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 تقديم
 ةـإسامعيل هنيّ  األستاذ

 رئيس الوزراء الفلسطيني
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 , , ومن بعد كلِّ ظلمٍ عزةً ونرصاً احلمد هللا الّذي جعل من بعد كلِّ حمنةٍ منحةً وفخراً
  إمام الور, وبعد, والصالة والسالم عىل خري من خلق اهللا, حبيبنا حممد

مما ال شكَّ فيه بأنّ تلك األيام والسنوات الّتي يقضيها املطاردون واملطلوبون وقادة 
هب يف تاريخ قضيّة فلسطني اخلالدة فلن تكفيَ . املقاومة تُسطَّر عىل صفحاتٍ من الذّ

ي والكربياء, فاملطاردون املجاهدون  جملّدات لضمِّ روائعَ من قصص البطولة والتحدّ
هداء,  ; يعيشون عىل أملٍ كبريٍ بلقاء اهللا عىل درب الشّ يعيشون وال زالوا بني أمل وأَملَـنيْ

رعت يف كلِّ مكان وأملٍ ثانٍ . بعد معاناةٍ وترشيدٍ وختفٍّ عن عيون االحتالل الّتي زُ
ةً أطول وأياماً أكثر يقارعون فيها االحتالل, ويدافعون عن قضيّتهم وأبناء  بالبقاء مدّ

, يف وقتٍ عزَّ فيه من ينرصهم وحيميهم ويرعى مرشوعهم الكبري, فاالحتالل ال شعبهم
ثاق عىل  كاهتم ويشدّ الوَ فَ ويتتبّعَ خطواهتم وحترّ خر جهداً وال وقتاً وال ماالً ليتعرّ يدّ

  .أهلِهم وذوهيم من أجل إذالهلم وكرس كرامتهم
طهام ألـمٌ مرٌّ وصعب, يتوشّ  ة ولكنَّ هذين األملَنيِ يتوسّ ح بوشاح الفخر والعزّ

وجة والبيت  واإلرادة والعزيمة, إنّه أملُ ولوعةُ فراقِ األهل واألحباب واألوالد والزّ
ية  ينانِ ومل تُبرصا بعد فجرَ احلرّ واحلي واملدينة والوطن, أو أنْ تأيتَ حلظةٌ تُغمضُ فيها العَ

  .ونورَ النّرصِ والتّمكني
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م نفرٌ ال يسريون غم من أهنّ كون إال وأرواحهم عىل أكفّهم, وال  وعىل الرّ وال يتحرّ
, ينتظرون دقيقةً بدقيقةٍ حلظةَ الفرج والفرح يف عمليّةٍ هتزُّ كيانَ  يهم عىل اهللا أبداً نزكّ
املحتل, وتُربِكُ حسابات قادة االحتالل يف نظريّات األمن والقضاء عىل جذوة املقاومة, 

بني من أبناء شعبِهم, لريسموا البسمةَ وتسيل دمعة الفرح عىل وجوه  املكلومني املعذَّ
هم اهللاُ يف ذلك  ونحن عىل ثقةٍ بربّنا بأنَّ ألسنتَهم ال تتوقّف وهي تلهج بالدعاء بأنْ يوفقَ

 £ ¢﴿: العمل الذي ينتظره كثريٌ من الناس الصادقني, مصداقاً لقول ربِّ العاملني
¤ ¥ ¦  §  ¨ ª  «  ¯®¬ °﴾ ]١٠٤: النساء[.  

يعيشها كلُّ مطارد ومطلوب لكيان االحتالل, ليس أمامه إال الصرب تلك احلقيقةُ 
ـرّ  ي, فمصريه املحتوم ال ينتهي إال بثالثِ هناياتٍ كلّها صعبٌ ومُ لكنّ . وقبول التحدّ

ة رفضَ إال أنْ يرسمَ هذه النّهاية بيديه,  ه وإرادتِه احلرّ العجيبَ يف األمر; أنّه هو بذاتِ نفسِ
ار وخيطّها بدمه الطّاهر ه اهلدّ ا بأزيز سالحِ ةِ . القاين, ويرفع صوهتَ بِ واملشقّ فأيّام التّعَ

واملطاردة مهام طالت فهي يف نظر املطارد قصرية, ألنّه بال شكٍّ ذو طموح كبري, فإما أنْ 
د عليه, وإما أنْ تكون النّهاية  جن والتعذيب, وكثريٌ منهم تعوَّ تكون النّهاية باالعتقال والسّ

تمَ  جاً بدمائه, وأولئك ال عزاء هلم إال قولُ ربِّ العاملنيبأنْ ختُ A  ﴿: حياتُه شهيداً مرضّ
H  G  F  E  D  C  BI  P  O  N  M  L    K  JQ  T  S  R ﴾ 

 ® ¬ » ª © ̈ § ﴿: وقولُ ربِّ العاملني ,]٢٣: األحزاب[
  .]١١١: التوبة[ ﴾±  ° ¯

 األخوةُ املجاهدون واملطاردون,  
جال, أصحاب اإلرادةِ  حياتُنا ودعوتُنا ـتُـنا حتتاج إىل عزائم الرّ وقضيّـتُـنا بل وأمّ

جوا من مدارس الدعوة, وتربّوا  ع, والعزيمةِ الّتي ال تتهاو, رجال خترّ التي ال تتصدّ
ادقة, عرفوا الطّريق وأيقنوا رهبتَه, ذاك الطّريق الّذي تفوح من  عىل منهاج النّبوة الصّ

رية ال ماء الزكيّة الطّاهرة الّتي جانبيه رائحةُ السّ سة, ورائحةُ الدِّ طِرة من املقاومة الرشّ عَ
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سالت من أجساد أولئك األطهار الّذين مَضوا عىل ذات الطريق, والّذين وقفوا يف وجه 
أعتى جيشٍ نازيٍّ عىل وجه األرض, لكنّها روعةُ االنتصار حني ترفض اهلزيمةَ وتأبى 

ي حي ك أمام رتلٍ كبريٍ من اجلنود والعسكر االنكسار, وكم هي روعة التحدّ نام تقفُ وحدَ
ارةٍ حلّت هبا سكراتُ املوتِ  م يف عروقِ جيوشٍ جرّ د الدّ هيبة الّتي جتمّ واإلمكانات الرّ

  ...طويالً 
 إخواين قادة املقاومة, 

ةٌ لن تسطَّر إال بأسامئكم حتى وإنْ طالَ  ه إال أنتم, وعزّ ق طعمَ , إنّه نرصٌ ال يتذوّ اً حقّ
لوا عىل اهللا ربكم فجر , وتوكّ ذركم دوماً كونوا عىل يقنيٍ باهللا أنّنا عىل . احلرية, فخذوا حِ

ايةَ البيضاءَ  كم مع اهللا سائرون, لن نخذلَكم ولن نرفعَ الرّ العهد الّذي قطعتموه عىل أنفسِ
بعدكم, ولن خيرتقوا من خاللنا حصونَ إرادتِنا وعزيمتِنا, حتى يكتب اهللا لنا ولشعبِنا 

ـرٍ يف ال نا اآلخر جلنّاتٍ ونَـهَ , أو يسبقَ أحدُ نّرصَ والتّحرير, وإما أنْ نرفعَ رايةَ النّرص معاً
روا دوماً قولَ ربِّ العاملني قتدر, وتذكّ دقٍ عند مليكٍ مُ ̂  ﴿: مقعدِ صِ  ]  \_    ̀

d  c    b  a﴾ ]٥١: اإلرساء[.  
منبعِها األصيل, فالكاتب إنّ أروعَ العلوم وأمجل املعارف, تلك الّتي تستقيها من 

قت لديه كثريٌ من املفاهيم واملسلّامت والنّصائح والتوجيهات, من  حممد ناجي صبحة تعمَّ
خالل واقع التّجربةِ احلقيقيّةِ واخلربةِ واملامرسةِ يف ظلِّ الظّروف االستثنائيّةِ الّتي عاشها 

ه رمحه اهللا, واملحيط والصقته سنواتٍ طويلة, ومنها تلك الّتي استقاها من جتربةِ و الدِ
الّذي تربّى فيه; سواء داخل السجن أو خارجه, عرب أيّام االعتقال الّتي أصبحت جزءاً 
جَ بالعمل فيها وحاكى  أصيالً من حياتِه وذاكرتِه, أو من خالل املهامّ التنظيميّة الّتي تدرَّ

  .خالهلا كثرياً من مستويات العمل القيادي
عِ واملستقبل القريب, سيكون اجلميعُ منّا ومن أبناء شعبنا وبقراءةٍ للاميض والواق

مود يف  ضاً للمالحقةِ واملطاردة, طاملا أنّه حيملُ يف جعبته حبَّ القضيّة وسالحَ الصّ معرَّ
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وجه االحتالل, ويعشقُ بني ثنايا فؤادِه ترابَ الوطن الطّاهر, وال زال أملُه الكبريُ معلَّقاً 
لَ عىل اهللا وسلكَ طريقَ اجلهادِ واملقاومة بالنرص والتحرير; إذا ما  .توكَّ

نسألُ اهللا ربَّ العاملني, أنْ يقفَ مع كلِّ مطاردٍ جماهدٍ حيمل اللواء بحقٍّ ويقني, وأنْ 
ه يف هذا الطريق, حتّى  لسلةِ نرباساً ملن جيد نفسَ تَه يف خطاه, وأنْ جيعلَ من هذه السِّ يثبـّ

ء, وتنترصَ الراية, ويعود فجرُ عزِّ اإلسالم من جديد, وما يأذنَ اهللا بأن يُرفعَ هذا اللوا
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. ذلك عىل اهللا بعزيز

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  أخوكم

  ةـأبو العبد هنيّ 
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  تقديم
  موسى أبو مرزوق الدكتور

  نائب رئيس املكتب السيايس حلركة محاس
  

  الرحيمبسم اهللا الرمحن 
  

  . احلمدُ هللا, والصالةُ والسالمُ عىل رسول اهللا الكريم, وعىل آله وصحبه أمجعني
مَ له,  عندما أرسلَ األخُ احلبيبُ املجاهدُ األسري, حممد صبحة, خمطوطَ كتابِه يل ألقدِّ

ديق, واملجاهد الداعية الكبري, األستاذ : مرَّ بخاطري أمران ه احلبيب الصّ ل; والدُ األوّ
ِ واألرس. صبحة رمحه اهللاناجي  فكيف يل أنْ أرفضَ طلباً . واألمر الثاين; قضيّة األَرسْ

? عوةِ املباركةِ واحلركةِ املجاهدةِ قُ أعناقَ أبناءِ الدّ ام يطوِّ هُ  !كهذا, وحقُّ
  وبعد,  

ه; جهاد القلم واللسان رِ وَ تِبَ عن اجلهاد بمختلف صُ  ..وجهاد املال واالقتصاد.. كُ
, فاجلهادُ ذروة سنام اإلسالم, وما تركَ قومٌ ... الّذي يدخل يف هذا البابوالكثري الكثري

ثْ نفسه باجلهاد, كان عىل شعبةٍ من النّفاق, فام بالُكَ  لّوا, ومن مل جياهد أو حيدِّ اجلهادَ إالّ ذَ
واألرض املباركة حمتلّة, واملسجد األقىص أوىل القبلتني وثالث احلرمني أسريٌ عند من 

بَ ا ضِ لة واملسكنة أينام كانوا? غَ هم لِباسَ الذّ هللاُ عليهم وجعل منهم القردة واخلنازير, وألبسَ
ي هلؤالء ألزم ا واحلالُ كذلك, فقد أصبحَ اجلهادُ والتصدّ g  f   e  d  ﴿: أمَ
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نا احلبيبةِ سيبقى بني شهيدٍ أو  وطاملا كان احلال كذلك, فإنّ حال املجاهد يف أرضِ
قَ النرص بإذن اهللا نا ويعودَ شعبُنا ويتحقّ رَ أرضُ  .أسريٍ أو مطارد, وسيبقى اجلهاد حتى تتحرّ

والّذي علّمتنا إيّاه جتارب املجاهدين, أنَّ عمرَ املجاهدِ يف امليدان قصري, ألنّ الدافعَ 
هادة, فهي مرتبةٌ عظيمةٌ ودرجةٌ رفيعةٌ اصطفى اهللاُ  األبرزَ يف حياةِ جماهدينا هو طلبُهم للشّ
هداء,  يقني والشّ دّ هلا خريةَ عبادِه بعد انقطاع النّبوة, ليكونَ هؤالء يف صحبةِ النّبيّني والصِّ

نَ أولئك رفيقاً  سُ أبلغ األقوال يف فيا هلا من نعمةٍ يطلبُها أولو العزم من املجاهدين, و. وحَ
واهللا ما يف «: ذلك, قولُ سيّدنا خالد بن الوليد ريضَ اهللا عنه وهو عىل فراش املوت

جسدي موضع شرب إالّ وفيه رضبة سيف, أو طعنة رمح, أو رمية سهم, وها أنا ذا أموت 
 .»عىل فرايش كام متوت البعري, فال نامت أعني اجلبناء

, وهو حالُ كاتبِنا الي ا األَرسْ ه أمّ ه وإخوانه, فأجرُ جَ عنه وفكَّ أرسَ وم, أعانَه اهللاُ وفرَّ
تِبتْ عليهم الذلّة  ينَ هم أولئك اليهود الّذين كُ ِ ره إال هو, ذلك أنّ اآلرسِ عند اهللا ال يقدِّ

آالفٌ من هؤالء املجاهدين مل ! نعم. واملسكنة, وهم من يرسق أعامرَ شبابِنا وأخواتنا
هادة, ووقعوا يف م من خلفهم أالّ يرتكوهم تُكتب هلم الشّ  األرس, ويبقى واجبُ إخواهنِ

هم ولو كانت  عىل هذه احلالة, وواهللاِ الّذي ال إله إال هو; إنّ إراقةَ دمائِنا يف سبيلِ حتريرِ
فام . أضعافَ أعدادِهم هلوَ قليل, ولقد سيَّـرَ املعتصمُ جيشَ اخلالفةِ مِن أجل امرأةٍ مسلمة

نّا كلَّ يومٍ مئات األخوات وآالف اإلخوة? وحسبُنا يف ذلك بالنا واالحتالل يضطهدُ م
ِ مسلمٍ من يدِ «: قول الفاروق عمر ريض اهللا عنه ال أبايل لو أنفقتُ مالَ املسلمني لفكِّ أَرسْ

  . »الكافرين
جال خلف  كرِ والقرآن وعزيمةُ الرِّ جونِ ومدرسةُ يوسف وحلقاتُ الذِّ وأدبُ السّ
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, ولقد القضبان فيه يشءٌ كثري, و عراً وأدباً وروايةً هو مرسحٌ خصبٌ للتعبري; كتابةً وشِ
تِبَ فيه الكثري بفضلِ اهللا غَ لذلك عصبةٌ ليجمعوا هذا الكمَّ الكبريَ الّذي . كُ وحبّذا لو تفرَّ

كُتب يف هذا املجال ويف خمتلف العلوم, ففيه الفائدة الكبرية, وهذا الكتاب نموذج, 
 . حال واحلمد هللا عىل كلِّ 

ه وبني شعبه, ترقبُه أ دُ املجاهد يف أرضِ ا احلالة الثّالثة; فهي حالة املطاردة, يُطارَ مّ
ن كلِّ جانب, فهذه حالةٌ حظُّها من الكتابةِ  وداءُ مِ ه الغِربان السّ العيونُ احلاقدة, وتطاردُ

ملجاهد قليل, ونقلُ التّجربةِ فيها نادر, وحاجةُ جماهدينا إليها كبري, وها هو أخونا احلبيب ا
حممد صبحة, ابن املجاهد العزيز والصديق الغايل الّذي أفنى عمره يف هذه الدعوة, قد 

م هبذا اجلهد املبارك الذي هو بعضٌ من عمله, والولد من عمل أبيه نسألُ اهللا أنْ ينفعَ . تقدّ
 . به من وراءه من إخوانه املطاردين

س نا املقدّ ة, فهي النّرص املبني, وطرد العدوِّ أما احلالة األخر حلال اجلهاد عىل أرضِ
, وأحسبُ أنّ هؤالء  الغاصب, وعودةُ األقىص إىل أحضانِ األمة, وواهللاِ إين ألراه قريباً
. الصهاينة, أصبحَ أكربُ ما يواجههم من خطرٍ هو مستقبلُهم الّذي صاروا عليه قَلِقني

علةَ  ةِ وجهادُكم يا أبناء فلسطني, ويا أبناء محاس, أصبحَ الشُّ والبوصلةَ الستنهاض األمّ
تْ أحالفُ األمريكان, وانتهتْ  ا, وبكم تكرسَّ ا وسيادهتِ هتِ ها وعزّ ودفعِها نحو إسالمِ

 . خططهم يف التّسوية املزعومة واملوهومة إىل رساب
عوب زمام  قها جممعةٌ عىل جهادكم, وبفضلكم استعادت الشّ إنّ األمةَ رغم متزّ

محاس, رغم رضاوة املواجهة والعدوان واملالحقة, محتها املبادرة ومل ترتكها للحكام, و
ون فيها ة واخلريِّ  . أحضانُ األمّ

لَ به األستاذ  ه ورعايتَه, مع األخذ بكلِّ ما تفضَّ , إنّ عنايةَ اهللا باملطارد, ولطفَ وأخرياً
نا رسولُ اهللا  دِّ  ملسو هيلع هللا ىلصحممد, وجلوء املطارد إىل اهللا, هي احلالة الّتي كان عليها سيّدُ يق والصّ
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, »يا أبا بكر, ما ظنُّكَ باثنني, اهللا ثالثهام?«: ملا رأ أبا بكرٍ قلقاً  ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر, حيث يقول 
دقَ اهللا ̈  ©  ª  »  ¬﴿: وصَ   .]٤٠: التوبة[ ﴾¥      ¦  §   

لِّها وتِرحاهلا  رٌ اهللاُ راعيها, يصحبُها يف حِ رَ هؤالء املجاهدون واملطاردون دُ
ذ بكلِّ األسبابِ دون تفريط, األوليّة عندنا لإلعداد واألخذ ومواجهاهتا, وحتتاج إىل األخ

باألسباب مع التوكّل اجلازم عىل اهللا, وهذا كتابٌ أجادَ فيه صاحبُ التّجربة, وقد سكبَ 
فيه جتربتَه وخربتَه الّتي عاشها, وها هو اليوم يكتبها إلخوانه, ليحفظَ عليهم جهادَهم, 

هم من فرحة االنتصار , وباركَ يف جهده,  وحيرمَ عدوَّ عىل أيِّ منهم,  فجزاه اهللا خرياً
  .واحلمد هللا رب العاملني

  موسى أبو مرزوق. د 
  م١٤/٦/٢٠١٠
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مة   املقدّ
  

ها ـرةٌ مفرداتـددةٌ أشكاهلا, كثيـالل معركةٌ طويلٌ مداها, متعـاملعركة مع االحت
وف, وتستخدم ومصطلحاهتا, املعركة مع االحتالل تتبع أسلوب حرب العصابات املعر

ه ومقوماتِه وأدواتِه, يستخدم فيها املجاهدون الكرّ والفرّ   والتخفي ,وسائلَه وعنارصَ
, واحلرب اإلعالمية والنفسية, وتطوير الوسائل القتالية, ودراسة أسباب والتمويه

  .النجاح والفشل
, إحد املصطلحات التي كثر استخدامها يف الواقع الفلسطيني كأحد »املطاردة«

م املفردات الشائعة, وال تكاد ختلو مدينة أو قرية أو شارع أو حتى بيت إال شهد أحد أه
أفراده شكالً من أشكال املطاردة املبارشة أو غري املبارشة, الطويلة أو القصرية, ولذا 
حيسن هبذا الشعب ومقاومته أن تقف عند هذه الظاهرة وهذا املصطلح, دراسة وحتليالً 

, ولعلّ  خري من يمكنه أن يَكتب يف هذا الباب من عاش تلك التجربة, وذاقَ واستخالصاً
ضنا تلك  ا, وقد منّ اهللا علينا أن خُ ا قبل حالوهتا, وتعلّم من أخطائها كام نجاحاهتِ مرارهتَ
طور; عسى أن تكون  بَ وخاض, فكانت هذه السّ نا اهللا مع من جرّ التجربة, ثم أنْ مجعَ

  .عوناً للمجاهدين
رد جتربة ليست باهليّنة, لكنها ليست مستحيلة, هي مراهنة عىل احلياة, إن جتربة املطا

فاخلطأ فيها قد يكون هناية املطاف, وهو الشهادة يف سبيل اهللا, وباملقابل من ذلك فالنجاح 
  .فيها غيظ لألعداء, وإنجاز أكرب, وعمر جهادي أطول
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دة واالختفاء إن املقاوم هو الطرف األضعف, وهذا ما يدفعه إىل املطار! أجل
وجتنب املواجهة املبارشة, إال أنه إن أحسن االستعداد والعمل فإن نقطة ضعفه ستصبح 
نقطة قوة يؤذي هبا عدوه, وهي قاعدة هامة من قواعد حرب العصابات, ولذا وجب 
عليه أن يأخذ بكل القواعد األمنية املادية واملعنوية دون هتاون; بدءاً من االتكال عىل اهللا, 

  .بحسن االستعداد, وصوالً إىل اجلاهزية الدائمة, ولنا يف ذلك كله تفصيل وحتليل مروراً 
هم, وأن  نا وعدوّ نسأل اهللا تعاىل أن حيفظ مطاردينا, وأن يعينهم عىل اإلثخان بعدوّ

نا يوم النرص الكبري, وما هو عنا ببعيديفرج عن أرسانا, ويرحم الشهداء, وأن يُ    .شهدَ
  

*      *      *
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  خاصّ  شكرٌ 
  م به لألخوين األكرمنيأتقدّ 

  وتيسري سليامن منري مرعي

  اللذين سامها يف كتابة مادة هذه الدراسة
  ما يف ذلك جهداً مميزاً وقدّ 

 فجزامها اهللا خرياً 
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  املطارد
  

املطارد, هو ذلك الشهيد احلي الذي نذر حياته يف سبيل اهللا عز وجل; إلعالء كلمة 
تل أرضه, ومغتصب حقه, طلّقَ احلياةَ اهلادئة وانطلق يذيق عدوه احلق, فجاهد وقاوم حم

صنوف العذاب, ورصف وقته وجهده يف سبيل ذلك, والتجأ إىل مكمنه ال خيرج منه إال 
  .للجهاد

هذا املجاهد قرر أن ينضمَّ إىل قائمة املطاردين, رافضاً أن يسلّم نفسه إىل قوات 
  :املطارد ال تعدو إحد ثالثاالحتالل طواعية, وهو يعلم أن خامتة 

  :شهادة يلقى هبا وجه ربه )١
إما أن يناهلا بعملية بطولية ينفذها ضد عدوه فينال هبا اجلنة ويشفي صدور قوم 
مؤمنني, وإما أن ينال منه االحتالل باالغتيال قصفاً بالصواريخ أو بزرع عبوة ناسفة يف 

  .مكان تواجده أو بكمني مسلح ينصب له
  :االعتقال )٢

, فتتمكن قوات االحتالل من اعتقاله ومن ثم إخضاعه وهو  االحتامل األوفر حظاً
يف أقبية املوت; يف حماولة النتزاع معلومات حتبط أعامالً جهادية, وتكشف أسامء جديدة 

  .وخاليا عاملة غري مكشوفة, لتصبح بدورها مطلوبة لالحتالل
  :اخلروج من فلسطني )٣

ه بعض مطاردي قطاع غزة, لوجود أنفاق وهو االحتامل األضعف, ويكاد ينفرد ب
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  .يمكن االنسحاب عربها إىل مرص, ومن ثم إىل مكان آخر
ينالَ من عدوه ويقدم    وخالل كلِّ ذلك يسعى املجاهدُ إىل إطالةِ أمد مطاردته حتى

لوطنه قبل أن يرتجل, وكلام نجح املجاهد يف إطالة أمد مطاردته زادت نسبة نجاحه يف 
هحتقيق هدفه ورضب    .عدوّ

إنّ حياة املطارد صعبة وشاقة بال شك, وختلو من االستقرار واألمن, ويسودها 
  :الطابع اجلهادي عىل مدار الساعة, وذهنية املجاهد فيها منرصفة إىل أمرين

كيف حيمي نفسه, ويوفر األمن الكايف له لالستمرار يف املطاردة واالختفاء  :أوهلام
  .هو مبتغانا من هذه الدراسةعن أعني االحتالل وأذنابه, وهذا 

العمل العسكري واجلهاد ضد االحتالل, وكيفية إيقاع الرضبات املوجعة به  :ثانيهام
  .وتوجيه الصفعات املؤملة إىل معاقله وآلياته وجنوده وقطعان مستوطنيه

وبني هذا وذاك, يرصف املطارد وقته وجهده ويبذل تفكريه واهتاممه, وما بحثنا 
ربة ونتاج دراسة نضعها بني يدي هذا املجاهد حتى تكون عوناً له يف هذا إال خالصة جت

  .سعيه وحتقيق هدفه وأهداف أمته
وقبل أن ندخل يف التفاصيل, هنمس يف أُذن كلِّ جماهد مطارد قاعدةً رئيسيةً من 

, فلتعلم أنك إذا عندما يقدم املطارد راحته عىل أمنه فقد اقرتبت هنايته: قواعد املطاردة
  .يت لنفسك هذا الرشف; فعليك أن تكون عىل قدره وأن تدفع رضيبتهارتض

فأنت بمطاردتك ستُحرم رؤية األهل واألحباب, وستضطر إىل السهر الطويل, 
 وستتجنب استخدام اهلاتف اخللوي, وستضطر إىل النوم يف العراء أو يف الربد, وقد تر

  .بة اجلنةـأكثر من ذلك, فهي رضيبة العز ورضي
  

     * *      *  



١٩ 

 

  
  

  كيف حتصل املطاردة?
  

ه عىل أنّ أمره  د أن يدخل املجاهد يف باب العمل اجلهادي فعليه أن يوطّن نفسَ بمجرّ
وعادةً ما . قد يُكشف, وأنه قد ينضمّ إىل قوائم املطاردين أو املعتقلني أو حتى الشهداء

  : ينكشف أمر املجاهد بإحد الثغرات التالية
لية, واعرتافه عىل رشكائه يف العمل اجلهادي, وبالتايل كشف اعتقال أحد أفراد اخل  )١

  .األسامء واألوراق لالحتالل
العمالء واجلواسيس الذين ال يألون جهداً يف مالحقة املجاهدين والتجسس عليهم   )٢

  .وحماولة معرفة دورهم يف العمل املقاوم
  .ا حساباً املصادفة التي قد توقع املجاهد بني أنياب عدوه دون أن حيسب هل  )٣

ذٍ ـرٍ أو استهتارٍ أو عدمِ أخـويف كل احلاالت, فإن األمر يرتبط يف الغالب بتقصي
  .باألسبابِ واالحتياطاتِ األمنية

وعندما حيصل االحتالل عىل معلومات تفيد باحتامل عمل املجاهد يف أي شكل 
بة واملتابعة ورصد من أشكال املقاومة, فإنه يضعه عىل قائمة االستهداف, الّتي تبدأُ باملراق

كات, وصوالً إىل االنقضاض عليه واعتقاله أو حتى اغتياله واإلجهاز عليه   .التحرّ
وبقدر ما يتمكن املجاهد من ضبط الثغرات التي قد توصل االحتالل إىل أي معلومة 

  .عنه, وجتفيف موارد هذه املعلومات; بقدر ما حيافظ عىل نفسه بعيداً عن االستهداف
ى املجاهد يقظاً ملا يدور حوله من عمليات اعتقال, أو حتركات ألذناب وبقدر ما يبق

  .االحتالل; فإنه يستطيع أن يستشعر قرب اعتقاله أو استهدافه



 

  
  



  
  
  
  

 الفصل األول
 اإلعداد املسبق للمطاردة
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  الفصل األول
  اإلعداد املسبق للمطاردة

  

  اإلعداد: أوالً 
  

ل انكشاف أمره وانضاممه إىل قائمة املطلوبني الذين مع بدئه بالعمل اجلهادي, وقب
تسعى قوات االحتالل إىل النيل منهم, ال بد للمجاهد أن يعلمَ أنّ عليه ترتيبَ أوراقِه 
ه; ذلك أنه يملك من احلرية والقدرة عىل احلركة,  وإعدادَ احتياجاتِه وتنسيقَ كاملِ أمورِ

ك وال جزءاً منه وهو مطارد, فاملطارد حيتاج والبعدِ عن عني الرقابة, ما ال يمكن أن يمل
إىل من يساعده يف كل أعامله, حتى أنه يوصف بأنه ينظر بعني غريه, ومن هنا, فإن الكثري 
من األمور التي كان بإمكانه أن ينجزها بنفسه وهو يعيش حياته الطبيعية, سيضطر إىل 

   .توكيل غريه للقيام هبا بعد املطاردة
  

  :جيب عىل املجاهد إعدادُها واالهتاممُ هبا قبل املطاردةومن األمور التي 
فليس من احلكمة أن يبدأ كل جماهد من الصفر يف خربته  :االطالع عىل جتارب السابقني  •

  .ومعرفته ملا سيمر به من ظروف وأحوال, وما يستوجب عليه القيام به حيال ذلك
و أيِّ عمل آخر أياً كان شكله, هي إنّ خريَ وسيلةٍ لنجاح أيّ عمل إداريٍّ أو تنظيميٍّ أ

االستفادة من اخلربات السابقة, والبدء من حيث انتهى أصحاب التجارب املاضية, وهذا 
يستوجب املجالسة واالستامع ومناقشة أصحاب اخلربة والتجربة, واالطالع الدائم عىل ما 

تحليل وثقه أولئك النفر وغريهم, وما توصل إليه أصحاب الرؤ من الدراسة وال
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واالستنتاج الذي يصب يف ذات اهلدف, وقد يكون من املفيد االطالع عىل جتارب األمم 
  .األخر واالستفادة من مدارسهم النضالية املقاومة كاملدرسة الفيتنامية والكوبية والصينية

فعىل املجاهد توسيع شبكة عالقاته النّوعية  :توسيع شبكة اإلخوة واألصدقاء واملعارف  •
, بحيث تشمل خمتلف مدن فلسطني, واالهتامم بإجياد عالقات متينة مستعدة ما أمكن

ل  لتقديم املساعدة للمجاهد وقت احلاجة, فإذا ما اضطر املجاهد عند مطاردته إىل التنقّ
بني املناطق, وأن خيرج من مدينته, فإنه سيجد إخوة له يمكنه االعتامد عليهم وااللتجاء 

وفرون له ما يلزمه من مأو وإمكانات, فضالً عام حيتاجه من إليهم, يفتدونه بأنفسهم, وي
  .دعم لوجيستي يف مهامه اجلهادية

فاملطاردة كثرياً ما تأيت  :إعداد شبكة العاملني مع املجاهد وجتهيزها لكل طارئ وجديد  •
بغتة دون سابق إنذار; بخطأ هنا, أو اعرتاف هناك, أو رصد من العدو, أو صدفة يتعرض 

ه طريداً يف اجلبال ال جيد من يُؤويه أو يقدم له املساعدة أو يوصل له  هلا, ليجد املجاهدُ نفسَ
  :خطوط عمله, ولذا فإن عىل املجاهد أن

فهم, ويوزع املهام عليهم;  .١ م ويثقّ يعدّ نفسه وحميطه وكأنه مطارد من فوره, فيدرهبُّ
  .ردبحيث يصبح كل منهم جاهزاً للعمل منفرداً دون االعتامد عىل املطا

إعداد أماكن اللقاء والتواصل, والنقاط امليتة, وكيفية تبادل الرسائل واملال والسالح  .٢
  .وكل ما يلزم

وضع اخلطط البديلة, والكفيلة بضامن عدم الوقوع يف إرباك يؤدي إىل كشف اخللية  .٣
  .واإليقاع هبا, وبصورة ال ترتك األمور لالجتهادات الشخصية التي قد تؤدي إىل التضارب

اً ال مناص للمجاهد من تأمني املصادر التي تزوده باملال والسالح والعتاد, بل أيض .٤
  .وإجياد البدائل التي يلجأ إليها يف حال فقداهنا

فمن املفيد للمطارد أن : واالستعانة هبا يف املطاردة توفري األدوات املساعدة املمكنة  •
ل عليه مطاردته, ويعينه عىل احلف اظ عىل نفسه, كاخلرائط التي يسعى إىل توفري ما يسهّ
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ح املناطق التي يقصدها, والبوصلة التي تشري إىل االجتاهات, واملنظار الذي يكشف  توضّ
الطريق, واملنظار اللييل الذي يعينه يف الظالم, واحلبل والسكني التي تلزم يف العديد من 

ل عىل املطا رد مهمته, األغراض, وأدوات اإلسعاف األويل, وكل ما من شأنه أن يسهّ
  .ويقلل من حاجته إىل االستعانة بغريه

فمن  :ملناطق الفلسطينية عموماً بااملعرفة الكاملة باملناطق املحيطة, واملعرفة الكافية نسبيّاً   •
ه, وأن جيعلَ من األرضِ عنرصاً  ورةِ بمكان أن يكون املجاهد أخربَ بأرضه من عدوِّ الرضّ

ه, يعينُه يف أزماته, حيث أنّ  ل اصطيادَه لِصاحلِ تواجد املجاهد يف أرضٍ جيهلُها يسهّ
  .والسيطرةَ عليه

وذلك كلُّه إنام يأيت باالطّالع عىل املناطق, ودراستها والتعرف عىل كوامنها ونقاط 
ةٍ ومداخلَ  ضعفها وقوهتا, وما حتويه من جبالٍ وكهوفٍ وآبارٍ وأحراشٍ وشوارعٍ وأزقّ

لعسكرية واملستوطنات الصهيونية والطرق وخمارجَ ومباين, وكذلك معرفة املواقع ا
  .االلتفافية واحلواجز العسكرية ومواقع تواجد العدو

إضافة إىل ما سبق, فإن من املفيد للمجاهد معرفة طبيعة السكان الذين يعيشون يف 
ني, فإنّ كلَّ ذلك مهمٌّ يف األزمات,  املنطقة; من حيث النقاء األمني ووجود العمالء واملندسّ

بل الفرار يف حال تطويق املطارد ومهامجته, كام يفيد يف اختاذ احلذر الالزم يف ويوفر س
  .التعامل مع السكان

وهذه النقطة هي من أكثر ما يشغل املطارد يف حياته اليومية,  :إعداد املخابئ واملالجئ  •
ذ أال وهي إجياد امللجأ اآلمن الذي يقيض فيه وقته بيشء من األمان, وينطلق منه يف تنفي

مهامه اجلهادية, فيوفر له عوامل النجاح ويساعده يف إطالة أمد مطاردته, واحلديث يف 
, وهنا إنام أردنا الرتكيز عىل رضورة العمل  هذا املبحث طويل, ولذا أفردنا له باباً خاصاً

  .عىل إجياد املالجئ قبل الدخول يف مرحلة املطاردة, حيث يصعب إجيادها بعدها
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  د املثايلارَ سامت املط: ثانياً 
  

  

إن أول عوامل النجاح ألي عمل تكمن يف العامل البرشي, وأول عوامل نجاح مهام 
لُقية  اجلهاد واملطاردة هي يف ذات املطارد, فكلام كان املطارد املجاهد يتحىل بسامتٍ مناسبةٍ خُ

لْقية ذاتيةٍ أو مكتسبة, كان أقرب إىل النجاح, وأبعد عن الفشل وء عىل وهنا سنلقي الض. وخَ
بعض هذه السامت, ليعمل املجاهد عىل األخذ هبا ما استطاع, والتحيل بأحسنها ليقرتب 

  :ولتسهيل عرضها, سنقسمها إىل صنفَني. من إكامل املطلوب
امت النموذجية التي جيب األخذ هبا :أوالً    .السّ
امت السلبية الواجب جتنبها :ثانياً    .السّ

  

  :األخذ هباالسامت النموذجية التي جيب : أوالً 
فهي احلبل املتني الذي ال ينفصم, وهي التي تُشعر املجاهد  :االعتامد الدائم عىل اهللا  )١

: بالثقة والطمأنينة, عىل أن يتبع ذلك التزام الدعاء والترضع إىل اهللا بالنجاح وتقدير األمور
ر دائامً أنّ عملنا أوالً »عليكم بالدعاء; فإنه ال هيلك مع الدعاء أحد«  وأخرياً هو هللا , ولنتذكّ

ويف سبيله, وكلُّ اجتهادٍ ال يُغنى وال ينفع إن مل يصاحبه توفيقٌ من اهللا, وإن كل مكروه قد 
واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء; مل «: يصيبنا لن يكون إال بإرادة اهللا

وك بيش وك ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللا لك, وأن األمة لو اجتمعت عىل أن يرضّ ء; مل يرضّ
 .»إال بيشء قد كتبه اهللا عليك

وبغريه لن يستطيع املجاهد املطارد االستمرار, فعىل املطارد أن يتحىل  :الصرب بأنواعه  )٢
بالصرب عىل كبت احلرية, والصرب عن البعد عن األهل واألحباب, والصرب عىل 

ترب  املتغريات, والصرب عىل اجلوع والعطش, واحلر والربد, وال بد للصرب من اختبار كام خيُ
ل املصاعب واحلياة اخلشنة, ولنا يف  الذهب بالنار, ويكون ذلك بأن يعتاد اإلنسان عىل حتمّ



٢٧ 

 

ية والنوم ) نرص الدين عصيدة(القائد الشهيد  باه حياة الربّ مثالً وقدوة, فقد اعتاد منذ صِ
ئل عن ذلك, أجاب بإجابة البصري ف عندما أكرب «: قالعىل الثر واحلركة الدائمة, وملا سُ

  .»!سأعيش مطارداً وأريد أن أعتاد عىل ذلك
و عنه إخوانُه أنه كان يف سجن اجلنيد ينام بحذائه يف كثري من األيام, ويبقى  وقد رَ
فَ نرص رمحه اهللا بأنه كان من أقسى  صِ مة, ولذلك وُ عىل جاهزيته حتى ال يفقد هذه السِّ

  .يّف مع اجلبال يف كل الظروف واألحوالمطاردي املنطقة, وأكثرهم قدرةً عىل التك
يف احلفاظ عىل نفسه يعود إىل هذه السمة بشكل ) حممد الضيف(ولعلَّ نجاح القائد 

  .الصرب مفتاح الفرج: أسايس مع غريها من السامت, وليكن عنوان املجاهد يف مطاردته هو
ه, ولكن :الشجاعة واإلقدام  )٣ , يمكن وتلك صفةٌ تشبُّ مع اإلنسان وتنمو بنموّ

ها عرب بعض املامرسات والنشاطات التي تكرس حاجز اخلوف, فال  مَ لإلنسان أن يتمِّ
يمكن جلبانٍ أن يتقن القيام بمهامه اجلهادية بشكل جيد, ولكن, ال بد من االنتباه إىل أنَّ 
ر, والفرق بني الشجاعة والتهور بسيط,  للشجاعة مواقعها, واإلقدام يف غري موضعه هتوّ

ر عنه, وإنّ الفضيلةَ وسط بني رذيلتني, ولنا يف وقد قيل;  م عن الصف كاملتأخّ إنّ املتقدّ
وي أنه يف إحد الليايل سمع أهل املدينة صوتًا عاليًا,  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  أسوةٌ حسنة, فقد رُ

ا,  ملسو هيلع هللا ىلصألقى اخلوف يف قلوهبم, فانطلق الناس ناحيته, فقابلهم رسول اهللا  يف الطريق عائدً
ال : , أي»مل تُـراعوا.. مل تُـراعوا«:  مصدر هذا الصوت, وقال هلم وكان قد سبقهم إىل

  .تفزعوا
فقد قلنا; إنّ حياة املطارد قاسية وشاقة وحتتاج إىل  :الّلياقة البدنية واإلعداد اجلسدي  )٤

القدرة عىل التحمل, وكلام كان املجاهد سليم اجلسد قوي البنية كان أقدر عىل حتمل 
  .عىل أكمل وجه, والقيام باألعامل اجلهادية بشكل أفضل املصاعب وإنفاذ املهامت

وقد يتعرض املجاهد يف مطاردته إىل ما حيتاج منه إىل لياقة عالية, أو قوة عضالت, 
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تساعده يف جتاوز األزمات التي قد يقع فيها, ولذا وجب عىل املجاهد أن يعد جسده لذلك, 
. »حب إىل اهللا من املؤمن الضعيفاملؤمن القوي خري وأ«: ملسو هيلع هللا ىلصآخذاً بقول احلبيب حممد 

د املجاهد نفسه عىل خشونة العيش, كام قال  وكذلك فإنّ من اإلعداد اجلسدي, أن يعوّ
ـمَ ال تدوم«: الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه عَ وا, فإنّ النـِّ ـنـُ شِ ـوْ ـشَ , وذلك ما  »اخْ

  .ميسوراً وحمتمالً  جيعل االنتقال من احلياة الطبيعية إىل حياة املطاردة أمراً 
ومن األمثلة التي كان فيها للقوة واللياقة البدنية قولٌ فصل, ما كان يف عملية 

, حيث استطاع اإلخوةُ السيطرةَ عليه بعد عراكٍ عنيف, )يرون(خطف اجلندي الصهيوين 
كانت القوة اجلسدية فيه هي العامل احلاسم, بينام مل يتمكن اإلخوة يف عملية خطف 

  .السيطرة عىل اجلندي, فاستطاع أن يقفز من السيارة ويويل هارباً  من) روتز(
نته من )إبراهيم سالمة(واملجاهد  , الذي كان يتمتع بـبُنـية جسدية صلبة, مكّ

االنسحاب, بعد أن تعرضت سيارهتم أثناء تنفيذ العملية لالنقالب, فأُصيب بكسور 
لو مرتات حتى وصل إىل موقعٍ ورضوض, لكنه حتامل عىل نفسه, وسار منسحباً لعدة كي

مت له فيه يد املساعدة   .قُـدّ
فإن من الصفات التي ختترص عىل املجاهد املسافات,  :نفاذ البَصرية يف اختيار العاملني  )٥

وجتنبه الوقوع يف املطبّات, أن يكون ثاقب الرأي والنظر يف اختيار العنارص العاملني معه, 
يف مساندة املجاهدين وتقديم اخلدمة, أواملساعدة غري سواءً كان يف اخلاليا املجاهدة, أو 

رْض العمل عىل اآلخرين وحماولة جتنيد األعضاء عمل  املبارشة, ولنضع نصب أعيننا أنّ عَ
غري قابل للتجربة واخلطأ, ملا فيه من كشف خيوط, وفتح خطوط عىل دائرة هي خارج 

  .االختيار سيئاً  نطاق العمل, وقد يكون اخلطأ يف ذلك قاتالً يف حال كان
فعىل املجاهد أن حيسن الترصف يف اللحظات  :رباطة اجلأش ورسعة البدهية  )٦

احلاسمة, واخلروج من املآزق واملواقف الصعبة, فسوء الترصف يف املواقف قد يكون يف 
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مقتل, وذلك بسبب االرتباك الذي قد يصيب املجاهد, وهناك العديد من األمثلة عىل 
 فكّي الكامشة بعد أن وقعوا يف يد االحتالل, وذلك لرباطة جأشهم نجاة مطاردينا من بني

  .وحسن ترصفهم
فاملطارد بحاجة إىل جمموعة من املهارات واملعارف  :إتقان جمموعة مهارات مساندة  )٧

فباإلضافة . التي تعينه يف مطاردته وتساعده يف أداء مهمته, وخترجه من مأزقٍ قد يقع فيه
, فإنّه ينبغي عىل املجاهد أن إىل رضورة إتقان التّعا مل مع السالح صيانةً واستخداماً

  :يمتلك
وكلام كانت الرخصة أشمل, بحيث تكون يف قيادة السيارة  :رخصة قيادة سيارات 

  .والدراجة والشاحنة, فهو أفضل
, وتساعد إخوانه من املجاهدين ممّن يمكن أن  :دورة إسعاف  فهي تساعده شخصياً

مهامّهم, فيستطيع هو أن يعالج الكسور والرضوض واجلروح يُصابوا أثناء تأدية 
  .واحلروق, ويمكنه التعامل معها بالشكل املثايل اخلايل من األخطاء

نرتنت واحلاسوب, والطباعة وكيفية التعامل مع اإل :دورة يف اإللكرتونيات 
كشف والتصوير, األمر الذي جيعله قادراً عىل متابعة ذلك بنفسه, بدل االضطرار إىل 

  .نفسه آلخرين ليقوموا هبذا الدور عنه
سلطان (املجاهد  وباالطالع عىل جتارب اخلاليا املجاهدة السابقة, نجد أنّ 

الذي وقع بني يديه, ) M16(  وقع يف األرس لعدم قدرته عىل استخدام سالح) العجلوين
خلية أحد أعضاء ) تيسري سليامن(وأن املجاهد . بعد أن قتل اجلندي الذي كان حيمله

القدس, متكّن من إسعاف نفسه بعد إصابته برصاصة يف فخذه أثناء اشرتاكه يف عملية 
  ).يرون(أرس اجلندي الصهيوين 

نا حبيبُنا  :إتقان اللغة العربية  )٨ هم, وال يدرك  ملسو هيلع هللا ىلصعلَّمَ نَ مكرَ أنّ مَن تعلّم لغة قومٍ أَمِ
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ىل فهم العدو, إالّ من عايشه, فليس عاملٌ يُعني ع ملسو هيلع هللا ىلصمعنى عمق حديث رسول اهللا 
ومعرفة طريقة تفكريه, بل واالطالع أحياناً عىل ما ينوي اإلقدام عليه; كاملعرفة بلغتهم 

إنّ األرس هم أكثر «: وقد قال أحد الكتّاب اإلرسائيليّنيَ يف الصحف العربية. العِربية
عربية الناس فهامً للمجتمع اإلرسائييل, وهم قادة املرحلة القادمة, ملعرفتهم باللغة ال

  .»ومتابعتهم للخطاب اإلرسائييل
فاللغة العربية تساعد يف فهم اخلصم, وتدخل يف تنفيذ بعض العمليات, خصوصاً 

تايل (عمليات اخلطف, وتُعني عىل اخلروج من بعض املآزق, وقد قامت الفتاة اإلرسائيلية 
ه له جيش وإخوانه, وأرشدهتم إىل ما يعدُّ ) زكريا الزبيدي(بمساعدة املطارد ) فحيمة

  .االحتالل, عرب وثائق ضاعت منه أثناء عمليات االجتياح ملخيم جنني
حتى تستطيع ختيّل وتوقُّع ما سيقدم عليه عدوك; ال بد من  :التفكري بعقلية اخلصم  )٩

اإلبحار يف التفكري باالحتامالت التي قد يقوم هبا, وهذا يكون بعد متابعة األحداث 
يمكن أن هيدف إليه االحتالل, وبالتايل وضع  واألوضاع العامة, واستعراض ما
  .السيناريوهات املتوقعة املبنية عىل ذلك

هذه السيناريوهات تُستخدم أوالً باختاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون الوقوع 
والناظر إىل اجليوش . فيها, كام أهنا تُستخدم يف إجراء مترينات افرتاضية تُعني عىل جتنّبها

ريه من جتارب و مناظرات, جيد أهنا ختضع ملا ذكرناه من استعدادٍ لطبيعة ما العاملية وما جت
  .يمكن أن يفكر به العدو اخلارجي

ـدُّ يف مقدمة  :الوعي السيايس ومتابعة التطورات )١٠ ـعَ فليس مقبوالً عىل املجاهد الذي يُ
باً عن األحداث املحلية والعاملية واإلقليمية, بل إنّ  ـيـَّ ـغَ حسنَ املتابعة  شعبه أن يكون مُ

نه من أن  هام بالتحليل والتقييم جيعل لد املجاهد من الوعي ما يمكّ واالطالع وإتباعَ
قٍ مع ما جيري حوله, فتكون رضباتُه وعملياتُه متوافقة مع رؤ احلركة  يعمل بشكل منسّ
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 ومع احتياجات الواقع, خاصةً إذا تذكرنا أن العمل بغري وقته قد يكون ذا أثر سلبي عىل
كام أن متابعة األحداث تعينه يف حتديد كيفيّة . الشعب عموماً وعىل احلركة خصوصاً 

كاته ووقت سكنه ونشاطه, فتوفر له املزيد من األمان  .حترّ
  

امت السلبيّ : ثانياً    :ة الواجب جتنّبهاـالسِّ
يمكن القول بأن هذه السلبية تُعدُّ مقتل املطاردين,   :التحرك حتت تأثري العاطفة  )١
ثغرة األكرب التي فهمها االحتالل, فارتكز عليها يف تصفية املجاهدين واملقاومني وال

, )حييى عياش(والقبض عليهم, ولعل املثال األبرز يف هذا الباب هو الشهيد املهندس 
الذي كان مقتله يف حديثٍ مع والده, ففي ظلِّ املطاردة واملعاناة يتنامى شعور اإلنسان 

وأحبابه, فتضغطه احلاجة إىل حدٍّ يدفعه أحياناً إىل االستهتار بحاجته إىل رؤية أهله 
والترصف الالمسؤول وجتاوز القواعد األمنية, وزيارة البيت أو مكان احلبيب أو التواجد 

باك االحتالل واحلديث . مع القريب, أو يقوم بإحضارهم إىل مكمنه, فتكون اهلاوية يف شِ
  .»قطع اخليوط«تفصيالً يف باب يف هذه املأساة يطول, ولذا سنتناوله 

ياء وحب الظهور  )٢ ما كان سبباً يف هناية العديد من العاملني واملقاتلني, فهو  وهو :الرِّ
مدعاة إىل كشف الذات والتفاخر يف األعامل والظهور يف وسائل اإلعالم, وجتاهل العديد 

ئيساً يف سقوط باإلضافة إىل ذلك, فقد كان سبباً ر. من االحتياطات األمنية الواجبة
ك العصافري أثناء فرتة التحقيق, ناهيك عن حمظوره الرشعي  املجاهد واملناضل يف رشِ

  .والوقوع فيام ال يَرىض اهللا عنه
عادةٌ سيئة ومرضٌ وقع فيه الكثري من أبناء هذا اجليل حتى قلَّ الناجون منه,  :التدخني  )٣

التدخني معصيةً للرب, ومهلكةً  ا يتناىف مع أخالق املجاهد واملطارد, فإنّ يفمموهذا 
, )رحبعام زئيفي(للجسد, بل إنه قد يوقع يف املحظور, كام حدث مع قتلة الوزير الصهيوين 
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الّذين تركوا أعقاب السجائر يف مكان العملية, فكانت دليالً عليهم, وأوصلت أجهزة 
  .االحتالل ملعرفتهم واعتقاهلم

ة اهللا, وقربه منه, وأن يستحرض مرافقة واألصل يف املجاهد أن يستشعر دائامً معي
  .املالئكة للمجاهدين, وهذا كله يتناىف مع عادة التدخني

لطُه« :الثرثرة  )٤ ـثُـرَ غَ ـثُـرَ لَغطُه كَ , والثرثرة من غري داعٍ تُوقِع صاحبها يف »فإنّ من كَ
ها املتاعب, فال بد من سقطات يقع فيها املجاهد مع كثرة الكالم, هذه السقطات يلتقط

الغري ويصل منها إىل نتائج; فقد تقود الثرثرة إىل كشف حترك املطارد واألفراد الذين 
  .يُعينونه ومكمنه الذي يأوي إليه

وهو حب معرفة األرسار واملعلومات التي ال تلزم األخ يف عمله, وليس  :الفضول  )٥
اناً عن دقائق مطلوباً منه معرفتها, فيبدأ املجاهد باالستفسار واالطالع بل والبحث أحي

وخفايا األمور, ومعرفة أسامء العاملني وأدوارهم, حتى إذا ما وقع يف األرس وخضع 
للتحقيق فإن هذه املعلومات تصبح عبئاً عليه تثقل كاهله وتضاعف الضغط عليه, فإذا مل 
يستطع الصمود اعرتف وكشف أرساراً كان باإلمكان أن تبقى طي الكتامن, فيرضُّ بذلك 

وقد رو لنا املجاهدون عن أحد اإلخوة الذي . عطّل أعامالً ويدمّر بيوتاً ورجاالً خاليا, وي
أصابه هذا الداء, وكان مكلفاً بشحن نقطةٍ ميتة, فكان يدفعه حب الفضول إىل مراقبة 
النقطة امليتة ومن يقوم بتفريغها حتى أصبح عىل معرفةٍ بكل من ارتادها, ثم دفعه الفضول 

رسائل التي يشحن هبا النقطة, وبعد حني تم اعتقاله والتحقيق معه, من جديد إىل فتح ال
 .فاعرتف بكل ما يعرف, فكانت رضبة للعاملني واملجاهدين يف تلك املنطقة

  

*      *      *  
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  إعداد املجموعات: ثالثاً 

  

ة ـظيمها وإعدادها بمهنيـحرص عىل تنـد الـفإنّ من القضايا التي جيب عىل املجاه
قبل أن يكون من املطاردين وبعدها, هي املجموعات التي يتصل هبا ويرشف  واهتامم,

  :عليها ويديرها, إعداداً وتنظيامً وآليّةَ تعامل, وذلك ألسباب ذات أمهية, منها
إنّ هؤالء األفراد وهذه املجموعات هي بمثابة يد املجاهد ورجله وعينه وجنوده  ) أ

  .م تعني إصابته بإعاقة وشلل كاملالذين سيخوضون عنه مهامه وفعاليته, وخسارهت
ع من هناية املطارد  ) ب إنّ العمل غري السليم وغري املهني مع هذه املجموعات يرسّ

  .وسقوطه يف االعتقال أو االستشهاد, ملا سيقعون فيه من أخطاء
إذا أراد املطارد للعمل أن يكون قوياً ومستمراً بوجوده ومن بعده, فالبد من رجال  ) ت

داد يقومون عىل لذا فإنه جيب عليه العمل  . ذلك, وهذا ما ييرسّ للعمل سبل البقاءشِ
  :معهم وهلم بأفضل األساليب وأكثرها إدارية ودقة أمنية, وذلك ضمن القواعد التالية

بحيث تتمتع كل جمموعة باستقاللية عن املجموعات األخر, فال  :فصل املجموعات 
اهتا, فال تعرف كم عدد أفرادها أو أنواع تطَّلعُ عىل معلوماهتا وال تُطلعها عىل خصوصيّ 

وكميات أسلحتها أو املهام التي نفذهتا, ومن املفضل أيضاً أن ال تشرتك يف نقاط االتصال 
, فال يؤدي  ومصادر التموين والسالح, وكلام كان الفصل تاماً كان العمل أكثر نجاحاً

ية وغري رضب جمموعة إىل إصابة كل املجموعات, خصوصاً إذا كانت املج موعات رسّ
  .مطلوبة

وذلك من باب  :العمل باألسلوب التّنظيمي العقدي وعدم اتباع األسلوب اهلرمي 
هلا قطع اخليوط, ومعنى األسلوب العقدي أن تكون كل وحدة قائمة بحد ذاهتا, ليس 
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 بحيث أهنا ال تستطيع كشف املجموعات األخر ,رابط متسلسل مع اجلهات األخر
يد العدو واعرتفت بكل ما تعلم, بينام األسلوب اهلرمي قد يوصل حتى لو وقعت يف 

  .االحتالل إذا مسك طرف اخليط إىل قمة اهلرم
صيّة  فبعد أن جتيدَ املجموعةُ كافة أنواع العمل, وتتدرب عىل مجيع أنواع  :التخصُّ

لك السالح املتوفر, وتتقن تنفيذ أنواع العمليات املعروفة من إطالق نار وتفجري, بعد ذ
يكون اختيار املجموعات حسب قدراهتا وطاقاهتا, وحسب ما ظهر من متيّز يف تدريبها 
وأدائها, فيتخصص البعض بعمليات اإلطالق والكامئن والتجاوز, وأخر بالعمليات 

فإنّ هذا التّخصص يتيح لكلٍّ منها أن ... االستشهادية والتفجريية وعمليات اخلطف مثالً 
تدريب املتخصص, والتنفيذ الذي يعطي اخلربة ويبرص بأفضل تبدع يف جماهلا, عرب ال

  .الوسائل ويكرس حاجز الرهبة واخلوف
صَ يف إعداد عمليات التفجري وما يلزمها )مهند الطاهر(وهذا القائد الشهيد  , ختصَّ

من عبوات وأحزمة ناسفة, حتى أصبح املورد لكثري من خاليا الشامل, فنجح يف ذلك, 
دت نجاحاته, فأعد املواد املتفجرة للعرشات من العمليات, منها وتضاعفت قدرته وزا

البطولية التي أوقعت أكثر من ثالثني قتيالً صهيونياً حسب اعرتاف العدو, ) بارك(عملية 
غ زميله القائد الشهيد  لعمليات إطالق النار واقتحام املستوطنات ) طاهر جرارعة(بينام تفرّ
  . ا الكثريوالشوارع االلتفافية, فأنجز فيه

صية أن نفرغ جمموعات للرصد واملراقبة, وأخر لإلعداد  وقد يكون من التخصّ
  ....والتصنيع, وثالثة لإلطالق والتنفيذ, وهكذا

حيث أنّ عىل املجاهد أنْ حيرص عىل تلقني مجيع أفراد جمموعاته ثقافة  :الثّقافة األمنيّة 
الهلا, فيتعلّمون كيفية العمل اإلداري أمنية شاملة, تُغطّي مجيع املساحة التي سيعملون خ

ية املطلقة, ويطبقون قواعد األمن املعروفة, ويطّلعون  التنظيمي السليم, ويامرسون الرسّ



٣٥ 

 

عىل الثقافة االعتقالية وما حتتوهيا من أساليب اعتقال وحتقيق حتفظهم من االعرتاف, 
من املفيد كذلك أن ويتعلّمون أساليب التّمويه والتّضليل والتخلّص من الرقابة, و

وال بد للمجاهد أن يرشف عىل . يتعلّموا فنّ التنكر, وكيفية مساعدة املطارد يف احتياجاته
  .إنجاز ذلك بنفسه حتى يطمئن إليه

ار جمموعاته ـفال يصلح ملطاردٍ أن ال يعلم من أخب :هـاتـة املطارد ألخبار جمموعـمتابع 
ر خالل التي يعمل معها ويستعني هبا إالّ ما يتحصّ  له أثناء اللقاء هبا الذي قد ال يتكرّ

هم تعرّض لالعتقال, فاملطارد يف تلك احلالة يف خطر  هم أو بعضَ األسبوع مرة, فلعلّ أحدَ
انكشاف أمره باعرتاف األخ, وقد سمعنا عن أكثر من أخ مضت أيامٌ عىل اعتقال إخوانه 

تطرق بابه لتعتقله وختربه أن  دون أن يعلم بذلك, وما دَر إال واملخابرات اإلرسائيلية
وعليه, فإنّه كلام كانت متابعة أخبار املجموعة حيّة, كان . إخوانه اعرتفوا عىل مكانه

الترصف حيال كل جديد أكثر رسعة وفائدة, باالختفاء أواخلروج من املخبأ أو تغيري 
  ...النقاط امليتة أو تبديل رموز التشفري املستخدمة أو سحب السالح من خمزنه

اً أدنى ال يُسمح ألحدٍ منهم   ة زمنيّة معيّنة تعترب حدّ االتّفاق مع أفراد املجموعة عىل مدّ
ضَ لالعتقال أن يعرتف قبلَه مهام تكن الظروف ة تكون ضامناً ملن بقي يف  :تعرَّ هذه املدّ

ة دّ عَ   .اخلارج لالنسحاب من موقعه, أو إخفاء عتاد اخللية وسالحها, أو حتى تنفيذ عملية مُ
وقد يقول البعض هنا أنه ال ضامن عىل ذلك, ونحن نؤكد عىل أنْ ال ضامن, ولكن 
إذا وضع األخ يف حساباته أنّ صربَ ساعةٍ قد يُنقذ إخوانه أو حيفظ ما لدهيم, فإنّ ذلك 

نُ لديه دافعيّة للصمود خري اجلزاء, ) عبد النارص عيسى(وجز اهللا أخانا املجاهد . سيكوّ
اماً يف , ولوال ذلك )رمات أشكول(ظروف حتقيق رهيبة, إىل أن متت عملية  الذي صرب أيّ

  ).سفيان جبارين(لفشلت العملية واعتقل بطلها الشهيد 
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  الفصل الثاين
  أمن املخابئ

  
ةِ مطاردتِه هو توفري امللجأ اآلمن الذي يُؤويه,  إنّ أولَ ما يُشغل املطارد يف مدّ

نه من إطالة عمر مطاردته, ويتيح له اإلعداد اجليد فيضمن له أمناً واستقراراً نسبياً ي مكّ
ه وإصابته بالرضبات املوجعة   .جلهادِ عدوّ

فاملخبأ هو العنوان األعرض الذي يمكن لالحتالل أن يصل إىل املطارد من خالله, 
وخصوصاً إذا كان هذا املخبأ ال حيمل املعايري األمنية الالزمة, أو أن يتعامل املجاهد 

  . ه بطريقة غري سليمةبخصوص خمبئ
كل مكان خيتفي فيه املجاهد عن األنظار; سواء كان بيتاً : ونعني باملخبأ أو امللجأ

; فقد يكون املخبأ بيتاً يقطنه سكان وعائالت, وقد  بلياً , أو موقعاً جَ ياً , أو ملجأً رسّ سكنيّاً
اً  من املجاهد هبدف  يكون بيتاً خالياً فيستأجره املطارد, وقد يكون امللجأ مصطنعاً ومعدّ

ياً كمغارةٍ أو كهفٍ أو بئرٍ أو غري ذلك , ونحن ...االختفاء, وقد يكون ملجأً طبيعياً برّ
قَ أعىل درجات  ث يف هذا الفصل عن أمن املالجئ من ناحيتَني اثنتَني, لنحقّ سنتحدّ

  : األمن واألمان
  .صفات امللجأ اآلمن :األوىل •
  .آلية التعامل مع امللجأ :الثانية •
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  صفات امللجأ اآلمن: أوالً 

  

لكي يكون املوقع الذي خيتاره املطارد مناسباً لالختفاء فيه, فإنّه جيب توفري بعض 
املزايا; لتعطيه قدرةً عىل االستمرار بعيداً عن أعني االحتالل وأذنابه, وبعض هذه املزايا 

والبعض اآلخر أصليّة فيه; أي أهنا جزء من تكوينه األصيل, ألنه ال يمكن استحداثها, 
ته, بمعنى  ا تضاف إليه بيد املجاهد فتزيدُ من جاهزيّ ثة, أي أهنّ هي مزايا طارئة ومستحدَ

ها يف املخبأ قبل أن يقيم فيه   .أن املجاهد هو الذي يعمل عىل إعدادِها وتوفريِ
وع يف تعداد هذه الصفات, البد من اإلشارة إىل أنَّ عدمَ توفّر مجيع هذه  وقبل الرشّ

إنّه كلام توفّر يف امللجأ مزايا : يف امللجأ, ال يعني أنه غري مناسب, ولكننا نقول املزايا
اً أمحر, فال  إضافية, فإنه يقرتب من املثالية, مع مالحظة أن بعض هذه املزايا يعدُّ خطّ

  .يمكن جتاهلها بأيِّ حال; كهذه النقطة األوىل التي سنذكرها
بقَ  .١ فَ أو سَ ه, فبمجرد  :االعرتاف عليه أن ال يكون امللجأ قد كُشِ وحتى لو مل يتم اقتحامُ

اعتقال أحد اإلخوة الّذين يعلمون بأمر هذا املخبأ, فإنّ عىل املجاهد املسارعة إىل 
االنسحاب منه, حتى قبل أن يعلم بنتيجةِ التحقيق, فإذا علم أن اعرتافاً جاء عىل هذا 

, ألنّ  أغلبَ الظنّ أن يكون املخبأ حتت املراقبة, املخبأ, فإنه حيظر عليه العودة إليه هنائياً
ةٍ من قادة جماهدي مدينة نابلس, وعىل رأسهم الشهيد القائد  مهند (وهذا ما حصل مع ثلّ

, يف تلك )عيل احلُرضي(والشهيد املجاهد ) طاهر جرارعة(والشهيد املجاهد ) الطاهر
  .رمحه اهللا) عيل(املعركة التي انتهت باستشهاد املجاهد 

ها ملعرفة إن كان  وال بد من التّنويه إىل أنّ االطّالع عىل إفادةِ األسري, ال تكفي وحدَ
اعرتف عىل امللجأ أم ال, فربّام أن يكون قد اعرتف دون أن تضعَ املخابراتُ اعرتافَه يف  قد

  .اإلفادةِ أو الئحةِ االهتام
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ضاً كأن يكون املخبأ م :أن ال يكون املخبأ موضع شكٍّ لد قوات االحتالل .٢ عرّ
اكنِني فيه لضلوعهم يف نشاطاتٍ وطنية أو جهاديّة, كأن  لالقتحام العتقال أصحابِه السّ
يوخ املعروفني, أو الشباب أصحاب االنتامء والنشاط املكشوف, فقد  يكون بيت أحد الشّ
يصادف قدوم قوات االحتالل العتقال صاحب البيت مع وجود أحد املطاردين يف 

ر هذا احلدث مع أكثر من مطارد, وانتهي ! لالثنني معاً  البيت, فيكون االعتقال وقد تكرّ
  .األمر به إىل االستشهاد أو االعتقال

أو  :أن حيوي امللجأ بداخله بعض األمور واالحتياجات التي جيب أن يتسلّح هبا املطارد .٣
تلك التي قد تلزمه يف يوميّاته, كأدوات اإلسعاف األوىل من أدوية وضامدات, وراديو 

ابع من خالله األخبار املحلية من حوله, أو تلفاز يؤدي ذات الغرض, وباقي األدوات يت
  .التي سبق احلديث عنها

احة والرتفيه,  زاً بكل وسائل الرّ دُ أنه ليس من الرضورة أن يكون امللجأ جمهّ وهنا نؤكّ
ها إجيابي حساب  يُساعد املطارد ويرحيه, برشط أالّ يكون ذلك عىل اً وإن كان وجودُ بعضِ

ته, فاإلغراق يف الكامليّات قد يفقد املجاهد جزءاً من استعداده وانتباهه,  يقظتِه وجاهزيّ
كاً هبا ولو عىل حساب أمنِه, وهنا تكون الزلّة, فالنهاية   .وقد جيعله أكثر متسّ

كن كاشفاً ملحيطِه; يكون األمان فيه أكثر .٤ فاتِ الكامليّ   :كلام كان موقع السّ ةِ ـفمن الصِّ
, أن يكون يف موقعٍ يكشف حميطَه, كأن يكون مرتفعاً نسبيّاً بحيث يمكن من للسكن

خالله مراقبة املحيط ورؤية القادم الختاذ اإلجراءات الوقائيّة الّالزمة, سواء باالنسحاب 
منه, أو بإخفاء املوجودات فيه, أو الدخول إىل مكانِه, أو حتّى إذا كانت املواجهة حتميّةً 

  . راً ويستعد هلا, وبالتايل تكون مقاومتُه بشكلٍ أفضلفينتبه لذلك مبكّ 
بحيث يمكن دخوله من جهة واخلروج من جهة  :أن يكون امللجأ متعدد املخارج .٥

ضَ امللجأ ملحاولة اقتحام من الباب الرئييس أو من  أخر, وفائدة ذلك أنه يف حال تعرّ



٤٢ 

 

ه وإ خوانِه, وحتى إذا كان امللجأ إحد جهاته, وجدَ املجاهدُ مسلكاً بديالً لينجو بنفسِ
, فإنه جيد خمرجاً له إن هدم االحتالل مدخلَه الرئييس   .جبليّاً

ان املحيط, كان أكثر أمناً : كلام كانت سالمة حميط امللجأ; أي .٦ فمن   :سالمة سكّ
ني, ومن العاملني بأجهزة  اينُّ خالياً من العمالء واملندسّ املناسب أن يكون املحيطُ السكّ

  :لك لتحقيق أمرينالسلطة, وذ
ريبة, فال جتدُ هلا طريقاً مبارشاً  :األول  فات مُ إذا بدرَ من املطاردين أخطاء أمنيّة أو ترصّ

  .إىل االحتالل
إذا حدثت مدامهةٌ يف املنطقة أو امللجأ, فإنّ من خياراتِ املجاهد االلتجاءَ إىل  :الثاين 

  .املنازل املحيطة, فيجد فيها األمان
ية خيتفي فيها املجاهد يف حال دخل اجليش إىل أن حيوي امللجأُ  .٧ بداخله مكامن رسّ

وقد تكون هذه النقطة األهم يف مواصفات املخبأ, وقد كان قصور التّجربة   :املكان
ه منزالً خيتبئ فيه, بل ال بد من أن  , فال يكفي أن جيدَ املطارد لنفسِ الفلسطينيّة فيها واضحاً

فيه, ويكون جيّد التّمويه, حتى ال يستطيعَ أحدٌ يف داخل املنزل مكاناً صغ يُعِدَّ  الوصولَ  رياً خيُ
إليه بغري معلومة, كأن يكون رسداباً حتت األرض مغطّىً بابُه بالفراش, أو حفرةً يف اجلدارِ 

تائر ةً بالسّ وقد أثبتت التجارب أن هذه املخابئ حتمي املطاردَ يف األوقات الصعبةِ . مموهّ
جة, كأ , أو حتّى واللحظاتِ احلَرِ ن يدخل اجليشُ إىل املنزل الذي خيتبئ فيه املطارد مصادفةً

لذا فإنّ من املناسب أن يأخذ املجاهدُ فكرةَ امللجأِ . أنْ يدخلَ مع ظنّه بوجود املطارد
تَه بعني االعتبار, حتّى إذا كان اهلجوم عىل املنزل وهدمه, بقي املخبأ حمميّاً  الصغري وقوّ

يه من اهن يار اجلدار عليه, ومن األمثلة الفلسطينية عىل صمود مناضلني لسنوات بدعائمَ تقِ
أمحد (طويلة من املطاردة بفضل اهللا ثم بسبب إعداد امللجأ اآلمن, جتربة الرفيق املناضل 

  ).قطامش
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هاً  أنْ  .٨ وذلك حتديداً إن كان جبليّاً أو خارج املنزل, وهذا بابٌ   :يكون مدخل امللجأ مموّ
عمل عىل إتقانه واالستفادة من جتربة الغري فيه, فال بد للمجاهدين من واسعٌ وفنٌ جيب ال

ةٍ  ه اإلقامةَ ملدّ العمل عىل إعداد املالجئ التي ختتفي عن األنظار, وخصوصاً إذا كان قرارُ
طويلة خارج البيوت السكنية, ومن األمثلة العاملية التي رأيناها عىل وسائل اإلعالم, ذلك 

غري الذي  ام حسني(كان الرئيس العراقي السابق املخبأ الصّ   .يأوي إليه) صدّ
نوا من االختفاء يف مثل تلك املخابئ,  :إضاءة  تذ هبا ألفرادٍ متكّ هناك أمثلة كثرية حيُ

نوا أيضاً من اخلروجِ من هذه املخابئ ورضب الصهاينة, إذ ليس االختفاء هو اهلدف  ومتكّ
كن, عملُ ملجأٍ كام أنه يمكن أثناء بناء بيتٍ من البيو .فقط ها للسّ ت التي يُنو استخدامُ

يٍّ حتت األرض, وغري ذلك   ...رسّ
  

*      *      *  
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  التعامل مع امللجأ: ثانياً 

  

يةً عن  إذا متكّن املجاهد من توفري امللجأ اآلمن, فإن اخلطوةَ التّاليةَ التي ال تقلُّ أمهّ
ليه ومحايته, وبالتايل محاية املطارد من سابقاهتا, هي كيفية التعامل مع هذا امللجأ للحفاظ ع

ه إىل املالحظاتِ التالية   :انكشاف أمره, وللوصول إىل ذلك ننوّ
يق دائرة وأصحاب احلاجة  :عدم إطْالع أحد عىل املكان )١ بحيث ال يعلم به إال أضْ

, »املعرفة عىل قدر احلاجة«: الذين ال يكون االختفاء إال هبم, عمالً باملبدأ األمني القائل
حيث إنّ ذلك يضمن أن ال يقع أحدٌ من الذين يعلمون باملوقع باخلطأ الذي يكشف عن 
املكان, أو االعتقال الذي قد يتسبّب باالعرتاف, بل إن ذلك أبعد عن االخرتاق, 

إن الرسَّ بني اثنني أضمن من أن يكون بني ثالثة, وبني ثالثة أضمن من : فخالصة القول
  .كونِه بني أربعة

بحيث ال يكون هناك حاجة لتكرار اخلروج منه  :ؤونة كافية داخل امللجأتوفري م )٢
إلحضار املؤونة الالزمة, كام ال تكون حاجة الستمرار دخول شخص من اخلارج 
إلحضار الطعام والرشاب, ونحن هنا نتحدث عن امللجأ الذي ال تسكنُه عائالت يمكنها 

 .توفري املؤونة بسهولة
, نجد )نحشون فاكسامن(ة اختطاف اجلندي اإلرسائييل وبالعودة إىل أحداث عملي

دَ األخ املكلّف بتزويد اخلاطفني باملؤونة, ودخوله وخروجه من البيت مرات  أن تردّ
عديدة خالل األيام اخلمسة األوىل من اختطاف اجلندي; ساهم يف كشف امللجأ, واغتيال 

  .األخ عىل أبواب املنزل أثناء خروجه
  :اعديدة, منهتفادياً ملحاذير  ;من املطاردين يف خمبأ واحدعدم وجود عدد كبري  )٣
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شفَ االحتالل املخبأ, ومن ثم اقتحامه  :أوالً   أن ال تكون اخلسارة كبرية يف حالة كَ
  .واعتقال أو اغتيال من كان فيه

إذا كان أحد املجاهدين املطاردين مرصوداً من عيون العدو, فإن دخولَه إىل  :ثانياً  
هم رغم أهنم مل يكونوا مرصودينملجأ يُؤوي جما ين سيكشف أمرَ ين آخرِ   .هدِ

إنّ أي خطأ يقع فيه املطارد, سيمسُّ مجيعَ املطاردين الذين معه, كأن يستعملَ  :ثالثاً  
ه, أو يقوم بحركة غريبةٍ تثريُ انتباه  دُ العدوُّ موقعَ كن, فيحدِّ ال داخلَ السّ اهلاتفَ النقّ

  .املحيط
, فال بد من التسلّح باحلذر وإجياد  :اليقظة الدائمة )٤ حراسة دورية مهام كان امللجأ آمناً

واالنتباه, واإلبقاء عىل جاهزيّة النفس والسالح واللباس, واالستعداد أليِّ طارئ, سواء 
فإنّ عنوان املطارد الدائم منذ اللحظة األوىل النضاممه لعامل . كان امللجأ سكنيّاً أو جبليّاً 
 .حلذراملطاردين; هو اليقظة وا

هم  بِيتون يف خمابئهم دون أن جيعلوا ألنفسِ وقد شهدنا مجاعاتٍ من املطاردين, يَ
ر أهنم  نوبات حراسة تقوم عىل محايتهم وتنبههم لكلِّ طارئٍ وجديد, وذلك حتت مربِّ

  .يقيمون يف مكان سكني, أو موقعٍ آمِن, وهذا خمالفٌ ألبسط قواعد املطاردة
ه للمتغريات البسيطة أن يُرهِ  ومن اليقظة املطلوبة ه وحسّ ه وبرصَ فَ املجاهدُ سمعَ

فاتِه  ه يف ترصّ ها للتحليل والتقييم, ليخرجَ منها باستنتاجاتٍ ختدمُ حوله, وأن خيضعَ
وحركتِه, فهناك كثريٌ من املطاردين استطاعوا النّجاة وإنقاذ إخواهنم عرب التفاهتم ملالحظةٍ 

ك دقيقةٍ من حوهلم, كانت كفيلةً بإيصاهلم إ ىل نتائج تفيد بأن املوقع غري آمن, فيكون التحرّ
, أو ما  ساً هم حدَ املناسب واالبتعاد عن اخلطر بناءً عىل ذلك, حتّى أصبحَ لد بعضِ

ادسة, ومن هؤالء األفذاذ, املهندس الشهيد  ة السّ ى باحلاسّ رمحه اهللا, ) حييى عياش(يسمّ
  .وهذا ال يكون بالنّوم واخلمول

اهد االنتباهُ إىل عدم ظهورِ أيّة إضاءة من املخبأ, خصوصاً إن كان فعىل املج  :اإلضاءة )٥



٤٦ 

 

هة, أو البيت غري املسكون; كاملنزل املهجور, فاإلضاءةُ يف مثل  , أو يف املالجئ املموَّ جبليّاً
هذه األمكنةِ تشري إىل وجود أناسٍ فيها, وسواء كانت اإلضاءة شديدةً كإشعال الكهرباء 

انت صغريةً كإشعال سيجارة, فإهنا حمظورة, إال أن يأخذَ املجاهدُ أعىل أو إيقاد النّار, أو ك
ب منه الضوء مِ اإلغالق ال يترسّ كَ   .درجاتِ احلذر, بحيث تكونُ اإلضاءةُ يف جوٍّ حمُ

وكلنا يعلم حماذيرَ االتّصاالت,  :عدم إجراء أي اتصال من داخل السكن أو حميطه )٦
لكية و الّالسلكية, إضافةً إىل إمكانيّة معرفة صاحب وإمكانيّة تعقب االتصاالت السِّ

وت, مما يعني أنّ أيَّ اتصال من داخل  ى علميّاً ببصمةِ الصّ وت, من خالل ما يسمّ الصّ
ه يف بقعةٍ معيّنة, ووضعِها  امللجأ وحميطِه سيؤدّي إىل كشفِ موقعِ تواجد املطارد, وحرصِ

وهناك مزيدٌ من التّفصيل . ب من فيه, ورض)خرق امللجأ(حتت املراقبة األمنيّة, وبالتايل 
  .الذي سيأيت الحقاً ) قطع اخليوط(هلذه النقطة يف باب 

فإذا ظنَّ  املجاهد أن أُناساً   :االنسحاب من امللجأ يف حالة االشتباه بانكشاف أمره )٧
علموا باملوقع, أو ساوره الشك أن أخطاءً حصلت أدّت إىل افتضاحِ أمره, فعليه أن 

 كثرياً أو يقبل باملراهنة عىل عدم صحة املعلومة, يسارع إىل اخلرو ج منه, وأن ال يرتوّ
تُ عليه الفرصةَ باالنسحاب, فيقع املحذور   .ألن ذلك قد يفوّ

ري داخل امللجأ لقاءاتٍ تنظيميّة )٨ ,  :أن ال جيُ اً وإن كان ال بد, ففي حاالتٍ حمدودةٍ جدّ
  .تفصيل ذلك) أمن املقابالت(باب  ويف. ويف أضيقِ نطاق, مع اتّباعِ أقىص درجاتِ احلذر

كأن تتوقّفَ سيارةٌ جديدةٌ أمام امللجأ  :أن ال تستجدَّ حول امللجأ أمورٌ تثري انتباه املحيط )٩
بشكلٍ دائم إضافة إىل سيارة صاحب املنزل, ومل تكن توقّفتْ قبل ذلك, أو أن يظهر 

يبة وتدعو املحيط إىل شخصٌ يف حميط املنزل حيرسه ويراقبه, أو أي حركة أخر تثري الرّ 
  .االعتقاد أن أمراً جديداً طرأ عىل املنزلِ وأهلِه

وتينَه أثناء وجود املطارد عنده )١٠ وهي استكاملٌ للنقطة  :أن ال يغريّ صاحبُ املنزل رُ
السابقة, كأن يتوقّف عن اخلروج إىل عملِه, أو يمتنع عن استقبال الضيوف عنده, أو 
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جريانِه, أو يضاعف أوقات سهره يف بيتِه, أو غري ذلك يتوقف عن اخلروج إىل السهر مع 
  .من ممارساتٍ تلفت النظر وتثري الريبة, فتستجلب املراقبة

ومن التجارب التي حدثت مع بعض اإلخوة املطاردين, أن صاحب بيت يقيمون 
, ختتلف عام كان حيرضه يف  فيه أصبح حيرض معه إىل املنزلِ كمياتٍ كبريةً من الطعام يومياً
هم دقّقَ النظر ملا  ه عائلتُه الصغرية, فلو أنّ أحدَ األيام العادية, وبحجمٍ ال يمكن أن تستهلكَ

  .احتاج إىل طولِ تفكري ليستنتجَ أن ضيوفاً دائمِني عنده حيتاجون كلَّ ذلك
هم )١١  :إذا كان للمجاهد أكثر من ملجأٍ يبيت فيه, فال يُعلِم أصحاب تلك املالجئ ببعضِ

ا حرض, وذلك حتى تبقى اخليوط وال يُعلمهم حني  ه, أو من أهيِّ انتقاله إىل أي ملجأ سيتجّ
هم إىل فسادِ عددٍ من املالجئِ دفعةً واحدة   .بينهم مقطوعة, فال يؤدي اعتقالُ أحدِ

الح أو الذخرية يف املكمن الذي خيتبئ فيه املطارد, )١٢ ية كبرية من السّ  عدم وضع كمّ
ية الّتي تفي بالغرض عيقاً له يف إدخاهلا واالكتفاء بالكمّ , وذلك حتى ال تكونَ مُ

ها, ولكي ال تكونَ اخلسارةُ كبريةً يف حال حدثت مدامهةٌ مفاجئةٌ للمكان   .وإخراجِ
ثون بام  :عدم إظهار السالح أمام األطفال من أصحاب السكن )١٣ فاألطفال يتحدّ

, وبطبيعة ا اساً اً وحسّ عونَ عن احلديثِ مهام كان ضارّ حلال ال يُسألون يشاهدون, وال يتورّ
م بكلِّ وسيلة, وخصوصاً إذا رأوا ما  م وكتامهنِ عام يقولون, وال يمكن ضامن سكوهتِ
هم ويعتربونه جديداً غريباً عليهم, بل إنّ اخلونةَ وعمالءَ االحتالل دأَبوا عىل  يلفت انتباهَ

م, وعن هم  اسرتاقِ املعلومةِ من األطفال, من خالل سؤاهلم عام يرونَه داخلَ بيوهتِ ارِ زوّ
ادِ منازهلم   .وروّ

افعَ اآلخرَ للتّنبيه والتحذير من خطر األطفال يف هذا املجال, أنّ الكثريَ من  ولعل الدّ
دون به وحيذرون يف إظهاره  املطاردين يتهاونون هبذه الفئة, فيُظهرون أمامَهم ما قد يتشدّ

  .أمام الكبار
رة داخل املالجئ السكنية )١٤ ن وخصوص :عدم وضع مواد متفجّ اً يف البنايات التي تتكوّ
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ة شقق وأدوار, فإذا حدثَ خللٌ راحَ ضحيّته أبرياءٌ وعائالت, حيث إنَّ املكانَ  من عدّ
ةُ  قق اخلاليةُ واألماكنُ النائيةُ والبناياتُ املستقلّ األنسبَ لصناعةِ وحفظ املتفجرات; هو الشُّ

  .وغري املسكونة
, أنْ يراجع صاحب فعىل املجاهد إن كان   :مراجعة صاحب املنزل )١٥ امللجأ سكنيّاً

املنزل ويسأله دائامً فيام حيدث معه من أمور مريبة أو أحداث غريبة, كأنْ يشعرَ بأنّ البيتَ 
مراقب, أو أن عميالً رآه يف وضعٍ غري طبيعي, أو أن يقع هو يف خطأ; ألنّ صاحبَ البيت 

رجاً أو خوفاً أو حتى في هذه املعلومات عن املطارد حَ حرصاً عىل إبقائه عنده بدافع  قد خيُ
حمبته له والرغبة يف العمل يف سبيل اهللا, لكنّ هذه الرغبةَ وهذا الدافع قد يصل به 

  .وباملطارد إىل اهلاوية
وذلك كي يتدارك بعض األخطاء التي قد  :تثقيف صاحب املأو بثقافةٍ أمنيّة كافية )١٦

ف يف حال وقع يف ا ه بكيفيّة الترصّ وال  .العتقال أو تعرّض أليِّ خطريقع فيها, وتبصريُ
ر الذي يتعلّق بمسألةِ اإليواءِ واالعتقال  دْ نقصد هنا أن يعطيَه دورةً أمنيّةً متكاملة, إنام بالقَ

ضَ له   .وما يمكن أن يتعرّ
ةَ مكثِه يف مكانٍ واحد )١٧ ة يبقى من  :ننصح بأنْ ال يُطيلَ املطاردُ مدّ إال أنّ حتديدَ هذه املدّ

ة املجاهد و   :من حوله, إذ أنّ الفرتة قد تطول أو تقرص, بناءً عىل اعتبارات عديدة, منهامهمّ
 .مد االلتزام بالقواعد األمنيّة 
 .عدم الوقوع يف أيّة أخطاء تكشف امللجأ 
 .قدرة املستضيف عىل استضافة املطارد 
         .حجم حركة املطارد خروجاً ودخوالً من امللجأ 

  
, فمن اجليّدِ لفتُ ال نظر إىل معرفة طبائع املدن التي يُقيم فيها املطارد من وختاماً

حيث السكن, والنظر إىل ما هو جديد, ففي بعض املدن ال يمكن للمجاهد أن يستقلَّ 
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ه صوبَه بشكلٍ فوري, بينام يف مدنٍ أخر يمكن  ها, ألنّ األنظارَ تتجِّ بشقةٍ ويستأجرَ
  .حفيظة أحدٍ من جريانِهللمجاهد أن يستأجر فيها ما يشاء دون أن يثري ذلك 

, ه أن يُؤوي مطارداً ـيَ لنفسِ ضِ هها إىل كلِّ أخٍ رَ ه وأهلَه  وكلمةٌ نوجّ ضَ نفسَ وأن يعرّ
ياع إنّ لك : خلطرِ االعتقال أو االغتيال أو املالحقة, وبيتَه وممتلكاتِه خلطر اهلدم والضّ

ا واآلخرة, فلعلك األجر من اهللا تعاىل, والدعاء من إخوانك, والعز والفخار يف الدني
, هلم درجات «: دخلتَ فيمن قال اهللا فيهم والذين آووا ونرصوا أولئك هم املؤمنون حقاً

ه ومالِه  , »عند رهبم ومغفرة ورزق كريم ولعلّك تصلُ بعملك هذا درجةَ املجاهدِ بنفسِ
ه   .وولدِ

مها إىل كلِّ جماهدٍ مطاردٍ آواهُ بيتُ أحدِ إخوانه تقابلِ ال  :ومهسةٌ أخر, نقدّ
جل الّذي محاك والبيت الذي  اإلحسانَ باالستهتار, والتّضحيةَ بالتّفريط, فتعرّض الرّ
آواك للخطر, فاحفظه بسلوكك وحرصك, واحفظه يف التحقيق إنْ وقعتَ يف األرس, فال 

  .تعرتف عليه وتوقعه معك, فتكون ممن قابل اإلحسانَ باإلساءة
  .واهللا من وراء القصد

  
*      *      *  

  



 

  
  



  
  
  
  

 ثالثالفصل ال
 قطعُ اخليوط الدالّة عىل املطارد
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  الفصل الثالث
الّة عىل املطارد   قطع اخليوط الدّ

  

إنّ احلربَ الدائرةَ بني املجاهد املطارد, وبني أجهزة العدو املختلفة, هي حربٌ 
رشسةٌ تُستخدم فيها خمتلفُ األساليب والتقنيات احلديثة, إضافة إىل الطاقة البرشية, كل 

ع ا لعدو أثناء ذلك عن استخدام كلِّ أسلوب ذلك من أجل الوصول إىل املطارد, وال يتورّ
ؤوبَ واملتواصلَ هو همُّ املطارد األكرب  ليوقعَ أكرب  خسيس, ويف املقابل فإنّ العملَ الدّ

  .اخلسائر يف صفوف االحتالل وأذنابه
هي حربٌ أمنيّة  ـ االحتالل والطاردـ  من هنا, فإننا نجد أنّ احلربَ الدائرة بينهام

ى العدوُّ فيها إىل البحث عن األخطاء وتتبّع اخليوط التي تقودُه إىل بالدرجة األوىل, يسع
هدفه, بينام يعمد املجاهد إىل التسلّح باحليطةِ واحلذرِ وعدم ترك أيِّ أثرٍ يوصل العدو إىل 
ه يف حربه, وبام أن العدو هو صاحب التّفوقِ املادّيِّ بام يملكه من طاقاتٍ  معلومةٍ تفيدُ

وتقنيات, تدعمها شبكةٌ واسعةٌ من العمالءِ واملتساقطني, فإن قدرتَه  وقدراتٍ وإمكانياتٍ 
عىل الوصول إىل هدفه كبرية, وباملقابل فإن عمليةَ إخفاءِ اآلثار وقطعِ اخليوط وعدم ترك 
دةٌ وصعبة, وال حتتملُ أنصافَ األخطاء فضالً  األدلّة التي يقوم هبا املطارد, هي عمليّةٌ معقّ

اخي واالستهتار الّذي يعد مقتالً يف قاموس املطاردعن األخطاء, ناهي   .ك عن الرتّ
ها لتعامله  ونحن سنتناول يف هذا الباب بعضَ الضوابط التي جيب عىل املطارد اتّباعُ
تُ الفرصَ عىل االحتالل  راً أعىل من األمن, وتفوّ مع املحيط, والتي تضمن له قدْ

  .لوصول إىل املجاهدباحلصول عىل املعلومات واألدلّة التي تقوده ل
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لة بالعائلة: أوالً    الصِّ
  

, وعاطفتُه هذه  يعلم رجلُ املخابرات بالعلم والتّجربةِ أنّ اإلنسان بطبعه عاطفيّ
ة الفلسطيني يملك من  تدفعه للعمل بمقتضاها, ويعلم كذلك أنّ اإلنسانَ العريبّ وخاصّ

ه للقاء هبم والتواصلِ معهم  العاطفة املتدفّقة اجتاه أهلِه وذويه ما ال يملكها غريه, كُ فتحرِّ
  .واالطمئنان عليهم

ك هبذه الثغرة واستغالهلا أبشع استغالل,  ولذلك فقد اجتهدَ االحتاللُ للتّمسّ
ه وأذنابه وجيشه  عَ أهل املطارد حتت أعني الرقابةِ ليلَ هنار, ووظّفَ يف ذلك عمالءَ ووضَ

ه من أدوات وتقنيات حديثة; ك اتِه وما يملكُ أجهزة ضبط, ومراقبة هواتف, وقوّ
  .وطائرات استطالع, ورصد ومتابعة

 , ثم إنّه عمد إىل إخضاع األهل لضغوطاتٍ نفسيّة وجسدية كثرية, باالعتقال تارةً
وبالتّهديد تارةً أخر, وبالتّحقيق تارةً ثالثة, كلّ ذلك يدعونا للوقوف عىل قاعدةٍ ذهبيّة 

ه صول إىل املطارد, وهي كان لعدم اتّباعها أبلغ األسباب يف الو أن ال يسمح املطاردُ لنفسِ
ةِ معلومةٍ تفيد بمكانه أو كيفيّة  بلقاءِ أهلِه مدفوعاً بعواطفه, وأالّ يُطلعَ أهلَه عىل أيّ

  .الوصولِ إليه
قني يف جهاز  ويكفينا داللةً عىل أمهية هذه القاعدة, تلك العبارة التي قاهلا أحد املحقّ

اباك, أثناء حتقيقِ  ه مع أحد األرس, وذلك يف معرض احلديث عن وقوع املطاردين الشّ
رة ألهلهم, حيث قال له وبعدين معكم, بدكمّش «: يف أيدهيم بسبب زيارهتم املتكرّ

  .ولألسف, يبدو أنّنا فعالً ال نريد أن نتعلّم. »!تتعلّموا
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  :االعتامد عىل األقارب وأصحاب االنتامء املكشوف  
ة األسامء التي يبحث عنها االحتالل لتصفيتهم أو مع دخول املطارد يف قائم

اعتقاهلم, فإن أجهزة األمن تبدأ بعملية حرصٍ وإحصاءٍ للدوائر التي حتيط باملطارد, والتي 
ا , ثم يضعها حتت الرقابة  يغلب أن يلجأَ إليها ويتواصل معها وحيتمي هبا, فتعينُه بقدراهتِ

ل هذه الدوائر هي األه بني, فإذا بشكل أو بآخر, وأوّ ل واألقارب واألصحاب املقرّ
ضاقت السبل باملطارد, وأغلقت يف وجهه األبواب, أو احتاج إىل من يعينه يف تدبري 

ه إليهم; وعندها تكون املخابرات له باملرصاد   .شؤونه, كان التوجّ
بني, أو أولئك الّذين يَعرف  وال نقصد بذلك أن ال يلجأ األخ إىل أصدقائه املقرّ

اجلميع, أو من تربطه هبم أيّة صلة قرابة, إنام أردنا أن نقول; أنّه ال بد من االنتباه  انتامءهم
إىل أن هذه الدوائر أكثر خطراً من غريها, وأن اللجوء إليها ينبغي أال يكون إال بعد أن ال 

, وبعد أن يتّبع املجاهد وإخوانه أسباب احليطة والقواعد األمنية  جيد املطارد عنها بديالً
يه من احتامل وجود رقابةو ر بأنّ الرقابة عليهم .. اإلجراءات الكافية, التي تَقِ عىل أنني أذكّ

  .قد تكون موجودة دون أن يشعروا هبا
  

ـر     :الـتّـنـكّ
يه الكثري من املخاطر,  من اإلجراءات األمنيّة التي تعطي املطارد ساتراً وقدرةً تَقِ

راً بزيٍّ  وشكلٍ غري الذي اعتاد اخلروج به, بحيث ال عدم خروجه من ملجئه إال متنكّ
يتمكّن النّاظر إليه من معرفته, حيث أنّ هذا األسلوب حيميه من عيون العمالء املنترشة 

وقد . الباحثة عن صيد, وتقيه من املصادفات التي قد تقوده إىل اصطدامٍ بجنود االحتالل
راً بن ر ظهورُ املطارد متنكّ فس الطريقة, بل جيتهد يف تغيريِ يكون من األنسب أن ال يتكرّ

ره بشكلٍ دائم, وهلذا احلديث تفصيلٌ أكثر, يف باب  أمن التنقالت (أسلوب تنكّ
  ).واملقابالت
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ك اآلثار التي تكشف فاعلها     :تَـرْ
إذا تواجد املجاهد يف موقعٍ ناءٍ أو جبيل, فإنه قد يستخدم من األمور ما جيعله خيلّف 

, كبقايا طعام,  فإنّ اإلجراءات ... أو يشء من فراش ولباس, أو غري ذلكمنها آثاراً
ـاً منها قد يكون دليالً يقود  األمنية تتطلّب منه أن جيتهدَ يف إخفاء أيِّ أثر, وأن يعلم أنّ أيّ

غُرت اآلثار; فإن االحتالل هيتمُّ هبا ويسرتشد من خالهلا   .االحتالل إليه, فمهام صَ
, وعدم ترك أي من اآلثار, يف موقع ومن باب أوىل أن يكون االهتامم مضا عفاً

: ويف ذلك رشح وافر يف بابني. العمليّة اجلهادية, أو يف أرضِ مواجهةٍ شارك فيها املجاهد
  ).أمن العمليات(و ) أمن املخابئ(

  

  :االسم احلركيّ   
يستخدم املجاهد أساليبَ عديدةً إلخفاء حقيقة شخصه, وعدم تعريفها عىل املزيد 

معه, ومن تلك األساليب; استخدامه اسامً حركيّاً يتعامل به مع املجموعات  من املتعاملني
  .واألشخاص الّذين يتّصل هبم

ولزيادة األمن, وضامن عدم انكشاف اسمه احلقيقي, فإنه يتوجب عليه أنْ يتعامل 
ة أسامءٍ حركيّة, فمع كل جمموعةٍ يكون له اسمٌ خاص, بحيث ال يشرتك مع أكثر من  بعدّ

نه إذا حدث خللٌ كَشفَ اسمَ املجاهد عىل أبنفس االسم, وفائدة ذلك تكمن يف جمموعة 
إحد املجموعتني أمام أجهزة األمن, فإهنا ال تصلُ إىل نتيجة سليمةٍ وبدهيّةٍ لكشف 

  .عالقاته مع باقي األشخاص واملجموعات
  

*      *      *  
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  ةـالنّقاط امليت: اً ثاني
  

ا عىل التقليل من اخلطوط املفتوحة بني أطراف العمل تعمل النقطة امليتة بأشكاهل
اجلهادي, واحلدّ من كشف العاملني عىل بعضهم, وهذا بدوره يقلّل من اخلسائر التي قد 
, فيتوقّف عند النقطة  اً أليِّ اعرتافٍ قد يستجدّ ترتتب عىل اعتقال أحدهم, ويضع حدّ

  .امليتة دون أن يكشف ما بعدها
  :طة امليتةالتطبيق العميل للنق 

حتى تؤدي النقطة امليتة دورها بشكل سلس, وبغري إشكاالت, ال بدّ هلا من أنْ 
وع يف العمل هبا, ومن هذا اإلعداد, أن يتّفق الطّرفان : تكون مكتملةَ اإلعداد, قبل الرشّ

ستقبِل, عىل التايل ل والـمُ رسِ   :الـمُ
د حميط النقطة فقط, بل جيب أن يتّفقا عىل مكان النقطة امليتة بشكل دقيق, بحيث  .١ ال حيدّ

عني النقطة, كي ال يضطر األخ للبحث عنها, وكذلك عليهام أن يتّفقا عىل املكان البديل 
  .الّذي قد يضطر إليه األخ يف حالة انكشاف أمر النقطة األصلية

ة  .٢ األوقات التي يتم فيها شحن وتفريغ النقطة, وقد يتّفقا عىل ذلك باأليام, أو بمدّ
د يكون التحديد دقيقاً حتى ال يعطى األخ املستقبِل إال دقائق معدودة يستلم طويلة, وق

, إال أن للنموذج األول  الرسالة خالهلا, وهو النموذج األفضل واألكثر استخداماً
  .استخداماته

كام أن عليهام االتفاق عىل اإلشارة اخلاصة, التي تشري إىل أن الطرف الثاين استلم الربيد  .٣
ل, وذل د الطرف األول من أنّ الّذي أخذ الربيد هو الطرف املقابل املرسَ ك حتى يتأكّ
  .وليس غريه
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واالتفاق كذلك عىل اإلشارة اخلاصة التي تدل عىل أنّ النقطة امليتة يف خطر, وجيب  .٤
 .عدم العودة إىل استخدامها, والعدول عنها إىل النقطة امليتة البديلة

  

 :أقسام النقطة امليتة 
  :ثالثة أشكال, نذكرها فيام ييل بالتّفصيلللنقطة امليتة 

 :ةـالنّقطة امليّتة الطبيعيّ  ) أ
تّفق عليه لوضع املواد املتبادلة فيه دون إجراء تعديل عليه, وإن لزم  هو املكان الذي يُ
, وهلذا  فيكون تعديالً بسيطاً شكليّا, ذلك أن املادة التي ستوضع فيه لن متكث فيه طويالً

 :ة رشوط, هيالنوع من النقاط امليت
ل أن تكون نائية ليسهل  .١ , وبعيدة عن أيدي العابثني, ويفضّ أن تكون معزولةً نسبياً

وضع واستالم املادة منها, وإن كان باإلمكان; أن تكون يف مناطق عامة, مثل احلاممات 
العامة, أو املساجد, أو املتنزهات واحلدائق العامة, وذلك كلّه يعتمد عىل طبيعة املواد 

 .دلة وحجمهااملتبا
أما شكل النقطة امليتة, فهو بحر من اخليال, يمكن أن يسبح فيه املجاهد فيخرج  .٢

املهم أن تكون مجيعها غري ملفتةٍ للنظر, أو مثرية للريبة بحيث تدعو ! بأفكارٍ ظريفةٍ غريبة
ولقد استخدم املجاهدون إضافةً إىل ما سبق ذكره من مواقع عامة . الناظر إىل العبث هبا

واملطلوب عىل كل حال, إجراء يشء من التمويه  .تاً مهجورةً وأشجاراً وأسواراً عامةبيو
ل, كأن يكون يف علبة كوال, أو حذاء, أو فتحةٍ يف  "املتّفق عليه" يف إخفاء الطّرد املرسَ

 .السور, أو ماسورة, أو حتت حجر
فا االتصال أن ال تكون النقطة امليتة ذات مدخل واحد, بحيث نضمن أن ال يلتقي طر .٣

أثناء عملية التسليم, فعندما تكون النقطة ذات مدخلني, فإنه يكون لكلّ طرف طريقه 



٥٩ 

 

الذي يضمن له عدم مصادفة الطرف اآلخر, ويمكن جتاوز هذه املالحظة باالتفاق عىل 
 .وجود فارق زمني بني الشحن والتفريغ

هة, ألن هذا ضامن سالمة حميط النقطة امليتة, بحيث تكون يف أماكن غري مشبو .٤
 .الصنف يتمتّع بحسٍّ أمني جيعله يلحظ أي حركة غري طبيعية

أال تكون النقطة امليتة ذاهتا قد استخدمت سابقاً وتم االعرتاف عليها, حتى لو كان  .٥
 .االعرتاف قبل زمن طويل

إمكانية الوصول إليها بسهولة دون جلب األنظار, وكذا االنسحاب, إذ أن هذه  .٦
 .والتفريغ النقاط رسيعة الشحن

  

  :النقطة امليتة املصطنعة ) ب
وهي النقطة امليتة التي يقوم املجاهد بإعدادها لعملية استالم وتسليم الطرود الكبرية 
, كالسالح واملتفجرات, وذلك لصعوبة إخفاء مثل هذه املواد يف أماكن  احلجم نسبياً

شى عليها من الوقوع يف يد الغري , ألنّه خيُ ة مسبقاً , ورشوط هذا النوع من طبيعية غري معدّ
 :النقاط امليتة

 .أنْ تكون معزولة عن الناس, ونادراً ما يصلون إليها  .١
ةً بأيدي املجاهد املسؤول عنها, بحيث تتناسب مع طبيعة املهام التي   .٢ أنْ تكون معدّ

 .ستُستعمل هلا, وأن تكون مغلقةً بشكل جيد
 .أنْ تكون متقنة التّمويه, وغري قابلة للكشف  .٣
ونَ خلف ساتر, حتى يتمكن الطرفان من الشحن والتفريغ باطمئنان, خصوصاً أن تك  .٤

  .أنّ هذا النوع من النقاط امليتة يأخذ وقتاً أطول لعمل ذلك
دفن برميل يف أرض ترابية, ويكون هذا الربميل حمكم : وكمثال عىل هذه النقاط 
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اً ب  .أوراق الشجر واألعشاباإلغالق, بحيث ال ينفذ املاء والرطوبة إليه, وأن يكون مموهّ
 

  :حماذير يف التعامل مع النقاط امليتة  
احذر من الفضول والسعي إىل معرفة الطرف اآلخر من خالل رصد النقطة مثالً, أو   .١

إياكَ إياك من ذلك, وإال . حماولة االطّالع عىل ما حيويه الظّرف املنقول إن كان يعود لغريك
 .أصبحت النقطة حيّةً وليست ميتة

 ذر من إطْالع أحد عىل موقع النقطة امليتة, فإنّ األصل أالّ يعرفها أحد غري املرسلاحل  .٢
 .واملستقبل

 .ال ترتدّد عىل النقطة امليتة يف غري مواعيد العمل املتفق عليها, ألن ذلك يثري الشبهة  .٣
جيب عدم إرشاك أكثر من جمموعة يف نقطة أمنية واحدة, ألهنا تؤدي إىل كشف   .٤

 . بعضها, والوقوع يف حماذير كثريةاملجموعات عىل
إيّاك من عدم االلتزام باملواعيد املتّفق عليها, ألنّ ذلك يؤدّي إىل خطر ضياع املادة,   .٥

دت  جِ وقد يؤدّي إىل التقاء األطراف; املرسل واملستقبل, وذلك منافٍ للهدف الذي وُ
 .النقطة من أجله

ل يف إرباك وحرية, عدم التهاون يف وضع إشارة االستالم, حتى ال يق  .٦ ع الطرف األوّ
ة بوجود خطر يف التعامل مع النقطة  .وكذلك عدم التّهاون يف وضع اإلشارة اخلاصّ

جدَ اإلخوة   .٧ ال بدّ من االتفاق عىل نقطة ميتة بديلة, حتى إذا تم رضب النقطة األوىل; وَ
, بدالً من تقطّعِ اخليوط والوقوعِ يف حرية   .بديالً جاهزاً

  :تطبيق ميداين 
, سيقوم الطرف األول; حممد, بشحنها يف متام )×(نقطة ميتة  , متّفقٌ عليها مسبقاً

ه الطّرف الثاين; أمحد, لتفريغها يف ) ٦:٥٠(الساعة السادسة ومخسون دقيقة  , وسيتجّ مساءً
أثناء ذهابه وإيابه, ويسلك ) س(يسلك حممد الطّريق  .مساءً ) ٧:٠٠(متام الساعة السابعة 
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  .حتى ال يكون بينهام لقاء) ص(أمحد الطّريق 
يضع حممد الرسالة يف الوقت املحدد, ثم يغادر, ويف متام الساعة السابعة والربع 

ها بالفعل ) ٧:١٥( د من أنّ النقطة قد تمّ تفريغُ يعود حممد إىل موقع النقطة امليتة ليتأكّ
ندئذ يكون ووضعت اإلشارة املتّفق عليها, وإال فإنه يأخذ الرسالةَ معه ويغادر, وع

ل  االتفاق مسبقاً عىل أنّ عملية االستالم والتّسليم إذا مل تتمّ يف موعدها, فإن املوعد يؤجّ
, وبالطريقة ذاهتا, يف نفس النقطة أو يف  لثالثة أيام مثالً يف متام الساعة اخلامسة مساءً

  .غريها
  :وأخرياً نختم بمالحظاتٍ ثالث 

ري فحص :األوىل ة من الزمن, ال بدّ للخلية من أن جتُ اً أمنياً للنقطة امليتة كل مدّ
د من عدم وجود أخطاء,  وذلك عرب مراقبتها ومراجعة اإلجراءات األمنيّة املتّبعة, والتأكّ

  .وعدم حدوث حركات أو إشارات مريبة أو أيّة مالحظة أخر يروهنا مناسبة
ة من الزمن أنْ تستبدلَ النقطة امل: الثانيـة يتة, حتى لو مل يتم إنّ عىل اخللية بعد مدّ

كشف أمرها, وذلك ألنّ التكرارَ الطّويلَ قد يؤدّي إىل وقوع اخلطأ, كام أنّ النقطةَ قد 
, دون أن يشعر املجاهدون بذلك, وبالتّايل فإنّ  تكون مكشوفةً لالحتالل, وهي مراقبةٌ

ها يُفسد عىل االحتالل خطّته   .تغيريَ
حترقَ النقطة امليتة بعد تركها, بل ال بدّ من أنْ  إنّ من املحظورِ عىل اخللية أنْ  :الثالثة

, وال تكشف أمرها ولو  ها بشكلٍ غريِ ملفت, أو تتخلّص منها وال ترتك هلا أثراً تُتلفْ
ـدْ يستخدمها, وهذا  ـعُ باحلديث عنها, إذ أنَّ البعضَ قد يستسهل احلديث عنها ألنه مل يَ

  .خطأ
  

  ):اللقاء امللثّم(النقطة امليتة املجازية  ) ت
مها  د, دون أنْ يعرفَ أحدُ وهي تعني; اللقاء بني طرفَـي العالقة يف مكان حمدّ



٦٢ 

 

ران بغري أشكاهلام املعتادة, وهناك الكثري من  اآلخر, وذلك ألهنام يلبسان األقنعة, أو يتنكّ
فوا عىل بعضهم, بل عرب لقاء ملثّم  اخلاليا املجاهدة التي أدارها قادة الكتائب دون أن يتعرّ

  . ون فيه احلاجاتيتداول
وهناك شكلٌ آخر للنقطة امليتة املجازية, فقد تكون عىل شكلِ لقاء طبيعي بني اثنني, 
ال يعرف أحدمها اآلخر, أيْ أنّ كلَّ واحد منهام من منطقة خمتلفة, يلبسان ثياباً بمواصفات 

يكون جواب متّفق عليها حتى يسهل اللقاء بينهام, ثم يكون بينهام كلمة رس يقوهلا األول, ف
معك : الطرف الثاين غري منطقي, وذلك حتى نتجنب املصادفة, فمثالً إذا سأل األول

  .ثم يكون االستالمُ والتّسليمُ واالنرصاف! مش عطشان: ولعة?, فريدّ عليه الثاين
عىل أنّ هذا اللون من النقاط امليتة له حماذير تزيد من خطورته, وله إجيابيات تزيد 

ر باملالحظات التاليةمن فاعليته, ولتج   :نّب حماذيره فإنّنا نذكّ
ضه للخطر, سواءً  .١ االلتزام التام باملواعيد, ألن انتظار أحد الطرفني لفرتة طويلة قد يعرّ

راً بني الناس  .كان ملثّامً بمكان ناءٍ أو متنكّ
ف عىل الشخص .٢ مةً للتعرّ ر, حتى ال يكون الشكل مقدّ  .إتقان التنكّ
ر حينئذٍ للنقطة احليّةأن ال يكون الطّرفان م .٣  .ن منطقة واحدة, فال مربّ
ة املعروفة لد معظم الناس .٤  .أن ال يكون أيٌّ من الطرفَني من الشخصيات العامّ
 .أن ال يكون أليٍّ منهام عالمة واضحة يف جسمه أو حركته أو صوته .٥
مَ هبا كلٌّ من الطّرفَني .٦  .عدم إظهار وسيلة النقل التي قَـدِ
 .لة قبل االنرصافحتديد موعد املقاب .٧
  .إنجاز املهمة بأقرص وقت ممكن, وعدم اإلطالة أو املامطلة فيها .٨
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  لكرتونيةاالتصاالت اإل: اً ثالث
اء القاتل, واخلطأ موضوع االتصاالت اإل لكرتونية, بأشكاهلا املختلفة, هو الدّ

حيسب له  األكثر انتشاراً بني صفوف العاملني يف حقل اجلهاد واملقاومة, واخلطر الذي ال
  ..العاملون حساباً 

نا يف هذا املوضوع, باحلديث عن خماطر االتصاالت اإللكرتونية  ولنبدأ كالمَ
صه بحكمةٍ تقول ت املعلومة : وحماذيرها, وطرق االستخدام اآلمن هلا, ونلخّ متى خرجَ

وبام أن املجاهد أصبح يف عداد املطاردين; فقد أصبح . إىل اهلواء, أصبحت ملك اجلميع
, وإن مل حيوِ هذا االتصال أيّة معلومةاال   .تصال بالنسبة إليه يمثّل خطورةً
  :حماذير االتصال الصويت 

لقد أصبح من املعلوم بداهةً أنّ لكلِّ صوتٍ بصمةً متيّزه عن غريه من األصوات, 
وأن األجهزة العلمية احلديثة متلك قدرةً عىل التمييز بني هذه األصوات, ولذا فإن 

اهد لصوتِه يف االتصاالت اهلاتفيّة وخصوصاً اجلهاديّة منها; يضعه يف دائرة استخدام املج
 :ويمكننا أن نقول أنّه عند إجراء مكاملة صوتية فإنّ أجهزةَ العدو تقوم بام ييل. اخلطر

حتديد صاحب الصوت, فإذا كان من األصوات املطلوبة; يتمّ العمل ملعرفة ما حتويه  .١
 .فيده العدو منهااملكاملة, وما يمكن أنْ يست

 .تسجيل املكاملة بحيث يمكن اسرتجاعها يف أية حلظة عند احلاجة .٢
حتديد رقم املتصل واملستقبل, حتى إذا كان الصوت ألحد املطلوبني بدأت مراقبة  .٣

 .الطرف اآلخر من املكاملة ألنه أصبح حتت الشبهة أيضاً 
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 :, ويتمّ ذلك عرب)اهلاتف النقال(حتديد موقع االتصال  .٤
د الربج الذي يغطّي   ج البث التي ترسل وتستقبل من اجلهازأبرا −  أ ال, حيث حيدَّ النقّ

هذا اجلهاز, ثم يتمّ حتديد موقع الربج, واجلهة أو املنطقة التي تقع حتت تأثري خدمته, 
وبالتايل حتديد منطقة واسعة نسبياً يقع اجلهاز داخل حدودها, وكلام كان عدد األبراج 

 .طارد أكثر; كان حتديد املوقع أكثر دقّةالتي تستقبل من جهاز امل
صة هلذا النوع من املتابعات اإللكرتونية, والتي  −  ب صد واملراقبة املخصّ طائرة الرّ

واريخَ   يمكنها حتديد موقع اجلهاز بدقّة أكثر من األبراج, بل يمكنها أنْ تطلقَ الصّ
هة وبدقة متناهية, متّبعة موجات البث الّالسلكي لرضب اجلها ز الذي حيمله املوجّ

  .املطارد, كام حدث مع بعض اإلخوة من مطاردي مدينة نابلس
وجيدر التنبيه إىل أنّ بعض أنواع طائرات الرصد احلديثة تمّ تطويرها بشكل كبري, 
غرية ها ال يتجاوزُ حجمَ الطّيور الصّ  .بحيث ال يمكن سامع صوهتا أو رؤيتها, بل إنّ حجمَ

ما هو واضح ويأخذ العدو منه املعلومة بدون حتليل, فمن املكاملات : حتليل املكاملة .٥
ومن املكاملات ما جتتهد أجهزة األمن . وفاعلُ ذلك يستهرت باألرواح قبل املعلومات

ث, وقد استفاد العدو من  الصهيونية يف حتليله للخلوص منه إىل ما قد يرمي إليه املتحدّ
نوا يستخدمون الكثري من جتارب سابقة واعرتافات بعض املطاردين, تفيد بأهنم كا

انة: املصطلحات يف معاين غري التي حتملها, مثل وذلك عىل .... العريس, اهلدية, الرمّ
ع مئات املصطلحات املشاهبة يف األجهزة  سبيل التمويه, وبالتايل فقد قام االحتالل بوضْ

اصدة للمكاملات, حيث تقوم هذه األجهزة بتسجيل كل املكاملات  التي اإللكرتونية الرّ
ون من املخابرات عىل حتليلها   .حتوي هذه املصطلحات, ثم يعكف املختصّ

لَ أو  ر أنْ يستمعَ االحتالل أو يسجّ وقد يتبادر إىل ذهن البعض أنّه من غري املتصوَّ
حيلّلَ كلَّ هذا الكم اهلائل من املكاملات واملحادثات, ولكنْ ال بدّ أنْ نعلمَ أنّ جزءاً كبرياً 
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اتِ التّقنيّة تقوم بذلك من متابعة هذه  ت هو إلكرتوين, بمعنى أنّ األجهزةَ واملعدّ املهامّ
ا تستطيع أنْ تقومَ بمتابعة أضعاف هذا الكمّ من االتصاالت. آليّاً  ثمّ إنّنا نحبُّ أنْ . بل إهنّ

ي والّذي حيتاج إىل جهدٍ برشي, إنّام تقوم به طاقاتٌ وعقولٌ  دَ عىل أنّ اجلزءَ املتبقّ نؤكّ
ساتٌ ذاتُ عددٍ كبريٍ وإمكاناتٍ وافرة, فال يُستهان بكلِّ ذلك, بل إنّ وجممو عاتٌ ومؤسّ

قون  التّجربةَ القطعيّةَ أثبتَتْ إمكانيّة ذلك كلِّه, حتى إنّ العديد من األرس أسمعهم املحقّ
م يف املكاملات, وهناك العديد من املطاردين الذين اعتقلوا بسبب االتصاالت,  أصواهتَ

  .جموعات كُشفت بسبب ما حتدثوا به عرب اهلاتفوعرشات امل
  

  :حتذيران يف غاية األمهية 
ال .١ ت عىل حميطِه, و نقل   إنّ جهازَ اهلاتف النقّ طِرة, وهي التنصّ ه بخدمةٍ خَ يمكن تزويدُ

األصوات والكالم إىل رشكة االتصاالت وإىل أجهزة األمن املعنيّة, حتى قيل عن اجلهاز 
ال بأنّه العميل ال صغري, حيث أنّ بعضَ اإلخوةِ العاملني يُدخلونه معهم يف اجتامعاهتم النقّ

وأحاديثهم اخلاصة, دون أن يلقوا لذلك باالً, وبالتايل يكون اجتامعهم قد تمّ بحضور 
 !هذا العميل الصغري, والذي ينقل كلَّ حرفٍ قيل يف االجتامع بأمانةٍ وإتقانٍ وبثٍّ مبارش

ال عىل اتّ  .٢ صال مع مركز البثّ حتى وهو منزوع البطارية يمكن جعل جهاز النقّ
ال إنّام هو قطعةٌ  ر بأن اجلهاز النقّ حية, ولذلك جيب احلذر يف التّعامل معه, ونذكّ والرشّ
إلكرتونيّةٌ ختضع للتطوير بشكل كبري ورسيع, مما يعني أنّ ما نراه غري ممكنٍ اآلن, قد 

شيئاً من اخليال الذي لن يكون, أصبحت يكون ممكناً بعد حني, فاخلدمات التي كنّا نظنّها 
م التكنولوجي  .من بدهيّات التقدّ

  

  :طريقة االتصال اآلمن 
قلنا إنّ االتصال الصويت يف األعامل اجلهادية حمظور, إال أنّ املجاهد املطارد قد يلجأ 
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أو يضطر إىل احلديث مع أهلِه بني احلني واآلخر, وإلجراء هذا االتصال ال بدّ من اتّباع 
دٍ متباعدة, ال تقل عن األشهر, وأن أ دَ عىل درجات احلذر, وأن ال يكون االتّصال إال يف مُ

ال تستغرقَ املكاملة فرتةً زمنيّـةً طويلة, ونَذكرُ هنا طريقةً آمنةً لالتّصال مع األهل, 
صها بام ييل   :ونلخّ

ال جديد, ومن متجر آمن ال يُعرف   يقوم أحد معاوين املطارد برشاء جهاز نقّ
ري اتّصالَه منه, ثم يقوم بإتْالف  ه املطارد إىل مكانٍ بعيدٍ عن مأمنه جيُ صاحبه, ثم يتوجّ
ال  اجلهاز ورشحيته قبل العودة إىل مكمنِه, وليحذرْ منْ أنْ يقومَ املعاون بأخذ اجلهاز النقّ

واستخدامه يف أعامل أخر.  
  

  :تنبيهات إلجراء االتصال الصويت 
ال إىل املخبأ بعد االتصالعدم االتصال من داخل املخب .١  .أ, وعدم إحضار اجلهاز النقّ
ية عدم ظهور صوت مميَّز يف االتصال, بمعنى أالّ يكونَ االتّصال وقت  .٢ االنتباه إىل أمهّ

الصالة مثالً , فيُسمع صوت املؤذّن بشكلٍ واضح, فيُعلم أنّ موقعَ املجاهد قرب مسجد, 
من مصنع, أو أي صوت فارق يكونُ  أو يُسمع صوت آالت صناعية تدلّ عىل القربِ 

ه إليه املطارد يف حركته ونشاطه  .طرفَ خيط قد يقود إىل املكان الذي يتوجّ
د من إتالف اجلهاز بعد االستخدام, وأالّ يُستخدم يف أيّة أعامل أخر, سواء  .٣ التأكّ

هاز كانت جهاديّة أو مدنيّة, لذا فإنّ من األفضل أن يقوم املجاهد املطارد بإتالف اجل
ة ه حتّى يطمئنّ إىل إمتامِ املهمّ  .بنفسِ

اختصار وقت املكاملة قدر اإلمكان, فليس اهلدف منها الرشح والتفصيل بقدر ما هي  .٤
لالطمئنان والسالم, وكلام زادت املكاملة دقيقةً زاد اخلطر عىل املجاهد وارتفعت إمكانيّة 

ري مكاملتَه  .االنقضاض عليه وهو جيُ
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ينِ أو أكثر من ذلك, عدم إجراء اتّصال من .٥ ينِ مطاردَ إذ   نفس اجلهاز والوقت ملجاهدَ
نا   أنّ  االحتالل سيعلم بوجودمها معاً وبالعالقة بينهام, فلامذا نعطي هذه املعلومة لعدوّ

?  جمّاناً
عدم إجراء أيّ اتصال صويت مع أيٍّ من املجاهدين, ألن ذلك سيكشف موقع طَريفْ  .٦

قة بينهام يف العمل واملأو, عدا عن إمكانية الوقوع االتصال, وسيعلم العدو بوجود عال
 .يف أخطاء خالل احلديث تكشف معلومةً ال مربر لكشفها

ويت ال تؤد .٧ ي إىل تغيري البصمة, وبالتايل إنّ حماولة تغيري الصوت خالل االتّصال الصَّ
ث هبا, عىل عكس ما يعتقده البعض من إمكانيّة االتصال بتغيري  يمكن كشف املتحدّ

  .الصوت وعدم وقوعه يف املحظور إذا فعل ذلك
يمكن للمجاهد أنْ يستخدمَ أجهزة االتصال يف تضليل أجهزة األمن  :مالحظة 

ة طرق, منها ري مكاملةً : الصهيوين بعدّ صوتيّةً يف مدينةٍ ما, قُبيلَ انتقالِه إىل مدينةٍ أنْ جيُ
ري أيّة مكاملة يف املدينة اجلديدة التي  أخر, ثمَّ يُبقى اجلهازَ يف املدينة األوىل, بينام ال جيُ

 .ينتقل إليها
  

  :)sms(رسائل النقّال املكتوبة  
كرتوين أكثر طرق التواصل اإلل) sms رسائل(تعترب الرسائل اإللكرتونية املكتوبة 

ا ال حتمل بصمة صوت املجاهد الذي يستخدمها, ولكن هذا ال  , وذلك ألهنّ واهلاتفي أمناً
  .يعني أهنا ختلو من املخاطر واملحاذير التي جيب جتنّبها واحلرص عىل عدم الوقوع فيها

  :, وجب اتّباع اآليت)sms(وإلجراء تواصل آمن عرب الرسائل اإللكرتونية 
ا .١ ل املستخدم جديداً وال حيمل أيَّ اتصاالتٍ أو استخداماتٍ أن يكون اجلهاز النقّ

ةً أو مدنيّة, بمعنى أنْ ال يكون قد  سابقة, بغضّ النظر إنْ كانت تلك االتصاالت جهاديّ
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 .ظهر يف هذا اجلهاز أي صوت للمجاهد أو لغريه من املجاهدين
, بل عدم استخدام اجلهاز أو رشحيته بأي اتصال صويت بعد استخدامه للرسائ .٢ ل بتاتاً

سائل اإللكرتونية فقط ال غري  .جيب اإلبقاء عىل حمدوديّة استخدامه للرّ
ية رقم اجلهاز ورشحيته حتى عن العاملني, بحيث ال يطّلع عليه إال من يلزمه .٣  .رسّ
رة بطريقة جيّدة, وعدم إرسال رسائل بطريقة مكشوفة, وأن  .٤ إرسال رسائل مشفّ

 .لالنتباه تكون كلامهتا غري مشبوهة أو ملفتة
 .عدم إرسال رسائل من داخل امللجأ الذي خيتبئ فيه املطارد .٥
حية, وعدم ربط أكثر من طرف مع  .٦ عدم اشرتاك أكثر من جماهد يف نفس اجلهاز أو الرشّ

باً من انكشاف طرف من األطراف, األمر الذي  املجاهد عىل نفس الرشحية, وذلك حتسّ
 .العالقات املشرتكة يؤدّي إىل انكشاف األطراف األخر وانكشاف

يف حال ظنّ املطارد أنّ الرشحية ختضع للمراقبة أو تمّ كشفها بسبب خطأ وقع فيه أو  .٧
غري ذلك, فعليه املسارعة إىل التخلّص منها ومن اجلهاز الذي يستخدمه, ويف ذات الوقت 
عىل الطرف اآلخر أن يقوم بالتخلّص من رشحيته وجهازه, ألن املراقبة تكون قد شملت 

 .لطرفني بطبيعة احلالا
ائح املنترشة يف السوق, بحيث يضع  .٨ عادةً ما يقوم االحتالل بعملية مسح للرشّ

عالمات استفهام عىل تلك الّتي مل يظهر فيها أي اتصال صويت, وإنّام اقترص استخدامها 
وحتّى يقومَ املجاهد . عىل الرسائل, وذلك لعلمه أنّ هذه الرشائح تُستخدم يف املقاومة

ه واخلروج من دائرة االشتباه, فإنّ عليه أنْ يقوم بعمليّات اتصالٍ ومهيّة, عىل بتض ليل عدوّ
أنْ يضمن عدم ظهور صوته أو صوت أحد من اإلخوان يف املكاملات, ومثال ذلك, أنْ 
يقوم باالتصال عىل رشكة االتصاالت, أو أيّ رقم عام مشهور; كمستشفى أو مطافئ, 

  .ث حتى يغلق اخلطثم ترك الطّرف اآلخر يتحدّ 
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  :نذكّر بجملة مالحظات  وقبل أن ننهي حديثنا عن اهلاتف النقّال,
ضَ املطارد للمحارصة أو شعر أنه سيُعتقل أو حتى سيستشهد,  :األوىل  يف حال تعرّ

ل ما جيب عليه عمله هو إتالف الرشحية, وذلك حتى يقطع الطريق عىل االحتالل  فإنّ أوّ
ف إىل األرقام  التي كان يتصل هبا املطارد والرسائل واملكاملات التي كان الذي سيتعرّ

  .جيرهيا
الة يف االتصال الصويت, وهم  :الثانية  م النقّ إنّ بعض املطاردين يستخدمون أجهزهتَ

ةً طويلةً دون أن يتمّ اعتقاهلم, وهم حياولون استخدام ذلك يف إثبات أنّ  يامرسون ذلك مدّ
إنّ هذا منافٍ للتجربة العامة واملعلومة : ورنا نقولونحن بد. االتصال ال يكشف مواقعهم

ه بأحد احتاملَنيالعلميّة القطعيّة   :, وإنّ عدم اعتقال هؤالء يمكن تفسريُ
ك, بحيث يتمّ معرفة كل من له صلة هبم, واالطّالع عىل ما  .١ ْ استخدام اتّصاهلم كرشِ

 . يملكون من معلومات
ة من .٢ األرقام الّتي مل ختضع للمراقبة يف تلك  وقد يكون الرقم املستخدم يف تلك املدّ

دفة ه حتت رمحة االحتالل والصُّ ىل أنْ ال جيعلَ املجاهدُ نفسَ   . األوقات, واألَوْ
اً   إنّ لكلّ جهاز :الثالثة  ال رقامً خاصّ , وهو غري رقم الرشحية, وهذا الرقم )شايص(نقّ

لرقابة, وهذا يدعونا إىل ال يمكن تغيريه, وهو يظهر لد األجهزة املركزيّة للرشكة أو ل
مزيد من احلذر, وإىل االنتباه إىل رضورة إتالف أي جهاز نعتقد أنه تمّ اكتشافه, كام 
يدعونا إىل الفصل بني األجهزة يف االستخدامات والرشائح واألطراف التي يتمّ التعامل 

  . معها
  

  :اهلاتف األريض 
ه إىل    :صنفنيسنتناول موضوع اهلاتف األريض  من خالل تصنيفِ
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  :اهلاتف األريض اخلاص −  أ
يعدُّ استخدامُ اهلاتف األريض كارثةً حقيقيّة بالنسبة للمطارد, وذلك لسهولة 
التحديد الدقيق ملكان املطارد خالل حلظات, وعالقاته املرتبط هبا, ومعلوماته الّتي 

ا تصبح مجيعها مكشوفة بوضوح   .يتحدث عنها, حيث أهنّ
باحلديث ) امللجأ الذي يأوي إليه(حب املنزل وقد حياول املجاهد تكليف صا

, وذلك  , وإنْ كان بدرجةٍ أقلّ اهلاتفي بَدالً عنه, ويف هذه احلالة يبقى اخلطر موجوداً أيضاً
ل عدم إقحام صاحب املنزل  إلمكانيّة أنْ يكونَ الرقم مرصوداً أو الرقم املقابل, لذا يفضَّ

اهلواتف األرضيّة بحيث تفوق مثيلتها من  بأيِّ نشاطٍ كان, وال خيفى علينا سهولة رصد
وت   .اهلواتف اخللويّة, ذلك أنّ صاحبَها معلوم, دون احلاجة لبصمة الصّ

 :اهلاتف العمومي −  ب
د,  واهلاتف العُمومي أكثر أمناً من غريه; فهو منترشٌ بكثرة, وليس له صاحبٌ حمدّ

ائح واألجهزة وال يتواجد بشكل دائم مع املطارد, وال يكلّف كثرياً من املال  مثل الرشّ
الة  .النقّ

  :وتقسم اهلواتف العمومية إىل قسمني
نوا من : هواتف الرشكات .١ وال ننصح باستخدامها, ألهنا تعود إىل أشخاص قد يتمكّ

  .تشخيص املطارد, وألنّ الدخولَ إليها قد ال يُعطِي املطارد فرصة مراقبةِ حميطِه
دامه بأمانٍ أكثر من غريه, مع وهو املقصود الّذي يمكن استخ  :هواتف الشارع .٢

  :رضورة اتّباع بعض االحتياطات, مثل
د, ألنّ ذلك يؤدي إىل رصد اهلاتف,   أن ال يعتاد املجاهد احلديث من هاتف حمدّ

وبالتّايل الوصول إىل املطارد, سواء بمتابعته ومراقبته, أو بتفخيخه وتفجريه; كام حدث 
  .رمحه اهللا) إياد احلردان(مع الشهيد 
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ةَ اتصالِه, ألنّ اهلاتف األريض يمكن حتديد مكانه والوصول إليه  أنْ   ال يُطيلَ مدّ
الة   .بشكل أرسع مما هو يف األجهزة النقّ

 .أنْ ال يكون اهلاتف قريباً من امللجأ, بحيث جيعل املنطقة عرضةً للمراقبة 
إال أنْ  أنْ يكونَ اهلاتف الّذي خيتاره املجاهد خارج منطقته, بحيث ال يعرفه النّاس, 

راً   .يكونَ متنكّ
  

  :نرتنتاالتصال عرب اإل 
م العلمي والثورة التكنولوجية, أصبح اإلنرتنت يُشكّل أساساً يف التّواصل  مع التقدّ
تُرب  سائل املكتوبة أو املسموعة أو املرئيّة, وقد اعْ , سواء بالرّ مع املحيط والعامل اخلارجيّ

, ولعدم ملكيّته هذا النوع من االتصاالت أكثر أنواع االتصا اً ه الكبري جدّ , النتشارِ ناً ل أمْ
يطرة عليه, والستخدام االنرتنت   م به أو السّ ألحد, بمعنى أنّه ال يستطيع أحدٌ التحكّ

ر باآليت , نذكّ   :استخداماً آمناً
إنّ خطّ االنرتنت هو خط هاتفي, وبالتايل فإن ظهور صوت عىل اإلنرتنت; ينطبق  

اتف أو اخللوي, وعليه فإنّ االستخدام اآلمن لالنرتنت هو عليه ما ينطبق عىل خط اهل
 ).e-mail(عرب الرسائل اإللكرتونية املكتوبة 

بام أنّ خط اإلنرتنت هو خط هاتفي, فإنّه يمكن الوصول إليه عرب املتابعة, لذا فإنّ  
, اً أرضيّاً   عىل األخ أنْ حيرصَ عىل استخدامِ خطٍّ خلويّ  .وال يستخدم خطّ

ل بشكل رسمي يف عدم استخدا  م جهاز الكمبيوتر الشخيص, أو أيّ جهاز مسجَّ
ف عليه يف هذه احلالة سيكون  الرشكة باسم شخص من طرف املطارد, وذلك ألن التعرّ

, وبالتايل سيقود إىل املطارد أو إىل صاحب اجلهاز  .سهالً
سائل املراد إرساهلا, ثم وضعها عىل ذاكرة    , أوCD دسك, أو(يمكن جتهيز الرّ
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USB (... ه إىل مقهى إنرتنت وإرساهلا من هناك, وبذلك يضمن عدم معرفة ثم التوجّ
 .مصدر الرسالة

 .جيب مراعاة املادّة املرسلة بالرسائل, بحيث تكون طبيعيّة وغري ملفتة لالنتباه 
قد يعمد البعض إىل التّعامل بالتشفري, عن طريق الربامج العلميّة املعروفة, مثل  

, وهذه الربامج التّشفرييّة يمكن حلّ رموزها بسهولة, ولذا فإنّ احللَّ مثالً  Cبرنامج لغة 
رة, بحيث تكون من  األفضل, هو االتفاق املسبق بني طريف العالقة عىل اللغة املشفّ

وان اتفاقاً عىل الئحةٍ كاملةٍ ال ابتكارهم, وليست اعتامداً عىل غريهم, فإذا وضع األخَ 
عوبة قَعا يف األخطاء يعرفها غريمها, فمن الصّ  .أنْ يصل أحدٌ إليها, إال إذا وَ

ةٍ وأخر, حتى ال يتمكّن أحدٌ من   ل أنْ يقومَ اإلخوة بتغيري لغة التّشفري بني مدّ يُفضّ
 .الوصول إليها

الرشحية التي يستخدمها األخ يف اإلنرتنت ختضع لذات املعايري السابقة, من حيث  
سائل ا ملكتوبة, وال يسلّم رقمها ألحد حتى ولو للطرف عدم استخدامه صوتيّاً أو يف الرّ

  .اآلخر
    

*      *      *  



  
  
  
  

 رابعالفصل ال
 أمنُ السالح
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  الفصل الرابع
ن السالح   أَمْ

  

ا بشكلٍ دائم للوصول  الح إحد الثغرات التي حياول االحتاللُ استغالهلَ يُعدّ السّ
اجلهد,  إىل املطارد وإلقاء القبض عليه أو تصفيته, ولذا كان عىل املجاهد املطارد أنْ يبذلَ 

, وتفويت الفرصة  ويتّخذ كل أسباب احليطة واحلذر إلقفال هذا الباب, وجعله أكثر أمناً
  .عىل االحتالل يف مساعيه

وسببُ اهتامم االحتالل بالوصول إىل املطارد من هذا الباب, هو أنّ السالح يعدّ 
ذ يشء منهم, أحد أهم نقاط التّامس التي يضطر فيها املجاهد إىل التّواصل مع الغري وأخ

كام أنّ املطارد مضطر هلذا اليشء وال وجود له بدونه, فسالحُ املجاهد مالزمٌ له أينام حلَّ 
  .وارحتل

ه, وإذا مل  الح مصدرُ أمانٍ للمطارد, وهو عزتُه وقوتُه التي هبا يواجه عدوَّ إنّ السّ
الح, فإنّه يصبح مصدر خطر يتعرض له,  يلتزم املطارد بقواعد آمنة يف التعامل مع السّ

ل االحتالل إليه قَ أمْن السالح; ال بدّ من مراعاة بعض . ومدخالً يُوصِ وحتى نحقّ
القواعد العامة, استخلصتُها من جتارب املجاهدين واألحداث التي عاشوها يف هذا 

مها إليك حتت أربعة عناوين   :املجال, وأقدّ
الح :أوالً    .مصدر السِّ
الح :ثانياً    .عملية استالم السِّ
الح :لثاً ً ثا   .فحص السِّ

الح: رابعاً    .احلفاظ عىل سالمة السِّ
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الح: أوالً    مصدر السِّ

  
لُ ما جيب عىل  ومصدر السالح هو املدخل األوسع واألخطر للمطادر, وهو أوّ

نّا اتقاء اخلطر األسايس للسالح مِ نّا سالمته; ضَ مِ وقد . املجاهد أنْ يطمئنَّ إليه, فإذا ضَ
عيِ إىل كشف مصادر السالح, فهو حيقق من خالل ثبت بالتجربة أنّ االحت اللَ دائمُ السّ

ني   :ذلك غرضَ
وذلك لكشف األشخاص الذين يرتدّدون  وضع هذا املصدر قيد الرقابة والرصد, .١

 .عليه بقصد احلصول عىل السالح
ه ويكشف له عن  .٢ , بحيث ينفّذ خمطّط عدوِّ باً إسقاط هذا املصدر, وجعله عيناً وذنَ

ادِه, وقد ت رت األحداث بعددٍ ال يَسهلُ إحصاؤه, وهي تشري إىل سقوط العديد من روّ كرّ
هم بسبب خللٍ يف مصدر السالح   .اخلاليا واملطلوبني بيد عدوِّ

الً من االطمئنان  ولضامن سالمة مصدر السالح الّذي يتعامل معه املطارد, ال بدّ أوّ
ـةِ شبهة أو عاملة, ولل , وبُعده عن أيّ وصول إىل ذلك, ال بدّ من السؤال عنه إىل نقائِه أمنيّاً

واالستفسار عن سلوكه وممارساته وسمعته بشكل دقيق, بل إنّنا ننصح, إن كان 
ة زمنيّة معينة, أو إجراء بعض االختبارات التي يمكنها كشف  باإلمكان; برصده ملدّ

  .حقيقته
, أما إذا كان  احلديث عن وما سبق ذكره ينطبق عىل رشاء األسلحة النّاريّة حتديداً

احلصول عىل املواد األوليّة التي تدخل يف صناعة املتفجرات, فيضاف إىل ما سبق رضورة 
ل رشاؤها من أكثر من بلد, وذلك ألنّ األخ إذا  ة جهات, ويفضَّ أن يتم رشاؤها من عدّ

ونحن . قام برشاء مجيع املواد املتفجرة من متجر واحد فإنّ ذلك سيثري الشبهة واالرتياب
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  :نقول ذلك ويف أذهاننا أمران يدفعان للتذكريإنّام 
ا : األول  أنّ معظم البائعني واملتعاملني باملواد الكيامويّة يعرفون حقيقتَها واستخداماهتِ

 .وما يمكن تصنيعه منها
مت عىل أصحاب تلك املتاجر وألزمتهم بالتبليغ عن : الثاين  لطةَ سبقَ هلا أن عمّ أنّ السّ

ى السؤال عن تلك املواد, فلذا يطلبون اسم وهوية أي شخص يقوم برشاء أو حت
املشرتي, ومن البدهييّ القول أنّ أجهزة األمن الصهيونيّة طلبت من عمالئها العاملني يف 

  .هذا املجال الطّلبَ ذاتَه
  

*      *      *  
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الح: ثانياً    استالم السِّ

  
  

; وهي ضامن سالمة بعد االطمئنان عىل سالمة مصدر السالح, تأيت اخلطوة التالية
  :عمليّة استالمه وتسليمه, ويكون ذلك من خالل

, واألضمن يف عدم كشف  .١ استخدام النِّقاط امليتة قدر املستطاع, فهي األكثر أمناً
وسواء كانت النقطة . األشخاص عىل بعضهم, واألقل احتامالً لوجود كمني أو مراقبة

سالح دون وجود من يستعمله بشكل امليتة بمعنى املكان امليت; حيث يتفق عىل وضع ال
ىل وأفضل  , فكِلتا احلالتني أَوْ مبارش, أو بالشخص امللثّم; الذي يمثل النقطة امليتة متحركاً

 .من التواصل املبارش املكشوف
استخدام : اعتامد حلقة االتصال اآلمنة, وذلك يف حالة عدم توفر النقاط امليتة, أي .٢

لسالح من مصدره, فال يكون املطارد هو املستلم املبارش, األخ الثِّقة ليقوم بمهمة استالم ا
  .حتى يكون أقل عرضة للخطر

وهذا األخ الذي خيتاره املطارد ليكون حلقةً آمنة, جيب أنْ يتمتع بمجموعةٍ من 
فات, عىل رأسها راً من : الصِّ ه, أيْ أن يكون متحرِّ أن ال يكون موضع شبهة من عدوِّ

راً  ل الدائم والصمود وحفظ  الرقابة, وأنْ يمتلكَ قدْ كافياً من اخلربة, والقدرة عىل التحمّ
  .املعلومة إذا ما تمَّ اعتقاله

رصد عملية استالم السالح, وذلك لضامن عدم وجود عملية مراقبة قد تالحق األخ  .٣
املستلم إىل مأمنه فتكشفه, أو وجود كمني عسكري معدّ لالنقضاض عليه أثناء تسلُّمه 

ا الرصد بالتبكريِ إىل موقع اللقاء املتّفق عليه, والذي سيتمُّ فيه تسليمُ ويكون هذ. السالح
د من عدم وجودِ غريبٍ فيه, ثم مراقبة وحراسة حميط املوقع أثناء  السالح, ومتشيطِه للتأكّ
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وهنا ال بدّ من التنبيه إىل قضية هامة; وهي أنْ ال يؤدّي الرصد إىل كشف مصدر . اللقاء
اقبني الذين يقومون برصد املوقع, خصوصاً إذا كان التاجر من غري السالح لإلخوة املر

 .املكشوفني أو من العاملني يف التنظيم
٤.  , ياً ل أنْ يكون موقعاً برّ ه فيه, ويفضَّ إخفاء السالح بعد استالمه يف موقعٍ يمكن رصدُ

الح م: واهلدف من ذلك ةٍ طويلةٍ متواصلة, ملعرفة إذا ما كان السّ رصوداً أو رصد املوقع ملدّ
  .حيوي جهاز تعقّب

ياً  :مالحظة  ه الستالم السالح بسيّارة, أنْ يُعدَّ فيها خمبأً رسّ هِ ننصح األخ يف حالة توجُّ
ه يف حالة تعرض سيارته للتّفتيش من حاجز عسكري  يضمن له عدم الوقوع يف يد عدوِّ

  .أو كمني مفاجئ
  

*      *      *  
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الح: ثالثاً    فحص السِّ

  

طِرةٍ يصعب اكتشافها, واستطاع من خالهلا لقد عم د االحتالل إىل حيلةٍ خبيثةٍ خَ
رضبَ جماهدين ومقاومني والوصول إليهم وإىل خمابئ أسلحتهم دون عناء, ودون أنْ 

ى , وهي هتدف إىل الوصول إىل مكان ترشيك السالح: يتكبّد أيّة أخطار; هذه احليلة تُسمّ
وتقوم هذه .  تصفية املجاهد الذي يستخدم السالحالسالح, كام أهنا هتدف أحياناً إىل

 :احليلة عىل استخدام إحد الطرق التالية
هة عن بُعد ليتم تفجريها  .١ وضع عبوة ناسفة صغرية جداً داخل السالح, قد تكون موجَّ

وهي يف يد املطارد, أو أهنا تنفجر حلظة استخدام السالح إلطالق النّار منها, سواء يف 
 .حلظة التنفيذالتدريب أو يف 

, يرسل موجات )جهاز تعقّب(وضع قطعة إلكرتونية دقيقة داخل قطعة السالح  .٢
السلكية تستقبلها أجهزة األمن الصهيونية وتتمكّن من خالهلا من حتديد موقع القطعة 
ون عىل  بدقّة, وبالتّايل كشف موقع املطارد الّذي يقتنيها أو مكان إخفاء سالحه, فينقضّ

ل املوقع الذي يتو م يرتكون القطعة تتنقّ اجد فيه املطاردُ وإخوانُه يف اللحظة املناسبة, أو أهنّ
 .مع املجاهدين لتكشف موقعاً بَعد موقع ومطارداً إثر مطارد

راً عن بدء محلة لتزويد كافة األسلحة اخلفيفة للجيش  .٣ وقد أعلن االحتالل مؤخّ
نهم من معرفة مكان القطعة يف حال اختطافها أو ضياعها,  اإلرسائييل بجهاز تعقّب, متكّ

ها, ومنها عمليات رسقة وبيع  وذلك عقب حماوالت االختطاف األخرية التي تمّ كشفُ
وللعلم, فإنّ هذا اجلهاز يكلّف دوالراً . السالح التي يقوم هبا اجلنود اإلرسائيليّون

ه بشكلٍ رسيعٍ وواسع , مما يدلّ عىل سهولة زرعِ  .واحداً
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صاص, بحيث ي .٤ راً يف حالة استخدامه, فيؤدّي إىل انفجار باقي تلغيم الرّ كون متفجّ
ها وإيذاء املجاهد الذي حيملها أو يؤدّي إىل تعطيل الرصاص داخل بيت . القطعة وتلفِ

إضافةً إىل . النار أثناء تنفيذ عملية هجومية, فتفشل العملية ويتعرض املجاهد للخطر
اخل أنبوبة اإلطالق, تنفجر مع أول أشكال أخر قد يبتدعوهنا, كأنْ يثبتوا رصاصةً د

دة واملختلفة. حماولة إلطالق النّار   .....وغري ذلك من الطرق املتجدّ
الح منذ اللحظة األوىل  هذا كلُّه يُرشدنا إىل رضورةِ إجراءِ عمليةِ فحصٍ دقيقٍ للسّ
الستالمه, وقد استخدم املجاهدون وجتار السالح طرقاً عديدة لفحص السالح, 

كشف عمليات ترشيك كثرية, وكان هلا فضلٌ كبريٌ يف إنقاذ حياة العديد من سامهت يف 
لكن ومع ذلك كلّه فال مناص من لفت النظر إىل . املقاومني وإنجاح العمليّات اجلهادية

اً من هذه الطرق ال تشكّل ضامناً مطلقاً لسالمة السالح, واطمئناناً لعدم وجود  أنّ أيّ
وال بدّ من . وات تأمني السالمة واألخذ باألسبابترشيك, وإنّام هي جزء من خط

رٍ أعىل من  البحث احلثيث واجلادّ عن األساليب اإلضافيّة التي تساهم يف ضامن قَدْ
المة   .السّ

  

  :طرق فحص السالح 
ووفق هذه الطريقة يتمّ تفكيك السالح إىل أصغر جزئيّاتِه, والبحث  :الفحص اليدوي  .١

اً وبشكل دقيقٍ ومنفصل, وعدم ترك أيّ قطعة دون املرور عليها,  يف كل قطعة منها يدويّ
, بحيث  اً ث عنها دقيقةٌ جدّ وال بد من لفت النظر إىل أنّ القطعة اإللكرتونية التي نتحدّ

 .يمكن أنْ ال تتجاوزَ حجم حبّة العدس
وتقوم هذه الطريقة عىل غمس مجيع قطع السالح بعد تفكيكه  :استخدام سائل برتويل  .٢

طَع يف سائل برت ويل, مثل البنزين أو الكاز أو السوالر, لساعاتٍ طويلة, مع الرتكيز عىل القِ
وفائدة هذا . التي يمكن أنْ خيبّأَ فيها يشء, والتي ال يظهر ما بداخلها بشكل جيلٍّ للعني
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ب إىل القطعة اإللكرتونيّة فيتلفها, أو إىل العبوات النّاسفة  السائل تكمن يف أنّه قد يترسّ
 .فيعطّلها

نة  :الصعقة الكهربائية  .٣ طَع املعدنية املكوّ وذلك بتوجيه صعقة كهربائية قويّة إىل القِ
ه أكثر من صعقة لكل قطعة ويف مواضع  للسالح; كل قطعة بشكل منفصل, بحيث تُوجَّ

 .خمتلفة
إنّ املبدأ الذي تعمل عليه أجهزة البثّ اإللكرتونية, ومنها أجهزة  :موجات الراديو  .٤

إرسال املوجات الّالسلكية التي تقوم أجهزة االستقبال املوجودة لد التعقّب; هو 
دُ موقع اجلهاز دَّ ومن هنا, فإنّه يمكن للمجاهد . األجهزة األمنية باستقباهلا, وبناء عليها حيُ

تارةً أخر, وبشكل  AM تارة, وموجة FM موجةأن يقومَ بتمرير راديو مفتوح عىل 
, مع تقريب الراديو من قِطَع متواصل, عىل قِطَعِ السالح ذها باً وإياباً يميناً ويساراً

السالح, فإذا حصلَ أيّ تشويش عىل موجة الراديو الصافية, فيجب عىل األخ املطارد 
التدقيق يف املوضع الذي حصل فيه التشويش, ألنّه قد حيتوي عىل جهاز تعقّب يبثّ 

شَ عىل م   .وجاتِهموجات السلكيّة استقبلَها جهاز الراديو فشوَّ
  

  : فحص الرصاص 
ية الرصاص املنوي استخدامه, سواء كان  ال بدّ مِن إجراء فحصٍ دقيقٍ لكمّ

للتدريب أو التنفيذ املبارش, مع رضورة اختيار الرصاص األسلم    االستخدام
ة أساليب, نذكر منها. للتنفيذ صاص بعدّ   :ويتمُّ فحص الرّ

إىل حركة الرصاص, فإنْ حدثَ أي مترير قطعة مغناطيس عىل الرصاص, مع االنتباه   .١
كة صاصة, فقد تكون مُرشَ  .جتاذب أو تنافر, يتمّ استبعاد تلك الرّ

ضَ لرضبةٍ أو ثنية, أو كان غري   .٢ فحص رأس الرصاصة, ومالحظة ما إذا كان قد تعرّ
ك(ثابت يف مكانه بحيث يمكن انتزاعه باليد, واالنتباه إىل جسم الرصاصة  إنْ كان ) الفَشَ
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ى الكبسولة, إن  قد تعرّض ك, أو ما يسمّ رة الفَشَ لرضبةٍ أثّرت عليه, والتّدقيق يف مؤخّ
صاصة إن كانت فارغةً من الكُحل ل الرّ فإنْ . كانت مستخدمةً أو معطوبة, وفحص ثِقَ

تْ إحد تلك احلاالت,  دَ جِ صاصة وُ ا تُستثنى تلك الرّ وال توضع يف السالح, ألهنّ
لُ مصدر خطر   .تشكّ
ين مضطراً إىل إعادة التّذكري بأنّ ما سبق من إجراءات ساعدَ يف ويف النهاية, أ جدُ

م  المة باملطلق, وال تعترب صامّ كشفِ اخلللِ واحلدِّ من اخلطر, لكنّها ال تكفي لضامن السّ
أمان حتْمي, وال تضمن عدم وجود فخ غري مكشوف, فقد كشفت بعض األحداث إىل 

ع االحتالل يف عملية التّرشيك, حتّى وصلت إىل ترشيك بعض ألبسة اجليش, مما  توسّ
ي أعىل درجات احليطة واحلذر د عىل رضورة توخّ   .واهللا خري احلافظني.. يؤكّ

    
*      *      *  
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الح: رابعاً    احلفاظ عىل سالمة السّ
  

ه يف العمل اجلهادي, فإنّ الواجب  الح الذي يُراد استخدامُ عند احلصول عىل السّ
تّم عىل املجاهد أنْ  ةٍ دائمةٍ وفاعليّةٍ  حيُ يقومَ بأعاملٍ للحفاظ عليه وصيانته; ليبقى عىل جاهزيّ

عاليةٍ للقيام بواجبه وإنجاز ما أُعدّ له, وكلّام زاد االهتامم بالسالح وسالمته, قلَّ احتامل 
ويالحظ أنّ جزءاً كبرياً من املآزق التي يضع السالحُ حاملَه هبا; . إصابته باخللل والعطل

  .سوء صيانته, وقلّة املحافظة عليه نامجةٌ عن
الح لصاحبه يف معمعة املواجهة, والنامجة عن إمهال  وكثريةٌ هي أمثلةُ خذالن السّ

خالل ) سلواد(املجاهد لسالحه يف أوقات األمان, ونذكر منها ما جر مع أبطال خلية 
دا(عملية  ا أوقعهم , حيث تعطّلتْ قطعتان من أصل ثالث قطع شاركت يف اهلجوم, مم)رسُ

وأدّ إىل فشل جزء من العملية, حيث قُتِلَ اجلنديُّ الّذي تكفّل به صاحبُ   يف خطر املوت,
, بينام نجا اجلنديّان الّلذان تكفّل بقتلهام املجاهدان اآلخران,  السالح الذي بقي صاحلاً

  .وذلك بسبب تعطّل سالحهام يف حلظة املواجهة
الح يف يده,  هذا من باب, ومن بابٍ آخر, فإنّه جيب عىل املجاهد احلفاظ عىل السّ

الح أمانةٌ يف يد املجاهد,  واحلرص عىل عدم وقوعه يف أيدي االحتالل الصهيوين, فالسّ
ه املنوط به, ثم حيفظه ليكون بعده   لفئةٍ جماهدةٍ   يقوم من خالله بأداء واجبه, ويؤدي دورَ

ة, ثم تسلّمه هي بدورها ملن    ...بعدها وهكذاتكمل املشوار وتؤدّي املهمّ
  :ولتحقيق ذلك كلِّه, يلزم اتّباع اآليت

دّ له قبل احلصول عىل   بعد احلصول عىل السالح, يتم إخفاؤه يف املكان اآلمن الذي أُعِ
. السالح, وذلك حتى ال يبقى السالح مدةً طويلةً من غري خمبأ, فيكون عرضةً للخطر

األيدي واحلركة, بحيث يصعب انكشاف وجيب أنْ يتميّزَ هذا املخبأ باخلفاء, والبعد عن 
 .أمره
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خيبَّأ السالح يف مكان قليل الرطوبة, وإذا اضطر املجاهد إىل إخفائه يف موقع ذي رطوبة,  
طوبة بحال,  أو أراد دفنه يف باطن األرض, فإنّ عليه أن يقوم بتغليفه بام يضمن أالّ تصلَه الرّ

طوبة تعدّ ألدّ أع. وإال كان مصريه التّلف داء السالح, ولذا, فإنّ املجاهدَ إذا أراد أنْ فالرّ
, كأنْ يدفنَه يف األرض يف  اً ىل أن يُعِدَّ له خمبأً خاصّ , فاألَوْ ةٍ طويلةٍ نسبيّاً يدفن سالحاً ملدّ

حمة(حاوية من البالستيك هلا غطاء حمكم, وأنْ يتمّ غمس السالح بامدة  , ثم يغلَّف )الشّ
يارةباملطّاط; كاإلطار الداخيل لعجلة  جدَ بعض املجاهدين سالحاً مدفوناً يف . السّ وقد وَ

سنة, ووجدوا ٣٠م, وحتى تاريخ إخراجه بعد ١٩٦٧باطن األرض هبذه الطّريقة منذ سنة 
 !أنّه ال يزال بنفس فاعليّته

االهتامم بتنظيف السالح بشكل دائم, وخصوصاً بعد استخدامه يف إطالق النّار, حيث  
ه قبيل يبقى أثَر البارود يف أجز ع يف تَلفَه, وكذلك جيب تنظيفُ ائه الداخليّة, مما يرسّ

أما مادّة التنظيف;  .وجيب أالّ يتم إخفاؤه إال وهو نظيف. استخدامه, وذلك لضامن فاعليته
 .استخدام زيت خفيف, كزيت املاكينات: فيصلح له أي زيت, ولكنّ األفضل

الح, ويكو: االهتامم بسالمة الرصاص  ن االهتامم به من حيث كيفيّة فهو جزء من السّ
طوبة التي تؤدّي إلصابته بالتّلف, كام جيب فحصه قبل  اإلخفاء والتّخزين, وجتنيبه الرّ

 .االستخدام
ة ألخذ العربة  ه يف خمبأ  :قصّ الح والرصاص بعد فحصِ إحد خاليا القسام أخفت السّ

, إال أنّ هذا املخبأ كان ذا رطوبةٍ شديدةٍ  صاص  وملا كان موعد. معنيّ العمليّة, وضعت الرّ
اً من  ه لتتأكّد من سالمته, فتفاجأت أثناء تنفيذ العمليّة أنّ أيّ الح دون أنْ تعيدَ فحصَ يف السِّ
, وكادتْ أنْ تكون هنايتهم بسبب  الرصاص الذي كان يف املخبأ مل ينطلق, أي أنّه كان تالفاً

 .ذلك
ىل أن ال يقوم بإخفائها مجيعاً يف إذا توفرت لد املجاهد أكثر من قطعة سالح, فمن األَ   وْ

ـثـرَ أحدٌ عليها, أو قد تكون إحد القِطَع  مكانٍ واحد, بحيث ال تكون اخلسارة كبرية إذا عَ
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كة بجهاز تعقّب, فإذا كانت مع غريها يف نفس املكان, فإنّنا نكون قد أرشدنا العدوّ  مُرشَ
 .إليها وإىل غريها

 , فليس من الرضورة أنْ يطّلعوا مجيعاً عىل موقع إخفاء  إذا كان عدد أفراد اخللية كبرياً
ىل أنْ ال يتعّرفَ اجلميعُ عىل . السالح عاً عىل أكثر مِن موقع, فاألَوْ وإذا كان السالحُ موزّ

ر اهللا الح, مما يساهم يف تقليل اخلسائر يف حالة االعتقال واالعرتاف ال قدَّ  .مجيع مواقع السّ
الّذين يعرفون خمبأ السالح; فال بدَّ من اإلرساع إىل تغيري  إذا تمَّ اعتقالُ أحد اإلخوة 

ها يف حالة االعرتاف عىل موقع السالح  .املكان, حتى ال خترس اخللية سالحَ
الح; ألنّ ذلك يؤدّي إىل تَلفِ   يُـحظَر استخدام رصاص من عيار خمتلف عن عيار السّ

 .السالح, ويعرّض املجاهدَ للخطر
افظَ املجاهد عىل املداومةُ عىل مسح الب  صاص, وذلك كي حيُ امت عن السالح والرّ صَ

ه بعيداً عن أعني االحتالل, وخصوصاً إنْ كان من غري املطلوبني , . نفسِ بل وإنْ كان مطلوباً
 ; فال بدّ من إزالة البصامت عن كلِّ ما يستخدمه املجاهد يف عمله اجلهادي, وخصوصاً

صاص الفارغ املتسا. السالح والرصاص الح يبقى يف أرض املعركة, ويقوم فالرّ قط من السّ
فكم من . االحتالل بفحص البصامت الّتي عليه, ملعرفة اجلهة املسؤولة عن اهلجوم
م يتِها وأدائِها املتقدّ ا هبذا األسلوب, رغم رسِّ ها ورضهبُ  .املجموعات التي تمَّ كشفُ

ها اال حتالل من خالل ولن نجد دليالً عىل ذلك أوضح من خلية سلواد, الّتي كشفَ
كِموا  , منهم تسعةَ عرش جماهدٍ حُ اً يف األَرسْ بصمة, ليقع نتيجةً لذلك أكثر من أربعني أخَ

تميّز غم ممّا كانت تتمتّع به اخلليّة من حسٍّ أمنيٍّ مُ جن املؤبّد, عىل الرّ  .بالسّ
ها وصيانتِها واملحاف  ة حول األسلحة, ملعرفة كيفيّة استخدامِ ظةِ عليها, التمتّع بثقافة عامّ

الح اخلفيف املتوفّر يف بالدِنا;  وال بدّ من االهتامم واالطّالع عىل معلوماتٍ وافرةٍ حول السّ
, وناتو )mb5(وجليل, وعوزي, وكالشنكوف, وكارلو غوستاف, و ،)M16(ومنه 

ها,  سات بأنواعِ ومعرفة سلبيّاهتا .... إضافةً إىل أيّة أنواع أخرRBJ(،  (ودكرتيوف, واملسدّ
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  .إجيابيّاهتا, وميّزاهتا ومد فاعليّتها, وكيفيّة التّعامل معهاو
ا  رات, فإهنّ ا بالنّسبة للحديث عن املتفجّ الح النّاري, أمّ كلُّ ما سبقَ ينطبق عىل السّ

ر هنا ومن باب األمان ببعض املالحظات,   ص, ولكنّنا نذكّ فإضافةً حتتاج إىل عمليّةٍ وختصّ
ه, ال بدّ    :منإىل ما سبقَ ذِكرُ

املعرفة اجليّدة بطبيعة وصفات املواد الّتي يتمّ التّعامل معها, وكيفيّة تفاعلها, وما هي  .١
 .املوادّ الّتي تتفاعل معها, وما هي املؤثرات التي تؤثّر فيها

مِن كل ما مِن شأنِه أنْ يؤدّي إىل انفجارها أثناء التّعامل معها; من   احلفاظ عىل املادّة .٢
نا الكثريين من خرية املجاهدين قَضوا أثناء تصنيع املواد حركةٍ أو اهتزازٍ أو  مرارة, وقد شهدْ

رة, منهم  ولتقريب املوضوع إىل األذهان, ). بدران أبو عصبة(, و )عيسى شوكة(املتفجّ
  :نرضبُ بعض األمثلة

ري املجاهد عىل )أم العبد(أثناء تصنيع مادة   , سقطَ عىل األرض قليلٌ منها, وأثناء سَ
هـا, ولوال أنّ املادّة بعيدةٌ عن املواد األرضِ برس ة; فأدّ إىل اشتعالـِ عة, داسَ عليها بقوّ

 .القابلة لالشتعال, النفجر املكان
, بقي ) كوع(أحد اإلخوة أثناء قيامه بتعبئة   ةِ كُحلِ البارود, وذلك كيْ يُعِدَّ عبوةً بامدّ

ولّدت حرارةٌ نامجةٌ عن بني مسنّنات الكوع بعض الكحل, وملا أراد أنْ يغلق الكوع ت
 .احتكاك مسنّناته مع مسنّنات غطائِه, فاشتعلَ البارود املوجود يف املسنّنات وانفجرَ بحاملِه

) هاون(رمحه اهللا, أثناء تفكيكِه قذيفةَ ) إبراهيم بني عودة(أحد قادة املجاهدين  
اعق, تولّ  )TNT(الستخراج مادة  دأ املوجود يف حميط الصّ دت طاقة منها, وبسبب الصّ

  .حرارية أدّت إىل انفجار العبوة بني يديه
عدم اإلقدام عىل تصنيع أي مادة ال يتقن املجاهدُ إعدادَها, وال يقوم بإجراء التّجارب  .٣

رة دون علمٍ مسبق هبا, وال حياول االجتهاد أبداً فيام يمكن أنْ ينفجر,  عىل مادّة متفجّ
ل قد يكون اخلطأ  فاالجتهاد يف هذا األمر مرفوض, خصوصاً أنّنا نعلم أنّ اخلطأَ األوّ
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 .األخري, سيام أنّنا ال نملك عوامل السالمة واإلجراءات الوقائيّة التي تتوفّر يف املعامل
عدم األخذ بطرق تصنيع غري معلومة املصدر, فقد جتد مِن اإلخوة مَن يدفعهم حبّهم  .٤

فقد . وهذا خطأ كبري للجهاد واملقاومة إىل البحث عن طرق تصنيع أياً كان مصدرها,
عت بعض طرق التّصنيع اخلاطئة عرب ـكشف املجاهدون أنّ أجهزة األمن الصهيونيّ  ة وزّ

سون للعمل, وبارشوا التّصنيع, انفجرتْ  عمالئها, حتى إذا حصلَ عليها أولئك املتحمّ
ات بل إنّ كثرياً من وسائل التّصنيع املفتعلة تمّ توزيعها عىل صفح. هبم; فكانت هنايتُهم

يه للمعلومات . اإلنرتنت لتؤدّي الغرض ذاته ولذا فإنّ عىل املجاهد أنْ يطمئنّ ملصدر تلقّ
رات  .التي تتعلّق بإعداد املتفجّ

ـامات الوقائية واحتياطات السالمة, وذلك للتقليل من املخاطر التي  .٥ استخدام الكمّ
رة املجاهدان الشهيدان  وقد رو. يمكن أنْ يتعرّض هلا األخ أثناء إعداد املواد املتفجّ

دون أنْ يَلبِسا ) أم العبد(أهنام أثناء إعداد مادّة ) نسيم أبو الروس(و) جارس سامرو(
راً كبرياً من الغازات املنبعثة منها, وأُغميَ عليهام  الكاممات الواقية, مما أدّ إىل استنشاقهام قدْ

مها وسحبَهام إىل  , إىل أن جاء األخ الّذي أنقذَ  .حيث اهلواء النّقيوسقطا أرضاً
ة النّاس  .٦ وارع عدم رمي خملّفات التّصنيع يف حاويات القاممة التي يستخدمها عامّ يف الشّ

, وإذا رمى أحدهم سيجارةً مشتعلةً يف إحد تلك  واحلارات, فهي قابلةٌ لالشتعال غالباً
ها, مما يعرّض املنطقة و النّاس احلاويات فإنّه قد يؤدّي إىل اشتعاهلا أو حتى انفجارِ

إضافةً إىل أنّ رمي النّفايات يف موقعٍ قريبٍ من العمل, قد يكون . واملجاهدين للخطر
 .طرفَ خيطٍ يُرشد االحتالل إىل املطاردِ ومعمله

رات يف بنايات سكنيّة, وعدم تصنيعها يف منازل تقيم فيها عائالت,  .٧ عدم وضع املتفجّ
أمرٌ أدّ إىل انفجار املواد, فال تكون  وهبذا نضمن أنّه إذا حدث خلل يف التصنيع, أو وقعَ 

اخلسارة يف األرواح كبرية, وخصوصاً إذا علمنا أنّ االنفجار قد ينسف البيت من أصله, 
 .رمحهام اهللا) عيسى شوكة(واملجاهد ) بدران أبو عصبة(كام حدث مع املجاهد 
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ا ست .٨ ةٍ طويلة, ألهنّ , ومـعدم ختزين العبوات اجلاهزة ملدّ ن األحداث التي تعطّل غالباً
, الذي احتفظ بعبوة أكثر )زيد الكيالين(يُستدلّ هبا يف هذا الباب; ما حصل مع املجاهد 

ها وسط عددٍ من  احل, حيث وضعَ ه إىل السّ ها وتوجّ مما هو ممكن, وملا أراد أنْ يزرعَ
لك  ها عرب جهاز اخللوي, إال أنّ العبوةَ مل تنفجر, حيث أنّ سِ اليهود, وحاول تفجريَ

تفاعل مع املادة وتأكسد, فلم يعمل عندما حاول تشغيلَه, وهنا ) الصاعقـ  لتّنجستونا(
  .كانت العودة بالعبوة, و يف الطريق كان احلاجز اإلرسائييلّ الّذي أُصيبَ واعتُقل فيه

  
*      *      *  

  



 

  
  



  
  
  
  

 امسالفصل اخل
 أمنُ التنقالت واملقابالت
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  الفصل اخلامس
ـن التنقّالت واملقابالت   أمْ

  
نا)أمن املخابئ(يف باب  ثْ عن قواعد أمنيّة عديدة; إذا التزم املطارد هبا, فإهنا  , حتدَّ

ل   .تكفل له أماناً أكثر بإذن اهللا, طاملا بقي يف خمبئه ذاك دون تنقُّ
إىل األبد, بل ال بدَّ من اخلروج إلجراءِ   إال أنّ املطارد ال يمكن له أنْ يبقى يف ملجئه

اديّة, أو هبدف االنتقال من مكان بعض املقابالت التنظيميّة, أو تنفيذِ بعض املهامّ اجله
  .آلخر

ويف اللحظة الّتي خيرج فيها املطارد مِن مكمنه, فإنّه يدخل يف دائرة اخلطر, وذلك ما 
ضٌ  يستوجب منه اتّباع إجراءات أمنيّة عديدة, والتزام أعىل درجات احلذر, فهو معرَّ

املرتقّبة لكلِّ جديد, وهو لالنكشاف عىل أعني االحتالل وأذنابه املنترشة يف كلِّ مكان, و
ه ولو  ضٌ للوقوعِ يف يدِ عدوّ ضٌ لالغتيال املرتبّص به يف كلِّ حني, وهو معرَّ معرَّ

  .باملصادفة, كام أنّه معرّض للوقوع بأيِّ خطأ قد يكون هناية مطاردته
ـلَ إحد أهم الثغرات الّتي قد تَنفذُ إىل  ومن هنا, فقد عدَّ أهل االختصاص التنقَّ

ولضامن . اهد, لذا فإهنا تستحقّ منه بذلَ جمهودٍ خاص; ليتجاوزَ الوقوعَ يف خماطرهاكلِّ جم
ها, وتوجد العالج الناجح هلا لٍ آمن, ال بدَّ من اتّباع مجلة قواعد, تراعي خماطرَ   .تنقّ

وقبل أنْ نرشعَ يف رسد وتفصيل هذه القواعد, نضعُ بدايةً هاتَنيِ املالحظَتنيِ 
تني   :اهلامّ
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ر املستطاع, وأالّ خيرجَ من خمبئه إال  :األوىل  إنّ عىل املطارد أنْ يقلِّـلَ من حركته قدْ
عة املمكنة, وذلك ألنّ اخلروجَ من املخبأ  ه بالرسّ لالضطرار, وأنْ يسعى إىل تنفيذ مهامّ

ضُ املخبأَ لالنكشاف ضُ املجاهدَ للخطر, ويُعرِّ  .يُعرِّ
, إنّام تشمل إنّ اإلجراءات األمنيّة الواجب اتّ  :الثانية  باعها, والّتي سنوردها تباعاً

د, والطّرف اآلخر الذي سيقابله املطارد: الطّرفَني ـختفٍ عن األنظار, . املطارَ فاملطارد مُ
لذا; فإنّ االحتاللَ يضطرُّ من أجل الوصول إليه, إىل مراقبةِ كلِّ من يعتقد أنّه تربطه 

لة, وال شك أنّ مراقبةَ هذا الشخص  الذي حييا حياةً طبيعيّة, أسهل بكثري من باملطارد صِ
  .مراقبةِ املطاردِ ذاتِه, وبالتايل يمكن الوصول من خالله إىل املطارد, فوجب احلذر

  
*      *      *  
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ن التنقّالت: أوالً    أمْ

  

ية  .١ ِّ ويَ عن رسولِنا  :الرسّ استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالرسِّ «: أنّه قال ملسو هيلع هللا ىلصفقد رُ
ه, , »والكِتامن ته يف مواجهة عدوِّ دَّ ه األحصن, وعُ , ودرعُ يةُ سالحُ املجاهدِ القويّ والرسِّ

واألساس الذي ال يكون العمل األمنيُّ والعسكريُّ إال به, فال بدَّ للمجاهد من 
ية  ية حركته, ورسّ ية يف كلِّ ما حييطه وما يتعلّق به, ومنها رسّ االحتفاظ بأعىل درجات الرسِّ

كه; فال ية مواعيد حترّ  يعطي املواعيد املسبقة إال للطرف املقابل املعني باللقاء, ومنها رسِّ
د املوقع الذي سينطلق منه, وال الطّريق التي سيسلكها, وال  موقع اللقاء; فال حيدِّ

ل به, وال حتى االسم املستعار الذي سيتعامل به ا يف األمور . األسلوب الذي سيتنقّ أمّ
أن, وبأدقِّ الوسائل وعىل التي ال بدّ من إطْالع غريه  عليها, فال تكون إال ألصحاب الشّ

  .أضيق نطاق
يد أمحد جربيل, األمني العام للجبهة الشعبية القيادة − ولنا مثالٌ واضحٌ يف قصة السّ

هه إىل سوريا, ثمّ  حافة أثناء تواجده يف ليبيا, فأعلنَ عن توجّ العامة, حني أخطأ أمام الصّ
ه يف اللحظة األخرية, ودون أنْ يعلمَ أحداً بذلك, وما أنْ أقلعتْ فَطِنَ خلطئه, فألغى سفرَ 

ها عىل اهلبوط يف  ها وجتربُ ها إىل سوريا, إذ باملقاتالت اإلرسائيليّة ختطفُ طائرتُه يف طريقِ
قةٍ وأكيدة   .فلسطني, ظانّـةً أنّ جربيل يستقلّها, وبذلك نجا من عملية اختطافٍ حمقّ

رفة أخبار املحيط قبل اخلروج, فقد خيرج املجاهد من ومع االطّالع عىل األوضاع,  .٢
مكمنه يف ظرف غري مناسب دون أنْ يدري; كأن تكون قد حصلت عمليّة جهاديّة يف 
ضت املنطقة لعمليّة اجتياحٍ وحصار,  ل يف املنطقة, أو تعرّ ضَ حظر التجوّ املحيط, أو فُرِ

تهأو حدثت عمليّة اقتحامٍ واسعة يف الدائرة التي سيمرّ ف   .يها يف مهمّ
أما عن كيفيّة االطّالع, فاملطلوب من األخ املجاهد أنْ يستمعَ إىل نرشات األخبار 
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املحليّة, فضالً عن األخبار الفضائيّة, فكثرياً ما تبثّ اإلذاعات املحليّة تفصيالت دقيقة 
تي كذلك أنْ يرسلَ العيون الّ . حول جمريات األمور يف املدينة, تضع املطارد يف الصورة

س األخبار بلطفٍ وحكمة, وتضعه يف  ترصد له الوضع, وتتفحّص منطقة اللقاء, وتتحسّ
  .صورة أيّ جديد

عند خروجه مع رفيقه الشهيد ) عدنان مرعي(فقد كان حادث استشهاد القائد 
, ومل يكونا عىل علمٍ بآخر األحداث, )دير بلّوط(ومرورهم عن حاجز ) عيل عايص(

ة قد حصلت يف موقع آخر, أدّت إىل استنفار قوات االحتالل, حيث كانت عمليّة جهاديّ 
وتفعيل كافّة احلواجز, األمر الذي أدّ إىل حماولة إيقاف سيّارة املجاهدين; فكان 

هادة   .االشتباك والشّ
اسة, وإذا  مراقبة حميط البيت الذي يقيم فيه املطارد قبل اخلروج منه,  .٣ فتلك حلظةٌ حسّ

طراً عليه, وعىل حصلت مصادفة أدّت إىل ك ا تشكّل خَ شف املطارد أثناء خروجه; فإهنّ
مكمنه الّذي اكتُشف, وعىل األخ الذي يُؤويه, وبالتّايل فهي أخطر مِن كشف املطارد وهو 

فُ مكان اختفائه   .يف الشارع, حيث ال يُعرَ
ثرياً فال يكون اخلروج ملفتاً للنّظر م االهتامم بآليّة اخلروج من املخبأ والعودة إليه,  .٤

ه أثناء  راً بثياب معيّنة, ثم يعود بشكلٍ آخر, أو أنْ يظهرَ سالحُ يبة, كأنْ خيرج متنكّ للرِّ
ث حركة غري طبيعيّة تزرع الشك يف املحيط; األمر الذي من شأنه أنْ  خروجه, أو يُـحدِ

صد, ومن ثمّ االقتحام  .يكشفَ املوقع, وجيعله عرضةً للرّ
فالوقت املناسب من أهمّ العوامل يف ضامن األمان  :اختيار الوقت املناسب للخروج  .٥

وتقدير الوقت املناسب يعود للمطارد ذاته, فهو خيتلف . حلظة خروج املطارد من خمبئه
من مدينة إىل أخر, ومن موقع آلخر, ومن شخص لغريه, ومن شهر وفصل إىل شهر أو 

  .فصل آخر
أنّ معامل املجاهد تكون  فقد يكون الوقتُ األنسبُ عموماً بعد هبوط الظالم, إذ
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وأحياناً يكون . خمتفية, وقدرته عىل االختفاء بعد ذلك بعيداً عن األنظار تكون أسهل
روة أفضل, وذلك يف بعض احلاالت, كام يف حالة املدن الّتي ال  اخلروج يف وقت الذّ

اهنا بعضهم   .يعرف سكّ
يد, إذ أنّ العيونَ تكون قد كام أنّ استثامرَ األحوال اجلويّة املاطرة أو الباردة أمر ج
  .خفَتت, ولبْس الطاقيّة واحلطّة أو الّلفحة أمر غري مثري لالنتباه

ر وتغيري املالمح,  .٦ ل  التنكّ مما يصعّب عىل االحتالل اكتشاف شخصية املطارد, ويسهّ
ـمٌ واسعٌ قائمٌ بذاته, ومنه عىل سبيل املثال رُ عالَ ك والتنقّل, والتنكّ  :عىل املطارد التحرّ

ه  • يِّ العدو, لضامن املرور عىل احلواجز العسكرية ونقاط التّفتيش دون أنْ يوقفَ ارتداء زِ
هيد املهندس  فة الغربيّة إىل ) حييى عياش(أحد, وهذا ما كان يفعله الشّ له من الضّ أثناء تنقّ

يّ املتديّنني اليهود, ومرّ عىل حاجز  ولكنْ . دونام تفتيش) إيرز(قطاع غزة, حيث ارتد زِ
ه إذا  ل هلذا النوع من التخفّي, أنْ يصاحبَه إتقانٌ للغة العِربية, حتى ال يُكشف أمرُ يُفضَّ

  .اضطرّ إىل حمادثة هيودي
ه  كام ال بدَّ هلذا الصنف أيضاً من علمٍ ببعضِ عادات اليهود, بحيث ال يكون لباسُ

يّ املتديّنني متعارضاً أو غري متناسق, ومثال ذلك أنّ أحد االستشهاديّني كان يرتدي زِ 
ن سيجارة; رغم أنّ إشعال أي  ةٍ هبم وهو يدخّ اليهود, ويسري يوم السبت يف منطقةٍ خاصّ

  .نار حرام يف رشعِهم يف يوم السبت, مما أدّ النكشاف أمره
رية غري التي اعتاد عىل لبسها, كارتداء  • الفلسطيني, أو لباس ) القنباز(ارتداء ثياب تنكّ

عىل أنْ يكونَ موافقاً للباس ... ي امرأة ذات مخار, أو غري ذلكالشيوخ كبار السن, أو ز
ان املنطقة   .سكّ

وارب أو إطالقهام, وبتقصري شعر الرأس أو  • تغيري املظهر العام بحلق الّلحية أو الشّ
 .إطالته, أو لبس الباروكة

استخدام علم التجميل يف تغيري املظهر, سواء البسيط منه, أو حتى يف حالة إجراء  •
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ومن اجليد تغيري بعض العالمات الفارقة يف الوجه, أو إضافة مالمح . يات رسيعةعمل
نة, أو تغيري  بارزة كصبغ الشعر, أو تغيري لون البرشة, أو وضع العدسات الّالصقة امللوّ

  .وهكذا... حجم األنف, أو تعديل شكل األسنان, أو وضع جرح مصطنع
ولكن ال بد من يف آن واحد,  ويالحظ أنّ باإلمكان استخدام أكثر من أسلوب

  :االلتفات إىل املحاذير اآلتية
ر مبالغاً فيه, ألنّه قد يأيت بنتائج عكسيّة; ويكون سبباً يف كَشفِ  −  أ أن ال يكون التنكّ

 .املجاهد
, فال يلبس املجاهد مثالً زيَّ رجلٍ عجوز, ثم ينتعل  −  ب ر متناسقاً ومتكامالً أنْ يكونَ التنكّ

وقد حدث هذا مع أحد اإلخوة ! ر بمالبس نسائيّة, مع حذاء شبايبأو يتنكّ ! حذاء رياضياً 
ة لعلمها أنّ  ات االحتالل منزالً يف إحد خميّامت غزّ املطاردين, حيث حارصت قوّ
مطارداً بداخله, وطلبت من اجلميع اخلروج, وبدأَت النّساء خترج بشكلٍ طبيعي, إال أنّ 

, رغم أنّ شكلَها َ أنّه  اجلنود ارتابوا يف إحداهنّ ال خيتلف عن غريها, فأوقفوها وتبنيّ
لَ حذاءه بحذاءٍ  تقن نيسَ أنْ يبدّ ره الـمُ نسائي, مما زرعَ   املطارد املطلوب, ولكنه أثناء تنكّ

يبة يف نفوس اجلنود, فكان ما كان  !الرّ
ر متوافقاً مع احلال, فال يرتدي مالبس ثقيلة ليُخفي نفسه, يف وقت  −  ت أنْ يكونَ التنكّ

  .رارة فيه مرتفعةتكون احل
ر الناجحة التي يمكن االستشهاد هبا, ما كان يقوم به املجاهد  ومن أمثلة التنكّ

له يف مدينة نابلس, حيث كان يرتدي الزيّ العسكري ) خليل الرشيف(الشهيد  أثناء تنقّ
عامر (للرشطة اخلاصة الفلسطينية, ثم يركب اجليب العسكري برفقة الشهيد املجاهد 

ل يف مأمنٍ من التّفتيش الذي ) الزبن نا يتنقّ كان يعمل ضابطاً يف اجلهاز, وبذلك كان شهيدُ
  .عىل حواجز السلطة وبعيداً عن األعني واألنظار

رة  .٧ , كاهلوية وجواز السفر ورخصة السياقة وشهادة امليالد, امتالك أوراق ثبوتيّة مزوّ
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ورته ومعلومات وافرة عنه فمن املعلوم بالرضورة أنّ اسم املطارد ورقم هويته وأحياناً ص
ع عىل احلواجز العسكريّة اإلرسائيليّة ونقاط التّفتيش العبوريّة واحلدوديّة, إضافةً إىل  توزَّ

اجلة واملحمولة وريات الرّ وإنّ الطريقةَ املعتادةَ الّتي حياول االحتاللُ القبضَ عىل .... الدّ
ة ومقارنتها بام حيمله من املطارد واعتقالَه من خالهلا; هي فحص البطاقات الشخصيّ 

جبَ عىل كلِّ مطارد اعتامدُها, . قوائم وأسامء ومن هنا فإنّ من األساسيّات الّتي وَ
رة, حتمل صورةً  له, بل ويف كلِّ وقته, أنْ حيملَ أوراقاً ثبوتيّةً مزوّ وخصوصاً أثناء تنقّ

كذلك ال بدّ أنْ . ءمدبلجةَ االسم, غري اسم املجاهد املطلوب, عىل أنْ تكونَ متقنةَ األدا
ة أمور   :يتمَّ االنتباه إىل عدّ

  .مصدر هذه األوراق, والذي جيب أنْ يطمئنّ إىل أمانته ونقائه :أوهلا  
ا  :ثانيها   أنْ تكونَ األسامء التي ينتحلها املجاهد نقيّـةً أمنيّـاً لد االحتالل, أي أهنّ

  .االحتامل أنْ تكون مطلوبة ليست نشطةً يف العمل الوطني, وليس هلا أسبقيّات جتعل من
ر باسمها, كأنْ حيفظَ  :ثالثها   أنْ حيفظَ املطارد بعض املعلومات عن الشخصيّة التي يتنكّ

ة األخر   .االسم الكامل بشكلٍ دقيق, وتاريخ امليالد, وبعض املعلومات املهمّ
وعادةً ما يستخدم املطارد أسامء أشخاص ميّتني, أو هويّات ضائعة, أو أسامء 

ويُستحسن كذلك للمجاهد أنْ يعدّ أكثر من ... خاص اتَّفقَ معهم عىل انتحالِ أسامئهمأش
بطاقة يستخدمها يف حركته, وقد شهدنا استخداماً واسعاً من كبار املطاردين هلذا 

  .األسلوب
راً أنّ   التقليل من استخدام املركبات,  .٨ وذلك لالحتياط من االغتيال, فقد ثبتَ مؤخّ

جو (صطياد املطاردين وتصفيتِهم; هي قصفُ سيّاراهتم بصواريخ أفضلَ وسيلةٍ ال
لهم هبا, أو تفخيخها أثناء توقّفها) أرض  .أثناء تنقّ

ري عىل األقدام أو عرب اجلبال واملناطق  ; كالسّ ل بدائيّاً ويالحظ أنّه كلّام كان التنقّ
ل عرب السيارة الوعرة, قلَّ احتاملُ االغتيال, مع عدم نفي إمكانيّة حدوثِه, كذلك فإ نّ التنقّ
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جيعلُ املجاهدَ عرضةً للتوقيف عىل احلواجز والتّفتيش, بينام يندرُ إيقاف املايش عىل 
هيد . قدميه رمحه اهللا باالنتقال من مدينة اخلليل إىل ) حممود أبو هنّود(وقد قام املجاهد الشّ

  .ز أو التعرّض ملفاجآتمدينة نابلس عرب اجلبال عىل ظهر دابّـة, خمافةَ املرور عىل احلواج
ونحن ال نقصد بذلك عدم استخدام املركبات, وإنّام التقليل منها قدر اإلمكان, 

اذ مجيع أسباب احليطة واحلذر قبل استخدامها   .واختّ
فكثرياً ما استهدفت أجهزةُ األمن الصهيوين املطاردَ  :فحص السيارة جيّداً قبل ركوهبا  .٩

ه عن بُعد لتفجريها يف اللحظة بزرع عبوةٍ ناسفةٍ يف سيّارته; ت نفجر حال ركوهبا, أو تُوجَّ
يارة, وخصوصاً تلك األجزاء . املناسبة ولذا, ال بدَّ من الفحص اجليّد لكلِّ أجزاء السّ

ها للنَّيل من املطارد, ككريس القيادة, أو الكريس الذي اعتاد عىل  الّتي يمكن تفخيخُ
  .اجللوس فيه

ل هنا مالحظةً عايشناها , وهي أنّ العديدَ من املطاردين استطاعوا أثناء ونسجّ
يارة من قِـبَـل العمالء,  ع عىل السّ افة عاكسة, تُوضَ ة شفّ فحصِ سيّاراهتم اكتشافَ مادّ
لتقوم الطائرات اإلرسائيليّة بقصف اهلدف الّذي حيمل هذه اإلشارة, وقد ساهم 

  .اة املطارد وإنقاذه من االغتيالاالكتشاف املتولّد عن االنتباه واليقظة إىل احلفاظ عىل حي
. بحيث ال يركب املطارد سيّارةً ال يعلم نقاء مصدرها :ضامن سالمة مصدر السيّارة .١٠

نوا  هم سيّارات ملغومة مل يتيقّ ة, بواسطة تسليمِ رت حوادث اغتيالٍ ملطاردين عدّ وقد تكرّ
الّذي استلمَ  رمحه اهللا,) أيمن حالوة(من مصدرها, ولعلّ من أبرزهم املهندس الشهيد 

ها له أعداء األمة, لتنفجرَ به ويرتقي إىل )العميل(سيارةً من صديقه  , والّتي كان قد أعدَّ
من كتائب األقىص, وغريهم ) عاطف عبيّات(وكذلك ما حدث مع املناضل . ربِّه شهيداً 

ـثُـر   .كُ
ري املطارد, فإذا استخدم السيارةَ أحدٌ غ :احلذر من السيّارة إذا استخدمها غري املطارد .١١
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ها, فربّام زرعَ فيها شيئاً بغيابِه وإذا كان من . فال بدّ له عند استالمها من إعادة فحصِ
ها أصالً   .استخدمها ال حيظى بالثّقة املطلقة, فال داعي إلعادة استخدامِ

, كان ال يقبل )حممود أبو هنود(وقد شهدنا بعض املطاردين, ومنهم البطل 
ه غ اه من مواقف عصيبةاستخدامَ يشءٍ استخدمَ ه, حتّى من الثّقات, األمر الذي نجّ . ريُ

نا يعرف تفاصيل قصة اغتيال الشهيد  رعت له )إبراهيم بني عودة(ولعلَّ معظمَ , حيث زُ
ه اخلائن  ن(عبوة ناسفة يف كريس القيادة, بعد أنْ تواطأَ ابنُ عمّ , وقام بإرسال السيّارة )عالّ

خها, ومن ثمّ أ   .عادها إليه, فكانت هنايتُه رمحه اهللاإىل االحتالل ليفخّ
ـلَ أحدُ اإلخوة الّذين يعرفوهنا, .١٢ قِ أو يف حالة شكَّ املجاهد  تغيري السيّارة يف حال اعتـُ

ها  .بأنّه تمَّ اكتشافُها, فاخلطر احلقيقي يف السيّارة يبدأ من حلظة انكشافِ أمرِ
مة لفحص بحيث تكون ا استخدام أكثر من سيّارة أثناء عملية التنقّل, .١٣ ألُوىل يف املقدِّ

الطّريق والكشف عن وجود كمني أو حاجز عسكري أو أي عائق يمنع املرور, لتبليغ 
ذلك لألخ املطارد الذي يركب السيّارة الثانية, والّتي تسري بعيداً عن األُوىل بمسافةٍ كافيةٍ 

ف بعد تلقّي اإلشارة إعطاء اإلشارة وال بدَّ من وجود اتّفاق مُسبَق عىل طريقة . للترصّ
 .بحيث تكون سليمةً وواضحةً وآمنة

اكب يف السيّارة األُوىل جيب أنْ يكونَ من غري أصحاب  ومن نافلة القول أنّ الرّ
اً أمنيّاً لد أجهزة االحتالل, بحيث ال يكون  وابق األمنيّة, ومن الّذين ال حيملون ملفّ السّ

 .عرضةً لالعتقال
ه إىل أنّه من املمكن أ نْ يقوم املطارد باالنتقال بني أكثر من سيارة أثناء كذلك ننوّ

تابَ أحدٌ بسيّارته   .الطّريق, بحيث يضلّل العيون يف حال ارْ
أو شاراتٍ مميّزة, بحيث  أنْ ال حتملَ السيّارة الّتي يتنقّل هبا املطارد عالماتٍ فارقة, .١٤

بها أو معرفة مصدرها هولة تعقّ تكون من السيّارات بل إنّ من األَوىل أنْ . جتعل من السّ
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 .واسعة االنتشار, وليست من السيّارات النّادرة
ة, .١٥ وعدم التطويل يف استخدام ذات السيارة حتى لو مل يتمّ  تبديل السيّارة كل مدّ

بهات ع حوهلا املعلومات وتكثر عليها التّساؤالت والشّ  .اكتشافها, فربام بدأت تتجمّ
ا م .١٦ وخاصة من يساعد أو يؤوي  عروفون,االجتهاد بعدم استخدام سياراتٍ أصحاهبُ

 .املطارد, حتى إذا رآه أحد يف هذه السيارة عرف أنّ صاحبَها له عالقة به
أو وضعها يف مكانٍ بعيدٍ عن خمبأ املطارد, حتى إذا  إخفاء السيّارة بعد كلِّ استخدام, .١٧

هم من رؤية املطارد بداخلها مل يعرف أين هو أو يف أيّ منطقةٍ خيتفي  .متكّن أحدُ
١٨. , ية وافرة من البنزين, بحيث تؤدّي  أن تكون السيّارة سليمة ميكانيكيّاً وفيها كمّ

ة تصليح, وعجل  الغرض املطلوب منها إذا ما حصلَتْ مطاردة, وجيب أنْ يكون فيها عدّ
 .احتياط, وما يمكن أنْ يُستخدم إذا أصاهبا عطلٌ أثناء االستعامل

١٩. , هد أبداً باجتياز حاجز عسكري عىل أمل أنْ ال فال يغامر املجا جتنّب املغامرة بتاتاً
ه احلاجز العسكري للفحص, فيضع نفسه يف مراهنة غري مضمونة, وجمازفة غري  يوقفَ
حمسوبة, وإنّام عليه االنتظار والبحث عن طريق بديل خالية من احلواجز, أو حتّى 

بَّ صدفة تسبق كلَّ التّخطيطات ا   .حلسنةااللتفاف راجالً من خلف احلاجز, فرُ
ل  وينطبق ذلك عىل كلّ املغامرات غري املحسوبة, ولنستذكر أنَّ اخلطأ األوّ

  .للمطارد, قد يكون هو اخلطأ األخري, وعندها ال ينفع النَّدم
ة وغري اآلمنة, .٢٠ والعودة رسيعاً إىل املأمن, فكلّام  عدم إطالة التّواجد يف األماكن العامّ

ولذا . ه, أصبحَ عرضةً للخطر بشكلٍ أكربمىض الوقت واملجاهد ال زالَ خارج مأمن
جبَ عليه اإلرساع يف إنجازِ عمله, وعدم إضاعة الوقت يف غري فائدة  .وَ

د امللل الّذي قد عدم اخلروج من املأمن إال حلاجة .٢١ , واالمتناع عن اخلروج ملجرّ
ه, بل عليه أنْ حياولَ إنجاز أكثر م عور باحلاجة إىل التنزّ ن عمل يف يُصيب املطارد, أو الشّ
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ر اإلمكان  .الطّلعة الواحدة لالبتعاد عن التّكرار قدْ
وتني .٢٢ فالتّكرار ). خريُ عادة; أالّ تكونَ أسريَ عادة: (قالوا: جتنُّب التّكرار, وكرس الرّ

نه من توقّع حركة املطارد  ة اصطياد املطارد, ويمكّ ل عىل العدو مهمّ وتني يسهّ والرّ
بِ الك مني الّذي يُـجهز به عليه, فتكرار اخلروج من املكمن يف القادمة, وبالتايل يقوم بنصْ

ل بذات الوسيلة, واملرور بنفس الطريق, وتكرار الرتدّد عىل  وقتٍ حمدد, وتكرار التنقّ
ر بنفس األسلوب كلّ ذلك يُشكّل خطراً ألمن املجاهد,  ...نفس موقع اللقاء, والتنكّ

  .ويُوقعه يف املحظور
فاته, وحتديداً يف  إذن; ال بدَّ للمطارد من أنْ  يقومَ بتغيري عادته يف كلِّ سلوكه وترصّ

ته الّتي ينفّذها خارج مأمنه   .طلعاته ولقاءاته ومهامّ
  

*      *      *  
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  أمن املقابالت: ثانياً 

حيتاج املجاهد إىل إجراء لقاءات بني احلني واآلخر مع العاملني معه, ومع عنارص 
األمر الّذي يضطره  ...حياناً مع املسؤولني عنهاملجموعات الّتي يرشف عليها, وأ

ه إىل مكان آخر   .للخروج من مكمنه, والتوجّ
ابقةِ الكيفيّةَ الّتي جيب عىل املطارد أنْ خيرج هبا ليجعلَ  فحاتِ السّ نا يف الصّ دْ وقد حدَّ

ه والعودةُ إىل مكمنه بأمان, نُضيفُ . من خروجه أكثر أمناً  ه ولقاؤُ ولكي يتمَّ خروجُ
  :الحظات التّاليةامل
  :مواصفات موقع اللقاء −  أ

, وأنسب للّقاء, وقد  جيب أنْ يتّصف موقع اللقاء برشوط عديدة; جتعله أكثر أمناً
ة املطلوب إنجازها خالله,  لقاء, واملهمّ ختتلف رشوط ومواصفات املوقع تبعاً لطبيعة الّ

ة يمكن اعتبارُ ...والعدد الذي سيشرتك فيه ـةً , لكن هناك مواصفات عامّ ـساً عامّ ها أُسُ
  :ومشرتكـةً يف معظم حاالت اللقاء, ومنها

فليس من املناسب إجراء لقاء طويل . أنْ يكون املوقع بعيداً عن األنظار, قليلَ احلركة .١
ن الكثري من احلديث والتفصيالت واملراجعات يف مكانٍ تشعر فيه باألعني من  يتضمّ

يتك يف احلديث واحلركة  رّ وإظهار ما حتمله من أوراق أو أموال أو حولك, فال تأخذ حُ
 .سالح أو غري ذلك

ه يف لقاءاتٍ أمنيّة أو عسكريّة, وتمّ اكتشافه من  .٢ أنْ ال يكونَ املوقعُ قد سبقَ استخدامُ
صد ضاً للرّ ات االحتالل, وبالتّايل أصبح موقعاً مشبوهاً معرَّ  .قوّ

, وغري حمفو .٣ فليس من حاجةٍ . فٍ باملخاطرأنْ يكونَ الوصولُ إىل املوقع سهالً وميسوراً
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لطة للوصول إىل موقع اللقاء  .الجتيازِ حواجز أو اخلروج من مناطق السّ
بَ مراقبتُه هو, بمعنى أنْ تكون  .٤ ـلَ مراقبةُ الغري منه, ويف نفس الوقت, أنْ تَصعُ أنْ يَسهُ

, فطبيعة التّضاريس قد جتعل من املوقع حمضناً كاشفاً مُرش باً راقَ راقِباً ال مُ فاً عىل املحيط, مُ
 .وقد جتعل منه حمارصاً مغموراً يصعب اخلروج منه يف حالة األزمات, لذا يُرجى االنتباه

تْ حمارصتُه,  .٥ د املخارج, أو أنْ يكونَ له طريقٌ لالنسحاب إذا تـمّ أنْ يكونَ املوقع متعدّ
 .أو جاء إليه ضيفٌ غري مرغوب به من املدخل الرئييس

ء هو ذاتُه مكمن املطارد, ففي ذلك جمازفةٌ كبرية, سواء بكشف أنْ ال يكونَ موقع اللقا .٦
اء تكرار حضور الغري إليه, أو بتعريضه للخطر الزدياد عدد الذين يعرفون به . املكمن جرّ

اً من املنزل الّذي يُقيم فيه, إال أنّ  وقد أرسلَ أحد مطاردي حركة فتح استشهاديّ
لَ يف الطريق, فاعرتفَ  اتُ االحتالل إىل  االستشهاديَّ اعتُقِ عىل املطارد, فسارعت قوّ

جن املؤبّد   .اقتحامِ املنزل الّذي يُقيم فيه واعتقلته, ليقيض اآلن حكامً بالسّ
ويالحظ أنّه ال يُشرتط يف موقع اللقاء توفّر مجيع الرشوط التي ذكرناها, ولكن كلّام  

 .لازدادت الرشوط املتوفّرة فيه; أصبحَ أكثر أمناً ومالءمةً للعم
 

  :رصد موقع اللقاء −  ب
د من سالمته, ومن عدم وجود من  فعىل املجاهد أنْ يرسل عيوناً ترصد املوقع وتتأكّ

فقد يكونُ املوقعُ مرصوداً باملصادفة, وقد يكون مرصوداً ملعلوماتٍ توفّرت لد . يراقبه
اءَ خطأٍ وقعَ فيه املجاهد, أدّ إىل ترسيب املعلومات بشأن مكان أو زمان  االحتالل جرّ

ات إرسائيليّة تتواجد فيه وتعدّ كميناً للمجاهد ومُساعديه, أو حتّى . اللقاء أو قد تكون قوّ
وجود آخرين يف املوقع, والّذي قد يكون سبباً كافياً لتعطيل اللقاء, مما يعني رضورة تغيري 

مان   .املكان أو الزّ
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  :املراقبة أثناء املقابلة −  ت
وان يف حميط منطقة اللقاء, بحيث يراقبون هذه فال بدَّ من أنْ يتواجدَ أخٌ أو أخَ 

املنطقة وما حوهلا, ويرصدون احلركة يف حميطِها; لإلرساع يف تنبيه املجاهد يف حال 
حدوث أيّ جديد, أو مالحظة أي حتركات غري طبيعيّة يف املنطقة, مما يستدعي من 

  .املجاهد اإلرساع يف االنسحاب, أو أخذ احليطة واحلذر
ول اهللا أسوة وقدوة; فعندما أراد أنْ يلتقيَ بمسلمي األوس واخلزرج يف ولنا يف رس

عب, لِريصدا حركة  يق وعليّاً بن أيب طالب عىل مدخل الشِّ العقبة, وضع أبا بكرٍ الصدّ
  .املرشكني, وللتّبليغ عن أيِّ جديد

  :عدم إطْالع األخ املرافق للمطارد عىل اسم الطَّرف اآلخر يف املقابلة −  ث
وائر, ودرءٌ خلطرٍ قد يقع فيه هذا املرافق, مما قد يؤدّي إىل ويف ذلك  تضييقٌ للدّ

ف أوراق جديدة, وتوصيل خيوط متقطّعة, وإرشاد أجهزة األمن الصهيونية يف  كَشْ
ومن املهمّ كذلك; عدم إطالع الطرف اآلخر من املقابلة عىل الوسيلة التي . الوصول إليها

  .ينتقل هبا املجاهد
 :رد نفسه عىل من يقابلهعدم كشف املطا −  ج

 , ه عىل الطّرف اآلخر من املقابلة, وهذا ال يكون دائامً ف املجاهد نفسَ أي أنْ ال يعرّ
, ويف ذلك زيادةٌ يف احلذر واحليطة . وإنّام يف بعض األحيان وفق ما يراه املجاهد مناسباً

يَ شهوراً طويلةً هذا األسلوب, حتّى أنّه بق) حممود أبو هنّود(وقد اتّبع املجاهد القائد 
لَ مع جمموعاتٍ ال تعرفُ إال  مِ لد بعض اإلخوة يف مدينةِ اخلليل دون أنْ يعرفوه, وعَ

ه ها دون أنْ تعرفَ اسمَ , ثم نظّمَ جمموعاتٍ يف مدينة نابلس وأدارَ ه احلركيّ , األمر ...اسمَ
لم يستطيعوا أنْ الّذي أوقعَ املخابرات اإلرسائيليّة والفلسطينيّة املتعاونة يف حيص بيص, ف
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دوا بالقطع املنطقة الّتي يتواجد فيها  !حيدِّ
هيد  ضَ اهللا(وكذلك احلال مع القائد الشّ ـوَ ثَ جماهدو ) عادل عَ رمحه اهللا, فقد حدَّ

م كانوا يلتقون بشخصٍ ملثّمٍ ال  ها, أهنّ إحد خاليا القدس الّتي كان يعملُ معها ويديرُ
م مل يع ـوضَ اهللا إالّ بعد سنةٍ من اعتقاهلم, يعرفونَه وال يعرفهم, بل إهنّ رفوا أنّه املجاهدعَ

  !وحتديداً حلظةَ استشهادِه
قيق بموعد الّلقاء املتَّفق عليه −  ح  :االلتزام الدّ

راً بعده,  راً قبل امليعاد, وال متأخّ فال يصحُّ أنْ حيرضَ املجاهدُ إىل موعد الّلقاء مبكّ
فِهم عىل بعضهم البعض من غري حاجة, كام فكثرياً ما أدّ ذلك إىل كَشفِ العاملني, وت عرّ

أنّ ذلك ساهمَ يف سقوط خاليا ومطاردين, وقد يكون املجاهد عىل موعدٍ مع خاليا 
ل, فيؤدّي احلضور بعد املوعد إىل لقاءٍ غري حمسوب, إضافةً  أخر قبل أو بعد املوعد األوّ

ةً طويلة يف امل وقع فيه من املحاذير واملخاطر ما إىل أنّ انتظارَ الطّرف اآلخر من اللقاء مدّ
  .فيه
 :عدم ترك أيّ أَثر يف موقع املقابلة −  خ

كِ آثارٍ أو بقايا طعامٍ أو رشابٍ أو دخان أو غري ذلك يف  فقد يستهرت البعض يف تَـرْ
ها  ه ال يسبّب اخلطر, بينام ينسى أنّ االحتاللَ هيتمُّ بدقائق األمور ويتابعُ املوقع, ويعتربُ

طٍ يقوده إىل حلِّ كثريٍ من األلغازِ املبهمة, ولعلّ املطّلعَ عىل األسباب الّتي لتكونَ طَرفَ خي
نا, وما كنّا نُعطيها  ها أسباباً تافهةً يف نَظرِ فِ كثريٍ من اخلاليا واملجموعات جيدُ شْ أدّت إىل كَ

صلت إىل نتائج كارثيّة ولألسف   .أيّ اهتامم, لكنّها أوّ
فاق الّذين قاموا بقتْل الوزير  وقد ثبتَ أنّ الطّريقة الّتي تمَّ  فيها اكتشافُ الرِّ

هيوين  , هي أعقاب سجائر من الدخان, حيث وجدوا سجائر يف )رحبعام زئيفي(الصُّ
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رج املؤدّي إىل موقع  فاق, ثم وجدوا سجائر مشاهبة عىل الدَّ الغرفة الّتي ينام فيها الرِّ
جائر,  )DNA( االغتيال, فقام رجال األمن اجلنائي بعملِ فحصٍ جينيّ  عىل أعقاب السّ

فاق ف عىل الرِّ ا متطابقة, وهكذا تمَّ التعرّ   .ووجدوا أهنّ
ة اللقاء −  د  :البقاء عىل جاهزيّة واستعداد طوال مدّ

فال يتخىلّ املطارد عن يقظته وجاهزيّته وسالحه, بل إنّ حلظات الّلقاء هي األكثر 
  .حاجةً للحذر واالنتباه

 :اللقاءوضع خطّة لالنسحاب قبل بداية  −  ذ
; فإنّ . فال بدّ من وضع خطّة لالنسحاب تتناسب مع الزمان واملكان وعموماً

  .احلاجةَ إىل وضعِ خطّةٍ بديلةٍ يف كلِّ خطواتِ ونشاطات املطارد, أمرٌ رضوريّ 
 :إذا شعر املطارد بأنّـه مراقب; فعليه إجراء خطوات متوهيـيّـة −  ر

قابة, وإضاعة من  يتّبعه, ومن ثم عدم العودة بحيث تضمن له اإلفالت من الرّ
قابة ال زالت تتّبعه   .بشكلٍ مبارش إىل املخبأ, خوفاً من أنْ تكونَ الرّ

  :االنتباه يف رحلة العودة من اللقاء −  ز
عة  فال بدَّ من االنتباه عند عودة املجاهد من لقائه إىل خمبئه, وإجراء فحوصات متنوّ

; كأنْ يسريَ يف سيّارته برسعة كبرية, تضمن للمجاهد أنّه غري مراقب أو متبوع من الغَري
ويتنقل من شارع إىل شارع, ويدخل شوارع فرعيّة, ثمّ ينتبه إنْ كان هناك من يتّبعه بسيّارة 
اه حتى ال  اه واحد, أو يسريَ بعكس االجتّ , كأنْ يدخلَ يف شارعٍ ذي اجتّ إنْ كان هو راجالً

ه, أو تتبعه السيّارة, أو يلتفتَ إىل اخللف بشكلٍ مفاجئ  تبعُ ملالحظة إنْ كان هناك من يَ
يتظاهر بأنّه يربط حذاءه ثمّ يُدير النَّظر فيمن حوله, أو أنْ يتوقّفَ قليالً عند بعض 
ت متظاهراً بالنّظر إىل البضاعة املعروضة, ثمَّ حياول النَّظر من خالل زجاج  املحالّ
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ين ليسريَ خلفه بمسافة, العرض الذي سيكشف له عامّ خلفه, أو أنْ يستعني بأحد املجاهد
ظ إنْ كان هناك من يتبعه, أو أنْ يدخلَ مكاناً له بابان; فيدخل من باب وخيرج من  ويالحِ

ـيَـل الّتي يمكن أنْ يقوم هبا املجاهد للكشف عن ....آخر , وهكذا فإنّ عرشات الـحِ
يَالً ملفتةً للنظر, فتعود بأثر سلبيّ    .مراقبته, عىل أنْ ال تكونَ حِ

نَ وبعد أ مِ ه رعاية الرمحن, وقد ضَ ه إىل مأمنه حتفُّ د املجاهد من ذلك, يتوجّ نْ يتأكّ
  .عدم وجود أعني تراقبه بإذن اهللا

ف −  س  :إعالم الطّرف اآلخر من املقابلة بكيفيّة التّرصّ
فال بدّ من إطالع الطرف اآلخر عىل ما جيب عليه فعله من إجراءات أمنيّة توفّر له 

يْها, وإال فام جدو أنْ يأخذَ  فَلِسالمة. احلضور اآلمن قَّ املقابلة, جيب أنْ نضمن سالمةَ شِ
ل بكلِّ أسباب احليطة واحلذر, ويتّبع القواعد األمنية الالزمة, بينام يتجاهلُ  الطّرف األوّ

  !الطّرف الثاين تلك القواعد, فيحرض مصحوباً برقابةِ أعنيِ االحتالل وأذنابه?
عىل املطارد وغري املطارد, إال أنّ غريَ املطارد يُطلب  وبطبيعة احلال, فإنّ ذلك ينطبق

فاتٍ خارجةٍ عن الطّبيعة واملألوف بهة بترصّ يبةَ والشُّ   .منه احلذر دون أنْ يثريَ الرِّ
    

*      *      *  
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  الفصل السادس
  أمن العمليات

  
وع يف أيِّ عملٍ جهاديٍّ يُراد له النّجاح, ال  بدَّ من التّقديمِ له, واتّباع إنّ الرشّ

كتيكات  ة, وال نقصد بذلك التـّ إجراءات أمنيّة تضمن للمجاهد سالمتَه أثناء تنفيذ املهمّ
, إنّام نقصد تلك اإلجراءات  العسكريّة الّتي تُـتَّـبع إلنجاح العمليّة وجعلها أكثر إيالماً

ها, وتُـتَّـبع واملامرسات األمنيّة الّتي تُصاحبُ اإلعدادَ للعمليّة, وت سبق تنفيذها, وترافقُ
أيضاً بعد االنتهاء منها, بحيث تَقِي املجاهد من الوقوع يف اخلطأ, وحتميه من انكشاف 

ةٍ تقود إليه كِ أدلّ   .أمره, وحتفظه من تَرْ
ل لألخ املطارد, وخصوصاً إنْ  وقبل البدء يف التكلّم عن ذلك, نشري إىل أنّنا نفضّ

اب القدرة, ومن كان مكلّفاً بمسؤوليّة إدارة املجاهدين كان من أهل اخلربة وأصح
ه عىل اإلرشاف عىل جمموعاته, وإعداد ما  ل أنْ يقترصَ دورُ واملجموعات, فإنّنا نفضّ

خرية والتّمويل واالتصال هلم,  وأنْ ال يشارك يف تنفيذ يلزمهم من موادّ وعتاد, وتوفري الذّ
ديد . ة ذلكة إال إن اقتضت الرضورـاملهامت امليدانيّ  وق الشّ لمنا بالشّ غم من عِ فعىل الرّ

الّذي يتملّك املجاهد للمشاركة يف ميادين اجلهاد واالستشهاد, وحبِّه ألنْ يكون نموذجاً 
متهم وأقرهبم للخطر وأكثرهم عمالً وبذالً وأقلّهم راحةً  وقدوةً إلخوانه فيكون يف مقدّ

 , ومن باب ما ذَكرناه من حاجة إخوانه  عىل الّرغم من كلِّ ذلك, لكنّنا :نقولوسكوناً
ك حتت تأثري  نا للتحرّ فضِ ظامٍ ال تكون إال به, ومن باب رَ تٍ عِ إليه, وإضطالعه بمهامّ

ه املنوط به, وليس بدور غريه   .العاطفة, فإنَّ الواجبَ حيتُّم عليه أنْ يقوم بدورِ
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نا القائد  مَ اهللاُ شهيدَ حِ اً ع)مهند الطاهر(ورَ هادة, ضاغطاً , الذي كان مُرصّ ىل الشّ
راً وهو يلبس حزاماً  عىل إخوانه يف ذلك باستمرار, حتّى أنّه أعدَّ لنفسه تسجيالً مصوَّ
م وصيّته  ه للقاء ربِّه يف عمليّة استشهادية, وقدّ ه بنفسه, ويعلن فيه أنّه متوجّ ناسفاً أعدَّ

ه بالعجز املرتتّب يف جم ال تصنيع األحزمة يف ووداعه ألهله وإخوانه وأمته, إال أنَّ شعورَ
تلك األيام وحاجة إخوانه إليه يف هذا املجال, أجلأَه إىل النّزول عند رغبتهم والعدول عام 

  .كان قد عزمَ عليه
  :, فإنّنا سنتناوله يف ثالث مراحل)أمن العمليات(ولرتتيب احلديث يف موضوع 



١١٥ 

 

  
الً  بيل التّنفيذ: أوّ   قُ

  

رة حيملها  .١ ه  إعداد أوراق ثبوتيّة مزوّ املطارد معه, حتّى إذا ما حدثَ أيّ طارئ, أو أوقفَ
ه إىل التّنفيذ, كانت خمرجاً له من مأزقه, ومحايةً له من  دفة أثناء طريقِ االحتالل بطريق الصُّ

 ).أمن التنقّالت واملقابالت(وإنْ شئتَ فانظر تفصيل ذلك يف فصل . انكشاف أمره
املقصود, ومواصفاته وطريقة حركته ومتركزه, ال بدَّ من معرفةٍ تفصيليّة بطبيعة اهلدف   .٢

إضافةً إىل كلِّ املعلومات الّتي من شأهنا أنْ جتعلَ اهلدفَ واضحاً أمام املجاهدين, بَدلَ أنْ 
 .املطارد متوافقةً ومتناسبةً مع هذه املواصفاتة يُفاجؤوا به وبطبيعته, وحتّى تكونَ خطّ 

ية أو شوارع املعرفة اجليّدة بمنطقة التّنفيذ وحميطِه  .٣ ا, وما تتمتّع به من تضاريس برّ
, فهذا يساعد يف وضع خطّة عمل ...وأزقّة ومداخل, وإنْ كانت منطقة سكنيّة أم ال

 .وخطّة انسحاب مناسبة, كام تساعد يف إجياد طرق لالنسحاب يف حال جدَّ جديد
ة من اخلطّة األصليّة, كاخلرو  .٤ طَط بديلة لكلِّ اجلزئيّات املهمّ ج من امللجأ, وجود خُ

ة وتطبَّق اخلطة البديلة يف حال . وخالل التّنفيذ, وحلظة االنسحاب واالنتهاء من املهمّ
حدثَ طارئ جعل من تنفيذ اخلطة األصليّة أمراً غري ممكن, كأنْ حتدث أخطاء معيّنة, أو 
تتعرّض اخلليّة لعملية تطويق, أو أُصيب بعض املجاهدين, أو كان اهلدف خمالفاً 

املجاهدين  تعمل عىل تأمني عودةوهذه اخلطة البديلة  .فات الّتي رسموها أصالً للمواص
هم يف اإلرباك واالضطراب الذي كثرياً ما يوصل إىل اخلطأ القاتل   .بأمان, ومتنع وقوعَ

تكليف جمموعة أشخاص, من غري  املشاركني يف التنفيذ, ليقوموا برصد موقع التنفيذ   .٥
ات احتالليّة قبل وأثناء املهمة, وطريق ا د من عدم وجود قوّ لوصول إىل املوقع, والتأكّ

ة منترشة يف املنطقة, أو أعني خائنة متعاملة مع االحتالل,  ات خاصّ كامنة يف املوقع, أو قوّ
بحيث يتوفّر هلا إمكانيّـةٌ ووقتٌ لتبليغ اخلليّة بوجود اخلطر عرب طريقة اتّصال آمنة أو 
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 .يكونَ أفراد هذه املجموعة من غري املطاردينإشارة متّفق عليها, واألصل أنْ 
ة وطبيعتها, فال يكون   .٦ ة بحيث يتناسب مع حجم املهمّ اختيار عدد املنفّذين للمهمّ

ة كذلك ال بدّ من االنتباه يف اختيار . كبرياً بغري حاجة, وال قليالً غري قادر عىل القيام باملهمّ
د ذلك بناءً عىل ما جاءت به عيون عدد ونوع السالح الكايف واملناسب لتنفيذ املهم ة, وحيدَّ

هتا اخللية صد من مواصفات للهدف, وعىل اخلطة التنفيذيّة الّتي أعدَّ فقد تكون . الرّ
, بينام ال تَفي بالغرض يف عمليّة هجوم عىل جيب  سات مناسبة لعمليّة خطف مثالً املسدّ

 .عسكري, وهكذا
طأ اجلسيم أنْ يقومَ املجاهدون بعمليّةٍ االطمئنان عىل جاهزيّة السالح, فإنّ من اخل  .٧

بت سابقاً وتعطّلت رِّ كُّ بفاعليّته, أو قطعةٍ جُ به عاطل, أو رصاص يُشَ . هجوميّةٍ بسالحٍ شِ
ة بمثل هذا السالح ال يؤدّي بالعمليّة إىل الفشل فحسب, بل يعرّض  وإنّ قبول تنفيذ مهمّ

ق, لذا وجب ا الح وإعداده وجتربته مجيع أفراد اخلليّة إىل اخلطر املحقَّ الهتامم بتنظيفِ السّ
صاص, واستثناء املشكوك فيه د من سالمة الرّ  .للوثوق من فاعليّته, والتأكّ

الح جاهزاً لإلطالق, ولكن برشطٍ هام; وهو اإلبقاء عليه يف وضع   .٨ االهتامم بإبقاء السّ
ر األمان, وذلك حتّى ال تنطلق منه رصاصة بغري قصد, فتصيب أحد أفراد اخل ليّة ال قدّ

ة ل املهمّ والقصص . وجيب أنْ ال يُفتح األمان إال يف الّلحظات األخرية. اهللا, وتُفشِ
اء التّهاون يف ذلك كثريةٌ ومعروفة  .واألحداث الّتي كاد يذهب ضحيّتها شهداء جرّ

ذ, كأنْ يرتكَ   .٩ عدم محل أيّ أغراض جانبيّة غري الزمة يمكنُ أنْ ترشدَ إىل شخصيّة املنفّ
جاهد يف جيبه قلَامً يمكن أنْ يسقطَ أثناءِ االنسحاب, فتُؤخذ عنه البصامت, ويرشد امل

 .االحتالل إىل صاحبه
١٠.  توفري قطعة أو أكثر لالحتياط, أيْ الستخدامها وقت احلاجة إذا تعطّلت إحد

طَع أثناء العمليّة, أو فَقدَ اإلخوةُ واحدةً أثناء مطاردةٍ عقب التّنفيذ من  وكذلك ال بدّ . القِ
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صاص, تكون كافيةً إلجراء اشتباك إضايف عن  ية وافرة من خمازن الرّ استحضار كمّ
 .العملية, وذلك يف حال اضطـرَّ املجاهدون إليه يف مفاجأة اعرتضتهم

صاص  .١١ ; الرّ مسح البصامت عن كلِّ ما سيُستخدم يف العملية, وبشكلٍ أخصّ
د من ذلك قبل اخلروج لتن ة, واالحتفاظ بالكفوف واملخازن واألسلحة, والتأكّ فيذ املهمّ

ومن نافلة القول . املطّاطيّة عىل األيدي; حتى ال تُطبع البصامت من جديد عىل ما حتمله
صاص الفارغ سيبقى يف أرض املواجهة, وأنّ االحتاللَ ال يرتكه حتى  ر بأنّ الرّ أنْ نذكّ

 .يرفعَ عنه البصامت
ه إىل مكانٍ تـمّت فيه عمليّة منذ  .١٢ وقت قريب, إال إذا كان هناك اطمئنانٌ عدم التوجّ

ه من الرقابة دٌ تامٌّ من خلوّ ونضيف إىل ذلك, أنّه يف حال راودَ الشكُّ اإلخوةَ يف . وتأكّ
ر, وأنْ ال يغامروا, فاخلطأ  وْ اً كان شكله, فالواجب أنْ ينسحبوا عىل الفَ وجود خطر ما, أيّ

من التّنفيذ فإنّ بإمكاهنم العودة إىل  الّذي يرتكبونه قد يكون األخري, بينام إذا انسحبوا
 .التّنفيذ يف أيِّ وقتٍ أو موقعٍ خيتارونه

ذها من  .١٣ عدم استخدام سالح تمَّ استخدامه يف عمليّة سابقة إذا كان قد تمَّ حتديد منفّ
الح يعود هلذا املطارد, ألنّ ذلك يعطي داللةَ اشرتاك  قِبَلِ االحتالل, ومعرفة أنّ هذا السّ

قامً املطارد ذا تِه يف العمليّة, أو مسؤوليّته ومشاركته يف اإلعداد هلا, إذ أنّ لكلِّ سالحٍ رَ
, يمكن للمختربات اإلرسائيلية حتديدها بكلِّ سهولة, مهام مىض عليها من زمن  .وبصمةً

إال أنّه يمكن العمل عىل تضليل العدوّ من خالل هذه القطعة, كام فعلَ جماهدو 
اميّة, ذوا هجوماً بقطعة كالشنكوف, وتبنّته اجلبهة الشعبية,  خليّة صوريف القسّ فقد نفّ

اهم استخدام ذات القطعة يف العمليّات القادمة هبدف التّضليل, وهكذا أصبحَ  فكان قرارُ
  !االحتالل يعلن عن كلِّ هجوم أنّ اخلليّة التّابعة للجبهة الشعبيّة هي املسؤولة عن اهلجوم

  

*      *      *  
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  اء التنفيذأثن: ثانياً 

 

يف حالة عدم معرفة أعضاء اخللية باملطارد املسؤول عنهم, فاألصل أنْ ال يشرتكَ معهم  .١
ه ولكن إذا كان أحد أعضاء . يف التّنفيذ; إالّ أنْ يكونَ ملثّامً بحيث ال يُستطاع تشخيصُ

ه سيُـكشالّ فيجب أ املطارد خارج إطار العمل;بن له عالقة اخللية ممّ   .ف يشارك ألنّ أمرَ
, حتى  .٢ التّعامل خالل التّنفيذ باألسامء احلركيّة, وعدم استخدام األسامء األصليّة مطلقاً

 .وإن مل يكن بينهم أيّ غريب
استخدام وسيلة نقل مرسوقة أو غري رسميّة أثناء التنفيذ, حتّى إذا ما حصلت مطاردة  .٣

وكذلك ال بدّ من . أو حادث ما, ال يؤدّي ذلك إىل كشفِ صاحبها, وبالتّايل كشف اخللية
 .االهتامم بإخفائها, وكيفيّة التّعامل معها خالل التّنفيذ

ب عليها املجاهدون, وعدم إجراء تغيريات  .٤ , والّتي تدرَّ االلتزام باخلطّة املرسومة مسبقاً
ربِكة يف الّلحظة األخرية وإذا وجدَ اإلخوة أنّ أيَّ تغيري قد يكون غري قابل للتطبيق . مُ

ب ة بدالً من اإلقدام عليها ومن ثمَّ قد حيدث ما ألهنم غري مدرّ ني, عندها عليهم إلغاء املهمّ
مد عقباه  .ال حيُ

ماء من  .٥ إذا أُصيبَ أحدُ املجاهدين يف أرض املواجهة, فعليه وإخوانه إزالة آثار الدِّ
لدمائِه, ومن نافلة القول أنّ عليهم  )DNA(املكان, خوفاً من تشخيصه من خالل فحص 

 .يل إلخالئِه من أرضِ املواجهة واالنسحاب به إىل برِّ األمانبذل املستح
. توزيع األدوار بشكلٍ جيّد, بحيث ال يكون هناك تعارض أو تضارب أثناء التّنفيذ .٦

ضهم لألذ من بعضهم البعض,  ومن ذلك توزيع مواقع املجاهدين بشكلٍ يمنع تعرّ
رت أحداثٌ أدّت إىل إصابة املجاهدين بسالح بع ضهم البعض, لوقوفهم يف وكم تكرّ

 .املوقع اخلطأ, أو تعارض حركتهم أثناء اهلجوم
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  بعد االنتهاء من التنفيذ: ثالثاً 

 

صاص بطريق اخلطأ, ووضع خمزن جديد ميلء   .١ الح, لضامن عدم خروج الرّ تأمني السّ
صاص, ليكون السالحُ جاهزاً يف حال حدثت مطاردة أثناء االنسحاب  .بالرّ

, وعدم الوقوع يف االلتزام بخطّة ا  .٢ النسحاب حسب ما اتّفق عليه اإلخوة مسبقاً
 .اإلرباك الّذي عادةً ما يؤدّي إىل اخلطأ

عدم التّهاون يف املسائل األمنيّة البسيطة; كرفع اللثام عن الوجه, أو إزالة الكفوف من   .٣
 .اليد, إالّ بعد الوصول إىل نقطة األمان

ـةً أكرب أو سلوك أكثر الطّرق أمناً أثناء االنسحا  .٤ ب, حتى وإن تطلّبت جهداً أو مشقّ
مسافةً أطول, وعدم اإلقدام عىل املراهنة واملغامرة يف طريق االنسحاب, كأنْ يسلكَ 
بَّ صدفةٍ أسوأ من ألف  اإلخوةُ طريقاً فيه حاجزٌ عسكريٌّ عىل أملِ أنْ ال يوقفهم, فـرُ

 .ميعاد
ىل  .٥ ; وهو األَوْ , فيمكن للخليّة أنْ تتخلّصَ منها باحلرق, إذا كانت وسيلةُ النّقل مرسوقةً

ها, وهذا يقتيض وجود زجاجة بنزين  خصوصاً إذا حصلَ ما جيعل هناك ظنّاً بأنّه تمّ كشفُ
 .داخل السيّارة بشكلٍ دائمٍ هلذا الغرض

, أو يفرض   .٦ متابعة ما استجدّ من أخبارٍ بناءً عىل العمليّة, كأنْ حيارص االحتالل منطقةً
ل, أ و إقامة حواجز عسكريّة, أو محالت واعتقاالت قد تطال بعض أفراد حظر جتوّ

يالَ كلِّ جديد; سواء باالنسحاب واالبتعاد عن املنطقة الّتي يتواجد  ف حِ اخلليّة, والترصّ
فيها املطارد, أو بتغيري مكان السالح وامللجأ إذا اعتُقلَ أحدُ أفراد اخللية, أو عدم اخلروج 

 .عسكريّة يف املحيطمن املكمن لوجود حواجز 
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ه هنا, إىل رضورة االنتباه إىل إمكانيّة أنْ تكونَ املعلومات املعلنة إعالميّاً  وننوّ
صد املجاهدة ها بتقارير أعني الرّ  .خاطئة, ولذا ال بدَّ من دعمِ

هم, وذلك إذا حصل   .٧ دوهنا ألنفسِ ةٍ زمنيّةٍ كافية حيدّ جتنُّب االلتقاء بأفراد اخلليّة ملدّ
كوك من اشرتاك أيٍّ منهم يف االحتالل  عىل طرف اخليط, أو توفّرت لديه بعض الشّ

قابة, وبالتّايل فإنّ اللقاء باملطارد سيكشفهم كام أنّ اللقاء بينهم . العمل, ألنّه سيتعرّض للرّ
كوك هبم ز الشّ  .قد يعزّ

ةٍ كافيةٍ كام قلن ا, ال بدَّ من ويف اللحظة الّتي يتمّ فيها اللقاء بني أفراد اخلليّة, بعد مدّ
 .اتّباع احلذر, عىل أنْ ال تكونَ حركتُهم خارجةً عن املألوف

بالنسبة لطريقة اإلعالن عن املسؤوليّة عن العمليّة, فإنّ يف ذلك باباً واسعاً وجماالً   .٨
جيّداً لالجتهاد, واليوم, ويف ظِلِّ وجود شبكة اإلنرتنت, فقد وفّرت جهوداً كبريةً يف هذا 

ةُ أخطاء قد تؤدّي إىل اخلطر, أو تكشف أطراف : املهمّ . املجال أنْ ال يتخلّـلَ اإلعالنَ أيّ
اخللية; كأنْ يظهرَ صوتُ أحدهم, أو يُكتب اإلعالن بخطِّ أحدهم, أو يكون اإلعالن 
بطريقة مكشوفة, وإذا استطاعت اخلليّة تصوير العمليّة يف أرض املعركة, أو إذا كان 

اً وكان له  ذها استشهاديّ ةمنفّ   .تصوير, فإنّ اإلعالن يكون أكثر قوّ
م أحياناً عىل تبنّيها, وهذا عائدٌ إىل التّقدير األمني  وربام كان عدم تبنّي العملية مقدَّ

ىل من املردود . وفق ما تراه اخلليّة مناسباً  المة أَوْ د عىل أنّ احلفاظَ عىل السّ ودائامً نؤكّ
  .اإلعالمي

   
 *      *      *  
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ةق   واعد عامّ

  

ته,  بعدما استعرضناه من فصولٍ تصلح ألنْ تكونَ دليالً للمجاهد املطارد يف مهمّ
لةً من القواعد, الستكامل ما سبق, وتغطية  كاته, فإنّنا نُضيفُ مجُ وضابطاً ملجمل حترّ

ابقة   .مساحةٍ إضافيّةٍ مل تقع يف حدود الفصول السّ
  :يف سبيل ذلك منع االخرتاق, واختاذ اإلجراءات الوقائية  .١

ل تلك اإلجراءات; عدمُ تنظيمِ أيّ شخصٍ للعملِ يف صفوفِ اجلهاز, أو  وأوّ
املِ عنه, والوثوقِ الكاملِ به,  ؤالِ الشّ متابعةِ أيِّ شأن من شؤون املطارد, إالّ بعد السّ

وريِّ أنْ ال يكون من بيئةٍ ينترش فيها االنحالل . واالطمئنانِ التّامِّ إليه ومن الرضّ
قوطوال رمحه اهللا, عرب اخلائن ) حييى عياش(مستذكرين كيفيّة اغتيال املهندس الشهيد . سّ

ـاد, من خالل األخ املجاهد    .الّذي كان يُؤوي الشهيد عيّاش عنده) أسامة(كامل حـمّ
ا  وال شكّ يف أنّ جاسوساً واحداً يف أيِّ خليّةٍ أو جمموعةٍ عسكريةٍ كفيلٌ برضهبِ

ا, ولنا يف الرضبة القاصمة التي وكشفِ مصادر متويلِها  ا وحدودِ مسؤوليّاهتِ واتّصاالهتِ
ضت هلا خاليا الشهيد الدكتور عبد اهللا عزام  عام  ثلٌ وعربة, وكيف أدّ  ١٩٩٣تعرّ مَ

ا اقتُلِعَت من  ها البعضُ بأهنّ ا وإصابتِها بمقتل, حتى وصفَ وجود خائن يف صفوفِها إىل خراهبِ
غم مما كان ها, عىل الرّ لُهاجذورِ ا وثِقَ   .ت حتويه من خرباتٍ عظيمةٍ ونوعيّاتٍ مميّزةٍ هلا وزهنُ

 :اليقظة التامة والدائمة لكلِّ املستجدات  .٢
احة املحلّية والدولية,  فال بدَّ للمطارد من يقظةٍ دائمة, ومتابعةِ ما جيري عىل السّ

دُ إليه رِ دمه يف سبيل دينه فال جيوز للمجاهد الذي جيود ب. والترصف بناءً عىل كلِّ جديد يَ



١٢٤ 

 

ي بشبابه ووقته, أنْ يكونَ مغيَّباً عن األحداثِ السياسيّة واالجتامعيّة عىل  ووطنه, ويضحّ
ات تُعِني املجاهد  ولية, فإنّ متابعة األحداث واملستجدّ احة الفلسطينيّة بل والدّ السّ

اذ قراره  ه يف حتديد العوامل الّتي يستند إليها يف اختّ ه, وتساعدُ ُ ليم واملتناسق مع وتُبرصِّ السّ
بل إنّ معرفتَه بام . الواقع, واملتوافق مع رؤية احلركة, واملتناسب مع مصلحة الشعب

ـاً ونوعاً  احة العسكريّة والسياسيّة واالقتصاديّة تُعِينُه يف حتديد نشاطِه كـمّ   .يستجدُّ عىل السّ
 :التّمويه  .٣

مدارس حرب العصابات يف العامل,  والتَّمويهُ علمٌ قائمٌ بذاته, وأسلوبٌ اتّبعته كلُّ 
بقَ احلديثُ عن  ـلَـه يف الكثري منها, وقد سَ , هبدف خداع )التّمويه يف االتّصال(وآتى أُكُ

. العدو بالنسبة ملكان وجود املطارد, أو موقع الرضبة القادمة التي ستنفّذها املقاومة
كون التّمويه يف الظهور كام فقد ي. والتّمويه يف االتصال; هو أحد أبواب التّمويه الكثرية

  ....., أو يف مكان االختفاء, أو آلية االختفاء)أمن التنقّالت(أسلفنا يف باب 
ة إىل املدينة,  نة, إذ استخدم التّمويه يف هجرته من مكّ سَ ولنا يف رسول اهللا أسوةٌ حَ

ه صىل ه بدالً منه يف فراشِ م اهللاُ وجهَ اهللا عليه وسلم,  وذلك بإبقاءِ عيلٍّ بنِ أيب طالبٍ كرَّ
ة ه وقتاً كافياً للخروج من مكّ اذه طريقاً إىل املدينة . األمر الّذي منحَ هَ أيضاً باختّ ثمّ مـوَّ

َ اهللا عنه . معاكساً لطريقها املعتاد واملعروف يضِ ه عىل األعرايب الذي سألَ أبا بكرٍ رَ ثمّ موَّ
  .ملسو هيلع هللا ىلصعن شخصِ رسولِ اهللا 

ة التي ويمكنُ أنْ يكونَ التّمويه بالسال ح, كام فعلت خليّة صوريف يف القصّ
وباختصار, فإنّ أبوابَ التّمويه كثريةٌ واسعة, ولكلِّ جمتهدٍ نصيب, . ذكرناها سابقاً 

ر ما يستطيع دْ   .وللمطارد أنْ يربمجَ ويستحدثَ فيها بِقَ
بُـه العدوُّ للمطارد  .٤ ك الّذي قد يَنـصِ   :احلذر من االنجرار والوقوع يف الرشِّ

كٍ لبعض املطاردين, عرب افتعالِ بعض فقد اعتا بِ رشِ د االحتالل عىل نَصْ
ليمة, فال  , متّبعاً لإلجراءات األمنيّة السّ راً ذِ األحداث, فال بدَّ للمجاهد من أنْ يكونَ حَ
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, وال يستخدم أساليب االتصال املكشوفة, وال يسمح للعاطفة  يظهر يف أيِّ مكانٍ عشوائياً
  .أنْ تسيطـرَ عليه

زاتٍ وقد جلأَ  ت املخابراتُ اإلرسائيلية إىل افتعالِ أحداثٍ وخلقِ أجواءٍ وتوفريِ حمفّ
تدفع املطاردَ إىل اخلروجِ من مكمنِه, والتّوجه إىل األماكن الّتي يريدها االحتالل 

دُ االحتاللُ هدفاً سهالً يُغري املطاردَ باخلروج من مكمنه لرضبِه, )املصيدة( , أو قد يُوجِ
هبينام يكمنُ اال   ., وهكذا...حتاللُ يف انتظارِ

وهنا ال بدَّ من احلذر, وعدم االنجرار إىل ما جيده املطارد من حوله إال بعد اتّباع 
ك دة, تضمن له أنْ ال يقعَ يف الرشِّ   .إجراءاتٍ أمنيّةٍ مشدَّ

  :عدم الظهور أو املشاركة يف األنشطة اجلامهريية  .٥
ه يف حفلِ انطالقةِ احلركة, أو يف لألسف, فقد أصبح مألوفاً ظهورُ املطارد بس الحِ

ه الّذي استشهد, ليقوم بإطالق النّار يف  نشاطٍ مجاهرييٍّ يف بلدةٍ ما, أو يف جنازةِ صديقِ
رُ منه أَبَ . اهلواء, أو يستعرض قدراته وقوة تنظيمه, ويف ذلك خطرٌ كبري نحذِّ فقد دَ

بينام يكون هو عىل أتمّ اجلاهزيّة  االحتاللُ عىل بثِّ العيون مع كلِّ نشاطٍ من هذا النوع,
ـقَ هدفَه ك يف اللحظة املناسبة ليحقّ طَ من أذهانِنا أنّ املعلومةَ الّتي . للتّحرّ وجيبُ أالّ نُسقِ

امنا  كانت حتتاج إىل الكثري من الوقت لِتَصلَ من األذنابِ إىل أسيادِهم, مل تعد حتتاج يف أيّ
يبادر املطارد إىل التّرصف املناسب, كام أنّ هذا  هذه إالّ للحظاتٍ قد ال تكون كافيةً ألنْ 
لْـيُعلمْ ذلك. الظهورَ قد يكون مدخالً إىل كشفِ ملجئه   .فَ

  :جتنّبُ الظّهور اإلعالمي  .٦
قوط, وباباً ليس من  ـدُّ طرفَ خيطِ السّ ـعَ ففي الظهور اإلعالمي خماطر مجة, وهو يُ

ه, فإنْ كان الظّهورُ مبارشاً عىل ا ورة فتحُ نا يف الرضّ ه أعظم, وقد أفَضْ هلواء, فمخاطرُ
ه ). خماطر االتصال(احلديث عنه يف باب  ل, فمخاطرُ وإن كان الظهور عرب رشيطٍ مسجَّ

, إال أنّه ال خيلو من احتامل الوقوع يف خطأ يُوصل املخابرات إىل املطارد, وال ننسى أنّ  أقلّ
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ـ نُه من اإلمساك بطرف خيط االحتاللَ يملك من الوسائل والقدرات واخلربات ما يمكِّ
  .تافه, يقوده إىل نتائج عظيمة مل تكن باحلسبان

معة طيبة وعالقات جيدة مع املجتمع عموماً   .٧   :اإلبقاء عىل سُ
ف يُيسء للمجاهد ولدعوتِه وجهادِه,  ويكون ذلك من خالل جتنّبُ أيِّ ترصّ

عوةَ من خالل موقعِ  ه, وأنّه مسؤولٌ أكثر من ولْيعلم األخ املجاهد أنّه يمثّل احلركةَ والدّ
غريه, وأنّه يف نَظر الناس يشءٌ كبري, وأنّ نقاءَ الدعوةِ حيتاج إىل نقاءٍ دائمٍ لعنارصها 

إضافةً إىل ذلك, فإنَّ من املعلوم قطعاً أنّ املجاهدَ ال يستطيع القيام بيشءٍ من . وجماهدهيا
عب هو الّذي يُؤ ه, وجمتمعٍ حيتضنُه, فالشّ ميه, غري مجهورٍ خيدمُ وي املجاهدَ ويُـخفيه وحيَ

ون اهللا تعاىل له عم, فقدَ أهمَّ عنرصٍ وركيزةٍ يف عمله بعد عَ   .وإذا فقدَ هذا الدّ
ائم للعمل والواقع  .٨   :التّقييم الدّ

ل  فكلُّ شؤون احلياةِ حتتاج إىل تقييم, فال بدّ للمجاهد من أنْ يدرسَ العمل, ويسجّ
ي اإلجيا تْ حماسبةُ . بيّات, ويتجنّب السلبيّاتسلبيّاته وإجيابيّاته, فينمّ عَ ِ ومن هنا رشُ

ها, . النّفس عاً من ذلك, فبانتهاء كلِّ مرحلة, ال بدّ من تقييمِ والعملُ العسكريّ ليس بِدْ
ة, ال بدّ من إعادةِ النّظر فيها; فندرس النتائج, وننظر إىل ما سارت إليه  وبإنجاز كلِّ مهمّ

من أين بدؤوا, وإىل أين وصلوا, وإيل أيِّ : وجماهدهيااألحوال, ونُقيّم وضعَ املجموعة 
كِ بناءً عليه,  ائبِ والتحرّ اذِ القرارِ الصّ نقطة سيصريون, كلُّ ذلك يُعطي الفرصةَ الختّ
وذلك من حيث العمل, والظهور واالختفاء, واالنتقال من ميدان آلخر, والعدول عن 

  .أسلوب عمل إىل غريه
يّـةِ هللا  .٩   :إخالص النـّ

النّهاية, وقبل أنْ ننتهيَ من العمل, ال بدَّ من الوقوف طويالً مع أنفسنا, لنعلنَ هلا يف 
, ال أنَّ أيَّ عملٍ ال يُبتغى به وجهُ اهللا فهو ردّ بشكل صارخ;  , وهو مرفوضٌ مجلةً وتفصيالً

  .نرتضيه بحالٍ من األحوال
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األعامل إال ما كان خالصاً فبإخالصِ العملِ هللاِ نجاةٌ لنا يف اآلخرة, ألنّه ال يقبلُ من 
ه املخلصني بالنّجاح والفالح  م عبادَ نيا كذلك, ألنّ اهللاَ يكرّ له, وهو نجاةٌ لنا يف الدّ

ه كيدُ النّاس أبداً  وكذلك . والتّوفيق, ويكون معهم ال عليهم, ومن كان اهللا معه فلن يرضَّ
ياء, ذلك املرضُ القاتلُ للمجاه دين واملناضلني, فإذا فإنّ يف اإلخالص نجاةً من الرِّ

ياء, بدأَ االستعراضُ ألعامله وبطوالته أمام أقرانه,  أُصيبَ املناضل هبذا املرض, مرضِ الرِّ
وبدأَ بكشفِ مشاركاتِه ومسؤوليّاته واالهتامم بوسائل اإلعالم وبريق الكامريا, حتى 

يْن ارَ قوط يف اهلاوية وخسارة الدّ   .يكون السّ
باك العصافري يف أقبية التّحقيق, تشري إىل ولعلَّ نظرةً إىل اإلخوة ا لّذين وقعوا يف شِ

أنّ نسبةً ليست باليسرية, ما سقطت إال بسبب هذا املرض, إضافةً إىل نسبةٍ أخر ال 
  .نُنكرها كان سبب سقوطها اجلهل هبذا األسلوب

   
 *      *      *  
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  اخلامتة
  

ت, تغطّي جزءاً من هذا الباب, ال هي مجلةٌ من القواعد واملالحظات والتّوجيها
ا تساهم يف النّجاح, وتُعِني يف العمل, وتساعدُ يف  قُ بأهنّ أدّعي فيها الكامل; لكنّني أَثـِ

ماء واجلهود ون الدّ   .صَ
وإنّني . وهي خربةٌ وجتربةٌ وممارسة, فمن غري املقبول أنْ تضيعَ دون توثيقٍ أو دراسة

ضٌ للمالحقة أجزم بأنّ كلَّ أخٍ يرابط عىل هذه  األرض الطّاهرة حيتاج ملثلِها, فكلُّنا معرَّ
مٌ بثقافةِ املقاومة, ذلك أنّه مقاومٌ شاءَ أم أبى, أليس  لزَ حتّى وإنْ مل حيمل السالح, وشعبُنا مُ
االحتالل أمامه وخلفه? أليس من واجبه الرشعي واألخالقي والوطني أنْ يدافعَ عن 

ون له ذلك إنْ مل يكن عىل درايةٍ بأساليب نفسه وعن عرضه وعن أرضه? فكيف سيك
عب وجماهديه ه ووسائلِه يف حماربةِ هذا الشّ   .عدوّ

ك فيه النّخوة واملشاعر, هلو إنسانٌ ميتٌ ال  إنّ رجالً ير ما حيلُّ بشعبه ثمّ ال تتحرّ
نُ االستعدادَ هلا, هل سِ ه, ثمّ ال حيُ هة ضدّ و روح فيه, وإنّ جماهداً يَر حجم احلرب املوجّ

رٌ أو جاهلٌ ليس اية  متهوِّ   .أهالً حلملِ الرّ
دَّ كيد اليهود  هم, ورُ ك وعدوّ اللهمَّ احفظ جماهدينا, وأعنهم عىل اإلثخان بعدوّ
وأعواهنم لنحورهم, ونعوذ بك يا ربَّنا من رشورهم, اللهمَّ ومتّعنا برؤية أقصانا وقد 

ر, إنك ويلُّ ذلك والقادر عليه ر, وترابَنا وقد تطهَّ   .حترّ
بيل   واهللا املوفّق, وهو اهلادي إىل سواء السّ
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