  مصيدة  كانت 
تفجير  ثالثة كمائن تم خاللها  عملية مركبة من 
تاندوم مضادة  ناسفتين، وإطالق قذيفة  عبوتين 
واإلشتباك  الجنود،  من  عدد  وقنص  للدروع، 
المباشر، قتل فيها عدد من الجنود أبرزهم قائد 

الكتيبة )101(.

العدو من مسافة  القسام مع  إلتحم مجاهدو   •
صفر بعد أن تم مهاجمتهم من الخطوط الخلفية

• استخدمت األنفاق في هذه المعركة ألول مرة 
كمعابر وصولية لضرب العدو، كما أدارت الكتائب 
وقد  األلوية  في  قيادية  مجالس  عبر  معركتها 
حين  إلى  قواعدها  مع  التواصل  على  حافظت 

إنتهاء المعركة.

•  الضربات الصاروخية 

• عمليات قنص

•  استهداف جرافات

•  استهداف دبابات 

•  استهداف ناقالت

•  قوات خاصة متحصنة 

 

•  استهداف مروحيات  

    واستطالع 

بدايـة اإلنتصـار

980

53
13
25

8

10
5
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 2008ممعركـة الفرقـان

محطات قسامية



مـدى الصواريـخ

عملية أسر جنود شرق التفاح
القـوات  مـن  مجموعـة  القسـام  مجاهـدو  باغـت 
الصهيونيـة الخاصـة الراجلـة أثنـاء تقدمهـا علـى جبل 
مـن  عـدد  بأسـر  وقامـوا  التفـاح،  حـي  شـرق  الريـس 
الجنـود وتحركـوا إلـى مـكان آمـن لالحتفاظ باألسـرى.

تدخـل الطيـران المروحـي وكانت نتيجـة العملية أن تم 
قصـف الجنود مع المجموعة اآلسـرة مـن قبل الطيران 

مـا أدى إلـى مقتل الجنود والمجموعة اآلسـرة.

القسام  صواريخ  مدى  زاد 

في هذه المعركة إلى 45 

الذراع  أدار  حيث  متر  كم 

خطة  للقسام  الصاروخي 

وحقق  ناجح  بشكل  نيرانه 

حيث من  للعدو   المفاجأة 

 ) عدد الرشقة – المسافة – 

والخطورة واألهمية (
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2012محجـارة السجيـل

2000م
2002م

2008م

2012م
2014

160 كم
80 كم

40 كم

5 كم
2 كم

المدى

السنة

كان اإلعداد عنوانًا  لتلك املرحلة اذ اجتهت كتائب القسام حنو االعتماد على تطوير األدوات القتالية، ووسائل القيادة والسيطرة، فجرى 
إعداد وسائل آمنة وفعالة للقيادة والسيطرة على الرغم من قسوة العدوان يف معركة حجارة السجل، وكذلك تطوير آدوات سالح الدروع، 

واألبرز يف تلك املرحلة صاروخ “M75” املصنع حمليا والذي مثل املفاجئة للعدو ونقل املعركة إىل قلب الكيان.

محطات قسامية

M75 صاروخ
صواريخ  أجيال  من  مطور  الصنع  حملي  فلسطيي  صاروخ 
خالل  الكتائب  عنه  كشفت  القسام،  كتائب  إنتاج  من  القسام 
)تل  اجتاه  منه  صاروخ  أول  وأطلق  السجيل  حجارة  معركة 
اغتيال  جرمية  على  رداً  وذلك  احملتلة  فلسطني  وسط  أبيب( 

القائد أمحد اجلعربي. 

تطـور صواريخ كتائـب القسـام
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2002م 2003م
2004م

2008م
2010م

الصواريخ 
الموجهة

الياسين
البناالبتار

P29

القذيفة
السنة

محطات قسامية

أنتجت كتائب القسام بعد استشهاد القائد أبو حممد اجلعربي صاروخًا مزوداً بتقنية التخفي عن 
الرادار ومسته )J80( نسبة إليه وقد شكل مفاجأة للعدو يف معركة العصف املأكول .

تطور مضادات الدروع لكتائب القسام



المهمات  تلك  الخطوط،  خلف  االنزال  بعمليات  المرحلة  تلك  اسم  ارتبط 

بشكل  خاص  لتدريب  خضعت  التي  النخبة  وحدة  قبل  من  نفذت  التي 

تمكنت  وقد  “األنفاق”،  األرض  تحت  من  والمناورة  القتال  من  يمكنها 

الوحدة من إحداث صدمة عسكرية للعدو عبر مفاجآت عملياتية ميدانية 

حققت توازنا نسبيا مكن المقاومة من التحول من الدفاع إلى الهجوم 

واستالم المبادرة كما حدث في عمليات االنزال البرية والبحرية.

2014مالعصـف المأكـول 

محطات قسامية

• المكان : غزة  - التفاح
• الزمــان : 20-7-2014 م

جنديــًا   14 ومقتــل  آليــات  تدميــر   : النتيجــة   •
شــاؤول. أرون  الجنــدي  وأســر  صهيونيــًا 
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عين  في  الداخلية  العدو  جبهة  القسام  مدفعية  وضعت 
المقاومة  استطاعت  وقد  للحرب،  األول  اليوم  العاصفة في 
المصنعة محليا  المعادية بصواريخا  الدفاع  تحدي منظومات 

.”J80“ و ”R160“
كما نجحت فـي  فرض حظر الطيران في مطار بـــن غوريون 

وتهجير سكـان غالف غزة .

محطات قسامية

ــد / محمــد برهــوم الشــهيد القائ ــارالشــهيد القائــد / محمــد أبو شــمالة ــد العطـ ــد / رائــ ــد القائ الشهيــ

جــــرى تسييـــر طائـــرات قسامية من نوع 
أبـــابيل نـــفذت العديــد من المهام



معركة وفاء األحرار 
مواجهة  يف  القسام  كتائب  أطلقتها  معركة  األحرار  وفاء 
تنفيذ  عقب  غزة  قطاع  هلا  تعرض  اليت  الصهيونية  التوغالت 
2006م، ثم جاءت معركة احلساب  عام  املتبدد  الوهم  عملية 
إىل  االجتياحات  صد  معارك  وظلت  2008م  يناير  يف  املفتوح 

انتهاء معركة الفرقان.

صفقة وفاء األحرار
العسكري، وقد  أبرز اإلجنازات للجناح  شكلت صفقة وفاء األحرار 
جاءت نتاج جهد أمي معقد من قبل وحدة الظل يف إخفاء اجلندي 
الصهيوني، وصالبة الوفد احلمساوي بقيادة الشهيد أمحد اجلعربي 

الذي انتزع صفقة وفاء األحرار.

وحدة الظل
تأسست  خمتارة  قسامية  وحدة  هي 
اجلنود  تأمني  مهمتها  م   2006 عام 
بعد  عنها  ُكشف  األسرى،  الصهاينة 

عشر سنوات من تأسيسها.

عملية
الوهم المتبدد
• المــكان : رفــح  - موقــع 

كــرم أبــو ســالم
• الزمــان : 25-6-2006 م

جنــدي  أســر   : النتيجــة   •
جندييــن  ومقتــل  صهيونــي 

.. أخريــن  وإصابــة 
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قدمت كتائب القسام خالل ثالثني عامًا 

وجنودهــا قادتهــا  خيـرة  مــن  شهيــداً 
2667

حين نتحدث عن الشهداء فإننا نستذكر مواقف العزة والبطولة التي سطروها على صفحات التاريخ 
بدمهم الطاهر، ألنهم أبوا إال أن تكون لهم بصمة واضحة في كل ميدان من ميادين الجهاد واالنتصار.
القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف



وإن سالحنا هو شرف أمتنا وصمام األمان لشعبنا وقضيتنا، 
وإننـا اليـوم رغـم كل معطيات اإلحباط والفشـل والهوان 
والضعـف فـي أمتنـا نحمـل هـذا السـالح وأوراق القـوة 
العسـكرية التي شـيدناها عبر سـنوات طويلـة، وحميناها 
بأرواحنـا ودمائنـا وقدمنـا فـي سـبيلها الغالـي والنفيـس
المجلس العسكري العام


