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التـي (أبـو أیمـن) محمد طه أ. ل ي الفاضِ المربّ وروح  ،حامد القریناوي الشَّهیدإلى روح  ×

فـي سـویداء  عـةٌ فهـي متربِّ  ،ولم تبرح حیاتنـا قـط ،الزكیة الفواحةق برائحتها زالت تحلِّ  ما
  القلوب.

   .ي الغالیةین نبراًسا وطریًقا، نور عیني ومهجة فؤادي أمّ هذا الدّ  سقتني حبَّ  منإلى  ×
   .در الحاني والدي الحبیبوالصَّ  ،افئوالحضن الدّ  ،إلى البلسم الشافي ×
یعجز اللسان التي شمس سعادتي ونور حیاتي زوجتي الغالیة،  :ة المولى إليّ إلى هدیَّ  ×

فــي  كبیــرٌ  لهــا فضــلٌ و  الظــروف واألوقــات، زالــت ســنًدا لــي فــي كــلِّ  فمــا ،عــن شــكرها
   .الدِّراَسة إنجاز علىمساعدتي 

أسأل اهللا أن ینبتهم نباتًـا  ،محمدشذا وبهاء الدین وریماس و  :فلذات كبديأبنائي و إلى  ×
   حسًنا.
   .شادوأخواتي سائًال المولى لهم الخیر والرَّ  إلى إخوتي ×
   .عاء لي في ظهر الغیبومن لهج لسانه بالدُّ  ،أحبائي وأصدقائي إلى كلِّ  ×
مـن  كـلِّ إلـى  ،جهیزشهداء اإلعداد والتَّ إلى  ،سةعلى هذه األرض المقدَّ  مرابطٍ  إلى كلِّ  ×

   .خلف القضبان رٍّ حُ  أسیرٍ  كلِّ إلى  ،كیة ثرى فلسطین الحبیبةب بدمائه الزَّ خضَّ 
ـــى فصـــائل  ×  َكتاِئـــباج ة التّـــوعلـــى رأســـهم درَّ  ،ةالفلســـطینیَّ  الُمقاَوَمـــةومســـك الختـــام.. إل

  . الَقّسامین الدّ  عزّ  الشَّهید

  ّمثرات حصادي العلمي .. أهدي أوىل إليهم مجيعا
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عني أَن أَشكُر نعمتَك الَِّتي أَنْعمت علَيِّ وعلَى والديِّ وأَن أَعملَ صالحا رب ِّ أَوز[ تعالى:من قوله  اانطالقً 
 ضَاهاس ال یشكر : "من ال یشكر النّ -صلى اهللا علیه وسلم–قول النبي )، ومن 19النمل، آیة ( ]تَر

  )3014األلباني، رقم  (اهللا"

عدنان أبو عامر الذي حظیت به مشرًفا،  الدكتور/أتقدم بالشكر الجزیل ألستاذي الفاضل 
  حتى خرجت الرسالة إلى النور. ؛ولم یبخل علّي یوًما من فیض علمه وتوجیهه

  كل من: كر موصول إلى األستاذین الفاضلینوالشُّ 

  حفظه اهللاهشام سلیم المغاري الدكتور/ 

  حفظه اهللابیب إبراهیم محمود حوالدكتور/ 

  فجزاهما اهللا عني خیًرا .، مما زادها إثراءً فت بقبولهما مناقشة الرسالة، تشرَّ حیث 

من ساعدني  كلّ  و، اكان صغیرً  ولو ،في حیاتي من كان له دورٌ  لِّ كر إلى كوكذلك الشُّ 
هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غیر ولو بدعوة خیر في ظهر الغیب، 

  . واالحترام قدیركر والتَّ الشُّ  ي كلّ فلهم منّ  قصدٍ 

فمن  ، فما كان من توفیقٍ الدِّراَسةقت في هذه أن أكون قد وفِّ  العظیم أسأل اهللا العليَّ  ،اوأخیرً 
  .یطانفمن نفسي ومن الشَّ  أو نسیانٍ  لٍ اهللا، وما كان من خطأ أو زل

.. " ي إِلَّا بِاللَّهيقفا تَومو   هلَيعيبأُن هإِلَيو كَّلْت88" (هود آية  تَو(  
  وا من وراء القصد

  الباحث 

  رامي أحمد أبو زبیدة  
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راَسةص ملخّ    الدِّ
 َغزَّةالفلسطینیة في إدارة حرب  الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة( الدِّراَسةهذه  بحثت

ودراسة مدى  ،لدى المقاومة الفلسطینیة بإدارة الحر إلى هدفت الدراسة التعرف حیث ، )م2014
الوصفي  :وهي ،ةة مناهج بحثیّ على عدّ  الدِّراَسةوقد اعتمدت  ،نفاق على العدوتأثیر استراتیجیة األ

  ین وباحثین.تحلیل المضمون، كما استخدم الباحث أداة المقابلة مع مختصّ و  لیلي، والتاریخي،التح

الفصل  وتطرقمن أربعة فصول، الفصل األول: اإلطار العام للدراسة،  الدِّراَسةنت تكوَّ   
جغرافیا لدور ام، و 2014 َغزَّةوأهم الفصائل المشاركة بحرب  ،رهاالثاني للمقاومة الفلسطینیة وتطوُّ 

ارب واستخدامها في تج ْنفاقلألَ  االسِتراتیِجیَّةة یَّ الفصل الثالث األهمّ ، وتناول َغزَّةة لقطاع العسكریَّ 
م، 2005عام قطاع المن  ْحِتالل، وتأثیرها على انسحاب االَغزَّةة سابقة، ونشأتها في قطاع حربیَّ 

ابع الفصل الرّ م ، وقدَّ ْنفاقمبادئ المستخدمة في األَ وال ،وٕادارة الحرب ،وأنواعها ،ْنفاقوتقنیة األَ 
، ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللوتأثیرها على اال ،م2014 َغزَّةفي حرب  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالستخدام  ااستعراضً 

 الُمقاَوَمةووسائل  ،ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة ضدَّ  ْحِتاللووسائل اال ،قادمة حربٍ  ةومستقبلها في أیّ 
  ة لها.المضادَّ 

  : الدِّراَسةلت إلیها تائج التي توصَّ ومن أهم النَّ 

 .هدید األخطر بالنسبة إلسرائیلساد االعتقاد أنها التَّ وقد ، استراتیجي تهدیدٌ  ْنفاقاألَ  .1

الفلسطینیة من الحفاظ  الُمقاَوَمةنت ، ومكَّ َغزَّةفي صمود  امحوری   ادورً  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةلت شكَّ  .2
صفوف الوحدات العسكریة  في امتزایدً  اقلقً  وتركت على قدراتها وقیاداتها العسكریة والسیاسیة، 

 .نیرائیلیّ سْ ة كما السكان اإلِ ْسرائیلیّ اإلِ 

ة غلب على المساحة الجغرافیَّ التَّ  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالفلسطینیة من اعتماد  الُمقاَوَمةأرادت  .3
في التخفي ومباغتة  هاالساحلي، وعدم وجود تضاریس طبیعیة تساعد َغزَّةالصغیرة لقطاع 

 .ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال

فشلت،  هامعظملكن ، ْنفاقمشكلة األَ  لحلِّ  ْسرائیليّ هناك جهود حقیقیة ومستمیتة من الجانب اإلِ  .4
 لها. یجاد حلولٍ في إ ازال العمل مستمر   وما ،لم یتم تجاهل القضیةمع ذلك و 

ع بها الجیش یة التفوق التي یتمتَّ من تجاوز خاصّ  الُمقاَوَمةقوى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةنت مكَّ  .5
قه من استخدام كثیر من عناصر تفوُّ سلیح والمعدات، ومنعته التَّ دریب و ، من حیث التَّ ْسرائیليّ اإلِ 

 .بالمعركة

 



  ه 

  ها :وصیات، أهمُّ من التَّ  بمجموعةٍ  الدِّراَسةوخرجت 

 .دمحدَّ  وعدم االعتماد على نمطٍ  ،ْنفاقفي أنماط وأشكال األَ  جوهریةٍ  ضرورة إجراء تغییراتٍ  .1

بما یضمن أفضل  ،في إدارة الحرب الفلسطینیة الُمقاَوَمةتوظیف التنسیق المناسب بین فصائل  .2
 .على األرض أداء عسكريّ 

 ،سلوب، وتخلید هذا األف للمقاومةفي حفظ التاریخ المشرّ  مستقبًال  ْنفاقضرورة االستفادة من األَ  .3
 الع علیها.واالطِّ  ،زیارتها یتمّ  ،ةتاریخیَّ وجعلها أماكن 

، ْسرائیليّ ین من االستهداف اإلِ لحمایة المدنیّ  بناء مالجئلتشمل  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةوسع في التَّ  .4
  . في مكان اختصاصه كلٌّ  ،لطات المحلیةیتولى ذلك السُّ  و
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Abstract 
The Research has dealt with the "Tunnel Strategy" of the Palestinian 

Resistance, relating to the management of the 2014 war against Gaza.The 
study aimed to identify the management of war to the Palestinian 
resistance, and the study of the impact of tunnels on the enemy's strategy. 
The Study has employed a number of Research Approaches such as: The 
Descriptive, Analytical, Historical, and contents' analysis Approaches. The 
Research has also used the Interview Tool with certain experts and 
researchers. 

The Study consists of four Chapters: The First Chapter represents the 
general framework of study while the Second Chapter has dealt with the 
Palestinian Resistance: its development and the major factions that took 
part in the 2014 war of Gaza, and the role of the Gaza Strip's military 
topography. 

The Third Chapter tackled the strategic importance of the Tunnels 
and their use in the previous war experiences and their emergence in Gaza 
Strip, their role in bringing about the withdrawal of the Occupation from 
Gaza in 2005 AD; the Tunnels technology, types, war management and the 
fundamentals employed in the Tunnels affair. 

The Fourth Chapter has reviewed the employment of the Tunnel 
strategies during  the 2014 war against Gaza, their impact on the Israeli 
Occupation, their prospect in any future war, the Occupation's reaction 
against the strategies of Tunnels, and the countermeasures taken by the 
Resistance to confront them. 

The Study concluded with the following important findings: 

- Tunnels are a strategic threat, and are widely considered to be the most 
serious menace to Israel. 

- The Tunnel Strategies have played a pivotal role in the steadfastness of 
Gaza, and have enabled the Palestinian Resistance to preserve their 
capabilities, military and political leaderships and left growing 
concerns for the Israeli military units' ranks as well as the Israeli 
populace. 

- By adopting the Tunnels' Strategy, the Palestinian Resistance aimed to 
overcome the limitations of the small area of the seaside Gaza Strip, 
and the lack of natural physical features that can help the Resistance 
with camouflage concealment and taking the Israeli Occupation 
unawares. 



  ز 

- There have been genuine and desperate attempts by the Israeli side to 
resolve the Tunnels' "problem", though most of them have failed. Yet, 
the issue has never been abandoned, and work is still underway to find 
other solutions.   

- The Tunnel Strategy has enabled the Resistance forces to surmount the 
characteristic supremacy enjoyed by the Israeli army in terms of 
training, armament and munition, and deprived it of using many of its 
points of superiority in battle. 

 
The Study had a number of recommendations, most important of 
which are: 
- The need for making substantial changes to the types and forms of the 

tunnels, not depending only on one particular type. 
- Employment of the suitable inter-Palestinian Resistance factions' 

coordination in war administration in a way that ensures the optimal 
military performance on the ground. 

- The need for making the best use of the Tunnels for future preservation 
of the honorable history of  the Resistance, immortalizing its role by 
turning those tunnels into tourist attractions and sites to be visited and 
seen. 

- Expanding the Tunnel's Strategy to include sheltersct as well, aiming at 
protecting civilians against Israeli targeting, under the auspices of the 
respective local authorities .  
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  :مقدمة
ـ تطـور مراقبـة تدلُّ   ةالتقلیدیَّـ ةالعسـكریَّ  المواجهـات االنتقـال مـن علـى فـي التـاریخ راعاتالصِّ

 فـيالطـرف األضـعف  ویهـدف والمنظمـات، الـدول بـین غیـر متكافئـة بـین الـدول، إلـى صـراعاتٍ 
 اسـِتراتیِجیَّة ویتبنـى ،المعـادي مـع الجـیش المباشـر اللقـاء الصـراعات غیـر المتكافئـة إلـى تجنـب

  (heilig,2000:4) مزایاه وقوته. وتحیید ،ضعفه نقاط  ومهاجمة الخصم، لتحیید االستنزاف

ــع علیــه، وٕابعــاد  دفــاعيٌّ  فعــلٌ  الــوطنيّ  بــالمفهوم الُمقاَوَمــةف   إلنقــاذ حــق وطنــي مــن عــدوان وق
التقــاء  اتــداء، وتحضــیرً ة فعــل علــى اعده عنــه، وهــي فــي المفهــوم المتقــدم تكــون ردَّ الخطــر الــذي یتهــدّ 

ــأصــبخطــر قــادم  ــْعب الُمقاَوَمــةویقصــد ب ،اح دائًم : اســتخدام القــوة یة المســلحة فــي مفهومهــا الواســعالشَّ
عــن المصــالح  اظامیــة، دفاًعــحة النِّ ات المســلَّ مــن غیــر أفــراد القــوّ ة المســّلحة مــن جانــب عناصــر وطنیَّــ

یخضع إلشراف وتوجیه  ة، وسواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظیمٍ قوى أجنبیَّ  ة ضدَّ الوطنیَّ 
قانونیة أو واقعیة، أو كانت تعمل بناًء على مبادرتها الخاصـة، وسـواء باشـرت هـذا االسـتخدام  سلطةٍ 

  )61: 2010أو من قواعد خارج هذا اإلقلیم. (العجیلي،  ،حة فوق اإلقلیم الوطنية المسلللقوَّ 

كان ة لحقـــــوق السُّـــــغیـــــر المشـــــروع، واالنتهاكـــــات المســـــتمرَّ  ْســـــرائیليّ اإلِ  ْحـــــِتاللعلـــــى اال اورد    
منظمــــة األمــــم عبــــر لعجــــز المجتمــــع الــــدولي  ، ونتیجــــةً المــــدنیین فــــي األراضــــي الفلســــطینیة المحتلــــة

وآثــــاره، قـــــام  ْحــــِتاللجامعـــــة الــــدول العربیــــة، عــــن إزالـــــة هــــذا اال عبــــرالمتحــــدة، والمجتمــــع العربــــي 
 اعـــن حقـــوقهم، وســـعیً  ادفاًعـــ مســـلحةٍ  شـــعبیةٍ  مقاومـــةٍ  اتوتشـــكیل حركـــ ،الفلســـطینیون بحمـــل الســـالح

  )15م: 2008لتحریر أرضهم، والحصول على حقهم في تقریر المصیر.(عبد العال،

ت أقدامـه األراضـي الفلسـطینیة فـي بدایـة القـرن ئمنذ أن وطِ  هیونيالوجود الصُّ بدأت مقاومة   
م، حیـــــث نشـــــأت 1967بعـــــد عـــــام  اوتـــــدریبً  اأكثـــــر تنظیًمــــ ا، لكنهـــــا أخـــــذت أبعـــــادً م1918 العشــــرین

 ًال مة، وأضحى معقـمتقدّ  ةً فدائیَّ  م حالةً 1971حتى نهایة عام  َغزَّةمات المسلحة، وشّكل قطاع المنظَّ 
فــي تصــاعد حتــى وصــلت إلــى خمــس عشــرة عملیــة المســلحة ت العملیــات ، واســتمرّ الُمقاَوَمــةلفصــائل 

  )32: 2007. (أبو عامر، ْحِتاللات االخبط الفاضح الذي وقعت فیه قوّ ، مقابل التَّ اأسبوعیً 

م ضـمن مراحـل متعـددة 1987بدأ تطور المقاومة الفلسـطینیة ، بعـد االنتفاضـة االولـى عـام   
عبــرت عــن نقــالت كبیــرة فــي األداء وامــتالك أدوات القتــال، مــن هــذه المراحــل حــرب العصــابات مــن 
خـــالل امـــتالك بعـــض قطـــع الســـالح وتنفیـــذ عملیـــات فدائیـــة ضـــد أهـــداف عســـكریة إســـرائیلیة ، وبعـــد 

م ، بــدأت المقاومــة فــي رســم اســتراتیجیة جدیــدة ، 2005االســرائیلي مــن غــزة عــام  خــروج االحــتالل
ســـواء لجهـــة نوعیـــة التســـلیح والتـــدریب او طبیعـــة االســـتعداد المیـــداني علـــى االرض، هـــذا مـــا یمكـــن 
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عكس ارتقاء في  2012، 2008مالحظته في أداء المقاومة في مواجهة الحروب االخیرة على غزة 
  )147: 2012(شلهوب ، رة القتالیة لدى المقاومة الفلسطینیة .مستوى االداء والقد

تحــت األرض وتجــاویف  َأْنفــاقهــو االســم العــام للحــرب التــي تجــري فــي  ْنفــاقإن ســالح األَ 
الكهـوف  واسـتخدام ،ما تتضمن بناء منشآت تحت األرض من أجـل الهجـوم أو الـدفاع اوغالبً  أخرى،

  .ألغراض عسكریة هناكالطبیعیة الموجودة 

ف االسـتخدام المكثـَّ شـهدتصدفة أن الصراعات غیر المتكافئة في العصر الحـدیث لم یكن 
 ضـــد االْحـــِتالل األمریكـــي، مـــن قبـــل الطـــرف األضـــعف الســـِتراتیِجیَّة اَألْنفـــاق، كمـــا حـــدث فـــي فیتنـــام

  .اِإلْسرائیليّ ضدَّ االْحِتالل ولبنان وقطاع َغزَّة ضد االْحِتالل الّروسي، وأفغانستان والشیشان 

 الُمقاَوَمـــــةالتـــــي اعتمـــــدتها قـــــوى  الحلـــــول مـــــن اواحـــــدً  ْنفـــــاقاألَ  اســـــِتراتیِجیَّة یعطـــــي اســـــتخدام
 العدیـد مـن المزایـا، هـایمنحهـو و ، ْسـرائیليّ اإلِ  ْحـِتاللاال ضـدَّ  فـي صـراعها غیـر المتكـافئ الفلسـطینیة
 ،ألنهــا تتــیح تجــاوز دفاعــات الخصــم ؛بعــد العملیــة آمــنٍ  وٕایجــاد مــالذٍ ، ةٍ لهــا العمــل بســریَّ  فهــو یســمح

. والقـدرة علـى المنـاورة ،یساعد فـي تحییـد تفـوق العـدو فـي النیـرانو وٕایذائه من األسفل أو في العمق، 
  )27: 2014(دورون، 

شـاطات اإلنسـانیة، وتـزداد أهمیتهـا كلمـا في نجاح األعمـال والنَّ  امهمً  ادورً  اإلدارةوتلعب  اهذ
اإلدارة فــي األزمــات الحــادة كــالحرب تكــون أكثــر  إنجــازه، وبالتــالي فــإنَّ زادت أهمیــة العمــل المطلــوب 

ــــة اســــتخدام معــــدّ  ات ضــــرورة، وٕادارة الحــــرب كمــــا تعّرفهــــا الموســــوعة العســــكریة هــــي "وســــائل وكیفی
ائد" (األیوبي، السّ  والعلميّ  والتقنيّ  طور االقتصاديّ وتشكیالت القتال المختلفة التي ترتبط بمستوى التَّ 

  )67أ،-1981

الفلســــطینیة لمواجهــــة  الُمقاَوَمــــةمــــن المهــــام الكبیــــرة التــــي أعــــدتها  ْنفــــاقاألَ  اســــِتراتیِجیَّة تعــــدُّ 
فهـــي تحتـــوي علـــى تعقیـــدات ومتغیـــرات، ومـــن أجـــل  ،هفـــي إداراتهـــا للحـــرب معـــ ْســـرائیليّ اإلِ  ْحـــِتاللاال

ابعـة لهـا، وبـین مـا تنسـق بـین الوحـدات التّ  وفاعلـةٍ  ناجحـةٍ  الوصول إلى هدف الحرب ال بـد مـن إدارةٍ 
  ة. یة، ووسائل قتالیَّ مادّ  تملكه من مقدراتٍ 

والفاعـل،  ع المهـمّ ضرورة تسلیط الضوء على هـذا الموضـو  الدِّراَسةارتأت على ما سبق  بناءً 
مــــر الــــذي فــــي إدارتهــــا، األ وكــــان لهــــا دورٌ  ،حــــربیــــر مجــــرى الیاســــتطاعت تغ ْنفــــاقاألَ  اســــِتراتیِجیَّةف

مـن أجـل  م؛2014 َغـزَّةفـي إدارة حـرب  ْنفـاقاألَ  اسـِتراتیِجیَّةدور  علـىف عـرُّ للتَّ  اف ملی ـیستدعي التوقُّـ
، وتعد ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللم في إدارة الحرب مع االوصیات المهمة التي تساهتقدیم بعض التَّ ل ولالوص
  .حریر الوطنیةفي حروب التَّ  ْنفاقاألَ  سِتراتیِجیَّةال احیویً  مدخًال  الدِّراَسةهذه 
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  : أسئلتها و  الدِّراَسةمشكلة 
 فقــدوانعكاســها علــى األداء العســكري،  ،فــي إدارة الحــرب ْنفــاقلألَ  االســِتراتیِجیَّةلألهمیــة  انظــرً 

ــ اســُتخِدمت نفــذت بهــا و  ،م2014 َغــزَّةخــالل حــرب الفلســطینیة  الُمقاَوَمــةة لــدى كأحــد األســلحة المهمَّ
ـــ فدائیـــةٍ  سلســـلة عملیـــاتٍ  وهنـــا بـــرز للباحـــث فـــي مواقعـــه،  ْســـرائیليّ اإلِ  ْحـــِتاللاالن كبیـــرة حینمـــا تحصَّ

إشـــكالیة موضـــوعیة تكمـــن فـــي كـــون اســـتراتیجیة االنفـــاق تســـتخدم ألول مـــرة بهـــذا التوســـع مـــن قبـــل 
ــف أثــرت علــى االحــتالل االســرائیلي، ومادورهــا فــي إدارة المقاومــة لحــرب  المقاومــة الفلســطینیة ، فكی

  م .2014غزة 
  ؤال الرئیس اآلتي :سُّ وفي ضوء ما سبق برز ال

  م ؟2014 َغزَّةالفلسطینیة في إدارة حرب  الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةما دور 

  ویتفرع عن السؤال الرئیس مجموعة من األسئلة :
 الفلسطینیة ؟ الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةكیف تطورت  .1

 ؟ الفلسطینیة الستخدام استراتیجیة االنفاقما الدوافع التي دفعت المقاومة  .2

 ْحــِتاللاالأداء م علــى 2014 َغــزَّةفــي حــرب  ْنفــاقاألَ  اســِتراتیِجیَّةر اســتخدام إلــى أي مــدى أثَّــ .3
 ؟ْسرائیليّ اإلِ 

 حدیات التي تواجه الُمقاَوَمة الفلسطینیة في اسِتراتیِجیَّة اَألْنفاق ؟ما التَّ  .4

 في المواجهات القادمة ؟ ْنفاقما مدى إمكانیة استخدام األَ  .5

  وأهمیتها : الدِّراَسةرات مبرّ 
  األهمیة النظریة : •
، حیث هناك ندرة ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةة أكادیمیة في مجال إدارة الحرب ودور إضافة مادة علمیّ  .1

في إدارة  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةعربیة ومحلیة تناولت  عدم وجود دراساتٍ و  ،ملحوظة في المكتبة العربیة
 العربیة والفلسطینیة التي تناولت هذا الموضوع. الدِّراساتمن أوائل  الدِّراَسةهذه  وتعدُّ كما  ،الحرب

 األهمیة العلمیة : •
 في إدارة الحرب والتأثیر على نتائجها. ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةإبراز دور  .1
 الُمقاَوَمـةاالرتقـاء بـإدارة الحـرب لـدى  فـيمن نتائج وتوصـیات  الدِّراَسة توصل إلیهتفیما  اإلسهام .2

ـــاحث الُمقاَوَمـــةي القـــرار فـــ يصـــانع اســـتفادة، و الفلســـطینیة فـــي مجـــال الحـــرب  ینالفلســـطینیة، والب
 في إدارة الحرب. ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةعف في دور ة والضَّ الكشف عن نقاط القوَّ و وٕادارتها، 
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  : الدِّراَسةأهداف 
 الفلسطینیة. الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  سِتراتیِجیَّةال ير التاریخع التطوُّ تتبُّ  .1

مع مراعاة  ،الفلسطینیة الُمقاَوَمةوتوظیفها في تجربة ، نباط الدروس من التجارب المماثلةاست .2
 تجربة. ة لكلِّ ة والزمانیَّ ة والظروف المكانیَّ الخصوصیّ 

 الفلسطینیة. الُمقاَوَمةإدارة الحرب لدى  علىف التعرُّ  .3

 .الصهیونيّ  على العدوِّ  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةدراسة مدى تأثیر  .4

  : الدِّراَسةمتغیرات 
  .ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالمتغیر المستقل:  

  .المتغیر التابع:  إدارة الحرب

  : الدِّراَسةفرضیات 
  یسعى الباحث للتحقق من الفرضیات التالیة :

م من خالل 2014 َغزَّةالفلسطینیة على حرب  الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةأثرت  .1
 –الهجوم  – المفاجأة و المباغتة –التمویه واالستتار  :استخدام مبادئ إدارة الحرب التالیة

 الردع. –تقلیل القوات  –المناورة

في نتائج حرب  ایجابي أثرٌ  ْنفاقاألَ  سِتراتیِجیَّةكان إلدارة الحرب واالستخدام المؤثر فیها ال .2
 م.2014 َغزَّة

 ْحِتاللفي المواجهات القادمة مع اال ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةمن المتوقع ازدیاد استخدام  .3
 .ْسرائیليّ اإلِ 

  :الدِّراَسةمنهج 
  المناهج اآلتیة :  الدِّراَسةسیستخدم الباحث خالل هذه 

الموضوع المحدد، في فترة : الذي یقوم على تجمیع البیانات حول المنهج الوصفي التحلیلي ‒
  زمنیة محددة، وتحلیلها وتفسیرها للوصول لنتائج عملیة.

 .ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللالفلسطینیة واال الُمقاَوَمةبحاجة لتتبع أحداث  الدِّراَسةن : ألالمنهج التاریخي ‒

 ینظر هذا المنهج في تحلیل العوامل المؤثرة في قوة الدولة وضعفها : منهج تحلیل القوة ‒
، وكذلك عدد السكان ، والثروة البشریةوقوتها العسكریة، وتكتالتها مثل جوانب الطبیعیة
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ثره على تنوع الموارد ، والموقع الجغرافي النسبي والفلكي وأوخصائصهم، والنظام السیاسي
، وأثر البیئة الجغرافیة على عالقاتها السیاسیة الداخلیة االقتصادیة، وشكل الدولة وحدودها

 .جیةوالخار 

  :الدِّراَسةحدود 
 اسِتراتیِجیَّةه الموضوعي على دراسة سیقتصر البحث في حدِّ  :الحد الموضوعي األكادیمي ‒

  م .2014 َغزَّةة في إدارة حرب الفلسطینیَّ  الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ 
  . َغزَّةسیقتصر البحث على قطاع  : المكانيّ  الحدّ  ‒

 م 2014أغسطس  27  - یولیو  7الفترة الواقعة بین  : الزمانيّ  الحدّ  ‒

    :الدراسةأدوات 
استندت هذه الدراسة على مصادر جمع المعلومات والبیانات، وذلك بالرجوع إلى المصادر 

  : الباحث أداة المقابلة مع والمراجع والكتب المتوفرة في المكتبات المحلیة ، إضافة إلى اعتماد

 .یینمن الخبراء العسكریین واالستراتیج 4عدد  •

 .المیدانیین الفلسطینیة الُمقاَوَمةقادة من  3عدد  •

 .ْسرائیليّ الفلسطیني واإلِ  ینخبراء وباحثین في الشأن 2عدد  •

 .خبیر وباحث بالدراسات االمنیة واالستراتیجیة 1عدد  •

  .المختصین بهندسة االنفاق من 1عدد  •

  : الدِّراَسةمصطلحات 
"نظریات وتطبیقات اإلعداد للحرب وخوضها بمجملها، وبعض : العسكریة االسِتراتیِجیَّة ²

مراحلها وحمالتها، وعملیات الجبهات (مجموعات الجیوش) ومجموعات الجبهات، المنفذة 
بالجهود المشتركة لجمیع أنواع القوات المسلحة، بغیة تحقیق الغایات السیاسیة للحرب، أو 

 )401م: 2003أضخم منها. (طالس،غایات استراتیجیة 
تقوم من  منظم، تتواله القیادة السیاسیة والعسكریة، إنسانيٌّ  وتعرف بأنها " نشاطٌ  إدارة الحرب: ²

وتسخیرها وفق خطة  ،خالله بالتنسیق بین مختلف موارد البلد، المادیة، والتقنیة، والبشریة
  )5م: 2008واضحة، لتحقیق أهدافها السیاسیة" (المغاري،
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 ،هي كفاح سیاسي ومسلح موجه ضد قوى االحتالل التي استولت على أرض شعب: الُمقاَوَمة ²
والتي تحول دون الشعب في ممارسة حقه باالستقالل السیاسي وتجعل سیادة هذا الشعب على 

 )182: 2003یوب، أأرضه سیادة ناقصة أو مؤقتة .(
مجموعة األعمال واألنشطة المدنیة والعسكریة التي تمارسها منظمات الفلسطینیة:  الُمقاَوَمة ²

 ْحِتاللبحق الفلسطینیین في الكفاح ضد اال فلسطینیة علنیة وسریة في الداخل والخارج، تؤمن
السبل المتاحة لتحریر فلسطین، وعودة الفلسطینیین إلیها،  وأعوانه وسیاسته بكلِّ  ْسرائیليّ اإلِ 

 )61م:2013(المغاري،  ".وتقریر مصیرهم بأنفسهم، وٕاقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
الفلسطیني على البحر األبیض المتوسط، وسمي  هو المنطقة الجنوبیة من الساحل :َغزَّةقطاع  ²

خضع قطاع غزة لالنتداب البریطاني على بقطاع غزة نسبة ألكبر مدنه أال وهي مدینة غزة، و 
م، ومن المعروف تاریخیًا ضمن خطة تقسیم فلسطین أن أراضي 1948فلسطین حتى عام 

 )1980قطاع غزة كانت من ضمن أراضي الدولة الفلسطینیة . (سكیك،
هو الجهة المركزیة المسؤولة عن المحافظة على األمن  ْسرائیليّ الجیش اإلِ " :ْسرائیليّ الجیش اإلِ  ²

في العالم، ویستخدم وسائل قتالیة من إنتاج  اأحد الجیوش األكثر تطورً  في "إسرائیل"، ویعدُّ 
 ) .15م: 2009حدة "إسرائیل" (أبو عامر، الوالیات المتَّ 

"هي أسلوب مطور في العملیات العسكریة الحدیثة  سِتراتیِجیَّة اَألْنفاق:التعریف االجرائي ال ²
تستخدمها الُمقاَوَمة الفلسطینیة، بعد استعصاء التقدم على الجبهات، نتیجة الطبیعة الجغرافیة 

تقدم فوق  والقوة الناریة الكبیرة التي یستخدمها العدو الصهیوني في كبح أيِّ  ،لقطاع َغزَّة
لتحقیق ضربات قویة ومباغتة، فتستخدم األرض في بناء منشآت تحت األرض األرض، أو 

  من أجل الهجوم أو الدفاع.
  

 

  



    

اإلطار التمهيدي  
راسات السابقة

ِّ
 والد

الفصل 
 الثاين

 
 ویشتمل على ثالثة مباحث:

 الفلسطینیة النشأة والتطور الُمقاَوَمةالمبحث األول:     
  َغزَّةالمبحث الثاني: الجغرافیا العسكریة لقطاع     
 السابقة الدِّراسات: المبحث الثالث    
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  تقدیم :
تسعى الغتصاب أرضه عبر مزاعم  صهیونیةٍ  عنصریةٍ  الفلسطیني ضحیة فكرةٍ  الشَّْعبوقع 

المنطقة العربیة، وٕاخضاعها عبر التفتیت والتلویح بالعصا مؤامرة دولیة تستهدف تقسیم توراتیة، و 
الخیار  الُمقاَوَمة باتتة الغلیظة، وٕادامة الذرائع للتدخل في شؤون المنطقة، لذا ْسرائیلیّ اإلِ 

من  بأيٍّ م ، الذي ال یسلِّ ْحِتاللجریمة اال الرد المناسب علىلشعب الفلسطیني، و االستراتیجي ل
  .االحقوق الفلسطینیة إال مكرهً 

رد فعل طبیعي وشرعي على جریمة  بل هيالفلسطینیة من فراغ،  الُمقاَوَمةأ لم تنش
 ذاتها، وهي حقٌّ  ْحِتاللتأخذ مشروعیتها وحقها في االستمرار من استمرار جریمة اال ،ْحِتاللاال

أو  ،الفلسطینیة الُمقاَوَمةلت ظّ و  ،والمواثیق اإلنسانیة القانون الدوليّ و مشروع تكفله الشرائع السماویة؛ 
من خالل انخراطها  ةً كبیر  مكاسبحققت والحقوق، و السترداد األرض  اوحیدً  االكفاح المسلح طریقً 

إمكاناتها، أو تعزیز  وتطویر ،والثانیة على صعید إعادة تأهیل بنیتها األولى تینفي االنتفاض
  .من العالقات الداخلیة والخارجیة واسعة نسج شبكة و، الفلسطیني شرعیتها بین الجمهور

كافة، المدنیة منها والمسلحة؛ لنیل حقوقهم وتقریر  الُمقاَوَمةلجأ الفلسطینیون إلى أشكال 
بكل  ْحِتاللمقاومة االم على تأكید حقها في 1987، حتى عام الُمقاَوَمةدأبت فصائل و مصیرهم، 

  ة للقضیة. المسلحة، لكنها لم تقبل بالحلول التفاوضیّ  الُمقاَوَمةاألشكال، وكانت تفضل 

في داخل  الُمقاَوَمةتركزت ، م1982بعد خروج منظمة التحریر الفلسطینیة من لبنان عام 
، وسارت االنتفاضةم انطلقت 1987وفي عام ، یة واإلعالمیةالشَّْعبفلسطین، واستخدمت األسالیب 

ارتباك  االمدنیة، وبدا واضحً  الُمقاَوَمةكافة في منحنى متصاعد من  الشَّْعبوفئات  الُمقاَوَمةفصائل 
 .م1948من ذلك الحدث الذي لم تعهده منذ عام  "إسرائیل" المؤسسات العسكریة واألمنیة في

  )86م:2013(المغاري،

ـ :إلـى مسـارین عقب توقیع اتفاق اوسـلو م1993منذ عام  الفلسطینیة الُمقاَوَمةافترقت    ل فضَّ
، وأعلن اآلخـر عـدم جـدوى الخیـار الُمقاَوَمةدون إنكار لباقي أشكال  المسلحة الُمقاَوَمةأحدهما خیار 

بعــض علـى  ظٍ بـتحفُّ  قبولـه سیاسـیة، مـع والبحـث عـن تسـویةٍ  ْحـِتاللالمسـلح، واختـار التفـاوض مـع اال
. الُمقاَوَمــةحــول جــدوى بعــض أشــكال  فلســطینيٍّ  المدنیــة، وقــد أســفر ذلــك عــن جــدلٍ  الُمقاَوَمــةأشــكال 

  )86م:2013(المغاري،
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الفلسطینیة التي كان لها دور مشارك وفاعل في  الُمقاَوَمةیكتفي الباحث بالتعریف بحركات 
ْسالم الُمقاَوَمة: حركة م وهي2014 َغزَّةحرب  ْسالمیة (حماس)، حركة الجهاد اْإلِ ا كان لهمو  ،ياْإلِ

، الجبهة یةالشَّْعب الُمقاَوَمةحریر الوطني الفلسطیني (فتح)، لجان حركة التَّ و ، حربالور األبرز في الدَّ 
، الجدول التالي یوضح حجم مشاركة لجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطینیة لتحریر فلسطین، االشَّْعب

  االحصائیات التي اصدرتها عقب انتهاء الحرب:م من خالل 2014الفصائل السابقة بحرب غزة 
  ) 1جدول رقم (

  م2014یوضح حجم مشاركة فصائل المقاومة بحرب غزة 

قنص  –عملیات عسكریة( كمائن   الصواریخ والقذائف  اسم الفصیل
  تفجیر عبوات ..الخ)–

  114  3621  كتائب القسام

  13  3249  سرایا القدس

  11  836  ألویة الناصر صالح الدین

  9  559  كتائب أبو علي مصطفى

  20  748  كتائب المقاومة الوطنیة

    220  كتائب شهداء االقصى

  )1(المصدر مواقع فصائل المقاومة الفلسطینیة

  : ية (محاس)الْإِسالم املُقاومةحركة  - أوالً
اإلخوان المسلمین، وتّتخذ  جماعةجذورها إلى  دّ إسالمیة تمت فلسطینیة حركة حماس حركة  

ْسالممن   الُمقاَوَمةمارست و  ،"إسرائیل" ، ولها مواقف واضحة من قضایا الصراع معامنهجً  اْإلِ
في  واسعٌ  متخصصة في المجاالت المختلفة، ولها انتشارٌ  بأشكالها المختلفة، وشكلت لنفسها أجهزةً 

، حیث فازت (2005/2006)المجتمع الفلسطیني، برهنت علیه االنتخابات البلدیة والنیابیة في
أهم  من  أصبحت واحدةً ي الفلسطیني، و لبلدیات، وفي المجلس التشریعابأغلب المقاعد في معظم 

  )105م:2013. (المغاري، المتغیرات المؤثرة في المنطقة

                                                           
)1 (http://www.alqassam.ps/arabic/specialfile1/asef_makool  ،http://goo.gl/YS0Jt0 ،    

     http://goo.gl/QRM0ep  ،http://goo.gl/bgrChx   
  )5/1/2016تمت الزیارة بتاریخ (     

http://www.alqassam.ps/arabic/specialfile1/asef_makool
http://goo.gl/YS0Jt0
http://goo.gl/QRM0ep
http://goo.gl/bgrChx
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عدیدة، مهدت لظهور حركة حماس، شهد عقد الثمانینات من القرن العشرین إرهاصات 
كان من  ،ضالیةفي كثیر من الفعالیات النِّ  موجماهیره المسلمینباشتراك قادة اإلخوان  تمیزتو 

سیطر علیها م، حیث 1981في كانون الثاني/دیسمبر  إضراب الجمعیة الطبیة الفلسطینیةأبرزها، 
، اإلخوانم، یقوده بعض قیادات 1983عسكري عام  في تأسیس تنظیمٍ  وشرعوا ،نو اإلخوان المسلم

م، وفي مقدمتهم 1984عام  فراد المجموعةأل ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال اعتقالالتجربة بعد  تفشلحیث 
في طعن مستوطنین  م 1987عامومشاركة مجموعات من اإلخوان  ،الشیخ (أحمد یاسین) نفسه

  )54- 50م:2010(البابا، . َغزَّةیترددون على أسواق 

م، من قبل 1987كانون األول/دیسمبر  8في  َغزَّةحادث دهس العمال من قطاع  لشكَّ   
، وأعلنوا عن تأسیس حركة فارقة استثمرها اإلخوان المسلمونوتداعیاته، نقطة  ِإْسرائیليّ حافلة سائق 

، ودعوة الُمقاَوَمةم، وقرروا االستمرار في أعمال  1987كانون األول/دیسمبر  14حماس في
ْسالمالجماهیر للمشاركة بفاعلیة، مستعینین بالكتلة   لتكون رأس الحربة في تلك األحداث. ،یةاْإلِ

  )106م:2013(المغاري، 

أي خیار آخر ، و "إسرائیل" تؤمن حماس أن الكفاح المسلح هو الخیار االستراتیجي لمواجهة
ْسالمعف العربي و ال یوازیه عمل عسكري لن یكتب له النجاح، وتسعى في مرحلة الض ي الراهنة اْإلِ

لطاقات كافة في عمل عسكري حتى تحین الفرصة الستثمار امستمرة،  الُمقاَوَمةبقاء جذوة إل
وتؤمن الحركة أن العمل العسكري یجب أن یكون داخل حدود فلسطین طالما أنها تستطیع  ،متكامل

وترى عدم الدخول في تناقضات مع دول عربیة أو  أقوى، اتأثیرً  ْسرائیليّ في العدو اإلِ  أن تؤثر
تصحو األمتان العربیة وبقاء جذوة الجهاد في داخل فلسطین، حتى  الُمقاَوَمةإسالمیة، مع استمرار 

ْسالمو    )107 م:2013(المغاري، .منها ْسرائیليّ وطرد المحتل اإلِ  ،وتجاهد لتحریر فلسطین، یةاْإلِ

وسط و  جنوبفي  الَقّسامعز الدین  الشَّهید َكتاِئبم ظهر اسم 1991في منتصف عام و 
هذا االسم كان في ذلك الوقت لیس  نَّ إحتى ، ْحِتاللمن خالل مالحقة عمالء اال َغزَّةقطاع 
ْسالم الُمقاَوَمةه الذراع العسكري لحركة نّ إ ،امعروفً  م قام 1/1/1992ولكن في ، حماس یةاْإلِ

في المنطقة الوسطى بقتل حاخام مستوطنة كفار داروم (ورون شوشان)  الَقّسام َكتاِئبمجاهدو 
الصریح عن اسم  اإلعالنوهنا كان  ،)101- 100م :2011(أبو زایدة،النار علیه  إطالقب
  .وهویتها الواضحة ،َكتاِئبال

الصـــــهیوني الـــــذي یغتصـــــبها  ْحـــــِتاللفلســـــطین مـــــن اال تحریـــــر كـــــلّ ل الَقّســـــام َكتاِئـــــبتهـــــدف   
ـــــــْعبنیـــــــل حقـــــــوق و م، 1948عنـــــــوًة منـــــــذ عـــــــام  حركـــــــة ذات هـــــــي ف، الفلســـــــطیني التـــــــي ســـــــلبها الشَّ

ـــــْعبمشـــــروع تحـــــرر وطنـــــي، تعمـــــل بكـــــل طاقتهـــــا مـــــن أجـــــل تعبئـــــة وقیـــــادة  الفلســـــطیني وحشـــــد  الشَّ
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ْســــالمتحـــــریض وحشــــد واســـــتنهاض األمتــــین العربیـــــة و و  ،مــــوارده وقـــــواه وٕامكانیاتــــه یة فـــــي مســـــیرة اْإلِ
  .)1():نت2015 ،الَقّسام(موقع  .الجهاد 

 فـي نطـاق حـدود فلسـطین التاریخیـة التـي تمتـد مـن رأس النـاقورة شـماًال  الَقّسـام َكتاِئبتعمل          
، و تبلـغ مسـاحتها اإلـى البحـر األبـیض المتوسـط غرًبـ اومن نهر األردن شرقً  ،اإلى أم الرشراش جنوبً 

  .)2( :نت)2015، الَقّسام(موقع  ، وعاصمتها مدینة القدسامربعً  األف كیلو مترً  27

  يالْإِسالمحركة اجلهاد  :ثانياً
ْسالمحركة مقاومة فلسطینیة تلتزم ب ونظام حیاة، أخذت الطابع العسكري  وشـریعةً  عقیـدةً  اْإلِ

 الجهادي منذ بدایة تأسیسها، وأنشأت سرایا القدس كجناح عسكري لممارسة الكفاح المسلح كطریقٍ 
الجماهیر الفلسطینیة ة وحید لتحریر فلسطین من النهر إلى البحر، وتقوم  بالعمل على تعبئ

 .عمل الجهاديالوسائل التربویة والتثقیفیـة والتنظیمیة الممكنة لتأهیلها للقیام بال بكلِّ  اجهادیً  وٕاعدادها
  )39: 2008(عمر، 

ْسالمحوار فكري وتدافع سیاسـي شـهدته الحركـة  نتیجةحركة النشأة  یة الفلسطینیة أواخر اْإلِ
السبعینات، قادته مجموعه من الشباب الفلسـطیني أثنـاء وجودهـا للدراسة الجامعیة فـي مصر، كان 

التنظیمیة أوائل الثمانینات بعد عودة الشقاقي  قاعدتهاتم بناء و مؤسس فتحـي الشقاقي، العلى رأسها 
یة والسیاسیة فـي الشارع الشَّْعبتعبئة وعدد من زمالئه إلى فلسطیـن، وبدأ التنظیم یخوض غمار ال

. (عمر،  الصهیوني كحـل وحید لتحریر فلسطیـن ْحِتاللالفلسطیني بجانب الجهاد المسلح ضد اال
2008 :39(  

یة والسیاسیة باستخدام كل الوسائل المتاحة، وساهم في االنتفاضة الشَّْعبوبدأ التنظیم التعبئة   
(المغاري،  ا أكسبه شرعیة وجود راسخة على الساحة الفلسطینیة .واألحداث التي سبقتها، مم األولى
  )108م:2013

ْسالمحركة الجهاد  تسعى   :التالیة تحقیـق األهـدافلي اْإلِ
ْسالمتحریر كامل فلسطین، وتصفیة الكیان الصهیوني، وٕاقامة حكم  ‒ على أرض فلسـطین  اْإلِ

 الذي یكفل تحقیق العدل والحریة والمساواة والشورى.
بكل الوسائل التربویـة والتثقیفیة  اوسیاسیً  اوعسكریً  اتعبئة الجماهیر الفلسطینیة، وٕاعدادها جهادیً  ‒

 والتنظیمیة الممكنة لتأهیلها للقیام بواجبها الجهادي تجاه فلسطین.
                                                           

  )   15/5/2015(تمت الزیارة بتاریخ  .pshttp://www.alqassam الَقّسام َكتاِئبتعریف عام ب  )1(

   المرجع السابق (2)  

http://www.alqassam
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ْسالماستنهاض وحشد جماهیر األمة  ‒ یة فـي كل مكان، وحثها على القیام بدورها التاریخي اْإلِ
  .الفاصلة مع الكیان الصهیوني لخوض المعركة

ْسالمالعمل على توحید الجهود  ‒ یة الملتزمة تجاه فلسطیـن، وتوطید العالقة مع الحركات اْإلِ
ْسالم  )66: 2008(عمر،  .ة الصدیقة فـي كافة أنحاء العالمیة والتحرریاْإلِ

ْسالمحركة الجهاد  وتعتمد   ي لتحقیق أهدافها الوسائل التالیة :اْإلِ
 الجهاد المسلح ضد أهداف، ومصالح العدو الصهیوني.ممارسة  ‒
وفق منهج مستمد  شامًال  واستقطابها لصفوف الحركة، وتأهیلها تأهیًال  إعداد وتنظیم الجماهیر ‒

 من القرآن والسنة وتراث األمة الصالح.
ْسالممد أسباب االتصال والتعاون مع الحركات والمنظمات  ‒ التحرریة یة، والقوى الشَّْعبیة و اْإلِ

 فـي العالم لدعم الجهاد ضد الكیان الصهیوني، ومناهضة النفوذ الصهیوني العالمي.
ْسالمالسعي للقاء قوى شعبنا  ‒ یة والوطنیة العاملة على أرض المعركة ضد الكیان الصهیوني اْإلِ

یة الشَّْعبعلى أرضیة عدم االعتراف بهذا الكیان، وبناء التشكیالت والمنظمات والمؤسسـات 
ْسالملنهوض العمل  الالزمة  )68: 2008(عمر،  ي والثوري .اْإلِ

ْسالمتؤمن حركة الجهاد و  ي بأن الكفاح المسلح هو السبیل الوحید لتحریر فلسطین؛ اْإلِ
الكفاح المسلح الفلسطیني لم تسقط، فإسرائیل قامت بالقوة، وتعیش على العنف  وتعتبر أن مبررات

بغیر القوة؛ والجهاد المسلح بالنسبة للحركة هو خیار استراتیجي غیر واإلرهاب، وال یمكن هزیمتها 
مرتبط بالظروف المرحلیة، وقامت استراتیجیتها في الكفاح المسلح على مبدأ توازن اإلرادات بإدامة 

من أجل خلق نوع من توازن الرعب، وجعلت من االستشهاد قوة ردع  ،االشتباك مع العدو واستنزافه
الخصم، بنقل المعركة إلى مكان تواجده، عبر العملیات  اسِتراتیِجیَّةة على ضرب تسند إلى القدر 

  )109م:2013. (المغاري، االستشهادیة النوعیة

ْسالم لوّ لم یكن "سرایا القدس" االسم األ ي، فقد سبقه عدة للجناح العسكري لحركة الجهاد اْإلِ
ْسالمسیف  َكتاِئبل ، مثم1987عام  األولىخالل االنتفاضة أسماء  ْسالم، والقوى اْإلِ یة اْإلِ

قصى قبل أن یستقر األمر على انتفاضة األ لها حتى انطالق ا، الذي استمر مالزمً المجاهدة "قسم"
 االعسكریة منذ مطلع الثمانینیات، ومرت بمراحل عدة بدءً  السرایا بدأت عملیات ،سرایا القدس

تشكیل مجموعات عسكریة، ل ، وصوًال 1983و 1982باألعمال الفردیة عبر الطعن بالسكاكین في 
الهجمات المسلحة بالقنابل والذخیرة من ترأس أوالها مؤسس الحركة فتحي الشقاقي، ونفذت العدید 

ذت السرایا العدید من العملیات وقد نفَّ ) 51م:2007أبو عامر ،(  .ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللالحیة ضد اال
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شهرها أ، التي كان 48العسكریة الموجعة، ومنها العملیات االستشهادیة داخل فلسطین المحتلة عام 
  م .1995ین بین قتیل وجریح عام ْسرائیلیّ من الجنود اإلِ  اكبیرً  اعملیة بیت لید التي أوقعت عددً 

ناصرها في ، وبرز عَغزَّةفي  الَقّسام َكتاِئببعد  اتعد سرایا القدس القوة الثانیة عسكریً 
ال و  ،االشتباكات المباشرة في الضفة الغربیة، وتنفیذ عملیات تفجیریة في إسرائیل على غرار حماس

 اوتملك عتادً  ،عنصر 8000عرف العدد الدقیق لعناصر السرایا، لكن الترجیحات أنهم نحو یُ 
وأهم  ،عسكریة َأْنفاقومدى صواریخها یضاهي صواریخ حماس، ولدیها شبكة  ،اكبیرً  اصاروخیً 

  .م) 23/7/2015" الذي أصاب تل أبیب (مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات 5صواریخها "فجر

  :حركة التحرير الوطين الفلسطيين (فتح) - ثالثاً
م، أسسه مجموعة مـن 1968حتى عام  ا، وظل یعمل سرً م1957تنظیم فلسطیني نشأ عام 

ـــان،  ـــة ظـــاهرة للعی ـــین الكفـــاح و الشـــباب الفلســـطیني، فـــي ظـــل ظـــروف تراجـــع وهزیمـــة عربی تقّلبـــت ب
، حتـى أصـبحت الفصـیل الفلسـطیني الـرئیس فـي "إسـرائیل"  عمـ لعمل السیاسي التفاوضـيّ المسلح، وا

  )100م:2013(المغاري،  .السلطة الفلسطینیة

وعــدم قــدرة الزعامــات الفلســطینیة ، م1948یات نكبــة جــاء تأســیس فــتح نتیجــة طبیعیــة لتــداع
كمــا ســاعد نجــاح الثــورة الجزائریــة علــى ظهورهــا، وتعــد ، التقلیدیــة علــى النهــوض بالوضــع الفلســطیني

ـــذ حـــرب عـــام  ـــبعض قادتهـــا ، م1948أول حركـــة فلســـطینیة منّظمـــة من وترجـــع الخبـــرات العســـكریة ل
ســـنة  َغـــزَّةالـــذي انطلـــق مـــن قطـــاع  ْحـــِتاللومقاومـــة االإلـــى انخراطهـــا فـــي العمـــل الفـــدائي،  وكوادرهـــا
  )100م:2013(المغاري،  .م1953

عــن انطالقتهــا مــن خــالل بیــان عســكري صــدر عنهــا فــي كــانون الثاني/ینـــایر  أعلنــت فــتح  
اإلعالن عـــن سلســـلة مـــن العملیـــات بـــ م1967آب أغســـطس /27االنطالقـــة الثانیـــة فـــي و  م، 1965

  .م1967العسكریة داخل األراضي الفلسطینیة المحتلة بعد حرب 

فــــتح، وتــــردد اســــمها علــــى ألســــنة الفلســــطینیین، فانــــدمجت فیهــــا العدیــــد مــــن  نتشــــار اتســــع ا  
؛ مثـل: منظمـة (طالئـع الفـداء  م)1970م ــــ 1968 (نظیمـات الفلسـطینیة الصـغیرة فـي الفتـرة مـنالتّ 

فلســطین)، و(جبهــة التحریــر الــوطني الفلســطیني)، و(جبهــة ثــوار فلســطین)، و(قــوات الجهــاد  لتحریــر
مهــم فــي  دورٌ ) كمــا كــان للنصــر فــي معركــة (الكرامــة، )الهیئــة العامــة لتحریــر فلســطین(، و)المقــدس

من النمـو واالتسـاع، حیـث هـرع الشـباب الفلسـطیني لاللتحـاق مّكنتها  دفعٍ إعطاء فتح مصداقیة وقوة 
ا النطـالق العمـل الثـوري وأصـبحت السـاحتان اللبنانیـة واألردنیـة مجـاالً حیوی ـقواعـدها، بها، واتسـعت 

  )101م:2013(المغاري،  .الفلسطیني ضد إسرائیل
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اوتـة إلــى أن بــل علـى فتــرات متف ،لـم توضـع أهــداف فـتح ومبادئهــا ومواثیقهـا فــي وقـت محـدد  
م، أي بعـــد االنطالقـــة الفعلیـــة بحـــوالي ثـــالث 1968تمـــت صـــیاغتها بشـــكل نهـــائي مـــع بدایـــة عـــام 

  سنوات، وتمثلت بما یلي : 

) مــن 12، فقــد جــاء فــي المــادة (األســاس الــذي قامــت ألجلــه حركــة فــتحالهــدف التحریــر :  .1
 االصـهیوني اقتصـادیً  ْحـِتاللوتصـفیة دولـة اال كـامًال  االنظام الداخلي، تحریر فلسـطین تحریـرً 

 . اوثقافیً  اوعسكریً  اوسیاسیً 

 مـة العربیـة.: هو الوسـیلة الوحیـدة لتحریـر فلسـطین مـن خـالل التعـاون مـع األالكفاح المسلح .2
 )33م:2013(حبیب،

عن مسارها وأهدافها التي حددتها لنفسها عند  اانحرفت كثیرً  أن حركة فتح یرى الباحث
تؤمن بحتمیة الكفاح المسلح، بعد انخراطها في العملیة السیاسیة، وبحثها عن لم تعد و  انطالقتها،

ع قادتها اتفاق أوسلو عام ووقَّ  "إسرائیل" الحلول السلمیة، وبعد أن قادت مشروع التفاوض مع
في  العب دوًرا مهمً ، وقد شهداء األقصى) َكتاِئبما زالت تمتلك جهاًزا عسكریا ( ولكنهام، 1993

 لدیهاوما زال  ،م)2005ـــ  2000عسكریة التي امتدت طوال فترة انتفاضة األقصى (األنشطة ال
  المسلحة. الُمقاَوَمةأجنحة تؤمن بخیار 

ستمرار القتال مع اهو األساس، وأن  م بأن النشاط العسكريّ 1974قبل عام  فتح  آمنت 
المنظمات  معهو السبیل لتوحید القوى الثوریة، وأن الخالفات السیاسیة والفكریة  ْسرائیليّ العدو اإلِ 

فاح المسلح وبفعل الك ،الفلسطینیة األخرى ال تعوق اللقاء على أرض المعركة ووحدة البنادق المقاتلة
، تحقق وحید حصري، وبعدها كأسلوب رئیس كأسلوبٍ  األولىفي المرحلة  الذي جرى التعامل معه

الفعلي بین الكفاح المسلح والهویة الوطنیة الفلسطینیة، واإلرادة المستقلة، والتحول  ربطَ  ز مهمإنجا
   .الُمقاَوَمةإلى شعب یسعى لتقریر مصیره من خالل  من شعب الجئ
، وكانت 2000فتح مع بدایة االنتفاضة الثانیة عام لتابعة الشهداء األقصى  َكتاِئبتأسست 
، ونفذت العدید من العملیات َغزَّة، وتعمل في الضفة الغربیة وقطاع الَقّسام َكتاِئب تضاهي قوة وعتاد

اختص مقاتلوها في االشتباكات المباشرة مع الجیش  ،وداخل إسرائیل َغزَّةالنوعیة في الضفة و 
مستوطنین، ونفذت الفي الضفة، وشن هجمات نوعیة على الطرق االلتفافیة ضد  ْسرائیليّ اإلِ 

بلغ عدد عناصرها اآلالف حتى قرر الرئیس و  ،وٕاطالق صواریخ فجیریة في الداخلیات تعمل
وضم عناصرها  ،2007في بمرسوم  َكتاِئبرئیس حركة فتح حل الالفلسطیني محمود عباس و 

    م)23/7/2015(مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات  .ة الفلسطینیةلألجهزة األمنیَّ 

  فة الغربیة، ــم في الضــــها أي جســس لـــاألقصى" اآلن، ولی َكتاِئب" ا ال تعترف فتح بـرسمی  
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إذا ما احتسب موظفو  ،وعدد عناصرها باآلالف ،َغزَّةرعایتها في قطاع  بشكل عملي ها تواصللكن
نحو المدن  یتركز دورها اآلن في إطالق صواریخ لیست بعیدة المدىو  ،َغزَّةفي  الفلسطینیة السلطة

  ة .ْسرائیلیّ اإلِ 
  

  ية :الشعب املُقاومةجلان  -رابعاً 
الندالع انتفاضة  األولىشرارة تأسس منذ ال ،إطار شعبي كفاحي مقاتل مستقل بذاته  
حیث أخذت بعض القیادات المیدانیة الوطنیة على عاتقها مهمة تشكیل هذه اللجان التي  ،األقصى

  )54م:2007 (أبوعامر، أضحت قوة مقاومة وذات إسهام في الحیاة الكفاحیة.
من المقاتلین الذین ینتمون لمختلف  ابین ثنایاها خلیطً  تضمُّ  بوتقةً  الُمقاَوَمةوتشكل لجان   
من واختاروا مع عدد من المقاومین غیر المؤطرین، أو الذین ینتمون إلى أجهزة األ الُمقاَوَمةفصائل 
(موقع قصة االسالم،  .ینیةلهم، بمعزل عن التوجه الرسمي للسلطة الفلسط اطریقً  الُمقاَوَمة
  )1(:نت)2012

 الُمقاَوَمةوالحفاظ على جذوة االنتفاضة و  ْحِتاللمقاومة االلیة الشَّْعب الُمقاَوَمةتهدف لجان 
خیار  الُمقاَوَمةواستمراریتها، بزخم كفاحي وانتفاضي ینسجم مع قرار اللجان بأن االنتفاضة و 

 (أبو عامر، وتحقیق كامل أهدافه المشروعة. ْحِتاللاستراتیجي للشعب الفلسطیني لطرد اال
  . )54م:2007

ْسالمه التوجُّ  اللجان تتبنى لطرد  ااستراتیجیً  ابكل أشكالها خیارً  الُمقاَوَمةوتعتبر  ،ياْإلِ
، وترى أنه "إسرائیل"مع  وتحریر األراضي الفلسطینیة، ترفض اتفاق أوسلو ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال

تؤكد على و  یة على األراضي الفلسطینیة،وساهم في زیادة عدد المستوطنات الیهود ْحِتاللكرس اال
  )2(:نت)2015جزیرة، (موقع ال .أهمیة تعزیز الوحدة الفلسطینیة

النتفاضة األقصى من خالل جناحها  األولىیة منذ األیام الشَّْعب الُمقاَوَمةبرزت لجان 
بطبیعة وحقیقة  وطني عامٍّ  ووعيٍ  فصائليٍّ  العسكري (ألویة الناصر صالح الدین) إثر إدراكٍ 

لكافة الجهود  اوصهرً للصفوف  االمخاطر والتحدیات التي تحملها المرحلة القادمة، وتتطلب رص  
  )3(:نت)2015(موقع الجزیرة،  والطاقات في خانة العمل الوحدوي المشترك.

                                                           
  لجان المقاومة الشعبیة 1) (

h p://islamstory.com/ar/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9 
%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9 
%D8%A8%D9%8A%D8%A9 )5/1/2016تمت الزیارة بتاریخ (        

 )6/1/2016تمت الزیارة بتاریخ ( l/vn4zVnhttp://goo.g) ألویة الناصر صالح الدین 2(

  المرجع السابق )3(

http://goo.g
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تعد م، و 2001یة التي تأسست عام الشَّْعب الُمقاَوَمةتابعة للجان  ،ألویة الناصر صالح الدین  
وتفجیر أول من عمل على تفخیخ وهي  ،ثالث قوة اآلن، وتملك آالف العناصر المسلحة والمدربة

شهداء األقصى في معبر و  الَقّسام َكتاِئبع ومن عملیاتها عملیة مشتركة م ة،ْسرائیلیّ الدبابات اإلِ 
جنود وٕاصابة  7، أسفرت عن مقتل م2005عام  أطلق علیها اسم "زلزلة الحصون" "كارني"المنطار 
ولدیها العدید من  ،2006في  "جلعاد شالیط" ْسرائیليّ وشاركت في خطف الجندي اإلِ  آخرین،

(الشرق االوسط، .َغزَّةوعملیات إطالق الصواریخ، ویتركز عملها في  ،العملیات الهجومیة النوعیة
  )1(:نت)2014

  

  :ية لتحرير فلسطنيالشعباجلبهة  -خامساً 
لفلسـطینیة؛ مـن أجـل اسـتعادة اسیاسي كفاحي، یعمل لتوعیة وتنظیم وقیادة الجمـاهیر  تنظیم  
قامــة الدولــة الفلســطینیة إ متها حــق العــودة وتقریــر المصــیر، و الوطنیــة الفلســطینیة، وفــي مقــدالحقــوق 

  )103م:2013(المغاري،  ة على كامل التراب الفلسطیني .الدیمقراطیة المستقلّ 

القــومیین  لحركــة امتــدادً وتعــد ام، 1967وثیًقــا بهزیمــة حزیران/یونیــو  اارتباًطــ هایــرتبط تأسیســ  
كانون األول/دیسـمبر  7 في صحیفة األنوار اللبنانیة في عدد هالظهور  األولىوردت اإلشارة  ،العرب
ــْعب"أن الجبهــة  . م1967 حزیران/یونیــو  5 لقــوى فدائیــة عدیــدة كانــت ناشــطة قبــل دٌ موّحــ یة تنظــیمٌ الشَّ
ضـمت و ، ذاتهـا "إسـرائیل"م وبعده، ولها تنظیمات في جمیـع أنحـاء األرض المحتلـة، وداخـل 1967

والضـباط  ،جبهة التحریـر الفلسـطینیةو ، شباب الثأرو ، تنظیمات فلسطینیة عدیدة، هي: أبطال العودة
مـن تأسیسـها،  األولـىلسـنوات اإال أن بعض تلـك التنظیمـات انشـق عنهـا فـي ، الوحدویون المستقلون

منهـا فـي  احرصً نفس االسم، بأبطال العودة، لكن الجبهة احتفظت و  ،مثل: جبهة التحریر الفلسطینیة
  )103م:2013(المغاري،  .المحافظة على التركة النضالیة التي شهدتها أعوام ما قبل االنشقاقات

لن  ویة أن تحریر فلسطین عملیة طویلة ستشق طریقها مع نمو الثورة، الشَّْعبتعتبر الجبهة   
لعملیة توحید وتغییر جذري تشمل المنطقة  اتتم في ظل الصورة العربیة القائمة، بل ستأتي تتویجً 

من  اجزءً  بشكل خاص، مما سیجعل فلسطین المحررة من الصهیونیة "إسرائیل"العربیة المحیطة بـ
هدفها من النضال  م، حددت الجبهة1969تمرها الثاني ومنذ مؤ ، المجتمع العربي الموحد

فیها العرب والیهود كمواطنین متساوین الفلسطیني بإقامة دولة وطنیة دیمقراطیة في فلسطین، یعیش 

                                                           
   http://aawsat.com/home/article/157036االجنحة العسكریة التي تقاتل بغزة  )1(

 )6/1/2016تمت الزیارة بتاریخ (     

http://aawsat.com/home/article/157036
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من الوجود العربي الدیمقراطي التقدمي المتعایش بسالم مع كل  افي الحقوق والواجبات، وتشكل جزءً 
  ) 26م:2013قوى التقدم في العالم . (حبیب، 

یة أنه یترتب على الفلسطینیین أن یخوضوا الكفـاح المسـلح داخـل الشَّْعبرأى مؤسسو الجبهة   
ونشــاطها  هــاحمــل فكر و دهم الخاصــة جهــود الــدول العربیــة، المحتلــة وخارجهــا، لیكملــوا بجهــو  ضاألر 

فــي أهمیـة الــرابط بـین الجهــود الفلســطینیة والـدعم العربــي، باعتمــاد  األولــىسـمتین أساســیتین، تمثلـت 
أســلوب اإلعــداد المنهجــي والتــدریجي قبــل االنطــالق بــأي نشــاط، وتجســدت الســمة الثانیــة فــي نمــط 

  النشاط العسكري الذي یركز على الجانب التمهیدي، أي االستطالع والتدریب والتنظیم. 

م، وتعـززت مكانـة األرض المحتلةــ 1967عقـاب حـرب وتبلور الفكر العسـكري للجبهـة فـي أ
أرســلت الجــزء و األســاس، والخــارج هــو الردیــف"، و الــداخل هــ"فــي نظــر الجبهــة، حیــث أطلقــت شــعار 

(الموســـــوعة .األكبـــــر مـــــن مقاتلیهـــــا وأســـــلحتها إلـــــى المنـــــاطق المحتلـــــة، بهـــــدف خلـــــق البـــــؤرة الثوریـــــة
    1:نت)2015الفلسطینیة،

م، عــامالن رئیســان فــي مســار تطــور الفكــر العســكري للجبهــة 1968وظهــر مــع بدایــة عــام   
ــْعب تركیــز ثقــل وجودهــا فــي األردن؛ نتیجــة لكســائر التنظیمــات الفدائیــة،  هااألول هــو اضــطرار یة، الشَّ

والمنطقــــة الحدودیــــة، والثــــاني تمتّــــع حركــــة  ة المضــــادة فــــي األراضــــي المحتلــــةْســــرائیلیّ اإلجــــراءات اإلِ 
د معركــة الكرامــة، لكــن الجبهــة بقیــت مؤمنــة بمبــدئها حــول أولویــة الصــراع فــي بفتــرة نمــو بعــ الُمقاَوَمــة

علـــى خـــالف بـــاقي التنظیمـــات  َغـــزَّةفـــي قطـــاع العســـكریة األراضـــي الفلســـطینیة، فواصـــلت جهودهـــا 
الفلســطینیة، وتجســد تــأثیر ذلـــك علــى الوضــع الفلســطیني بتبنـــي الجبهــة لحــرب العصــابات والحـــرب 

  )104م:2013(المغاري،  . یة طویلة األمدالشَّْعب

التي ساهمت في الفعل العسكري  الُمقاَوَمةإحدى فصائل  أبو علي مصطفى َكتاِئبتشكل   
، وعرفت بهذا االسم بعد اغتیال األمین العام للجبهة إبان انتفاضة األقصى ْحِتاللالمقاوم ضد اال

ة ومستوطنات ِإْسرائیلیّ ونفذ الجناح المسلح عدة هجمات على دوریات  ،2001أبو علي مصطفى في
أبو علي في اغتیال وزیر السیاحة  َكتاِئبنجحت  2001وفي أغسطس (آب)  ،في الضفة

في مواجهات  َكتاِئبالوتشارك ، وممیزة نوعیةٍ  في القدس في عملیةٍ  "رحبعام زئیفي"، ْسرائیليّ اإلِ 
  ) 54م:2007، عامرأبو ( .مسلحة، وتطلق صواریخ لیست بعیدة المدى، وعدد عناصرها بالمئات

  

                                                           
  )5/1/2016تمت الزیارة بتاریخ ( http://goo.gl/yTvf3Q) الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین 1(

http://goo.gl/yTvf3Q
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  اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني : - سادساً
 22/2/1969، تأسست في الفلسطینیة الُمقاَوَمةفصائل حركة  مستقل من یساريٌّ  فصیلٌ 

في سیاق االنتكاسات الكبرى التي مني بها المشروع القومي العربي بعد حرب حزیران / یونیو 
وعن عمق أزمة الحركة القومیة بمختلف تشكیالتها بشكل  ،وما كشفته عن مأزق برنامج 1967

  )1(م:نت)2015(الحوار المتمدن، .الفلسطینیة بخاصة -احة األردنیة عام وفي الس

ودعت في وقت مبكر ، قدمت الجبهة الدیمقراطیة نفسها عند التأسیس كجبهة یساریة متحدة
قطاعات یساریة ودیمقراطیة  اسریعً على هذا األساس استقطبت و  ،تحالف دیمقراطي ثوري إلقامة

، كما جذبت فئات موزعة على صفوف الحركة تنظیم بعینهلذات اتجاهات مختلفة ال تنتسب 
   .الوطنیة والدیمقراطیة وحركات الشباب بشكل عام

، أما القیادات یف حواتمه بمسئولیة األمین العاممنذ انطالقة الجبهة الدیمقراطیة یضطلع ناو 
، فقد وفدت من مواقع بدایة انطالقتها توطید أركانها فيفي تأسیس الجبهة و  االتي لعبت دورً 

یة الدیمقراطیة لتحریر الشَّْعبالجبهة واستمرت تعمل تحت اسم " ،وتجارب نضالیة وتنظیمیة مختلفة
فحملت  1975ن كان العام أإلى ، "یة لتحریر فلسطینالشَّْعبدیمقراطیة " الجبهة ال اوالحقً  ،"فلسطین

  )2(م:نت)2015(الحوار المتمدن،". سم " الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطینا

في عقد  االندالع الثورة، وخصوصً  األولىفي البدایات  اة الجبهة عسكریً بدأت مسیر   
، إال أن هذه ْحِتاللملیات العسكریة ضد قوات االالسبعینات، حیث كان لها مشاركة فاعلة في الع

عقب حصار بیروت وخروج منظمة التحریر من لبنان، حین دخلت فصائل  االمشاركة تأثرت كثیرً 
م، 1987الثورة في حالة من الخمول والتراجع على صعید العمل المسلح حتى اندالع انتفاضة عام 

أن ذلك لم یحدث قفزة إال ، جم األحمر" كجناح عسكري للجبهةتم تشكیل الجناح العسكري باسم "النّ و 
  )53م:2007(أبو عامر،  فبقیت مشاركتها العسكریة محدودة.نشطة العسكریة لها، نوعیة في األ

الوطنیة، تولى تنفیذ عدد من  الُمقاَوَمة َكتاِئبلها أسمته  اعسكریً  اشكلت الجبهة جناحً   
والمستوطنین، من أبرزها العملیة الجریئة التي استهدفت  ْحِتاللالعملیات العسكریة ضد قوات اال

جنود  3مقتل ل، مما أدى َغزَّةمستوطنات غوش قطیف جنوب قطاع في مجمع  اریً عسك اموقعً 
  )53م:2007خرین .(أبو عامر، آ 7ین وجرح ِإْسرائیلیّ 

                                                           

)1   (http://www.ahewar.org/m.asp?i=9 )20/8/2015(م 

)2   (http://www.ahewar.org/m.asp?i=9 )20/8/2015(م  

http://www.ahewar.org/m.asp?i=9
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9
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وال یرقى إلى دور وحجم المشاركات الكبرى التي ، اجدً  امحدودً  َكتاِئبومع ذلك یبقى دور ال  
بأن الجبهة الدیمقراطیة عارضت العملیات االستشهادیة داخل  ا، علمً ة للمقاومةتنفذها القوى الرئیس
والمستوطنین  ْحِتاللمشددة على مشروعیة الفعل العسكري ضد قوات اال، م1948فلسطین المحتلة 

  م فقط .1967راضي المحتلة عام داخل األ
  

  : الفلسطينية املُقاومة مراحل تطور – سابعاً
، م1987األولـىالفلســـطینیة فـي شـكلها الجدیـد، بعـــد االنتفاضـة  الُمقاَوَمـةیمكن رصد تطور   

ــــالت كبیـــرة فـــي  -بمجموعهـــا-ضمـــــن أربـــع مراحـــل رئیســـــة، عبـــــرت  ــــالك أدوات  ،ألداءاعـــن نقـ وامتـ
عمــال الحربیــة بأشــكال خــوض األ متكــامًال  اعضــویً  االصــراع المســلح ارتباًطــ مراحــلتــرتبط القتــال، و 
، كمـا ابطیًئـ اتـدریجیً  ابیعـة الحـرب شـكل تطـورً علـى طالصراع المسلح  مراحلتأثیر  یأخذ، قد وطرقها

 الُمقاَوَمــــةالمســــلحة لــــدى  الُمقاَوَمــــة مراحــــلفقــــد تنوعــــت ، حــــدث مــــع بدایــــة انطالقــــة العمــــل المســــلح
االستشــــهادیة  العملیــــات، و حــــرب العصــــاباتو  القتــــال بــــاألدوات البســــیطة، وكــــان أهمهــــا الفلســــطینیة
  .وهي مدار دراستنا ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةمرحلة ، و دمغةوصراع األ ، والصواریخ والقذائفوالتفجیریة

  
  الفلسطینیة الُمقاَوَمةتوضیحي لمراحل تطور ) 1(شكل 

مراحل تطور 
المقاومة 
الفلسطینیة

القتال بــاألدوات
البســیطة

1

حرب العصابات

2

العملیات 
االستشــهادیة

3
الصواریخ

 4

وصراع األدمغة
5

استراتیجیة 
األنفاق

6
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           :القتال بــاألدوات البســیطة .1
إلى استخدام السكاكین في مرحلة الحقة  وصوًال  ،وهي الحجر والمقالع وعبــوات المولوتوف

عن شــح اإلمكانــات وغــزارة  ، وهــي مرحلة عبرت بوضوحم1987عام  األولىعمر االنتفاضة  من
   . الفلسطیني الشَّْعبالقتال لدى  اإلرادة المصممة على

فـي كـل  هـابسـبب وجود اسـتعماًال كثـر األیة الشَّـْعب الُمقاَوَمـةأسـلحة ب القتال بـاألدوات البسـیطة
 این، جنــودً ْســرائیلیّ مهــم لــیس علــى صــعید فاعلیــة مــا یــنجم عنــه مــن قتــل لإلِ  ابیــت، وتــأثیر اســتخدامه

الـذي یـرى ویـدرك أن  ْسـرائیليّ السـیكولوجیة علـى نفسـیة الجنـدي اإلِ  اتوٕانمـا للتـأثیر ومستوطنین فقط، 
 الســابق قائـد المنطقـة الوسـطىمـر الـذي حـدا بفیمـا هـو یحمـل بندقیـة متطـورة، األ زمیلـه قتـل أو جـرح

ل سحري لوقف : لیس لدى إسرائیل حللقولم 1987ع" الجنرال "عمیرام متسنا ْسرائیليّ اإلِ  في الجیش
(أبــو  .ان أیــدي الفلســطینیین أمــر صــعب جــدً ن بقــاء الســكاكین بعیــدة عــعملیــان طعــن الســكاكین، أل

  )34م:2007عامر، 
 :حرب العصابات .2

من العملیات الفدائیة ضد  اتنفذ عددً أن تمتلك بعض قطع السالح، و  الُمقاَوَمةاستطاعت 
عمــاد  الشَّهیدشــكلت عملیات المجموعات التــي یقودها ة ثابتة أو متحركة، و ِإْسرائیلیّ أهداف عســكریة 

وانتقلــت إلى الضفــة،  َغزَّةذروة النجاح على هــذا الصعیــد؛ حیــث بــدأت في  م1992 )1(عقــل
رة أن تبني خالیاهــا األمنیة والعســكریة، وتبدأ عملیات حثیثــة خالل هــذه الفت الُمقاَوَمةواســتطاعت 

من التــزود بالقنابــل واألســلحة الخفیفة، وتطور قدراتهــا التدریبیة والتخطیطیة، ووســائل جمع 
  )145م:2014(شلهوب، المعلومات والرصد والتخفي.

وم ، ویكون الهجاآللیات العسكریة واألفراد على حٍد سواء فكانت الكمائن باستهداف
سلحة متنوعة تتناسب مع الهدف مثل: العبوات الناسفة، والقذائف المضادة ، ویستخدم فیه أامباغتً 

، ان یتحول الكمین إلى اشتباك مسلححیوفي كثیر من األ ،للدروع، والبنادق اآللیة، والقنابل الیدویة
 .ینْسرائیلیّ وف اإلِ منها في صف المقاومین في الكمین أقلّ  فر في صفو وعادة ما تكون الخسائ

  )163:ص2013(المغاري،

   :العملیات االستشــهادیة وتصنیــع األحزمــة الناســفة .3
  تفــرض إلى مســاحات أكثر تأثیــًرا، و  الُمقاَوَمةوهــي المرحلــة التــي اســتطاعت أن تنقــل فعــل 

                                                           
الجنـاح  كتائـب عـز الـدین القسـام مجاهـد وقائـد عسـكري میـداني فـي (1993-1971) عمـاد حسـن إبـراهیم عـق )1(

اغتاله الجیش اإلسـرائیلي  . كتائب عز الدین القسام، ومن مؤسسي لحركة المقاومة اإلسالمیة حماس العسكري
نضال فرحات)، بعـد أن خـاض اشـتباكا مسـلحا وكـان  (أم بیت رصاصة في 70سنة بأكثر من  22وهو بعمر 

  .واحدًا فقط مسدساً  یملك
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  .تــوازن میــزان الخســائرو ، ْحِتاللالامن تــوازن الرعب مع  انوعً 

مــاكن العامــة مــن خــالل حقائــب األة والتفجیــر فــي الحــافالت و شــكلت العملیــات االستشــهادیف
 إلحــداث فــي محاولــةٍ   ،الفلســطینیة الُمقاَوَمــةالتــي اســتخدمتها  الُمقاَوَمــةهــم وســائل أ، وتعــد مــن ملغمــة

دم التجـاوب مـع الحقـوق وعـ ْسـرائیليّ مـام العـدوان والقهـر اإلِ أ، والخسـائر التأثیرنوع من توازن الردع و 
  ).170:ص2013(المغاري، ."الفلسطینیة

أحـــدثت و  ،التفجیریـــةعشـــرات العملیـــات االستشـــهادیة و  األولـــىنفـــذت منـــذ االنتفاضـــة الفلســـطینیة 
أي لـم یحدثــه  ، وهــو مـاینْسـرائیلیّ عـن حالــة الرعـب التـي خلفتهــا بـین اإلِ  ، فضـًال رواحخسـائر كبیـرة فــي األ

نســـبة تلـــك و  ،عـــدد القتلـــى والجرحـــى%) مـــن 55، فقـــد تســـببت فـــي (الُمقاَوَمـــةأســـلوب آخـــر مـــن أســـالیب 
یعتبـــــر هـــــذا  .)170:ص2013) (المغـــــاري،5%مجمـــــوع العملیـــــات العســـــكریة لـــــم یتجـــــاوز (ل العملیـــــات

، الُمقاَوَمـةفة من الناحیة البشریة والمادیة، مـن بـین كافـة أسـالیب سالیب تكلقل األأسلوب العسكري من األ
  والدفاع عنه. ،والموت في سبیل الوطن ،فهي ال تكلف أكثر من إنسان یصر على التضحیة

 : الصواریخ .4
باسـتخدام الصـواریخ والقـذائف، حیـث اسـتطاعت مرحلة جدیدة من المواجهـة  الُمقاَوَمةدخلت 
بوقـوع عـدد مـن القتلـى، ناهیـك عـن عـدد  ،وقتمـا تریـدین مـن جنـود ومسـتوطنین ْسـرائیلیّ تهدید أمـن اإلِ 

علـــى المســـتوطنات الیهودیـــة والمواقـــع  الَقّســـام، جـــراء ســـقوط قـــذائف وصـــواریخ أكبـــر مـــن اإلصـــابات
 ْحـــِتاللمـــع اال الَقّســـام َكتاِئـــبخلـــت ، دلمنعهـــا ْحـــِتاللكـــل محـــاوالت جـــیش اال فشـــلمـــع ، و العســـكریة

  )109:ص2007. (أبو عامر ،في معادلة صراع جدیدة رائیليّ سْ اإلِ 

م عندما 2001تشرین االول / أكتوبر  26كان أول استخدام لهذا النوع من األسلحة بتاریخ 
حمـل كم، و 2كان مداه ، )1من تصنیع صاروخ أطلقوا علیه اسم (قسام  الَقّسام َكتاِئبتمكن مهندسو 

ـــ ارأًســـ إال أنـــه یفتقـــر لدقـــة  ، وٕاطالقـــه بواســـطة قـــاذف،TNTزنـــة كیلـــو جـــرام واحـــد مـــن مـــادة ا رً متفجِّ
، ثــم تطــورت صــناعة منطقــة لیســت مســتهدفةلر اتجاهــه ك فــي مســار متعــرج یغیــتحــرَّ ، ویالتصــویب

أمــا "أول صــاروخ ســقط فــي  )18: 2015.(القاســم،كم160الصــواریخ المحلیــة حتــى زاد مــداها عــن 
ــــــــة عــــــــام األ ــــــــام(موقــــــــع . م 2002شــــــــباط/فبرایر 10فكــــــــان بتــــــــاریخ ، م1948راضــــــــي المحتل  الَقّس
25/3/2015 (  

نواعهـا أوالقـذائف المضـادة للـدروع بجمیـع ، : قـذائف الهـاونمثـل، لعبت القذائف الصـاروخیة
مـن تصـنیع قــذائف الهـاون واسـتخدامها فــي  الَقّســام َكتائِـب، وتمكنـت إلـى جانـب الصــواریخ اكبیـرً  ادورً 

فـي التـوغالت  ْسـرائیليّ ، ودوریات الجـیش اإلِ ، ومواقع الجیش الثابتةلمهاجمة المستوطنات َغزَّةقطاع 
وقطعــت  ،م2008/2009شــتاء  َغــزَّةعلــى  ْســرائیليّ فــي العــدوان اإلِ  ا، ولعبــت دورً الواســعة والمحــدودة
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 الَقّسـام تاِئبكَ ، وباتت التأثیرفي تحقیق قدر من الدقة و  اكبیرً  اقذائف الهاون والقذائف الموجهة شوطً 
  ).178:ص2013كبیرة منها (المغاري، اتملك أعدادً 

 صراع األدمغة : .5
مهمـــا صـــغر أو كبـــر بالتـــدابیر المیدانیـــة، التـــي یمثـــل العقـــل  یبـــدأ كـــل عمـــل عســـكري دومـــاً 

سواًء كان  دماغیاً  إال وتنهتح عمالً  وحدیثاً  استراتیجیة قتالیة قدیماً توجد من روادها، فال  البشري رائداً 
منـذ ثالثـة آالف عـام  الذي سـماه (فـن الحـرب)منذ أن كتب صن تزو كتابه القدیم  ،أو جماعیاً  فردیاً 

: 2014أبـو هـاني ، (. وهو الكتاب الـذي قامـت علیـه الكثیـر مـن العقائـد العسـكریة الحدیثـة ،أو یزید
  )1(نت)

الكیـان الصـهیوني عبر الصراع الممتد مع  وبشكل فائقالمقاومة الفلسطینیة ولقد استخدمت 
 ،فـــي عقـــود مـــن الـــزمن منـــذ أن احتـــل الكیـــان الصـــهیوني فلســـطین مبـــدأ العقـــل مقابـــل القـــوة المتفوقـــة

وهــو تعبیــر یســتخدم للداللــة علــى (حــرب  ،)راتیجیة مــا یســمى (البرغــوث والكلــبمســتخدمة بــذلك اســت
دیـد یفـاجئ العصابات)؛ حیث العمل على ضـرب العـدو فـي أمـاكن متفرقـة، وبكـل مـرة فـي أسـلوب ج

  )2(: نت)2014(أبو هاني ،  .العدو ویربك حساباته األمنیة
لقد استطاعت المقاومة الفلسطینیة من خالل انتهاج أسلوب التنوع فـي العملیـات القتالیـة أن 
تغیــــــر معــــــالم الصــــــراع مــــــع الكیــــــان الصــــــهیوني، فمــــــن اســــــتخدام الســــــالح األبــــــیض فــــــي عملیــــــات 

فــي بدایــة التســعینیات وحتــى االنتقــال إلــى العمــل العســكري داخــل الكیــان الصــهیوني، وذلــك   الطعــن
ــك علــى یــد المهنــدس ، إلــى أن المســلح عبــر االشــتباكات فــي األســلحة الخفیفــة تطــور األمــر بعــد ذل

الشــهید (یحیــى عیــاش) إلــى العملیــات االستشــهادیة التــي كانــت تضــرب قلــب الكیــان الصــهیوني، فــي 
  .بعد یوم  یوماً  تواالنتقال بعد ذلك لحرب الصواریخ والقذائف التي تطور  منتصف التسعینیات؛

فـــي الحـــرب  مهمـــاً ن صـــراع األدمغـــة الـــذي تخوضـــه المقاومـــة مـــع االحـــتالل مّثـــل عنصـــرًا إ
والرابـع علـى  ،ُیعتبر الثاني على صعید التكنولوجیـا ،ومحتالً  اً مستعِمر  اً جابه عدو ت هاالنفسیة، سیما أن
هذا السبق في صراع األدمغة ما بین المقاومة والعدو الصهیوني سیتطور  ،عالمیاً  الصعید العسكري

وسیســاعدها فــي عملیــة الصــراع المســتمرة حتــى إیجــاد تــوازن فــي  ،، والصــالح فیــه للمقاومــةمســتقبالً 
نـــــي، (المجـــــد األم .القـــــوى، ومـــــن ثـــــم تفـــــوق ولـــــو جزئـــــي إلحـــــراز النصـــــر علـــــى العـــــدو الصـــــهیوني

  . )3(:نت)2015

                                                           
 )6/1/2016تمت الزیارة بتاریخ ( http://goo.gl/zhq7Au) المقاومة الفلسطینیة وصراع االدمغة 1(
 )6/1/2016تمت الزیارة بتاریخ ( http://goo.gl/zhq7Au)  المقاومة الفلسطینیة وصراع االدمغة 2(
)3 ( h p://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6298 ) 9/1/2016تمت الزیارة بتاریخ( 

http://goo.gl/zhq7Au
http://goo.gl/zhq7Au
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6298
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   :م اجلغرافيا العسكريةيواقع وتقي:  اوالً
ثمَّة عالقة جدلیة تكاملیة بین الجغرافیا والعمل العسكري، أو الجغرافیا العسكریة والعمل 

كبیٍر  حدٍّ واالقتحامات، كلها ترتبط إلى العسكري؛ فالحروب واالعتداءات العسكریة واالجتیاحات 
 لعمل العسكري.لوتتوقف على مدى صالحیة المكان المستهدف أو مالءمته  ،بالجغرافیا العسكریة

  م)2014(مجلة البیان، سبتمبر 

 االجغرافیا العسكریة، أو جغرافیا الحروب، أحد فروع الجغرافیا السیاسیة، وتهتم أساسً تعتبر 
 إحدىفهي ، یة في الحروب والنزاعات المسلحةجغرافبالدور الحیوي الذي تلعبه العوامل المكانیة وال

ي یبحث في العالقة بین العملیات العسكریة والعناصر الجغرافیة تة الفروع الجغرافیا السیاسیَّ 
ثر العوامل الجغرافیة على القرارات والعملیات أالطبیعیة، وتهتم دراسات الجغرافیا العسكریة بتحلیل 

فقد تؤثر ظروف السطح ، المظاهر الجغرافیة الطبیعیة والبشریةخیرة على ألثر اأالعسكریة، و 
لخ، في قرارات الحرب، وسیر العملیات العسكریة إودیة، والسهول ..الجغرافي الطبیعیة كالجبال، واأل

  )29م:2002.(الدویكات،

في الشؤون العسكریة، ویفسر  العلم الذي یصف الكیفیة التي قد تستعمل بها الجغرافیاهي و 
  )68: 2005و تعیق ممارسة القوة العسكریة .(أمین ،أ، ن الظروف الجغرافیة قد تسهلأكیف 

  .باشر على سیر العملیات العسكریةثیر ملكل منها تأ، أربعة تتناول الجغرافیا العسكریة حقوًال 

  للجغرافیا العسكریة : األربعةالحقول 

وعناصرها البشریة تلتصق ، وأغطیتها، ومجاري المیاه فیها، تعاریجها، رض وباطنهاسطح األ  - أ
 ،و للخدمات اللوجستیكیةأ، و للتمركزأ، و للتحركأ، سواء للقتال، بشكل المناورة امباشرً  االتصاقً 

بهدف معرفة إمكانات الحركة  عدة؛ امورً أ رض وفي باطنهافي سطح األ ویدرس العسكریون
لى معرفة المخابئ الطبیعیة إ یهدف ذلك، نشاءات المیدانإوٕامكانات إقامة ، في منطقة ما

 )449: 1981، األیوبي(على تمركز الوحدات وانتقالها . ذلك أثر كلّ و  ،المتوفرة

صبحت المعدات أفقد ، و اتجاهاتهاأ، لمعرفة نوع  المناورة تضاریس األرض: تدرس التضاریس  - ب
نهار من رض دراسة األتضاریس األدراسة تضمن تو  ،كریة العمود الفقري في أیة معركةالعس

وٕامكانات عبورها من قبل ، وسرعة جریانها، ونوع التربة في قعرها، وعمقها، حیث عرضها
 ) 69: 2005(أمین ،. لیاتوجمیع اآل، المشاة
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، وهذه تؤثر على المناورة من حیث إمكانیة المراقبة، األحراشو  األغطیة : وتشمل المزروعات  - ت
وفي الوقت نفسه تسهل عملیة ، إمكانیة المراقبةفالمزروعات العالیة تحد من ، وفعالیات الرمي

ك بعض الحقول المزروعة من قبل كما یصعب سلو ، والكمائن، وعملیات التسلل، االختفاء
 .ض المحروثة تعرقل سیر البعض منهاكما أن األر ، لیاتاآل

وأعمال تحكیمات ، ومسالك المالحة المائیة، والجسور، اول الطرقن: وهذه تتالعنصر البشري  - ث
 )449: 1981والمصادر الطبیعیة المحلیة . (األیوبي ،، والمجموعات السكنیة، رضاأل

وتهتم الجغرافیا العسكریة بمسائل جیوبولتیكیة؛ كخطط المعارك، والتحلیل األرضي 
  . والجیوستراتیجي، والمعدات الحربیة واإلمكانیات التسلیحیة

الحنكة والحكمة إلحراز النصر العسكري  ومن المؤكد أنَّ عالقة الجغرافیا بالحرب قائمة على
  آخر. على حساب طرفٍ  وتحقیق مغانم سیاسیة واقتصادیة لطرفٍ 

ة الجغرافیا العسكریة في كونها تستطیع تحلیل المعارك والحروب من وتكمن أهمیَّ 
توزیع القوات المسلحة، وتوزیع األسلحة لكل قوة أو كتیبة أو فرقة، وقیاس قدرات كل فرقة،  حیث:

بحث كیفیة إمدادات كل فرقة، سواء بالسالح أو الطعام، واالتصال بهم، وٕادارتهم، أو توجیههم، و 
  )31م:.2002(الدویكات، من خالل غرف العملیات أو غرف التوجیه والتحكم.

  

  غَزة: اجلغرافيا العسكرية لقطاع  ثانياً
ي قطاع شریط سهلالن ، یجدر القول أَغزَّةالعسكریة لقطاع في قراءة سریعة للجغرافیا و 

 31السطح ویخلو من التضاریس، یقع بین دائرتي عرض  ساحلي طولي صغیر المساحة ومستوي
ثانیة شمال دائرة االستواء، وبین خطي  45و دقیقة 35و درجة 31و ثوان، 4و دقیقة 13و درجة

 وتبلغ مساحته ،ثوان شرق خط جرینتش 5و دقیقة 34، وثوان 3و دقیقة 13و درجة 34طول 
  ) .10 :1997الفني، األطلس( 2كم365

ممتد من الجنوب الغربي نحو الشمال ، األرضوهو بذلك عبارة عن قطاع ضیق من   
وتحیط به أراضي فلسطین المحتلة عام ، یطل على البحر المتوسط من ناحیة الغرب، الشرقي
المصریة شمال  األراضيأما من ناحیة الجنوب الغربي فتحده ، م من جهتي الشمال والشرق1948

  ) .115،ص1991، (الدولة الفلسطینیة .ءسینا

كم في 9كم، ویتراوح عرضه ما بین 40قطاع من الشمال إلى الجنوب حوالي الویبلغ طول   
كم في الجنوب في منطقة رفح  12و كم في الوسط8منطقة بیت حانون في الشمال وحوالي 

  )1،ص1ج1995(المالمح البیئیة 
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  -إلى خمس محافظات من الشمال إلى الجنوب : اإداریً  َغزَّةینقسم قطاع 

وتبلغ المساحة ، بیت الهیا وبیت حانون وجبالیا النزلة ومخیم جبالیا :محافظة الشمال وتشمل ‒
 . 2كم61الكلیة للمحافظة 

 ):  قطاع غزة1خریطة (

 
 )1((المصدر: وكالة االناضول التركیة)

 . 2كم 74وتبلغ المساحة الكلیة للمحافظة  ،ومخیم الشاطئ َغزَّةمدینة  :وتشمل ،َغزَّةمحافظة  ‒

المغازي، ودیر نة دیر البلح، ومخیم النصیرات، والبریج، و مدی :وتشمل ،المحافظة الوسطى ‒
 .  2كم 58وتبلغ المساحة الكلیة للمحافظة  ،البلح، والزوایدة، والمغراقة

ي سهیال، وعبسان الكبیرة، خان یونس وقرى بن ومخیم مدینة :وتشمل ،محافظة خان یونس ‒
 .2كم 64وعبسان الصغیرة، وخزاعة، والفخاري، وتبلغ المساحة الكلیة للمحافظة 

                                                           
)1(   http://www.aa.com.tr/ar )15/9/2015(  

http://www.aa.com.tr/ar
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وتبلغ  ،والمشاریع السكنیة الحدیثة حول المدینة ،رفحومخیم مدینة  :محافظة رفح، وتشمل ‒
 .2كم 108المساحة الكلیة للمحافظة 

من تضاریس السهل الساحلي الفلسطیني الممتد من جبل  اجزءً  َغزَّةتعتبر تضاریس قطاع و 
وهو سهل منبسط أو شبه منبسط ، حتى أقصى جنوب فلسطین عند الحدود المصریة الكرمل شماًال 

قصى متر فوق مستوى سطح البحر بین أ100ویرتفع  ،یكاد یخلو من التالل والتموجات األرضیة
في نطاق  امترً  60إلى  َغزَّةبینما یصل االرتفاع شرق مدینة  ،قطاع إلى شرق مدینة رفحالجنوب 

 َغزَّةمتر في محور وادي  3- 1لتصل ما بین  َغزَّةفي حین تنخفض أراضي قطاع الكثبان الرملیة، 
  ) .15: 2009(بارود ،

، إذ إنَّه مسطح بري أشبه بالمسطح المائي، سوى الطبیعیة إلى التضاریس َغزَّةیفتقر قطاع 
من حي الزیتون والشجاعیة وتل الزعتر وجبل الریس، في ضوء أن  ناطق المرتفعة قلیًال بعض الم

على  ابالمفهوم االستراتیجي، وال تصلح لصّد العدوان، وتشكل عبئً  الرخوة هناك الكثیر من المناطق
الفلسطینیة تدرك محاذیر ومخاطر االنجرار إلى األرض السهلیة التي  الُمقاَوَمةما یجعل م. الُمقاَوَمة

  )شخصیة مقابلة :20/7/2015 (الزیات، وترصدها طائراته. ْحِتاللتتمركز فیها آلیات اال
كما یفتقر القطاع إلى األخادید والجبال بالمفهوم الجغرافي، وال توجد فیه مناطق صحراویة 

أو السیر فیها  ،ما من األماكن التي ال تسمح للجیش بالعیش فیهاكصحراء النقب أو سیناء أو غیره
خاصة بعد تجریف ، كثر فیها األشجار فهي نادرةت، أما بخصوص المناطق الزراعیة التي راجًال 

عن تجریف  أشجار البرتقال واستبدالها بزراعة الخضراوات طوال السنوات األربعین الماضیة، فضًال 
م، وال 2000 جرافات الصهیونیة بعد اشتعال انتفاضة األقصى في سبتمبرأشجار الزیتون بواسطة ال

وال توجد في قطاع ، داخل األراضي المحتلة َغزَّةیوجد أي من األشجار المرتفعة إال شرق مدینة 
الحال بالنسبة ألحراش یعبد في جنین أو نابلس أو الضفة الغربیة بصفة  هو مناطق وعرة كما َغزَّة

  م)2014(مجلة البیان، سبتمبر  بنان.عامة أو جنوب ل
د أخادید رفیعة ال تمتلئ بالمیاه إال في أمَّا بخصوص األودیة فهي ال تعدو أن تكون مجرّ 

المواسم، وعلى أي حال تبقى أودیة ال تتمتع بعمق وال تصلح ألعمال عسكریة؛ ألنها تكون 
  م)2014(مجلة البیان، سبتمبر  الصهیوني. مرصودة بسالح الجوّ 

فهي األخرى حدود طولیة مستقیمة ال تتمتع بااللتفاف أو االلتواء،  ،َغزَّةأمَّا حدود قطاع 
  بسهولة ودون عناء. ى الجنوب، أو من الشرق إلى الغربیمكن رصدها من الشمال إلو 

باطنها في الحرب تقرر و  هاطریقة استخدام إنّ ، فَغزَّةأما على صعید األرض في قطاع 
 اما یسمى بطوبغرافیة أرض المعركة شرطً  وتؤسس ،السالح والحركة والتشكیالتع بین كیفیة الجم

لقد ازدادت في الحروب الحدیثة أهمیة استخدام ما و  ،ذ التكتیكي والمناورة التكتیكیةللتنفی اساسیً أ
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سلحة شریطة ، ومخازن األأو غرف االستراحة واإلسعافات الطبیة ْنفاقرض مثل األَ تحت سطح األ
لمنظار والصاروخ االتقنیة العالیة للطیران و وتطور  ،اكتشافها من العدو مع السیطرة على الجوعدم 

 (شفیق، .، كما لمواجهة استخدام الغازات والقنابل الكیماویة أو النوویة الصغیرةالذكیة والقنابل
  ).148:ص2008

داخل  أخرى إلىفي االستخدامات الزراعیة والبشریة من منطقة  فعاًال  اتعد التربة عنصرً و 
التركیب المحصولي للمنطقة واالستخدامات المختلفة لهذه  أخرىجانب عوامل  إلىتحدد  ،اإلقلیم

االستخدامات تلعب التربة فیها  أوجهجود مناطق متخصصة في لمما یؤدي في النهایة ، التربات
  .ابارزً  ادورً 

على  َغزَّةوتتوزع على مساحة قطاع  ،إلى عدة أنواع َغزَّةفي قطاع  تربةوتقسم أنواع ال  
  - :النحو التالي 

  : تربة اللویس األولالقسم  أراضي -أ
وهي رواسب ركامیة من التربة الناعمة الدقیقة ، في نسیجها األراضيیختلف هذا النوع من 

غنیة  ،اوتتكون من ذرات دقیقة جدً ، وبعدهاالجلیدیة العصور  أثناءمكانها بفعل الریاح  إلىانتقلت 
فماء المطر یتسرب ، هم ما یمیز هذا النوع شدة مسامیتهاأو  ،الصفرة إلىلها لون ضارب  ،بالجیر

  .افیها بسرعة بینما یظل السطح جاف  

، َغزَّة% من جملة مساحة قطاع 48أي ما یوازي   2كم173.3تبلغ مساحتها ما یقرب من   
تربة خالصة وهي تربة اللویس،  األراضيفیتضمن هذا النوع من ، التربة ونسیجهاویختلف قوام 

  نوعین : إلىنه یمكن تقسیمها إعلى قوام التربة ونسیجها ف وبناءً ، وتربة رملیة

و أذ ال یوجد هناك تباینات إ، طینیة رملیة خفیفة طمیه: وهي تربة نیة رملیةه طیتربة طمی .1
هذا النوع منطقة تمتد من  أراضيتغطي  ،الطبقة السطحیة منهاجها استثناء تغییر في نسی
أي  ،2كم71.8 اإلجمالیةوتبلغ مساحتها في الجنوب  خان یونسحتى منطقة  َغزَّةشمال وادي 

 )58م:1988(أبوطویلة، . َغزَّةقطاع  أراضي% من جملة 19.96ما یعادل 

رفح، وتغطي مساحة تبلغ ومنطقة ، خان یونس أراضي: وهي تضم معظم تربة طینیة رملیة .2
 بأنهاوتتمیز ، َغزَّةقطاع  أراضي% من جملة 28.5أي ما یقابل ، 2كم 102.5حوالي 
كتل عندما یسود  إلىتتحول  أنهابمعنى  ،وبنائها كتلي، وتحتوي على تكوینات جیریة ،مندمجة

(أبو طویلة، .اغالبً  ابنیة داكنة جدً  إلىموسم الجفاف في فصل الصیف، وهي تربة بنیة داكنة 
 )61م:1988



 اإلطار التمهیدي والدِّراسات السابقة
 

29  

 الفصل الثاني

  :  ةطمیطینیة القسم الثاني  أراضي - ب
 أراضٍ أي ، وهي في مجموعها ذات قوام ثقیل ةالتربات الرسوبیة الطینیة الطمی وهي من

تجمع مزایا كل ، من خلیط من الرمل الناعم والصلصال اوهي تربة غنیة تتكون غالبً ، طینیة صفراء
م اباألرقفهي تربة هشة تسمح بتسرب الماء ویحددها البعض ، الطینیةمن التربة الرملیة والتربة 

وتنتشر ، % رمل25قل من أ، غرین أو% طمي 50- %28% صلصال (طین) 27 - % 7 آلتیةا
، حتى الشمال في  جبالیا وبیت الهیا وبیت حانون َغزَّةفي المناطق الشمالیة من شمال وادي 

هذا  أنوهو ما یدل على ، والزلط الذي یتخذ الشكل الكرويوتحتوي التربة على الرمال والحصى 
وتبلغ المساحة ، المنطقة من خارج القطاع إلى أتتنقلت من مسافات بعیدة  األراضيالنوع من 
 . َغزَّةقطاع  أراضي% من جملة 23.5أي ما یوازي   2كم84.7 األراضيلهذا النوع من  اإلجمالیة

  )62م:1988أبو طویلة، (

  : القسم الثالث التربة الرملیة أراضي - ت
تعتبر من  أنهاكما ، یتمیز هذا النوع من التربات بالنفاذیة العالیة وذات مسامیة محدودة

 إمكانیةمما یجعل  ،لذلك ال تحتفظ بالرطوبة لسرعة تسرب المیاه خاللها ،خفیفة القوام األراضي
تحسینات على نسیجها بزیادة نسبة كل من الرمل الناعم والطین  إدخالزراعتها تتوقف على 

تمتد على طول الساحل من ، والصلصال حتى تنخفض درجة نفاذیتها وتصبح تربة متعادلة القوام
أي ما یوازي   2كم60.6 األراضيوتبلغ مساحة هذا النوع من ، حتى منطقة رفح َغزَّةجنوب وادي 

وهي تمتد ، كم 7 – 1ویتراوح عرضها ما بین ، َغزَّةع قطا أراضي% من جملة مساحة 16.8
ٕان كانت تتركز بصفة و ، نتشر في كافة مناطق القطاعی األراضيهذا النوع من ، اطولیً  اامتدادً 
  )67م:1988. (أبو طویلة، ورفح )  خان یونس(منطقة  َغزَّةة في المنطقة الجنوبیة من قطاع رئیس

  : القسم الرابع تربة الكركار أراضي - ث
بامتداد السهل الساحلي في منطقة  َغزَّةفي الشمال الغربي من قطاع  األراضيتنتشر هذه  

% من جملة مساحة قطاع 4.1أي ما یوازي  2كم14.8وتبلغ مساحتها ، وبیت الهیا، جبالیا، َغزَّة
وینتشر هذا ، كم من الساحل في اتجاه الداخل 4 – 1ما بین  األراضيویتراوح عرض هذه  ،َغزَّة

في تكوین  اكبیرً  اقد لعبت المیاه دورً و  ،في مساحة محدودة في مناطق القطاع األراضيالنوع من 
تماسك بفعل المواد التي تتسرب داخل الفراغات تمن رمال  أصًال فهي تتكون ، األراضيهذه 

، تجمیع حبیباتها وزیادة تماسكها إلى أدتونات الكالسیوم التي الرمال خاصة كرب هذهالموجودة بین 
مكشوفة تظهر على السطح كما تطل على البحر على هیئة جرف  بأنهاوتتمیز الطبقة السطحیة 

  )70م:1988(أبو طویلة،  بحري .
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  الرملیة الخشنة :  األراضيالقسم الخامس  أراضي -ج
، الطبیعیة والكیماویة عن النوع السابق یختلف في خصائصهال  األراضيهذا النوع من 

 أبوفي المنطقة المعروفة بمنطقة  أساسيفي زراعة الكروم (العنب) بشكل  األراضيوتستغل هذه 
 األراضيتظهر هذه ، َغزَّةكما تشغلها الحمضیات في بعض مناطق متفرقة تقع شمال وادي  ،مدین

أي ما یعادل ، 2كم 5.6وتبلغ مساحتها ، على طول الساحل ممتدة َغزَّةفي منطقة  بشكل رئیس
كم ) من الساحل في اتجاه  1 – 5بعرض یتراوح فیما بین ( .، َغزَّةقطاع  أراضي% من جملة 1.5

في الشمال حتى شمال  َغزَّةمن  تمتد في شكل قطاع طولي باتجاه الساحل ابتداءً  أنهاكما ، الداخل
  )72م:1988(أبو طویلة،  . َغزَّةوادي 

  :  القسم السادس التربة الصفراء أراضي -د
من خلیط من الرمال والصلصال والطمي وتجمع مزایا كل من  اوهي تربة غنیة تتكون غالبً 

وتنتشر وسط منطقة دیر البلح ، فهي تربة هشة تسمح بتسرب الماء، التربة الرملیة والتربة الطینیة
أي   2كم 4.8النوع من التربات حوالي وتبلغ مساحة هذا ، َغزَّةالجنوب من وادي  إلىوالنصیرات 
 إلىمن الشمال  اطولیً  اوهي تمتد امتدادً ، َغزَّةقطاع  أراضي% من جملة مساحة 1.3ما یوازي 

مساحتها محدودة االنتشار في  أنویتضح من ذلك ، كم 3 – 1ویتراوح عرضها فیما بین ، الجنوب
  )63م:1988(أبو طویلة،  المنطقة .

  : المواصي أراضي - ه
م فوق  50 – 30تنتشر بها الكثبان الرملیة التي تتراوح ارتفاعها فیما بین  أراضيهي 
وهذه الكثبان توجد ، التي تعرف بالبرخانوكثیر من هذه الكثبان تتخذ الشكل الهاللي ، سطح البحر

 َغزَّةعلى طول الساحل من جنوب وادي  األراضيتمتد هذه ، خراآلمتصلة مع بعضها البعض 
وتبلغ مساحتها نحو ، َغزَّةمن ثلث مساحة قطاع  أكثروتشكل ، حتى منطقة رفح في الجنوب

(أبو طویلة،  . َغزَّةقطاع  أراضي%من جملة مساحة 33.5أي ما یوازي  2كم120.6
  )75م:1988
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  أنواع التربة الرئیسة: )2خریطة (

  
  البیئیة) َغزَّةمالمح : المصدر( 

  العنصر البشري : 

والتـي  2014علـى التقـدیرات التـي أعـدها الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطیني لسـنة بناء 
، فقـد بلـغ عـدد السـكان 2007بنیت باالعتماد على نتائج التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت 

ملیــون نســمة  1.76مالیــین نســمة، مــنهم  4.55فــي فلســطین حــوالي  2014المقــدر منتصــف عــام 
ضم مدینة غزة وحدها أربعمائة ألف نسمة، ومعظم سكان القطاع هم من الجئـي وت ،عدد سكان غزة

 )1(:نت)2015(الجزیرة ،.1948

                                                           
)1 (http://goo.gl/mklzti ) 9/1/2016تمت الزیارة بتاریخ( 

http://goo.gl/mklzti
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تجمعــا ســكانیا، أهمهــا: غــزة ورفــح وخــان یــونس وبنــي ســهیال وخزاعــة  44یوجــد فــي القطــاع 
واحـدا  ویعتبـر القطـاع، وعبسان الكبیرة وعبسان الجدیدة ودیر البلح وبیت الهیا وبیت حانون وجبالیا

ألـف  26من أكثر المناطق كثافة سكانیة في العالم، حیث تبلـغ نسـبة الكثافـة فیـه وفقـا ألرقـام حدیثـة 
ألــف  55ســاكن فــي الكیلــومتر المربــع الواحــد، أمــا فــي المخیمــات فترتفــع الكثافــة الســكانیة إلــى حــدود 

المعطیات نفسها أنهـا  فتفیدأما في ما یخص الكثافة السكانیة ، ساكن تقریبا بالكیلومتر المربع الواحد
بلغت الكثافة السـكانیة المقـدرة لعـام  وفي قطاع غزة بشكل خاص، حیث بفلسطین مرتفعة بشكل عام

  )1(:نت)2015(الجزیرة ، .مربع في قطاع غزة فردا/كیلومتر 4822 نحو 2014
  

    )2( جدول رقم
  2013لمعام  غزة قطاع محافظات في السكانیة الكثافة

  )2الكثافة السكانیة (فرد/كم  عدد السكان  )2المساحة (كم  المحافظة
  4.950  302.000  61  شمال غزة

  9.459  700.000  74  غزة
  4.482  260.000  58  الوسطى
  3.333  360.000  108  خانیونس

  5.015  321.000  64  رفح
  5.076  1.853.000  365  قطاع غزة

  2013المصدر المركز الفلسطیني لالحصاء 

غیر صالحة من منظار  اأرضً  َغزَّةكل هذه المعطیات تجعل من قطاع  أن الدِّراَسةترى 
من  ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتالل، وهذا األمر أحد مبررات انسحاب االاالسِتراتیِجیَّةالجغرافیا العسكریة وعلم 

تأكید أن كثرة المباني واألزقة والشوارع في القطاع تأتي الم، مع 2005 یلولسبتمبر أفي  َغزَّةقطاع 
 خوض حرب شوارع في ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللما یفسر عدم رغبة االمالفلسطینیة،  الُمقاَوَمةفي صالح 

  .بها

، ومع االستفادة من التجارب العسكریة َغزَّةوفي ضوء هذا الواقع الجغرافي العسكري لقطاع 
الفلسطینیة أن  الُمقاَوَمةعلى  ارتأتوالكتابات المختلفة؛  ،والحلقات العلمیة ،وورش العمل ،السابقة

، بحیث تعمل على اتغیر استراتیجیاتها وتكتیكاتها فیما یتعلق بالتعامل مع الكیان الصهیوني عسكریً 
إیجاد طرق ووسائل وأسالیب جدیدة لحمایة القطاع من أي عمل عسكري صهیوني؛ ألن الجغرافیا 

  من التكتیك العسكري. اصعبً  انوعً  الُمقاَوَمةفرضت على  ةَغزَّ في 
                                                           

)1 (http://goo.gl/mklzti ) 9/1/2016تمت الزیارة بتاریخ( 

http://goo.gl/mklzti
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الفلسطینیة في التغلُّب على المشكلة الجغرافیة، فاستفادت من تجارب  الُمقاَوَمةاجتهدت 
الصهیوني في مسألة نقل المعركة إلى الخارج كما حدث في حروب:  ْحِتاللاال

لتفكیر في عملیات االقتحامات واإلنزال ل الُمقاَوَمةما قاد مم، وغیرها، 1982 م،1967 م،1956
 ْنفاقإلى حفر األَ  الفلسطینیة الُمقاَوَمةلجأت و ، )الكوماندوز(والمهام الخاصة فیما یطلق علیه مسمى 

ومن المؤكد  ،ایة تنهار إذا لم یتم تدعیمها جیدً تراب هارضرغم أن أ، َغزَّةفي أماكن مختلفة من قطاع 
 ْنفاقویتم استخدام األَ  بر ألي اجتیاح بري صهیوني للقطاع،هي الهم والعائق األك قْنفاأن هذه األَ 

أو من أجل اصطیاد اآللیات العسكریة التي تقوم بعملیة  ،صواریخ تجاه األراضي المحتلةالإلطالق 
  . االجتیاح
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  مقدمة :
وتجارب  وخبراتٍ ، من روافد المعرفة النظریة والعملیة اأساسیً  االسابقة رافدً  الدِّراساتتمثل 

واالطالع على أهم إنجازاتهم والنتائج والتوصیات التي خلصت إلیها دراساتهم  ،الباحثین السابقین
في تكوین خلفیة جیدة  مما یساعد، الكبیر في إثراء معرفة ومعلومات الباحث األثرولها ، وبحوثهم

التي  األخطاءب وتجنّ ، وشموًال  اأكثر عمقً و  یسهل أمر إنجازها بشكل أفضلو  ،موضوع دراستهعن 
  .ابقونوقع فیها الباحثون السّ 

ٕادارة و  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالسابقة التي تناولت موضوع  الدِّراسات استعرض الباحث أهمَّ 
، أم غیر مباشر أكانت بشكل مباشرٍ سواء ، الدِّراَسةبموضوع  وموضوعات ذات عالقةٍ  ،الحرب

وكذلك تم ترتیبها ، عبریةو ، أجنبیةو ، عربیةفلسطینیة، و أقسام :  أربعةحیث قام الباحث بتقسیمها إلى 
  .حسب تاریخها األقدممن األحدث إلى 

  :الفلسطینیة الدِّراسات: أوًال 
وسیناء (دراسة في  َغزَّةالفلسطینیة بین قطاع  ْنفاق)، بعنوان "األَ 2014عطاف وادي ( .1

  الجغرافیا السیاسیة)" .

 ،لمنطقة الحدودیةفي اوكیفیة حفرها  ،ْنفاقالتوزیع الجغرافي لألَ  علىعرف لتَّ ل الدِّراَسةهدفت 
وبیان أثرها على الجانب السیاسي  ،ْنفاقة لمنطقة األَ ومعرفة الخصائص الطبیعیة والبشریّ 

ح الطبیعیة والبشریة للمالمالتطرق و ، حافظة رفحالحدودیة بم ْنفاقوتناولت األَ  ،واالقتصادي
، اخصوصً  َغزَّةوفي قطاع  ،اعالم عمومً في ال ْنفاقمن خالل لمحة تاریخیة عن األَ ، لمحافظةل
  .، وتكلفتها، وآلیة العملث الموقع الجغرافي، وطبیعة حفرهاالحدودیة من حی ْنفاقدرست األَ و 

هو الواقع  ْنفاقحیث أوضحت أن السبب في حفر األَ  ،عدةإلى نتائج  الدِّراَسةخلصت 
، ْنفاقخطار المحدقة بالعاملین داخل األَ ، واألَغزَّةالسیاسي واالقتصادي الذي یمر به سكان قطاع 

على الصعید  اة سیاسیً ألهمیتها الكبیر  لٍ مفصّ  ن یتم دراسة المنطقة الحدودیة بشكلٍ أوصت بأو 
 ْنفاقلألَ  مباشرٍ  المهمة التي تعرضت بشكلٍ  الدِّراساتمن  الدِّراَسةتعّد و كما  ،ي واإلقلیميّ المحلّ 

  .في العالم ْنفاق، وتاریخ األَ وطرق حفرها وبنائها وخطرها
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 الفلسطینیة وتأثیرها على األمن القوميّ  الُمقاَوَمة)، بعنوان "2013هشام المغاري ( .2
 م) " .2010 –م 1987( ْسرائیليّ اإلِ 

معرفـــة موقـــف ل، وهـــدفت ْســـرائیليّ مـــن القـــومي اإلِ الفلســـطینیة، واأل الُمقاَوَمـــةب الدِّراَســـةاهتمـــت 
وحاولـت التنبـؤ ، ْسـرائیليّ ، ودراسة واقعها وتأثیرها علـى األمـن القـومي اإلِ الُمقاَوَمةالقانون الدولي من 

ضـــرورة إنهـــاء االنقســـام الفلســـطیني علـــى أســـس وطنیـــة، والمـــزج بـــین أشـــكال بوصـــت أبمســـتقبلها، و 
ـــْعبكافـــة، والتحـــام القیـــادات الفلســـطینیة ب الُمقاَوَمـــة داء قتـــراب منـــه بشـــكل أكبـــر، وتطـــویر األواال الشَّ

ریكیـــة م، والشـــركات األ"إســـرائیل"اة قـــادة ، ومقاضـــســـتفادة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدوليعالمـــي، واالاإل
  والعدوان علیهم.وٕارهابهم  ،الذي یستخدم في قتل الفلسطینیین بالسالح هاوربیة التي تمدُّ واأل

ودورها  هاالفلسطینیة ومفهوم الُمقاَوَمةالمهمة التي تحدثت عن  الدِّراساتمن  الدِّراَسةتعّد 
استفاد منها الباحث في معرفة تاریخ ، و الُمقاَوَمةوسائل و ، ْسرائیليّ راع الفلسطیني اإلِ في الصِّ 
  .ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال ةا ووسائلها في مواجهالفلسطینیة وفصائله الُمقاَوَمة

  العربیة: الدِّراسات: اثانیً 
ــة" م)،2008حســام ســویلم ( -1 ــة الفیتنامی ــوان "التجرب ــت  ،بعن ــةوتناول ــة  الدِّراَس ــةتجرب  الُمقاَوَم

  .الفرنسي األمریكي، ونجاحها في تحریر فیتنام ْحِتاللالفیتنامیة لال

علـــى جبهــــة التحریـــر الوطنیــــة الفیتنامیـــة (فیــــت كـــونج) مــــن حیـــث أهــــدافها  الدِّراَســــة تز ركَّـــ
عملهـــا، وتنظیمهـــا، ووســـائلها فـــي الدعایـــة والتوجیـــه المعنـــوي والحـــرب النفســـیة، وأبـــرز  اســـِتراتیِجیَّةو 

عملیات الكفاح المسلح التي خاضتها، باعتبارها أبرز نموذج ناجح للمقاومة الوطنیة ظهر في القرن 
مــن معرفــة  االفیتنامیــة واســتیعابها جیــدً  الُمقاَوَمــةبالحــدیث عــن تجربــة  الدِّراَســةرزت هــذه العشــرین، وبــ

، وهــي الوالیــات المتحــدة، ورغــم ذلــك أمكــن الُمقاَوَمــةة الطــرف المقابــل والمضــاد لهــذه وٕادراك حجــم قــوّ 
  ة أن تهزمها.للمقاومة الفیتنامیَّ 

الفیتنامیـــة وطـــرق  الُمقاَوَمـــةالمهمـــة، التـــي تحـــدثت عـــن تجربـــة  الدِّراســـات، مـــن الدِّراَســـةتعـــّد 
وأنـواع العملیـات  ،عملها وكفاحها، واستفاد منها الباحث في معرفة المبادئ واألسس للنضال المسـلح

  الفیتنامیة . الُمقاَوَمةالعسكریة التي خاضتها 

في: المجلد السـادس،  ة "،ْسرائیلیّ العسكریة اإلِ  االسِتراتیِجیَّة" :بعنوان ،)1990یاسین سوید ( -2
   الخاصة). الدِّراسات(قسم ، من الموسوعة الفلسطینیة

فتنـــــاول آراء مجموعـــــة مـــــن خبـــــراء ، العســـــكریة االســـــِتراتیِجیَّةتحـــــدث الباحـــــث عـــــن مفهـــــوم 
، ثـــم درس الجـــذور )كالوزفیتـــر، ولیـــدل هـــارت، وماوتســـي تونـــغ( العســـكریة مـــن أمثـــال  االســـِتراتیِجیَّة
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: الحركـــة، ة، وهـــيْســـرائیلیّ العســـكریة اإلِ  االســـِتراتیِجیَّةمبـــادئ و ة الصـــهیونیة، الدینیـــة للعقیـــدة العســـكریّ 
ـــق،  ْحـــِتاللاال ـــة، التفـــوق المطل ـــع، التعبئ ـــة وسیاســـة األمـــر الواق ـــف واإلرهـــاب، المرحلی والتوســـع، العن

ــــة ، وهــــيةْســــرائیلیّ العســــكریة اإلِ  االســــِتراتیِجیَّةتنــــاول مراحــــل تطــــور و والــــدفاع،  ــــام الدول : اإلعــــداد لقی
العربیــة بــالهجوم  االســِتراتیِجیَّةم)، والمبــادرة 1973-م 1948م)، و قیـام الدولــة (1948 –م 1897(
ــــادرة 1973( ــــى ، )م1982( االســــِتراتیِجیَّةم)، اســــتعداد إســــرائیل للمب ــــة العــــودة إل ــــد مرحل ــــف عن وتوق

  م).1985 –م 1982الردع ( اسِتراتیِجیَّة

العســكریة، وركــزت علــى أســالیب ومبــادئ القتــال، فهــي مــن  االســِتراتیِجیَّةفــي  ةالدِّراَســبحثــت 
العسـكریة، وتطـور  االسـِتراتیِجیَّةالمهمـة التـي اسـتفاد منهـا الباحـث فـي الحـدیث عـن مفهـوم  الدِّراسات

  ٕادارة الحرب.و  ة،ْسرائیلیّ العسكریة اإلِ  االسِتراتیِجیَّة

  األجنبیة: الدِّراسات: اثالثً 
)، بعنـوان "إجـراءات القـوات الجویـة 2000الرائد دونالد .م. هیلیغ (قاعدة ماكسویل الجویة) ( -1

  " ْنفاقاألمریكیة المضادة لحرب األَ 
قد تحت األرض على مدار التاریخ لتصبح تقنیة  ْنفاقر حرب األَ عن تطوُّ  الدِّراَسةتحدثت 

 فقد أبطلت الهیاكل القدیمة المشیدة تحت األرض وصوالً  ،تبطل عمل سالح الطیران فیما بعد
واجه جیش الوالیات المتحدة على مر السنین الهیاكل المشیدة  ،الخنادق الدفاعیة األكثر تحصینً ل

ففي الوقت الحاضر، ال یمتلك  ،وعانى من قلة التقنیات لتدمیر هذه األنظمة المعقدة ،تحت األرض
أو تكتیكات قتالیة أو تقنیات أو إجراءات لمواجهة الحرب الدائرة تحت  الجیش األمریكي عقیدة قتالیة

قتالي عندما یتعلق األمر باالشتباك مع األهداف  عقائديٌّ  یرى الباحث بأنه یوجد فراغٌ  ،األرض
الطیران یقوم على فرضیة  قد یكون هناك حاجة إلعادة تقییم عدة مقترحات لسالحو  ،تحت األرض

رض كلما زادت قوة سالح الطیران األمریكي في فرون أكثر وأكثر في األنا سوف یحءَ أن أعدا
  المستقبل.

  "من منظور معاصر ْنفاقحلیل التاریخي لحرب األَ بعنوان "التَّ  )،1998ألین رایس (كنساس) ( -2
 وتطـرح تسـاؤًال ، لوالیـات المتحـدةالعسكریة لعقیدة لل ْنفاقعن تهدید حرب األَ  الدِّراَسةت تحدث 

، إن لــم یكــن هنــاك تكتیكــات ووســائل قبــل وجــود هــذا ْنفــاقهــل یكفــي وجــود عقیــدة قتالیــة لحــروب األَ 
، ْنفــاقلهــا مــن خبــرة كبیــرة فــي شــبكات األَ  مــالكوریــا الشــمالیة،  تجربــة عــن الدِّراَســةتحــدث تو  ؟التهدیــد

 ْنفــاقوتفحــص االســتخدام الفعــال لحــرب األَ  ،ومبــادئ هــذه الحــرب ْنفــاقوتســتعرض ســنوات حــرب األَ 
وكیـف یبـدو خطرهـا فـي المسـتقبل لقـوات الوالیـات المتحـدة، وتخلـص إلـى الـدروس  ،على مر السـنین

حقبــة حــرب فیتنــام، وانتهــت بتوصــیات لمكافحــة تهدیــد حــرب  االمســتفادة مــن هــذه الحــرب وخصوًصــ
  . ْنفاقاألَ 
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  العبریة : الدِّراسات  : ارابعً 
م)، بعنوان "إسرائیل والقتال بطریقة أخرى وعقیدة الحرب 2015حاییم آسیا، یدیدیا یعاري ( - 1

  الجدیدة" 

على إحداث  ْسرائیليّ حروب العصابات، أجبرت الجیش اإلِ  منیتناول الكتاب نماذج بعینها   
تجربة وال انقالب في نظریاته العسكریة؛ لمحاكاة التجارب األمیركیة في فیتنام والعراق والصومال،

على حدودها تخوض حروب  "إسرائیل"ألن المنظمات التي تحاربها  ؛السوفیتیة في أفغانستان
ُیَقدِّم الكتاب استعراًضا لطبیعة و ، وحزب اهللا في لبنان، َغزَّةعصابات، ویقصد تحدیًدا حماس في 
ترضة؛ من في قادم األیام على أيٍّ من الحدود المف ْسرائیليّ المواجهات المفترضة أمام الجیش اإلِ 

، تمهیًدا َغزَّةفي  2014، 2012، 2008في لبنان، وحروب  2006 خالل االستفادة من حرب
  .نفسها تخوض حروًبا قادمة على نمط حروب العصابات ذاته "إسرائیل"إلمكانیة أن ترى 

األخیرة، وأنها  َغزَّةفي حرب  اقْنفإخفاق األَ  أسمتهبشكل مباشر لما  الدِّراَسةتعرضت 
؛ التي باتت تمتلك "ما تحت العصابیةأمام المنظمات  "إسرائیل"شكَّلت النموذج القادم لحروب 

وأنها  ،؛ الذي یسیطر على "ما فوق األرض" عبر سالح الجوِّ ْسرائیليّ األرض" لمواجهة الجیش اإلِ 
  خطر استراتیجي على الكیان الصهیوني .

  " ْنفاقمحیط األَ انب النفسیة للقتال في بعنوان "الجو ، )2014یفعات ( باركوو  بیرغر دورون - 2
ـــاتلي ســـالح المشـــاة  الدِّراَســـةتحـــدثت  ـــدً  ْنفـــاقاألَ فـــي  یـــرونأن مق ـــ اتهدی ـــإن ،اعظیًم ـــذلك ف  ول
وتطرقت لمجابهـة الجـیش ، تنفیذ المهام الصعبة بالقدرة على اشعورً  همیمنحوالمكثف  اإلعداد الشامل

تحـــت  یـــرون بمجـــال القتـــال الصـــغار والقـــادة مقـــاتلینال أن حیـــث، ْنفـــاقللقتـــال بمجـــال األَ  ْســـرائیليّ اإلِ 
الجهوزیــــة للقــــوات، الكفــــاءة و ب الشــــعور التــــي تــــؤثر علــــى یصــــف الخصــــائص الفریــــدة اجانًبــــ األرض

األمر الجدیـــد ویشـــكل بـــتحـــت األرض  القتـــالیصـــف   ْنفـــاقأن الجانـــب الخـــاص باألَ  الشـــعور لـــدیهمو 
 ةحصـان ىعلـ اخصوًصـو  ،القـوات المسـلحة مهام أخرى على وتحمیل یزید من قدرات العدوو  ،اتهدیدً 

   .اإلطار العام للقوات وعلى ،الفردومناعة 
  : تحدي جدید قدیم "  ْنفاقبعنوان " حرب األَ ، م )2014ال برل ( غدراسة یفتاح شبیر و  - 3

التهدیـــــد األخطـــــر بالنســـــبة  هـــــيتهدیـــــد اســـــتراتیجي، بـــــل  ْنفـــــاقأن األَ  نعـــــ الدِّراَســـــةتحــــدثت 
 ،"إســرائیل"المنظومــة األمنیــة فــي  اســِتراتیِجیَّةفشــل لظهــرت بعــض األقــوال التــي تشــیر و ، "إلســرائیل"
 ْنفـــاقباألَ بینـــت مجهـــودات حقیقیـــة و ، اخطیـــرة جـــدً  ْنفـــاقن قضـــیة األَ أل ؛طـــالبوا بإقامـــة لجنـــة تحقیـــقو 

، ْنفــاقوكلهـا فشـلت فــي الكشـف عـن األَ ، منظومـات فـي هــذا المجـال 4تطــویر  رغـم، فشـلت هـامعظم
  .هذه المشكلةلیدلل على الصعوبة الكبیرة  مما
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  )، بعنوان " تحت األرض " 2008القیادة الجنوبیة ( منطقة قائد إسحاق إیثان - 4

ــــةتحــــدثت  ــــ الدِّراَس ــــاقنتیجــــة فحواهــــا أنهــــم مــــن خــــالل األَ  ىأن الفلســــطینیین توصــــلوا إل  ،ْنف
الحیـز التحـت أرضـي یمـنحهم  ألن هـذا ؛ْسـرائیليّ واستغاللها بشكل جید یمكنهم لجـم تفـوق الجـیش اإلِ 

تعتبر شریان حیـاة بالنسـبة لقتـال العصـابات وهـي المنـاورة والبقـاء مـن خـالل اسـتخدام القتـال  ،قدرات
روع عن المعركة عزل سالح الجو والدبنجح الفلسطینیون حیث داخل أماكن محصنة تحت األرض، 

  . یس مشكلة تكتیكیة فقطتهدید استراتیجي وللبشكل كبیر، حتى تحول األمر 
 وأنهـا خطـرٌ  ،ْنفـاقالمهمة، التي تعرضت بشكل مباشر ألهمیـة األَ  الدِّراساتمن  الدِّراَسةتعّد 

، وخلصــت ْســرائیليّ وقــدرتها علــى عــزل القــوة الناریــة للجــیش اإلِ  ،اســتراتیجي علــى الكیــان الصــهیوني
وقـــد اســتفاد الباحـــث منهــا فـــي  ،ْنفــاقلوجــود صـــعوبة تقنیــة وأمنیـــة فــي الكشـــف عــن هـــذه األَ  الدِّراَســة

  على العدو الصهیوني . ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالتعرف على تأثیر 
  

  :السابقة الدِّراسات على التعقیب
لتوضیح اإلضافة التي سـتتمیز  اوسعیً  اوتعلیقً  االسابقة تصنیفً  الدِّراساتاستطالع من خالل 

  منها :ستفادة االح أوجه من األهمیة أن نوضِّ  فإن ،الدِّراَسةبها هذه 

وتــــاریخ  ْنفــــاقاألَ وأهمیــــة  ،حیــــث تــــم التعــــرف علــــى إدارة الحــــرب ومبادئهــــا، الدِّراَســــةبنــــاء فكــــرة  ‒
 .استخدامها

 . الدِّراَسةووضع تصور عام عن فصول  ،أهدافهو  الباحث في صیاغة أسئلة البحث مساعدة ‒

 . الدِّراَسةزودت الباحث بأسماء العدید من الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع  ‒
   :السابقة الدِّراساتالحالیة عن  الدِّراَسةما یمیز في الوقت ذاته فإن 

 م .2014 َغزَّةفي إدارة حرب  الفلسطینیة الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةموضوع  تتناولَ  ‒

وهــي الــدول التــي تســعى  ْنفــاقمــن حــرب األَ  اواحــدً  االســابقة، طرفًــ الدِّراســاتمــن  اكثیــرً  تناولــت ‒
لتـــــي تســــعى مـــــن خـــــالل اســـــتخدام هـــــذه ا الُمقاَوَمـــــةولـــــم تـــــأت علــــى جانـــــب ، هـــــالمواجهــــة خطر 

 للتأثیر على نتائج الحرب على األرض . االسِتراتیِجیَّة

واختصـت بدراسـة ، التي قدمت لنیل درجة علمیة األولى الدِّراساتألن تكون من  الدِّراَسةتسعى  ‒
 الفلسطینیة. الُمقاَوَمةلدى  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة
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  الفجوة البحثیة :
  )1رقم (جدول 

  السابقة الدِّراساتالحالیة و  الدِّراَسةیوضح الفجوة البحثیة بین  

  الحالیة الدِّراَسة  البحثیة الفجوة  السابقة الدِّراسات
الســابقة ركــزت علــى  الدِّراســاتمعظــم 

م ولـ ،الدِّراَسـةجانب واحد من جوانـب 
ـــاول أي منهـــا  ـــاقاألَ  اســـِتراتیِجیَّةیتن  ْنف
    .في إدارة الحرب

السابقة  الدِّراساتلم تتناول 
ودورها في  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة

   .إدارة الحرب

الحالیة بین  الدِّراَسةسوف تربط 
وٕادارة الحرب  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة

في حرب  ْنفاقعبته األَ والدور الذي ل
  م2014 َغزَّة

السابقة  الدِّراساتتناولت كثیر من 
، ولم ْنفاقالسعي لمواجهة خطر األَ 

التي  الُمقاَوَمةجانب  إلى تتطرق
 االسِتراتیِجیَّةتسعى من خالل هذه 
   .التأثیر على نتائج الحرب

ال توجد دراسات تتحدث عن 
بالنسبة  ْنفاقهمیة األَ أدور و 
   .للمقاومة

الحالیة تتحدث عن أهمیة  الدِّراَسة
بالنسبة  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة ودور

للمقاومة الفلسطینیة وتأثیرها على 
   .ْحِتاللاال

الســــابقة لــــم تتنــــاول  الدِّراســــاتجمیــــع 
فــــــي إدارة   ْنفــــــاقاألَ  اســــــِتراتیِجیَّةدور 

  .الحرب

ال توجـــــــــــــد دراســـــــــــــات تتنـــــــــــــاول 
   .الدِّراَسةموضوع 

 األولى الدِّراَسةالحالیة هي  الدِّراَسة
   .على حد علم الباحث اوعربی   امحلی  
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  تقدیم
الثوریة لتأمین الحركة والمباغتة والحمایة حتى في  الُمقاَوَمةقتالي تستخدمه  أسلوبٌ  ْنفاقاألَ 

اسم حرب، مع أنها جزء  االمناطق غیر الصالحة لحرب العصابات، ُأطلق على هذا األسلوب تجاوزً 
 1981أ، - من أسالیب حرب العصابات لمجابهة التفوق المعادي بالقوى والوسائط (األیوبي

:535.(  

وهي عبارة عن ممرات أرضیة تستخدم لقطع مسافات یصعب التحرك فیها فوق االرض 
منشورة لكتائب (نشرة غیر لتحقیق مبدأ التماس مع العدو أو االمداد واالنتقال من مكان آلخر 

  .القسام)

مفاجئ في  على مبدأ الحركة الخفیة اآلمنة لمواجهة العدو بشكلٍ  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتعتمد   
مكان وزمان ال یمكن یتوقعهما، ویتم التوصل إلى ذلك عن طریق إعداد مواقع قتالیة خفیة بعیدة 

وبأماكن السكن من  ،عن القرى وأماكن سكن الثوار، ووصل هذه المواقع القتالیة ببعضها من جهة
لى مؤخرته ، وتؤمن الظهور ععن أنظار العدوّ  اتساعد على الحركة بعیدً  َأْنفاقجهة أخرى ب

  .تقد فیها أنه یسیر في منطقة آمنةومجانبته في اللحظة التي یع

معیـار االنتصـار یتمثـل فـي  نَّ إیف فـخـر ضـعبین طرفین أحـدهما قـوي واآل حربٌ  تقععندما 
جبـار القـوي علـى الخضـوع إ و  ،ونجـاح الضـعیف فـي الصـمود والثبـات ،فشل القوي في تحقیق أهدافـه

 ،عـداد واالسـتعدادب على خصمه القـوي ال بـد لـه مـن اإلولكي ینجح الضعیف في التغل ،و الهروبأ
ویسـتغلها فـي توجیـه ضـربات  وضـمن محیطـه لیحقـق أهدافـه ،وتسخیر كل االمكانیـات المتـوفرة لدیـه

ـــــــى عـــــــدوهإموجعـــــــة  ـــــــوةو  ،ل ـــــــزان الق ـــــــي می ـــــــین الطـــــــرفین ف ـــــــل الفجـــــــوة ب ـــــــة .بهـــــــدف تقلی ـــــــع ثقاف (موق
 )1(:نت)2015عسكریة،

وازدیاد القدرة على شن حرب شاملة من خالل  ،تطور موازین القوى العالمیة ظلّ وفي 
استخدام األسلحة المتطورة كالبنادق والدبابات والمدفعیة والطائرات، سعت الجیوش المقاتلة في 

حیث وضعت المدن التي تم إنشاؤها   ،لحصول على أقصى درجات الحمایةلجمیع أنحاء العالم 

                                                           
   post.html-http://malwmataskrya.blogspot.com/2015/06/blogحرب االنفاق  )1(

 )10/11/2015( تمت الزیارة بتاریخ     

http://malwmataskrya.blogspot.com/2015/06/blog
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تكتیك قتالي جدید تستخدمه الجیوش في  ایصبح الحقً حجر األساس لكي  تحت األرض آنذاك
  .(heilig,2000:3)ساحات المعركة على مدى السنوات القادمة 

  

  عرب التاريخ: نفاقاألَ -أوالً
 ،لبحث عن الوسائل التي تساعده في حمایة نفسهلسعى اإلنسان جاهًدا منذ فجر التاریخ 

ولم یدرك حینها أنه وبعد فترة طویلة ستترك هذه وسائل  ،والحفاظ على ذاته من البیئة المحیطة أوال
  الحمایة هذه آثاًرا كارثیة وُمدمرة على حیاته.

لجأ اإلنسان إلى الكهوف والمغارات لتلبیة حاجته األساسیة المتمثلة في حمایة نفسه  
والحمایة من هجمات الحیوانات  ،قع تحت األرض الدفءوفر له ذلك المأوى الوا ،والشعور باألمان

ستخدام هذه الكهوف ألغراض السعى اإلنسان خالل هذه الفترة  ،البریة الخطیرة واألعداء المحتملین
دفاعیة في المقام األول، وكرس معظم وقته لتوفیر حاجاته األساسیة من الغذاء والمأوى واألمن 

  .(heilig,2000:3) والحمایة
وكقاعدة  ،ووسیلة دفاع ،في عصور ما قبل التاریخ الكهوف كمأوى االنسانم استخد

للعملیات، واسُتخدمت المدن تحت األرض خالل العصور القدیمة في التكتیكات الهجومیة والدفاعیة 
تحت األرض في كتابات  َأْنفاقتم العثور على الدلیل األول الذي یؤكد وجود و على حد سواء، 

حیث یرجع إلیه فضل ما نصفه الیوم بأنه ثورة في  ،في القرن الخامس المیالدي "هیرودوت"
أدرك أن أعداءه لم یتمكنوا من اختراق المساكن التي بناها وشعبه تحت حین الشؤون العسكریة، 

في القرنین  األناضولدفعت الغارات التي شنتها القبائل العربیة على ثم . (heilig,2000:3)األرض
حفزهم على بناء مدن بأكملها تحت  مماماكن تحت األرض، أللثامن الرهبان إلى اللجوء السابع وا

تحصین لولكن  ؛لمدن الحمایة من قسوة البیئة فقطلم یكن السبب وراء إنشائهم لهذه او  ،األرض
  وحمایة أنفسهم من هجمات القبائل العربیة آنذاك.

ة ینَ مد وهيأوربوس" الحصینة، - میالدي، حاصر الفرس مدینة "دوار 256عام في 
، التي تعتبر األساسیات في هذا ْنفاقالصالحیة في سوریا، واستخدم كال الجانبین تقنیات األَ 

تحت أسوار المدینة في محاولة لتقویضها،  الفرس هافعندما حفر ، وطرق التصدي له ،السالح
بمكافحات األلغام لعرقلة مضادة، تعرف  َأْنفاقحصنها الرومان عن طریق تعزیز الجدران وحفر 

تحتها للسماح لجنودهم باختراق  االجهود الفارسیة، وبعد أن فشلوا في اختراق الجدران، حفروا نفقً 
  )1(م:نت)2014(الرسالة،.المناطق الداخلیة من القلعة

  
                                                           

)1  (http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=99399 )20/6/2015(م 

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=99399
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  :األنفاق واستخدامها يف التجارب العسكرية -اًثاني
األرض على نطاق واسع في جمیع العملیات  اسـُتخدمت الخنادق واَألْنفاق والقتال من تحت

الهجومیة والدفاعیة خالل الحربین العالمیتین، وكذلك الصراعات في كوریا وفیتنام، ومؤخًرا في 
ال بد من دراسة هذه فونظًرا للنجاح التاریخي الذي حققته األَْنفاق، ، أفغانستان ولبنان وقطاع َغزَّة

، وتالف إیقاع المزید من الخسائر البشریة ،جاح في المستقبلالتجارب التاریخیة؛ لضمان تحقیق الن
  نستعرض التجارب العسكریة التي استخدمت بها االنفاق بشكل واسع واهم هذه التجارب هي:

  األوىلاحلرب العاملية  أَنفاق .1
دخول التقنیات والتكتیكات القتالیة الجدیدة  )1918-1914( األولىشهدت الحرب العالمیة 

الجنود على استخدام تزال قائمة حتى اآلن هو قدرة  ماالتي  هاأرض المعركة، وكان من إحدى سمات
، األولىمن قتال الحرب العالمیة  اغم من أن التحصینات شكلت جزءً الرّ و أنفسهم،  األرض لحمایةِ 

رة من الخسائر في أرض المعركة، حیث وجدت القوات إال أن ذلك لم یمنع من وقوع أعداٍد كبی
وحمایة أنفسهم بشكل أفضل.   ،حفر الخنادق من أجل الحفاظ على القواتلالمقاتلة أنها بحاجة 

)Infantry,1998:14.(  

لذلك كانت توجد وحدة تعمل طوال الیوم تحت أشعة الشمس الحارقة لحفر الخنادق إلى 
لكن الجنود  ة الوقوف، فكان الهدف من هذه الخنادق الحمایة،عمق یكفي إلطالق النار من وضعی

إضافة سلحة الجدیدة التي واجهوها، وجدوا أن هذه الخنادق لم توفر لهم الحمایة الالزمة أمام األ
من خالل تمكین  اهمیة الخنادق في توفیر الحمایة فقد وفرت وسائل من القیادة والسیطرة أكثر أمنً أل

  .(Infantry,1998:14)على طول الخنادق لتنظیم العمل  اوٕایابً  االقیادة لالنتقال ذهابً 

  في إیجاد طریقة للتغلب على أنظمة الخنادق، ففي  طویًال  الم یستغرق األلمان وقتً 
في أقصى الجنوب من  وأول هجوم من تحت األرض في الحرب، وا م، نفذ1914دیسمبر  20

لبریطاني، حیث تتحصن القوات الهندیة، لدرجة أن األرض اهتزت تحت أقدام الجنود، وقد المحور ا
  .(Infantry,1998:19) تم تفجیر عشرة ألغام من نفق تحت سطح الخندق 

ومع تصاعد استخدام التكتیكات القتالیة تحت األرض، أصبحت األمثلة الملحوظة أكثر 
، أثناء الهجوم الذي قادته بریطانیا في "فالندرز" 1917 حدث على الجبهة الغربیة عام كما، اشیوعً 

استعد البریطانیون للحرب؛ ، ففي الوقت الذي عانى فیه الفرنسیون صعوبة كبیرة في سد الثغرة
مثل الخلدان تحت األرض،  ْنفاقوقاموا بحفر خمسة أمیال من األَ ، بشن هجوم محدود فشرعوا أوًال 

بالكامل، األمر الذي  "میسنس ریدج"المتفجرات، ومن ثم فجروا وضعوا بها خمسة ملیون باوند من 
  .(heilig,2000:15)مین التالل أألماني، ونجحت بریطانیا بت 20,000أسفر عنه مقتل ما یقارب 
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م الفكرة التي تقول أن التقنیات المستخدمة تحت 1914 األولىالحرب العالمیة  عززت   
ثرت على قدرة آ ،هاالمتبعة فی ْنفاقاألرض ُتضیف قدرة هجومیة كبیرة في الحرب، كما أن أنظمة األَ 

بتقلیل حجم القوات  ْنفاقتجمع القوات وتركیزها عند نقطة حاسمة في ساحة المعركة، وسمحت األَ 
شكل مناطق آمنة للعملیات العسكریة، إلى أن بدأ األلمان بحفر تو والحفاظ على وحدة القیادة، 

واأللغام  ْنفاقتحت الخنادق وتلغیمها، وأصبح مبدأ المفاجأة أكثر فاعلیة بعد استخدام األَ  ْنفاقاألَ 
(Infantry,1998:20).  

  ):1953 -1950( احلرب الكورية أَنفاق .2
على القوة العاملة نتیجة نقص  اعتمد الجیش الصیني خالل الحرب الكوریة بشكل كبیر

ووضعوا فلسفة  ،المعدات العسكریة ووعورة التضاریس الكوریة، فقد استغل الصینیون تضاریسهم
وتؤكد فلسفة  ،وتعوض ضعفهم في المجال العسكري ،تساعدهم على تحقیق النصر في الحرب

على تحمل البیئة القاسیة "تفوق العنصر البشري على قوة السالح" القدرة الفائقة للقوات الصینیة 
مقابل تحقیق انتصارات ساحقة في الحرب التي تشنها على  ،والتغلب على نقاط الضعف المدمرة

  . heilig,2000:5)ومجهزة بشكل جید ( اقوة متفوقة تكنولوجیً 

والكوریة الشمالیة من خالل اكتمال  (CCF)وقد تجلت عزیمة القوات الشیوعیة الصینیة 
البسیطة التي تربط المواقع لتصبح  ْنفاقفي كل جبل، حیث تطورت األَ  ْنفاقاألَ أنظمة الخنادق و 
كما ُبنیت  ،المنفصلة والمطورة مع مراحیض وغرف إضافیة للنوم واألكل ْنفاقُمجمعات من األَ 

وُتستخدم إلعادة تموین القوات المتواجدة على  ،الكبیرة بحیث تتسع لشاحنات الربع طن ْنفاقاألَ 
من القصف  ائً هذه تحت سطح األرض لُتشكل ملج ْنفاقالمنحدر األمامي، وتتعمق أنظمة األَ 

بالنسبة للقوات  مستحیًال  اجعل هذا التكتیك عملیة تقدیر أعداد قوات العدو أمرً و  ،باألسلحة الثقیلة
  . (heilig,2000:5)  .المهاجمة

، ونتیجة للخسائر الفادحة التي ألحقوها في ْنفاقهم إلى حرب األَ ركانیون في معلجأ الصی
قام الضباط الصینیون بقتل  فیما، ْنفاقمداخل األَ  الجنود األمریكان قررت قیادة الوالیات المتحدة سدّ 

  .وتسلیم أنفسهم لقیادة األمم المتحدة ،لمحاولتهم الهروب ْنفاقمن جنودهم داخل األَ  عددٍ 
(heilig,2000:5).  

  احلرب الفيتنامية أَنفاق .3
في فیتنام عقبات خطیرة في وجه القوات األمریكیة، فقد وفرت  ْنفاقشكلت شبكات األَ   

قوات  ومكنتوسمحت لهم بالظهور أمام القوات المعادیة في أي وقت،  ،للفیتنامیین تغطیة ممتازة
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هم القرویون في  ْنفاقمعظم مستخدمي تلك األَ كان و باالختباء أینما أرادوا،  Viet Congالفیت كونغ
  . (Infantry,1998:15)مما جعلها بمنأى عن الحرب  ،المقام األول

الفیتنامّي سوى خیار النزول تحت األرض للنجاة بأرواحهم، لذلك عملوا  الشَّْعبلم یكن أمام 
ا السبب الرئیس في على بناء األسواق، والمدارس، والمسارح، والمستشفیات تحت األرض، وكان هذ

ومن بین  ،سوى المعاول، والمجارف، والسالل ْنفاقلم یستخدم القرویون في حفر األَ و  ،نجاة القریة
 3ویتكون من  ،مدخال للنفق بعرض متر واحد 13وجود  ْنفاقاالستراتیجیات المتبعة في حفر األَ 

   . (Infantry,1998:16)  طبقات مخصصة للنوم، والطبخ، وحراس الغارات الجویة

  
  ):  نمط من أنماط األنفاق  الفیتنامیة2شكل (

 )http://www.butterfield.com(المصدر موقع 
  

على توفیر الحمایة للمدنیین فقط؛ بل كانت لها أهمیة كبیرة  ْنفاقلم تقتصر أهمیة تلك األَ 
لقد كانت النتیجة النهائیة لهذه الشبكة المعقدة والواسعة من  ،من الناحیة العسكریة للفیتنامیین

من قنابل العدو بشكل أفضل، ووفرت لهم إمكانیة الظهور أمامه،  حمت الفیتنامیینأنها  ْنفاقاألَ 
واالختباء منه متى أرادوا، كما مكنتهم من تشغیل نظام النقل واإلمداد الفاعل في ظل الظروف 

  .(Infantry,1998:19)البدائیة المتاحة 
، 1970نفق نهایة عام  4800اكتشفت الوالیات المتحدة وقوات التحالف ما یقارب من  

على  هاوسیلة للقتال والنجاة للعدید من الفیتنامیین، فقد كانوا قادرین بفضل ْنفاقوشكلت هذه األَ 
ت بتحرك فرقة وٕایقاف تقدمها في العدید من الحاالت، كما تسبب ،تأخیر تقدم الوحدات العسكریة

http://www.butterfield.com
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تباطؤ العملیات الهجومیة التي تشنها الوالیات المتحدة وقوات لأدى  مماالمشاة بحذر شدید، 
  .(heilig,2000:8)التحالف في البالد 

یعد الخوف الناجم عن األلغام والشراك الخداعیة بمثابة خط الدفاع األول عن النفق الذي 
ة إلیقاع خسائر في صفوف الجنود األمریكیین الذین تولوا الفرص ْنفاقبناه الفیتكونغ، وقد أتاحت األَ 

خلف مشاكل كبیرة على صعید الروح و وقد أدى هذا الخوف إلى تقهقر القوات األمریكیة، ، هاتفتیش
نشر قواتهم لحیث أطلق القناصة النیران على القوات األمریكیة مما دفعهم  ،المعنویة واالنضباط

 ،في المنطقة أو تطهیرها ْنفاقلحیلولة دون العثور على نظام األَ لره والقتال، وأدى نشر القوات بدو 
ما شتت انتباههم  االتهدید الدائم من قبل القناصة الرعب في صفوف الجنود األمریكیین، وغالبً  دبّ و 

  .(heilig,2000:9) َأْنفاقُتشیر إلى وجود أنظمة لعن التركیز على الالفتات 

  : عدة مهام منها ْنفاقكان لهذه األَ 

 .مخازن للذخیرة والعتاد تحت األرض •

 .مراكز قیادة وسیطرة محمیة وأمنة •

 .مالجئ للمدنیین وقت وقوع القصف المعادي  •

 .مدادات والجنودخطوط لنقل اإل •

 .نقاط لشن الهجمات ونصب الفخاخ والكمائن •

 .خطوط دفاعیة متقدمة وهجومیة في نفس الوقت  •

 .وابقائها على اتصال دائم ،الفیتنامیة مع بعضها البعض الُمقاَوَمةربط مواقع   •

استخدمت القوات األمریكیة عدة تدابیر مضادة خالل الحرب، فقد قامت بعملیات تمشیط 
في النهایة مما أدى حدوث مواجهة مباشرة مع قوات العدو، لفي معاقل الفیتكونغ، مما اضطر 

بنجاح، غیر أنها كلفتهم  ْنفاقث والتدمیر مواقع األَ حددت تكتیكات البحو  ،ْنفاقكتشاف أنظمة األَ ال
تطور التقصي المفصل نتیجة للمحاوالت غیر الناجحة و  ،حیاة الجنود الذین ینفذون هذه المهمة

الستخدام مقاییس المغناطیسیة التفاضلیة، وأجهزة الكشف عن النفق الزلزالي، وشفرات الجرافة. 
(heilig,2000:11)  

، إال ْنفاقساعدت في الحصول على المعلومات االستخباریة ومواقع األَ ورغم أن جهودهم 
وقد لجأت الوالیات المتحدة إلى  ،اأبدً  ْنفاقلألَ  الفیتنامیینأن عددهم المحدود لم یهدد استخدام 

، والسیما مناطق اوالتي تعد في معظمها ممارسات غیر مقبولة حالیً  ،استخدام إجراءات صارمة
وتطهیر األرض التي نتج  ،وائي، واإلخالء الجماعي للسكان والغازات السامةإطالق النار العش
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 ْنفاقعلى األَ  امحدودً  اتكتیكی   ا، ولكنها تركت تأثیرً الشَّْعبعنها تدمیر األرض و 
(heilig,2000:11).  

وظیفة دفاعیة وهجومیة، وكذلك لها  ْنفاقمن العرض المختصر السابق یتبین لنا أن لألَ 
في فیتنام، ولماذا  ْنفاق، فكیف كانت األَ االسِتراتیِجیَّةأهمیة في مرحلة التحضیر واإلعداد للهجمات 

: 1990لتالیة : (فیاض ،استعصت على التكنولوجیا األمریكیة، هذا ما سنوضحه في النقاط ا
 .)337-336ص

 وقدرة على التحمل لكن تنفیذها بحاجة إلى صبر وجلدالفكرة األساسیة فیها بسیطة للغایة،  •
 واإلصرار والعناد إضافة إلى بعض األدوات البدائیة المتوفرة في كل األزمنة واألماكن.

یكون تحت كل قریة و  ،العلوي یربط بین كل خمسة منازل في مجموعة واحدة ْنفاقنظام األَ  •
، اأو هجومً  احلزونیة تصلح للقتال دفاعً عادیة قریة مقاتلة سریة تحتوي على مواقع وخنادق 

 مداد والتجهیز.دة أنواع من المخازن للتموین واإلوع ،وأماكن للنوم والطبخ والمعالجة الطبیة
في بعض المناطق هناك إمكانیات الستقبال العشرات من سكان القرى العلویة العاجزین، وكبار  •

قصف، كذلك أقیمت بعض المعامل السن واألطفال والماشیة خالل فترة االشتباكات وال
 والمصانع والمطابع.

مواصفات جدیدة بحیث  ْنفاقروعیت خالل بناء األَ  52لمواجهة آثار القنابل الثقیلة وقاذفات ب •
 تحت سطح األرض، وأن تتوفر لها طاقات ومنافذ كافیة للتهویة. امترً  12تكون على عمق 

خرى، وبذلك ألواحد إلى اآلخر ومن منطقة  من ْنفاقیختلف نظام وخارطة ومنافذ ومخارج األَ  •
یصعب االستفادة من سقوط إحداها في السیطرة على األخرى، كذلك أبدع الفیتنامیون في 

 ال یؤثر على فوهات التهویة.  عملیات اإلخفاء والتمویه بشكلٍ 

یین قلة خبرتهم في هذا المجال، أن الفیتناملضافة من الصعوبات التي واجهت األمریكیین باإل •
لت الخنادق والممرات على قیاسها، بینما وقفت األجسام صِّ متواضعة الحجم، فُ  اأجسامً  امتلكوا

األمریكیة عاجزة عن المناورة، فاضطرت القیادة األمریكیة إلى تدریب قوات خاصة أطلق علیها 
 .هاالقتحام اوجسدیً  اة نفسیً أ) المهیَّ ْنفاقوحدات (جرذان األَ 

 ،ْنفاقاألمریكیة استنبط الثوار سلسلة من الفخاخ والمصائد خارج وداخل األَ لعرقلة تقدم القوات  •
استخدمت فیها كافة اإلمكانیات المتوفرة من األفاعي والعقارب المعلقة في السقف التي تسبب 

 الموت .

القنابل الیدویة هي السالح الرئیس المستعمل لدى الثوار خالل اشتباكهم مع الجنود المهاجمین  •
 ، وهم أكثر قدرة على المناورة إلمكانیة التحرك الحر لدیهم. ْنفاقاألَ داخل 
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  حزب اهللا : أَنفاق .4
مباشرة، َعبََّر أحد مراقبي األمم المتحدة عن ذهوله حین م 2006في أعقاب حرب تموز 

التي أقامها حزب اهللا على بعد مائتي متر فقط من  ْنفاقشاهد تعقید وتحصین إحدى شبكات األَ 
التي تستخدم أكثر أجهزة التجسس  ْسرائیليّ اإلِ الحدود مع فلسطین، حیث تنشط استخبارات الجیش 

 في العالم، وعلى بعد كیلومترات قلیلة من مقر قیادة قوات األمم المتحدة في الناقورة. اتطورً 
  : نت) 2015(دعنا،

ومحمیة بـِ ُسْمِك متر من  ،االشبكة المعقدة التي كانت بحجم ملعب كرة قدم، محصنة جدً  
 ربما یفسر ذلك أوالً  ،بسریة ْنفاقاألَ یبدو أن حزب اهللا قام بجلب اإلسمنت إلى و اإلسمنت المسلح، 
ال نقول  إلمكانیة بناء مثل هذه الشبكات على الحدود مباشرة، حتى ْسرائیليّ اإلِ عدم تخّیل الجیش 

التي أقیمت بسریة هائلة تحت أنوفهم، وتّم تحصینها  ْنفاقعدم إمكانیة تخّیل تعقید شبكة األَ 
من  االحقً  ْسرائیليّ اإلِ ، وعدم تمكن الجیش حرباللتكون إحدى مفاجآت  اوتمویهها بطریقة فعالة جدً 

  .)1(: نت) 2015أو إجبار المقاومین على إخالئها خالل الحرب (دعنا، ،تدمیرها

إذا علمنا أن حزب اهللا،  اورغم أّن بناء هذه الشبكة كان عبقریة أمنیة بحد ذاتها، خصوصً 
لصواریخ قصیرة من ا هائًال  اقام وفي نفس المنطقة ببناء مخازن متعددة لألسلحة شملت مخزونً 

صواریخ موجهة مضادة للدروع ظلت تضرب أهدافها حتى الیوم ل باإلضافةومتوسطة المدى، 
حزب لمواجهة الغزو المحتمل منذ عام الالتي صممها  الُمقاَوَمةاألخیر للحرب، فإن منظومة 

، مخازن عتاد وذخیرة، تدریب مقاتلین، جهاز قیادة وسیطرة، َأْنفاقشبكات  :ككل متكامل 2000
وبوصف خبیر عسكري أمیركي هذه المرة،  ْنفاقه األَ هذ كانتو  ،اتصاالت وسالح إشارة، إلخ

  . )2(: نت) 2015(دعنا،  . أعجوبة هندسیة

ما فهناك  ،2000في مرحلة ما بعد التحریر عام  مرحلة الفنِّ ل الُمقاَوَمةحزب اهللا ب ارتقى
جنوب  اسِتراتیِجیَّةتجهیزها في مواقع  نفق مخصصة لتخزین الذخیرة والعتاد تمّ  600یقارب الـ 

اللیطاني، وألسباب أمنیة لم یعرف أي قائد بمفرده موقع كل المخابئ، ولكّل وحدة قتالیة تّم 
ضرب المخزن  ونفقین احتیاطیین في حالة تمَّ  ،مخزن أسلحة أساسي ،فقط َأْنفاقتخصیص ثالثة 

  األساسي. 
                                                           

)1  (akhbar.com/node/187452-http://al  تمت الزیارة بتاریخ)13/6/2015 (  

)2   (http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?cid=41&eid=543497  تمت الزیارة بتاریخ
  م)13/6/2015(

http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?cid=41&eid=543497


 األهمیة االسِتراتیِجیَّة لَألْنفاق 
 

49  

 الفصل الثالث

ة بالتسلیح والقتال مكلفالكما تّم تعیین نقاط تجمع أساسیة وبدیلة للوحدات القتالیة المختلفة 
كاملة.  ْنفاقحزب بمفرده بنیة وهیكلیة األَ الولم یعرف عضو واحد في  ،في مناطق قتال مختلفة

، كانت 2006عام  ساعة في أعقاب مجزرة قانا 48وحین جاء امتحان وقف إطالق النار لـ 
مرار التواصل بین ومدى كفاءة وسالمة واست ،عند العدو صالبة القیادة والسیطرة الصدمة والمفاجأة

  : نت). 2015القیادة والمقاومین على األرض رغم كل القصف (دعنا، 

من هذا البحث فاعلیة القتال  نفاق في تجارب عسكریةواستخدام األ یوضح الجزء التاریخي
 ،متماثلالهو فعل ناتج عن القتال غیر  ،رضر القتال تحت األوُّ تطف تحت األرض في الماضي،

ضعف من یكي ل ،تطویر طرق للتعاملى ضعف من الناحیة العسكریة علوالذي یجبر الجانب األ
نفاق ث بعد دراسته الجانب التاریخي لألوقد خلص الباح ى،قو وهو األ ،خر العسكریةقوة الطرف اآل

اق نفلعسكریة التي تخدم استراتیجیة األواستخدامها في تجارب عسكریة إلى عدد من التكتیكات ا
  :دى المقاومة الفلسطینیة منهال
نفاق بعض مبادئ الحرب القتالیة التي تساعد ض التجارب الحربیة واستخدامها لألكشف استعرا §

، المفاجأة، الهجوم، المناورةخفاء والتمویه، لحرب الدائرة تحت األرض وهي: اإلفي تحلیل ا
 .الصد والمنع

نفاق أسلوب قتالي یتم استخدامه لتأمین الحركة والمباغتة والحمایة حتى في المناطق غیر األ §
 .الصالحة لحرب العصابات

جئ في مكان وزمان ال نة لمواجهة العدو بشكل مفافاق على مبدأ الحركة الخفیفة اآلمنتعتمد األ §
 .یمكن توقعها

وار، ووصل هذه المواقع القتالیة نفاق خفیة بعید عن القرى وأماكن سكن الثیتم إعداد األ §
لى الحركة بعیدًا عن أنظار ببعضها من جهة، وبأماكن السكن من جهة أخرى بأنفاق تساعد ع

 .العدو
 ،مكانیات المتوفرة لدى الجانب الضعیف للتغلب على خصمه القويًا لكل اإلنفاق تسخیر تعد األ §

 .بین الطرفین في میزان القوىفجوة وتوجیه ضربات موجعة إلى عدوه، وتهدف إلى تقلیل ال
نفاق قدرة هجومیة كبیرة في الحرب، وأنها أثرت على قدرة تجمع القوات وتركیزها عند تضیف األ §

نفاق بتقلیل حجم القوات والحفاظ على وحدة القیادة، نقطة حاسمة في المعركة، فسمحت األ
 .كل مناطق آمنة للعملیات العسكریةوتش
للتضاریس والطبیعة مقابل الضعف في المجال العسكري، تؤكد تفوق  نفاق أنها استغاللفكرة األ §

ف مقابل تحقیق انتصارات في والتغلب على نقاط الضع ،العنصر البشري على قوة السالح
 .الحرب
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بالنسبة للقوات المهاجمة،  نفاق جعلت عملیة تقدیر أعداد قوات المقاومة أمرًا مستحیالً األ §
مداد رادوا، ومكنت من تشغیل النقل واإلووفرت إمكانیة الظهور أمام العدو واالختباء منه متى أ

 .في ظل الظروف المیدانیة المتاحة الفاعل

إلى خوف وتقهقر نفاق اك الخداعیة التي تعد من خالل األلغام والشر أدى الخوف الناجم عن األ §
  .معنویة واالنضباط لدى الجنودخلفت مشاكل كبیرة على صعید الروح الالقوات المعادیة، و 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األهمیة االسِتراتیِجیَّة لَألْنفاق 
 

51  

 الفصل الثالث

 
 

  :واهلدف النشأة نفاقاألَ ظاهرة - أوالً
بــدأت ظــاهرة األنفــاق علــى الحــدود المصــریة الفلســطینیة كظــاهرة تاریخیــة تراكمــت واتســعت 
عبـــر خبـــرة التجـــارب القاســـیة مـــع الهجانـــة وســـالح الحـــدود المصـــري فـــي المرحلـــة الممتـــدة مـــن عـــام 

إلـى الیـوم  1994التالیة مـن االحـتالل ومـا تالهـا منـذ قیـام السـلطة عـام ثم المرحلة  1949-1967
ات االجتماعیــة الســریة والعلنیــة فــي مســاحة جغرافیــة تخطــت حــدود رفــح إلــى ســیناء فــي عبــر العالقــ

اطــار العالقــات والمصــالح المشــتركة مــع قبائلهــا البدویــة، بصــورة عملــت علــى ضــمان نجــاح عملیــة 
  ) .14: 2014التهریب طوال العقود الماضیة (وادي،

 تطبیـق مـن عـام مـن أقـل بعد م، 1983عام ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال قبل نفق من أولاكتشف 
 ،)الفصـل بعملیـة (القطاع أهالي عند یسمى أو ما، 1978 وٕاسرائیل مصر بین كامب دیفید اتفاقیة
المسـلحة،  الُمقاَوَمـة لفصـائل السـالح دخـول مـن خوفًـا منهـا، تكتشـفه مـا وهـدم ،منعهـاتـم  وعلیهـا

  ) . 16: 2011م (االغا ،1989 عام األولى االنتفاضة بدایة مع وخصوًصا
 الممنوعـاتو  والـذهب، المخـدرات تهریـب عملیـات فـي م2000 عـام قبـل ْنفاقاألَ  عمل اتسم

 الربع في األقصى بدایة انتفاضة للمقاومة، ومع السالح یهرب كان ما ونادًرا هائلة، أرباًحا تدر التي
 ،الُمقاَوَمة لفصائل السالح وهو تهریب مختلًفا، منحى تأخذ ْنفاقاألَ  بدأت م،2000 العام مناألخیر 

 نفـق أي تفجیـر علـى االنتفاضـة بدایـة مـع ْحـِتاللاال سلطات وعملت نشاطها، وتوسع عددها وازداد
  )16: 2011(االغا ،. ْنفاقباألَ  اعملو  ممن واعتقال العشرات ستشهادال أدى مما، اكتشافه یتم

 عملـتو  توقـف، دون وتواصـلت بـل اسـتمرت بهـا، العمـل مواصـلة مـن یمنـع لـم ذلـك لكـن
 فعـل ردودلـ أدى ممـا، ذات االسـتخدام العسـكري ْنفـاقاألَ  مـن العدیـد حفـر علـى الُمقاَوَمـة فصـائل
 علـى المتمركـزة باآللیـات رفـح، أو تفجیرهـا مدینـة الحدودیـة فـي المنـازل مئـات بهـدم تمثلت ةِإْسرائیلیّ 
  ) .17: 2011الحدودي(االغا ، الشریط

اإلغالقـات  م، تزایـدت2005 سـبتمبر فـي َغـزَّة لقطـاع ْسـرائیليّ اإلِ  ْحـِتاللاال إخـالء ومـع
تـم م، 2007 یونیـو فـي قطـاع ال علـى حمـاس سـیطرة بعد ومشدًدا مبرمًجا هذا لیصبح، له والحصار

 تمو  الخام، والمواد السلع استیراد ذلك منع في بما الحیاة، مرافق كل طاللی العدواني الحصار اشتداد
 إضـافة والطبیـة، الغذائیـة المـواد مـن العشـرات ال تتجـاوز أساسـیة سـلع قائمـة فـي االسـتیراد حصـر

  ) 2: 2008(الصوراني ، .األحیان بعض في لوقودل
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  رفح ْنفاقالموقع الجغرافي ألَ  :)3خریطة (

  
 بلدیة رفح ) :(المصدر 

 تنظیم أو إشراف كشكل أي بدون ْنفاقاألَ  بناء عملیة وتتسع تتجدد أن مستغرًبا یكن لم لذلك
 في السكان المحاصرین عن والتخفیف ،المواطنین صمود وتعزیز ،للحصار التحدي أشكال من

 لقطاعل الرئیس شریان الحیاة ْنفاقاألَ  وأصبحت ونصف، الملیون عددهم تجاوز نالذی َغزَّة قطاع
 أهمیة تزداد الحصار، فیه یتواصل وقت كل ومع ،َغزَّة للسلع في ئیسالرّ  المصدرو  المحاصر،

 اإلنتاجي أو التنمیة االقتصاد أشكال من شكل أي على آثارها الكارثیة رغم أیًضا، ْنفاقاألَ 
  ).2: 2008جرغون،  ( المستدامة
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  األَنفاق بني التكتيك واالستراتيجِية : –ثانياً
  التكتیك :

  دارت التعریفات حول التكتیك بالتالي : 

  القوات العسكریة في المعركة .التكتیك هو استخدام  •

  التكتیك فن قیادة القوات في المعركة . •

التكتیك هو فن استخدام السالح والقوات، أو النیران والحركة في المعركة ، وذلك بطریقة  •
  )143م:ص2008(شفیق ، تجعلهما یمارسان أكبر تأثیر .

التكتیك هو "تطبیق النواحي العملیة بعد التفهم العمیق لنظریة فن الحرب وٕایجاد واستخدام 
أفضل الطرق العملیة للقیام باالعمال القتالیة في الظروف المختلفة كما یحتوي التكتیك على أسالیب 

  ) .4: 2014تدریب القوات واشكال تنظیمها" (التكتیك العسكري،

في لى نقطة أساسیة وهي حصر التكتیك في عملیة االشتباك والمناورة تتفق كل هذه التعریفات ع
  المعركة .

  االستراتیجیة :

تعبیر االستراتیجیة هو تعبیر ذو أصل عسكري، ومن الناحیة التاریخیة ارتبط لفظ   
وعندما ظهر علم الحرب أصبحت استراتیجیة الحرب فرعًا من االستراتیجیة بلفظ الحرب وٕادارتها 

ویقصد باالستراتیجیة في المجال العسكري استخدام القوة المسلحة بواسطة الدولة لتحقیق فروعه ، 
  )383: 3003أهدافها .(طالس،

ویعرفها فوندر غولتز بأنها "اتخاذ اإلجراءات ذات الطبیعة العامة بالنسبة لمسرح الحرب   
وعة تحت تصرف القائد ككل"، كما عرفها مولتكه بأنها "عملیة المواءمة العملیة للوسائل الموض

یقول الجنرال ستروكوف تهتم االستراتیجیة العسكریة  و )383: 3003لتحقیق األهداف" . (طالس،
بدراسة "أسالیب وأشكال خوض الصراع المسلح، وٕاعداد القوات المسلحة واستخدامها في الحرب، 

  )54م:ص2008وهي تهتم بخوض الحرب بالكامل وبالحمالت العسكریة " (شفیق ،

وفي تعریف معاصر لالستراتیجیة العسكریة هي "علم وفن ، تخطیط أفضل استخدام   
للقوات المسلحة للدولة، لتحقیق األهداف والمصالح االستراتیجیة، إما بالردع أو باالستخدام الفعلي 

  )18: 2011ة".(تكتیك عسكري،للقوة المتاح
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یز بین یالتم تراتیجي النه عندهذا وتعتبر االنفاق لدى المقاومة الفلسطینیة ذات بعد اس
فالعمل االستراتیجي یتصل  ،التكتیكي والعمل ذو البعد االستراتیجيّ  یاتيالعمل ذو البعد العمل

 اثرها محصورً أفاألعمال التي یكون  ه،یؤدی الذي بمفاهیم العمل ولیس بهویة وطبیعة العمل وما
كون مولدة لإلنجازات ومغیرة التجاه المواجهة ما العملیات العسكریة التي تأ ،بالمیدان تعتبر تكتیكیة

م : 16/3/2015( احطیط ،وهذا هو الحاصل في االنفاق لدى المقاومة  ایصبح تأثیرها استراتیجی  
  مقابلة)    

االقتحام أو الخطة العامة للعدو فتعطیل خطة العدو اصبح و َألْنفاق عطلت خطة الهجوم ا
م : 16/3/2015استخدام األَْنفاق ذات بعد استراتیجي .( احطیط ،یعتبر له بعد استراتیجي لذلك 

  مقابلة)

أي و الُمقاَوَمــة الفلســطینیة تعتمــد علــى هــذه اَألْنفــاق بشــكل كبیــر جــًدا فــي عملهــا،  أصــبحت
 ،َألْنفـــاقلطـــالق صـــواریخ أو انتقـــال مجاهـــدین أو إنـــزال تحتـــاج بشـــكل أساســـي إعملیـــة هجومیـــة أو 

منـاطق حیویـة لاالعتماد علیها في كـل هـذه األمـور، ووصـولها  حیثة من وبذلك أصبحت اسِتراتیِجیَّ 
  م:مقابلة)2/8/2015بومالك،أ( .واسِتراتیِجیَّة داخل أراضینا المحتلة

  

  م 2005 غَزةمن  حتاللوتأثريها على انسحاب اال نفاقاستخدام األَ -ثالثاً
علیها أن تجد  اهدافها كان لزامً ألالسبل للوصول  الفلسطینیة كلُّ  الُمقاَوَمةبعد أن ضاقت ب  

الفلسطیني، ولم  الشَّْعببحق  ة، وترد به على جرائمه الیومیْحِتاللما لتصل به لقوات اال اطریقً 
إلمكانیات خاصة، حرب االنفاق ، وهي بحاجة عن  الُمقاَوَمةلتتمخض عقول  یستغرق ذلك طویًال 

جانب أن هذا النوع من العملیات غیر معهود في تاریخ الصراع الفلسطیني الصهیوني، إلى 
وضع  سفل المواقع العسكریة، ومن ثمألحفر نفق في باطن األرض للوصول  فيالفكرة وتلخصت 
  ) .شخصیة م : مقابلة1/9/2005(أبو شمالة ، المتفجرات وتدمیرهمن كمیة كبیرة 

 ،ْنفاقیة خالل انتفاضة األقصى بعدد من العملیات النوعیة عبر األَ الفلسطین الُمقاَوَمةقامت    
"، حیـث لـم تعـد لغـرض تهریـب ْنفـاقعن ظاهرة اشتهرت بتلك الفترة بــ "حـرب األَ الحدیث ویمكننا هنا 

زرع الرعــب فــي لــ ْنفــاقاالســتفادة مــن خبراتهــا فــي حفــر األَ  الُمقاَوَمــةالســالح فحســب، بــل اســتطاعت 
قلــوب الصــهاینة، مــن خــالل تفجیــر العبــوات أســفل المواقــع العســكریة الصــهیونیة المنتشــرة فــي قطــاع 

 .هذه المواقعل أو استخدامها في وصول المقاومین ،َغزَّة
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عدیدة خالل االنتفاضة الثانیة، وكان  هذا األسلوب مراتٍ  الفلسطینیة الُمقاَوَمةاستخدمت  
في عملیتین منها، ومن بین  التي أشركت معها بعض الفصائل الَقّسام َكتاِئبأغلب هذه العملیات ل

  تلك العملیات:

: وهي عملیة داخل الشریط الحدودي الفاصل بین مصر وقطاع تدمیر موقع (ترمید) العسكري -1
من جنود  طوابق یقطنها عددٌ  ة، وهو عمارة مكونة من ثالث2001أيلول (سبتمبر)  26 بتاریخ  َغزَّة
 امترً  150الصهیوني، وتم استهداف هذا الموقع من خالل حفر نفق یصل طوله  ْحِتاللاال

كانت خسائر العدو البشریة حسب و من المتفجرات وتدمیر الموقع،  وتفخیخه بكمیة كبیرة
آخرین بجروح، وقام المواطنون بعد االنفجار بدخول الموقع  5اعترافه مقتل اثنین وٕاصابة 

واجهت المجاهدین العدید من الصعوبات و ، متبقیة ومعدات یه من رصاصالمدمر، وأخذوا ما ف
خطورة المكان ورصده من قبل العدو  –سوء التهویة داخل النفق  –مثل : ضعف اإلمكانیات 

) (ابو طینیة –صخریة  - ت الحفر ( رملیة اختالف نوعیة التربة خالل عملیا –والعمالء 
  م : مقابلة) . 1/9/2005شمالة ،

ظهر للباحث من خالل تحلیل هذه العملیة  دالالت عسكریة نسلط الضوء علیها من خالل 
   - : اآلتیةالنقاط 

على االحتالل  ومیدانیاً  ، وتحدیًا عسكریاً بدایة لعملیات األنفاقشكلت هذه العملیة  - 
بل بقدرة القسام على الوصول إلى عمق هذا  ،لیس فقط باستهداف الموقع ،سرائیلياإل

 وتفجیره . الموقع

أمام  ، وأن هذا الجدار لن یكون حائالً لعملیة سقوط نظریة الجدار الفاصلأثبتت هذه ا - 
 .بر األنفاقعملیات المقاومة من تحته ع

واألداء العسكري لدى كتائب القسام من خالل أسالیب تطور التخطیط برزت هذه العملیة أ - 
 .، ثم التخطیط والتنفیذ للعملیةالرصد واالستطالع

مع مصر  َغزَّةعلى حدود قطاع  )حردون(: والمسمى موقع عملیة برج المراقبة في منطقة یبنا -2
مراقبة یراقب أمن الشریط الحدودي مع   م، وهو برج2003كانون األول/دیسمبر  17بتاریخ 

مصر، وهذا البرج تم إنشاؤه، ومزود بأدق آلیات التصویر والرشاشات الثقیلة، وقام هذا الموقع 
األذى والدمار بسكان المنطقة المحاذین للشریط الحدودي، وقد تم استهدافه بنفق یبلغ  بإلحاق
تم زراعة كمیة من المتفجرات أسفل البرج وتدمیره، وأسفرت هذه العملیة عن و متر،  200طوله 

  م : مقابلة).1/9/2005قتل وٕاصابة من بداخل البرج (ابو شمالة ،
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لیة  دالالت عسكریة نسلط الضوء علیها من خالل ظهر للباحث من خالل تحلیل هذه العم
   -النقاط التالیة :

متابعة و دّلت هذه العملیة على اإلصرار والتحدي لدى كتائب القسام على المقاومة،  - 
  فهم. اهدأ

مهما كان تحصینكم فسوف نصل صاغت هذه العملیة رسالة معنویة للعدو مفادها : [ أنه  - 
.. فسوف  ، فإن أغلقتم األرض والجووكامیرات وال راداراتإلیكم، فلن تفید أسوار واقیة، 

  ] . نخرج لكم من تحت األرض
 ن یسعون لتحقیق مبدأ "المبادأة والمبادرة " والذي هو أحدیوتدل هذه العملیة على أن المقاوم - 

اقبة الشوارع ، ولمر مبادئ الحرب لتحقیق حریة التصرف، فهذا البرج وجد لمراقبة الحدود
وبالتالي استهداف هذا البرج وغیره یعني  ؛، ولرصد حركة المقاومینفلسطینیةوالبیوت ال

وهذا أصل  ،ما ، لتصبح حركة المقاومین أسهل نوعاً السعي لحرمان العدو من المعلومات
  .ل التكتیك لترتیب أولویة األهدافمن أهم أصو 

قت المناسب حرصت المقاومة على استغالل الفرصة المواتیة وذلك عن طریق اختیار الو  - 
  أثناء تبدیل الدوریات، وهذا یجعل خسائر العدو أكبر. 

أسالیب  من خاللاألداء العسكري لكتائب القسام و في التخطیط  اً تطور برزت هذه العملیة أ - 
ونتجت فكرة إقامة نفق  ،، فكان التخطیطالع ثم التخطیط والتنفیذ للعملیةالرصد واالستط

تم خالل لحظات إال  ورغم أن انفجار العبوة الكبیرة یؤدي إلى الموقع دون كشف العملیة،
  .عدةسابیع أن التخطیط وٕاعداد هذه العملیة احتاج أل

حزیران (یونیو)   27موقع محفوظة بتاریخ  هوو  موقع المطاحن المسمى ( أورحان ): - 3
 موقع شمالي منطقةالبحفر نفق طویل أسفل  الَقّسام َكتاِئبحیث تمكن مقاتلون من ، م2004

وهو موقع كبیر یربط  ،اصهیونیً  ا) جندیً 50- 35، ویتواجد فیه ما بین (َغزَّةوسط قطاع  ارةالقر 
 ،َغزَّةفي جنوب قطاع  ْسرائیليّ اإلِ جیش الجنوب القطاع بوسطه وشماله، ومركز لتوزیع مهام 

فق ة بداخله، وتم استهداف هذا الموقع عبر نْسرائیلیّ عالوة على وجود مراكز للمخابرات اإلِ 
وقتل  ،، ثم زراعة كمیة كبیرة من المتفجرات أسفله وتدمیره بالكاملامترً  500طویل طوله 

  م : مقابلة) .1/9/2005وٕاصابة من فیه، وتدمیر اآللیات المتواجدة بداخله (ابو شمالة ،
بتفریع النفق إلى ثالثـة أفـرع (شـرق ـ وسـط ـ  الَقّسام َكتاِئبقامت ( وحدة مكافحة اإلرهاب ) في 

حیـث تـم وضـع عبـوة شـدیدة االنفجـار  ،غرب ) وتوزیع العبوات الناسفة على هذه األفرع الثالثـة
، وعبوة ثالثة في الوسط اغربً  ا) كیلوغرامً 700، وعبوة أخرى تزن (اشرقً  ا) كیلوغرامً  650تزن (
، ا) كیلوغرامً 2000لمتفجرة في هذه العملیة إلى (، لیصل مجموع المادة اا) كیلوغرامً 650تزن (
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 ا، ثم حفر نفق انطالقً ا) مترً  350وكانت آلیة تنفیذ العملیة باستئجار أرض تبعد عن الموقع ( 
منها لیصل أسفل الموقع العسكري، وثم وضعت العبوات فیه وتم تفجیر العبوات بأمر مـن قائـد 

ومـن ثــم  اث انفجـرت العبوتـان الشـرقیة والغربیـة مًعـالمنطقـة الجنوبیـة للقسـام علـى مـرحلتین؛ حیـ
  .  )1(:نت ) 2015، الَقّسام َكتاِئب) ثانیة بین المرحلتین (15انفجرت العبوة الثالثة بفارق (

   -منها : ، عدة عسكریة وكان لهذه العملیة دالالت

 ،سرائیلياالحتالل اإلعلى  ومیدانیاً  سجلت كتائب القسام بهذه العملیة النوعیة تحدیًا عسكریاً  - 
 بل بقدرة القسام على الوصول إلى عمق هذا الموقع وتفجیره .   ،لیس فقط باستهداف الموقع

أمام  ، وأن هذا الجدار لن یكون حائالً لعملیة سقوط نظریة الجدار الفاصلأثبتت هذه ا - 
 المقاومة من تحته عبر األنفاق. عملیات

   .من غزة سیكون تحت ضربات المقاومةسرائیلي تؤكد هذه العملیة على أن االنسحاب اإل - 

على الرغم من التحصین العسكري الصهیوني  - العملیة  بإعالن كتائب القسام عن تصویر - 
إضافة إلى استثمار  ،یندرج في إطار الحرب النفسیة التي أخذت تخط طریقها - للموقع 

  .صر ونقله من المیدان إلى اإلعالمالن
الفلسطینیة  الُمقاَوَمة: عملیة أطلقت علیها َغزَّةالمنطار) شرق (معبراقتحام موقع عسكري في - 4

م، ومن تفاصیل تلك العملیة أن 2004كانون األول/دیسمبر  7اسم "السهم الثاقب" بتاریخ
للتجمع داخل موقع  دفعت الجنود ،ْسرائیليّ ة للجیش اإلِ أوصل معلومات مضلل اعمیالً مزدوجً 

من المتفجرات، حیث فجرها  كغم1500الجیش في نقطة تقع فوق مسار النفق الذي تم تلغیمه 
 على قید الحیاةالمقاومون لحظة تجمع الجیش، ثم انقض فریق منهم لیلتحم مع من بقي منهم 

  ).190: 2013( المغاري، 
سلط الضوء علیها من خالل ظهر للباحث من خالل تحلیل هذه العملیة  دالالت عسكریة ن

   -النقاط التالیة :

محافظة كتائب القسام على النمط الهجومي واعتماد عنصر المبادرات ومفاجأة العدو  - 
  الصهیوني. 

نجازات عسكریة وأمنیة، من خالل تحقیق اختراقات في إحققت كتائب القسام بهذه العملیة  - 
وهذا یعد ضربة موجعة لهذا اك" الصهیونیة "الشابصفوف جهاز االستخبارات العسكریة 

  . ائب القسام في إطار صراع األدمغة، ویسجل نقطة نجاح لكتالجهاز
                                                           

 م) 12/6/2015(تمت الزیارة بتاریخ  http://www.alqassam.psعملیة محفوظة "ابو هولي"  )1( 

http://www.alqassam.ps
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تصب هذه العملیة في إطار مساهمة كتائب القسام في العالج الجذري لظاهرة العمالء من  - 
  خالل توظیفهم في عملیات ضد قوات االحتالل كأحد وسائل التوبة. 

ة على معظم مبادئ االستراتیجي اشتملت هذه العملی من حیث التخطیط: فعلى الصعید - 
وحدة القیادة) كما و ، كاألمن، والمبادأة، والمفاجأة، والمبادرة، واستثمار النصرالحرب (

، وتالحق ة، والمخاتللى المستوى االستراتیجي (كالخداععدة عتكتیكات اعتمدت 
 .الضربات)

على الحصانة األمنیة التي تتمتع بها  مؤشراً تعد : فهذه العملیة على الصعید المعنوي - 
ة بین قیادة وأفراد على مدى انضباط ووعي عناصرها والثقة المتبادل، وتدل كتائب القسام
  ، أن تتعامل مع "عمیل مزدوج" وتعد لعملیة عسكریة طیلة هذه المدة كتائب القسام

ألنهم  ، العسكریون، فهذا إنجاز ال یدركه إال) وتنجح هذه العملیة كما خطط لهاأشهر  4( 
وهذه العملیة  ،من غیرهم في دقة وحساسیة مثل هذه العملیات والتفاصیل المعقدة فیهاأدرى 

  .ویات األنصار وضرب معنویات العدوبمثابة رافعة لمعن

أطلق علیه المقاومون اسم "براكین  :استهداف موقع عسكري قرب معبر رفح الحدودي - 5
عملیة مشتركة هي و   م:12/12/2004هـ الموافق  1425ذو القعدة  1بتاریخ  "الغضب

أسفل الموقع العسكري  طویًال  احیث حفر المجاهدون نفقً  ،وصقور فتحالَقّسام،  َكتاِئببین 
؛ من أجل ا) مترً 600شهور بطول ( 4الواقع على معبر رفح الحدودي مع مصر على مدى 

) كغم من المتفجرات، 1300تزن ( تفجیر عبوة كبیرةو بر، لنقطة العسكریة في المعلالوصول 
   )1(:نت ) 2015، الَقّسام َكتاِئبم : مقابلة) (1/9/2005بو شمالة ،أ(

ظهر للباحث من خالل تحلیل هذه العملیة دالالت عسكریة نسلط الضوء علیها من خالل 
  -النقاط التالیة :

محافظة كتائب القسام على النمط الهجومي واعتماد عنصر المبادرات ومفاجأة العدو  - 
  الصهیوني. 

االستعدادیة الدائمة لدى القسام بالتخطیط والتنفیذ لعملیات تربك وتؤذي المؤسسة العسكریة  - 
 الصهیونیة. 

                                                           
تمت الزیارة بتاریخ  http://www.alqassam.psبو شمالة أمقابلة مع محمد  ْنفاقحرب األَ  )1 (

  م) 12/6/2015(

http://www.alqassam.ps
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صرة تنفیذ عملیتین نوعیتین متماثلتین في غضون أسبوع یشكل ضربة موجعة وطعنة في خا - 
سبق نوعي ، وٕاحداث وسام النصر على الصعید المیدانيالمقاومة ویمنح  ،األمن الصهیوني

 . في إطار "صراع األدمغة"
، والتي اجتهد التخطیط لها جاءت هذه العملیة لتتوج سلسلة من العملیات النوعیة والتي تم - 

ختیار االجوانب (ومبادئ الحرب وفي كافة مراعاة جمیع القواعد العسكریة  فیها القسام
  .)األهداف، التخطیط، اإلعداد والتجهیز، التنفیذ، االستثمار اإلعالمي

ومدى  ،ة الموجودة لدى قیادة الكتائب على مجموعاتهامدى السیطرة التامبرزت العملیة أ - 
حیث كانت قیادة الكتائب تدیر أكثر من  ه المجموعات وتناغمها مع القیادة،انضباط هذ

  د.عملیة في آن واح
، فیكون ركة مما یؤدي إلى تراكم النجاحاتوحدة القیادة وتوحید الجهود في إدارة المع - 

وقد أثبتت هذه العملیة  ،لنجاح الحق للنجاح السابق وتمهیداً  النجاح في معركة ما تعضیداً 
 .كتائب في إدارة المعركة مع العدوقیادة ال قدرةوسابقاتها من العملیات النوعیة مدى 

بل المرونة  ؛لیست المرونة في تحریك القوات أو في التحول من حالة ألخرىالمرونة :  - 
 ) .ال الحیز ( االحتفاظ بحریة العملعلى المستوى االستراتیجي من حیث القدرة على إشغ

في عملیات المجاهدین على  أساسیاً  استثمار النصر وأخذ الغنائم: والذي أصبح عنصراً  - 
  .عالميالمستوى العسكري واألمني والسیاسي واإل

  
   :)2جدول رقم (

  م2005حتى عام  ْنفاقإحصائیة بعملیات األَ 

عدد عملیات   نوعیة عملیة النفق
  ْنفاقاألَ 

قتلى 
  العدو

جرحى 
  العدو

أسر 
  جنود

شهداء 
  الُمقاَوَمة

تفجیر الموقع العسكري نفسه بوضع المتفجرات 
  أسفله 

4  18  53  0  1  

لموقع لاستخدام نفق لوصول المجاهدین 
  العسكري

2  3  10  1  4  

  5  1  63  21  6  المجموع 

  ) الَقّسامعز الدین  الشَّهید َكتاِئب(المصدر: المكتب االعالمي ل
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، وكان لها أثر كبیر في بث روح الفـزع اباهرً  افي هذه الفترة نجاحً  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة حققت
، وكان لهذه العملیات أثر كبیر في إیجـاد قناعـة لـدى ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللوالرعب في صفوف قوات اال

ــْعببــأن هــذا  ْحــِتاللقــادة اال تشــق كــل الصــعاب مــن  بــل، اال تعــرف للیــأس طریًقــ الُمقاَوَمــةوهــذه  الشَّ
كانــت لهــذه العملیــات بــالغ األثــر فــي تفكیــر و اق الهزیمــة بـه، وٕالحــ ،قلــب مراكــز العــدولأجـل الوصــول 

  . الُمقاَوَمةأمام إصرار وعزیمة  َغزَّة باالنسحاب من قطاع ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال
  هذا النوع من العملیات العسكریة عن جوانب مهمة، منها: كشف

في التخطیط، والتنفیذ، وسریة المعلومات، خاصة  الُمقاَوَمةأثبتت تلك العملیات قدرة عالیة لدى  .1
العسكریة  استغرق أربعة أشهر، وال یبعده عن الموقع ْنفاقإذا علمنا أن حفر بعض األَ 

 .امقاومً  20 المستهدف مئات األمتار، وشارك في الحفر والتنفیذ أكثر من ةْسرائیلیّ اإلِ 
من  امهمً  انها عّطلت جزءً أللیات، لمأزق حقیقي جراء تلك العم ْسرائیليّ تعرض الجیش اإلِ  .2

استراتیجیاته األمنیة والعسكریة، فهو أسلوب تنعدم فیه المواجهة المباشرة التي یتمیز بها 
أحدث حالة من اإلرباك لدى الجنود و ؛ المتالكه أدوات قتالیة أقوى، ْسرائیليّ الجیش اإلِ 

یر المواقع العسكریة، وباتوا ینتظرون تفجین الذین لم یعودوا یثقون بتحصین مواقعهم ْسرائیلیّ اإلِ 
 .من أسفلهم في كل لحظة

، والتغّلب على كل ْسرائیليّ استطاع المقاومون من خالل تلك العملیات مفاجأة الجیش اإلِ  .3
 إجراءات الحمایة والوقایة التي یعتمدها في مواقعه العسكریة .

ي أنشطة مدنیة إنسانیة، حیث ف ْنفاقمن تجربة األَ  َغزَّةاستفاد الفلسطینیون في قطاع  .4
من المواد الغذائیة واأللبسة واألدویة ومواد البناء  هماستخدموها ألغراض تهریب احتیاجات

الحصار المشدد على القطاع؛ في أعقاب فوز حركة  "إسرائیل" والسیارات الصغیرة، بعد فرض
 .)191: 2013م" (المغاري، 2006عام  التشریعیةحماس في االنتخابات 

  التجهيز اهلندسي لالنفاق – اًبعرا
ولتقلیــل المســافة قــدر اإلمكــان ، مــن الخبــرة التــي اكتســبت فــي رفــح اانطالًقــ ْنفــاقتــم بنــاء األَ 

یمكــن تمویههــا و یختــار الفلســطینیون األمــاكن القریبــة مــن الحــدود، منــازل أو أمــاكن غیــر مكشــوفة، 
للبــدء بحفــر النفــق، ویجــب أن یكــون بــالقرب مــن مــدخل النفــق مكــان لرمــي األتربــة التــي تنــتج عــن 

تســـتخدم فـــي دعـــم جـــدران وســـقف النفـــق األلـــواح مـــن البـــاطون المســـلح التـــي الحفـــر، ومكـــان لصـــنع 
    )1(م:نت)2014(الخوري،

                                                           
خ ـــــــــــــاریــــتــارة بـــــت الزیــــتم  http://arabdefencejournal.comللعمید نظام الخوري  ْنفاقحرب األَ   )1(

 م)14/5/2015(

http://arabdefencejournal.com
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  تطور تقنیة حفر االنفاق  - 1

للتهریب، ومن ثم سـخرتها المقاومـة الفلسـطینیة فـي العمـل المقـاوم أول ما عرفت األنفاق بقطاع غزة 
بدءا بتفخیخ المواقع العسكریة ثم طورتها لتستخدم في اقتحام المواقـع العسـكریة وخطـف الجنـود ومـع 
تنامي قدرات المقاومة وتوسعها وتنظیمها أخذ شكل وعمل االنفاق یتوسع من حیث طـرق اسـتخدامه 

ا فهنــاك ثــالث خطــوات أساســیة یجــب إتباعهــا خــالل عملیــة إنشــاء وبنــاء وطــرق تصــمیمها وتشــعباته
  االنفاق عمومًا وهي :

الخطوة االولى : وهي عملیة التنقیب حیث تقوم المقاومـة بعملیـة تنقیـب بـاالرض باسـتخدام التقنیـات 
  المناسبة وذلك تبعا لنوع التربة والصخور .

خالل عملیة الحفـر البـدء بـإجراءات التـدعیم لألسـقف یتم وهي عملیة التدعیم حیث  الخطوة الثانیة :
  والجدران غیر المستقرة والقابلة لالنهیار .

الخطـــوة النهائیـــة : وهـــي عملیـــة التبطـــین حیـــث تقـــوم المقاومـــة بإضـــافة اللمســـات األخیـــرة، كرصـــف 
  .م : مقابلة)6/11/2015،بو أحمد(االطرقات واالنارة والعملیات التكمیلیة األخرى 

في وجدت و ، اأو كهربائیً  امیكانیكیً  لحفارون اآلالت الیدویة أو آالت ثقب الصخوریستعمل ا
 اكبیـرً  اوال تصـدر ضـجیجً  ،، أو تسـتعمل الهـواء المضـغوطBosh dril وهـو مـن صـنع ْنفـاقأحـد األَ 

أو اكتشـــافها بمعـــدات الرصـــد، أمـــا األتربـــة التـــي تنـــتج مـــن الحفـــر فیـــتم إخراجهـــا  ،یلفـــت نظـــر العـــدو
ثـم إخراجهـا ورمیهـا فـي أمـاكن ال تلفـت انتبـاه العـدو،  ،بواسطة عربات تسیر على خط سكك حدیدیـة

أمتــار فــي الیــوم، یــتم دعــم النفــق علــى جوانبــه وســقفه  5 - 4وكلمــا تــم حفــر مســافة معینــة، بمعــدل 
وبعیـدة عـن  ،صنعها خارج النفق في معامل قریبة ویكونطون المسلح جاهزة الصنع، بألواح من البا

  م:نت)2014(الخوري، .نظر ومراقبة العدو

یـــتم مـــد األســـالك الكهربائیـــة إلضـــاءة النفـــق، ومـــد الخطـــوط الهاتفیـــة الســـلكیة التـــي یصـــعب  ثـــم     
خبــرة هندســیة وجیولوجیــة  ْنفــاقاكتشــافها لتــأمین االتصــاالت فــي كــل مراحــل النفــق، ویتطلــب حفــر األَ 

ــث تحدیــد مكــان بــدء الحفــر  مــدخل النفــق، واختیــار البقعــة مــن األرض التــي تــؤمن و خاصــة مــن حی
یقـــوم المســـاحون بتحدیـــد اتجـــاه النفـــق و طبقاتهـــا الجیولوجیـــة ســـهولة فـــي الحفـــر وخبـــرة طوبوغرافیـــة، 

لهـــدف أو النقطـــة المرجـــوة، لیلـــة فتـــرة التنفیـــذ مـــن أجـــل الوصـــول وط ،أثنـــاء الحفـــر علیـــهوالمحافظـــة 
ببعضــها  ْنفـاقلعـدم تشــابك األَ  وتؤخـذ االحتیاطــاتكلــم،  1.5وصــل طولـه  ْنفـاقخاصـة أن بعــض األَ 

      ).2015(أبو عامر :
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  ) توضیحي لطریقة حفر األنفاق3شكل رقم (

 ) Viet Cong and NVA (المصدر كتاب:

مثـل  امتـرً  35اكتشاف نفق على عمق ، وتم امترً  25 - 18على عمق  ْنفاقیجري حفر األَ 
بطــول  العــین الثالثــة) سبكیبــوت(وتــم اكتشــاف نفــق یــربط خــان یــونس  ،طبقــات 10مبنــى مكــون مــن 

  )1(م:نت)2014(الخوري، .طن من أقواس األسمنت 500متر، ویحتوي على  1700

  
 ) یوضح نفق خانیونس المرتبط بمستوطنة العین الثالثة4شكل رقم (

 )http://benillouche.blogspot.com(المصدر موقع 
                                                           

 الزیارة بتاریختمت  http://arabdefencejournal.comللعمید نظام الخوري  ْنفاقحرب األَ   )1(
 م)14/5/2015(

http://benillouche.blogspot.com
http://arabdefencejournal.com
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 : ْنفاقمخاطر حفر األَ  - 2
ونتیجة لحفر األَْنفاق یكون هناك العدید من المخاطر والوفیات أثناء إعدادها، وتتمثل المخاطر 

  في اآلتي:
دمه تهلویعني ذلك تساقط الرمال على النفق من األعلى أو االنهیار، مما یؤدي  التسفیق: §

 .النفق واختناق العاملین داخل
 .نهیار النفقالها للداخل یؤدي إن سقوط األمطار المفاجئ وتسرب :هطول األمطار §

یؤثر على كمیة الهواء الداخلة للنفق، حیث یتم ضخ الهواء لداخل  مما :قطع الكهرباء §
 ختناق العاملین فیه.الالنفق للتنفس، وفي حال انقطاع الكهرباء یؤدي 

 ضعافیتسبب بإأثناء بناء نفق في نفس المسار،  :أثناء عملیة الحفر تشابك االنفاق §
لنوع  انهیارات في النفق، وعدم تماسك الرمال مع بعضها البعض، تبعً الفیؤدي  ؛رضاأل

عالیة بسبب ضعفها،  التربة السائدة في النفق، فإذا كانت التربة رملیة فإن نسب االنهیار
 .) 6: 2009. (فتحي، وعدم تماسكها

 

  ْنفاقاألَ شهداء  - 3

 نو یسمَّ و وهم  ،ْنفاقاألَ حتفهم نتیجة عملهم داخل  ْنفاقاألَ یلقى العدید من العاملین في   
رض، وتشققات في التربة أثناء بعض یستشهد نتیجة انهیارات في األ، فال"عدادبشهداء اإل"

من یستشهد خالل عملیات  ، وهناكلبعض اآلخر نتیجة صعقات كهربائیةعملیة الحفر، وا
  . یليّ ْسرائالقصف اإلِ 

إن الشهداء الذین یرتقون في مهماتهم  الَقّسام َكتاِئبیقول أبو عبیدة الناطق االعالمي ل   
من أحد من  االجهادیة أثناء اإلعداد، هم من خیرة المجاهدین، وهم جنود مجهولون ال ینتظرون أجرً 

وجّل قدرات المجاهدین وعطاءاتهم في أرض المعركة  ،البشر، ویعملون بصمت وعلى مدار الساعة
(موقع  من تحت أیدیهم، وبصماتهم محفورة على كل سالح وعتاد یواجه به المقاتلون أعداء اهللا.

  )1(:نت)2010،الَقّسام

  

  

                                                           
 م)20/8/2015(تمت الزیارة بتاریخ  http://www.alqassam.psعداد شهداء اإل  )1(

http://www.alqassam.ps
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  ) 3جدول رقم (
   ْنفاقاألَ في عدد الوفیات 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  13  8  30  33  65  59  17  197  عدد الوفیات

  م.2014 ووزارة الصحة الفلسطینیة ،م2012نسان اإل  الهیئة المستقلة لحقوق :المصدر
  

والمئات من  ،هناك العشرات من الوفیات ،ْنفاقاألَ في إطار رصد حاالت الوفاة داخل و 
  )113م :2014: (وادي،أسبابهاتعددت و  ،المصابین

نتیجة سقوط  ْنفاقتعددت حاالت الوفاة الناجمة عن العمل داخل األَ  السقوط في النفق:  -أ 
سقوط بكرات لرض، باإلضافة تحت األ امترً  20العامل داخل النفق على عمق یصل إلى 

 وانقطاع حبال الشد. ،النقل داخل النفق
وقد  أحد أبرز األسباب في وفاة العدید من العاملین، ْنفاقیعتبر انهیار األَ  انهیار النفق:  -ب 

لها،  ْسرائیليّ كنتیجة مباشرة الستهداف الطیران الحربي اإلِ  ْنفاقتعددت أسباب انهیار األَ 
 تداخل عملیات الحفر العشوائیة، أو انهیار ذاتي ناتج عن عملیة الحفر ونوع التربة .و 

فإما أن تكون نتیجة نقص األكسجین الناجم  ،تعدد أسباب االختناق داخل النفقت االختناق:  - ج 
 ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللیعمد الجانب المصري واالعن عمق النفق، أو بسبب تسرب الغازات التي 

 . ْنفاقاألَ ل خداضخها 
، ْنفاقهناك العدید من حاالت الوفاة نتیجة التماس الكهربائي داخل األَ  كهربائي:التماس ال  -د 

ولعملیات النقل  إلضاءتهك وتمدیدات كهربائیة تستخدم وي النفق على أسالتحیث یح
 ویتم تشغیلها بمولدات الكهرباء. ،المختلفة التي تستخدم البكرات والحبال

  بطانة اَألْنفاق - 4

ُتحفر األَْنفاق تحت األرض، وخوًفا من سقوط السقف الذي هو مجموعة من األتربة یتم 
منها: خشب، بالستیك، معادن، خرسانة مسلحة، ویتم تدعیم السقف ببطانة تصنع من مواد مختلفة 

تحدید نوعیة البطانة باعتبار المقطع العرضي للنفق، فاذا كان مقطع منتظم وسهل مثل المستطیل 
فتستعمل بطانة جاهزة مسبقة الصنع، أما المقاطع غیر المتجانسة فتستعمل بطانة مباشرة، وبجب 

، التماسك مع التربة، وال تتفاعل مع الوسط ذة التنفیأن تتوفر البطانة على شروط أهمها: سهول
  .الخارجي
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  أنواع مواد التبطین: 

، توضع على شـكل ألـواح، مـن إیجابیاتهـا: قلـة وزنهـا، متوفرة في قطاع غزةبالخشب: هي مادة  .1
 .سهولة استعمالها، أما عیوبها: قصر عمرها بسبب تعفنها، ضعف تحملها، سهولة تخریبها

  
 توضیحیة تظهر كیفیة التبطین بالخشب) صورة 5شكل (

  )http://www.globalsecurity.org(المصدر موقع  

أفضل من سابقتها ألنها تتمیز بمقاومة عالیة مثل الزهر والفوالذ، أمـا عیوبهـا: ترجـع  بالمعادن: .2
لصدأ بسبب سهولة تفاعلها مع المیاه والغازات الموجودة في باطن لتكلفتها الباهظة، وتعرضها ل
 )1(:نت)2009(موقع المهندس، .ألرضا

ألنها تتمیز بتحمل كبیر للضغط الـذي تولـده و أحسن أنواع التبطین؛  وهيبالخرسانة المسلحة:   .3
نهــــا شــــائعة االســــتعمال فــــي الوقــــت الحــــالي لتكلفتهــــا الرخیصــــة ألاألرض علــــى النفــــق، إضــــافة 

ویســـتعمل هـــذا النـــوع فـــي لخرســـانة وتســـمى بخرســـانة مســـلحة، لوتـــدعیمها، یـــتم إضـــافة الفـــوالذ 
اَألْنفاق التي تبنـى فـي األرض الجافـة، وهـذا ال یناسـب األراضـي التـي تحتـوي علـى كمیـة كبیـرة 

سـبب صـدأ الفـوالذ، وبالتـالي نقـص فـي مقاومـة الضـغط، وكـذلك تسـرب المیـاه مـن یمن الماء، و 
شـقوق بـین المقـاطع ویـتم تـدعیم البطانـة بمـلء ال ،البطانة إلى النفق فتكثر الرطوبة داخـل النفـق

ــــــــــة  ــــــــــة والترب ــــــــــین البطان ــــــــــراغ الموجــــــــــود ب ــــــــــالكلسو بالرصــــــــــاص، أمــــــــــا الف (موقــــــــــع  .یمــــــــــأل ب
 )2(:نت)2009المهندس،

                                                           
   post_22.html-2011.blogspot.com/2009/04/blog-http://engتطور االنفاق بالعالم  )1(

 ) .5/11/2015تمت الزیارة بتاریخ(     
 نفس المرجع السابق  )2(

http://www.globalsecurity.org
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 ): صورة توضیحیة تظهر كیفیة التبطین بالخرسانة المسلحة6شكل (

  )http://www.alqassam.ps(المصدر موقع القسام  

  

   نفاقأنواع األَ_  اًخامس
، َغزَّةوالتي یتم استخدامها في قطاع  ،ذات االستخدام العسكريّ  ْنفاقهناك أنواع رئیسة لألَ 
  نستعرضها على النحو التالي :

   االسِتراتیِجیَّة ْنفاقاألَ -1
نفق مجهز بتجهیزات كبیرة، للهجوم والدفاع، مكون من أكثر من خط (نفق) وله مخارج   

بها جمیع  ،ستراحة المقاومینا للضبط والسیطرة و بداخله غرف قتالیة مجهزة ومداخل متعددة،
ألطول فترة ممكنة، تحتوي على بوابات حدیدیة بین تفریعة  فیهااحتیاجاتهم من طعام وشراب للبقاء 

، حتى ال یتأثر باقي النفق من رها تقوم بكسر الموجة االنفجاریةمجهزة في حال تم تفجیو ، أخرىو 
  م: مقابلة) .25/8/2015(أبو اسماعیل،  لعناصر بداخلهااالنفجار وحمایة  هذا

یمكن المناورة فیها ألطول فترة  ،رضعبارة عن مدینة مصغرة تحت األ االسِتراتیِجیَّة ْنفاقاألَ 
من خالل صد ومنع   )1(م: نت)2015، 9وتكون للمهمات الكبیرة . (فیلم المجموعة رقم ،ممكنة

لعمق القطاع وتنفیذ عملیات هجومیة للمواقع العسكریة والمستوطنات خارج حدود العدو من الدخول 
  القطاع .

                                                           

)1(   https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI تمت الزیارة بتاریخ )م)20/9/2015 

http://www.alqassam.ps
https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI
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 ): صورة توضح نفق استراتیجي 7شكل (

  )http://www.alqassam.ps(المصدر موقع القسام 

  االستراتیجیة في الدفاع والهجوم یدخل في اطارها االنفاق التالیة : فاالنفاق

 : هجومیة أنفاق قتالیة  - أ
وهي عبارة وهي عبارى عن أنفاق تستخدم لعملیات الهجوم أو ضرب المؤخرات ویتفرع منها عیون  

وتعطل عن كمین مستور تكون فیه القدرة على المبادرة والمبادأة بید المقاومة، فتشل حركة العدو 
 م : مقابلة).16/3/2015(احطیط ، دفاعه وعرقله انسحابه .

  
 ): كیفیة حفر األنفاق الهجومیة من غزة إلى المواقع العسكریة اإلسرائیلیة8شكل (

 (المصدر كتاب الحرب االسرائیلیة الثالثة على غزة)

http://www.alqassam.ps
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 :القتالیة اَألْنفاق الدفاعیة  -  ب
وعلـى أطـراف المنـاطق السـكنیة، ویتفـرع منهـا عشـرات  ،َغـزَّةتتواجد هذه اَألْنفاق داخل حـدود قطـاع  

ووضــع القــوات المتوغلــة  ،ونصــب الكمــائن ،العیــون (فتحــات) وتســتخدم للتصــدي لالجتیاحــات البریــة
نـتج و یخرجون من خلف الجنود الصهاینة،  آخرونبین فكي كماشة، مجاهدین یشتبكون من األمام و 

المتقدمــة الكثیــر مــن الخســائر، كمــا تشــترك فــي اَألْنفــاق الدفاعیــة عنهــا تكبیــد قــوات االْحــِتالل البریــة 
  م : مقابلة).16/3/2015أغلب فصائل الُمقاَوَمة العاملة في المیدان (احطیط ،

  َأْنفاق المدفعیة والصواریخ :  -  ت
وهي حفر في األرض مجهزة بمدافع هاون أو راجمات صواریخ مغطاة من األعلى بباب فوالذي 

الرفع، ومهمة الباب منع الطائرات من كشف الموقع ، وهذه الحفر أو اآلبار مجهزة قابل للسحب أو 
وتستخدم هذه الفتحات من قبل المجاهدین  ،بفتحة من الداخل تربطها بشبكة األَْنفاق االسِتراتیِجیَّة

الستهداف مواقع معینة، حیث تم إعدادها كمنصات و  ،لصیانة المدافعو  ،إلعادة التلقیم والتذخیر
على التحرك وٕاطالق الصواریخ والقذائف من فوق األرض،  لإلطالق، ونتیجة لعدم قدرة الُمقاَوَمة

لتمكن العدو من رصد كل ما هو متحرك على األرض، وهذا كان له األثر الكبیر في استمراریة 
  م: مقابلة) .25/8/2015إطالق الصواریخ والقذائف بشكل مستمر (أبو اسماعیل، 

  

  
  توضح َأْنفاق المدفعیة والصواریخصورة  :)9( شكل

  )موقع فلسطین الیوم(المصدر 
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 : َأْنفاق اإلمداد واالتصاالت  -  ث
ال یمكن ألي جیش التقدم والصمود في المیدان دون عملیات اإلمداد بالطعام والشراب والعتاد 

والتواصل العسكري، ومن شروط نجاح الُمقاَوَمة في أي حرب استمرار عملیات اإلمداد واالتصال 
  بین قوات الُمقاَوَمة وبین القیادة والجند في المیدان.

مواقع الرباط، ومنصات لمهمة هذه األَْنفاق نقل اإلمدادات من ذخائر وصواریخ ومقاتلین ومؤونة 
ومرابض المدفعیة (الهاون والصواریخ)، فمهمة اإلمداد والتموین األساسیة هي إسناد الوحدات 

ل باحتیاجاتها في المكان والزمان المناسبین، وحینها تسمى َأْنفاق اإلمداد المقاتلة وٕاسناد القتا
  م: مقابلة)25/8/2015(أبو اسماعیل،  الداخلیة.

قطاع َغزَّة، ویتم تمریر هذا لأما َأْنفاق اإلمداد الخارجیة فیتم من خاللها إدخال السالح المهرب 
ویتم ، ثم إلى سیناء، وأخیًرا إلى القطاعالسالح بواسطة شبكات تهریب معقدة تجلبه من مصادره 

تهریب كافة أنواع السالح التي یمكن جلبها من صواریخ موجهة مضادة للدبابات والطائرات 
(جودة  .والقذائف والصواریخ والبنادق والذخیرة وقطع الغیار والسیارات ومواد وأدوات التصنیع

،2015 :10(  

 ،ش االْحِتالل اِإلْسرائیلّي یسعى جاهًدا لقطع خطوط إمدادهاوفي حالة الُمقاَوَمة الفلسطینیة فإن جی
 كان الو وهي الوسیلة الوحیدة لهزیمة مجموعات الُمقاَوَمة المقاتلة في المیدان من خالل حصارها، 

بد من التفكیر في كیفیة إمداد الُمقاَوَمة باحتیاجاتها، وفتح خطوط إمداد أثناء العملیات العسكریة، 
به الُمقاَوَمة من خالل استمرار تزوید المقاتلین في مسارح العملیات باحتیاجاتهم  وهذا ما قامت

اللوجستیة والتموینیة من ذخائر وقذائف صاروخیة وتموین دون انقطاع، واستمرار االتصال 
ودعمه من خالل شبكة األَْنفاق االسِتراتیِجیَّة التي  ،والتواصل، والرقابة على المخزون االستراتیجي

  ).10: 2015دتها لهذا الغرض (جودة ،أع

   الضبط والسیطرة : َأْنفاق  - ج
یتوفر فیها وسائل المعیشة واالتصال والتواصل، ووقت الحرب تتواجد فیها  ،سعةمتَّ التشبه الغرف 

وتوزیع  ،إلدارة العملیات العسكریةوسیطرة  تحوي مراكز قیادةو المهددة باالغتیال،  الُمقاَوَمةقیادة 
   المهام على المجاهدین
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 ): صورة توضح نفق قیادة ومعیشة10شكل (

  )http://www.alqassam.ps(المصدر موقع القسام 

  

 أنفاق وصالت داخلیة :-2
هي أنفاق قصیرة تستخدم في الخطوط الخلفیة للمقاومة للربط بین مناطق قریبة كقطع 

أعین الرصد  عن بعیداً سناد وتعزیز قوات المقاومة في االنتقال والتمركز إهدفها  ،الطرق والشوارع
  .والمتابعة وقت الحرب

فـي حسـم  اً ن لها دور أنفاق في استراتیجیة المقاومة الفلسطینیة خلص الباحث بعد دراستة لأل
ـــدفاع واالنســـحاب والعملیـــات التكتیكیـــة التـــي ســـها المقاومـــة مـــن خـــالل تمار  المعركـــة فـــي الهجـــوم وال

  هداف التالیة :تحقیقها األ

 .تحقیق مبدأ التماس مع العدو - 

 .بدأ المفاجأة والمباغتة مع العدوتحقیق م - 

 فاء والتمویه.تحقیق مبدأ اإلخ - 

 .خرتمریر أكبر عدد من المقاومین من مكان آل - 

 .المقاومین من خطر الطیران الحربيالمحافظة على  - 

http://www.alqassam.ps
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ًا مـــن عـــددتواجـــه نفـــاق تقنیـــة حفـــر األأن كمـــا ظهـــر للباحـــث مـــن خـــالل مقابالتـــه ودراســـته 
  منها :التحدیات والعقبات، 

 .سراع في تنفیذ العملات والمعدات الالزمة لإلاإلمكان - 

 .ن خاصة للمقاومة للعمل من خاللهاعدم توفر أماك - 

 .المناطق الغربیة من القطاعصة في تربة الناعمة في الحفر خاال توجد آلیة لبعض األ - 

 .الع الختالف طبیعة األرض والتربةمتابعة دائمة ومستمرة من خالل طائرات االستط - 
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  مقدمة 

فــي جمیــع أوجــه النشــاط  التغلغلهــا تقریًبــ اتحظـى اإلدارة الیــوم بجانــب كبیــر مــن األهمیــة نظـرً 
اإلنساني بصورة أو بأخرى، سواء أكان هذا النشاط في المصنع أو المكتب أو المتجر أو الجیش أو 

  .احتى في المنزل، فهي توجد بدرجة ما بحیث ال یمكن فصلها عن هذا النشاط مهما بدا صغیرً 

یــد وتحقیــق األهــداف، وبالتــالي تقــوم وكمــا هــو معلــوم أن اإلدارة علــم وفــن، تعمــل علــى تحد  
بالتجمیع الفعال لمهارات األفراد مع استخدام كافـة المـوارد المادیـة، وتـزداد أهمیتهـا كلمـا زادت أهمیـة 
العمـــل المطلـــوب إنجـــازه، وبالتـــالي فـــإن اإلدارة فـــي األزمـــات الحـــادة كـــالحرب، تكـــون أكثـــر ضـــرورة، 

اء الجیـوش ألقـوى األسـلحة وأحـدثها، مـع شـجاعة رجالهـا ویؤكد الخبراء في العلوم العسـكریة "أن اقتنـ
  )126وكفاءتهم، ال یكف لكي تحقق في الحرب هدف النصر" (محفوظ: ب.ت، ص

ألن االنتصار في الحرب یحتاج إلى التنسیق بین الجنـود األكفـاء، واألسـلحة التـي تمتلكهـا و  
إلدارة للحصــول علــى أفضــل تلــك الجیــوش، للوصــول إلــى أفضــل اســتغالل لكــل منهمــا، ویــأتي دور ا

  ).109:ص2008مستوى من التنسیق بین المكونات المختلفة للجیوش (المغاري، 

كمـا تعمـل المقاومـة بمفهــوم العقیـدة العسـكریة الــذي یركـز علـى مجموعــة مـن القـیم والمبــادئ   
القـوة العسـكریة  بنـاء واسـتخدام اً رساء نظریـات العلـم العسـكري وفـن الحـرب، وتحدیـدإالتي تهدف إلى 

ــك بــالنظر فــي الســلم والحــرب ، فمــن البــدیهي أن یكــون للمقاومــة عقیــدتها العســكریة الخاصــة بهــا وذل
إلــــى غیــــر ذلـــــك مــــن العوامـــــل  ،لظروفهــــا االقتصــــادیة والجغرافیـــــة واالجتماعیــــة وأهــــدافها السیاســـــیة

   .)13: 2011االستراتیجیة (تكتیك عسكري،

مـــن األفكـــار والمفـــاهیم التـــي تعتمـــدها القیـــادة السیاســـیة فالعقیـــدة العســـكریة : هـــي مجموعـــة   
ـــه والفل ىوالعســـكریة خـــالل فتـــرة زمنیـــة محـــددة، والتـــي یســـتوح ســـفة األساســـیة لتفكیرهـــا، منهـــا التوجی

، المحــــیط القــــیم والمبــــادئ، توجیهــــات القیــــادة: اســــتعمال أســــلحتها والتــــي تتوقــــف علــــى، و وتخطیطهـــا
ـــداتالـــوطني، التجـــارب الم ـــدولي، الحـــرب المســـتقبلیةاضـــیة، التهدی ـــا، ، ظـــروف المحـــیط ال ، الجغرافی

  . )14: 2011(تكتیك عسكري،النظریة الدفاعیة 
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  :إدارة احلرب - أوالً
النشـــاط الـــذي یخطـــط ویـــنظم ویراقـــب العملیـــات التـــي یؤدیهـــا األفـــراد تعـــرف اإلدارة بأنهـــا: " 

والمـــــواد واآلالت ورأس المـــــال، وهـــــي تـــــوفر التوجیـــــه والتنســـــیق واإلشـــــراف علـــــى العمـــــل اإلنســـــاني؛ 
)، ویقــول هنــري فــایول "معنــى أن 127لمســاعدته علــى تحقیــق األهــداف العامــة" (محفــوظ:ب.ت:ص

)، 19:ص1986" (توفیــق،در األوامــر، وتنســق، وتراقــب تـدیر هــو أن تتنبــأ، وتخطــط، وتــنظم، وتصــ
: "وسائل كیفیة استخدام معدات وتشكیالت القتال المختلفة التي ترتبط بمسـتوى التطـور وتعرف بأنها

ویقـول الجنـرال كالوزفیتـز أن  ) 67أ، ص – 1981(األیوبي ، .االقتصادي والتقني والعلمي السائد"
وسائل المقررة فـي القتـال؛ ومـا مـن مصـطلح أفضـل لوصـفه مـن فن الحرب أساسًا هو فن استخدام ال

إدارة الحــرب التـــي تشـــتمل فــي أوســـع معانیهـــا بكـــل تأكیــد فـــن الحـــرب وجمیــع األنشـــطة التـــي تخـــص 
  ).174: 1997الحرب كإنشاء وتدریب وتطویر وتسلیح وتجهیز القوات المقاتلة (كالوزفیتز ،

جههــــا أي بلــــد، بمــــا تحتویــــه مــــن تعقیــــدات مــــن األزمــــات الحــــادة التــــي توا اتعــــد الحــــرب نوًعــــ
ومتغیــرات؛ ومــن أجــل الوصــول إلــى هــدف الحــرب، ال بــد مــن إدارة ناجحــة وفاعلــة تنســق بــین القــوات 

)، وٕادارة الحـرب 109: 2008التابعة لها، وبین ما تملكه من مقدرات مادیة، ووسائل قتالیة (مغـاري ،
ة استخدام معدات وتشكیالت القتال المختلفة التي كما تعرفها الموسوعة العسكریة هي : "وسائل وكیفی

  )67أ : -1981ترتبط بمستوى التطور االقتصادي والتقني والعلمي السائد" (األیوبي ،

مغـــاري فـــي تعریفـــه إلدارة الحـــرب بأنهـــا "نشـــاط إنســـاني مـــنظم، تتـــواله القیـــادة ال وقـــد خلـــص 
موارد البلد : المادیـة، والتقنیـة، والبشـریة، السیاسیة والعسكریة، تقوم من خالله بالتنسیق بین مختلف 

  ) .110: 2009وتسخیرها للحرب، وفق خطة واضحة، لتحقیق أهدافها السیاسیة "(المغاري،

  ویمكن الحدیث عن إدارة الحرب في المحاور اآلتیة :

  قرار الحرب:  -1
یسـتهدف ، فیـذكر كالوزفیتـر، أن الحـرب "عمـل مـن أعمـال العنـف، اخطیرً  تعد الحرب عمًال 

)، في حـین یـرى لیـدل هـارت، أنـه "یمكـن 74،ص1988إكراه الخصم على تنفیذ إرادتنا" (كالوزفیتز،
الحصول على التفوق االسـتراتیجي بالوصـول إلـى نتیجـة حاسـمة دون القیـام بمعـارك ضـاریة" (سـوید 

ین، )، وفي كلتا الحـالتین، تعـد " الحـرب صـراع إرادات، تسـتغل فیهـا كـل المـواز 368و، ص-1990
  .)13ص :1985 بما فیها الموازین الناشئة عن نیران القتال، للوصول إلى نتائج السیاسة" (هیكل،

تبـــدأ اإلدارة أولـــى خطواتهـــا نحـــو النجـــاح، إذا كانـــت القـــرارات التـــي یتخـــذها القـــادة صـــائبة، 
فالقرار هو "العنصر الـرئیس فـي القیـادة واإلدارة، وهـو جـوهر عمـل القـادة فـي كـل المیـادین، كمـا أنـه 

تـائج نقطة البدایة واالنطالق، لما یأتي بعـده مـن أعمـال، وٕاجـراءات، وتصـرفات، تسـتهدف تحقیـق الن
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)، وتنشـــأ صـــعوبة اتخـــاذ قـــرار الحـــرب، لمـــا لـــه مـــن تـــأثیر علـــى 138المرجـــوة " (محفـــوظ،ب.ت:ص
مستقبل الدولة، فقد یكون تراجع الدولـة سـنوات طویلـة إلـى الـوراء فـي كافـة األصـعدة أحـد نتـائج ذلـك 

ط بهـم، طویلـة فـي دراسـة الظـروف التـي تحـی اوشهورً  االقرار، ومن هنا فإن قادة الدول، یمضون أیامً 
  ) .110:ص2008قبل اتخاذ قرار الحرب، والشروع بها (المغاري ،

  أهداف الحرب:  -2
الحــرب هــي اســتمرار للسیاســة، فــالحرب تخــاض لتحقیــق أهــداف سیاســیة، وبالتــالي فــإن أول   

، ومــن هنـا نــرى أن السیاســة اسیاسـیً  عمـل یؤخــذ فـي أي حــرب هــو تحدیـد هــذه األهـداف یكــون عمــًال 
للحـرب،  االسـِتراتیِجیَّةالعسكریة الواجب تطبیقها، أي األهـداف  سِتراتیِجیَّةیدي لالتحدد المخطط التمه

)، وهــي "عمــل 92:ص2003والطــرق الرئیســة التــي ستســتخدم فیهــا لتحقیــق هــذه األهــداف (طــالس،
  .)13ص :1985 ،اسة وتوجه نتائجه السیاسة" (هیكلسیاسي تمهد له السیاسة، وتدیر جهده السی

هـدف العـام للحـرب، هـو كسـر إرادة العـدو، وٕاجبـاره علـى تلبیـة الشـروط التـي ومن هنا فإن ال
كـــان یرفضـــها قبـــل الحـــرب، ولكـــل حـــرب أهـــدافها السیاســـیة الخاصـــة، فبعـــد أن تخـــف حـــدة الحـــرب، 

ــــــ ــــــى الظهــــــور حتًم  "اوتظهــــــر عالمــــــات كســــــر إرادة الخصــــــم، " یعــــــود هــــــدف الحــــــرب السیاســــــي إل
  ) .77، ص1988(كالوزفیتز،

  خطة الحرب: -3
التخطــــیط هــــو " عملیــــة تنبــــؤ بمــــا ســــیكون علیــــه المســــتقبل مــــع االســــتعداد لــــذلك المســــتقبل"   

)، وال تكـون الخطـة مناسـبة إال إذا سـارت فـي مراحـل معینـة، "تبـدأ بتحدیـد 128(محفوظ ،ب.ت،ص
الهدف، والحصول على الحقائق والمعلومات، ثم استعراض طرق العمل الممكنة، وتقدیر المشـكالت 

، وحساب االحتماالت المختلفة، ثم الوصول إلى القرار بشأن الطریق الواجـب اتباعـه" التي تعترضها
)، وخطة الحرب ال تختلف عن ذلـك، لكنهـا تعمـل فـي بیئـة خاصـة، تكثـر 129(محفوظ ،ب.ت،ص

: توفرهما في التخطیط للحرب "األولن، البد من أیالمفاجآت، وبالتالي فإن هناك مبدفیها المخاطر و 
وة العــدو كلهــا، إلــى عــدد قلیــل مــن مراكــز الثقــل، أو إلــى مركــز ثقــل واحــد إذا كــان ذلــك إعــادة وزن قــ

، ثم تحدید الهجوم ضـد هـذه المراكـز بأصـغر عـدد مـن المشـاریع، أو بمشـروع واحـد إن أمكـن، اممكنً 
: 1988أي أن المبدأ األول هو التجمیع ما أمكن، والثـاني العمـل بـأكبر سـرعة ممكنـة" (كالوزفیتـز، 

)، وهــذا یعنــي أن علــى الدولــة عنــد دخولهــا للحــرب، أن تنظــر فــي أوضــاع العــدو، فتعمــل 487ص
على إجباره على تركیز قوته في مكان واحد من مسرح العملیات؛ كي ال تضطر الدولـة إلـى تشـتیت 
قواتها، وتوزیعها بحسب انتشار العدو، فیتسبب ذلك فـي ضـعف أدائهـا فـي مسـرح العملیـات، ویمكـن 

لك بالضغط على المواقع الضعیفة لقوات العدو، والتخلص منها، ثم التفرغ لعدد أقل من لها تحقیق ذ
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المواقع، وفي نفس الوقت فإن على الدولة عند دخولها للحـرب أن تعمـل علـى اسـتخدام قواتهـا بشـكل 
  مركز؛ كي توقع في العدو أكبر خسائر ممكنة، وتحقق االنتصار في أقل وقت ممكن .

 وٕاتقانه اإلدارة، من الجانب التطبیقي هو بل اإلدارة الناجحة، أركان أحد العسكري والتخطیط
  األساس . في التلقائیة على شيء یقوم فال النجاح، من االقتراب یعني

 األهـداف تحدیـد علـى القـدرة التـي تـوفر اإلجـراءات مـن العسكري هو مجموعة إن التخطیط
 علـى ویقـوم ومدنیـة، بـل عسـكریة عملیـة كـل أسـاس ،وهـو دقـة ووضـوح بكـل تطبیقهـا مالمـح ورسـم

   :أساسات ثالثة

  .المعلومات جمع .1

  .واألرض السماء دراسة .2

  .والتفكیر والعتاد، والتجهیزات، ت،اواإلمكان العدد حیث من العدو دراسة .3

 )11: 2011(حجازي ،
  العسكري مبادئ ذكرها حجازي في كتاب فلسفة المیدان، وهي : للتخطیط

 فـي التخطـیط سـوء الخسـارة نتیجـة كانـت فـإذا خطـأ، أدنـى التخطـیط یحتمـل أن ینبغـي "ال •
 العسـكریة األمـور فـي التخطـیط سـوء الخسـارة نتیجـة فـإن أو بضاعة، أمواًال  المدنیة األمور
 التخطـیط ألن بالمائـة؛ اصـفرً  یكـون أن یجـب الخطـأ وممالـك، فاحتمـال امـدنً  وربمـا ،اأرواًحـ

   .أمة یتعلق بمصیر هنا

  .العدو نفس مع الخطة نفس تستخدم ال •

 مـن نبـع إذا إال اصـادقً  ال یكـون التخطـیط ألن ،المیـدان ینـزل لـم من یخطط أن یستطیع ال •
   .التجربة

 إذا الخطـة، نفـذ مـن وتغییـر طریقـة التفكیـر، تغییر : وهما بأمرین، فعلیك الخطة فشلت إذا •
   .تغییرهم إدارة المعركة وجب في القادة فشل

 إن یفكر، كیف لتعرف العدو نفسك موضع فضع عسكریة لعملیة الجید التخطیط أردت إذا •
   .علیه للتغلب مفتاح هو أفضل العدو تفكیر إلى الوصول

 دون االسـتبدال وقـانون قـانون االسـتثناء اسـتخدم التنفیـذ وعنـد بـدائل ضـع التخطـیط عنـد •
   .مجامالت

   .تقرر الخطة  أن قبل المرات عشرات وفكر أمامك المیدان ضع •
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 تعمـل ال ألنـك العسـكري، إلـى الجانـب إضـافة اواجتماعًیـ اسیاسیً  ادرسها الخطة وضع عند •
   .ذلك عن بمعزل

 األسـوأ توقـع مـن ألن الواقـع، معطیات أحداث حسب تحدث قد التي االحتماالت أسوأ توقع •
   .األمن نال للخوف استعد من أفضل النتائج، على حصل له وأعد

  ).13-12: 2011النتائج " (حجازي ، أفضل لتحقِّق الجنود أفضل تخیر •

  إدارة مسرح العمليات : -  ثانياً
علـى إعـداد القـواد المسـلحة، وأسـلوب تنفیـذها  ایعتبر مسرح العملیات من أكثر العوامـل تـأثیرً    

إن المقصود بمسرح العملیات الحربیة هو ذلك الجزء من أراضي الدولـة مـع المیـاه ، لمهامها القتالیة 
أو البحـــار المتاخمـــة لـــه ومجالهـــا الجـــوي، والتـــي یمكـــن أن تـــدور علیهـــا االعمـــال القتالیـــة للتجمعـــات 

ـــــــوغ أهـــــــداف الحـــــــرب  االســـــــِتراتیِجیَّة ـــــــة بهـــــــدف بل ـــــــة والجوی ـــــــة والبحری ـــــــوات المســـــــلحة البری ـــــــي الق ف
)، ویعرفــه كالوزفیتــز بــذلك الجــزء مــن منطقــة الحــرب، ولهــذا الجــزء حــدود 190:ص2003(طــالس،

محمیة؛ لذا فهو یتمتع ببعض االستقالل، وقد تكون الحمایة ناجمة عـن قلعـة أو مـانع طبیعـي قـوي، 
أو مســـــــــــــاحة كبیـــــــــــــرة مـــــــــــــن األرض، تفصـــــــــــــل ذلـــــــــــــك المكـــــــــــــان عـــــــــــــن بقیـــــــــــــة منطقـــــــــــــة الحـــــــــــــرب 

تتمثــل فــي الطــرق واألســالیب التــي یســتخدمها  ، وٕادارة مســرح العملیــات)288:ص1988(كالوزفیتــز،
ــك قواتــه وتنقلهــا، وتحدیــد أو تعــدیل وظــائف داخــل مســرح العملیــات،  وتلجــأ  جــیش معــین، فــي تحری
قیادة الجیش إلى التحرك داخل مسـرح العملیـات إمـا بغـرض الـدفاع أو بغـرض الهجـوم، وقـد تضـطر 

  ) .112: ص2008تقتضي ذلك (المغاري، إلى البقاء في مواقعها، إذا رأت أن المصلحة  اأحیانً 

السیاسـیة العلیـا للدولـة حـدود مسـرح العملیـات الحربیـة وقوامـه، مـع  –تحدد القیادة العسـكریة 
  األخذ بعین االعتبار عوامل عدة، أهمها :

 الموقف السیاسي والعسكري .  -أ 

 أهداف الحرب .  -ب 

 الظروف الطبیعیة .  - ج 

 العامل االقتصادي .  -د 

 ).190:ص2003المحتملة لخوض األعمال القتالیة (طالس،الوسائل والطرق   - ه 
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  القتاليةمبادئ احلرب  -ثالثاً 
 ة: هـي مجموعـة مـن المعـاییر العامـة، تـم استخالصـها منـذ زمـن بعیـد بالدراسـمبادئ الحرب

اســـتمرار الدراســـة والتحلیـــل الـــواعي لظـــاهرة  األمـــر الـــذي یتطلـــبالعمیقـــة لتحلیـــل الحـــروب الســـابقة، 
الحــــرب، ارتباطــــًا بــــالتطور التكنولــــوجي والظــــروف المعاصــــرة ؛ للتنبــــؤ بخصــــائص الحــــرب المقبلــــة، 

إلحـــراز النصـــر علـــى العـــدو المنتظـــر بأقـــل خســـائر و وتحدیـــد المتطلبـــات الضـــروریة إلعـــداد القـــوات، 
  )45: 2011(تكتیك عسكري،

ــف مبــادئ الحــرب مــن حــرب أل ــأثر بالمدرســة  اخــرى وفقًــتختل لظــروف الحــرب، كمــا أنهــا تت
التي تنتمي إلیها الدولة، وقد أوضح المغاري مبادئ الحرب الخاصة بإدارة الحرب على  االسِتراتیِجیَّة

  النحو اآلتي:

وردت األلفاظ الدالة على البعد اإلداري بشكل واضح فـي كثیـر مـن مبـادئ الحـرب، فقـد ورد 
ة بعبـارات وألفـاظ مثــل : "الهـدف"، و"الهجـوم"، و"وحـدة األوامـر"، و"االقتصــاد فـي الموسـوعة األمریكیـ

فــــي القـــــوى" و"المنـــــاورة" و"المفاجـــــأة"، "اإلدارة" و"التـــــدمیر"، وأشــــار الیهـــــا لیـــــدل هـــــارت، والموســـــوعة 
العســكریة لألیــوبي بألفــاظ وعبــارات، مثــل : "األهــداف"، و"الوســائل"، و"التخطــیط"، "الحركــة"، و" قــوة 

ـــى "تقیـــیم الحشـــ ـــدل هـــارت قـــد أشـــار إل ـــل إن لی ـــادأة"، و"المفاجـــأة"، "التعـــاون والتنســـیق"، ب د "، و"المب
عـدم تكـرار هجـوم سـبق أن فشـل"، : "األداء"، كأحد مبادئ اإلدارة الحدیثـة، فـي المبـدأ الثـامن، بقولـه 

وجــاء فــي المبــادئ التــي ذكرهــا اللــواء محمــد محفــوظ عبــارات وألفــاظ مثــل، مثــل "فــن إدارة الصــراع"، 
و"األهداف والمهـام"، و"وبنـاء القـوات وتطویرهـا"، و" التوزیـع المناسـب للقـوات"، و"التخطـیط" و"إعـداد 

ذكرهــا اللـواء غــازي ربایعــة جـاءت عبــارة "تبــدیل الدولـة للحــرب"، و"إدارة الحـرب"، وفــي المبــادئ التـي 
العســكریة التــي أشــار إلیهــا  االســِتراتیِجیَّةالقــادة"، كأحــد النشــاطات اإلداریــة للحــرب، أمــا فــي مبــادئ 

اللـواء یاســین ســوید فقـد وردت األلفــاظ والعبــارات الدالـة علــى إدارة الحــرب، مثـل : الحركــة، والهجــوم، 
  ).22:ص2008والتعبئة، والدفاع (المغاري، والحرب الجماعیة، والمرحلیة،

المشـــاكل التـــي تســـتوجب مواجهـــة  ْنفـــاقاألَ  ســـِتراتیِجیَّةأبـــرز االســـتعراض التـــاریخي الســـابق ال
التهدیــد والقتــال مــن تحــت األرض، كمــا ســلط الضــوء علــى أهمیــة بعــض مبــادئ الحــرب التــي تســاعد 

الهجـوم، المفاجـأة ، ، اإلخفـاء والتمویـهفي تحلیـل الحـرب الـدائرة تحـت األرض، وهـذه المبـادئ هـي:  
  .الردع  المناورة،

 : اإلخفاء والتمویه - 1
هي مجموعة اإلجراءات التي یقوم بها المقاتل لالختفاء عن رصد العدو البري والجوي دون 

  ون والشكل لیتالءم مع الطبیعة، ـــــــر اللــــة األرض لتغییـــــع طبیعـــتعطیل المهمة القتالیة واالندماج م
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  )1(م:نت)2015والتقلیل من ظهور األشیاء (عناصر، عتاد، وسائل، تجهیزات) . (المجد األمني،
  في اآلتي: االخفاء والتمویهوتكمن أهمیة 

یوفر األمن والسالمة وهذا ما یسمى بالدفاع السلبي، وهو الدفاع األكثر حمایة واألقل  •
  لحمایة مساویة إلتقان التمویه لدینا. تكلفة، وتكون قوة هذه ا

  یوفر عنصر المباغتة والمفاجأة وهي من أهم عوامل النجاح في أي عمل عسكري. •

  یحرم العدو من الوصول للمعلومة .  •
   مبدأ المباغتة " المفاجأة " : - 2

بمــا فیــه  اال یكــون العــدو مســتعدً  ومكــانٍ  المباغتــة "المفاجــأة" : هــي تنفیــذ العملیــات فــي زمــانٍ 
  )27: 2011الكفایة لمواجهة خصمه . (مذكرات في الفكر العسكري ،

وبأسـلوب یجهلـه، وتنـتج  ،وبصـورة ال یتوقعهـا ،وتعني الظهور أمام العـدو فـي وقـت ال یقـدره
، بشكل ال یتوقعه أو بشكل هو غیر مستعد له، وهـي العدو في مكان أو زمان أو طریقة عن ضرب

أثرًا في الحرب، لما لهـا مـن تـأثیر معنـوي ونفسـي علـى العـدو، ممـا یجعـل من أقوى العوامل وأبعدها 
  )61: 2011االضطراب یدب في عمله وعقله ونفسیته (تكتیك عسكري،

إن المفاجأة المقترنة بالسـریة والتخفـي والخـداع والجـرأة، یمكنهـا أن تغیـر تـوازن القـوى بشـكل 
، ویمكــن )2(:نـت)2015لمتاحـة (الموسـوعة ،حاسـم، وأن تمهـد النتصـارات أضـخم بكثیـر مــن القـدرة ا

ع العدو عن زمان أو مكان المعركة، أو باستخدام سالح حدیث، أو اتحقیق المفاجأة في الحرب بخد
باســتخدام ســالح معــروف لكــن بأســلوب جدیــد، أو عــن طریــق اللجــوء إلــى تكتیكــات جدیــدة، وتعتبــر 

  )197: 1982الخدعة والسرعة والسریة أساس كل مفاجأة (كالوزفیز ،
بید أن مدى نجاح مبدأ المفاجأة یتوقف على طریقة تنفیـذه وسـرعتها بحیـث ال یعطـي العـدو 

  )132م: 2008فرصة أخذ االحتیاطات، أو اإلجراءات المضادة، في الوقت المناسب.(شفیق ،
  وتتحقق المباغتة "المفاجأة" من خالل :

 المبادرة بالعمل في االتجاه الصحیح. •
 العدو. طریقة تخالف توقع •
 ردة فعل العدو تكون معدومة أو غیر مؤثرة تؤدي إلى امتالك زمام المبادرة . •

                                                           
)1(  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5298 تمت الزیارة بتاریخ )م)2/9/2015 

)2 (  p://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/mbadHarb/sec05.doc_cvt.htmhtt   
  )14/6/2015(تمت الزیارة بتاریخ     

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5298
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/mbadHarb/sec05.doc_cvt.htm
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  : الهجوم  - 3

الهجــوم هــو التوجــه إلــى طلــب الخصــم بقصــد مالقاتــه ومقاتلتــه وتــدمیره فــي ســاحات القتــال،   
وتكـــون الغایـــة مـــن الهجـــوم حـــرف أنظـــار العـــدو، وحرمانـــه مـــن المصـــادر الحیویـــة، وكشـــف انتشـــاره 

األرض وتــــــدمیر قــــــوات  اْحــــــِتالل اده وتركیــــــب قواتــــــه، وتكــــــون الغایــــــة مــــــن الهجــــــوم أیًضــــــواســــــتعدا
  ) 34: 2011العدو.(مذكرات في الفكر العسكري ،

إن الهجـوم هـو العنصـر الحاسـم فـي القتـال، بــل هـو عنصـر النصـر، بـدلیل أن األقـوى یلجــأ   
لهجـوم الـذي یقـف علـى إلیه من أجل سحق األضعف وتحقیق النصر، ولهذا یجب فهم جوهر مبـدأ ا

رأس قواعـــد الحـــرب فـــي كـــل التعلیمـــات المیدانیـــة عنـــد كـــل الجیـــوش، ألن الـــدفاع یســـتطیع أن یصـــد 
إال إذا تحـول إلـى هجـوم مضـاد فـي  اویستطیع أن یصـدع هجـوم العـدو، لكنـه ال یكسـب حرًبـ اهجومً 

  )123م: 2008اللحظة المناسبة .(شفیق ،

إال عن طریق العملیات الهجومیة، حیث یمتلك القائد ال تتحقق النتیجة الحاسمة في الحرب 
  البتكار ویفرض إرادته على خصمه. في هذه العملیات عنصر ا

  المناورة: -4

هـــي طریقـــة الحركـــة والنقـــل المـــدروس للقـــوات والنیـــران فـــي زمـــان ومكـــان مناســـبین؛ بقصـــد 
والســریع للقــوات وضــعها فــي وضــعیة متفوقــة علــى العــدو، فمعیــار نجــاح المنــاورة هــو النقــل اآلمــن 

والنیــران، وتحقیــق وضــعیة التفــوق علــى العــدو مــن خــالل االســتغالل األقصــى للقــدرة القتالیــة، ونقلهــا 
  ) 2011إلى نقاط ضعف العدو .(مذكرات في الفكر العسكري :

ینجح العمل القتالي، عندما ُیجبر القائد المعـادي، علـى اتخـاذ قـرارات، كـردود فعـل، وهـو مـا 
ــــك  یتحقــــق بالمنــــاورة بشــــقیها والنیــــران، والتــــي یلــــزم لهــــا خفــــة حركــــة، ومرونــــة فكریــــة وحركیــــة (تكتی

  )94: 2011عسكري،

  وتتحقق المناورة من خالل :

 وجود تشكیلة وٕامكانات وتدریب جید. •

 بالقوى. اضروریً  اتستلزم المناورة الجیدة حشدً  •

 االستفادة القصوى من اإلمكانات في سبیل استغالل نقاط ضعف العدو. •

ـــة، دعـــم ضـــئیل،  • اســـتثمار نقـــاط ضـــعف العـــدو التكتیكیـــة: (انتشـــار خـــاطئ، أخطـــاء تكتیكی
 معنویات ضعیفة) .

 االشتباك مع العدو في بقعة غیر مستعد فیها. •
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  الردع : - 5

إذا لــم یكــن خصــومك متأكــدین مــن الــذي ســیكلفهم العبــث معــك، فلــن یرغبــوا باكتشــاف ذلــك، 
تجعلهـم یفكـرون مـرتین قبـل مهاجمتـك ، یمیـل العـدو العب على مخاوف الناس وقلقهم الغریزي لكـي 

إلى مهاجمتك أكثر إذا رأى أنك هٌش أو ضـعیف، ال یسـتطیعون التأكـد مـن مـدى ضـعفك، یعتمـدون 
علــى االشــارات التــي تصــدر منــك عبــر ســلوكك الحاضــر والماضــي ، إنهــم یســعون إلــى االنتصــارات 

  )41م:2014لى الضعیف الهش.(قاتلوهم،السهلة السریعة وغیر الدمویة ، لهذا السبب ینقضون ع
إن الردع ببساطة هو قلب هذا الوضع، وعكس أي تصور لدیهم عنك بأنك ضعیف وساذج 

  عبر إیصال الرسالة التي تقول إن الحرب معك لن تكون سهلة مثلما ظنوا.
جوهر مبدأ الردع هو: حین یهاجمك العدو أو یهددك علیك أن توضح له أنه سیعاني في 

لمعارك لكنه سیدفع ثمن كل ، قد یكون أقوى منك ، وقد یكون بمقدوره االنتصار في االمقابل
   .انتصار

في ضوء ذلك، كان استعراض مبادئ إدارة الحرب المستخدمة في استراتیجیة األنفاق بهدف 
ث دراسة مدى فاعلیة استراتیجیة األنفاق في مقاومة االحتالل اإلسرائیلي أمرًا جدیرًا باالهتمام، حی

یساهم التركیز على هذه المبادئ في تحقیق الغرض من هذه الدراسة بشكل واضح ال سیما في 
 توفیر معاییر للتقییم.

 والمبـــــادئ القتالیـــــة دارة الحـــــربالجانـــــب النظـــــري إلاســـــتعراض  مـــــن خـــــالل ظهـــــر للباحـــــث
هم فـي تحقیـق الغـرض مـن هـذه سـتحیـث عـدد مـن االسـتنتاجات ، ْنفـاقاألَ  اسـِتراتیِجیَّةالمستخدمة في 

  : في توفیر معاییر للتقییمال سیما  ،بشكل واضح الدِّراَسة
دارة أي حرب في قطاع غزة یجب أن تتواله القیادة السیاسیة والعسكریة من خالل إن إ - 

 .ة وفق خطط لتحقیق أهداف المقاومةمكانات المتوفر وتسخیر كل اإل ،التنسیق
، فالقرار نقطة البدایة واالنطالق خطوات نجاح إدارة الحرب ة هو أولاتخاذ القرارات الصائب - 

 .ٕاجراءات لتحقیق النتائج المرجوةلما بعده من أعمال و 
، لذا على فالحرب تخاض لتحقیق أهداف سیاسیةن الحرب هي استمرار للسیاسة، إ - 

 .أهدفها والتوافق علیهاتحدید المقاومة 
والتنبؤ بما سیكون علیه المستقبل واالستعداد لذلك،  ،على المقاومة التخطیط الجید للحرب - 

، فتعمل على تركیز أوضاع العدونه عند دخول المقاومة الحرب أن تنظر في أوهذا یعني 
تها، قواته في مكان واحد من مسرح العملیات، كي ال تضطر المقاومة إلى تشتیت قوا

 .وتوزیعها بحسب انتشار العدو
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كي توقع في  ؛لحرب أن تعمل على استخدام قواتها بشكل مركزالمقاومة عند دخولها لعلى  - 
 العدو أكبر خسائر ممكنة.

ن مبادئ الحرب تختلف من حرب ألخرى وفقًا لظروف الحرب، ومن خالل االستعراض إ - 
مكن تحدید أهم المبادئ القتالیة المستخدمة في استراتیجیة أالتاریخي والتجارب الحربیة 

، حیث تم تناول تمویه، الهجوم، المناورة، المفاجأة، الصد والمنعخفاء وال: اإلنفاق وهياأل
ها ج علیها مع توضیح أثر وسنعرِّ  ،هذه المبادئ وتسلیط الضوء علیها نظریًا في هذا الفصل

  .ودورها في استراتیجیة األنفاق

 
  خالصة الفصل الثالث

العملیــــــــات نفــــــــاق اســــــــتخدمت فــــــــي التجــــــــارب العســــــــكریة علــــــــى نطــــــــاق واســــــــع فــــــــي إن األ
فــــــي  ومــــــؤخراً  ،الهجومیــــــة والدفاعیــــــة خــــــالل الحــــــربین العــــــالمیتین والصــــــراعات فــــــي كوریــــــا وفیتنــــــام

نفــــاق أســــلوب قتــــالي یــــتم اســــتخدامه ، وكشــــفت دراســــة الجانــــب التــــاریخي أن األلبنــــان وقطــــاع غــــزة
ـــــة  نفـــــاق صـــــالحة للحـــــرب، كمـــــا وتعـــــد األالوالحمایـــــة فـــــي المنـــــاطق غیـــــر لتـــــأمین الحركـــــة والمباغت

صــــــمه القـــــــوي وتوجیـــــــه مكانیـــــــات المتــــــوفرة لـــــــدى الجانـــــــب الضــــــعیف للتغلـــــــب علـــــــى خلإل اً ر تســــــخی
نفــــاق هــــي اســــتغالل للتضــــاریس والطبیعــــة مقابــــل الضــــعف ن فكــــرة األأ، كمــــا ضــــربات موجعــــه لــــه

ــــــى أنهــــــا فــــــي المجــــــال العســــــكري لســــــالح تؤكــــــد تفــــــوق العنصــــــر البشــــــري علــــــى قــــــوة ا، إضــــــافة إل
  .والتغلب على نقاط الضعف

لـــــى الحـــــدود المصـــــریة الفلســـــطینیة كظـــــاهرة عنفـــــاق فـــــي قطـــــاع غـــــزة شـــــأة األنولقـــــد بـــــدأت 
ــــــة ــــــر خبــــــرة التجــــــارب تاریخی ــــــي التخفیــــــف مــــــن ، تراكمــــــت واتســــــعت عب عبــــــاء أكمــــــا اســــــتخدمت ف

نفــــــاق فــــــي الحالــــــة صــــــبحت األأ، و ٕامــــــداده بالوســــــائل القتالیــــــةالحصــــــار المفــــــروض علــــــى القطــــــاع و 
  .نجازات ومغیرة التجاه المواجهةمولدة إلنها تعتبر الفلسطینیة ذات بعد استراتیجي أل

هـــــــذه االســـــــتراتیجیة كـــــــان لهـــــــا أثـــــــر كبیـــــــر فـــــــي بـــــــث روح الفـــــــزع والرعـــــــب فـــــــي صـــــــفوف 
ــــــل االنســــــحاب اإلاالحــــــتالل ومســــــتوطنیه  ــــــات 2005ســــــرائیلي مــــــن قطــــــاع غــــــزة قبی ، وكــــــان لعملی

  سرائیلي باالنسحاب من قطاع غزة .نفاق بالغ األثر في تفكیر االحتالل اإلاأل
فــــــي  م بجانــــــب كبیــــــر مــــــن األهمیــــــة لتغلغلــــــهحظــــــى الیــــــو یدارة اإللمعلــــــوم أن علــــــم ومــــــن ا

زمـــــات الحـــــادة التـــــي تواجههـــــا أي نســـــاني، وبمـــــا أن الحـــــرب نوعـــــًا مـــــن األجمیـــــع أوجـــــه النشـــــاط اإل
، فالبـــــد مـــــن إدارة بلـــــد بمـــــا تحتویـــــه مـــــن تعقیـــــدات ومتغیـــــرات مـــــن أجـــــل الوصـــــول لهـــــدف الحـــــرب

ٕان و  ،إذا كانــــــــت القــــــــرارات التــــــــي یتخــــــــذها القــــــــادة صــــــــائبة إالناجحــــــــة اإلدارة  وال تكــــــــون، ناجحــــــــة
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وبالتــــــالي فــــــإن أول عمــــــل  ،، فــــــالحرب تخــــــاض لتحقیــــــق أهــــــدافالحــــــرب هــــــي اســــــتمرار للسیاســــــة
  .أهدافها ویكون ذلك عمًال سیاسیاً یؤخذ في أي حرب هو تحدید 

ــــــد دخولهــــــا للحــــــرب أن تنظــــــر فــــــي أوضــــــاع العــــــدو، كمــــــا أنــــــه یتوجــــــب     علــــــى الدولــــــة عن
ــــى ــــات؛ كــــي ال تضــــطر  فتعمــــل عل ــــي مكــــان واحــــد مــــن مســــرح العملی ــــه ف ــــز قوت ــــى تركی ــــاره عل إجب

ســـــبب ذلـــــك ضـــــعف أدائهـــــا فـــــي یالدولـــــة إلـــــى تشـــــتیت قواتهـــــا، وتوزیعهـــــا بحســـــب انتشـــــار العـــــدو، ف
مســــــرح العملیــــــات، ویمكــــــن لهــــــا تحقیــــــق ذلــــــك بالضــــــغط علــــــى المواقــــــع الضــــــعیفة لقــــــوات العــــــدو، 

واقـــــع، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت فـــــإن علـــــى الدولـــــة عنـــــد والـــــتخلص منهـــــا، ثـــــم التفـــــرغ لعـــــدد أقـــــل مـــــن الم
دخولهــــــا للحــــــرب أن تعمــــــل علــــــى اســــــتخدام قواتهــــــا بشــــــكل مركــــــز؛ كــــــي توقــــــع فــــــي العــــــدو أكبــــــر 

  .خسائر ممكنة، وتحقق االنتصار في أقل وقت ممكن

من خالل االستعراض التاریخي والتجارب الحربیة أمكن تحدید أهم المبادئ القتالیة 
وهي: اإلخفاء والتمویه، الهجوم، المناورة، المفاجأة، الصد  ،األنفاق المستخدمة في استراتیجیة

  .والمنع

  

  



  

   

 م2014 َغزَّةالفلسطینیة لحرب  الُمقاَوَمةإدارة : المبحث األول

 م2014 َغزَّةفي حرب  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة: المبحث الثاني 
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2014 

  تقدیم 
 2/6/2014التوافق الفلسطینیة برئاسة رامي الحمد اهللا في بعد تشكیل حكومة   

ن األمنیة والسیاسیة عدم إجراء و سرائیلي المصغر للشؤ ، قرر المجلس الوزاري اإل:نت)2014(وفا،
أي مفاوضات مع الحكومة الفلسطینیة الجدیدة كونها مدعومة من حركة حماس، وتخویل رئیس 

، )3/6/2014یام،(األوزراء االحتالل صالحیة فرض عقوبات إضافیة على السلطة الفلسطینیة
الفلسطینیة،  "إسرائیل" بتدشین حملة تحریضیة واسعة ضد حركة حماس وحكومة التوافقوشرعت 

سرائیلي عند التهدید اللفظي، بل قامت بأفعال عدوانیة علها تقضي على اتفاق ولم یتوقف الفعل اإل
سرائیلي بتنفیذ عملیة قام سالح الجو اإل 11/6/2014المصالحة وتُفشل حكومة التوافق؛ ففي 

شمال قطاع غزة استهدفت محمد العاوور وهو من عناصر السلفیة الجهادیة والذي یتهمه اغتیال 
: 2015(قاسم،شهر األخیرة التي سبقت اغتیاله جهاز الشاباك بإطالق العدید من الصواریخ في األ

58(.  

وعقب اختفاء ثالثة مستوطنین في مجمع مستعمرات غوش عتصیون القریبة من الخلیل 
ًال إن قائاستغل نتنیاهو اختفاء المستوطنین للتحریض على اتفاق المصالحة ، 12/6/2014في 

مازن وحماس یفتح الباب لسلب حماس السلطة والسیطرة على یهودا  "التحالف الذي عقد بین أبي
  .).58: 2015(قاسم، "والسامرة (الضفة الغربیة)

ي منطقة حلحول ، ف30/6/2014وبعد عثور "إسرائیل" على جثث المستوطنین الثالثة في   
، سارع االحتالل إلى اتهام حماس بقتلهم بالرغم من عدم وجود أدلة تشیر إلى شمال مدینة الخلیل

، وقال نتنیاهو إن حركة حماس مسؤولة عن مقتل المستوطنین وستدفع ثمن ذلك أو الخلفیةالقاتل 
  .):نت2014(الحیاة الجدیدة،

غارة جویة على قطاع غزة ، كما قامت  34سرائیلي شّن سالح الجو اإل 1/7/2014وفي 
، وفي مناطق متفرقة في جنوب "إسرائیل" صواریخ سقطت في 6المقاومة الفلسطینیة بإطالق 

  .مقاومین من القسام 7إلى استشهاد نفذ االحتالل تسع غارات أدت  7/7/2014

علیها اسم  ، أطلقرائیلي عملیة عسكریة ضد قطاع غزةسبدأ الجیش اإل 8/7/2014وفي  
الجرف الصامد" وقال إنها ستستهدف قدرات ومصالح المقاومة ، ردًا على استمرار إطالق "

  .)59: 2015(قاسم،سرائیلیة الصواریخ باتجاه البلدات اإل
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سرائیلیة بقصف صاروخي استهدف في غزة بالرد على االعتداءات اإل باشرت المقاومة
سرائیلیة، استمرت ووسعته لیشمل معظم المدن اإلالمستعمرات الواقعة في منطقة غالف غزة، 

سرائیلي المقاومة الفلسطینیة في القصف الصاروخي حتى بعد أن صادق المجلس الوزاري اإل
وفي هذا الیوم بدأت تبرز  ،طالق الحرب البریة على قطاع غزةإعلى  17/7/2014المصغر في 

  .خلف خطوط العدو في موقع صوفا العطنفاق فكانت عملیة استعملیات المقاومة باستخدام األ

وخالل الحرب على َغزَّة، اتضح أهمیة اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق، بعدما شنت الُمقاَوَمة من داخلها 
عدة عملیات تسلل خلف خطوط الجیش اِإلْسرائیلّي العامل في القطاع، وكانت عملیات مؤثرة 

ج قسامیون من فوهة نفق إلى خارج و خر یظهر  اتصویرً نشرت الُمقاَوَمة  وقد، "إسرائیل"وقاسیة على 
وهاجموا معسكًرا للجیش اِإلْسرائیلّي، قبل أن تظهر اللقطات الالحقة رجال الَقّسام  ،حدود َغزَّة

ویحاولون خطفه، ثم یعودون مجدًدا من فتحة النفق إلى  ،یدوسون رأس أحد الجنود على األرض
خضم إعالن الجیش اِإلْسرائیلّي تحقیقه إنجازات كبیرة كان هذا في  )1(م:نت)2014زبون،(َغزَّة. 

 .وارتفعت المطالبات عالًیا من أجل التحقیق بالفیدیو "اإلهانة" على صعید تحیید األَْنفاق،
  م:نت)2014(زبون،

، ألن ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةاالعتماد على بالفلسطینیة  الُمقاَوَمةقرار قیادة  یرى الباحث أن
 ْسرائیليّ یعرفون أنهم سیجدون صعوبة في القتال أمام الجیش اإلِ  الُمقاَوَمةلدى  االسِتراتیِجیَّةواضعي 

مزایا محدودة في التعامل به من یتمتع  وماعلى سطح األرض، لما یمتلكه من تطور تكنولوجي، 
من  الُمقاَوَمةین الفلسطینیة خصصت لتمك الُمقاَوَمةالتي تتبعها  االسِتراتیِجیَّة، هذه ْنفاقمع األَ 

أفضلیة ومیزة لصالحها  فوق األرض أمام مقاومتها إلى ْسرائیليّ تحویل التفوق العسكري للجیش اإلِ 
  .تحت األرض

  

  

  

  

  

  

                                                           

)1  (http://aawsat.com/home/article/158271  تمت الزیارة بتاریخ)م)10/7/2015 

http://aawsat.com/home/article/158271
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2014 

  مقدمة
 ،على اختالف فصائلها ،َغزَّةالفلسطینیة في  الُمقاَوَمةم أن 2014 غزة حربأظهرت 

من الرجال المسلحین،  األفً  40 وتتفاوت تقدیراتها العددیة بین المئات واآلالف بمجموع ال یتجاوز
منذ زمن، ویبدو أنها أخذت  "إسرائیل"أنها أعدت نفسها على كل األصعدة للمواجهة الشاملة مع 

، فلما ْحِتاللواستعدت لجولة حتمیة قادمة مع اال ،2012و 2009العبر من الحربین السابقتین 
  1:نت)2014(العزوني،تعاملت معها بجاهزیة عالیة . 2014فرضت علیها الحرب في تموز/یولیو 

البنیة نجحت في تطویر  الُمقاَوَمةرغم سنوات الحصار الخانق وضعف اإلمكانات، إال أن 
من حیث القیادة والسیطرة واألدوات والتنظیمات العملیاتیة  متكامًال  اصبح نظامً تلقواتها ل ةالعسكری

واللوجستیة الداعمة، ومن حیث البنى التحتیة اللوجستیة والدفاعیة والهجومیة؛ ال سّیما بناء شبكة 
. (مركز دراسات وأنظمة اتصال وتكنولوجیا معلوماتبناء أنظمة دفاعیة استخباریة ل، إضافة ْنفاقاألَ 

  )2015الشرق االوسط، 
في نتائج الحرب على األرض،  امهمً  ام، دورً 2014 َغزَّةلحرب  الُمقاَوَمةشكلت إدارة 

 الُمقاَوَمةٕاعداد و للحرب في جوانب رئیسیة هي : قرار الحرب، وتحدید أهدافها،  تهاوتمثلت إدار 
ضمنها  منو اختیارها الستراتیجیات القتال  الهذه الحرب، وأخیرً  َغزَّةنفسها وٕاعداد مرافق قطاع 

في إضعاف تأثیر كل من  االتي ساهمت عملیً ، التهدید االستراتیجي األبرز ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة
وحولتهما من تهدید استراتیجي إلى مشكلة تكتیكیة باإلمكان  ،ةْسرائیلیّ سالح الجو والمدرعات اإلِ 

الردع، المناورة، تقلیل  ، المفاجأة،التمویه واالستتار : تقلیص تأثیرها عبر توظیف مبادئ الحرب
  القوات .
  قرار احلرب  -أوالً

  قرار احلرب لدى املقاومة الفلسطينية :
 تعلى الرغم من أن الحرب ُفرضت علیها، إال أنها حاولففیما یتعلق بالُمقاَوَمة الفلسطینیة، 

قدمت كل  فقیادة الُمقاَوَمة ارتأت أنها لم یعد أمامها ما تخسره،و توظیفها للخروج من أزمتها؛ 
نجاز المصالحة الداخلیة لكي تتخلص من التبعات الثقیلة لحكمها لقطاع َغزَّة، إلالتنازالت الممكنة 

  في ظل تدهور األوضاع االقتصادیة والمعیشیة للجمهور الفلسطیني في القطاع. 

                                                           
   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/27/349269.html 2014)  الحرب االسرائیلیة على قطاع غزة 1(

 5/1/2016تمت الزیارة بتاریخ (     

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/27/349269.html
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كل حرب ظروفها وأسبابها التي تفرض واقع الحرب وواقع ما بعد الحرب، ولو أردنا ل
 )1(:نت)2014(القدرة ، لحرب یمكن إیجازها في التالي:ومة لالتي دفعت المقاسباب األالوقوف على 

انتهت جولة المفاوضات األخیرة  ، حیثفشل المفاوضات والواقع السیاسي المتأزم في إسرائیل .1
في ؛ دون التوصل إلى أي تفاهمات برعایة أمریكیة الوطنیة الفلسطینیة وٕاسرائیل لطةبین الس

بسبب التعنت والرفض  تعثرت المفاوضاتوبالتالي  ،محاولة للوصول إلى اتفاق سالم
طالق الدفعة إبعد أن رفضت إسرائیل  ،إلى طریق مسدود ووصلتاإلسرائیلي في كافة الملفات، 

مع نهایة شهر  - مفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة للحمل تجمید  حیثالرابعة من األسرى، 
 . 2014بریل أ

اتفاق المصالحة وتشكیل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد اهللا، وهذا السبب  .2
حراج رئیس الوزراء إسرائیل من اتفاق المصالحة بین فتح وحماس، وبالتالي إمر أدى إلى تذ
 بنیامین نتنیاهو أمام حكومته الیمینیة المتشددة.اإلسرائیلي 

 استمرار الحكومة اإلسرائیلیة في االستیطان في المناطق الفلسطینیة المحتلة. .3
من العقوبات االقتصادیة  المزید، وفرض إسرائیل الفلسطینییناستمرار تضییق الخناق على   .4

 والمالیة على السلطة الفلسطینیة.
وكذلك عملیات العنف من جانب القوات  ،ئیلیة ضد قطاع غزةاستمرار الغارات اإلسرا  .5

اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین في الضفة الغربیة والقدس، وتزاید أعمال العنف من جانب الیهود 
 المتطرفین ضد الفلسطینیین.

غالق المعابر، ضمن السیاسة اإلسرائیلیة العقابیة تجاه قطاع غزة، إ الحصار، و استمرار   .6
 .2012رف اإلسرائیلي لما تم التفاهم علیه ضمن بنود التهدئة وتراجع الط

وقد جاء الحدث األبرز الذي سارع في تأجیج الوضع في الكل الفلسطیني، وهذا الحدث مركب  .7
وما كان لها من صدى شعبي  ،ضراب األسرى في سجون االحتاللإذو شقین، األول: قضیة 

 .كبیر
حادثة اختفاء المستوطنین الثالثة في مدینة الخلیل والعثور علیهم قتلى بعد فترة، خلط األوراق   .8

وتم اعتقال نواب من  ،فتم استباحة الضفة الغربیة بأكملها ى األرض،عل اً جدید اً وفرض واقع
المجلس التشریعي عن حركة حماس، في محاولة لتفریغ الضفة من قیادات حماس، إلى جانب 

عطاء الید الطولى إ ، و 2011ال من تم تحریرهم ضمن صفقة تبادل األسرى مع حماس اعتق
  .لعربدة المستوطنین تحت حمایة الجیش اإلسرائیلي

                                                           
)1  (http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=32663 ) 7/1/2016تمت الزیارة بتاریخ( 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=32663
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  : قرار احلرب لدى االحتالل االسرائيلي
قرار الحرب له أسبابه وموجباته، وكل المؤشرات تفید بأنه كان معًدا مسبًقا لدوافع ورغبات 

قة، كان حاسًما، واتخذ وسط تأیید شعبي ِإْسرائیلّي ورغبة جامحة بالقضاء على قوة ِإْسرائیلّیة مسب
  الُمقاَوَمة في َغزَّة، وتفكیك الوحدة الفلسطینیة الداخلیة.

  لدیه و أساس،  قرار الحرب في الكیان بالضرورة من رئیس الحكومة بشكلٍ یتخذ 
مجموعة من األجسام الدستوریة والقانونیة والحكومیة، أهمها المجلس األمني المصغر للشؤون 

  .جانب المؤسسة األمنیة والعسكریةبالسیاسیة واألمنیة، ثم المطبخ السیاسي واألمني، 
 )1(م:نت)2014(أبو عامر،

، ثالث أكبر مواجهة عسكریة تندلع بین الكیان َغزَّةعلى  "إسرائیل"تعد الحرب التي شنتها 
في  َغزَّةمنذ أن انفردت حركة حماس بإدارة شؤون قطاع  ،في القطاع الُمقاَوَمةالصهیوني وحركات 

ولقد ُشّنت هذه الحرب في أعقاب تحوالت كبیرة طرأت على البیئة اإلقلیمیة،  ،2007یولیو/تموز 
نوفمبر/تشرین  فيظروف حرب "عمود السحاب" جعلت ظروف هذه الحرب تختلف كثیًرا عن 

. أن یؤثر على نتائجها، وهذا ما وجد انعكاسه على مسار الحرب، ویفترض 2012الثاني 
  )2(:نت)2014 ،(النعامي

ه أن التحوالت مفادُ  انطلقت من افتراضٍ  َغزَّةعندما اتخذت إسرائیل قرار الحرب على 
في أضعف  الُمقاَوَمةاإلقلیمیة التي شهدتها المنطقة خالل األعوام الثالثة الماضیة، جعلت 

دون أن تأخذ بعین االعتبار إمكانیة حصول  لهاما أغراها بالمبادرة لتوجیه ضربات مأوضاعها، 
یقلص من قدرة هذا اإلسناد كان یمكن أن و على إسناد سیاسي من أطراف إقلیمیة،  الُمقاَوَمة

  :نت).2014النعامي ،( "إسرائیل" على تحقیق أهدافها 

 عبرالفلسطینیة،  الُمقاَوَمةراهنت "إسرائیل" كثیًرا على عوائد الحرب التي شنتها القاهرة على 
ما جعل مخصوًصا الصواریخ، و  ،التي یتم عبرها تهریب السالح للمقاومة في القطاع ْنفاقتدمیر األَ 

ة تتوقع عشیة الحرب أن یكون لدى حماس كمیة محدودة من الصواریخ، ْسرائیلیّ االستخبارات اإلِ 
افتراض مفاده أن  الحرب من خالل "إسرائیل" كما شنت، یصل أبعد مدى لها حتى منطقة تل أبیب
وقدراتها ما یمّكنها من توجیه ضربات تشل قدرات  الُمقاَوَمةلدیها من المعلومات االستخباریة حول 

  )3(:نت)2014النعامي ،( العسكریة  الُمقاَوَمة

                                                           
)1  (http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5781  یارة بتاریخ تمت الز)م)19/6/2015  

)2  (http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/20147229328117947.htm )19/6/2015(م 

  نفس المرجع السابق  ) 3(

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5781
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/20147229328117947.htm
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 :م 2014 َغزَّةهناك أربعة أسباب رئیسة خلف قرار الحرب على 

ال  "إسرائیل"، وحرصه على إظهار أن التزامه بأمن )نتنیاهو(التحالف الحكومي الذي یقوده  -1
  .حلفائه من الیمینیقل عن التزام 

بعدد من الدول العربیة، التي تقود منذ شهور حملة  "إسرائیل"التحالف اإلقلیمي الذي ربط  -2
ْسالمواسعة ضد قوى  ْسالمفي محاولته اقتالع حماس والقوى ، السیاسي اْإلِ یة المسلحة اْإلِ

أن یقوم بدوره في  )نتنیاهو(، أو إضعافها بصورة فادحة على األقل، فأراد َغزَّةفي قطاع 
ْسالمموسم الحرب اإلقلیمیة الشاملة على القوة    .وتعزیز تحالفاته العربیة ،یةاْإلِ

من قرار رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس  )نتنیاهو(عملیة السالم المتعثرة، وغضب  -3
؛ فقد أصبح واضًحا وتشكیل حكومة التوافق الوطني ،ماسلمصالحة مع حلالذهاب 
فاق المصالحة ، یعمل على إحیاء تصنیف حماس كمنظمة إرهابیة، والربط بین ات(نتنیاهو)

 .وادعاء عدم وجود شریك فلسطیني في عملیة السالم
ة التي ترى في الحرب الدوریة النهج الوحید لتحجیم إمكانات ْسرائیلیّ سیاسة الحكومة اإلِ  -4

  )1(م:نت)2014(مركز الجزیرة للدراسات، التسلیحیة الُمقاَوَمة
  

  أهداف احلرب : -ثانياً
 االسِتراتیِجیَّةتقییم الموقف بعد انتهاء العملیات العسكریة؛ علینا أن نحدد األهداف من أجل 

الدقیقة لمجریات  ةمتابعالمن خالل و "  و "الفلسطیني"، عسكریة أو سیاسیة؛ ْسرائیليّ لطرفین؛ "اإلِ ل
(مركز أطلس للدراسات ، تقسیم أهداف الحرب على النحو التالي:  یمكن ،م2014 َغزَّةحرب 
  )2(:نت)2014

  :ْحِتاللاألهداف العسكریة لال -أوًال 
 والتعّرف على قدراتها العملیة. ،الُمقاَوَمةجّس نبض  .1

  . ْنفاقالقضاء على تهدید األَ  .2

وصمود الجبهة  ،القبة الحدیدیة على وجه الخصوص ،اختبار منظومات العدو الدفاعیة .3
  الداخلیة.

                                                           
)1(http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.htm  تمت

  م)2/7/2015(الزیارة بتاریخ 

)2 ( /gEw7sWhttp://goo.gl ) 2/7/2015تمت الزیارة بتاریخ( 

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.htm
http://goo.gl
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  ومنع تراكم الخبرات لدیها. ،الُمقاَوَمةضرب أكبر قدر من مقّدرات  .4

 . َغزَّةة على طول الحدود مع قطاع ْسرائیلیّ على المناطق اإلِ  الُمقاَوَمةوقف هجمات  .5

 . الُمقاَوَمةترمیم قوة الردع في مواجهة حركات  .6

 ونشطائها . الُمقاَوَمةالمس بأكبر عدد من قادة  .7

  )1(:نت)2014(مركز أطلس للدراسات ،  :ْحِتاللاألهداف السیاسیة لال -اثانیً 

اكتساب شرعیة في المحیط العربي؛ وبالذات المحیط الجدید اآلخذ بالتشّكل بعد الربیع  .1
  العربي.

 .اوعربیً  اوجعلها حالًة منبوذًة فلسطینیً  ،لشرعیتها الُمقاَوَمةسلب  .2

  توظیف الحرب في إعاقة تطبیق المصالحة بین حركتي فتح وحماس . .3

بعد الثورة، وحدود ضبط النفس لدى القیادة  "إسرائیل"طبیعة العالقة بین مصر واختبار  .4
  المصریة وشعبها بعد االنقالب العسكري .

العسكریة الفائقة؛ بل  "إسرائیل"بّث رسائل لإلیرانیین ولحزب اهللا؛ لیس فقط حول قدرات  .5
 استعدادها لإلقدام على مخاطرة الحرب الشاملة. اأیضً 

؛ والتي "إسرائیل"و َغزَّةسي بدیل عن فكرة الشریط الحدودي بین قطاع إیجاد حّل سیا .6
 سقطت بعد استخدام صاروخ "الكورنیت".

للحفاظ على حكمها  الُمقاَوَمةكبح جماح أنشطة لالمستمر بدفع حركة حماس  "إسرائیل"حلم  .7
 .َغزَّةب

وتقلیص قدرتها على  ،وٕافقادها ثقتها بنفسها ،الُمقاَوَمةالمّس بالروح المعنویة لفصائل  .8
 ."إسرائیل"المشاركة في معارك مستقبلیة ضد 

  )2(:نت)2014(مركز أطلس للدراسات ،  األهداف العسكریة للمقاومة: -اثالثً 

بتحقیقها یمكن القول داف، و من األه لنفسها مجموعةً  الُمقاَوَمةوضعت مع بدایة المعركة؛ 
  ومن تلك األهداف:  ،قد كسبت المعركة الُمقاَوَمةبأن 

  منع العدو من تحقیق أهدافه. .1

                                                           
)1( http://goo.gl/gEw7sW ) 2/7/2015تمت الزیارة بتاریخ( 
 .نفس المرجع السابق )2(

http://goo.gl/gEw7sW
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  لوضع حٍد لها. اة؛ تمهیدً ْسرائیلیّ إفشال الهجمة اإلِ  .2
 تحویل القّوة الكامنة في هذه الحرب لطاقٍة تساهم في إبقاء الصراع مع المحتل ُمشتعًال  .3

  حتى تحریر كامل التراب الفلسطیني.

 ااجتماعیً –من تدمیر قدرة المجتمع الفلسطیني على الصمود واالستمرار  "إسرائیل"منع  .4
من التقاط  الشَّْعببهدنة تمكن  َغزَّةبل إنهاء الحرب على  - اوتعلیمیً  اواقتصادیً  اوسیاسیً 

 . الُمقاَوَمةاألنفاس وفق الشروط التي تضعها 

  

  :نت)2015فلسطین الیوم،( األهداف السیاسیة للمقاومة: - ارابعً 
  .الُمقاَوَمةتعزیز شرعیة  .1

  تجدید الحق الفلسطیني على أرضه والتأكید على ذلك الحق. .2

  تجییر مقدرات األمة لتحقیق حّق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني. .3

ْسالمو   باألمتین العربیة الشَّْعبو  الُمقاَوَمةربط  .4   یة.اْإلِ

 وٕافقاده الشرعیة الدولیة أو اإلقلیمیة على األقل. ،ْحِتاللالتأكید على عزل اال .5

  

  خطة احلرب  -ثالثاً
–) 2009- 2008(عام  يمنذ انتهاء حرب َغزَّةبدأ التخطیط واإلعداد للحرب على قطاع 

أهدافها من هذه الحروب، وٕان المتتبع للحرب  "إسرائیل"التي لم تحقق  َغزَّةعلى قطاع  )2012(
"تكتیكات" قتالیة متقادمة،  على تعتمد الُمقاَوَمةة ضد ِإْسرائیلیّ وما وضع لها من خطط  ،َغزَّةعلى 

ال تتناسب مع الظروف الجدیدة المتمثلة  "إسرائیل"تبرهن على أن قسما من الطرق المعتمدة من قبل 
و  "سرائیلإ"، فكانت خطة الحرب التي استخدمتها لخططها وتكتیكاتها العسكریة الُمقاَوَمةفي تطویر 

  )1(:نت)2014(یوسف، :التي استخدمتها على النحو التالي الُمقاَوَمة

  ة ْسرائیلیّ اإلِ خطة الحرب  -أ
                            :ـ ب َغزَّةة التي استخدمتها في حربها على قطاع ْسرائیلیّ تتلخص خطة الحرب للقوات اإلِ 

                                                           
)1   (http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632  تمت الزیارة بتاریخ)10/11/2015( 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632
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استخدام واسع وشدید لكثافة النیران والقوة الجویة الضاربة التي تقوم بقصف آالف من بنك  .1
الُمقاَوَمة، األهداف؛ بقصد إیقاع عدد كبیر من الشهداء في صفوف المدنیین، للضغط على 

 السالح الجوي بشكل مفرط بالقوة . "إسرائیل"واستخدمت 

من المناطق كما حصل في الشجاعیة وحي تنفیذ تكتیك سیاسة األرض المحروقة في كثیر  .2
 التفاح وشرق خانیونس ورفح.

ضخمة من كافة األسلحة بلغت  احشودً في معركتها  "إسرائیل"كثافة حشد القوى: زجت   .3
حراز نصر سریع في حربها على إل )مشاة –دبابات  –بحریة  –طیران (ألف جندي  70

 في القطاع. الُمقاَوَمة

أسلحة بین  احیث كانت خطة نیران العدو منسقة جیدً  ،النیران التنسیق بین مختلف مصادر .4
 .الطیران و المدفعیة و البحریة والمشاة

   .حراز نصر سریع ألسباب سیاسیةإل اونهارً  القتال لیًال  .5

، واستهداف المدنیین في َغزَّةالتدمیر الكامل للبنیة التحتیة للقرى والمخیمات والمدن في  .6
واألماكن اآلهلة بالسكان، بصرف النظر عن األهداف العسكریة  القتل، والتدمیر للمباني

   .البحتة

القنابل  – 15و  16استخدام أسلحة حدیثة وتجربتها في هذه الحرب مثل طائرات إف  .7
قنبلة من هذا النوع في  120 ألقیتحیث  ،واستخدام قنابل بوزن طن، الفراغیة والعنقودیة 

 . )1(م:نت)2014حي الشجاعیة ( یوسف،

  :الفلسطینیة الُمقاَوَمةخطة  - ب
م، مستفیدة من دروس الحروب 2014 َغزَّةالفلسطینیة خطتها في حرب  الُمقاَوَمةأعدت 

م، فقد أعدت دراسات مستفیضة في عدة مجاالت على مستوى 2012م، 2008السابقة وخاصة 
ووسائلها، بغرض تحدید أوجه القصور، والخروج  الُمقاَوَمةالتكتیك العسكري، واألرضي، وقوات 

  بالدروس المستفادة .
أن  الُمقاَوَمة، واقتضت خطة ْسرائیليّ كما درست مواطن القوة التي تمتع بها الجیش اإلِ 

العسكریة وخاصة سالح الطیران،  في العدید من عناصر القوة علیهاة تتفوق ْسرائیلیّ القوات اإلِ 
طینیة بوضع أفضل أسالیب القوة العسكریة في مسرح العملیات ( احطیط الفلس الُمقاَوَمةفبدأت 

  م : مقابلة).16/3/2015،

                                                           
 )1  (  http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632  تمت الزیارة بتاریخ)م)23/7/2015 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632
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تناسب جغرافیة قطاع عزة  بحیث، أبرز مالمحها ظهرت ،وعندما وضعت خطة الحرب
    )1(:نت)2014(یوسف، : بعمل اآلتي الُمقاَوَمةوبدأت 

واإلعداد  "إسرائیل"ٕالى عمق األراضي التي تحتلها و  ،َغزَّةفي كل منطقة في قطاع  ْنفاقحفر األَ  •
 . ْنفاقحرب األَ  سِتراتیِجیَّةال

ة بتكتیك حرب الصواریخ، ولذلك قامت الفصائل الفلسطینیة ْسرائیلیّ ضرب الجبهة الداخلیة اإلِ  •
معظم وخاصة الصواریخ بعیدة المدى التي تغطي  ،بشراء الصواریخ وتصنیعها بكافة األنواع

                          ."إسرائیل"األراضي التي تسیطر علیها 

بناء قدرات متعددة على إعاقة وتدمیر قوات الجیش، ولذلك بدأت بتصنیع العبوات الناسفة  •
شدیدة االنفجار، وشراء وتصنیع كثیف لقذائف الصواریخ المضادة للدروع، ومنذ انتهاء حرب 

ْسالمباشرت حماس والجهاد  2012 بشراء وتصنیع راجمات الصواریخ  خاصٍّ  ي بشكلٍ اْإلِ
 . وخاصة التدریب لمختلف أذرع قواتهم المسلحة ،وتعزیز مختلف قدراتهم العسكریة

  )2(م:نت)2014(یوسف،
 

  : إعداد القطاع للحرب  رابعاً
في  )3(فور انتهاء حرب حجارة السجیل ام، مبكرً 2014 َغزَّةبدأ االستعداد لحرب   

تي اعتمدت بناء وتنمیة القدرات القتالیة، العبر عدیدة،  م، وأخذ أشكاًال 2012نوفمبر/تشرین الثاني 
في مرحلة  الُمقاَوَمة: القائد، والمقاتل، والسالح، لذلك كان تركیز قیادة  على ثالث ركائز أساسیة

والذي یملك  اقاتل المدرب جیدً ، والماوعملیً  اوعلمیً  اعلى خلق القائد المؤهل معنویً  ااإلعداد منصبً 
  والجاهز للعمل بكفاءة . اقتالیة عالیة .. ثم السالح المصان جیدً  اروحً 

 َغزَّةفي قطاع  على إعداد البنیة التحتیة، ووظفت كل األدوات العاملة الُمقاَوَمةكما ركزت   
حرب لل َغزَّةسار إعداد قطاع و ، هاعلى تحقیق أهداف ةللحرب، وقادر  ة اكون مهیً تمن وزارات وأجهزة ل

 ،على الصمود اقادرً  الشَّْعب، بما یبقي اواقتصادیً  اومعنویً  اوشعبیً  اسیاسیً  ته بمضمونه الشامل بتهیئ
التي تضمن استمرار العمل  َغزَّة، مع اتخاذ اإلجراءات من قبل الحكومة في اوبالمقام األول عسكریً 

                                                           
) 1(   h p://www.amad.ps/ar/?Ac on=Details&ID=34632  تمت الزیارة بتاریخ)10/11/2015( 

)2   (http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632  تمت الزیارة بتاریخ)م)23/7/2015  

عامود  ، یطلق علیها الجیش اإلسرائیليقطاع غزة على الجیش اإلسرائیلي كان حرب شنها 2012الحرب على غزة )  (3
حركة  أحد قادة أحمد الجعبري بمقتل 2012 نوفمبر14 في بدأت رسمیا . ענן עמוד מבצע :بالعبریة ب السحا

  .ارة السجیلوردت علیها الفصائل الفلسطینیة بعملیة حج في قطاع غزة حماس

http://www.amad.ps/ar/?Ac
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632
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: م16/3/2015( احطیط ، . ن قبل جهات االختصاصم االسلیم وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقً 
  مقابلة).

وركزت في إعدادها  ،ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللنفسها لصراع غیر متكافئ مع اال الُمقاَوَمةأعدت   
 /، وبحلول یولیواالسِتراتیِجیَّة ْنفاقعلى ثالثة عناصر أساسیة: القوة الصاروخیة، قوات النخبة، واألَ 

صاروخ التي تتكون باألساس من األسلحة  6000 الُمقاَوَمةترسانة  "إسرائیل"م قدرت 2014تموز 
قصیرة المدى، مع المئات من الصواریخ متوسطة المدى وعشرات الصواریخ بعیدة المدى القادرة 

  ) .17-16: 2015، كورتسما بعد حیفا في شمال فلسطین المحتلة (لللوصول 

ذه الحرب من خالل نظام اإلطالق وتخزین كانت القوة الصاروخیة معدة بشكل جید له
في تراكم قواتها البریة، وأعدت هذه  اكبیرً  اوبذلت جهدً  ،الُمقاَوَمةوتحریك تحت األرض، كما جهزت 

 ،في ساحة المعركة الدفاعیة على نشر العبوات الناسفة الُمقاَوَمةالقوات للهجوم والدفاع، فعملت 
اعیة، ونشرت وحدات الدروع ووحدات الهاون والقناصة، وتحویل المناطق السكنیة إلى مناطق دف

نفسها للحرب، حیث استخدمت في إخفاء القیادة  الُمقاَوَمةفي تحضیر  ارئیسً  امكونً  ْنفاقوكانت األَ 
  ) .31: 2015، كورتسواألسلحة والذخیرة واالتصال والتواصل والعملیات الدفاعیة والهجومیة (

  

  ملسرح العمليات :املقاومة  : استراتيجيات القتال وإدارة  خامساً
إدارة مسرح العملیات تتمثل في الطرق واألسالیب التي یستخدمها جیش معین في تحریك   

قواته وتنقلها، وتحدید أو تعدیل وظائفها داخل مسرح العملیات؛ بغرض تحقیق أهداف الحرب، وقد 
اخل مسرح العملیات، إما بغرض الدفاع، أو بغرض الهجوم، وقد إلى التحرك د الُمقاَوَمةلجأت قیادة 
  إلى البقاء في مواقعها، إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك . اتضطر أحیانً 

نحن أمام نظام عسكري أكثر من نظام مقاومة، نظام متمایز بمكوناته كلها، نظام قیادة   
الدعم اللوجستي، ، ت المساندة موجودةكل مكونات العملیا، وسیطرة، أداء عملیاتي، إدارة عملیات

 ،داء العام للمقاومةخر في األآأو ب االلكتروني، االستخبارات، كانت حاضرة ومؤدیة دورها بشكل
، وثبت ذلك من خالل النتائج التي أظهرتها العملیات خالل اأداًء متمیزً  الُمقاَوَمةمما جعل أداء 

  )1(م :نت)2015م . (صالح، 2014 َغزَّةحرب 

الفلسطینیة جهزت وأعدت مقاتلیها ودربتهم لمواجهة النخبة من جیش  الُمقاَوَمةوالواضح أن 
، واالعتماد على عدد من االستراتیجیات العسكریة التي كانت من أسباب األداء ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال

                                                           
)1  (https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI تمت الزیارة بتاریخ )م)20/9/2015  

https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI
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ات أن تدیر ة، حیث استطاعت من خالل هذه االستراتیجیْسرائیلیّ المتمیز في مواجهة القوات اإلِ 
على مدار الحروب التي خاضتها، وقد  ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللالحرب بطریقة جدیدة لم تعهدها قوات اال

الفلسطینیة  الُمقاَوَمةرأى الباحث من خالل متابعته لمجریات الحرب أن االستراتیجیات التي اتبعتها 
  م هي :2014 َغزَّةفي حرب 

  حرب العصابات  اسِتراتیِجیَّة -1
سیاسیة من تقنیات الحرب الثوریة، یستخدمها الطرف  –حرب العصابات، تقنیة عسكریة 

جابهة النظامیة لیست من مصلحته، وأن األضعف مادیًا للتغلب على خصم قوي، عندما یجد أن الم
ض : اللجوء إلى الحیلة، والخداع، والمرونة، والحركة، ومناعة األر انتصاره على الخصم یتطلب

  .)723 :أ- 1981یوبي،عرفة مسرح العملیات بشكل جید (األ، ومیاسي، وتعاون السكانوالعمل الس

استخدمت حرب العصابات عبر العصور، وخاضتها مختلف الشعوب ضد الغزاة الخارجین 
أو الطغاة الداخلیین، ورغم تباین التكتیكات المستخدمة في حرب العصابات، فإن جمیع حروب 

، هي قیام الطرف األضعف بالصراع ضد الطرف األقوى، بسمة واحدةابات في التاریخ تتسم العاص
  .غم اختالل میزان القوى بشكل كبیروهو یأمل بالنصر ر 

تعتبر حرب العصابات، من الناحیة االستراتیجیة جزءًا مكمًال لحرب الحركة أو الحرب   
النظامیة ضمن إطار الحرب الثوریة، وتتركز استراتیجیة حرب العصابات (وهي في جوهرها 

  :)724: أ -1981یوبي،أل(ااستراتیجیة دفاعیة ذات طابع هجومي) على النقاط التالیة 

 مستمرة وطویلة.إنهاك العدو بضربات  •

 الصراع بأسلوب الضعیف ضد القوي. •

 العمل على مؤخرة العدو. •

 إقامة القواعد اآلمنة. •

 في كل مكان. جبار العدو على التبعثر وجعله ضعیفاً توسیع مناطق الحرب باستمرار إل •

 عدم التمسك باألرض والحفاظ على القوة الذاتیة وتنمیتها وتحطیم قوة العدو مادیًا ومعنویًا. •

 .والمكان لخلق حالة انعدام األمن الستمرار في الضرب في الزمانا •

 .تدرج من حرب عصابات إلى حرب حركةالتالحم مع السكان والتحول بال •

  ویتطلب تنفیذ هذه االستراتیجیة الشروط التالیة :

 االحتفاظ بالمبادرة. •
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 .تطبیق الیقظة الثوریة •

 .إقامة القواعد اآلمنة •

 .تكمل عملیات القوات شبه النظامیةإدارة العملیات بحیث  •

 تفهم العالقة بین الهجوم والدفاع . •

 تطویر العملیات المتحركة . •

 القیادة السلیمة . •

 طرح الفكرة السیاسیة التي تستقطب السكان. •

تكتیك هذه  إال أنعلى الرغم من أن استراتیجیة حرب العصابات استراتیجیة دفاعیة، و 
ل میزان القوى ضد مصلحة العصابات على المستوى الحرب تكتیك هجومي، ورغم اختال

العصابات  نها تسعى إلى تأمین التفوق على المستوى التكتیكي، ولتحقیق ذلك تطبقإاالستراتیجي، ف
، مائن، والدوریات والهجمات على المواقع المنعزلة، والكتكتیكات هجومیة الطابع: كاإلغارة

: أ -1981یوبي،(األ، والحرب السریة قصف المواقعغتیاالت وحرب األلغام والمتفجرات، و واال
724. (  

في حرب العصابات یتم القتال في ظروف صعبة وعلى أرض واسعة وتكون وسائط 
في حرب  مهمامسألة المركزیة والالمركزیة تحتل مكانًا  إناالتصال المتوفرة لدیها محدودة ، ولذلك ف

ن ، ولكن هناك قاعدة یمكالمسألة المرتبطة بالوضعحدد هذه ، ولیس هناك قاعدة جامدة تالعصابات
سیاسي العام في : إن االستراتیجیة والتوجیه الاعتبارها دلیًال في هذا المجال، وتقول هذه القاعدة

ولهذا ُیعد قادة العصابات بشكل  .ین أن التكتیك القتالي غیر مركزيح العصابات مركزیان، في
خاذ القرارات في حالة عملهم بمعزل عن رؤسائهم، ومن یرفع مستوى بداهتهم وقدرتهم على ات

، وأن المؤكد أن على هؤالء القادة أن یهتدوا بالخط االستراتیجي العام وبتوجیهات المركز السیاسیة
ن ت تسمح بذلك، وأمكانادة المركزیة إذا كانت الظروف واإلیعودوا في أمور التكتیك إلى القیا

ذا وجدوا أن العودة إلسیاسي لمقاتلیهم وفي رسم الخطط التكتیكیة یستخدموا بداهتهم في التوجیه ا
  .)21: 2010(تابر، إلى القیادة المركزیة متعذرة أو انها تضیع وقتًا ثمیناً 

حـرب العصـابات، والعمـل مـن  "إسـرائیل"المقاومة في قطاع غـزة فـي مواجهتهـا مـع عتمدت ا
فــــي غــــزة كــــي تواجــــه بمــــا لــــدّیها مــــن إمكانیــــات  ســــلوبالمقاومــــة هــــذا األ بنــــتتوقــــد تحــــت األرض، 

العـدوان اإلسـرائیلي المتكـرر علـى قطـاع غـزة، یتطلـب فمتواضعة، القوة العسكریة اإلسرائیلیة الهائلة، 
مـــن المقاومـــة انتهـــاج أســـالیب بإمكانهـــا أن تحقـــق عملیـــة تـــوازن الـــردع، وعلـــى رأســـها أســـلوب حـــرب 

عـن  ب مع إمكانیـات المقاومـة فـي قطـاع غـزة، فضـالً هو التكتیك األصوب؛ ألنه یتناس، و العصابات
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 ،(عریقـــات التـــي تتمركـــز فیهـــا القـــوات اإلســـرائیلیة طبیعـــة األرض المكشـــوفة والســـهلیة علـــى الحـــدود،
    . مقابلة) :10/11/2015

وتنفیذ خطط عسكریة في مقدمتها ، تعتمد على سیاسة اضرب واهرب إّن حرب العصابات
مع واقع وخبرات المقاومة في غزة؛ واالعتماد  تعد األكثر انسجاماً و ، غارة اإلو  الكمائن واألفخاخ

في حرب غزة ّن المقاومة لم تتكبد الكثیر من الخسائر في صفوفها إإذ ، على أسلوب المباغتة
ّن حرب العصابات ، إ، بسبب تغییرها لقواعد اللعبة، وتطویرها لألداء المیداني والعسكري2014

لمقاومة في غزة، فالضرب من أسفل، وتنفیذ الهجمات من تحت األرض، ى استراتیجیة لدا تبات
  .:مقابلة) 10/11/2015(عریقات ، یسجل الكثیر من النقاط واألهداف لصالح میزان المقاومة

ســــتراتیجیة حــــرب اســــتخدمت المقاومــــة الفلســــطینیة فــــي قتالهــــا ا ،2014فــــي حــــرب غــــزة و 
تســم تكتیــك او  الحدیثــة،أدخــل فیــه مختلــف التكتیكــات القتالیــة  ،العصــابات بشــكل متقــدم ومتطــور جــداً 

    : )1(:نت)2014(یوسف، المقاومة بالممیزات التالیة

والتمویـــه  ،ســـرائیليومفاجـــأة الجـــیش اإل ،ســـتخدام تكتیـــك ضـــرب الصـــواریخ القریبـــة والبعیـــدةا •
رغـم ظـروف  ،طالقهـا فـي كـل األوقـاتإ الجید لمنصـات الصـواریخ داخـل األرض وتخزینهـا و 

 ت.وفي كل األوقا ونهاراً  الحرب الدائرة لیالً 
ســتخدام المقاومــة تكتیــك القتــال خلــف خطــوط القتــال كمــا حــدث فــي معركــة صــوفا ومعركــة ا •

 یم.ز والمعركة البحریة في قاعدة زكایر 
 :ستخدمت المقاومة تكتیك القتال في خطوط متعاقبة كالتاليا •

التمــــاس مهمــــة قتالیــــة هجومیــــة ودفاعیــــة  كــــل فصــــیل كــــان لــــه فــــي خطــــوط :الخــــط األول 
والمقــاتلین فــي الخــط األول مــن أصــحاب التخصصــات والخبــرات فــي القتــال  ،مخصصــة لــه

ویمتـد هـذا الخـط علـى طـول الجبهـات ، سـلحة المتـوفرةاألجهزین بمختلـف مو  والمدربین جیداً 
وهــو یعتمــد علــى األنفــاق والخنــادق المحصــنة  ،فــي القطــاع لمجابهــة العــدو فــي تقدمــه البــري

 غارة على العـدو المتقـدم ومقاتلـة العـدو مـن الخلـفلنصب الكمائن واإل والمموهه جیداً  ،جیداً 
   .جاعیة وحي التفاح وشرق خانیونسجكما حصل في معركة ال

 دمج فـي القتـال الثابـت والمتحـرك: وهـو خـط الكمـائن وهـو تكتیـك یعتمـد علـى الـالخط الثاني
ــــالعبوات الناســــفة وقاذفــــات الصــــواریخ المضــــادة او  ســــتخدام الــــدراجات الســــریعة والمفخخــــة ب

  .للدبابات أیضاً 

                                                           
)1(   h p://www.amad.ps/ar/?Ac on=Details&ID=34632  تمت الزیارة بتاریخ)12/11/2015(  

http://www.amad.ps/ar/?Ac
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ملـم 120قصیرة المدى مثـل صـواریخ الكاتیوشـا والهاونـات الخط الثالث : مجهز بالصواریخ 
  .ملم 60ملم و 82و 

لـم و مـات والمـدن : وهو أكبر خـط مقاتـل وهـو خـط المبـاني والشـوارع داخـل المخیالخط الرابع
لحـرب فـي ا بقـيتدخل المقاومة في القتال داخل الشوارع وفي العمق ألن الجیش األسرائیلي 

 .متر داخل قطاع غزة 800عن ها قاوح في المناطق والتي ال یزید عمالبریة یقف ویر 
ســرائیلي علــى كافــة المحــاور المختلفــة لتقــدم لتحــام مباشــر مــع قــوات الجــیش اإلاتنفیــذ قتــال و  •

   .العدو بهدف إصابتها بأكبر قدر ممكن من الخسائر البشریة والمادیة
شــن غــارات ونصــب الكمــائن علــى الخطــوط الخلفیــة للقــوات اإلســرائیلیة وٕایقــاع الخســائر فــي  •

 .صفوفها ونقل المعركة
فــــي إدارة م، 2014یــــرى الباحــــث أهمیــــة اســــتراتیجیة حــــرب العصــــابات خــــالل حــــرب غــــزة 

اعیة، بما تحققه من كلفـة مادیـة وبشـریة ومعنویـة للخصـم، وكلمـا زاد اتسـاع العملیات الهجومیة والدف
نتائجهــا فــي الضــغط علــى القیــادة العســكریة وٕاعــادة تفكیــره فــي أســلوب إدارة الحــرب،  ازدادتعمقهــا، 

لضــغط علــى القیــادة وٕاذا طالــت األهــداف االســتراتیجیة الحیویــة بشــكل مــؤثر، تعاظمــت نتائجهــا فــي ا
وقـــد اســـتخدمت المقاومـــة  ،عـــادة تفكیـــره حـــول االســـتمرار فـــي الحـــرب مـــن عدمـــه، إلالسیاســـیة للعـــدو

  سرائیلي.حرب العصابات إلرهاق االحتالل اإلالفلسطینیة استراتیجیة 

  استراتیجیة التصنیع الذاتیة  -2

طینیة، واقتصار الدعم سرائیلي البري والبحري على األراضي الفلسمع اشتداد الحصار اإل  
سلحة وعلى رأسها مل على إمداد فصائل المقاومة باألسالمي على الشعارات دون العالعربي واإل

بدائل المتاحة للحصول على الصواریخ، توجهت فصائل المقاومة الفلسطینیة إلى البحث عن ال
ما تیسر ، فكان أن قامت بتهریب المواد األولیة لصناعة الصواریخ إلى قطاع غزة وتصنیع السالح

  .نات الصواریخ محلیاً صنیعه من مكو ت

ولـم تفهـم ،  2000صناعة السالح بدأت في قطاع غزة مع بدایة االنتفاضة الثانیة عام إن   
تطــور منظومتهـــا العســـكریة  2002منـــذ عـــام  المقاومـــة الفلســطینیةدولــة االحـــتالل الموقــف، وبـــدأت 

وكانت عملیـة  ،منظومة الصواریخ. وقد بدأت كاجتهادات فردیة إلى أن تبنتها التنظیمات وخصوصاً 
  .صناعة المتفجرات والصواریخ عملیة بدائیة وذهب ضحیتها كثیرون وفقد البعض أطرافهم بسببها

ـــم یتوقـــف، وكلمـــا حاولـــت قـــوات إن  صـــراع األدمغـــة بـــین االحـــتالل والمقاومـــة الفلســـطینیة ل
علـى البحـث عـن البـدیل دون كلـل أو ملـل مــن  قاومةالم تتشدید قبضـتها، عمل ائیليسر اإلاالحتالل 
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أجـل إبقاء شعلة المقاومة مستمرة، ووسـائلهم مـن أجــل ذلـك فـي تطــور مســتمر، والبحـث عـن الجدیـد 
مهمــة ال تتوقــف، وتجــارب الواقــع تثبــت أن كــل یــوم یــأتي یكــون لــدى المقــاومین مــا هــو جدیــد؛ حیــث 

 ، و البتار2و البنا  1، وغیرها البنا 3، وصواریخ قسام 2، وصـواریخ قسام 1قسام  خظهرت صواری
والتــي تشــبه  ،وقــذائف الیاســین المضــادة للــدروع والتــي ســمیت بهــذا االســم تكریمــًا للشــیخ أحمــد یاســین

(المركـــز  ت بغـــزةقـــذائف اآلربـــي جـــي روســـیة الصـــنع، واألســـماء كثیـــرة وجمیعهـــا أدوات قتالیـــة صـــنع
  )1(:نت)2014یني لالعالم،الفلسط

وتهدف كافـة األسـلحة التـي ابتكرهـا المقـاومون الفلسـطینیون إلـى كسـر الطـوق الـذي تفرضـه 
قـــوات االحـــتالل الصـــهیوني علـــى وصـــول األســـلحة والمـــواد إلـــى أیـــدي المقـــاومین مـــن خـــالل فـــرض 

إدخـال معظـم حصار مشدد علـى المنافـذ المختلفـة، حتـى إن قـوات االحـتالل الصـهیوني قامـت بمنـع 
المــــواد الكیماویـــــة ذات االســــتخدامات المنزلیـــــة بحجــــة أن حولهـــــا شــــكوكًا بإمكانیـــــة قیــــام المقـــــاومین 

  )2015(الجزیرة نت ،  .باستخدامها بعد معالجتها في تصنیع المواد المتفجرة

نتاج الصواریخ بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في ولى إلالمراحل األبدأت 
؛ تمثلت في عدم واریخ، وقد واجهت خاللها المقاومة الفلسطینیة الكثیر من العقبات والصعوباتالص

توفر المواد الالزمة في األراضي المحتلة، مما حدا بوحدات الهندسة والتطویر التابعة للقسام 
  .)8: 2015لالعتماد على الذات في صناعة المواد الالزمة لصنع الصاروخ (القاسم، 

سرائیلي منع وصول األسلحة والمواد الالزمة إلى أیدي المقاومین، من االحتالل اإلحاول   
حتالل قامت بمنع معظم المواد خالل فرض حصار مشدد على قطاع غزة، حتى إن قوات اال

ولیة التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطینیة، وأهمها مواد التنظیف التي قد تحتوي على األ
تستخدم في الزراعة، وأهمها مادة الیوریا التي تعتقد قوات االحتالل و زدوج، مركبات لها استخدام م

الخاصة ذلك على إنتاج المواد المتفجرة  أثرأنها العنصر الرئیس في تصنیع العبوات الناسفة. لقد 
في استحداث طرق  یق لم یوقف التفكیریبالصواریخ وغیرها من الصناعات القتالیة؛ إال أن هذا التض

؛ حیث تؤكد مصادر في كتائب القسام أنهم لجأوا إلى َرْوث البهائم الستخراج لتخطي ذلكمحلیة 
بعض الغازات والمواد الكیماویة التي یمكن استخدامها في تصنیع المتفجرات وقد نجحوا في ذلك 

  .)9: 2015(القاسم، 
القسام، بدأت الصناعة الذاتیة مع المقاومة، من خالل فریق تطویر األسلحة في كتائب   

وكان الشیخ صالح شحادة، أبرز مؤسسي الجناح العسكري یشرف بشكل شخصي على الصناعات 
                                                           

)1(   https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181  تمت الزیارة بتاریخ
)12/11/2015( 

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181
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العسكریة، ویوفر للقائمین علیها كل اإلمكانیات المادیة والتقنیة، وقد ضم الفریق عدنان الغول، 
حي الذي كان من كبار المهندسیبن العسكریین في كتائب القسام، ومن مهندسي التصنیع أیضًا ی

عیاش، ویاسر طه، وزاهر نصار باالضافة إلى آخرین. ومنذ أصبح محمد الضیف القائد العام 
  ).10: 2015إشرافًا مباشرًا على وحدة التصنیع والتطویر (القاسم، لكتائب القسام، فهو یشرف 

  :باآلتي م2007حتى عام برز الصناعات العسكریة ویمكن رصد أ

" الذي یبلغ 1لدى كتائب القسام عدة أجیال من صواریخ القسام؛ فهناك "قسام :صاروخ قسام  -أ 
" فكان 2كم، أما "قسام3كغ ، ویبلغ أقصى مدى له  0.5ملم، ویحمل رأسًا متفجرًا یزن 60قطره 

عیوب الصاروخ األول، تجاوز "، حیث حاولت جهة التصنیع 1نسخة مطورة عن صاروخ "قسام
مداه سم بینما یبلغ 180كغ، ویبلغ طوله 7- 5رأسه المتفجر بین ملم، ویزن 150ویبلغ قطره 

ملم، ویحتوي على رأس 170" الذي یبلغ قطره 3كم. أما الجیل الثالث فهو صاروخ "قسام8
خیر بالوصول إلى عسقالن كم ، وقد نجح هذا األ12-10اه بین كغ، ویبلغ مد10متفجر یزن 

 . )1(:نت)2014(فلسطین للحوار، 2006في شهر تموز/یولیو 
تصنیع قنابل یدویة من أنواع فقد تمكن مهندسو القسام من   :قنابل یدویة محلیة الصنع   -ب 

". 1 من البالستیك والحدید، وتتمیز بكون شدة انفجارها أقوى من قنابل "الملز" و"اف خاصة
بینما جرى تطویر قاذف لهذه القنابل، مستوحى من قاذف القنابل المسیلة للدموع، بما یجعل 

  :نت) .2014(فلسطین للحوار، مترًا على األقل 150مدى القنبلة المقذوفة تصل إلى 
حیـث " عبـوة الخـرق القسـامیةبــ " اعبواتهـا ناسـفة أطلـق علیهـالمقاومـة طـورت العبوات الناسفة :   - ج 

مما أدى إلـى ، 15/2/2003لیة یوم السبت الموافق قسام بهذه العبوة دبابة میركافا إسرائیفجر ال
والجدید فـي األمـر أنـه  ،تدمیر الدبابة واشتعال النار فیها ومن ثم احتراق من بداخلها من الجنود

كمیــة كبیــرة مــن المتفجــرات قــد تصــل إلــى  كــان یتطلــب تفجیــر دبابــة إســرائیلیة بعبــوة جانبیــة مــثالً 
تطویر العبوة لتكون أكثر فاعلیـة باسـتخدام أقـل فتم ، كغم وتجهز من قبل فنیین مختصین 100

ــث كــان إنتــاج مهندســ ،كغــم 25كمیــة ممكنــة مــن المتفجــرات ال تزیــد عــن  لعبــوة  المقاومــة يحی
ذي یزیــد مــن فعالیــة العبــوة ، وتصــمیم العبــوة بالشــكل المخروطــي الــوة الجوفــاءالخــرق ذات الحشــ

 )2(:نت)2014(فلسطین للحوار،ویؤدي إلى عملیة خرق للدبابة من أسفلها 
، وأطلـق أول كتائـب القسـاممـن تطـویر  للـدروعمضـاد صـاروخ محلـي الصـنع ": صـاروخ "البتـار  -د 

، وال یحتاج الصاروخ لوجود العنصر البشـري فـي مكـان 2003 كانون الثاني /صاروخ في ینایر
                                                           

)1( https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=125754 ) 12/11/2015تمت الزیارة بتاریخ(  

  نفس المرجع السابق   (2)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=125754
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أرض) ولكن بارتفاع یوازي اآللیات، وینصب على -ق على هیئة صواریخ (أرضإطالقه، وینطل
وهو عبارة عـن ماسـورة طولهـا  ،األرض ویطلق بواسطة جهاز تحكم عن بعد عند اقتراب الهدف

إنشــات، وبــداخلها مقــذوف صــاروخي یشــبه الـــ"آر. بــي. جیــه"، ویــزود الصــاروخ  6متـر، وقطرهــا 
 ).2014(الرسالة نت، بقناص ونیشان، ویصیب الهدف بدقة

القســام أن عقــول مهندســیها تمكنــت مــن  م أعلنــت كتائــب3/8/2004بتــاریخ  :قذیفــة الیاســین   - ه 
.  إطالق اسم "الیاسین" على القذیفـة المبتكـرة القسام وقررت ،تطویر قذیفة جدیدة مضادة للدروع

   )1(:نت)2014(فلسطین للحوار،

والتطور الالفت في أسلحتها وتنوع تكتیكاتها أحد شّكل األداء النوعي للمقاومة في غزة، لقد 
، تجلت بشكل بارز خالل حرب العصف المأكول، التي كشفت الفشل 2014المالمح المهمة لعام 

الصهیوني في تحقیق أي من األهداف، مقابل ثبات وصمود أسطوري، رسخ انتصار المقاومة 
، 2014ن أداء المقاومة وتطورها شكل عالمة الفتة خالل عام إ، وقدرتها على أخذ زمام المبادرة

(احطیط، استراتیجیة التصنیع الذاتیة تجلت في الحرب األخیرة على غزة، من خالل انتهاج 
  .م : مقابلة)13/11/2015

في تصنیع  المقاومة الفسطینیةویرصد الخبراء والمتابعون لتطور المقاومة، كیف نجحت 
بمدى وقدرة تفجیریة محدودة بدایة انتفاضة األقصى، وكیف جرى تطویره صاروخ صغیر الحجم، و 

على مراحل ظهرت من حرب الفرقان وحجارة السجیل، وصوًال إلى حرب العصف المأكول، حیث 
 160بات لدینا أجیال من الصواریخ وبمسمیات عدیدة تحمل أسماء قادة الشهداء، ومدى یصل إلى 

(المركز الفلسطیني  ه المقاومة في قصف مدینة حیفا المحتلةكم، وهو الصاروخ الذي استخدمت
 . )2(:نت)2015عالم،لإل

وتنوعت عملیات التطویر على أداء المقاومة رأسیًا وأفقیًا، سواء على صعید صناعة 
السالح، بدًءا من الصواریخ، مرروًا بالمقذوفات وقذائف الهاون والعبوات الناسفة بأنواعها المختلفة، 

ة من وفقًا للمهمات العسكریة المنوطة بها، فضًال عن تصنیع المواد المتفجرة بقدرة تفجیریة هائل
إمكانیات محلیة، وصوًال إلى أسلحة القنص، كما ظهر في قناصة الغول كبیرة الحجم وقویة األداء، 

                                                           
)1(   https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=125754  خــــــــــــاریـــــبت  ارةــــــت الزیـــــمــت   

       )12/11/2015(  

)2 (https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181  تمت الزیارة بتاریخ  

      )12/11/2015( 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=125754
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181
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 عالم،(المركز الفلسطیني لإل .فضًال عن التطور المتعلق بالتدریب والتأهیل والتكتیكات العسكریة
    )1(:نت)2015

كانت و  األغراض العسكریة،وشملت عملیة التطویر ألول مرة طائرات بدون طیار متعددة 
عن تمكن مهندسیها من تصنیع مرة رسمیًا خالل الحرب على غزة، كتائب القسام كشفت ألول 

، وهي A1A "، وأنها أنتجت منها ثالثة نماذج، هي طائرة1طائرات بدون طیار، تحمل اسم "أبابیل
وهي ذات  A1C إلقاء، وطائرة -وهي ذات مهام هجومیة  A1B ذات مهام استطالعیة، وطائرة

تفجیریة، ونجحت بالفعل في استخدامها في تنفیذ طلعات في سماء عمق األراضي  - مهام هجومیة 
    ) .2015الرسالة نت،(  1948المحتلة منذ عام 

بندقیة الغول التي تحمل اسم القائد القسامي عدنان الغول الذي  كما شملت عملیة التصنیع 
كیلو مترین، وهي  بمدى قاتل یصل إلىهذه البندقیة تتمتع و ، 2004اغتالته قوات االحتالل عام 

، وبندقیة القنص 7.62ملم، مقارنة ببندقیة "دراغونوف" الروسیة من عیار  14.5من عیار 
عملیات  هذا األداء واستمرار القدرة العسكریة وتطور ، إن12.7النمساویة "شتایر" من عیار 

واریخ، وبعض رسائل المقاومة عبر القنص استمرار تجارب الصوذلك من خالل ، التصنیع
 لیالً  والتصدي هنا وهناك؛ "كلها رسائل واضحة لالحتالل بجهوزیة المقاومة، وأن هناك عمالً 

  . : نت)2014(موقع القسام، ینبغي أن یدفعه االحتالل ؛ وأن هناك ثمناً ونهاراً 

سـلحتها أ ذاتي، فغالبیةعلى جهد  عتمدت في تسلیحهاان المقاومة الفلسطینیة یرى الباحث أ
وعتادها وصواریخها تصنیع ذاتي مبني على استراتیجیة مدروسة فـي بنـاء القـوة العسـكریة وتطویرهـا 

قابلــة للمقارنــة، لكــن حاجــة المقاومــة لوســائل قتالیــة الفــي مواجهــة قــوة وترســانة العــدو الكبیــرة وغیــر 
بـداع والتطـویر فـي ظـل انسـداد نحـو اإل زعاج العدو والتأثیر فیه  تجعلهـا فـي سـباق دائـمإتمكنها من 

والحصـــار المشـــدد المفـــروض علـــى القطـــاع، یجعـــل مـــن التصـــنیع الـــذاتي فـــي  ـاالمـــداد الخـــارجي لهاـــ
  أولویات جهدها وعملها لمواجهة أي عدوان علیها .

  ) الثابت (الدفاعاستراتیجیة الصد والمنع  -3
كافة الوسائل واإلمكانات الموجودة، الدفاع عبارة عن كل إجراء عملي ینفذ عبر استثمار    

نوع من  بهدف التصدي للعدو، والحیلولة دون استمراره في تقدمه، وتدمیر قواته المهاجمة، وهو
ة یتم اللجوء إلیه لالحتفاظ باألرض، وصد العدو وٕایقاع أكبر خسائر ممكنة األعمال القتالیة الرئیس

  ).1: 2012م (تكتیك،به وتهیئة الشروط المالئمة لالنتقال إلى الهجو 
                                                           

)1(https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181  تمت الزیارة بتاریخ
)12/11/2015 

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=169181
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الصد والمنع نوع من أنواع العملیات الدفاعیة، یتم فیه استخدام الجهد األقصى لعناصر   
النار والمناورة، بهدف االحتفاظ بأرض معینة، وفي هذا النوع من الدفاع یأخذ القائد بالحسبان تنفیذ 

  ) .9: 2012أمام منطقة الحرب (تكتیك،اشتباك حاسم 

فاع، الذي یهدف إلى التمسك بالهیئات الحیویة في النطاق/ القطاع وهو أحد صور الد
الدفاعي، وُیجهز هندسیًا بغرض صد وتدمیر القوات المهاجمة، أمام الحد األمامي للدفاعات، 
ومنعه من االختراق بكافة النیران والوسائل المتیسرة، وفي حال حدوث أي اختراق، یوقف وُیحاصر 

  )1(:نت)2015والضربات المضادة (موسوعة المقاتل،العدو ثم یدمر بالهجمات 

ة الفریدة مناسبة لمكونات هذه البیئ مكتظة كقطاع غزةفى المناطق السكنیة و  الصد والمنع
المهاجمة االحتالل تركز على منع قوات ی غزةكعملیة دفاعیة، الدفاع عن  -الدفاع عن منطقة–هو 

ن عملیة الدفاع أعلى الرغم من  ،فوراً  امن تدمیره ماكن معینة لمدة معینة بدالً أمن الوصول الى 
و هزیمة القوات أالقوات المهاجمة بطریقة مباشرة   عن المدن والمناطق السكنیة ال تسعى الى تدمیر

عن مناطق  الصد والمنع ،عى الى تكبید خسائر لهجوم العدوسالمهاجمة، لكنها كهدف فهى ت
عال الستنفاد موارد القوات المهاجمة، وظروف االنتقال حیان یعمل بشكل فسكانیة فى كثیر من األ

  .م : مقابلة)11/11/2015(الشرقاوي، لى العملیات الهجومیةإ

  

  تي :ة من استراتیجیة الصد والمنع باآلویمكن حصر الهدف والغای

 تدمیر قوات العدو أو اإلیقاع بها . •

 منع العدو من الدخول إلى منطقة حیویة في قطاع غزة . •

 قدرات وٕامكانات العدو الهجومیة .تقلیل  •

 إیجاد الظروف المناسبة للعملیات الهجومیة . •

 .)1: 2012(تكتیك،االقتصاد بالقوى في منطقة ما، بغیة استخدام قوات كافیة في مكان آخر  •

  وقات الحرب والمواجهة من خالل االتي :أوتبرز مزایا الصد والمنع في الدفاع عن قطاع غزة في 

ناتها وتحسینها وتجهیزها األرض الصالحة للدفاع واستغالل حسختیار دافع اإمكانیة الم •
 .هندسیاً 

 .القدرة على الرمایة •
                                                           

)1 (  .doc_cvt.htmhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/mhamAnsak/sec03 
 )13/11/2015(تمت الزیارة بتاریخ 
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 .مشاهدة ومعرفة میدان المعركة •

 آلخر.قدرة المدافع على تحریك قواته من اتجاه  •

 ة.ءقدرة المدافع على استخدام قواته ومعداته بكفا •

 التمویه.خفاء و إجراءات الدرة على خداع العدو بلقا •

 معرفة / فهم العدو . •

 .)2: 2012(تكتیك،وقات الحرجة الحشد في األماكن واأل •
على قطاع غزة، فكان  "التي شنتها "إسرائیل ةبرزت هذه االستراتیجیة خالل الحروب الثالث

على المقاومة الفلسطینیة بما امتلكت من سلطة قرار في قطاع غزة، وما حشدت من مقاتلین، كان 
سرائیلي والحؤول دون ماته لتفویت الفرصة على الجیش اإلعلیها أن تحدد أهداف الدفاع ومقو 

جاح، وال یكون ذلك جباره على وقف الهجوم بعد أن یدرك استحالة النإ تحقیق شيء من أهدافه، و 
في الحالة التي فرضها العدوان إال عبر تحقیق األهداف العسكریة الدفاعیة التالیة التي وضعتها 

  : م : مقابلة)13/11/2015(احطیط، خیرة علیها إسرائیل" األالمقاومة نصب أعینها في حروب "
 محاولة االقتالع .االحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة بید المقاومة وهو هدف اعتمد ردًا على   -أ 
المحافظة على بنیة المقاومة، وتنظیماتها وقدراتها العسكریة بالحد الالزم الممكن للقیام بعملیات   -ب 

سرائیلي: ویعني هذا الهدف أربعة أمور، وهي : اإلصرار على ضد الجیش اإل عسكریة میدانیة
ن القوات االسرائیلیة في التمسك بإرادة القتال، واالحتفاظ بالمقاومین المدربین الذین یواجهو 

مر األخیر یتمثل المیدان، واالحتفاظ بقدر من السالح والذخیرة بما یلزم لعملیات المواجهة، واأل
 .مقاومة بقدر یناسب نموها وسریتهاباستمرار الدعم الشعبي وااللتفاف الجماهیري حول ال

رائیلي عبر إدامة إطالق سنتاج الخوف واألذى في المجتمع اإلاالحتفاظ بالقدرة المناسبة إل  - ج 
الصة، بل إن دورها الرئیس ، فصواریخ المقاومة لم تكن یومًا ذات وظیفة تدمیریة خالصواریخ
ومن هنا تبرز الوظیفة  ،سرائیلیینن هو إنتاج الخوف والرعب لدى المدنیین اإلحتى اآل

فظ بالحجم الدفاعیة المهمة لمنظومة صواریخ المقاومة، والتي كان على المقاومة أن تحت
المناسب منها، فال تهدره في وقت قصیر، وال تعرض مخازنه للتدمیر أو تمكن الخصم من 

 ذلك.

وتحویلها الى مناطق  منع الجیش االسرائیلي من االستقرار في أي من المناطق التي یتقدم لها،  -د 
، وحرمانه من الشعور باألمن في المناطق التي یحتلها، فذلك یعد إفساد خطر واشتباك

لیه المؤقتة في المیدان وحرمانه من استثمار االحتالل لیبني علنجاحات الجیش االسرائیلي 
 .بشكل تراكمي یوصله الى النصر
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أنماط القتال نظمت المقاومة الفلسطینیة في غزة معركة الدفاع عن القطاع بتنفیذ 
، وتمیزت عملیات الصد والمنع بعنصرین أساسیین؛ األول وتكتیكاتها في عملیات الصد والمنع

الثبات في المعركة والصمود الواعي العقالني في المیدان، والثاني تجنب عملیات التهلكة من غیر 
رؤیة واضحة، لقد كانت أهداف "إسرائیل" واضحة في ذهن قیادة المقاومة، وبمقتضى هذا الوضوح 

ونسجل من هذه األسالیب  ،ن واعتمدت األسالیب التي تحقق ذلكهدافها في المیداأحددت المقاومة 
  :م : مقابلة)16/3/2015(احطیط، ما یلي 

وقد  ،التي من شأنها قطع الطرق، أو تدمیر آلیات أو مجموعات راجلة للعدواأللغام والفخاخ   -أ 
نفذت في محاور التقدم في بیت حانون والشجاعیة وجحر الدیك وشرق خانیونس ورفح، وقد 

 كبد العدو فیها خسائر كبیرة في صفوف جنوده وآلیاته .ت

: وقد نفذت هذه العملیات في بیت حانون والشجاعیة وشرق خانیونس الكمائن الخفیفة والثقیلة  -ب 
ن لها مع األلغام الدور المهم وبالغ األثر في إفهام العدو بأن اقتحامه ورفح بشكل واسع، وكا

عن اندفاعه والتراجع لخلف األمر الذي جعله یتوقف ماكن المبنیة سیكون باهظ الثمن، لأل
 .الحدود

اإلغارات: وتنوعت بین اإلغارة بالمجموعة الصغرى، مقاتلین أو ثالثة، حیث تنتخب هدفًا   - ج 
هاجم أهدافًا متعددة في مقاتًال، التي ت 15-5منعزًال ضعیفًا، واإلغارة بالمجموعة الكبرى من 

 . مكان واحد

عملیات االستدراج إلى مناطق التقتیل، ثم المهاجمة وقد نجحت المقاومة المراوغة المیدانیة و   -د 
في تنفیذ أكثر من عملیة استدراج للعدو إلى بعض المنازل المفخخة، التي تفجر فور دخول 
العدو إلیها في معرض ما كان یظنه مالحقة أو تعقب للمقاومین دون أن ینتبه إلى أنه 

من الجنود في الشجاعیة  سر عددفي هذه العملیات من أاومة تمكنها ج، ویسجل للمقااستدر 
 .وشرق رفح

العمل ضد الدروع بنظام جید من األسلحة والقذائف الصاروخیة المطورة، فقد تمكنت المقاومة   - ه 
 .ًا لهاجدی اً من مواجهة آلیات العدو، وشكلت تهدید

 اً في صفوفه عددالقنص من مسافات بعیدة: وكانت هذه العملیات مربكة للعدو، وقد أوقعت   -و 
 من القتلى والجرحى.

قصف تجمعات العدو ومحاور تقدمه وحركته بقذائف الهاون وبالقذائف الصاروخیة، فأثرت   - ز 
  .وأوقعت في صفوفه القتلى واإلصاباتوحرمته من الثبات  ،على خططه بالتقدم
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ویرى الباحث أن مسألة الدفاع عن قطاع غزة في وجه عدو یحاول االجتیاح والقتل 
والذي هو بحد ذاته وجه من أوجه الحرب، وحیث تطمح المقاومة  اً خانق اً لتدمیر، ویفرض حصار وا

شعب، فإن األمر بغزة أمر رض، والحد من التدمیر والقتل الذي یستهدف الاحتالل األإلى منعه من 
تالل إدراجه في األهداف العسكریة ألنه فوق طاقتها أصًال، فال یمكن لمقاومة أن تمنع االح ممكن

ولكن لها أن تمنع استقراره، وال یمكنها منع القتل بل الرد علیه بعملیات تؤذیه، وبالنظرة نفسها نقول 
ساسیة للمقاومة، صفوفه ال یعد من األهداف األإن تدمیر العدو أو إحداث الخسائر الجسیمة في 

یكون ذلك هدفها  دو دون أنبل تجتهد المقاومة إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر لدى الع
ن عملیات المقاومة من الحرب أو معیار نجاحها وثباتها في العملیة الدفاعیة، لذلك نرى أ الرئیس

  .دفاعیة التي ذكرناهاة للمعركة الجاءت لتخدم األهداف الرئیس
فلسطینیة، تمكنت من منع الجیش اإلسرائیلي من تحقیق أي من ونرى أن المقاومة ال

طالق النار، وهذا یتطابق تمامًا مع التعریف المعتمد للنصر إذا إ، وألزمته باتخاذ قرار بوقف أهدافه
كان المقاتل في حال الدفاع، حیث إن المدافع ینتصر إذا اتخذ في المیدان من التدابیر ما یجعل 

توقف عن ، ویكون من األفضل له أن یبات مكلفًا أو نصره فیه مستحیالً المهاجم یقتنع بأن هجومه 
سرائیل" قرارًا إحیث اتخذت " 2014المتابعة في عملیاته، وهذا هو الذي حصل في حرب غزة 

بوقف عدوانها عندما تبین لها أن تحقیق أهدافها یدور بین االستحالة أو دفع الثمن الباهظ جدًا 
أخالق، بل  بمقدار یفوق احتمالها فتوقفت، و"إسرائیل" لم توقف عدوانها نتیجة یقظة ضمیر أو كرم

، وهنا یسجل ابیر ما یمنعها من تحقیق أهدافهاأوقفت عدوانها ألنها وجدت المقاومة اتخذت من التد
 .یادة والمیدان على السواءللمقاومة القدرة على الصد والمنع وحسن األداء في الق

    : ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة  -4
ومن أشهر  ،قدیمة اسِتراتیِجیَّةفهي  ،في المعارك اجدیدً  اابتكارً  ْنفاقاألَ حرب لم تكن   

في كثیر من المناطق بعد  الُمقاَوَمةاالستراتیجیات الحربیة التي عرفها التاریخ، استخدمتها قوى 
استعصاء التقدم على الجبهات، نتیجة للقوة الناریة الكبیرة التي یستخدمها الخصم في كبح أي 

في الثورة  امهمً  اق ضربات قویة ومباغتة، فقد سجلت نجاحً أو لتحقی ،محاولة تقدم فوق األرض
     .اللبنانیة الُمقاَوَمةفغانستان و أ، والعراق و الفیتنامیة

بكل  ْسرائیليّ للمقاومة، فعجز الجانب اإلِ  ااستثنائیً  أداءً  ،َغزَّةفي  الُمقاَوَمة َأْنفاق مثلت
وتدمیرها (أبو  الُمقاَوَمة َأْنفاقشبكة لمنظومته العسكریة واالستخباراتیة والتكنولوجیة الوصول 

  م: مقابلة) .25/8/2015اسماعیل، 

ة على ْسرائیلیّ كانت هذه من أهم االستراتیجیات التي أسهمت في هزیمة قوات النخبة اإلِ   
من ضربهم في مقتل، ویقول الخبیر  الُمقاَوَمة، ومكنت مقاتلي َغزَّةقطاع جبهات القتال المتعددة من 
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، عقید في االحتیاط وعنصر سابق في االستخبارات العسكریة، "یوسي لنغوستكي" الجیولوجي
خذ بالحسبان أسوأ السیناریوهات التي سرائیل"، وینبغي األإعلى " ااستراتیجیً  اتشكل تهدیدً  ْنفاقاألَ "

والقیام بخطف  ،البلدات بالقرب من الحدود حدىإلام عناصر من حماس بالتسلل تتمثل في قی
  .) 1(نت) م:2013 "(وكالة سما االخباریة، َغزَّةلأخذهم من سكان هذه البلدة و العشرات 

طرق الحفاظ على سریة وجودها، وتأمینها و في بنائها  ااستثنائیً  انموذجً  ْنفاقُ األَ قدمت   
، عاشة واالتصالإلوحمایتها، وفي كیفیة تنظیم الحیاة بداخلها بما یتضمنه ذلك من طرق للتهویة وا

ة فیها قتل عدد ْسرائیلیّ ت سابقة حربین استطاعت القوات اإلِ خالل خمس سنوا الُمقاَوَمةخاضت و 
العمل بتخٍف كامل في عملیات إطالق الصواریخ  تهمر من المقاومین نتیجة عدم استطاعكبی

ة بشكل كبیر داخل المناطق ْسرائیلیّ األخرى، وتقدمت القوات البریة اإلِ وغیرها من األعمال العسكریة 
 الُمقاَوَمة، فقد استطاعت م2014مر اختلف في حرب دون رادع، وهذا األ َغزَّةالحدودیة لقطاع 

 ،وتمدید شبكة كهرباء وتهویة وغرف ،مكانیات اللوجستیةمجهزة بمختلف اإل ْنفاقشبكة من األَ حفر 
  خرى للحمایة . أو  ،ومنها لإلمداد واالتصال ،منها الهجومي والدفاعي ،متنوعةٌ  ْنفاقُ األَ وهذه 

وتنفیذ عملیات هجوم على  ،الهجومیة استخدمت في التسلل خلف خطوط العدو ْنفاقفاألَ   
من كانت وغیرها من العملیات التي  ،)بو مطیبقأنحال عوز وٕایرز و (ة مثل عملیة ِإْسرائیلیّ مواقع 

  .طینیةالفلس الُمقاَوَمة أكبر وأجرأ العملیات في تاریخ

إعدادها كمنصات  إلطالق الصواریخ وقذائف الهاون، حیث تمّ  ْنفاقاألَ واستخدمت   
رض، وتمكن ٕاطالق الصواریخ من فوق األعلى التحرك و  الُمقاَوَمةنتیجة لعدم قدرة و لإلطالق، 

طائرات العدو من رصد كل ما هو متحرك على األرض، وهذا كان له األثر الكبیر في استمراریة 
  الصواریخ حتى آخر یوم في الحرب.إطالق 

نتج عنه و ، َغزَّةإعدادها لضرب القوات المتقدمة داخل قطاع تم  فقدالدفاعیة  ْنفاقأما األَ   
تكبید قوات العدو البریة المتقدمة الكثیر من الخسائر، من خالل خروج المقاتلین من مسافة صفر 

استخدامه في معظم  تمَّ  ْنفاقِ األَ رباكهم وقتل العدید منهم، وهذا النوع من إلمما یؤدي  ،لقوات العدو
الشجاعیة، والتفاح، وبیت حانون، وخزاعة  اطقتقدمت فیها قوات العدو، في من المناطق التي

  .ْسرائیليّ یث وقعت خسائر فادحة في الجیش اإلِ ح، ومنطقة رفح

  

  
                                                           

)1(   http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=179077  تمت الزیارة بتاریخ  

  م)20/8/2015(     

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=179077
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2014 

  مقدمة
 ةشبه كامل بصورةبدأت تعتمد  التيالذخر االستراتیجي للمقاومة الفلسطینیة،  ْنفاقتعني األَ 

روح  ْنفاقحتى أصبحت األَ ، التخفي والمباغتة واإلنزال والهجوم والدفاع والتخزین في ْنفاقاألَ  على
أو إطالق  ،ال یقل أهمیة عن تنفیذ عملیة استشهادیةوتطویر األداء في هذا العمل ، العمل للمقاومة

أو االنتقال من مكان آلخر، فكل هذه األمور رغم أهمیتها تعتمد بشكل  ،صواریخ بعیدة المدى
  م: مقابلة)2/8/2015. (أبومالك، ْنفاقأساس على األَ 

نیة ضد الجیش الفلسطی الُمقاَوَمةى العسكریة لد سِتراتیِجیَّةهي الشق الرئیس لال ْنفاقفاألَ 
"الفیتكونغ" خالل حرب فیتنام  َأْنفاق، وفي السنوات االخیرة، اقتربت من التفوق على ْسرائیليّ اإلِ 

  )1(م:نت).2014(منور،

م من 2014 َغزَّةفي حرب  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة الدِّراَسةیناقش الباحث في هذا الجزء من 
  . ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةفي الحرب، ویتناول مبادئ الحرب المستخدمة في  ْنفاقحیث استخدام هذه األَ 

  

  م 2014 غَزةيف حرب  نفاقاستخدام األَ - أوالً
 ْحِتاللنقلة نوعیة في تاریخ الصراع مع جیش اال الُمقاَوَمةالتي أنشأتها  ْنفاقأحدثت األَ 

حجارة السجیل م، 2008الفرقان  ي، وكجزء من العبر التي استخلصتها من حربْسرائیليّ اإلِ 
  جدیدة. اسِتراتیِجیَّةبدأت تعمل وفق ، م2012

 ،دور رئیس في الحرب من خالل بعث المقاتلین من عمق األرض للهجوم ْنفاقكان لألَ        
والقیام بعملیات إنزال خلف خطوط العدو كما حدث في اقتحام موقع "ناحل عوز"، وٕانزال شرق 

أعطت و  ،رفح، وشرق محافظة الوسطى في موقع "أبو مطیبق العسكري"، وٕانزال شمال بیت حانون
بض نقاط االلتحام، واسُتخدمت كمرالوالوصول  ،حریة لتنقل "الوحدات الفلسطینیة المقاتلة" ْنفاقاألَ 

لحظة  ْحِتالل، وشكلت هاجًسا لجیش االالُمقاَوَمةإلطالق الصواریخ، وساهمت في حمایة قیادة 
ون بأنهم لم یستطیعوا حتى النزول ِإْسرائیلیّ ، وهو ما اعترف به جنود َغزَّةمحاولته التقدم نحو قطاع 

  )7/7/2015. (صحیفة فلسطین، من شدة الخوف الُمقاَوَمة َأْنفاقفي 

                                                           

)1(  http://omandaily.om/?p=138353  تمت الزیارة بتاریخ)م)15/8/2015  

http://omandaily.om/?p=138353
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سننفذ عملیاتنا من اَألْنفاق، سنحید كل  ،أمام قیادة قدرت أننا سنحفر تحت األرض إننا
ال نستطیع أن نمد قواتنا في األمام بذخائر ومواد إعاشة وقد مصادر القوة لدى الخصم المعادي، 

تهم من جهاًرا نهاًرا أو حتى لیًال أمام هذه النظم الساحقة الماحقة، وبالتالي قاموا بتخزین كل احتیاجا
  :مقابلة)20/7/2015. (الزیات، الذخائر ومواد اإلعاشة إلى أیام

جهد من أسالیب قصى ألمن الوصول  الُمقاَوَمة نمكَّ رضي األ استغالل الجانب تحت إنَّ 
وتكون أهدافها تم اإلعداد لها  ،التي تجتاز الحدود ْنفاقحرب العصابات، من خالل إعداد األَ 

  م : مقابلة).16/5/2015(الشرقاوي،امسبقً 

  من خالل العملیات التالیة : َغزَّةفي حرب  ْنفاقویمكن الحدیث عن استخدامات األَ   

  : ْنفاقالعملیات العسكریة خلف خطوط العدو باستخدام األَ  -1
، ْنفاقمن تحت األرض بواسطة األَ  اختراقیةٍ  عبر مناورةٍ  عملیات هجومیة تتمُّ وهي   

بالعادة تتم عملیات االختراق و أول من ابتكر هذا النوع من المناورات "عملیات العبور"،  الُمقاَوَمةف
طورتها لتصبح من تحت األرض. (أبو  الُمقاَوَمةعبر الجو، أو عبر االلتفاف من البحر والبر، لكن 

  م).20/8/2015عبیدة ،
كي تصل هذا تحضیر بنیة تحتیة للعندما نتحدث عن عملیات خلف الخطوط، فهي تحتاج 

تدل  ا، هذه عملیة كبیرة جدً موازيآخر ، هناك نفق بدیل و اواحدً  اولیس نفقً  اَأْنفاقهذا یعني  الهدف،
مضنیة وجبارة في المواجهة، فكانت أبرز العملیات خلف خطوط  ابذلت جهودً  الُمقاَوَمةعلى أن 

  : الَقّسام َكتاِئبوبرزت بها  ،ْنفاقالعدو باستخدام األَ 
  أسفل موقع كرم أبو سالم العسكري : تفجیر نفق ²

م من تفجیر نفق أسفل موقع "كرم أبو سالم" 8/7/2014الثالثاء،  الَقّسام َكتاِئبتمكنت 
    )20/7/2015 الَقّسام(موقع  .َغزَّة) شرق مدینة رفح جنوب قطاع ْسرائیليّ العسكري (اإلِ 

 عملیة "موقع صوفا" شرق رفح ²
م، قامت مجموعة 2014- 7-17لخمیس الموافق في تمام الساعة الرابعة من صباح ا

بمنطقة صوفا  ْنفاقبعملیة تسلل خلف خطوط العدو باستخدام أحد األَ  الَقّسامخاصة من مجاهدي 
شرق رفح، ونفذت عملیة استطالع بالقوة، حیث كلفت الوحدة باستطالع أماكن تمركز قوات العدو 

نسف ل ضافةً إملیة االستعداد للحرب البریة، البریة في تلك المنطقة وقوامها وعددها، كجزء من ع
بوضعها لرصد محیط منطقة الخط  اوتخریب إحدى المنظومات االستخباریة التي قام العدو مؤخرً 

الفاصل، وخالل انسحابها بعد استكمال مهتمها تعرضت لنیران طیران العدو، وعاد كافة المجاهدین 
  .) 20/7/2015 الَقّسامبسالم (موقع 
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وذكرت القناة االسرائیلیة العاشرة، أن الجنود على الحدود الجنوبیة لقطاع غزة تفاجئوا 
داخل موقع صوفا شرق رفح ودارت مسلحًا من نفق  15- 10صباح الخمیس بخروج ما بین 

اشتباكات ضاریة بین المسلحین وجیش االحتالل، وبینت القناة أن هذه العملیة تعتبر أكبر عملیة 
  )17/7/2014ة في تاریخ "اسرائیل" (الرسالة ،تسلل للمقاوم

 عملیة "موقع أبو مطیبق" شرق المحافظة الوسطى ²

یة المختارة وعددها الَقّسامم تمكنت إحدى الوحدات 2014- 07- 19في یوم السبت الموافق 
 ْنفاقمن خالل عملیة إنزال خلف خطوط العدو عبر أحد األَ ، موقعللمن التسلل إلى  امجاهدً  12

ساعات بانتظار قوات العدو، وفور وصول إحدى  6 وامكثو  كمائن، 4، وتوزعوا إلى االسِتراتیِجیَّة
منتشرة خلف خطوط الجیباٍت عسكریٍة، قامت كمائن المجاهدین  4المكونة من  ْحِتاللدوریات اال

ة صفر، جیباٍت، وأجهزوا على كل من كان بداخلها من مساف 3من إبادة  واالعدو بمهاجمتها، وتمكن
من  6قتل المجاهدون في االشتباك بعد االشتباك معه، و  االجیب الرابع من المنطقة مذعورً  فیما فرَّ 

 امجاهدً  11، وعاد M16 بنادق زالبجراح، وغنموا اثنتین من  اآخرً  اجنود الدوریة وأصابوا عددً 
 .)20/7/2015 الَقّسامخالل االشتباكات (موقع  همقواعدهم بسالم، فیما ارتقى أحدل
 " شرق بیت حانون16عملیة "موقع  ²

یة عدده الَقّسامم نفذ تشكیٌل قتالٌي من قوات النخبة 2014- 07-21في صباح یوم االثنین 
" العسكري شرق بیت حانون، ثم 16عملیة إنزال خلف خطوط العدو قرب "موقع  امجاهدً  12

أوقعها المجاهدون بین فكي كماشة، ، همامجموعتین كمنتا لدوریة صهیونیة، وفور وصولل واانقسم
تفحمه، ثم اقتربوا منه لتجاه الجیب األول ما أدى  RPG قذیفة األولىحیث أطلق مقاتلو المجموعة 

وأجهزت  ،وأجهزوا على جمیع من فیه من الجنود، فیما اشتبكت المجموعة الثانیة مع الجیب اآلخر
وأثناء مغادرتها لمیدان العملیة  ،موعتینعلى من كان فیه من الجنود، بعدها انسحبت إحدى المج

مع قوة خاصة  اعنیفً  ا، فیما خاضت المجموعة الثانیة اشتباكً ْحِتاللتعرضت لقصف من طائرات اال
عاد و الَقّسام، من مجاهدي  10موقع انتهى باستشهاد أفرادها، لیرتقي في هذه العملیة الخرجت من 

  .)20/7/2015 الَقّسامقواعدهما بسالم (موقع لمجاهدان 
 عملیة "ناحل عوز" شرق الشجاعیة ²

 9یة عدده الَقّسامم، تمكن تشكیٌل قتالٌي من قوات النخبة 2014- 7- 28مساء یوم االثنین 
 اتابعً  امحصنً  اعسكریً  امن تنفیذ عملیة إنزاٍل خلف خطوط العدو، وهاجموا برجً  الَقّساممن مجاهدي 

العدو وأجهزوا على جمیع من فیه، كما حاولوا أسر أحد  لكتیبة "ناحل عوز" به عدٌد كبیٌر من جنود
جنوٍد، واغتنموا قطعة  10 واالجنود ولكن ظروف المیدان لم تسمح بذلك، وأكد المجاهدون أنهم قتل
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 الَقّسامقواعدهم بسالم (موقع لعاد جمیع المجاهدین و قصیر  Tavor سالح من نوع
20/7/2015(.  

  باستخدام اَألْنفاق) العملیات خلف الخطوط 4خریطة (

  
   إعداد الباحثالمصدر من 

نفاق عدد العسكریة خلف الخطوط باستخدام األ ظهر للباحث من خالل تحلیل العملیات 
  من الدالالت العسكریة منها :

واألداء العسـكري للمقاومـة مـن خـالل أسـالیب الرصـد فـي التخطـیط  اتطـورً برزت هذه العملیـات أ - 
 .وتجهیز مسرح العملیات، واستغالل فترات التهدئة باإلعداد والتجهیزثم التخطیط واالستطالع 

سـرائیلي لـیس ا علـى االحـتالل اإلا ومیـدانیً عسـكریً  ومة بهذه العملیات النوعیـة تحـدًیاسجلت المقا - 
غارة على مواقعه بل بقـدرتها علـى المنـاورة لتحقیـق مبـدأ "المبـادأة والمبـادرة " والـذي هـو فقط باإل

 .ٕارباك العدوو  حرب لتحقیق حریة التصرفأحد مبادئ ال

، كمرسالة معنویة للعدو مفادها أنه مهما كـان تحصـینكم فسـوف نصـل إلـی رسلت هذه العملیاتأ - 
األرض  تحكمــــتم بســــطح، فــــإن ، وكـــامیرات وال راداراتبــــراج محصــــنةوأ فلـــن تفیــــد أســــوار واقیـــة

 . فسوف نخرج لكم من تحت األرض ،والجو

ســــرائیلي بــــالنتبؤ وجمــــع علــــى فشــــل أجهــــزة اســــتخبارات الجــــیش اإلكمــــا تؤكــــد هــــذه العملیــــات  - 
  وبالتالي التهیوء لمثل هكذا عملیات. ،المعلومات االستخباري حول قدرات وتخطیط المقاومة
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العملیــات أثنــاء اقتحــام مواقــع االحــتالل واالشــتباك والســیطرة الكاملــة علــى المواقــع كمــا  تصــویر - 
ســرائیلي وتحطــیم معنویــات الجنــدي اإل ،رب النفســیةینــدرج فــي إطــار الحــ حــدث فــي ناحــل عــوز

ســـرائیلي المفتـــرض بـــه حمـــایتهم، ســـرائیلي تكســـر هیبـــة الجنـــدي اإلرســـال رســـائل للمجتمـــع اإلإ و 
  .صر ونقله من المیدان إلى اإلعالمإضافة إلى استثمار الن

ة واعتمـــاد عنصـــر المبـــادرات ومفاجـــأ اعتمـــدت المقاومـــة فـــي هـــذه العملیـــات علـــى مبـــدأ الهجـــوم - 
  . سرائیليالجیش اإل

ة علـــى معظـــم مبـــادئ مـــن حیـــث التخطـــیط : فعلـــى الصـــعید االســـتراتیجي اشـــتملت هـــذه العملیـــ - 
  وحـــــــدة القیـــــــادة) و ، كـــــــاألمن، والمبـــــــادأة، والمفاجـــــــأة، والمبـــــــادرة ، واســـــــتثمار النصـــــــرالحـــــــرب (

، وتالحـــــق ، والمخاتلـــــةالســـــتراتیجي (كالخـــــداععـــــدة علـــــى المســـــتوى اتكتیكـــــات كمـــــا اعتمـــــدت 
 .الضربات)

بمثابــة رافعــة لمعنویــات األنصــار  قــداموالجــرأة واإل مثــل هــذه العملیــات والتفاصــیل المعقــدة فیهــا، - 
  .العدو وضرب معنویات

یشكل ضربة موجعة وطعنة في خاصـرة العملیات خلف خطوط العدو على مدار الحرب  تنفیذ  - 
، وٕاحـداث الصـعید المیـدانيعلـى  سیطرة على مسرح العملیاتویمنح المقاومة  سرائیلياإلاألمن 

 . بق نوعي في إطار "صراع األدمغة"س

ومـدى انضـباط  الوحـدات العسـكریةعلـى  والقیـادة والسـیطرة فعالیـة إدارة الحـرب برزت العملیاتأ - 
  حیث كانت تدیر أكثر من عملیة في آن واحد. ،وتناغمها مع القیادة الوحداتهذه 

مما یؤدي إلى تراكم النجاحات، فیكون النجاح في  بالحر وحدة القیادة وتوحید الجهود في إدارة  - 
مـدى قــدرة وقــد أثبتـت هـذه العملیــات  ،لنجـاح الحـق وتمهیــداً  ،للنجـاح السـابق مـا تعضــیداً  عملیـة

 مع العدو.الحرب في إدارة  قیادة المقاومة

على المسـتوى  المقاومةا في عملیات ا أساسیً استثمار النصر وأخذ الغنائم: والذي أصبح عنصرً  - 
  .سكري واألمني والسیاسي واإلعالميالع

  :ْنفاقالعملیات العسكریة الدفاعیة باستخدام األَ -2
، َغزَّةالمتقدمة داخل حدود قطاع ة ْسرائیلیّ اإلِ الدفاعیة تم إعدادها لضرب القوات  ْنفاقاألَ 

الدفاعیة  ْنفاقالبریة المتقدمة الكثیر من الخسائر، وتشترك في األَ  ْحِتاللتكبید قوات اال انتج عنهو 
  :عملیاتهاالعاملة في المیدان، فكانت أبرز  الُمقاَوَمةأغلب فصائل 
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في بیت  تمكن مجاهدو سرایا القدس من تفجیر إحدى اآللیات العسكریة : م18/7/2014 ²
شالء وحطام وقتل ألن تحولت اآللیة ، وبعد أْنفاق" عبر أحد األَ 4من نوع "میركافاه  حانون

  م:نت)2015(سرایا القدس، .وٕاصابة من فیها
عبر نفق في منطقة الریان في  یةالَقّسامتسللت مجموعة من قوات النخبة  : م19/7/2014 ²

محیط صوفا، حیث باغتت العدو واشتبكت معه من مسافة متر ونصف، وأكد المجاهدون قتل 
 واوعاد ،في مناطق مختلفة من الجسم 2في الرأس و 3جنود بالرصاص  5

  م:نت)2015،الَقّسام(.بسالم
، حاولت التقدم شرق ةمؤللمن استدراج قوٍة صهیونیٍة  الَقّسامتمكن مجاهدو   :م20/7/2014 ²

حي التفاح إلى كمیٍن محكٍم، حیث تركوا الدبابات تتقدم، وبعد أن تبعتها ناقلتا جند داخل حقل 
تدمیر القوة بالكامل، ثم تقدم المجاهدون صوب ناقالت الجند لاأللغام فجره المجاهدون، ما أدى 

تمكنوا من أسر الجندي و ا، جندیً  14وفتحوا أبوابها وأجهزوا على جمیع من فیهما وعددهم 
  م:نت)2015، الَقّسام( " ."شاؤول أرون

متوغلة شرق القرارة بعبوتي آلیات صهیونیة یة الَقّسامهاجمت قوات النخبة   :م24/7/2014 ²
جنوٍد واغتنام  5فجرت عبوًة رعدیًة بقوٍة راجلٍة واشتبكت معها، وأكد المجاهدون قتل و شواظ، 

  م:نت)2015،الَقّسام( .سالح رشاش
ویجهزون على  ،یتسللون خلف القوات المتوغلة شرق التفاح الَقّساممجاهدو   :م24/7/2014 ²

، الَقّسام( .RPG29 جنود من مسافة صفر، ویدمرون ناقلة جند من نوع شیزاریت بقذیفة 8
  م:نت)2015

بعمق یزید عن كیلومترین شرق رفح، فتصدى لها  ْحِتاللتوغلت قوات اال :م1/8/2014 ²
فقده ألحد  ْحِتاللفیما ادعى اال ،واشتبكوا معها وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى ،المجاهدون

  م:نت)2015،الَقّسام( .جنوده في العملیة

في نجاح معركة الشجاعیة التي دمرت فیها  ارئیسً  اكانت سببً  ْنفاقأن هذه األَ  الدِّراَسةترى 
وأسر خاللها الجندي شاؤول أرون، كما كان لها الدور األبرز في معارك  ،لیات العدو المدرعةآ

كان لها دور كبیر في منع   ْنفاقاألَ هذه  ،أسر الضابط الصهیوني هدار جولدنرفح عندما 
ة ْسرائیلیّ ومنعت خطة التجزئة اإلِ ، ز داخل المناطق التي توغلوا فیهامن التمرك ْحِتاللقوات اال

  . الُمقاَوَمةبهدف منع التواصل بین عناصر  ؛أقسام 3لى إ َغزَّةاع فصل قطلوالتي هدفت 
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نفاق عدد من الدالالت ت العسكریة الدفاعیة باستخدام األ ظهر للباحث من خالل تحلیل العملیا
  العسكریة منها :

منـاطق العمـق السـكاني فـي قطـاع نفـاق الدفاعیـة فـي منـع تقـدم قـوات االحـتالل إلـى ساهمت األ - 
 وزادت من قدرة المقاومة على الرمایة ومشاهدة ومعرفة میدان المعركة.، غزة

تجاهــــات متعــــددة فــــي مســــرح االقــــوات بوحشــــد نفــــاق الدفاعیــــة المقاومــــة مــــن تحریــــك مكنــــت األ - 
 .وقات الحرجةباأل العملیات

 .ءة عالیةنفاق، واستخدام القوات ومعداتها بكفاعلى الخداع والتمویه من خالل األ القدرة - 

، المنـــاطق التـــي یتقـــدم فیهـــا ســـرائیلي االســـتقرار فـــي أي مـــننفـــاق الدفاعیـــة الجـــیش اإلاألمنعـــت  - 
 إرباك المقاومة. إلىوحرمانه استثمار هذا التقدم لیبني علیه بشكل تراكمي یؤدي 

، استدراج قوات االحتالل إلیهانفاق الدفاعیة في تنفیذ كمائن محكمة ومعدة مسبقًا، بساهمت األ - 
سـرائیلي واختطـاف خلفتـه مـن خسـائر كبیـرة فـي الجـیش اإل ،ة الشجاعیة وماكما حدث في عملی

 رون، وعملیة االستدراج شرق رفح واختفاء الجندي هدار جولدن.آل و الجندي شاؤ 

شـكلت تهدیـدًا لیـات العـدو حیـث آة ضـد اعیة وحدات الدروع من العمل بكفـاءنفاق الدفمكنت األ - 
  .جدیًا لها في الحرب

  في إطالق الصواریخ والقذائف  ْنفاقاستخدام األَ -3
إلطالق الصواریخ وقذائف الهاون، حیث تم إعدادها كمنصات لإلطالق،  ْنفاقتستخدم األَ   

على التحرك وٕاطالق الصواریخ والقذائف من فوق األرض، لتمكن  الُمقاَوَمةوذلك نتیجة لعدم قدرة 
وهذا كان له األثر الكبیر في استمراریة إطالق الصواریخ ، یهاالعدو من رصد كل ما هو متحرك عل

  .هافي عملیات إطالق ْنفاقال تستغني عن األَ  الُمقاَوَمةوالقذائف بشكل مستمر، وباتت 

فشال المنظومة الهجومیة الجویة في تعقب إلدت أتكتیكات واستراتیجیات عسكریة  الُمقاَوَمة اتبعت
ناء المواجهة، فمنصات إطالق الصواریخ أصبحت تتواجد منصات إطالق الصواریخ وتحدیدها أث

ما شل من قدرة العدو على تعقب ورصد أماكن إطالق الصواریخ متحت األرض، و  َأْنفاقأغلبها في 
  م:مقابلة).20/7/2015(الزیات،

ثانیة عندها یحدد  15 العدو لدیه منظومات ترصد مكان إطالق الصواریخ في زمن قدره  
إنجاز  ْنفاقالفلسطینیة من خالل األَ  الُمقاَوَمةولذلك استطاعت ، المنفذةو یصفي المكان ثم یقصف أ

األطقم التي تطلق الصواریخ القیام بمهماتها  ْنفاقاألَ  منحتو  ،لحظة اإلطالق المهمة في ثوان عدة



 م2014اسِتراتیِجیَّة اَألْنفاق في إدارة حرب َغزَّة  
 

115  

 الفصل الرابع

في تحیید القوة الجویة  نجحتعن منصات الصواریخ، و  امن خالل أماكن آمنة وبعیدة تمامً 
  م:مقابلة).20/7/2015وتفادي خطرها (الزیات، ،ةْسرائیلیّ اإلِ 

  أعداد صواریخ المقاومة ) 5خریطة (

  
   المصدر من إعداد الباحث

، أنه تم 2014الستخدام االنفاق في حرب غزة ترى الدراسة من خالل االستعراض السابق 
أعمال المقاومة والحفاظ أثر على نجاح استخدامها في أغلب األعمال العسكریة خالل الحرب، مما 

  على حیاة وٕامكانات المقاومة .

  

  م 2014 غَزةخالل حرب  نفاقاألَ استراتيجِيةيف ة مستخدامل: مبادئ احلرب  ثانياً
، فاآلن هناك مفهوم إداري متقدم على اإن العمل المقاوم في فلسطین أصبح أكثر تطورً 

لذا لن یقدم المجاهدون على أي عمل إال وهناك مستوى فعالیة األداء العسكري لدى المجاهدین، 
مجموعة أساسیة من المهام تبدأ بالفكرة والتخطیط المستمر، التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له، 

  م:مقابلة)2/8/2015والتنظیم لذلك العمل، ومن ثم التنسیق والتوجیه والسیطرة والقیادة. (ابومالك،

في  الُمقاَوَمةأهم وأخطر األسالیب العسكریة التي استخدمتها أحد  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةشكلت   
أن أهم مبادئ الحرب التي تم استخدامها في  ویمكن القول، َغزَّةة على ْسرائیلیّ مواجهة الحرب اإلِ 

  كانت على النحو التالي: ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة
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   اإلخفاء والتمویه  -1
والمراكز المحفورة في باطن األرض  ْنفاقفإن األَ  االخفاء والتمویهعندما نتحدث عن   

 ، هاوالمراكز المموهة والمحصنة والعتاد واألسلحة المحجوبة عن األنظار هي خیر معبِّر ومثال عن
، تصبح السریة هي اَأْنفاقً أحد أبرز أوجهها، وٕاذا أطلقنا على كل شيء تحت األرض  ْنفاقاألَ و 

 الُمقاَوَمةب على العدو استهداف التخفي والسریة تصعّ االحتجاب والنزول تحت األرض، وٕان 
  م : مقابلة).18/3/2015وضربها (عباس، 

، ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةأرادت من وراء اعتماد  الُمقاَوَمةإلى أن  َغزَّةوتشیر مجریات حرب   
الساحلي، وعدم وجود تضاریس طبیعیة تساعد  َغزَّةالتغلب على المساحة الجغرافیة الصغیرة لقطاع 

  في التخفي من العدو. الُمقاَوَمة

 َغزَّة ،َغزَّةیوجد في قطاع : "السابق ْسرائیليّ رئیس جهاز الموساد اإلِ  "داني یاتوم"ویقول   
 والخنادق المتعددة، من ْنفاقاألَ السفلیة شبكات غیر متناهیة من  َغزَّةالسفلیة، في  َغزَّةالعلویة و 

 "دون أن نتمكن من المساس بهم ،خاللها یستطیع المقاومون العیش واالختباء والتخفي والخروج
   )1(م)2015ة،ِإْسرائیلیّ رؤیة  َغزَّة(فیلم حرب 

أي حركة للمقاومة فوق األرض مكشوفة، ویوجد مئات الوسائل للعدو لضربها،  لذلك فإن  
وهي تسمح للمقاتلین بالتحرك بحریة والتقرب  ه،مهمة للتمویه واالحتجاب عن ْنفاقلذلك كانت األَ 

موجودة لفشلت معظم  ْنفاقلو لم تكن األَ و ألقصى حد من مواقع العدو ومفاجأته ومواجهته، 
وسائل رؤیة قادرة على رصد أي تحركات خاصة، و یمتلك أسلحة بعیدة المدى العملیات؛ ألن العدو 

ستهداف المقاتلین ویوقع فیهم خسائر، واألمثلة عدیدة الفهذا یؤدي  ْنفاقدون األَ  هوحین االقتراب من
  م : مقابلة)16/3/2015مجال لحصرها. (احطیط،  ال

  المفاجأة :  - 2

في وقت أو مكان یفاجئه أو بطریقة تربكه، وهل  هي القدرة على ضرب العدوّ  المفاجأة
 اأن تكون قادرً  روج من تحت األرض؟ تخیلسوى الخ هنالك من طریقة أفضل لتحقیق هذه النتیجة

تشل ثم تصل إلى السطح، وثم تنقض علیه و  ،بحیث تتحرك تحت األرض اعلى تجاوز العدو تمامً 
امتالك القدرة على االنتقال في میدان  عبرمبدأ ذو بعد عملیاتي و  وحركته قبل أن یبدأ بالرد، وه

م : 16/3/2015(أحطیط،  . هداف من حیث ال یتوقعلألالسیطرة الجویة والوصول  فیهیملك 
  مقابلة). 

                                                           
) 1(   https://youtu.be/NImQPLiUxYM )3/9/2015(م  

https://youtu.be/NImQPLiUxYM
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هو  ْنفاقأن "أول میزة لألَ  "یوسي لینغوتسیك" ْحِتاللیعترف العمید احتیاط في جیش اال
من بناء تحصینات تحت األرض، وقنوات لالتصال، ومنصات  تتمكن ألنها ،عامل المفاجأة

بناء مخازن للسالح وورشات تحت األرض لتصنیع األسلحة، تكون بعیدة  وإلطالق الصواریخ، 
من تحسین  الُمقاَوَمة، وبالتالي فإن وجود قواعد تحت األرض تمكن ْسرائیليّ عن مرمى الطیران اإلِ 
  )1(.م:نت)2014 (العربي الجدید، " .إسرائیل"قدراتها على مواجهة 

في ابتعادها عن ظروف وٕاجراءات المواجهة التقلیدیة،  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةكمنت خطورة 
واعتمادها على مفاجأة العدو بضربة عنیفة قاتلة، ال تدع له فرصة للنجاة واإلفالت، أو تتیح له 

  م).2015عامر، بوأبالمثل (إمكانیة المواجهة والتصدي والرد 

من إمكانیة التعامل المسبق مع هذا التهدید، وٕاحباطه، أو التصدي  ْحِتاللوهذا كله حرم اال
برزت الحاجة  اتحدیدً  َغزَّةفي ظروف و  ،هله حال التنفیذ، كونه یعتمد على عامل المفاجأة الذي یربك

  م : مقابلة).18/3/2015لمفاجأة العدو (عباس،  ْنفاقلألَ 

والعملیات الدفاعیة داخل حدود القطاع التي  ،أثبتت العملیات العسكریة خلف خطوط العدو
میزة عنصر المفاجأة خالل  الُمقاَوَمةالتي أعطت  ،ْنفاق، األهمیة االستثنائیة لألَ الُمقاَوَمةنفذتها 

  الحرب .
  الهجوم:  - 3

محكمة جعلتها قادرة  وتحصینات ورؤى عملیاتیة َأْنفاقالفلسطینیة بشبكة  الُمقاَوَمة تتمتع
  م: مقابلة).20/7/2015والوصول لنقاط الضعف في العدو (الزیات،  ،على المباغتة والهجوم

تسمح للمقاتلین  ْنفاقوقد صمم هذا العنصر النتهاز المبادرة واالحتفاظ بها واستغاللها، فاألَ 
، ولوالها لكانت َغزَّة وضعیة الهجوم في ظروف میدانیة صعبة ومعقدة كما هو الحال فيلباالنتقال 

م : 18/3/2015أي هجوم.(عباس،  قبلتسمح للمقاتلین بالتحرك،  ْنفاقظروف النجاح أقل، فاألَ 
  مقابلة) .

وتنفیذ عملیات هجوم على  ،دورها الهجومي بالتسلل خلف خطوط العدو ْنفاقفكان لألَ 
ق وغیرها من العملیات التي بو مطیبأیرز، و إ مثل عملیات ناحل عوز، و  ْسرائیليّ مواقع الجیش اإلِ 

  الفلسطینیة. الُمقاَوَمةعدها المحللون العسكریون بأنها من أكبر وأجرأ العملیات في تاریخ 

  

  
                                                           

 م)12/8/2015( http://www.alaraby.co.uk ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللسالح موجه إلى عمق اال َغزَّة َأْنفاق)  1(

http://www.alaraby.co.uk
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  المناورة - 4

بشكل فعال بمبدأ المناورة من خالل وضع العدو في موقف لیس  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتسهم 
له فیه األفضلیة من خالل التطبیق المرن للقوة، وتتحقق المناورة من خالل االستفادة القصوى من 

، واستثمار نقاط ضعف العدو التكتیكیة : انتشار خاطئ، ْنفاقاألَ  عبرحركة ونقل القوات والنیران 
ولتحقیق مبدأ المناورة یجب االشتباك مع العدو  ، یل، معنویات ضعیفةكتیكیة، دعم ضئأخطاء ت

م : مقابلة)، 16/3/2015لهذا المبدأ  (أحطیط،  ْنفاقفي بقعة غیر مستعد فیها، وهذا ما توفره األَ 
توفر الدعم، والمعنویات حیث االنتشار الخاطئ، وعدم  )ناحل عوز(في عملیة  اما كان واضحً  وهو

  الموقع.الضعیفة لجنود 

  الردع :  - 5

، القدرة على خلق بیئة ترعب العدو؛ فمنعته من القیام بالعملیة البریة الُمقاَوَمة َأْنفاقمنحت 
القلق والرعب والهلع في  ألنها بثتفي تكوین عنصر الردع،  هاكان دور  هناوالتعمق فیها، و  َغزَّةفي 

واالنتقادات التي  ،َغزَّةات غالف نفوس الجنود والمستوطنین، وسمعنا عن االعتصامات في مستوطن
والهلوسات عند  ،والقلق الذي ینتابهم ،وجهها المستوطنون للقیادات األمنیة والسیاسیة الصهیونیة

سماع أصوات آالت الحفر، والخشیة من أن یفیقوا ذات یوم ویرون المقاتلین داخل المستوطنات 
  م : مقابلة).16/3/2015(احطیط، 

والذكاء في استخدامها ساهم في خلق بیئة  ْنفاقالعدو في العمق، فاألَ أما بالنسبة لكیان 
وهذه البیئة عامل ضاغط من أجل تعزیز قوة الردع (الردع یأتي  ْسرائیليّ الرعب لدى الجمهور اإلِ 

من خالل خلق الرعب فیحدث ردع )، فأنت عندما عملت ردع للقوات بصورة مباشرة ورعب 
حققت دورها على وجهین وجه في المیدان مباشرة ووجه  ْنفاقفتكون األَ للمواطنین، تعزز قوة الردع 
  م : مقابلة).18/3/2015في عمق العدو . (عباس، 

كعملیة أبو مطیبق والشجاعیة وصوفا والواحة  الُمقاَوَمةسلسلة العملیات التي نفذتها وجاءت 
من الصدمة داخل جیش العدو  افي الجانب النفسي خلقت نوعً و ، اسِتراتیِجیَّةعملیات عملیات ك
  م : مقابلة).16/3/2015داخل القیادة السیاسیة والعسكریة (احطیط، و 

أن  حالة ردع للعدو الصهیوني، وٕاجباره على االنسحاب، بعد ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةحققت و  
رض ، خشیة الموت الذي كان یالحقهم من فوق األَغزَّةدخول عمق رفضت وحدات نخبته المقاتلة 

  م:مقابلة).25/8/2015وتحتها (أبو اسماعیل،

مدى اإلحباط لدى دوائر یمكن النظر الى ، ْنفاقوللداللة على الردع والرعب الذي خلفته األَ 
ة"، ْسرائیلیّ من المس بـ"السیادة اإلِ  الُمقاَوَمةمكنت مقاتلي  ْنفاقصنع القرار والنخب في "إسرائیل"، فاألَ 
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"، وتكمن المفارقة أن الرعب الذي فاقمه خطر ْسرائیليّ لمفهوم "األمن القومي اإلِ  اوشكلت تحدیً 
الفلسطینیة عن العملیات  الُمقاَوَمةبناء أساطیر حول مقاتلي لین ْسرائیلیّ ع المعلقین اإلِ دفَ  ْنفاقاألَ 

 )1(م:نت).2014(المنار، ْنفاقالقتالیة عبر األَ 

استراتیجیتها فكانت  ،للحرب الُمقاَوَمةم اختلفت إدارة 2014 َغزَّةأنه في حرب  یمكن القول
، حیث اعتمدت على عدد من بارز دورٌ التي كان لها  ْنفاقاألَ خاصة العسكریة في أفضل أحوالها، 
ملحوظ، كان أبرز معالمه  بضعفٍ  ةْسرائیلیّ اإلِ  العسكریة االسِتراتیِجیَّةمبادئ الحرب التي أصابت 

، الذي لم یتدرب علیه جنودها، ولم ْنفاقاألَ نهاء إ في إدارتها للحرب على تدمیر و  "إسرائیل"اعتماد 
، من حیث ةْسرائیلیّ الستراتیجي والعقیدة اإلِ هذه الحرب مخالفة للفكر ا وجاءتتعتد علیه من قبل، 

 الُمقاَوَمةلصالح  ، فأثر ذلك في نتائج الحربْنفاقاألَ  تهدیدنهاء إطول أمدها، وفشلها في 
  .م2014 َغزَّةإدارة حرب في  إیجابيٍّ  بشكلٍ  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةسهمت أ ،فلسطینیةال

  

  ة الفصل الرابعخالص
نجحـــــت الُمقاَوَمـــــة فـــــي تطـــــویر قـــــدراتها التصـــــنیعیة العســـــكریة لتصـــــبح منتجـــــة لمنظومـــــات 
الصواریخ بمـدیات مختلفـة قریبـة واسـِتراتیِجیَّة، وأسـلحة فردیـة وأنظمـة إلكترونیـة لخـداع أنظمـة الـدفاع 

إلعــــداد الجوي اِإلْسرائیلّي والطائرات المسّیرة، والتي حلقت أثنـاء الحـرب، واألهـم مـن كـل ذلـك حالـة ا
النفسـي والمعنـوي للمقــاتلین وللشـعب، مــا انعكـس إیماًنــا بالقضـیة وعقیــدة قتالیـة راســخة، وكـذلك حالــة 
التنســیق والتواصــل المیــداني والعملیــاتي واإلعالمــي واالجتمــاعي الَبْینــي بــین مقــاتلي الُمقاَوَمــة وبــین 

  الُمقاَوَمة والشَّْعب.

الساعات األولى من الحرب تفویت الفرصة على  استطاعت الُمقاَوَمة الفلسطینیة فيكما 
العدو في تسدید ضربته األولى، وانتزاع زمام المبادرة االسِتراتیِجیَّة باستهدافها مراكز الثقل 
االستراتیجي في تل أبیب والقدس وبــئــر السبع فــي الــیــوم الــثــانــي لــلــحــرب، فكانت هــذه هــي 

سِتراتیِجیَّة األولى، تبعتها مفاجآت میدانیة بدأت بعملیات التسلل عبر البحر والساحل الــمــفــاجــأة اال
ووصولها إلى قاعدة عسكریة بریة بحریة في العمق اِإلْسرائیلّي، ثم القصف المؤثر لتل أبیب، 
وتحلیق الطائرات المسیرة، والنجاح في مواجهة صواریخ القبة الحدیدیة وٕافشالها في كثیر من 

ثم توالت المفاجآت المیدانیة بالقدرة على تنفیذ عملیات ناجحة خلف خطوط العدو، ثم  ،االتالح
استدراج العدو إلى مواجهات بریة قریبة وصفریة كبدته خسائر كبیرة لم یعهدها من قبل، وهو ما 

                                                           
)1   (http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=922216 )5/8/2015(م 

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=922216
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عــاٍل یؤكد أن إدارة الُمقاَوَمة للحرب والعملیات وكل النشاطات المالزمة للحرب كانت على مستوى 
  نسیق المبرمج.من التكامل والتَّ 

كان األداء القتالي للمقاومة محط تقدیر الُخبراء؛ حیث نجحت في إدارة الحرب من لقد 
لحظتها األولى، وهو ما أربك خطط إسرائیل التي لم تنجح بفرض إیقاعها العملیاتي، بل تحولت 

األول عندما نجحت الُمقاَوَمة فــي اســتــدراج إلى رد الفعل، وظهر ذلــك جلًیا فــي نهایة األســبــوع 
الجیش اِإلْسرائیلّي إلــى المرحلة األولى من المعارك البریة، والتي كشفت عن كفاءة الُمقاَوَمة في 

كما قامت بعملیات  إدارة الــحــرب والقتال مــن خــالل عملیات تسلل ومواجهة التحامیه نوعیة،
وتجاوزت إمكانات القبة الحدیدیة، وهو  ،األهــداف القریبة والبعیدة وتوقیتاتهاإطــالق الصواریخ إلى 

ما حول هذه الصواریخ إلى ذراع اسِتراتیِجیَّة مقابل للقوة االسِتراتیِجیَّة للردع اِإلْسرائیلّي، وأثبتت 
حــافــظــت عــلــى ن االرتجال أو االنفعال، حیث ع االُمقاَوَمة أنها تعمل بــإدارة وتخطیط موقوت بعیدً 

ثــبــات أدائـــهـــا ونــجــحــت فــي تــأســیــس اتــصــال إیــجــابــي ذي مصداقیة مــع الــــرأي الــعــام الفلسطیني 
واِإلْسرائیلّي، وانعكس كل ذلك إیجاًبا على األداء اإلعالمي المقاوم والمؤید للمقاومة، والذي جاء 

داء المیداني، وحقق نتائج إیجابیة على صعید اختراق الرأي العام اِإلْسرائیلّي مكمًال ومنسجًما مع األ
الذي فقد ثقته بإعالمه، وقد أثبتت الُمقاَوَمة أن اإلعالم والحرب النفسیة جزء أساسي من خطتها في 

  الحرب األخیرة، وأنها تستخدمها بكفاءة وذكاء وبالشكل والحجم والكیف المناسب غالًبا.

نجحت الُمقاَوَمة في المحافظة على وتیرة االشتباك القریب والبعید مع لى ذلك فقد إضافة إ
الطرف اِإلْسرائیلّي حتى اللحظة األخیرة، األمر الذي یعكس إدارة عملیات متمیزة لقوة ومخزون 
استراتیجي مریح، لم تتمكن الحرب األخیرة من إلحاق ضرر كبیر به، وظهر ذلك برشقات 

زة على المستوطنات المحیطة بقطاع َغزَّة، إضــافــة إلــى قــاذفــات الــهــاون التي الصواریخ المرك
مستوطنة حسب المصادر اِإلْسرائیلّیة في  ٣٨أجبرت سكان المستوطنات على الرحیل عن أكثر من 

ظت األیــام األخــیــرة للحرب، وقد یكون هــذا المؤشر األهــم لفشل الحرب على َغزَّة؛ حیث حاف
واستوعبت الخسائر  ،الُمقاَوَمة على بناها اللوجستیة والعملیاتیة ومخزونها من الصواریخ واألسلحة

  المحدودة التي لحقت بها. 

مــن صـــراع اإلرادات والــتــحــدي المتبادل بین  كما ظــهــرت خــالل الــحــرب األخــیــرة حــالــةٌ  
قیادة الُمقاَوَمة والقیادة اِإلْسرائیلّیة، فقد ظهر بوضوح ســواء من حیث تطور العملیات المیدانیة أو 
أعمال إطــالق الصواریخ أو قــرارات الموافقة على التهدئة أن الُمقاَوَمة أظهرت قــدرة عالیة على 

  طوال فترة العملیات. فرض وجهة نظرها

  



  

  

   

على العدو الصهیوني في  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتأثیر  :االول المبحث 
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2014 
  تقدیم

 ْحِتاللنقلة نوعیة في تاریخ الصراع مع جیش اال الُمقاَوَمةالتي أنشأتها  ْنفاقأحدثت األَ 
وقوة النار التدمیریة المدعومة من الوالیات  ،من خالل تحیید التفوق التكنولوجي ْسرائیليّ اإلِ 

أحدثت صخًبا كبیًرا بسواعد ذاتیة  ْنفاقبنیت تلك األَ  فیمااألمریكیة المتحدة عن ساحة المعركة، 
   .وكبدته خسائر بشریة كبیرة خالل المعركة البریة ْسرائیليّ وأربكت حسابات الجیش اإلِ 

 َغزَّةعلى العدو الصهیوني في حرب  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتأثیر  الدِّراَسةیناقش هذا الجزء من      
  التالیة :من خالل الجوانب ، م2014

  : اجلانب العسكري  أوالً
الحربیة التي أنشأتها  ْنفاقعلى أن األَ  "ْسرائیليّ "اإلِ  النخب العسكریة وكبار المعلقین في الكیانتتفق 

 َغزَّةتمثل التهدید االستراتیجي األبرز الذي كشفت عنه الحرب التي شنتها إسرائیل على الُمقاَوَمة، 
ة وحولتهما من تهدید ْسرائیلیّ تأثیر سالح الجو والمدرعات اإلِ  اعملیً  ْنفاقم، فقد حیدت األَ 2014

عبر توظیف عنصري  ،استراتیجي للمقاومة الفلسطینیة إلى مشكلة تكتیكیة باإلمكان تقلیص تأثیرها
  ة والفلسطینیة :ْسرائیلیّ وهو ما یتضح في وجهات النظر اإلِ ، المبادرة والمناورة

  : ةْسرائیلیّ اإلِ  النظر وجه -1
، ااستراتیجیً  اتهدیدً  هاضمن دائرة االهتمام، وجعلت من ْنفاقم األَ 2014 َغزَّةوضعت حرب   

عمل على مواجهتها، لكن حجم الظاهرة لم یكن و  ،اسابقً  لهاتعرض  ْسرائیليّ صحیح أن الجیش اإلِ 
ادة م تم الكشف عن تهدید استراتیجي عظیم، وتطلب األمر إع2014 َغزَّة، ولكن في حرب اكبیرً 

  ).55م:2015 ،ذه القضیة بشكل أساسي (شبیر وبرلالتعامل مع ه

یتعلق بمواجهة الجیش  مافی ْسرائیليّ لدى الجمهور اإلِ  مرارةم 2014 َغزَّةتركت حرب   
، وهناك من یكرر المرة تلو َغزَّة في الُمقاَوَمةللسالح االستراتیجي تحت األرضي الذي أعدته 

لهذا  اومستعدً  ابها بعض السیاسیین ممن ادعوا أن الجیش لم یكن جاهزً األـخرى العبارة التي تلفظ 
  .)1(م:نت)2015(أمیر، . التهدید، وأن االستخبارات فشلت

                                                           
)1(  ayyam.ps/ar_page.php?id=f209811y253794321Yf209811-http://www.al )2/8/2015(م  

http://www.al
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، "إلسرائیل"ساد اعتقاد أنه التهدید األخطر بالنسبة و ، ااستراتیجیً  اتهدیدً اعتبرت  ْنفاقفاألَ   
وطالبوا بإقامة  "،إسرائیل"المنظومة األمنیة في  اسِتراتیِجیَّةفشل لظهرت بعض األقوال التي تشیر و 

منظومة األمن تكرس مجهودات مركزة أكثر  وباتت، اخطیرة جدً  ْنفاققضیة األَ  ألنلجنة تحقیق، 
  ).  60م:2015(شبیر وبرل ، . إلیجاد حل لهذا التهدید االستراتیجي

كان  ْسرائیليّ الجیش اإلِ  أن :ة العاشرة ْسرائیلیّ اإلِ المحلل العسكري للقناة  آلون بن دفیدیقول   
، لكن هناك فجوة بین المعرفة بالشيء والوعي به من حیث اعامً  15منذ  ْنفاقاألَ یعلم بشأن هذه 

تقدر بشكل حقیقي  "إسرائیل"بدأت  ْنفاقاألَ الخطر الذي یسببه، عندما بدأت حماس تخرج من هذه 
  )1(م: نت)2015، 9رقم . (فیلم المجموعة ْنفاقاألَ الخطر القادم من 

(هزیمة جیشنا المدلل  هفي مقال ِإْسرائیليّ خبیر استراتیجي ، "یوآف شاروني"قال  فیما   
یعتمد على صالبة تصفیح  ،بدل اعتماده على صالبة المقاتل ْسرائیليّ أصبح الجیش اإلِ  :العزیز)

 ْنفاقاألَ  الُمقاَوَمةالتي حفرت  ، ویعتمد على جدران األسمنتالُمقاَوَمة "كورنیت"الدبابات التي فتتها 
ثم یقومون في  ،في مشهد هولیودي من عین النفق باتجاه مواقعنا هاالشیطانیة تحتها، لیخرج مقاتلو 

  ).4/8/2014(رأي الیوم، . أقل من دقیقتین بذبح جنود من النخبة مثل الخراف 

تكیف نفسك مع  كیف تكیف نفسها معها، لكن كیف متساءل:قال  "طولدانوا"الضابط  أما
  م).28/7/2014(األیام ،. قدرة ال تطاق"   يتك عدو قاٍس ؟ إن النفق في رأینفق یحفره قبال

في حین قال أحد الجنود في القوات البریة إن غالبیة القوات والوحدات الخاصة شاركت في 
هبطوا بواسطة حبل  فقدبدون أن یكون لها أي مضمون حقیقي،  ْنفاقتدریبات قصیرة على هذه األَ 

شبه "المحمیة الطبیعیة"، الخاصة بحزب اهللا، في منطقة مفتوحة، وبذلك انتهت عملیة تداخل مواقع ل
    .)2(:نت)2014تعریفهم بالقتال تحت األرض (سما االخباریة،

التي تفضي عشرات منها إلى "إسرائیل" مجرد شق في الجدار تحت  ْنفاقلم تعد األَ 
د في القتال یشبه غواصات بریة لكونها وسیلة لنقل قوة مقاتلة للهجوم على األرض، وهذا بعد جدی
من الخلف، مثل وسائل مالحة تحت البحر خفیة أو المروحیات  ْسرائیليّ خط تماس الجیش اإلِ 

، فهذا تسلل وحدات ال 1973رسلت إلنزال قوات شرقي قناة السویس في حرب أُ المصریة التي 
  )3(م:نت)2014(أرون ، . عصابة مسلحة أفراد؛ وهذه قوة صاعقة ال

                                                           
)1(  https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI  )20/9/2015(م  

)2 (  http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158 )2/8/2015(م 

)3   (http://www.alzaytouna.net/permalink/74437.html )2/8/2015(م 

https://www.youtube.com/watch?v=d3rhQ6BWmRI
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158
http://www.alzaytouna.net/permalink/74437.html
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إن جیشه تلقى  ْحِتالل، رئیس شعبة التخطیط في جیش اال"نمرود شیفر"في حین قال   
متقدمین  ا، لم نكن دائمً ْنفاقاألَ  "إحدى التحدیات التي نواجهها هيو، ْنفاق" من األَ امؤلمً  ا"درسً 

(صحیفة فلسطین .  اجدً  امؤلمً  افإننا تعلمنا درسً  هخطوة على عدونا، وعندما كنا متخلفین خطوة عن
  )1(م:نت).2015،

بدون خطة مفصلة، وبمعلومات ال  َغزَّةالقوات البریة دخلت  نّ إ :صحیفة "هآرتس"وقالت   
مع كمیات غیر كافیة من الوسائل  اتتجاوز الحد األدنى، وبخطط عملیة جرت بلورتها تدریجیً 

یستغرق  ْنفاقبأن تدمیر األَ  "یعالون"موشیه في بدایة العملیات البریة، صرح و ، ْنفاقلتدمیر األَ 
استغرق أكثر من أسبوعین ونصف، كما أقر رئیس أركان الجیش بیني  هیومین أو ثالثة، ولكن

أن الصعوبة الكبرى كانت و ، هاصعب الكشف عن مسار  ْنفاقأن القصف الجوي لفتحات األَ  ،نتساغ
القصیرة والقریبة من سطح  ْنفاقمع األَ  متلدى الجیش تتأل، فاألسالیب والوسائل ْنفاقفي تدمیر األَ 

  )2(:نت)2014(سما االخباریة، فقط .  األرض

یقول: لقد اختارت حماس  السابق ةْسرائیلیّ الجنوبیة اإلِ قائد المنطقة  "تسفیكا فوغل"اما   
 اسِتراتیِجیَّةمع أنها تدیر مجموعات من المقاتلین، إال أن  ،مكانیات التي لدیها فیها أفضلیة كبیرةاإل
ختارت هذه اهي  ا، لذْنفاق نعرف كیف نقاتل في األَ حماس تعلم أننا الو ، اناجحة جدً  ْنفاقاألَ 
، أستطیع القول ومن خالل ما رأیناه في الحرب ْنفاقاألَ ونحن علینا أن نتعلم كیف نواجه ، فضلیةاأل

كنا متفاجئین من تركیبتها وهندستها، وتعلمنا كیف نعالج أمرها فقط أننا  اتحدیدً  ْنفاقفي موضوع األَ 
(فیلم  . م نستعد لهالكننا ل ،كنا نعرف ،نعلم بوجودها لمغضون الحرب، لكن ذلك ال یعني أننا  في

  )3(م)2015ة،ِإْسرائیلیّ رؤیة  َغزَّةحرب 

وجود تناقض في المعلومات عن  ْسرائیليّ كشفت تحقیقات أجراها سالح الجو اإلِ   
 عناالستخباراتیة التي تلقاها من جهاز األمن العام "الشاباك" وشعبة االستخبارات العسكریة "أمان"، 

أن  )عمیر رففورت(هذه األهداف على األرض، وأوضح المحلل العسكري في صحیفة "معاریف" 
بین واقعها و  ،وخط سیرها ْنفاقات األَ التحقیقات أثبتت وجود فجوة كبیرة بین المعلومات المتعلقة بفوه

طلس استهداف الكثیر منها بال نتیجة.(أجعل من عملیات  مماعلى األرض ومقاطعها الداخلیة، 
  م)2014للدراسات،

  
                                                           

)1   (http://www.alakhbar.ps/posts/220120 )4/8/2015(م 

)2   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158 )8/8/2015(م  

)3(  https://youtu.be/NImQPLiUxYM )3/9/2015 (م  

http://www.alakhbar.ps/posts/220120
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158
https://youtu.be/NImQPLiUxYM
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  فلسطینیة ال ظرالنَّ  ةوجه-2
فقد  ،الصواریخو ، ْنفاقثالثة أبعاد رئیسة : العملیات النوعیة، األَ  2014 َغزَّة حربأثر على 

بغرض الحركة والنقل وغیره، أو في إطالق  اإما مباشرً  ،في كل األبعاد ْنفاقاألَ استخدمت 
(المغاري،  .اكبیرً  العبت دورً  وبالتاليهداف في العمل التكتیكي، ألالصواریخ، أو الوصول 

  م : مقابلة)16/6/2015

من القضاء على  ْحِتاللحولت أهداف اال ،ایومً 15بعد  لحربفي الثلث الثاني من ا   
 الجندي و بشكل كبیر،  ْحِتاللأثرت في اال ْنفاقأن األَ  ما یعني، ْنفاقإلى القضاء على األَ  الُمقاَوَمة

بحالة من الهوس  اتحركو كان یخشى في كل لحظة أن یخرج له المقاوم من تحت األرض، الجنود 
والمشاة والمدرعات، ولكن ألول مرة البحریة والجو و على سالح الطیران  بواتدرّ  همالتوتر، ألنو 

  م : مقابلة).16/6/2015(المغاري،  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةمع  ونیتعامل

خسائر  ، وتكبیدهْسرائیليّ الدور األكثر محوریة في استنزاف الجیش اإلِ  ْنفاقلعبت األَ  وهكذا
ات النخبة، وجرعتها فادحة في األرواح والعتاد العسكري، عبر العملیات الهجومیة التي فاجأت وحد

عن  "التفاح، الشجاعیة، شرق خانیونس، رفح، وبیت حانون"، فضًال  االنكسار في أحیاءطعم 
لیة من خالل كبیر واحترافیة عا باقتدارٍ  الُمقاَوَمةعملیات التسلل خلف خطوط العدو التي نفذتها 

، َغزَّةمتوسطة المدى استهدفت مواقع عسكریة في المستوطنات والمناطق القریبة من قطاع  َأْنفاق
  م). 2015عامر ، بوأ( ْحِتاللوأسفرت عن مقتل وجرح الكثیر من جنود اال

بتقنیاته وٕامكانیاته العسكریة أن یتعامل مع األسلحة التقلیدیة  ْسرائیليّ الجیش اإلِ استطاع 
أكثر من  وبات یخشى من مواجهتها، ْنفاقفي التعامل مع األَ  اجدً  الكنه كان عاجزً  ،اكل عاٍل جدً بش

المشكلة و متى سیخرج المقاوم من النفق،  یعلم ألنه لم یعدو ن الجندي اهتزت معنویاته، ألمشكلة أي 
أو أحیاء  اجثثً لجنود سواء لحاالت أسر خشیة حصول  َغزَّةداخل األخطر أنهم یخافون من التغلغل 

مكان آخر، وبالتالي نحن أمام ل هلوصول إلى الهدف أو بنقلل ْنفاقاستخدمت األَ  كما، الُمقاَوَمةلدى 
إلى الصفر ین فیه ْسرائیلیّ قدرات اإلِ  وآتت ،سلحة الجیشألسالح إضافي و  ،قضیة شدیدة التعقید

  .   م : مقابلة)16/4/2015(الریماوي، . التعامل معه ف

م، من حیث حجم العملیات 2014 َغزَّةالسالح الناجع خالل حرب  ْنفاقسالح األَ لقد شكل   
وشكلت صفعة قویة له وألجهزته االستخباراتیة، وفي  ،خلف خطوط العدو الُمقاَوَمةالتي نفذتها 

 هلعدد الكبیر من جنودلخشیة الموت، إضافة  َغزَّةل دخول  المباشرة مع جنوده الذین رفضوا المواجهة
  م : مقابلة)16/6/2015(الشرقاوي،  . َغزَّةالذین سقطوا في المعارك على تخوم 
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على الجانب العسكري  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتأثیر  مما سبق استخالص ظهر للباحث
  بالنقاط التالیة: َغزَّةخالل حرب  ْسرائیليّ اإلِ 

 .ْنفاقیعلم حجم التهدید المتعلق باألَ  ْسرائیليّ لم یكن الجیش اإلِ  .1

 ،تقلیديأن قتال الجیش رغم یوجد للجیش أسالیب قتالیة لمجابهة أسلوب قتال كهذا،  لم .2
 على المناورة بقوات ثقیلة . اكبیرً  اویعتمد اعتمادً 

 رضي والقتال بداخله.األتحت لمجال لمتنع الجیش من الدخول ا .3

هذا من جانب،  ،من خالل خلق استمراریة وتواصل في القتال اجدواه ْنفاقاألَ  تأثبت .4
 من جانب آخر.  الُمقاَوَمةوالحفاظ على حیاة وأرواح مقاتلي 

الذي  ْسرائیليّ آلیة القتال المعقدة والمخفیة أسفل سطح األرض هي معیق فكري للجیش اإلِ  .5
 یقاتل وفق الطبیعة القتالیة الغربیة. 

  اجلانب السياسي : -ثانياً
كــان واضــحا الخــالف السیاســي فــي اروقــة الحكومــة االســرائیلیة وبــین االحــزاب حــول حجــم   

لهـذا الجانــب مـن وجهـة النظــر االنفـاق وتاثیرهـا وخطـط الحكومــة االسـرائیلیة لمواجهتهـا وهنــا نعـرض 
  الفلسطینیة واالسرائیلیة :

  ْسرائیلّیة :اإلِ  النظر وجه-1
، اسیاسیً  ْنفاقمن المسؤولیة السیاسیة نتیجة تأثیر األَ بالتنصل  امبكرً  ْسرائیليّ بدأ الجیش اإلِ   
 للمعركة التي ستدور رحاها بین الجیش والمستوى السیاسي، فقال متحدث عسكري ااستعدادً 
م "المستوى السیاسي یتحمل مسؤولیة اتخاذ القرار 2014تموز  23لصحیفة "غلوبس" في  ِإْسرائیليّ 

  .)1(:نت)2014(ابو عرقوب ،" ْنفاقبشأن التعاطي مع تهدید األَ 

في حین قررت لجنة برلمانیة في الكنیست فتح تحقیق في القرارات التي اتخذتها الحكومة   
(صحیفة فلسطین  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةخاصة ما یتعلق ب، حربالوالمجلس الوزاري المصغر خالل 

  م:نت).2014،

 ،ْنفاقمن موضوع األَ  امتفاجئً  أنه "النيأفیغدور كه"سبق األ ْسرائیليّ وزیر األمن اإلِ وقال   
مجرد تخمین  ة،كنت أعلم عن نفق، أو نفقین، أو ثالث ،توقع أن حجمها كبیر لهذه الدرجةیولم 

لم أتوقع  ،راضیناألدرجة أنها تصل  ،هذا الشكللمعقدة  ْنفاقلكنني لم أتوقع أن تكون منظومة األَ 
                                                           

)1   (http://www.shasha.ps/news/115566.html )2/8/2015(م 

http://www.shasha.ps/news/115566.html
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رؤیة  َغزَّة(فیلم حرب  ."اعلي االعتراف أنني كنت متفاجئً  ْنفاق، في موضوع األَ اكهذا أبدً  اشیئً 
    )1(م)2015ة،ِإْسرائیلیّ 

من  مقاتًال  13م نقطة تحول مركزیة في الحرب، حیث خرج 2014تموز 17صباح  اعتبر
شرق  وفا"صمتار من كیبوتس "عد بضع مئات األمن نفق على ب الَقّسام َكتاِئبالوحدات الخاصة ل

ة بتصویرهم، بید أن الصور التي نشرها الناطق بلسان ِإْسرائیلیّ وقامت طائرة بدون طیار ، رفح
أثارت ضجة واسعة لدى الجمهور والقیادة، حیث بدأ یغیر رؤساء السلطات  ْسرائیليّ الجیش اإلِ 

، وطالبوا ْنفاقخطر األَ  دیثهم عن الصواریخ والراجمات إلىمن ح َغزَّةالمحلیة في محیط قطاع 
  )2(:نت).2014لعمل على تدمیرها (سما االخباریة،با

، عن قلقه ْسرائیليّ ة األمنیة السابق في مجلس األمن اإلِ الشَّْعبفیما عبر "روني بیرت" رئیس   
عشوائي  ، بل عملت بشكلٍ ْنفاقة لم تخطط لكیفیة القضاء على خطر األَ ْسرائیلیّ ألن القیادة اإلِ 

بعد خمس سنوات لم یجر خاللها أي نقاش في القیادة السیاسیة أو  َغزَّةوفوضوي، وخاضت حرب 
، وجاء الوضع الحالي في الجنوب ْنفاقالمتعلقة بمواجهة تهدید األَ  االسِتراتیِجیَّةالمهنیة حول المسألة 
نتاج النهج الخاطئ لعملیة اتخاذ القرارات في الحكومة طوال  َغزَّةفي  ْنفاقمن تزاید شبكات األَ 

  ).15/8/2014ت الماضیة (القناة العبریة العاشرة،السنوا

  : الفلسطینیة النظر وجه-2
نفسه مما  برئحاول أن ی ْسرائیليّ في حالة اتهامات متبادلة، األمن اإلِ  هذا الجدل تسبب  

والحدیث بشكل واضح بأن  ،من خالل التالسن ْسرائیليّ ، ووقع خالف في الكبینت اإلِ ْنفاقأحدثته األَ 
 ا، بعد ذلك أصبح القرار سریً ْنفاقعن األَ  احقیقیً  اطاولة حدیثً اللم َیضع على  ْسرائیليّ األمن اإلِ 

  م : مقابلة) 16/4/2015. (الریماوي، ْنفاقبالتوجه نحو حرب بریة تحت عنوان التخلص من األَ 

مور أ، من خالل ْسرائیليّ على المستوى السیاسي اإلِ  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة یرأثت یرى الباحث
  :عدة، أهمها

ووصوله حد التالسن المعلن بخصوص ، العسكري والسیاسي یینتو براز الخالف بین المسإ .1
 .م2014 َغزَّةخالل حرب   ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة

أصاب المستوى السیاسي  ْسرائیليّ لعمق اإلِ لساع رقعتها ووصولها وات ْنفاقحجم منظومة األَ  .2
 .ونوعیتها ْنفاقاألَ عن حقیقة حجم ؛ لعدم وجود معلومات مسبقة بالمفاجأة والصدمة ْسرائیليّ اإلِ 

                                                           
)1(   //youtu.be/NImQPLiUxYMhttps: )3/9/2015(م  

)2   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158 )3/8/2015(م  

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=216158
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، بل ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةة رؤیة واضحة وخطط مسبقة للتعامل مع ْسرائیلیّ لم تكن لدى القیادة اإلِ  .3
 .ْنفاقاألَ خالل الحرب الفوضى والعشوائیة في التعامل مع  اكان واضحً 

  اجلانب املعنوي  - ثالثاً
بالمّس بالشعور باألمن  ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةتتمّثل إحدى أهم مَواِطن التأثیر التي تركتها   

لم یغادروا  همأن فرغمالذین یقطنون محیط القطاع،  نْسرائیلیّ اإلِ  الجماعي والشخصي للمستوطنین
أنه بعدما تبّین حجم وخطورة عندما كانت تتعّرض للقصف بالصواریخ والقذائف، إال  مستوطناتهم

ولعرض تاثیر االنفاق على  مناطق أشباح خالیة من البشرل المستوطناتالحربیة، تحّولت  ْنفاقاألَ 
  الجانب المعنوي االسرائیلي من خالل وجهة النظر االسرائیلیة والفلسطینیة :

  ْسرائیلّیة :اإلِ  النظر وجه-1
المقاتلین  : "بشكل دائم ُأهّيء نفسي لخروجمستوطنة قال ْسرائیلیّ في تقریر للقناة الثانیة اإلِ 

ِبتنا نخاف من الكالب حینما تمر من بین األعشاب واألشجار ألننا من باطن األرض،  الفلسطینین
.  ویضیف آخر: "في السابق كنت أثق بالجیش بشكل "نعرف أن خروج المقاتلین علینا أمر ممكن

غیر  ْنفاقي، ألننا متأكدین أن ما یقوله الجیش عن األَ كامل، لكن الیوم الخوف بات أكبر لد
  )1(:نت)2015،الَقّسام. ("ألنها موجودة ومن الممكن أن نتفاجأ بها في أي لحظة ،صحیح

أن القدرة على مواصلة التسّلل  "عاموس هارئیل"، "یقول المعّلق العسكري لصحیفة "هآرتس
بشكل كبیر  ِإلْسرائیلّیةوضرب الجیش في ذروة الحرب مّس بالمعنویات ا ِإلْسرائیليّ لعمق ال

  )2(م:نت).2014(المنار،

نطاق شیطاني ومجال  ْنفاقاألَ  :"آمیر بوخبوط"والال  لموقعفیما یقول المحلل العسكري 
مقاومون یعبرون إلى داخل النفق وهو في األصل مكان ضیق ومظلم، ویخرجون  ،غامض ومعتم

، فهي مجال للحرب ْسرائیليّ على الجمهور اإلِ  اكبیرً  اتأثیرً  ْنفاقعتقد أن لهذه األَ أمنه فجأة ویهجمون، 
   )3()2015ة،ِإْسرائیلیّ رؤیة  َغزَّة(فیلم حرب  .یصعب استیعابه النفسیة

عملیة التسّلل  أن، "ألون بن دافید"العاشرة،  اِإلْسرائیلّیةیقول المعّلق العسكري في قناة التلفزة و 
كما لو كانت  م، عبر نفق ُحفر في منطقة الشجاعیة2014-7- 28 التي نفذتها َكتاِئب الَقّسام

ما أصاب م الجو والمدرعات كانا في ذروة استهدافهما للعمق الفلسطیني، أن سالحيّ  رغم"نزهة"، 
                                                           

  )15/8/2015( http://www.alqassam.psتثیر رعب المغتصبین  ْنفاقصوات حفر األَ أ  ) 1(

)2   (http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=922216 )17/8/2015(م 

)3(   https://youtu.be/NImQPLiUxYM  )3/9/2015(م  

http://www.alqassam.ps
http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=922216
https://youtu.be/NImQPLiUxYM
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(الَقّسام .الذي یقود الحرب بحرج شدید "سامي تورجمان"قیادة الجیش وتحدیًدا قائد المنطقة الجنوبیة 
  :نت)2015،

  : الفلسطینیة النظر وجه-2
ما أثار اإلحباط لدى دوائر صنع القرار والنخب في الكیان الصهیوني، أن اَألْنفاق إن 

األمن القومي "مّكنت مقاتلي الُمقاَوَمة من المّس بـ"السیادة اِإلْسرائیلّیة"، وشّكلت تحدًیا جدیًدا لمفهوم 
بناء لالصهاینة  وتكمن المفارقة أن اإلحباط الذي فاقمه خطر األَْنفاق، دفع المعلقین ،الصهیوني"

(الشرقاوي، . أساطیر حول مقاتلي الُمقاَوَمة المسؤولین عن العملیات القتالیة عبر األَْنفاق
  م : مقابلة).18/6/2015

م، عبر نفق 2014- 7-28 "، الَقّسامتها مجموعة من مقاتلي "وتعد عملیة التسّلل التي نفذ
وحدة "ماجالن"، إحدى أشهر الوحدات  ُحفر في منطقة الشجاعیة إلى موقع یتمركز فیه ضباط من

، واقتحام الموقع وقتل خمسة من الضباط، ومحاولة أسر آخر، ْحِتاللالخاصة في جیش اال
وتصویر العملیة، وعرض شریط مصور أظهر بشكل واضح تدني الروح المعنویة للضباط الذین 

  :نت)2015، الَقّسام(."الَقّسامكان بإمكانهم االشتباك مع مقاتلي "

لجانب المعنوي لـدى في التأثیر على ا مهمٌّ  دورٌ  ْنفاقاألَ  سِتراتیِجیَّةالأن  یعتقد الباحثوهكذا   
ي خلـق بیئـة ساهمت فو ، أحدثت صدمة نفسیة ومعنویة سلبیة للعدو ومستوطنیه، ْسرائیليّ الجانب اإلِ 

حققــت  بــذلك، و جــل تعزیـز قــوة الـردعأعامــل ضــاغط مـن  وشـكلت ،ْســرائیليّ الرعـب لــدى الجمهـور اإلِ 
  .وووجه في عمق العد، وجه في المیدان مباشرة :دورها على وجهین  ْنفاقاألَ 

  

  حتالليف أي مواجهة قادمة مع اال نفاقمستقبل استخدام األَ - رابعاً
أن تستغني عن  َغزَّة القائمة فيالفلسطینیة في ظل الظروف  الُمقاَوَمة على ایبدو صعبً 

 أي مسو أن تبقى فاعلة،  الُمقاَوَمة عملیاتیة ولوجستیة إذا أرادت اسِتراتیِجیَّةضرورة  فهي، ْنفاقاألَ 
لتبقى قویة.  ،الُمقاَوَمةبمثابة األكسجین الذي ستنشط منه  هامباشرة، ألن الُمقاَوَمةهو مس ب  بها

  م : مقابلة)16/3/2015(احطیط، 

في المستقبل، وأنها  ْنفاقاألَ  ال یمكن أن تتخلى عن الُمقاَوَمةیدرك العدو الصهیوني أن و   
ال یمكن التخلي عنها، وال یفصله عن جولة تصعید  اسِتراتیِجیَّةستواصل تحسین قدراتها، ألنها 

  م:مقابلة)2/8/2015. (أبومالك، ْنفاققادمة سوى سنوات معدودة، لذا وجب اإلعداد والتجهیز لألَ 

محدودة  َغزَّةألن ، أكثر من أي منطقة أخرى َغزَّةفي قطاع  ْنفاقالحاجة لألَ  قد تكونو 
وفي أي حرب قادمة  ،مطلوبة فهيوأبعادها محدودة مطوقة محاصرة، لذلك  ،المساحة ومكشوفة
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كل اإلحصائیات تشیر و لها مفعول نفسي ومعنوي على العدو ومستوطنیه، ألن  ستكون ضروریة
المستوطنین و المحتلة في تراجع،  في جنوب فلسطین م أن حركة االستیطان2014 َغزَّةحرب بعد 

 َغزَّةأو في غالف  َغزَّةالجدد یبتعدون عن السكن في جنوب فلسطین تحدیدَا على حدود قطاع 
  م : مقابلة).18/3/2015(عباس، 

جدیدة،  اَأْنفاقوأضافت لها  ،ْنفاقأنها تمكنت من صیانة كل األَ  الُمقاَوَمةوقد أكدت 
والمواد  ْنفاقسواء من حیث طبیعة األَ  ،اكتشفتها أثناء الحربلتي العیوب واألخطاء اتجاوزت و 

نت من أدائها، وتحدید ما ترید أن تستخدمه إسمنت أو أخشاب، وحسّ  ها،المصنعة التي تحمي أطراف
في المرحلة القادمة من تحت األرض، ربما غرف العملیات والمبیت وغیرها   وقد تدار المعركة

  لة).م : مقاب16/6/2015(المغاري، 

اإلشكاالت التي واجهت  إحدى، أن العسكریینتصریحات بعض المقاومین والمحللین  تظهر
 الُمقاَوَمة وقد تحطاطانهارت فحجز فیها بعض المقاومین ألیام طویلة،  ْنفاقأن بعض األَ  الُمقاَوَمة

. ْنفاقاألَ  حتى في حالة انهیارفترة طویلة یستطیع المقاوم أن یمكث في النفق بحیث لهذه النقطة، 
  م : مقابلة)16/6/2015(المغاري، 

ة، الجنرال ْسرائیلیّ فیما رأى رئیس وحدة البحث السابق في شعبة االستخبارات العسكرّیة اإلِ 
على إعادة إصالح شبكة  الُمقاَوَمةتعكف  2014، أنه منذ انتهاء الحرب في صیف "غابي سیبوني"

ومدى  ،التي حفرتها ْنفاقفهمت أن عدد األَ  النها، "إسرائیل"إلى  َغزَّةالهجومیة من  ْنفاقاألَ 
في  امركزیً  االهجومیة عنصرً  ْنفاقبناًء على ذلك أصبحت األَ و ، "إلسرائیل"استخدامها شكلت مفاجأة 

  )1(م:نت).2015(سیبوني،للمقاومةالعقیدة القتالیة 

یرى أن تهدیدات فة ْسرائیلیّ محلل الشؤون العسكریة للقناة العاشرة اإلِ  "ألون بن دفید"أما   
استكملت خالل أشهر بعد الحرب حفر  الُمقاَوَمةن ألم فارغة، 2014 َغزَّةحرب  عقب "إسرائیل"

  م). 11/8/2015(القناة العاشرة ،ْنفاقعدد لیس قلیل من األَ 

ها ستكون ل ،اوتوظیفها جیدً  ،السیطرة علیها الُمقاَوَمةفي حال أحسنت  ْنفاقاألَ هذا یعني أن 
تفرض من خاللها قوة عسكریة كبیرة قادرة على تغییر موازین و الكلمة القویة في أي معركة مقبلة، 

تحت  هاأو حتى وقف تطور ، اكلیً " الذي فشل في تدمیرها ْسرائیليّ القوى والصراع مع الجیش "اإلِ 
  م:مقابلة).15/7/2015(الشرقاوي،.األرض 

                                                           
)1   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=238007 )16/8/2015(م 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=238007
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، الُمخّتص بالشؤون األمنّیة والعسكرّیة، ْسرائیليّ اإلِ  (ISRAEL DEFENSE) نقل موقعو 
ا َأْنفاقالفلسطینیة تمتلك الیوم  الُمقاَوَمةتؤّكد على أّن  ْسرائیليّ إّن فرضیة العمل لدى الجیش اإلِ 

، وهي تقوم هو رأس الحربةبالنسبة لها هذا المشروع  ألن ،ْسرائیليّ مّیة تصل إلى العمق اإلِ هجو 
أّن هذا السالح سُیشّكل المفاجأة في المواجهة القادمة مع  ، لعلمهاْنفاقفر األَ ار الساعة بحعلى مد

  )1(: نت) 2015. (وكالة سما، ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال

"ال أنه : ""سامي ترجمان ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللقائد المنطقة الجنوبیة في جیش اال فیما قال
أصبحت تشكل  ْنفاقالذي أصبح یمتد تحت األرض، فاألَ  َغزَّةیوجد مكان في العالم یشبه قطاع 

(وكالة  ، وهناك خطط إلخالء مستوطنات وبلدات حال اندالع الحرب""إسرائیل"كبر على التهدید األ
 )2(: نت). 2015سما، 

 سِتراتیِجیَّةالظل الظروف القائمة والدالئل والشواهد على األرض أن  یرى الباحث في  
 للمقاومةِ تعد  ْنفاق، فاألَ ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللاال في أي مواجهة قادمة مع اومهمً  امحوریً  ادورً  ْنفاقاألَ 

ولوجستیة إذا أرادت أن تبقى فاعلة ومؤثرة، وعلى ما  وعملیاتیة اسِتراتیِجیَّةضرورة شریان حیاة و 
  .ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةیبدو فإن الحرب القادمة سیكون عنوانها األبرز هو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=245993 تمت الزیارة بتاریخ )م)28/8/2015 

)2   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=246062 تمت الزیارة بتاریخ )م)1/9/2015 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=245993
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=246062
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یناقش الباحث في هذا الجزء من الدِّراَسة وسائل جیش االْحِتالل اِإلْسرائیلّي في العمل ضد 
على استخالص العبر والدروس من اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق بعد ما أحدثت لدیه من صدمة، فبدأ العمل 

والتكنولوجیة،  ،هذه حرب وبالتحدید في مجال محاربة األَْنفاق وذلك من حیث الوسائل العسكریة
  واألمنیة.

، وٕاحدى َغزَّةهذه هي القضیة المركزیة التي تتعامل معها القیادة الجنوبیة الخاصة بقطاع 
البري وٕادارة البحث "تطویر الوسائل القتالیة والبنى  القضایا المركزیة التي تتعامل معها قیادة الذراع

 ْنفاقم برز دور األَ 2014 َغزَّةالتكنولوجیة" على مدار ما یزید عن عقد من الزمان، خالل حرب 
  )17م:2014االستراتیجي وخطرها. (فینكل،

  ووسائل املقاومة املضادة  نفاقضد األَمنية واألالعسكرية  ةسرائيليإلِسائل االو - أوالً
في العمل ضد  واالمنیة العسكریة ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللیتناول الباحث بعض وسائل اال  

الفلسطینیة، وذلك  الُمقاَوَمة، والوسائل المضادة التي من الممكن أن تستخدمها ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّة
  على النحو التالي :

   ْنفاقاألَ  اسِتراتیِجیَّةالعسكریة ضد  ْحِتاللوسائل اال -1
یكون له أشكال  وقدالفجوة والفراغ الموجود تحت األرض، ب ْنفاقالوسط الخاص باألَ  یتمثل  

وصور مختلفة مثال نفق، هدف محصن تحت األرض، ومخازن ذخیرة، ویمكن تقسیم القتال في 
  إلى ثالث مراحل مركزیة: ْنفاقاألَ 

 ض حتى التمكن من فتحات النفق.القتال فوق األر  –محیط النفق لالوصول   -أ 

 السیطرة على مدخل محیط النفق.  -ب 

 ).28م:2014التمشیط وتطهیر محیط النفق من الداخل (باركو وبیرغر،  - ج 

تمیز بوتیرة قتال مختلفة، وبتقنیات فنیة أخرى من تل واحدة من مراحل القتال السابق كو 
، اقتال تقلیدي یتم التدرب علیه كثیرً هي عبارة عن و  السیطرة وبتحدیات قیادیة مختلفة،القیادة و 
من خالل جانبین اثنین: عدم الوضوح ، على األرض المقاتلةیوجد تأثیر على القوات بحیث 
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ملغمة  َأْنفاقبخصوص تواجد العدو، وبعد وضوح الرؤیا حول تطهیر المكان والخوف من تفجیر 
  )28م:2014تحت أقدام المقاتلین . (باركو وبیرغر،

  .همحیطو  هوداخل هوجمع معلومات حول ،الموقع العلوي للنفق اْحِتاللتشمل  ولىاألالمرحلة  .1
ن مستوى قتالي وبی ،بین الهدوء النسبي والضوضاء العالیة باالنتقالالمرحلة الثانیة تتمیز  .2

 ا) وبین مستوى القتال السریع جدً األولىالذي یمیز نقطة النهایة للمرحلة بطيء حتى الساكن (
   . واألكثر عدائیة

ام، والتنظیم المرحلة الثالثة تتمیز بالقتال النظامي والمعتدل ( تطهیر النفق ) تشمل إعادة النظ .3
التعود على ظروف مجال النفق جوهري وخطیر بین الوضوح ، كما أن والسیطرة على القوة

  ) 29م:2014،النسبي والمواجهة الكبیرة شكل مرتفع، وبین النور والظلمة. (باركو وبیرغر

قال: إنه من غیر المعقول أن  ْسرائیليّ الجنرال "غاي تسور" قائد قوات المشاة في الجیش اإلِ 
أن یقوم بتطویر  ْسرائیليّ ، وبالتالي على الجیش اإلِ المقاومةعلى  اتبقى الحرب تحت األرض حكرً 

 )1(م:نت)2015( أندراوس، من أجل خوض الحرب تحت األرض. جدیدة طرق ووسائل

ترتكز على ، 2015عام  َغزَّةفي  ْنفاقاألَ خطة جدیدة لمكافحة  ْسرائیليّ أعد الجیش اإلِ فیما   
تدریب قوات االستطالع والوحدات الخاصة و زیادة عدد الجنود في المنطقة الحدودیة مع القطاع، 

 ،ار لقواته، وتغییر قواعد االنتشَغزَّةوزیادة الحمایة للمستوطنات في غالف  ،ْنفاقللتعامل مع األَ 
الستجابة السریعة لحیث سیحول جزٌء كبیر من قواته لمهمة أطلق علیها "األمن العاجل" 

  )2(م:نت)2015للمستجدات الطارئة على الحدود أو داخل األراضي المحتلة.(المجد األمني،

  المضادة لوسائل العدو العسكریة  الُمقاَوَمةوسائل  -2
من الصعوبات، وأظهرت أنها قادرة على اإلبداع  اكثیرً  ْنفاقعبر األَ  الُمقاَوَمةتجاوزت 

نتیجة الظروف المیدانیة الصعبة والظروف أو  ،والتكیف مع ظروف أي معركة یفرضها العدو
 الذي یفرض كالحصار ،من قبل األشقاء وأ ،السیاسیة التي لها عالقة بالجوار، سواء من قبل العدو

القراءات التي درسناها شبه و وسائل تعتبر في المفاهیم جعلها تبدع في إیجاد مما ، َغزَّةعلى 
  م : مقابلة)18/3/2015مستحیلة . (عباس، 

  ْنفاقاألَ ، أن الُمقاَوَمةبالمضادة لوسائل العدو العسكریة صرح قائد  الُمقاَوَمةوحول وسائل 
 المجهول" كانت عملیة "بوابةو لیتم تفجیرها لو حاول الجنود الصهاینة عبورها،  امجهزة هندسیً 

                                                           
)1 (  http://www.raialyoum.com/?p=253499 تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015 

)2(  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6451 تمت الزیارة بتاریخ )م)11/8/2015 

http://www.raialyoum.com/?p=253499
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6451
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ووحدته الهندسیة "یهلوم" المتخصصة بمكافحة  ْحِتاللعلى فشل اال اواضحً  بخانیونس دلیًال  م2013
وقتلت  ،ْنفاقفي شراكها أثناء محاولتها عبور إحدى بوابات األَ  الُمقاَوَمة ها، بعد أن أوقعتْنفاقاألَ 

حدة لم یفدها في مواجهة العدید من مهندسیها، وهو مؤشر على أن كل ما تدربت علیه تلك الو 
  )1(م:نت)2015. (المجد األمني،الُمقاَوَمة َأْنفاقخطط وتجهیزات 

 ْنفاقعن األَ  ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللربما ما عرفه االو العبر،  استخلصتالفلسطینیة  الُمقاَوَمة
متعددة مختلفة عن السابق، وبالتالي استخالص العبر لن  یجد أشكاًال  قدم  2014 َغزَّةبحرب 

م حتى 2008تغیر من تكتیكاتها من عام  الُمقاَوَمة :الُمقاَوَمةمع  ْسرائیليّ لدى الجیش اإلِ  ایكون دقیقً 
أو  سواء من حیث األدوات اسنجد أن منحنى كل حرب تختلف عن األخرى اختالفا جذریً و الیوم، 

  م : مقابلة)16/6/2015. (المغاري، التكتیكات أو االستراتیجیات 

في الحروب من قبل، وبالتالي  ْنفاقالفلسطینیة درست تجارب األَ  الُمقاَوَمةمن المؤكد أن 
اإلشكالیة تقع أن أي عقلیة عسكریة لها نمط بالتفكیر إذا تعرف العدو على هذا النمط یستطیع 

، هذا ْنفاقالفلسطینیة من صناعة أنماط عدیدة لألَ  الُمقاَوَمةن أن تتمكن التعامل معه بسهولة، لك
  م : مقابلة).16/6/2015ویربك إمكانیاته على المواجهة (المغاري،  ْحِتاللبالتأكید سیربك خطة اال

 ْنفاقفي األَ  أن معظم النقاط التي تعرف علیها من قبل ْحِتاللمن المتوقع أن یفاجأ اال
یخشى من دخول النفق بشكل مباشر، و متفجرات سائلة  ْنفاقتطاع أن ُیدخل في األَ اس فقداختفت، 

لو تم و ستحتاط لهذا الموضوع،  الُمقاَوَمة لكنُیدخل متفجرات سائلة حتى تسیر في مسارات النفق، 
وال تتعدى مسار النفق  ،في بدایة النفق بحیث تتسرب لها المتفجرات السائلة اعمل حفرة كبیرة نسبیً 

  م : مقابلة)16/6/2015إلى حد كبیر هذه المشكلة . (المغاري،  قد تتجاوز

أخذتها بعین االعتبار وهي تسرب الغاز في داخل النفق،  الُمقاَوَمةمشكلة أخرى یبدو أن 
هناك الكثیر من اآللیات التي تمكنهم من التخلص من هذه فبحیث یشكل خطورة على المتحركین، 

أو عدة أبواب لإلغالق على الغاز المتسرب  ،في مسارات النفق الغازات كعمل عدة فتحات 
من  الُمقاَوَمةمن المؤكد أن و یستطیعوا التعامل معه، ویمكن عمل عدة غرف آمنة داخل النفق، 

وتجد الحلول المناسبة لها. (المغاري،  ،خالل خبرائها ومهندسیها استطاعت أن تدرس هذه الظاهرة
  م : مقابلة)16/6/2015

الباحث بعد دراسته لوسائل المقاومة المضادة لوسائل العدو العسكریة إلى عدد من خلص 
  االستنتاجات منها :

                                                           
)1 (http://www.almajd.ps/index.php?ac=showdetail&did=7007   تمت الزیارة بتاریخ )م)1/9/2015 

http://www.almajd.ps/index.php?ac=showdetail&did=7007


 م2014حرب َغزَّة  على العدو الصهیوني فياسِتراتیِجیَّة اَألْنفاق  أثر
 

135  

 الفصل الخامس

حتالل على العمل بداخلها ، بما یضمن عدم قدرة االاستطاعت المقاومة تطویر أنفاقها هندسیاً  - 
 .بأریحیة

 .المكتشفة لدى العدونفاق تطور المقاومة أنفاقها وفق أنماط وأشكال متعددة بما یختلف عن األ - 

بواب الحدیدیة وأبواب ضد الغازات داخل الممرات للحفاظ نفاق مثل األتوفیر حواجز داخل األ - 
(مرفق صور  أو قنابل الغاز ،على المقاومین عند المطاردة من العدو وكالبه البولیسیة

 .توضیحیة)

 .مل هوایات صغیرة متعددة لمرور األكسجین من داخلهاع - 

ء حیث البد من غطا ،منیةساسیة للنفق من الناحیة األأمن المكان أو العین األالحفاظ على  - 
 .أمني للدخول والخروج من المكان

 بواب المستخدمة للحفاظ على المقاومین) توضح الحواجز واأل11صورة رقم (

  

  
  المصدر (المكتب االعالمي لكتائب القسام)
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نفــاق المضــادة لوســائل العــدو القتــال داخــل األلعدیــد مــن تكتیكــات إلــى اكمــا خلــص الباحــث 
  وهي : ،وتكتیاته

الحصول على المعلومات الدقیقة عن العدو قبل تنفیذ المهمات العسكریة وذلك باالستطالع  - 
 السلیم.

 .المنفذین للمهمات قبل بدء الهجومدوار على وضع خطة سلیمة ودقیقة وتوزیع األ - 

فالمقاوم فـي كمـین مسـتور واالنتظـار حتـى  ،لخروجهداف القریبة وعدم استعجال ااختیار األ - 
 .دف بین فكي كماشةیكون اله

عند الهجوم یمنع ترك العین خالیة، بل یجب أن یبقى أحد المجاهدین لتـأمین الحمایـة أثنـاء  - 
 .أو االنسحابالتقدم أو التنفیذ 

وذلـك حتـى اهد الذي یحمل العبوة، ول من یتقدم هو المجعند التقدم باتجاه أي هدف، فإن أ - 
ذا تم كشف المقاومین عند بدء االنطالق فإن المقـاوم الـذي یحمـل العبـوة والسـالح یسـتطیع إ

  .المهمة لوحده دون الحاجة للباقي أن یواصل تنفیذ
  

  اَألْنفاق  ضدوسائل العدو األمنیة  -3
الشاباك، إلى أن جهاز في ظل عجز التكنولوجیا عن كشف األَْنفاق، ألمح ضابط رفیع ب  

الن تواجه عقبات في جمع معلومات استخباریة لتحدید مواقع األَْنفاق، اِإلْسرائیلّیة االستخبارات 
  )1(م:نت)2015(أبو عرقوب، . هخمسة أشخاص فقط یشاركون بالحفر، وهم فقط یعرفون مكان

ئیلّیة من حسم یعتبر مجال االستخبارات من المجاالت المركزیة التي تتمكن القوات اِإلْسرا
األَْنفاق من خالل التحكم بالبیانات التي تحدد نوع التهدید وعلى من الجانب الخاص و المعركة 

مسار تطوره، ومن أجل التعامل مع العدو في مجال اَألْنفاق یجب تجمیع معلومات عن أنشطته، 
  من ضمنها األنشطة العادیة البریئة التي تظهر للعیان كذلك. 

الهدف هو الحصول من جمیع وسائل جمع المعلومات  فإن ستخباريوفي البعد اال  
الصور الجویة، أو أبراج المراقبة، أو التنصت على او االستخباریة سواء من العمالء على األرض، 

الهواتف النقالة وشبكات االتصال الالسلكي أو الثابت، عن نوایا وخطط الُمقاَوَمة الفلسطینیة أین 
  )2(م:نت)2014لنغوستكى، . (وما شابه ،ْنفاق، وأین تؤدي تلك األَْنفاقتحفر وأین حفرت األَ 

                                                           
)1   (http://www.shasha.ps/news/115566.html تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015  

)2   (http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=179077 تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015  

http://www.shasha.ps/news/115566.html
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=179077
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وبخصوص األمن الجاري، فهناك الدوریات التي یقوم بها الجیش اِإلْسرائیلّي على طول   
الحدود، حیث یقوم الجیش بإطالع جنوده بأن یكونوا یقظین لكل تغییر یحصل على وجه األرض 

حفر نفق أو تواجده تحت األرض، وٕاجراء تدریبات للقوات، وخاصة الذین یعملون  لىُیدلل ربما ع
في المراقبة وتحدیًدا (المراقبات) على طول الحدود أن یكونوا بمثابة "العیون" في العمق، والعمل 

األراضي اِإلْسرائیلّیة من خلف الجدار الحدودي.  مراقبة بللیس فقط على مراقبة " َغزَّة "، 
   )1( م:نت)2014تكى،(لنغوس

لوحظ مؤخًرا زیادة في محاوالت التواصل مع رجال الُمقاَوَمة من قبل العدو الصهیوني  وقد  
معرفة أماكن فحرها واألماكن التي تنتهي إلیها لوخاصة العاملین في وحدات حفر اَألْنفاق، 

ائل وصلت لهواتف ت اتصاالت ورسدأن أجهزة أمن الُمقاَوَمة رصو باإلضافة لتفاصیل ما تحویه، 
العاملین في وحدات حفر اَألْنفاق في َغزَّة، فإن الهدف من سعي "الشاباك" الستهداف رجال 

هناك تخوفا متواصال لدى و الُمقاَوَمة العاملین في وحدات اَألْنفاق إفشال الخطط التي یتم إعدادها، 
  )2(:نت)2015. (المجد االمني، َغزَّة االْحِتالل من تنامي وتمدد َأْنفاق الُمقاَوَمة خارج حدود

االْحِتالل نوعیات عدیدة من الناس من بینهم األقرب احتكاًكا بالُمقاَوَمة سواء  یستهدف 
أن یقطع شوط طویل  من بدًال و أو العاملین في المصانع،  همأو أقارب ئهمكانوا القیادات أو أبنا

بعمل الُمقاَوَمة، ومن هذه  امباشرً  اهو یستهدف نوعیة من الناس تحتك احتكاكً فهدفه، لللوصول 
الفئات العاملین باألَْنفاق، كون العامل بالنفق یعرف كثیًرا من أسرار العمل، ولو تمكن االْحِتالل من 

م : 16/6/2015یتعرف على أسرار كثیرة . (المغاري، ل هماختراق العاملین بواحد أو أكثر من
  مقابلة)

كثیًرا على الحلول االستخباریة التقلیدیة لكشف اَألْنفاق  ّیوناِإلْسرائیل حتى یومنا هذا، یعتمد  
تعّقب حّفاري اَألْنفاق من حملة الهواتف  و(العمالء، طائرات التجسس، اكتشاف صوت الحفریات)، 

وعند خروجه بعد ساعات یعود  ،الخلویة. فعند دخول الحّفار النفق ینقطع اتصاله ببرج االتصاالت
رج، فُیعرف أّنه كان تحت األرض، لكن هذا ال ینجح مع من یحتاط، فال یحمل االتصال مجّدًدا بالب

هاتفه ویستخدم شبكة االتصاالت الداخلیة، وال ینفع مع األَْنفاق المحفورة سابًقا. 
  )3(م:نت)2014(حرقوص،

                                                           
)1(    http://www.shasha.ps/news/115566.html تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015  

)2( http://www.almajd.ps/index.php?ac=showdetail&did=7067 تمت الزیارة بتاریخ 
  م)25/9/2015(

)3    (akhbar.com/node/216910-http://al تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015    

http://www.shasha.ps/news/115566.html
http://www.almajd.ps/index.php?ac=showdetail&did=7067
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  المضادة لتعامل العدو االستخباري مع اَألْنفاق : وسائل الُمقاَوَمة -4

الحرب بین جیشین بالدرجة األولى على المعلومات، وكلما تدفقت بشكل أكبر كلما تعتمد   
المتتبع لعمل اَألْنفاق یجد أن الجانب األمني لعب من و كانت الحرب أكثر دقة في تحدید األهداف، 

خالل األَْنفاق على أكثر من دور،آلیات الحفر، اختیار مكان الحفر، اختیار األشخاص، وتدویر 
هذه من النقاط المهمة جًدا، حتى مخلفات الحفر وطریقة نقلها ووضعها في أماكن معینة  األشخاص

  م : مقابلة)16/6/2015هذا أیًضا من ضمن الجوانب األمنیة. (المغاري، 

  ومن الوسائل األمنیة للمقاومة واألعمال االستخباریة :

بعیدة  اتكون أرضً لیارها تاخاختیار مكان الحفر عملًیا هي (فوهة النفق) أو مدخل النفق یتم  .1
بحیث أن الحركة علیه تكون  ،عن أنظار الناس، أو مكان داخل بیت سكني، أو داخل مزرعة

  نسبًیا طبیعیة لكنها غیر كثیفة، وبالتالي یمكن العمل في المكان بطریقة آمنة. 

آمنة بواسطة بمعنى أنهم یأخذونهم بطریقة  إلیهباألغلب ال یعرفون طریقهم  قن في النفو العامل .2
ال یعلم مراحل  فیهمكان النفق، ویكون العامل الذي سیعمل لویوصلونهم  ،سیارات خاصة

 ،ونفس اآللیة تتم في عملیة الخروج ه، ویبدأ العمل وهو ال یدري مكانیهالطریق للوصول إل
 همال یزید عددو ، نومن المالحظ من خالل المتابعة أن العاملین في النفق الواحد ال یتغیرو 

 حتى ال تعطى فرصة إضافیة لتسرب المعلومات.  

تستطیع تحدید المكان  هاوتتعامل مع تراهانقل مخلفات النفق: عندما تتعرف على التربة أو  .3
جغرافیا بشكل عام، ویمكن أن تحدد العمق أیًضا، فالناس المختصة بالحفریات تسطیع إخبارك 

شرة أو عشرین متًرا، باإلضافة إلى أن بتفاصیل التربة سواء كانت من عمق عشرة أو خمسة ع
هذه التربة مكانها في أي منطقة بالتحدید وبالتالي الطریقة المعتادة أنهم یأخذوا مخلفات اَألْنفاق 
وتبعد في أماكن بعیدة أو یستخدموها في ردم الحفر بحیث ال تكون مثیرة لالنتباه. (المغاري، 

  م : مقابلة)16/6/2015

ًضا یوجد حالة توعیة عالیة للعاملین في األَْنفاق حیث یتوجب علیهم في الجانب األمني أی
فهم الجوانب األمنیة واالحتیاطات األمنیة والحس األمني، ویتعلمون أن النفق سالح مهم جًدا 

وهذا یؤخذ بعین االعتبار، ومن  ،یكون البدایة الكتشافهه وخطیر واستراتیجي، واكتشاف العمل فی
  یعرف هذه األَْنفاق عدد قلیل من القیادة.  

االْحِتالل جهًدا في استغالل قدراته األمنیة وٕامكانیاته التكنولوجیة من أجل الكشف  لم یألُ 
عن األَْنفاق وتدمیرها، لكن هناك جهد أكبر على صعید المجاهدین لمواجهة هذه المنظومة 

اعت الُمقاَوَمة أن تكتسب خبرات كبیرة في خالل هذه الحروب على أكثر من ومحاربتها، واستط
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الجهد الكبیر الذي یبذله االْحِتالل لمحاربة هذه اَألْنفاق إال  ورغمصعید بما فیها موضوع األَْنفاق، 
أن هذا لن یؤثر مطلًقا على هذه االسِتراتیِجیَّة التي تجاوزت حدود المنع أو المحاربة أو 

  م:مقابلة)2/8/2015(أبومالك،.رالتدمی

ورغم المحاذیر األمنیة التي تنتهجها الُمقاَوَمة في تقنیة بناء األَْنفاق وٕاخفائها، إال أن 
تم استهدافها أثناء الحرب على َغزَّة، وكانت الشكوك تدور حول مراقبة العمالء ألعمال  هابعض

ض عناصر الُمقاَوَمة أن هناك أسباًبا أخرى الحفریات ومن یقوم بها، لكن الحقیقة التي لم یدركها بع
  تؤدي إلى كشف مداخل األَْنفاق بسهولة، أو تتبعها وجمع المعلومات عن العاملین فیها نذكر منها:

رجل الُمقاَوَمة الذي یخرج متخفًیا مراعًیا كل االحتیاطات األمنیة للعمل في الحفریات داخل  .1
یر ال یتجاوز كف الید یراقبه أینما ذهب، والكثیر اَألْنفاق یجهل أنه یحمل برفقته عمیل صغ

ممن یعملون في األَْنفاق یصطحبون هواتفهم معهم دون علم منهم أن هذا الجوال یمكن 
لالْحِتالل وأذرعه األمنیة أن تحدد من خالله مكان بدایة النفق، یكفي أن تحدد شخص ما یعمل 

كل یوم وتحدید مكان عمله بدقة، في في الحفریات، عندها یتم تتبعه من خالل جواله في 
الغالب عناصر الُمقاَوَمة العاملة باألَْنفاق تقوم بإغالق الجوال عند بدایة دخولها للنفق، وهذا 
 كاٍف للمخابرات لتحدید مكان عین النفق، فنقطة قطع االتصال مع محطة االتصاالت تمثل

  )1(م:نت)2014مني،نقطة بدایة عین النفق.(المجد األ

الحس األمني یتعرض بعض العاملین في اَألْنفاق وبنائها إلى حوادث عرضیة أو ضعف  .2
أمراض جسدیة ناتجة عن عملیة الحفر، وال یجد البعض منهم غضاضة في اإلفصاح عن 
سبب آالمه تصریًحا أو تلمیًحا، كما توجد بعض الحاالت التي یغیب فیها الحس األمني فیقوم 

اله واإلرهاق الذي یمر به، یكفي للعمیل أن یرسل للمخابرات المجاهد بالكشف عن أسباب انشغ
الصهیونیة معلومة مفادها أن فالًنا یعمل في حفر اَألْنفاق، لتستخرج المخابرات سجله 
اإللكتروني بالكامل وتحلل معارفه واتصاالته وٕاحداثیات، واألماكن التي توقف فیها جواله عن 

إلكترونیة (طائرات بدون طیار) وأرضیة (عمالء)، العمل، وتضع هذه األماكن تحت رقابة 
وتربط المعلومات بعضها ببعض في محاولة للوصول إلى المجموعة العاملة بالنفق وٕالى مكانه 

  )2(م:نت)2014وعیونه المتعددة. (المجد األمني،

  

                                                           
)1 ( http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6105  تمت الزیارة بتاریخ )م)20/8/2015 

)2 ( http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6105  تمت الزیارة بتاریخ )م)20/8/2015 

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6105
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6105
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ا اللوسائل اال -ثانيتةالتكنولوجية ضد  حراتيجِيفاقاألَ استن   
، ومعالجتها ،ْنفاقتم تقسیم العمل لعملیات كشف عن األَ  ْنفاقضد األَ ة ْسرائیلیّ اإلِ في الحرب   

عملیة كشف النفق ممكنة خالل و ، ْنفاقلكن عملیة البحث والكشف تكون صعبة بسبب إخفاء األَ 
 ْنفاقفرق بین عملیات الكشف عن األَ الت؛ لذلك یجب اجدً  االحفر، بعد االنتهاء یكون األمر صعبً 

  )58م:2015. (كورتس وبروم، ئهابعد االنتهاء من بناو  ،خالل مرحلة اإلعداد

خالل  اهعلى األصوات الصادرة من خالل عملیة البناء والحفر ْنفاقالكشف عن األَ یعتمد   
، ألنه ال كشفهایكون من الصعب  هاالحفر بواسطة أجهزة دقیقة وحساسة، وبعد االنتهاء من حفر 

صوات الصادرة من تحت األرض في الحفر، ویجب الكشف عن النفق عتماد على األیمكن اال
. ها بوسائل أخرى؛ لذلك تم االستعانة ببعض خبراء الحفریات والجیولوجیا وأدواتهم للكشف عن

  )58م:2015(كورتس وبروم،

ین أنفقوا مالیین الدوالرات على ْسرائیلیّ أّن اإلِ  ،وأكبر دلیل على جّدیة هذا الخطر الداهم
 .، وكّلها أخفقت في تحقیق النتائج المرجوةاتكنولوجیً  ْنفاقفكرة لكشف أماكن األَ  700من  أكثر

  )1(م:نت)2014(حرقوص،
بأنه أدار وشارك في عشرة مشاریع لم  "عیتاي شیلح"واعترف قائد وحدة "یهلوم" السابق 

تدرك  "إسرائیل"، فإن "برغمانرونین " ْسرائیليّ الباحث اإلِ  فیما أكد، ْنفاقتفلح في إیجاد حل لتهدید األَ 
"هذا التهدید تم تعریفه كتهدید وولكن هذه المعرفة مبنیة فقط على الجهد االستخباري،  ،ْنفاقحجم األَ 

الصناعات التكنولوجیة المتقدمة والمنظومة األمنیة في  ال تزال ، وحتى اآلناعامً  14مركزي منذ 
  . یمكن وصفه بأقل من فضیحة إسرائیل غیر قادرة على إیجاد حل، وهذا األمر ال

  )2(م:نت)2015بو عرقوب،أ(
، أقیم في "إدارة البحث لتطویر الوسائل القتالیة والبنى التحتیة التقنیة" في 2010عام في   

حداث انطالقة في مجال معالجة تهدید إلمشروع خاص، یضم أكادیمیین وباحثین،  الحربوزارة 
ضرورة البدایة من الصفر، عبر بناء منشأة عسكریة ل، وتوصل الطاقم في استنتاجاته ْنفاقاألَ 

في شهر كانون الثاني /ینایر من و ألغراض علمیة، یلي بناءها الشروع في تطویر منظومة جدیدة، 
، تم تعریف القتال تحت األرض خالل مداوالت في وزارة الجیش كتحدٍّ معّقد ومحدق، 2011العام 

  تم تعریف هذه المهمة كمشروع طوارئ إلزالة العقبات البیروقراطیة.  2012وفي 
  م:نت)2015بو عرقوب،أ(

                                                           
)1   (akhbar.com/node/216910-http://al تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015 

)2   (http://www.shasha.ps/news/115566.html تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015 
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عدد ونوعیة شبكة من  إسرائیل أعلن عن مفاجأة "یوسي النغوتسكي" ْسرائیليّ الجیولوجي اإلِ   
المجرفة "ما سّرع الضغط الجّدي تجاه البدء بمشروع مو الُمقاَوَمة، المعّقدة التي بنتها  ْنفاقاألَ 

المستخدم العتراض الصواریخ  "القبة الحدیدیة"وتعطیلها، على غرار نظام  ْنفاقلكشف األَ  "الحدیدیة
  .)1(م:نت)2014(حرقوص،

ُیعمل  االتي لم تنجز بعد، لكن صحفهم أوردت أفكارً  "المجرفة"ون تفاصیل ْسرائیلیّ لم ُیعلن اإلِ   
ي تعنى باكتشاف اآلثار والمغارات في باطن علیها، وهي مستوحاة من األبحاث الجیولوجیة الت

األرض. تحّدث بعضهم عن رادار لما تحت األرض ُیرِسل موجات وینتظر اإلشارة العائدة، فإذا 
في وجود نفق، مع أّن هذه التقنیة  تبدأ الشكوككانت مختلفة في منطقة ما عن باقي األراضي، 

. (حرقوص، ْنفاقفي اكتشاف األَ  اد جّدیً التي نجحت في البحث عن الغاز والنفط لم ُتختبر بع
  م:نت)2014

أمتار، وتقّل دّقة الرادار  10كثیرة یزید عمقها على  َأْنفاقالفلسطینیة، توجد  الُمقاَوَمة لدى
أو تستخدم أمواج الصوت،  ،وهناك تقنیات أخرى تعتمد على زرع أقطاب كهربائیة في التراب ،معها

 عد إلى العلن، ونقطة الضعف األهملم یخرج ب ْنفاقلكن أّي رقم عن دّقة هذه التقنیات في كشف األَ 
جهد لأّن ما تحّدده جمیعها هو هل یمر النفق في نقطة معّینة أم ال، أّما تعّقب فتحات النفق فیحتاج 

 ،ن النقطة المشكوك فیها.(الجزیرةمأكبر، كإجراء قیاسات على طول األماكن المتشّعبة 
  )2(م:نت)2014

على  یقضي بزرع رادارات وحّساسات اة قّدمت مقترحً ْسرائیلیّ اإلِ  «Magna» حتى شركة
بح الحدود مسّیجة من فوق األرض ، فتصَغزَّةكلم من الحدود مع  70على طول  امترً  30عمق 

"صانداي تایمز" قال إّن الحكومة  اصحفیً  اتقریرً  لكن%، 99تحتها، واّدعت نسبة اكتشاف تفوق و 
شركتي "إلبیت" و"رافایل" (ذات عالقة بالقبة الحدیدیة) إلنشاء نظام الكتشاف  اختارتة ْسرائیلیّ اإلِ 
  م:نت)2014ملیون دوالر. (حرقوص، 700وتعطیلها بكلفة  ْنفاقاألَ 

، "Magna" شركة  بما اقترحته اومن المالحظ أّن التقنیات التي یذكرها التقریر شبیهة جد   
یعني أّن التركیز سیكون و  ، مع إضافة تتلّخص بجدار حدیدي تحت األرض في المناطق الحّساسة

داخل  ْحِتاللمن الصعب أن یحفر جیش االو ألراضي المحتلة، ل الممتدةالهجومیة  ْنفاقعلى األَ 
  م:نت).2014(حرقوص، هناك ْنفاقالقطاع كي یمنع األَ 

                                                           
)1   (akhbar.com/node/216910-http://al تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015 

 م)15/8/2015( تمت الزیارة بتاریخ http://www.aljazeera.netتقنیة قدیمة تؤرق إسرائیل  َغزَّة َأْنفاق  )2(

http://www.aljazeera.net
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كالقصف الجّوي أو الحفر بالجّرافات، وحتى  ْنفاقلمواجهة األَ  تبقى خیارات تقلیدیة أخرى       
 َغزَّة، وهي وسیلة استخدمها الجیش المصري على الحدود الجنوبیة لبمیاه المجاري هاإغراق
باطن  "یلإسرائ"الهجومیة، فإغراق  ْنفاق، لكن هذه الوسائل لیست فعالة في حالة األَ 2015عام

یمّر تحته  اأن نفقً  ْسرائیليّ قد یلّوث میاهها الجوفیة، ولو اكتشف اإلِ  مثًال  األرض المحتّلة بالمجاري
  ال یستطیع قصف مواقعه .ف

 ، وّقعت الحكومة َغزَّةفي حرب  ْسرائیليّ تحت ضغط المواجهة الشرسة التي رآها الجیش اإلِ و       
، ُیمكن "MTGR" بأكثر من مئة روبوت من نوع لتزّود الجیش "Roboteam" مع شركة اعقدً 

ولیس للهجوم  ،حمله على الكتف، ومزّود بخمس كامیرات، معّد إلعانة الجندي في استطالع النفق
   .م:نت)2014بعد (حرقوص،

  بعد استعراض وسائل االحتالل التكنولوجیة ضد االنفاق یمكن تلخیصها باالتي :

االنفاق المستوحاة من االبحاث الجیولوجیة التي  البدء بمشروع المجرفة الحدیدیة لكشف •
 تعنى بكشف األثار والغازات في باطن االرض .

إنشاء رادار خاص لما تحت االرض یرسل موجات، فإذا كانت الموجات المرسلة مختلفة  •
 عن باقي االرض تبدأ الشكوك بوجود أنفاق بالمكان .

افایل" إلنشاء نظام إلكتشاف االنفاق ، من الحكومة االسرائیلیة أختارت شركتي "إلبیت" و "ر  •
متر في المناطق 30خالل وضع جدار مزود برادرات وحساسات تحت االرض بعمق 

 الحساسة .
مزود بكمیرات العانة  MTGR"تم تزوید الجیش االسرائیلي خالل الحرب بربوت من نوع " •

 الجنود في استطالع االنفاق فقط ولیس للهجوم .

هناك جهود استعراض وسائل االحتالل التكنولوجیة ضد االنفاق  ظهر للباحث من خالل
حقیقیة ومستمیتة من الجانب اِإلْسرائیلّي الیجاد وسائل تكنولوجیة لحل قضیة األَْنفاق، ومعظم هذه 
الجهود فشلت، ولكن لم یتم تجاهل القضیة ومازال العمل مستمر في إیجاد الحلول، حیث تم تطویر 

مجال، وكلها فشلت في الكشف عن األَْنفاق، مما یشیر للصعوبة الكبیرة في منظومات في هذا ال 4
 التغلب على المشكلة.

  المضادة لوسائل العدو التكنولوجیة  الُمقاَوَمةوسائل 
یقول أحد علماء الجیولوجیا أن اختالف التربة وأنواعها عامل مساعد للمقاومة، ویعمل   

تشتیت األصوات الناتجة من عملیات لالتنوع في طبقات التربة األرضیة من طینیة إلى رملیة 
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خرى، كما أن عمق الحفر یصعب عملیة مراقبة الذبذبات ألوخاصة عند انتقالها من طبقة  ،الحفر
  )1(م:نت)2015ن أصوات الحفر.(المجد األمني،الناتجة م

هدف  هو ْنفاقحول تمكنه من إیجاد حل للتعامل مع تهدید األَ  ْسرائیليّ اإلِ  ْحِتاللنشر اال
تجاوزت  الُمقاَوَمةإعالمي فقط، بعدما أكد علماء الجیولوجیا صعوبة عملیة التتبع وخاصة أن 

ات شاسعة داخل األراضي المحتلة یصعب الحدود الفاصلة مع القطاع وتوغلت بعمق في مساف
  م:نت)2015احتوائها وتتبعها بالوسائل التقنیة ومجسات التجسس الحدیثة.(المجد االمني،

بعض ما یریده تأمین رعب مضاّد یحتاج و حّل تقني غیر كامل، ل ْسرائیليّ اإلِ  یلجأفي النهایة،      
 ،مع كّل نفق ُیحفر الُمقاَوَمةیزید المخاطرة الماّدیة التي تتكّبدها و الهجومیة،  ْنفاقإلیه أمام رعب األَ 

كأّنه یرسي المعادلة اآلتیة: إن كان كّل نفق هجومي تقّدر كلفته من عّمال ومواّد بمئات اآلالف أو 
.المالیین من الدوالرات، فهو بعد إنشاء المجرفة الحدیدیة یكشف في دقائق من دون كلفة إضافیة

 2)(م:نت)2014(حرقوص،  

، ألّن ذلك یعني إراحة ْنفاقعن حفر األَ  الُمقاَوَمةأن تتوقف  افي المقابل فلیس متوقعً 
، بل على العكس، قد ینصّب الجهد على مواجهة التقنیة بما یضّللها، أو االعتماد على ْسرائیليّ اإلِ 

ا تزال كلفة اعتراضه م، فانفسه یتحّمل مع الصواریخ معادلًة خاسرًة ماّدیً  ْحِتاللقصورها، كما أن اال
  .للصاروخ أكبر من كلفة الصاروخ نفسه

                                                           
)1   (dex.php?ac=showdetail&did=6976http://www.almajd.ps/in تمت الزیارة بتاریخ )م)22/8/2015 

)2(  akhbar.com/node/216910-http://al تمت الزیارة بتاریخ )م)10/8/2015  

http://www.almajd.ps/in
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ًا، حیث سرائیلي في الجانب العسكري واضحنفاق على االحتالل اإلاستراتیجیة األكان تأثیر 
نفـــاق ، ولـــم یكـــن لدیـــه أســـالیب قتالیـــة لمواجهـــة الجـــیش لـــم یكـــن یعلـــم بحجـــم التهدیـــد المتعلـــق باألإن 

شـكلت إعاقـة رض األنفـاق وآلیـة القتـال المعقـدة والمخفیـة أسـفل سـطح األ أن، كمـا أسلوب قتال كهذا
  .تل وفق الطبیعة القتالیة الغربیةسرائیلي الذي یقاللجیش اإل ةفكری

نفــاق مســؤولیة السیاســیة نتیجــة تــأثیر األســرائیلي مبكــرًا بالتنصــل مــن البــدأ الجــیش اإلحیــث 
مـر حـد حتـى وصـل األ ،وذلك اسـتعدادًا للمعركـة التـي تـدار بـین الجـیش والمسـتوى السیاسـي ؛سیاسیاً 

  .نفاقجیة األالتالسن المعلن بخصوص استراتی

ســـرائیلي أصـــاب المســـتوى السیاســـي ق واتســـاع رقعتهـــا ووصـــولها للعمـــق اإلنفـــاإن حجـــم األ
ولـم تكـن لـدى القیـادة  ،نفـاق ونوعیتهـابالمفاجأة والصدمة لعـدم وجـود معلومـات مسـبقة عـن حقیقـة األ

مـن خـالل  ، وكان ذلك ظـاهراً نفاقسرائیلیة رؤیة واضحة وخطط مسبقة للتعامل مع استراتیجیة األاإل
  نفاق .الفوضى في التعامل مع األ

حــدثت صــدمة أســرائیلیین، و نفــاق بشــكل كبیــر علــى الجانــب المعنــوي لــدى اإلاأل ولقــد أثــرت
ســـرائیلي، ومســـت وســـاهمت فـــي خلـــق بیئـــة الرعـــب لـــدى الجمهـــور اإل ،نفســـیة ومعنویـــة ســـلبیة للعـــدو

  .سرائیليالقومي اإلمن وشكلت تحدیًا لمفهوم األ ،سرائیلیةاألنفاق بالسیادة اإل

نفاق في المستقبل، وستواصل المقاومة الفلسطینیة ال یمكنها التخلي عن األولذلك فإن 
غزة  ألل ؛نفاق في قطاع غزة أكثر من أي مكان آخر، فالحاجة الستراتیجیة األتحسین قدراتها

َوَمة عن حفر ، لیس متوقًعا أن تتوقف الُمقاأبعادها محدودة مطوقةو  ،محدودة المساحة ومكشوفة
، ألّن ذلك یعني إراحة اِإلْسرائیلّي، بل على العكس، قد ینصّب الجهد على مواجهة التقنیة اَألْنفاق

بما یضّللها، أو االعتماد على قصورها، كما أن االْحِتالل نفسه یتحّمل مع الصواریخ معادلًة خاسرًة 
  .اروخ نفسها تزال كلفة اعتراضه للصاروخ أكبر من كلفة الصمماّدًیا، ف

قـدرة االحـتالل علـى العمـل نفاقها هندسیًا، بمـا یضـمن عـدم أاستطاعت المقاومة تطویر وقد 
ل بواب ضد الغازات داخأبواب الحدیدیة و نفاق مثل األ، كما توفر المقاومة الحواجز داخل األبداخلها

  .الممرات للحفاظ على المقاومین

ســرائیلیة تواجــه عقبــات االســتخبارات اإلنفــاق فــإن فــي ظــل عجــز التكنولوجیــا عــن كشــف األو 
ســرائیلیون یعتمــدون كثیــرًا علــى الحلــول فاإلنفــاق، فــي جمــع المعلومــات االســتخباریة لتحدیــد مواقــع األ

  .نفاق وتعقب حفاریهااالستخباریة التقلیدیة لكشف األ
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اَألْنفاق، یجاد وسائل تكنولوجیة لحل قضیة قیقیة من الجانب اِإلْسرائیلّي إلهناك جهود ح
ومعظم هذه الجهود فشلت، ولكن لم یتم تجاهل القضیة ومازال العمل مستمر في إیجاد الحلول، 

منظومات في هذا المجال، وكلها فشلت في الكشف عن األَْنفاق، مما یشیر  4حیث تم تطویر 
 للصعوبة الكبیرة في التغلب على المشكلة.

  

  

  



  

  

  

   

 
 : النتائجأوًال 
 : التوصیاتاثانیً 
 : المقترحاتاثالثً 

 الفصل السادس
 اخلامتة
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  : النتائجأوًال 
  التالي: تم تقسیمها على النحومجموعة من النتائج  الدِّراَسةبرزت من خالل 

  نتائج خاصة بالمقاومة الفلسطینیة :

التخطیط واالداء العسكري للمقاومة وتجهیز مسرح العملیات استراتیجیة االنفاق ابرزت تطور  .1
 باالستفادة من فترات الهدوء .

برهن على امور  2014استخدام استراتیجیة االنفاق في العملیات العسكریة خالل حرب غزة  .2
 عدیدة منها :

أة من خالل العملیات الهجومیة، حققت االنفاق للمقاومة مبدأ المبادأة والمبادرة والمفاج  -أ 
 واالخفاء والتمویه والمناورة والردع، ومنحت المقاومة سیطرة على مسرح العملیات .

من خالل العملیات الدفاعیة، منع الجیش االسرائیلي من االستقرار في أي من المناطق   -ب 
التي یتقدم إلیها، وحرمته استثمار هذا التقدم، وساهمت في تنفیذ كمائن ومصائد 

تالل إلیها كما في الشجاعیة وشرق خانیونس ورفح ، محكمة واستدراج قوات االح
 ومنحت المقاومة من تحریك قواتها باالوقات الحرجة .

إطالق الصواریخ والقذائف، من خالل االنفاق استطاعت المقاومة انجاز مهمات   - ج 
، ومنحت االطقم التي تطلق الصواریخ االمان ، ونجحت في في ثواني محددةاالطالق 

 ة وتفادیها .تحید القوة الجوی

م، لتتوصل إلى قناعة أن 2012م 2008أخذت الُمقاَوَمة في قطاع العبرة من الحربین السابقتین  .3
مواجهة الجیش اِإلْسرائیلّي فوق األرض أمر صعب المنال نظًرا المتالكه سالح جو متفوق 

 ولطبیعة َغزَّة الجغرافیة .

ز خاصیة التفوق التي یتمتع بها الجیش اِإلْسرائیلّي، مكنت اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق الُمقاَوَمة من تجاو  .4
من حیث التدریب والتسلیح والمعدات، ومنعته من استخدام الكثیر من عناصر تفوقه بالمعركة، 
ولعبت اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق دوًرا مهًما في إفراغ مستوطنات غالف َغزَّة وٕابعاد المواقع العسكریة 

 ًفا من عملیات العبور عبر اَألْنفاق.للداخل عدة كیلو مترات خو 
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م أن الُمقاَوَمة أرادت من اعتماد اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق التغلب 2014تشیر مجریات حرب َغزَّة  .5
على المساحة الجغرافیة الصغیرة للقطاع َغزَّة الساحلي، وعدم وجود تضاریس طبیعیة تساعد 

اِإلْسرائیلّي، وحافظت على قیادة العمل في قطاع َغزَّة الُمقاَوَمة في التخفي ومباغتة االْحِتالل 
من خالل منظومة القیادة والسیطرة، ولم تتعرض للضرب أو التعطیل، كما أوقعت اَألْنفاق 
الجیش اِإلْسرائیلّي في حالة عمى استخباري على األرض بسبب تخفي المقاتلین في باطن 

 األرض.

على صانع القرار في إسرائیل، وأصبح من غیر الممكن فرضت الُمقاَوَمة الفلسطینیة نفسها  .6
تجاوزها في مخططاتهم االسِتراتیِجیَّة، وباتت جزًءا أساسًیا في إعادة إنتاج العقیدة القتالیة 
للجیش اِإلْسرائیلّي، ألنها أسقطت مبدأ (الضربة االستباقیة)، وأثبتت عدم جدواها في مواجهة 

مبدأ نقل المعركة ألرض العدو، فاسِتراتیِجیَّة األَْنفاق مكنت الُمقاَوَمة الفلسطینیة ،وأفشلت 
الُمقاَوَمة باختراق الحدود (عملیات العبور)، مما استدعى الجیش اِإلْسرائیلّي إلى حمایة المدن 

 والمرافق الحیویة في الداخل، وتكثیف أنشطة الجیش على حدود َغزَّة.

وجه االْحِتالل اِإلْسرائیلّي، ومكنت في  ا في صمود َغزَّةشكلت اسِتراتیِجیَّة األَْنفاق دوًرا محوریً  .7
الُمقاَوَمة من الحفاظ على قدراتها وقیاداتها العسكریة والسیاسیة، وأرخت في ظاللها قلًقا متزایًدا 

الذین أصابهم الخوف والرعب،  نعلى صفوف الوحدات العسكریة والمستوطنین اِإلْسرائیلّیی
اع َغزَّة من الصهاینة، مما یحقق على المدى البعید مكسًبا یصب في وأفرغ الغالف المحیط بقط

 صالح مشروع التحریر الكامل.

  نتائج خاصة باالحتالل اإلسرائیلي :

 " .إلسرائیل"ساد اعتقاد أنها التهدید األخطر بالنسبة و ، ااستراتیجیً  اتهدیدً  ْنفاقتعد األَ  .1

المتوفرة لكشف اَألْنفاق، فعمد للحصول على استعمل الجیش اِإلْسرائیلّي كافة األسالیب  .2
المعلومات االستخباریة، من العمالء أو الصور الجویة أو ابراج المراقبة أو التنصت على 
الهواتف النقالة وشبكات االتصال الالسلكي والثابت، ومن خالل الدوریات التي تراقب أي تغیر 

لتكنولوجیة دون جدوى، كون الُمقاَوَمة یحصل على وجه األرض، باإلضافة الستعمال الوسائل ا
 استطاعت أن تفشل مخططاته.

هناك جهود حقیقیة ومستمیتة من الجانب اِإلْسرائیلّي لحل قضیة األَْنفاق، ومعظم هذه الجهود  .3
 4فشلت، ولكن لم یتم تجاهل القضیة ومازال العمل مستمر في إیجاد الحلول، حیث تم تطویر 

لها فشلت في الكشف عن األَْنفاق، مما یشیر للصعوبة الكبیرة منظومات في هذا المجال، وك
 في التغلب على المشكلة.
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  نتائج عامة :
قوة الدولة تقاس بقدرتها العسكریة، وما تملكه من سالح وعتاد وتكنولوجیا، ال یمكنها أن تحمي  .1

س خاطئ، م أثبتت أن هذا المقیا2014 َغزَّة،  وحرب انفسها دون أن تكون هي األقوى عسكریً 
، وأن جیشها كان على مستوى عال من اوتأثیرً  اتمتلك أسلحة أكثر تطورً  "إسرائیل"فرغم أن 

من  ایومً  50من  رالفلسطینیة استطاعت الصمود ألكث الُمقاَوَمةالتدریب واإلعداد، إال أن 
أهدافها، استطاعت أن تحافظ على مكتسباتها حتى  معظم "إسرائیل"الحرب دون أن تحقق 

توفر عدة عوامل أخرى، غیر عامل القوة العسكریة، كان من بینها لنهایة الحرب، ویرجع ذلك 
الفلسطینیة  الُمقاَوَمةإدارتها للحرب والقدرة على التخطیط، والروح المعنویة التي تتمتع بها 

 لها. يالشَّْعبمساندة واالحتواء ، والَغزَّةالفلسطیني في قطاع  الشَّْعبو 
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  التوصیات -اثانیً 
  توصیات عدة، أهمها:لتوصل الباحث من خالل دراسته 

وفـق عسـكریة موحـدة، تمكنهـا إدارة أي حـرب قادمـة  اسـِتراتیِجیَّةعلى  الفلسطینیة الُمقاَوَمةاتفاق  .1
 .االستراتیجیات التالیة : حرب العصابات ، الصد والمنع ، االنفاق ، التصنیع الذاتي 

وعــدم االعتمــاد علــى نمــط محــدد، بعــد إجــراء  ْنفــاقإجـراء تغیــرات جوهریــة فــي أنمــاط وأشــكال األَ  .2
قتالیـــة ومحاولتـــه صـــیاغة أســـالیب  ،المكتشـــفة ْنفـــاقتـــدریبات مكثفـــة علـــى األَ  ْســـرائیليّ الجــیش اإلِ 

 في أي حرب قادمة. دیدة للتعامل معهاج

 َأْنفــاقیتوافــق مــع خصوصــیة تطبیــق بعــض األفكــار والوســائل المســتخدمة فــي حــرب فیتنــام بمــا  .3
ومـــن منطقـــة  ،خـــرآلمـــن واحـــد  ْنفـــاقنظـــام وخارطـــة ومنافـــذ ومخـــارج األَ  اخـــتالف، ومنهـــا َغـــزَّة

عرقلــة تقــدم القــوات و  ،یصــعب االســتفادة مــن ســقوط إحــداها فـي الســیطرة علــى األخــرىلخـرى، أل
فیهـا كافـة اإلمكانیـات  تسـتخدم ْنفـاقسلسـلة مـن الفخـاخ والمصـائد خـارج وداخـل األَ  الغازیة عبر

على معرفة ودرایة بفتحاتها تعمل على قنص القوات في  ْنفاقنشر قناصة خاصة لألَ ، المتوفرة 
 حال اقترابها، یؤدي ذلك لتشتیتها وعرقلة عملها.

الممر مـع ا المجاهد داخل همرات االنفاق تشیر لمدى المسافة التي یقطعتوفیر یافطات داخل م .4
وضــع خارطــة وٕاحــداثیات فــي غــرف العملیــات خوفــًا مــن وقــوع أي حــدث داخــل ممــرات النفــق 

 لتسهیل عملیة االنقاذ والمتابعة 

ابتداع اسالیب جدیدة تكون بدیًال عن االنفاق الهجومیة في حال ضعف دورهـا، ومفاجـأة العـدو  .5
 باالسالیب الجدیدة .

لحمایـــة المـــدنیین مـــن بإنشـــاء مالجـــئ لتشـــمل الشـــق المـــدني،  ْنفـــاقاألَ  اســـِتراتیِجیَّةالتوســـع فـــي  .6
 .، على أن یتولى ذلك السلطات المحلیة كل في مكان اختصاصه ْسرائیليّ االستهداف اإلِ 

وجعلهــا  هافــي حفـظ التــاریخ المشــرف للمقاومـة وتخلیــد المسـتنفذة مســتقبًال  ْنفــاقاالسـتفادة مــن األَ  .7
 واالطالع علیها من قبل شعوب العالم. ،أماكن تاریخیة یتم زیارتها

البـــــاحثین ومراكـــــز األبحـــــاث الفلســـــطینیة والعربیـــــة بالبحـــــث فـــــي المجـــــاالت العســـــكریة  اهتمـــــام .8
تحلیلیـــــة،  اســـــِتراتیِجیَّةعســـــكریة و ة دراســـــة ْســـــرائیلیّ ، ودراســـــة الحـــــروب العربیـــــة اإلِ االســـــِتراتیِجیَّةو 

 واستخالص الدروس المستفادة منها، لوضع الخطط المناسبة إلدارة الحرب مع إسرائیل .
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  : المقترحات  اثالثً 
  التالیة:  الدِّراساتفي ضوء النتائج والتوصیات السابقة، یقترح الباحث عمل 

  َغزَّةالعسكریة للمقاومة الفلسطینیة في إدارة حرب  االسِتراتیِجیَّة .1

 ووسائل حمایتها. الُمقاَوَمة َأْنفاقفي الحفاظ على  َغزَّةدور التربة بقطاع  .2

 (دراسة مقارنة) . ْسرائیليّ الفلسطینیة والجیش اإلِ  الُمقاَوَمةإدارة الحرب لدى  .3

 م.2014حرب غزة المقاومة الفلسطینیة في إدارة  إستراتیجیة الصد والمنع لدى .4

 . َغزَّةالمدنیة في حمایة السكان وٕامكانیات تطبیقها بقطاع  ْنفاقدور األَ  .5

 جغرافیا قطاع غزة دراسة عسكریة . .6

 طبقات التربة في قطاع غزة دراسة جیولوجیة . .7
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 تشرین .3
االداء العسكري لحركة حماس وفصائل الُمقاَوَمة خالل عدوان ): 2009حطیط، أمین ( - 39

 ، مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت .2008
، رسالة ماجستیر،  األنفاق الفلسطینیة بین قطاع غزة وسیناء): 2014وادي، عطاف ( - 40

 الجامعة االسالمیة ، غزة 
 ، القاهرة، مركز االعالم العربيالتجربة الفیتنامیة"" :م)2008( ، حسامسویلم - 41
ْسالمیة (حماس) في االنتفاضة ): 2010رجب حسن البابا ( - 42 جهود حركة الُمقاَوَمة اإلِْ

ْسالمیة، َغزَّة)م1994- 1987ینیة (الفلسط  .، رسالة ماجستیر، الجامعة اْإلِ
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 الموسوعة الفلسطینیة، (قسم الدِّراسات الخاصة)
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 ملحق الخرائط والصور 

  طریقة حفر االنفاق 

  

  )1(الصورة الیة حفر النفق المصدر موقع النورس لألنباءتبین ھذه 

  

  

  تبین ھذه الصورة ألیة سحب الرمال من النفق المصدر موقع النورس لالنباء 

                                                           
)1 (  ar.html-3111-http://www.nawrasnews.ps/page )5/10/2015( 

http://www.nawrasnews.ps/page
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  1تبین ھذه الصورة طریقة سحب الرمال من النفق المصدر موقع تلفزیون نابلس

  

  

  صور تبین طریقة تبطین النفق بالخرسانة (الباطون) المصدر وكالة صفا 
                                                           

)1(   h p://nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=201045&cat=14 )10/10/2015(  
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  )1(صور توضح طریقة تبطین النفق بالخشب المصدر

                                                           
(1)http://abcnews.go.com/Blotter/photos/secret-tunnels-mexico-us-smuggling-drugs-guns-people-
10180278/image-16765805  )6/10/2015(  

http://abcnews.go.com/Blotter/photos/secret-tunnels-mexico-us-smuggling-drugs-guns-people
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   )1(صور انفاق تستخدم إلطالق الصواریخ والقذائف  المصدر موقع فلسطین الیوم

  

  

                                                           
)1(   h p://paltoday.ps/ar/post/215515 )9/10/2015 ( 
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  المصدر موقع القسامصورة تبین االنفاق االستراتیجیة ذات االستخدام المتعدد 
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  )1(صورة توضح نفق ھجومي یصل داخل مواقع االحتالل االسرائیلي المصدر

  

  

  2صورة توضح طریقة تدمیر االنفاق المكتشفة المصدر موقع ألویة الناصر

                                                           
)1   (tunnels-http://visual.ly/gaza )6/10/2015( 

)2 (http://alweya.com/ar/index.php?act=post&id=1614 )6/10/2015( 

http://visual.ly/gaza
http://alweya.com/ar/index.php?act=post&id=1614
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  )1(المصدر 2014خریطة توضح االنفاق الھجومیة التي تم استخدامھا بحرب غزة 

  

  

  

                                                           
)1   (source/Peace/protectivetunnelmap.htmlhttp://www.jewishvirtuallibrary.org/j )7/10/2015(  

http://www.jewishvirtuallibrary.org/j
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  )1(صورة بیان من االحتالل یدعوا أھلي غزة لإلبالغ عن أماكن االنفاق المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1 ( h p://hyil.com/vb/hail218482/ )7/10/2015(  
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 عملیات استخدم فیھا االنفاق

 

ْن َحْیُث أَْخَرُجوُكمْ    َواْقتُلُوُھْم َحْیُث ثَقِْفتُُموُھْم َوأَْخِرُجوُھم مِّ

 عسكري صادر عن بیان

 ..::: كتائب الشھید عز الدین القسـام :::..

یننت،ره إذا فكر بدخول غزة عملیة صوفا البطولیة رسالة للعدو الجبان  لما 

في إطار معركة العصف المأكول وفي إطار توجیھ الضربات العسكریة واألمنیة المستمرة للعدو وقواتھ في كل 
لقسام في تمام فقد قامت إحدى وحدات النخبة التابعة لكتائب الشھید عز الدین ا مكان من أرضنا الطاھرة المقدسة،
بتنفیذ عملیة تسلل خلف  م2014- 7-17ھـ الموافق 1435رمضان  19الخمیس  الساعة الرابعة من صباح الیوم

خطوط العدو في منطقة صوفا، وذلك عبر التقرب من خالل أحد األنفاق الھجومیة المعدة مسبقاً للمھام الخاصة، وقد 
 :كانت أھداف العملیة على النحو التالي

االستطالع بالقوة حیث كلفت الوحدة باستطالع أماكن تمركز قوات العدو البریة في تلك المنطقة،  .1
 .وقوامھا وعدیدھا كجزء من عملیة االستعداد للحرب البریة

نسف وتخریب إحدى المنظومات االستخباریة التي قام العدو مؤخراً بوضعھا لرصد محیط منطقة الخط  .2
 .الفاصل

أرض العدو مدة ما یزید عن نصف ساعة، قامت خاللھا بأداء المھام الموكلة إلیھا بنجاح،  وقد مكءت الوحدة في
وخالل عودتھا تعرضت لھجوم مركب من قبل مجموعة الدبابات واآللیات التي تقدمت نحو المجموعة من الشرق 

مال على التراجع، فیما والشمال، وقد نجحت المجموعة بفضل هللا من صد الھجوم، وأجبرت القوة المتقدمة من الش
تم تثبت القوة المتقدمة من الشرق، مما استدعى تدخل طیران العدو الذي قام باستھداف المجموعة، التي كانت قد 
وصلت إلى محیط عین النفق، وعادت بفضل هللا ومنتھ الوحدة بكامل أفرادھا إلى قواعدھا، دون وقوع أي من 

   .االصابات أو الشھداء في صفوف أفرادھا

وفي تمام الساعة الواحدة وبناًء على ما صرح بھ الناطق العسكري للعدو فیما یتعلق بالھدنة اإلنسانیة، بأن 
العسكریین مستثنون من ھذه الھدنة، قامت إحدى وحدات الھندسة التابعة لكتائب القسام بوضع متفجرات في النفق 

 .موقعةً العدید من الخسائر في صفوفھ الذي تجمع حولھ عدد كبیر من قوات العدو، وقامت بتفجیره

إن ھذه العملیة البطولیة التي نفذھا أبطالنا صباح ھذا الیوم لھي رسالةٌ واضحةٌ لعدونا لما ینتظره في قادم األیام إذا 
احذروا !! فلیس كل من یتحرك في األرض التي  أیضاً، ما فكر بالدخول إلى أرض غزة، وھي رسالةٌ لھ ولمغتصبیھ

ا ھم بالضرورة جنودكم، ولیس كل ما یطیر في السماء التي اغتصبتموھا ھي بالضرورة طائراتكم، ولیس تحتلونھ
 .كل ما یبحر في المیاه التي سرقتموھا ھم بالضرورة بّحارتكم

وبحسب معلومات حصلت علیھا كتائب القسام من مصادر خاصة في مستشفى سوروكا ببئر السبع، فقد أكدت تلك 
  .إلى المستشفى المذكور بعد الھجوم القسامي الجريء إصابات من جنود لواء جفعاتي 7وصول المصادر 

 وإنھ لجھاد نصر أو استشھاد،،،

 م17/07/2014الموافق                                                       ھـ1435 رمضان 19الخمیس 
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  )فَإِنَُّكْم َغالِبُونَ اْدُخلُوا َعلَْیِھُم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ (

 عسكري صادر عن بیان

 ..::: كتائب الشھید عز الدین القسـام :::..

 كتائب القسام تنفذ عملیة إنزال خلف خطوط العدو شرق المحافظة الوسطى فتبید دوریة للعدو وتغنم بندقیتین

مفاجآتھا التي وعدت بھا أبناء شعبنا من جدید تلقن كتائب القسام العدو الصھیوني الجبان درساً قاسیاً، ضمن سلسلة 
وأمتنا وأذھلت العدو والصدیق، لتثبت للمحتل أّن غزة لیست سوى جحیٍم ینتظر جنوده وآلیاتھ إن تجرأ على التقدم 
فیھا، كیف ال وقد ضربناه غیر مرة في عقر مواقعھ العسكریة على بعد كیلومترات داخل أراضینا المحتلة، فلھ أن 

 .لجنوده لو داسوا أرض غزة المحررة بأقدامھمیتخیل ما سیحصل 

 12وفي ضربٍة جدیدٍة صادمٍة ومذھلٍة لجیش االحتالل الھزیل، فقد تمكنت إحدى وحداتنا القسامیة المختارة وعدیدھا 
 4مجاھداً من التسلل إلى موقع "أبو مطیبق" العسكري، من خالل عملیة إنزال خلف خطوط العدو، وتوزعوا إلى 

ساعات بانتظار قوات العدو، وقد كان باستطاعة المجاھدین خالل ھذه الفترة اقتحام  6مكث مجاھدونا  كمائن، حیث
أيٍّ من المغتصبات المحیطة بالمنطقة، ولكننا في كتائب القسام آثرنا االصطدام مع قوات جیش العدو، وتلقینھ درساً 

س على رؤوسھم، ثأراً لدماء شھدائنا األبرار الذین سفك عملیاً من خالل المواجھة المباشرة، لالنتقام من جنوده والدو
 .المحتل دماءھم خالل عدوانھ على القطاع وخاصة دماء األطفال األبریاء

أربعة جیباٍت عسكریٍة، قامت كمائن مجاھدینا األربع التي كانت  وفور وصول إحدى دوریات االحتالل المكونة من
ن مجاھدونا بفضل هللا تعالى من إبادة ثالثة جیباٍت، وأجھزوا على كل منتشرة خلف خطوط العدو بمھاجمتھا، وتمك
وقد قتل مجاھدونا الجیب الرابع من المنطقة مذعوراً بعد االشتباك معھ،  من كان بداخلھا من مسافة صفر، فیما فر

 M16 طراز من جنود الدوریة وأصابوا عدداً آخر بجراح، وغنموا اثنتین من بنادق الجنود من 6 في االشتباك
) فیما تحمل البندقیة الثانیة الرقم 9411130سیتم نشر صورھا الحقاً، وتحمل البندقیة األولى الرقم (

، وقد عاد أحد عشر من مجاھدینا إلى قواعدھم بسالم تحفھم رعایة الرحمن، فیما ارتقى أحد مقاتلینا (9410759(
 .شھیداً خالل االشتباكات

القسام وھي تعلن مسئولیتھا الیوم عن ھذه العملیة البطولیة الجریئة ضد قوات العدو إن كتائب الشھید عز الدین 
الصھیوني المرتعش، لتؤكد أن ھذه العملیة جاءت ثأراً لدماء شھداء شعبنا، وھدیةً ألرواح شھدائنا الذین ارتقوا منذ 

بون بشغٍف توغل آلیاتكم لیحیلوھا ركاماً بدء ھذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، ورسالة إلى العدو أن مقاتلینا یرتق
 .وتقدم جنودكم لیحیلوھم أشالًء أو یبروا بقسمھم ألسرانا األبطال، فارتقبوا إنا مرتقبون

 وهللا أكبر و  الحمد

 وإنھ لجھاد نصر أو استشھاد،،،

 فلسطین –كتائب الشھید عز الدین القسام 

 ھـ1435 رمضان 21السبت 

 م19/07/2014الموافق 
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ْؤِمنِینَ } ْبُھُم ّهللاُ بِأَْیِدیُكْم َویُْخِزِھْم َویَنُصْرُكْم َعلَْیِھْم َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ   {قَاتِلُوُھْم یَُعذِّ

 عسكري صادر عن بیان

 ..::: كتائب الشھید عز الدین القسـام :::..

 "معركة "العصف المأكول

 في كمیٍن محكٍم وتدمرھا تدمیراً كامالً  كتائب القسام توقع قوةً صھیونیةً مؤللةً شرق التفاح

فصل جدید من فصول ملحمة البطولة والفداء یسطره أبطال القسام المیامین في مواجھة آلة البطش الصھیونیة 
وجیش االحتالل الھزیل، وعلى مشارف غزة التي لطالما ھدد المحتل بدخولھا بریاً وتوعد كان ما یحذره المحتل، 

 بالنصر والتمكین على ید ثلٍة من عباده المجاھدین، الذین لقنوا العدو دروساً وسیفعلون طالما والحت بشائر وعد هللا
تمادى في غیھ وعدوانھ، سیخرجون لھ من حیث ال یحتسب لیعلم أن في غزة رجاالً متأھبین ینتظرون بفارغ الصبر 

 .فریستھم لینقضوا علیھا ویثخنوا فیھا الجراح

رمضان  22فجر الیوم األحد  00:45ت كتائب الشھید عز الدین القسام في تمام الساعة فبعون هللا وتوفیقھ تمكن
 500م من استدراج قوٍة صھیونیٍة مؤللة، حاولت التقدم شرق حي التفاح على بعد 2014- 7-20ھـ الموافق 1435

ھدونا الدبابات لتدخل حقل متر شرق مستشفى الوفاء إلى كمیٍن محكٍم معٍد مسبقاً، فبعد أن تقدمت ھذه القوة ترك مجا
ألغام مكون من عدة عبوات برمیلیة، وبعد أن تبعتھا ناقلتا جند إلى داخل الكمین فجر مجاھدونا حقل األلغام بالقوة ما 

ثم تقدم المجاھدون صوب ناقالت الجند وفتحوا أبوابھا وأجھزوا على جمیع من فیھما  أدى إلى تدمیرھا بالكامل،
 .ونیاً جندیاً صھی 14وعددھم 

إن كتائب القسام وھي تعلن مسئولیتھا عن ھذه العملیة البطولیة التي مرغت أنف قوات االحتالل على أعتاب غزة، 
لتؤكد أن ھذا نزر یسیر مما سیلقاه العدو إذا تجرأ على التقدم أكثر، إذ سیجد في انتظاره آالف المقاتلین المستعدین 

ح وأسیر بإذن هللا، ولقد جّربَنَا المحتل، ولئن لم یرعوي عن حماقاتھ لسحق آلیاتھ وإیقاع جنوده بین قتیل وجری
 .لنسحقن كبریاءه، ولنجعلن جنوده أملنا األكید في تحریر أسرانا بإذن هللا

 وإنھ لجھاد نصر أو استشھاد،،،

 فلسطین –كتائب الشھید عز الدین القسام 

 ھـ1435 رمضان 22األحد 

 م20/07/2014الموافق 
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َ َعلَى نَْصِرِھْم لَقَِدیرٌ }   {أُِذَن لِلَِّذیَن یُقَاتَلُوَن بِأَنَُّھْم ظُلُِموا َوإِنَّ هللاَّ

 عسكري صادر عن بیان

 ..::: كتائب الشھید عز الدین القسـام :::..

 "معركة "العصف المأكول

أبطال  وتزف ثلة منكتائب القسام تكبد العدو خسائر فادحةً في عملیٍة خلف خطوط العدو شرق بیت حانون  
 العملیة

ویتواصل العطاء القسامي والمفاجآت المتتالیة، وكل یوم یخرج المجاھدون لالحتالل من حیث ال یحتسب، 
ویخوضون معھ مالحم بطولیةً ویقاتلون جنوده بكل بسالٍة وجھاً لوجٍھ انتقاماً لدماء الشھداء التي یریقھا المحتل 

لشجاعیة والقصف المتواصل لمنازل المواطنین الغزیین، والیوم كان المحتل على یومیاً، والتي كان آخرھا مجزرة ا
  .موعٍد مع ضربٍة جدیدٍة من ضربات القسام الموجعة، التي باغتتھ وكبدتھ خسائر فادحة

نفذ تشكیٌل قتالٌي من قوات النخبة القسامیة  م2014- 07-21ھـ الموافق 1435رمضان  23وصباح الیوم االثنین 
العسكري شرق بیت حانون، ثم انقسم  16اثنا عشر مجاھداً عملیة إنزال خلف خطوط العدو قرب موقع عدیده 

المجاھدون إلى مجموعتین كمنتا لدوریة صھیونیة، وفور وصول الدوریة التي قوامھا مركبتا قیادة لجیش العدو، 
تجاه الجیب األول ما أدى إلى  RPG أوقعھا مجاھدونا بین فكي كماشة، حیث أطلق مقاتلو المجموعة األولى قذیفة

تفحمھ، ثم اقتربوا منھ وأجھزوا على جمیع من فیھ من الجنود، فیما اشتبكت المجموعة الثانیة مع الجیب اآلخر 
وأجھزت على من كان فیھ من الجنود، بعدھا انسحبت إحدى المجموعتین وأثناء مغادرتھا لمیدان العملیة تعرضت 

، فیما خاضت المجموعة الثانیة اشتباكاً عنیفاً مع قوة صھیونیة خاصة خرجت من لقصف من طائرات االحتالل
من مجاھدي القسام  10العسكري انتھى باستشھاد أفرادھا، لیرتقي في ھذه العملیة البطولیة الجریئة  16موقع 

 .األشاوس، فیما عاد مجاھدان إلى قواعدھما بسالم

أر الیوم لدماء شھداء شعبنا وتضرب العدو ضربةً موجعةً، لتحیي أرواح إن كتائب الشھید عز الدین القسام وھي تث
شھدائھا أبطال ھذه العملیة البطولیة الذین قاتلوا العدو بشراسٍة، وكبدوه خسائر فادحةً، لكن هللا تعالى شاء لھم أن 

اصل ضرب المحتل یرتقوا شھداء وھم صائمون، مقبلین مثخنین في أعدائھم، وإننا نعاھد شعبنا وأمتنا أن نو
 .ومباغتتھ والرد على عدوانھ وتلقینھ دروساً ال ینساھا بإذن هللا

  

 وإنھ لجھاد نصر أو استشھاد،،،

 فلسطین –كتائب الشھید عز الدین القسام 

 ھـ1435 رمضان 23 االثنین

 م21/07/2014الموافق 
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ْؤِمنِیَن)  ْبُھُم ّهللاُ بِأَْیِدیُكْم َویُْخِزِھْم َویَنُصْرُكْم َعلَْیِھْم َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ   (قَاتِلُوُھْم یَُعذِّ

 عسكري صادر عن بیان

 ..::: كتائب الشھید عز الدین القسـام :::..

 "معركة "العصف المأكول

 من جنود االحتالل 10ق الشجاعیة وتقتل كتائب القسام تنفذ عملیة إنزال خلف خطوط العدو شر

ھا ھي الشجاعیة تنھض من تحت الركام، ومن بین أنقاض المنازل المھدمة وأشالء العزل، لیسطر أبطالھا الصنادید 
فصالً جدیداً من فصول العزة والبطولة واإلباء، ولتصفع الفاشل نتنیاھو وجیشھ الھزیل، وتسدد لھ ضربةً قاصمةً 

تي كذب على شعبھ مدعیاً القضاء على معظمھا، فھب مقاتلونا األشاوس لیثبتوا لقادة االحتالل وجنوده عبر األنفاق ال
أن قصفھم وقتلھم لألطفال والمدنیین وھدم البیوت على رؤوس ساكنیھا، سیزیدنا إصراراً وعزماً على ضربھم في 

العدو في ارتكاب المجازر بحق المدنیین  مقتل وتلقینھم دروساً ستظل خیبة تالحقھم، وفي الوقت الذي یمعن فیھ
لعجزه عن مواجھة المجاھدین في المیدان، یأبى مجاھدونا إال أن یكبدوا المحتل الخسائر الفادحة في صفوف جیشھ 

 .ووحدات نخبتھ

اء من مس 18:45مجاھدین في تمام الساعة  9وفي التفاصیل فقد تمكن تشكیٌل قتالٌي من قوات النخبة القسامیة عدیده 
م من تنفیذ عملیة إنزاٍل خلف خطوط العدو، وھاجموا برجا 2014-7-28ھـ الموافق 1435الیوم االثنین غرة شوال 

بھ عدٌد كبیٌر من جنود االحتالل وأجھزوا على جمیع من فیھ، كما  "عسكریاً محصناً ضخماً تابعاً لكتیبة "ناحل عوز
جنوٍد  10وقد أكد مجاھدونا أنھم تمكنوا من قتل بذلك،  حاولوا أسر أحد الجنود ولكن ظروف المیدان لم تسمح

قصیر _وھو السالح الذي یحملھ جنود  Tavor وإصابة آخرین، كما تمكنوا من اغتنام قطعة سالح من نوع
، وقد عاد جمیع مجاھدینا إلى قواعدھم تحفھم عنایة (438522900X95)النخبة الصھاینة_ وتحمل الرقم 

 .الرحمن

م وھي تعلن الیوم مسئولیتھا عن ھذه العملیة البطولیة الجریئة، التي جاءت رداً على العدوان ومجازر إن كتائب القسا
یوماً من  22االحتالل والتي كان آخرھا مجزرة الیوم بحق األطفال األبریاء، لتؤكد لالحتالل أن كتائب القسام وبعد 

انھا، وإن لم یكن قد اكتفى بما تلقاه من ضرباٍت فإن معركة العصف المأكول ال زالت بفضل هللا بكامل قوتھا وعنفو
مجاھدینا ال زال لدیھم الكثیر لیفاجئوا بھ قادة االحتالل وجنود نخبتھ المھزومین، وھذا عھدنا ألبناء شعبنا ولدماء 

فیھ  شھدائنا أال یضیع الدم الزكي، وأن تبقى غزة عصیةً على الكسر تفرض شروطھا على المحتل وتبدد أمنھ وتثخن
 .الجراح، وتقود شعبنا بإذن هللا نحو النصر المؤزر والتحریر

 وإنھ لجھاد نصر أو استشھاد،،، 

 فلسطین –كتائب الشھید عز الدین القسام 

 م28/07/2014الموافق 

 

  
  



 
 

175  

 ملحق الصور والخرائط
  

  المقابالت أسئلة
  

م ، دورًا مهمــــًا فــــي نتــــائج الحــــرب علــــى 2014كانــــت إلدارة المقاومــــة الفلســــطینیة لحــــرب غــــزة  .1
األرض، وقــد تمثلــت إدارة المقاومــة الفلســطینیة للحــرب فــي جوانــب رئیســة، هــي : قــرار الحــرب، 
وتحدیـد أهــدافها، ومــن ثــم إعـداد المقاومــة نفســها، وٕاعــداد مرافــق قطـاع غــزة لهــذه الحــرب، وأخیــرًا 

ا الســتراتیجیات القتــال والتــي كــان مــن ضــمنها اســتراتیجیة األنفــاق مــدار دراســتنا.  مــن اختیارهــ
  خالل متابعتكم ومعرفتكم نرید الحدیث عن األمور التالیة: 

  قرار الحرب •

 أهداف الحرب •

 خطة الحرب •

 

عقبات  -العقبات والتحدیات التي تواجه المقاومة الفلسطینیة في بناء األنفاق (عقبات بناء  .2
  ة) ؟أمنی

 ماذا تعني األنفاق لدى المقاومة الفلسطینیة ؟ .3

لماذا لجأت المقاومة الفلسطینیة للعمل في باطن األرض واستخدام االنفاق في مواجهة  .4
 االحتالل الصهیوني ؟

من خالل متابعة مجریات الحرب كان هناك األنفاق الهجومیة واأانفاق الدفاعیة وأنفاق اإلمداد  .5
 من هذه األنفاق من وجهة نظرك؟ واالتصال، ما هو دور كل

م، وما تقییمكم لفاعلیة هذه 2014ما الدور الذي قامت به األنفاق في إدارة حرب غزة  .6
 االستراتیجیة في مواجهة االحتالل ؟

 ما هو مستقبل األنفاق في أي مواجهة قادمة مع االحتالل الصهیوني ؟ .7

 الفلسطیني الصهیوني ؟ما معاییر نجاح استراتیجیة األنفاق في الصراع  .8

لماذا یعتبر استخدام األنفاق لدى المقاومة الفلسطینیة عمًال استراتیجیًا ولیس تكتیكًا كما في  .9
 أغلب استخداماتها العسكریة ؟

كیف ترى المقاومة الفلسطینیة الجهد االستخباري واألمني والتكنولوجي الذي یبذله االحتالل  .10
 لجهد على هذه االستراتیجیة ؟لمواجهة األنفاق، وهل سیؤثر هذا ا


