
 

198 
 

 
Journal of University Studies for inclusive Research  
    Vol.1, Issue 4 (2020), 891-928 
    USRIJ Pvt. Ltd.,   

 

 

  علىوأثره حزب اهلل  عند فِكر املقاومة
 
 رةة اما حل التكتيكات العسكرية رتطو

Hezbollah's resistance thought and its impact on the development of 

Hamas's military tactics 

 األستاذ الدكتور

 أسامة محمد أبو نحل

Osama M. Abu Nahel 

 )فلسطين(غزة-جامعة األزهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

osamabunahel@hotmail.com 

osamabunahel@gmail.com 

 

 الملخص

منذ -فعلًيا -بمرحلتين مهمتين؛ بدأت األولى منه  خالل تاريخه الطويل مرَّ الصراع العربي اإلسرائيلي
بعض الدول العربية الصراع مع العصابات الصهيونية، ومروًرا جيوش ، عندما قادت 8491حرب فلسطين عام 

التالية التي فرضها الكيان اإلسرائيلي على العرب عموًما، والفلسطينيين خصوًصا، وهي حروب أعوام  بالحروب
بينما حرب  .الكيان إلحاق الهزائم العسكرية بالعرب هذا الحروب استطاع فخالل هذه ،(8411، 8411، 8491)

الصراع  هذاا. أما المرحلة الثانية من قوا فيها نصًرا جزئًيا غير حاسمً حق   قد ، فيمكن القول: إن العرب8411عام 
تمك ن حزب اهلل اللبناني وحركة حماس الفلسطينية حيث فقد قادته حركات المقاومة اإلسالمية ضدَّ هذا الكيان، 
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بإجبار الجيش اإلسرائيلي  ،1222االنتصار الذي حققه حزب اهلل عام ب بدًءامن تغيير معادلة الصراع، 
المتتالية على اإلسرائيلية االعتداءات  وجه قدرة حركة حماس الصمود فيثمَّ من و ناني، االنسحاب من الجنوب اللب

 قطاع غزة.

االستفادة من ِفكر المقاومة لدى حزب واستطاعت حركة حماس منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي 
 ،التكنولوجيا المتطو رة تمل كب تكتيكاته العسكرية اهلل، وذلك من خالل مساعدة هذا الحزب لحركة حماس في
، والطائرات المسي رة، وغيرها من والعبوات الناسفةلتحديث أو صناعة األسلحة العسكرية الثقيلة؛ كالصواريخ، 

 صمود في قتالها ضدَّ االحتالل اإلسرائيلي.ال ساعدت الحركة علىالتي  كحفر األنفاق ؛أدوات القتال الحديثة

 .التكنولوجيا المتطو رةة، حزب اهلل، حماس، التكتيكات العسكرية، ِفكر المقاوم الكلمات المفتاحية:

Abstract 

  The Arab-Israeli conflict has passed through two important stages in its long history: 

The first of it actually began since the Palestine War in 1948, when the armies of 

some Arab countries led the conflict with the Zionist guerrillas, and through the 

following wars that the Israeli entity imposed on the Arabs in general, and the 

Palestinians in particular, which are the wars of the years (1956, 1967, 1982). During 

these wars, this entity was able to inflict military defeats on the Arabs, while the war 

of 1973, it can be said: The Arabs have achieved a partial and inconclusive victory in 

it. As for the second phase of the conflict, it was led by the Islamic Resistance 

movements against this entity, where Hezbollah and Hamas movement were able to 

change the equation of the conflict, starting with the victory that Hezbollah achieved 

in 2000, by forcing the Israeli army to withdraw from southern Lebanon, and the 

ability of Hamas Resilience in the face of the successive Israeli attacks on the Gaza 

Strip. 

  Since the beginning of the nineties of the last century, Hamas has been able to 

benefit from Hezbollah's resistance thought, by helping Hamas in its military tactics 

by acquiring advanced technology, to modernize or manufacture heavy military 

weapons. Such as missiles, improvised explosive devices, drones, and other modern 

warfare tools such as; tunneling that led to the resistance of the movement in its fight 

against the Israeli occupation. 

Keywords: The resistance thought, Hezbollah, Hamas, military tactics, advanced 

technology. 
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 المقدمة

تغيير مجريات الصراع،  على بعدم قدرتهمالعرب  "كي وعي"من  يونسرائيلاإلقادة ال تمك ن 
تودي إلى إفنائه. لكن مع نشأة حزب اهلل اللبناني عام  ساحقةهزيمة  يسرائيلالكيان اإلهزيمة  وأ

سرح العسكري ، ودخوله حلبة الصراع السترداد األراضي اللبنانية المحتل ة، بدأت أدوات الم8411
في المنطقة بالتغي ر نوًعا ما لصالح حركات المقاومة اإلسالمية، خصوًصا مع الضربات الموجعة 

هها حزب  المقاومة اإلسالمية لمحتل اإلسرائيلي، وما تالها من دخول حركةل اهلل التي وج 
ما حدث ، مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى، و 8411حلبة الصراع أواخر عام  (حماس)

 .الخيري الدعوي والخدماتيفي الحركة من انعطاٍف نحو تبن ي الِفكر العسكري على حساب ِفكرها 

هها حزب اهلل ضدَّ  طبيعية ومنطقية للضربات المؤلمة وكنتيجة  اإلسرائيلي  االحتاللالتي وج 
 نسحابالبا مصيري   ، التخاذ قرارٍ 1222آيار )مايو(  19في  األخير ، اض طرفي جنوب لبنان

اللبناني ما عدا منطقة مزارع شبعا دون قيٍد أو شرط، ودون إجبار الحكومة اللبنانية  الجنوبمن 
جبر بها حزب اهلل على عدم التعر ض للجيش ي  ، اإلسرائيلي الكيان على توقيع معاهدة سالم مع

بعملية هروٍب اإلسرائيلي، أو المدن والبلدات اإلسرائيلية الحدودية؛ فبات هذا االنسحاب أشبه 
حركة حماس حلبة  دخلتوفي المقابل؛  للجيش اإلسرائيلي، وألعوانه من اللبنانيين. جماعي  
ماتها العسكرية على إثر خروجها بعد أن فقدت منظمة التحرير الفلسطينية مقو   ،العسكري الصراع

ثقلها العسكري  أفقدهافبلد بعيًدا عن حلبة الصراع  غير ، وتشت ت قواتها في8411من لبنان عام 
من  تماًما؛ فكان اإلعالن عن نشأة حركة حماس بمثابة إعادة إحياء لِفكر المقاومة الفلسطينية

 ، بعد أن تبن ت منظمة التحرير ِفكر التسوية السياسية على حساب ِفكر المقاومة.جديد

 أهمية الدراسة:

في كل  من لبنان  المقاوم بروز الِفكر اإلسالميأهمية هذه الدراسة من قيمة وأهمية  تنبع 
دورها المحوري في  فقدتوفلسطين، على حساب التنظيمات الفلسطينية المقاومة التقليدية التي 

الصراع العربي اإلسرائيلي ألسباٍب عد ة، منها: الضعف الذي اعترى هذه التنظيمات نتيجة الغزو 
في أواخر الثمانينيات من القرن  ، وانهيار المنظومة االشتراكية8411اإلسرائيلي للبنان في عام 

وانعقاد  ،8411إعالن الجزائر في عام  منذ الماضي، وتبن ي منظمة التحرير الحل السياسي
 .8448في عام  للسالم مؤتمر مدريد
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صن اع القرار السياسي والعسكري العرب  تخدمسهذه الدراسة من كونها  تأتي أهمية ،كذلك 
ين العرب في حقول: التاريخ المعاصر، والعلوم السياسية، الباحث على حد  سواء، كما ستخدم

 في هذا الشأن. قةٍ والعلوم العسكرية في إعداد دراساٍت معم  

 مشكلة الدراسة:

، حماسحركة تطور التكتيكات العسكرية لعلى حزب اهلل  عندلِفكر المقاوم ألثر اإن المتتب ع 
المهم الذي أحدث انقالًبا  األثرعن هذا  ،اتيالحظ أن الدراسات العربية افتقدت لمثل هكذا دراس

ما وتتمث ل مشكلة الدراسة في السؤال التالي:  المقاومة العسكرية لحركة حماس. ةبنيدراماتيكًيا في 
 ؟حماسحركة ر التكتيكات العسكرية لتطو  على  وأثره حزب اهلل عندلِفكر المقاوم ا طبيعة

 أهداف الدراسة:

 التالي:الدراسة إلى توضيح  تهدف 

 .نشأة حركة حماسالتطر ق إلى  .8
 .ولدى حزب اهلل وحركة حماس بشكٍل خاص ،ِفكر المقاومة بشكٍل عامتعريف  .1
 .لدى حزب اهلل ر ِفكر المقاومةتطو   بيان .1
حركة ل التكتيكات العسكرية رتطو   علىحزب اهلل  عندالِفكر المقاوم  أثرالتطر ق إلى  .9

 .حماس
 

 الدراسة:منهجية 

الذي سوف  المنهج التاريخيدراسة ونظًرا ألهميتها على ثالثة مناهج؛ األول: اعتمدت ال 
، المنهج الوصفي التحليلييسعفنا في التنقيب عن المعلومات األولية لموضوع دراستنا، والثاني: 

 ،نظرية صنع القرار، والثالث: لتفسير وتحليل تلك المعلومات لبيان أهميتها وقيمتها العلمية
أث رت  ،مصيرية إجراءاٍت عسكريةمن  وحركة حماس حزب اهلل كل من ة ما ات خذهلتوضيح أهمي
 .الصراع العربي اإلسرائيليعلى مجريات 

 تمهيد:
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فوقيته العسكرية في أذهان على تكريس  ومنهجيةٍ  بجدٍ  تأسيسه منذ يسرائيلالكيان اإلعمل 
 ،ق التكنولوجيالتفو   :منها مساعدة، على عناصرٍ  من بين جملة أمور هذا السعيارتكز و  ،العرب
 أن إالَّ  األمريكية، وانتهاًء بالواليات المتحدة ا ببريطانيابدءً  ،مع القوى العظمى المتتاليةالفات والتح

 وبرز ذلك من خالل ،"اإلسرائيلي العسكري قالتفو  "مقولة ب تتمث ل الركيزة األهم التي استند إليها
التي أفضت و  العقود األربعة األولى من عمره لى مدىع هذا الكياننتائج الحروب التي خاضها 

 موصوفة. عربيةٍ  معظمها إلى هزائمٍ 

، بدأت المعادلة في المنطقة بالتغي ر، وبدأ التفو ق 8411لكن مع نشأة حزب اهلل عام 
العسكري اإلسرائيلي يترن ح أمام هجمات هذا الحزب التي حملت طابًعا جديًدا في المواجهة، من 

إلى اض طرار القوات اإلسرائيلية –الحًقا -خدام العمليات االستشهادية، مم ا أد ى خالل است
. وكان للتكتيكات العسكرية التي اتبعها حزب اهلل 1222 عاملالنسحاب من جنوب لبنان في 

نتصار أثبت بالدليل الاهذا ف ؛والتي تطو رت مع الوقت دوٌر كبير للوصول إلى هذه النتيجة
ودفعه  ،الكيان اإلسرائيلي ةميا، وأن باإلمكان هز رً ا مقد  ز العربي ليس قدرً المحسوس أن العج

ها تحت ضغط الفعل العسكري الميداني ال عبر إلى االنسحاب من األراضي التي احتل   امرغمً 
 وأخرى.  بين مرحلةٍ ا فاصاًل حدً  عتبرا  األمر الذي ، المفاوضات

في استعادة الحيوية للبندقية الفلسطينية  وفي المقابل، كان لنشأة حركة حماس دوٌر مفصلي
، وتشتتها في غير بلد. 8411التي تراجعت أسهمها بعد خروج الثورة الفلسطينية من لبنان عام 

، 8411فكان لمساهمة حركة حماس في فعاليات االنتفاضة الفلسطينية األولى التي اندلعت عام 
يني دوٌر بارز في تأجيج العمل المسل ح في ومنافستها لمنظمة التحرير على قيادة الشعب الفلسط

ومع ، 1222األراضي المحتلة من جديد. ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 
ارتفعت أسهم حركة حماس، وبدأ نجمها في  بالوهن جسم السلطة الفلسطينية الوليدة إصابة

 دون منازع. ةاألراضي المحتلقائدة العمل المسل ح في  أضحت، حتى الصعود

 

 :  نشأة حركة حماسأوًلا

 بجماعة اإلخوان المسلمينحماس دون استحضار صلتها  حركة ال يمكن الحديث عن
من  شبابيةٍ  إنشاء حركةٍ - أساًسا- الجماعةهذه  هدفكان و  .8411عام  التي تأس ست المصرية
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شً  المصري الذي كان مجتمعٍ الإلصالح  ،الوسطي اإلسالم تعرضشأنها أن   بسبب امشو 
في جميع أنحاء الشرق األوسط جماعة هذه ال أيديولوجيةومن ثمَّ، انتشرت  .االحتالل البريطاني

نهاية  مراحل هذا االنتشار في فلسطين عند أولكانت ف ؛في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي
في  جًدا لهماو ت المسلمون س اإلخوانأس   عندما ،(Mirault. 2010: 9-10) الحرب العالمية الثانية

بعد القتال إلى جانب الجيوش العربية و  .أمين الحسيني الحاج فلسطين خالل األربعينيات بقيادة
 ،غير ثورًيا موقًفا هادًئا الفلسطينيين ى أعضاء اإلخوانتبن   ،8491 فلسطين عام خالل حرب

 الفلسطينية ةخالل االنتفاض لكنالنشاط االجتماعي والتعليمي والخيري والديني. على ز رك  
والدعوة إلى دعم  السياسية،للمشاركة  بدأ نشطاء اإلخوان في الدعوة مرة أخرى ،األولى

ناشطين سابًقا في  ياسين،بمن فيهم الشيخ أحمد حركة ال سيمؤس  كان العديد من و . االنتفاضة
 نحاءسات االجتماعية في جميع أمن المساجد والمؤس   على شبكةٍ  حافظ يذالع اإلسالمي المجم  

 )Bröning(16 :2013 ,. األراضي الفلسطينية

 (ينايركانون الثاني ) 89ي فالشعب الفلسطيني  غزةبدعت جماعة اإلخوان المسلمين و 
البيان التأسيسي لحركة  ذلك بمثابةعتبر وا   اإلسرائيلي، االحتالل سياسات ضدَّ  للوقوف ،8411

 :Nasrallah, 2013) االحتالل وارع ضدَّ في الش في مواجهاتٍ  الحركةحماس. وسرعان ما انخرطت 

ال يمكن التنازل ، إسالمي وقفٍ  أرض بمثابة االنتدابيةكل فلسطين  قيادة حماس اعتبرتو . (59
 رفضتو  ،إلى المقاومة لطرد االحتالل اإلسرائيلي تدعكما  ؛آخر عنها أو بيعها أو منحها لكيانٍ 

سمحت و  الدولتين. حل مبدأ رفضو  ي،سرائيلالكيان اإلالتسوية السياسية مع  أشكال من شكلٍ أي 
. حةمسل   شعبيةٍ  حركةٍ  إلى غير عنيفة دينيةٍ  جمعيةٍ ر من بالتطو   ،حماسحركة االنتفاضة األولى ل

(Hroub, 2013: 236) 

مع  أنها ملتزمة الفردي،من خالل تضمين ميثاقها واجب القتال  حماس اعتقدت حركةو 
لمسلم أن يكون لأنه ال يمكن  ترىوالتي  ،العسكريةمواجهات ر الالتي تؤط   الكريم القرآنأحكام 

في  : فإنهوبالتالي. ةالحرب مشروعة فقط إذا كانت دفاعيف ؛م أو يبدأ الصراعهاجِ أول من ي  
من نشر روح  بدَّ  وكان ال ،اعاليً  الجهاد رايةمن رفع كان ال بدَّ  لفلسطين اليهودمواجهة اغتصاب 

 يسرائيلالكيان اإل كرة أن القتال ضدَّ حماس حول فِ  احتشدت ؛لذلك .ةالجهاد في جميع أنحاء األم
 الصهيوني الغزو أنها حلقة من حلقات الجهاد ضدَّ بنفسها  عر فتو  ،أهدافهاأسمى ل يشك  

(Danino, 2009: 100, 102)، في حين  طاق،تال  الحياة في األراضي الفلسطينيةأصبحت  بعد أن
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من  األراضي المحتلة فلسطيني   استياء تاإلحياء اإلسالمي غذ   نزعةو  ،أن القومية الفلسطينية
 (Tamimi, 2007: 12). االحتالل اإلسرائيلي

 المقاومة لدى حزب اهلل وحركة حماس مفهومتعريف ثانياا: 

االمقاومة  .أ   اصطالحا

حركة شعبية  أنها تعني هافإن ؛لمفهوم المقاومة في سياق التعريف اللغوي واالصطالحي
وتندرج في الفقه والشرعية الدولية في سياق حق  ،لحرية واالستقاللا هااالحتالل هدفلمقاومة 

 ؛وفي السياق التاريخي لظهور مصطلح المقاومة .والدفاع عن نفسها ،الشعوب بتقرير مصيرها
فإن كل جماعة حملت اسم المقاومة كانت حركة تحرر وطني في حالة اشتباك مع جيش 

أو حرب  ،أو حرب التحرير الشعبية ،ذه الحالة بالعمل الفدائيه تيم  االحتالل، سواء س  
وبالتالي: فإن  .: موقع إلكتروني(82/4/1284، أبراش) أو العمل الجهادي ،العصابات والمغاوير

 واقتصاديةٍ  سياسيةٍ من: ستعمرة ال الشعوب الم  ضهي كل األشكال التي يأخذها ن ،المقاومة
 ،فهي وسيلة حركات التحرير الوطني من أجل االستقالل ؛الوجود االستعماري ضدَّ  وعسكريةٍ 
: 11/1/1289، تعريف لمصطلح المقاومة). مصيرهاتقرير  وتحقيق ،وتحرير أراضيها ،السيادة واستعادة

 (موقع إلكتروني

 طرد إلى يهدف حةالمسل   للقوة مشروع استخدام :بأنه حالمسل   الكفاح تعريف وباإلمكان؛
 السيادة في والشرعي الطبيعي الحق وانتزاع ،الوطنية اإلرادة حريروت ،األجنبي المستعمر
 بدافعٍ  حةالمسل   للقوة استخدام كل" :بأنها أيًضا تعريفها ويمكن .(11 :1221 ،عماد) "واالستقالل

 أو األجنبي االحتالل سلطات مع اشتباكات إطار في ،مقاتلة مدنية أفراد طرف من وطني
 ،الدين نصر) .المصير تقرير أجل من الكفاح في رغبة تجد ،نصريةالع األقلية أو االستعماري

8411: 812) 

 

 
  اهللحزب  عندمفهوم المقاومة  .ب
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، حيث أدرك الحزب أهمية القوة في قوله اهللللجهاد والمقاومة أولوية واضحة لدى حزب 
َلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعه م  اتعالى: " َوَأنَزْلَنا  ۖ  ْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيق وَم النَّاس  ِباْلِقْسِط َلَقْد َأْرَسْلَنا ر س 

َله  ِباْلَغْيِب  ر ه  َور س   "ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيزٌ  ۖ  اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفع  ِللنَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَّه  َمن َينص 
ى عن مواقع فتنح   ،في الممارسة أهمية الجهاد كأولويةٍ أثبت الحزب  فقد .(19: اآلية: سورة الحديد)

 اهللكر حزب ز في فِ تتضح أهمية اإلعداد الممي  و  .لالقتتال الداخلي السلطة في لبنان ولم ينجر  
َعد وَّ اللَِّه  ق وٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ت ْرِهب وَن ِبهِ ◌ ۖ  المقاوم لقوله تعالى: "َوَأِعد وا َله ْم َما اْسَتَطْعت ْم ِمْن 

ك ْم َوآَخِريَن ِمْن د وِنِهْم اَل َتْعَلم وَنه م  اللَّه  َيْعَلم ه ْم َوَما ت ْنِفق وا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَّ  ِه ي َوفَّ ِإَلْيك ْم َوَعد وَّ
فكل منهما  ؛جهادعالقة جدلية ما بين اإليمان وال وثمة .(12، اآلية: سورة األنفال) َوَأْنت ْم اَل ت ْظَلم وَن"

ضدَّ ا مـن المقاومـة إسالمية صورً  مقاومةٍ  كحركةٍ  اهللوبذلك ترجم حزب  ؛يستقي من نبع اآلخر
 نوقد تمك   .ارة والشيطان )الجهاد األكبر()الجهاد األصغر(، ومقاومة النفس األم   اإلسرائيليين

 هذا الحزب ن راقب مشهدأذهل كل م بشكلٍ ، من الجمع مـا بين المقاومة واإليمانحزب الأعضاء 
من  أيتجز  ا ال اعتبر مقاومته المدنية جزءً  ألنها، وأدائـه فـي السـاحة العسكرية والمدنية أيضً 

 (99-91: 1228، حمادة). ا للنصرا كبيرً ودافعًـ  ،مقاومته للعدو

األب الروحـي لحـزب  ،موسى الصـدر اهللظهرت في مشروع اإلمام آية  قد المقاومة وكانت
وفي سياٍق استنهاضي شامٍل لفقراء لبنان وهم أساًسا من  ي،وجل   واضحٍ  بشكلٍ  وسلوكٍ  كقيمةٍ  اهلل

أو المعنى المحدود أو المباشر للمقاومة؛ بل  ،حةلم يقتصر على المقاومة المسل   الذي الشيعة
االنحرافات والفساد  ح ضدَّ مسل   طرحها كمشروع استنهاض اقتصادي واجتماعي وسياسي، ثمَّ 

 ،ب على فهمه الواسع لمفهوم المقاومةترت   ؛لذلك .االحتالل اإلسرائيلي اخلي والخارجي، وضدَّ الد
. حةالمقاومة المسل   إنجاحا إلى جنب في سبيل سات التي سارت جنبً تأسيسه للعديد من المؤس  

 (18: 1221، أحمد)
وعدم  ،فهومهار لدى أئمة الشيعة لشمولية مشروع المقاومة وممن خالل هذا الوعي المبك  و 

سات صلبة من المؤس   على أرضيةٍ  اإلسالمية اللبنانية ح فقط، وقفت المقاومةحصره ببعده المسل  
فـراز أجيـال  ،نت من حشد التأييدللمقاومة والمقاومين، وتمك   واسعٍ  نـت مـن تقديم دعمٍ التي تمك   وا 

 ؛مة على المدى البعيدنت من تأصيل خيار ومفهوم المقاو تمك  ف ،متتابعـة مـن االستشهاديين
حفاًظا على  أعاد حزب اهللولقد  حة.خلـق بناء مجتمعي مساند لمشروع المقاومة المسل   :وبالتالي
ففي البداية وصف الحزب أن  ؛ةتحديد مفهومه عن المقاومة مرات عد  -منذ تأسيسه - نفوذه

-8411 يعامبين  امهو تحرير جنوب لبنان من االحتالل اإلسرائيلي الذي دام  ،هدف المقاومة
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 ، اعتبر الحزب أن هذا انتصارٌ 1222 عاما في أحاديً  هذا االحتالل. وعندما انسحب 1222
ر بيد أن االنسحاب اإلسرائيلي حمل في طياته أيضً  ،للمقاومة وللبنان ككل ا خطر إسقاط المبر 

ب على أن نتيجًة لذلك، أصر  الحز و األصلي الذي كان حزب اهلل يستخدمه لالحتفاظ بسالحه. 
ا إلى توسيع التنظيم الشيعي عمد أيضً  هذا حتل  أراٍض لبنانية، غير أنيزال ي ال يسرائيلالكيان اإل

ا أن من شأن سالحه أن يساعد على حماية ، زاِعمً الكيانهذا  تعريفه للمقاومة ليشمل الردع ضدَّ 
فهوم المزدوج عن المقاومة تمك ن من إدراج هذا الم هحتى إن ،لبنان من التهديد اإلسرائيلي الدائم

)Koss ,. 1229عام  التي شارك فيها للحكومة اللبنانية الوزاري البيان في (والردع ،التحرير)

11/7/2018: Net) 

من  ة وسط مزيدٍ ا إلى توسيع مفهومه عن المقاوم، عمد حزب اهلل مجددً 1281في عام و 
 1288التي اندلعت في عام  ةالسوري األزمةا في رسميً  الحزب بعد أن انخرط ،التغييرات السياسية

بأنه يقاتل من أجل المظلومين.  دوًما رد ده الحزبما ، في قراٍر يتنافى مع للنظام السوريا دعمً 
ا مصوِّرً  ،المقاومةعن  حزبهتأطير مفهوم  نصر اهللحسن  السيد وقد أعاد أمين عام الحزب

أن تدخ ل  رأىلذا  ،بأنها معركة ضد التهديد الذي يطرحه في سوريا العسكرية هعمليات حزب
عبر إعادة تفسير  اهلل تمك َن حزب، كوبذل .في تعزيز استقرار لبنان يساهم االحزب في سوري

فتكي َف مع التهديدات الجديدة  ؛للمناورة ا للظروف المتغيِّرة من االحتفاظ بهامشٍ المقاومة وفقً 
 شرعية على أجندته العسكرية في نظر قاعدته الشعبية، وكذلك في نظر مجموعاتٍ  ءضفاإل

حزب من خالل إعادة الاستطاع  ماك ،منقسم أخرى في لبنان، وهي خطوة ذات أهمية في مجتمعٍ 
 ,Koss). بالنفوذ الذي يمارسه في لبنانو تفسير ديناميكية للمقاومة أن يحتفظ بجناحه العسكري، 

11/7/2018: Net) 

 حركة حماس عندمفهوم المقاومة  ج.

إنما يستمد مادته من الوثائق والبيانات والسلوك  حركة حماس كتب عنأغلب ما ي  إن 
 جماعةوهي  ،أو من تصنيفها ضمن مدرسة إسالمية أوسع ،واقف المختلفةالسياسي في الم

يستند  ة،ن يس   حركة إسالميةحماس  حركةف .اإلخوان المسلمين ليمكن فهم منطلقاتها السياسية
السياسي إلى آراء جماعة اإلخوان المسلمين التي ترى في اإلسالم الحل للمشاكل السياسية  اكرهفِ 

على الرغم و  .ا من خالل الشعار األساسي "اإلسالم هو الحل"يظهر واضحً  وهو ما ،واالجتماعية
 مًعا انتشاركيفإنهما في وجهات النظر الدينية،  حركة حماس وحزب اهلل من االختالف بين
ا قبول االجتهاد، أي التفسير العقالني للمصادر اإلسالمية األساسية تحديدً و بعض المعتقدات 

http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=3635
http://www.english.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=25839&cid=454#.Wuw25JrLhoB
http://www.english.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=25839&cid=454#.Wuw25JrLhoB
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المصادر  الطرفاني طب ق   للتكي ف. وبناًء عليه، الما السياسي قاباًل كرهالذي يساعد على جعل فِ 
 عن أن مفهوم المقاومة فضاًل  ،إنما ي عيدان تفسيرها ثابتةأو  حرفيةٍ  اإلسالمية األساسية بطريقةٍ 

 .امنذ تأسيسهم هماهو عنصر محوري في هوي تي

 األول:؛ بطريقتين اثنتين يتداخل مفهوما حزب اهلل وحماس عن المقاومةفي السياق نفسه، و 
ا يمتلك كالهما جناحً  الثاني:و ، يسرائيلالكيان اإل مباشرًة المقاومة بالقتال ضدَّ  كالهما يربط

المقاومة العسكرية هي الجانب األهم في هوية المقاومة لدى فا يعمل خارج نطاق الدولة. عسكريً 
، ألنه للطرفينا ا جوهريً اظ عليها هدفً ويشك ل امتالك إمكانات عسكرية مستقلة والحف ،الطرفين كال

عن المقاومة،  هماعلى الرغم من أوجه التشابه في مفهوميو يتيح لهما اإلبقاء على مواقع نفوذهما. 
ترتبط هذه االختالفات  الو  ،لهذا المفهوم وتطبيقهما له هماهناك نقاط اختالف في تفسير ف

ترتبط بالسياقين حيث يعمالن،  بقدر ما ،ةن يبعقائدهما السياسية اإلسالمية الشيعية أو الس  
والمصالح االستراتيجية التي يسعيان خلفها. لقد بث ت هذه الديناميكية مرونًة في مفهوميهما عن 

تكي ف كالهما مع البيئات المتغي رة في إطار محاولتهما إضفاء شرعية على  حيثالمقاومة، 
 (Koss, 11/7/2018: Net). والحفاظ على وضعية التسل ح المستقلة ،ممارساتهما

ومم ا سبق بيانه، نرى قدرة حزب اهلل وحركة حماس على ابتناء قوة عسكرية م قد رة في لبنان 
، حيث مهمة من غير ذوات الدول فواعلواألراضي الفلسطينية المحتلة، األمر الذي جعل منهما 

 الرغم من اختالفهما المذهبي.في الصراع العربي اإلسرائيلي، على  الردعتمك نا من تغيير موازين 

الميثاق التأسيسي للحركة،  من خاللبدأ ِفكر المقاومة في الظهور لدى حركة حماس لقد 
ماضية في سبيل  ،انطلقت حركة المقاومة اإلسالمية لتأدية دورها ...: "طبًقا ِلما ورد فيهوذلك 

ين، وتلتقي أرواح ربها، تتشابك سواعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحرير فلسط
ميثاق حركة المقاومة ) "مجاهديها بأرواح كل المجاهدين الذين جادوا بأنفسهم على أرض فلسطين

يتضح من هذا النص، أن نشأة حماس كحركة و  .(: موقع إلكتروني81/1/1229، اإلسالمية )حماس(
طين، وأن ما مقاومة لم تكن سوى استكمااًل للمشروع الوطني الفلسطيني في سبيل تحرير فلس

 لتحقيق هذا الهدف السامي.-بالضرورة -سيصب  ستبذله من عمٍل مقاومٍ 

حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية، وتمضي  نفسهاحركة ال تعتبر او 
الجهاد فرض عين حماس  تعتبر اوبالتالي:  .أخرى تضم جهاد الفلسطينيين لتتصل وترتبط بحلقةٍ 

أي األعداء  فيه يغتصب الذي يومال ه فيخالل التأكيد في الميثاق، بأن، وذلك من على كل مسلم
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في مواجهة كذلك و  ،على كل مسلم الجهاد فرض عينٍ ي عتبر أرض المسلمين، ف جزء من
ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية ). من رفع راية الجهادللمسلمين  اغتصاب اليهود لفلسطين ال بدَّ 

 (تروني: موقع إلك81/1/1229، )حماس(

لم ت حدث حركة حماس تبدياًل ي ذَكر في مفهومها األساسي عن المقاومة منذ تأسيسها، إنما 
عمدت إلى التشديد على  حيث ،على غرار حزب اهلل استخدمت ِفكر المقاومة بأسلوٍب مِرن

ما في الظروف الدقيقة، مثلما حدث خالل المقاومة، أو نزع التركيز عنها بحسب الوضع وال سي  
، عندما تسل مت مسؤوليات الحكم، وكذلك في 1221الفلسطينية عام  التشريعية نتخاباتاال

، (فتح) التحرير الوطني الفلسطيني المحاوالت التي تبذلها من أجل التصالح مع خصمها حركة
 على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. األخيرةحيث تسيطر 

غابت اإلشارات إلى المقاومة  بعد أن ،وء عليهاتستحق تسليط الض التيبعض األمثلة وثمة 
 ،. فخالل الحملة االنتخابيةالمذكورةكبير عن برنامج حماس السياسي في االنتخابات  إلى حد  
مختلفة  سياسيةٍ  إلى استقطاب شريحة واسعة من الناخبين المنتمين إلى معسكراتٍ  الحركةسعت 

 .يسرائيلالكيان اإل يعهم النضال العسكري ضدَّ يدعمون جم في األراضي الفلسطينية، والذين ال
ا ا بعدما سيطرت عسكريً مختلفة جدً  وعلى النقيض، استخدمت حماس مفهوم المقاومة بطريقةٍ 

. فقد عمدت الحركة إلى مأسسة المقاومة في إطار هيكليات التاليغزة في العام قطاع على 
مان االستقرار الخارجي للمنظومة  عن ضوأصبح جناحها المسل ح مسؤوالً  ،القطاع السياسية
فتح على السواء، وكذلك االستقرار حركة و  يسرائيلالكيان اإلفي مواجهة  ،السياسية في غزة

حكومة حماس في غزة صعوبة أن تكون  تدركأو  ،الداخلي في وجه المجموعات السلفية العنيفة
 مدت إلى التمييز بين ماع ،وعلى هذا األساس .حركة مقاومة في آٍن واحدأن تكون في الحكم و 

ا بفرضية دولة ففي حين تقبل حماس تكتيكيً  ؛تسم يه المقاومة التكتيكية والمقاومة االستراتيجية
ا إلى تحرير كامل فلسطين ع استراتيجيً تزال الحركة تتطل   ، ال8411 عام حدود علىفلسطينية 

ضبط  ،حماسلواالستراتيجية ي تيح هذا التمييز بين التكتيك و . 8491 عام قبل ا لحدود ماوفقً 
 (Koss, 11/7/2018: Net). أ من دورها المزدوج في غزةيتجز   ا الجات التي تشك ل جزءً التشن  

ا وفي سياق تكييف مفهومها عن المقاومة مع األوضاع المختلفة، أطلقت حماس أيضً 
ب محادثات ، في أعقا1288كرة ألول مرة في عام ط ِرحت هذه الفِ و  ،مفهوم المقاومة الشعبية

التي عم ت  بالِحراكات الشعبيةوقد ارتبط البعد الشعبي لهذه المقاربة  .فتح حركة المصالحة مع



 

998 
 

 للمصالحةكان المقصود من هذا الموقف إظهار استعداد حماس و  ،العالم العربي في تلك الفترة
، 1281 في مطلع عامو  من المقاومة المسل حة. مع فتح التي سلكت طريق الدبلوماسية بداًل 

غزة التي قطاع العودة الكبرى في  اتا مع مسير كرة المقاومة الشعبية تزامنً أعادت حماس إحياء فِ 
بعودة الفلسطينيين  هاطالب أنصار  التي ،أطلقتها جهات ناشطة في المجتمع المدني الفلسطيني

إلى هذه ا وج هت حماس دعوة م لفتة إلى الفلسطينيين لالنضمام سلميً و  ،8491 عام إلى أراضي
 .التحر كات

التي  العامة والسياسات المبادئ وثيقة تعلى النقيض من مفهوم المقاومة الشعبية، سل طو 
يثاقها الصادر في وهي أول وثيقة سياسية تنشرها الحركة منذ م– 1281أطلقتها حماس في عام 

. يهاحة تبقى عنصر التركيز األساسي بالنسبة إلعلى أن المقاومة المسل   ،الضوء– 8411عام 
الوثيقة أن تصعيد المقاومة أو خفض وتيرتها يندرج في إطار استراتيجية  بي نتفي الوقت نفسه، و 

ة حماس، لكن عندما أن المقاومة المسل حة تشك ل العنصر األساسي في مقارب ومع. الصراعإدارة 
داخل األراضي  هاتساهم أشكال أخرى من المقاومة، مثل المقاومة الشعبية في تعزيز موقع

)Koss , حة من المقاومة المسل  الفلسطينية أو خارجها، تعمد حماس إلى التركيز عليها بدالً 

11/7/2018: Net) . حماس يقةوثأبرز مثال على الغموض الذي احتوته كثير من بنود يبدو أن و 
، 8411 عام حدود على الفلسطينية ثت فيه الحركة عن الدولةالذي تحد   (12)، البند رقم الجديدة

من أرض فلسطين مهما كانت األسباب  "ال تنازل عن أي  جزءٍ  أن ت المادة علىحيث نص  
والظروف والضغوط، ومهما طال االحتالل. وترفض حماس أي بديٍل عن تحرير فلسطين تحريًرا 

وبما ال يعني إطالًقا االعتراف بالكيان الصهيوني، وال -ماًل من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك كا
تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة  هافإن-التنازل عن أي  من الحقوق الفلسطينية 

، مع عودة الالجئين 8411 (يونيو)السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 
 ،ذلك رافقسيوما  ".هي صيغة توافقية وطنية مشتركةخرجوا منها، نازحين إلى منازلهم التي أ  وال

ضمن وسائل أخرى، وهذا  وحيدة للتحرير إلى وسيلةٍ  وأداةٍ  حة من وسيلةٍ من انتقال المقاومة المسل  
أبو ). عهم ل لتسويةٍ لالعتراف باآلخر، أو على األقل التوص   لحماس كر الجديدح قابلية الفِ يوض  
 : موقع إلكتروني(1281، آيار كريم

ن حاولت حماس التصل ب في موقفها بأن لكننا إذا ما تطر   ال تنازَل عن أي  قنا لهذا البند وا 
ن 8411، لكنها هنا ت قر بقبولها بدولٍة فلسطينيٍة على حدود عام من أرض فلسطين جزءٍ  ، وا 

من خالل  ،بين الفصائل الفلسطينية ة مشتركةصيغة توافقية وطنيحاولت تبرير هذا القبول نتيجة 

http://hamas.ps/ar/uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf
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على حدود عام  قبول دولةٍ للحركة ل، غير أن هذا المبرر غير كاٍف 1221وثيقة األسرى في عام 
رفضت هذا المبدأ؛  مثاًل فحركة الجهاد اإلسالمي  .االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، دون 8411

من أرض فلسطين  %11الفلسطينية على نحو تقزيم القضية وبالتالي: لم يقبل الكل الفلسطيني 
موقف حماس من حدود الدولة الفلسطينية شبيٌه إلى حد  ما من موقف إن ومن ثمَّ؛ ف االنتدابية.

على  مقاتلة   فلسطينيةٍ  وطنيةٍ  إقامة سلطةٍ بقِبلت  التي، 8419فصائل منظمة التحرير في عام 
(. 191القرار الدولي )بكيان اإلسرائيلي، و أي جزٍء ينسحب منه االحتالل، ودون االعتراف بال

للتأثير اإلقليمي دوٌر بارز في سياق القبول الفلسطيني بتقديم  ه كانوفي كال الحالتين، يبدو أن
 التنازالت المجانية.

 ثالثاا: تطور ِفكر المقاومة لدى حزب اهلل

سيرات المواجهات الشعبية )المبين  نشأته تراوحت أساليب حزب ااهلل في بدايات
، االستشهاديةالعمليات ، و م، والتدريبات العسكرية القاسيةالعمل العسكري المنظ  ، و والمظاهرات(

رت الحرب النفسية لتمتد إلى الحرب تطو   ثمَّ  .(11-18: 1221، أحمد) التعبئة الروحية والفكريةو 
سة وصورة المؤس   ،األمنية والتي كان لها أبعـد األثـر فـي زعزعة الصورة األمنية اإلسرائيلية

 الموجعة من خالل عملياتهم توجيه الضربات اهلل اسـتطاع مقـاتلو حزبفقد العسكرية اإلسرائيلية. 
رغم التفاوت الملحوظ في التجهيزات  للمواقع العسكرية واالستخباراتية اإلسرائيلية، وذلك

: 8449، فضل اهلل) ئيليالجانب اإلسرا ا والتي ما فتئت تميل لصالحالتكنولوجية والعسكرية أيضً 
اتباع و  ،على عدم الظهور العلني تأسيسه حرص قادة حزب ااهلل ورجاالته منذ بداياتو  .(94

ا في استمراريته في ظل األحداث المتالحقة على الجانـب ا أساسيً ا كان سببً م، مم  السرية والتكـت  
 (811: 1221يونيو  –، يناير عبد الرحمن). اللبنـاني

ر بأنهـا قد  ي   ،اإلسرائيلي االحتالل هة ضدَّ عمليات العسكرية لحزب ااهلل الموج  وحول مجمل ال
لى أن إحـزب التشير مصـادر و  .قتيل 11و 11خسائر سنوية تتراوح بين  يندت اإلسرائيليكب  

-8441وبين عـامي  ،عملية 141 نحو 8448-8414متوس ط عملياته بلغت بين عامي 
كـان  ،عمليـة 411بلغـت ، 8441-8449 بين عامي الفترة عملية. أما في 919بلغت  ،8449
الكيان فتشـير إلى أن  ،ا المصادر اإلسرائيليةعملية. أم   111لحزب لالجناح العسكري  نصـيب

وفي  .طف منه جنديانآخرون، وخ   19رح له وج   ،اجنديً  11وحده  8411فقد في عام  يسرائيلاإل
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عبد ). قتيل 8122ـا حـوالي عامً  81يين على مـدى كانت حصيلة القتلى اإلسرائيل ،اإلجمال
 : موقع إلكتروني(1/82/1229، العاطي

ر بنيته، منذ نشأته ومع تطو   هعند االطالع على برنامج ، نجدكر حزب ااهلل وأهدافهفِ وعن 
 لتزم على تكييف سياساته وأهدافه بناءً يلم فالمرونـة ومجاراة روح العصر في أهدافه المرحلية 

ا مم   ،رات اإلقليمية والدوليةلظروف التي يعيشها الداخل اللبناني، كذلك مراعاة سياق التطو  على ا
والذي جـاء ثمـرة اإللتـزام بـالخطط  اللبناني كان له أبعد األثر في اإلسراع بعملية تحرير الجنوب

سـتراتيجية، مجتمعة في مجرى تحقيق األهداف اال مفادها أنها تصب   ا من رؤيةٍ انطالقً  ،المرحلية
، أحمد). بخط المقاومة وااللتزام ،والتركيز على العمل الجاد ،ا اقتضى االبتعاد عن الشعاراتمم  

1221 :19-11) 

مة، وبـرز متقد   ، ووصل جسمه التنظيمي إلى مرحلةٍ اهلل عندما اكتمل البناء الداخلي لحزبو 
اح عن تشكيالته، واإلعالن حضوره العسكري والسياسي على المستويات كافة، عمل على اإلفص

حت وض   وفي خطوةٍ  .8414استحدث منصب األمين العام عام فشورته،  مجلس عن أعضاء
أعلن عن طَي صفحة  ،ومرونة برنامجه السياسي ،اتجاهاتـه في تعامله مع الداخل اللبناني

، فضل اهلل). يسرائيلاإل العدوالخالفـات مـع معظم الجهات السياسية باستثناء تلك المتواطئة مع 
8449 :49) 

ا كرية لحـزب ااهلل، وذلـك وفقًـ الجهاد في سبيل ااهلل الركيزة الثانية من الركائز الفِ  يعد  و 
يرى الحزب أنه ال يمكـن و سات. والدفاع عن األرض والمقد   ،الدفاع عن النفس :لمنطلقين هما

وعرضة لالنتهاك ويبقـى مكتـوف  ،سات األمة مستباحةع بأخالق العزة أن يرى مقد  يتمت   ألي عاقلٍ 
وقـد حملـت اآليـات  .لهم من مقاومة المعتدين من أجل رفع الظلم الواقع بهـم األيدي، فال بدَّ 

 .ةعد   رت اآليات القرآنية من التعامل مع األعداء في مواقعٍ ة بالقتال، وحذ  القرآنية تصريحات عد  
مباشر، وهو المقاومة  األول:؛ اومة العدواتبع حزب ااهلل أسلوبين في مق ،ومن هذا المنطلق

فضح ممارسات  من خاللغيـر مباشر،  :والثاني ،المحتلةحة إلخراج العدو مـن األراضـي المسل  
، شقير). والسياسية واالجتماعيةالعدو بكل تفاصيلها أمام العالم، عبر القنوات المختلفة اإلعالميـة 

1229 :48-41) 

ذا ما تناولنا  عكف منذ بداياته على اختيار قيادة  في حزب اهلل، نجد أنه قد الواليةالقيادة و وا 
كان  يالذالخميني  آية اهلل اإلمـام المرشد األعلى للثورة اإليرانيةفكان قائد الحـزب األول  ؛ألفراده
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ه ا كان لمم   ،م الذي ألهم المقاومين عبر الثورة اإلسالمية بضرورة الثـورة على الظلمه والمعل  الموج  
ما تسعى فـي سـبيل تحقيـق انتفاضة الرفض لِ  ،أبعد األثر على شحن معنويات المقاومين وهممهـم

ال توجد و  .(19-11: 1229، شقير) ي الفقيهحزب بالول  الارتبط  حيث ،العالمي إليه االستكبارقوى 
 .نشرهي الفقيه وسلطته، طالمـا هو يحمل اإلسالم ويسعى لتنفيذه و عالقة بين موطن الول   أي

ه المسلمين ويوج   ،كان يدير الدولـة اإلسالمية في إيران الذيكان يفعل اإلمام الخميني  ؛وهكذا
العالمي، وضـرورة مواجهـة القضايا المصيرية عبر وحدة إسالمية  االستكبارقوى  مناوئةنحو 

ال يلغي دائرة بل حزب ااهلل  أن اإللتزام بوالية الفقيه مـن قِ ، إالَّ يةفلسطينالقضية الوبخاصة 
والتعاون اإلقليمي مع بعض األطـراف الدولية التي يرتبط الحزب  ،العالقات الداخلية في لبنان

اإلسالمية  والجمهوريةحزب الهناك قناعة متبادلة لدى كل من قـادة فمشتركة،  معها بمصلحةٍ 
بهذا فقد اختار و  ؛لفقيهاإليرانية حول سالمة منهج كليهما، ويتقاطع الطرفان في امتثالهمـا ألوامر ا

 (12-11: 1221، قاسم). اى اإلسـالم طريقـة ومنهجً حزب اإللتزام بالتكليف الرباني عندما تبن  ال
 ،ا للشرعنة الدينية لألعمال الجهاديةي الفقيه أساسً لدى حزب ااهلل بالول   االرتباطل مث  ولقد 

الفقيه على حسم القضايا محط  يلت قدرة الول  وقد مث   .وتلك السياسية التي يمارسها الحزب
ه سالمة مرد   لرأيه عن رضوانٍ  االمتثال من خاللالخالف لدى قيادات حزب ااهلل نقطة إيجابية، 

النهج العقائدي واإليماني لدى حزب ااهلل، حيث االمتثـال ألوامـر ااهلل والرسول وأولي األمر، وهذا 
ي واجهتـه الحركات اإلسالمية األخرى التي حزب نفـس المصـير الـذهذا اليلقى  أالَّ ساعد على 
 (811-811: 1228، حمادة). النهجببسبب الخالفات الداخلية وعدم اإللتـزام  ،ملحوظ تداعت بشكلٍ 

غير  كيانٌ  يسرائيلالكيان اإلفي  الحزب رأىوعن عالقة حزب اهلل بالقضية الفلسطينية؛ 
 عقائديةٍ  نطلق بذلك من خالل رؤيةٍ اياسي، و عتبر إزالته من الوجود عنوان برنامجـه الساشرعي، و 

حزب لتقديم كل ما يلزم من السعى  ؛لذلك .إسـالمية احتلهـا اليهود تقوم على أن فلسطين أرٌض 
 هيا من تبن  انطالقً  ،لحركات المقاومـة الفلسـطينية وبخاصة اإلسالمية منها عسكري  ولوجستي دعمٍ 

"تصفية" كما  أو عقد أي تسويةٍ  ،تطبيع العالقاتو  ،ورفض خيار المهادنة ،لخيار المواجهة
 مع تلفزيون في مقابلةٍ  ،8441وقد صرح السيد حسن نصـر ااهلل فـي عام  .يسميها الحزب

"MBC" بلبنان حمـاس والجهـاد اإلسالمي في قواعده حركتي قام بتدريب مقاتلي هبأن حزب .
(Schenker, 30/12/2008: Net) 

ن لهـم ما طينيون بالطرد أو اإلعاقة كان حزب ااهلل يحتضنهم ويؤم  الفلس كان ي واجهوعندما 
حـزب في اليلزم لمتابعة نشاطهم، حيث رافق أعضاء من الجهاد اإلسالمي الفلسطيني مقاتلي 
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الكيان داخل  نوعيةٍ  دعمهم في اجتياز الحدود من أجل تنفيذ عملياتٍ  بعض عملياتهم، وتمَّ 
ا لها منذ بداية ـا أساسيً وجدت في إيـران داعمً  التيحركة حماس ، وينسحب األمر على يسرائيلاإل

على تنسيق  مًعا عمالف ،ا ساهم في تعزيـز عالقتهـا بحـزب ااهللمم   ،مشروعها العسكري والسياسي
ا كان له أبعد األثر في إزالة العقبة المذهبية أمام عالقة المجهودات السياسية والعسكرية، مم  

ا على لحزب مقـاومي حماس، حيث كان لزامً للقواعد التدريبية العسكرية الطرفين، واحتضنت ا
لعدوهم والمناهضة  ،حركات المقاومة الفلسطينية نسج عالقات واسعة مع األطراف الداعمة لها

 (891-891: 8449، فضل اهلل). المشترك
 ماس لحركة حالتكتيكات العسكرية الِفكر المقاوم لحزب اهلل على تطور رابعاا: أثر 

إعالن  توقيع اتفاقب انتهتالتي و ، 8441األولى حتى عام  الفلسطينية استمرت االنتفاضة
انتشار قواته، وسمح للفلسطينيين  يسرائيلالكيان اإل أعاد االتفاق هذا حسبو . (أوسلو) المبادئ

رى من أخ في أجزاءٍ  ثمَّ  ،أواًل  بالحكم الذاتي المحدود في غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية
 .لت اإلدارة الرسمية لألراضي الفلسطينيةالتي شك   الفلسطينيةتأسيس السلطة  معالغربية، الضفة 
اندالع  إلى جانبية وتوابعه من اتفاقياتٍ ى إحباط الفلسطينيين من اتفاق أوسلو أد  والحًقا؛ 
الفلسطينيين  ين، التي أد ت إلى إنهاء أي إمكانية للحل السلمي ب1222في عام  ثانيةال االنتفاضة

 الفلسطيني ينالمدني ينوالحوار بين المجتمع ،المشاريع التعاونية، على الرغم من أن اإلسرائيليينو 
استراتيجيات السالم  فتمَّ استبدال قبل اندالع هذه االنتفاضة،ازدهرت كانت قد اإلسرائيلي و 

 (Peters, 2013: 5). بالمواجهة واالحتواء واالنفصالبين الطرفين  والتعايش

القمع  شرعيةوعدم وحشية ل لفتت االنتباهرتها حماس الشرعية التي طو   القوة خطاباتإن 
 قادة حماس تمك ن وبذلك ؛حتاللالإصرار على الحق الفلسطيني في مقاومة األح ت بو  ،اإلسرائيلي

لرأي العام ا لدى واسًعاوجدوا دعًما ف ،للقيام بعملياٍت استشهادية يينفلسطينال الشبان استقطاب من
 عماًل  الضفة الغربية اعتبروا ذلكو  قطاع غزة انمن سك   ٪92أكثر من ف؛ 1228في عام  كما

من  تز حة عز  حماس المسل   عملياتفإن  ذلك؛عالوة على  لرد على الهجمات اإلسرائيلية.ل شرعًيا
والقادرين  ،ئيليالكيان اإلسرا مجابهةعلى  ينقادر ال الفاعلين الوحيدينباعتبارهم  اإلسالميينشعبية 

رئيسي  الضوء بشكلٍ  تطفي حين أن الهجمات بالقنابل سل   ،ان الفلسطينيينالسك   عن على الدفاع
أي أن حركة حماس باتت فاعاًل مهًما  ،(Signoles, 2006: 53) اإلسرائيلي قسوة االعتداءعلى 

قليمًيا.  من غير ذوات الدول فلسطينًيا وا 
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 سطيني ر حزب ااهلل على الشعب الفليأثت .أ

ا بما يجري في لبنان، خاصة أن رً عتبر الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب العربية تأث  ي  
المقاومة لدى الطرفين تتعامل مع ذات العدو، وكون المقاومة الفلسطينية مارست نشاطاتها لفترة 

في  وابدر  ت مقاتلو حزب ااهلل في بداية تشكيلهألن و ا من األراضي اللبنانية. زمنية طويلة نسبيً 
تجاربه القتالية نقل  فيما بعد حزبال فإنالقواعـد العسكرية الفلسطينية الموجودة حينها في لبنان، 

 .ةالفلسطينيللمقاومة  الكيان اإلسرائيليمع 

 والفلسطينية بشكلٍ  ،عام شمل خطاب التعبئة الصادر عن حزب ااهلل الدائرة العربية بشكلٍ و 
ا من اإللتزام الذي وضعه الحـزب علـى جاء ذلك انطالقً و بناني، باإلضافة إلى الداخل الل ،خاص

نت برنامج الحزب، حيث أعلن عن استمرار العمـل علـى نفسه في رسالته المفتوحة التي تضم  
. ففي الخطاب الذي ألقاه السيد نصر ااهلل في ذكرى أربعين (كل فلسطين)تحرير فلسطين 

القدس هي  .ل من أرضنا العربيةلقدس هي كل شبر محت  "ا إن حافظ األسد قال: السوري الـرئيس
القدس هي كل قطعة من أرضنا اللبنانية ما زالت تحـت  .الجوالن حتـى خـط الرابع من حزيران

ا، القدس هي فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر. القدس هي كل  وأخيرً . وأواًل االحتالل
. "د من أرضـهفلسطيني مشر   الجئقدس هي كل زال في سجون الصهاينة، وال أسير عربـي مـا

 (919-918: 1229، نجيب الدين)

ال تخلو اإلشارة إلى القضية الفلسطينية في خطابات السيد نصر ااهلل، وهذا األمـر يعكس و 
ففـي خطـاب التحرير  ؛ا بالمسؤولية لدى حزب ااهلل وقادته تجاه القضية الفلسطينيةا عميقً إحساسً 

من  ،حـزب وقيادتـه اسـتثارة للشـعب الفلسطينيالم الخطابات التي صدرت عن والذي يعد من أه
في ذلك و أجل توظيف تجربة المقاومة ونتائجها في سبيل أن تكون فلسطين محطتها التالية، 

ولشـعوب أمتنـا  ،مه لشعبنا المظلوم في فلسطين المحتلـة"هذا النصر نقد   يقول السيد نصر ااهلل:
 ،مصيرك بيدك، أرضك تستطيع أن تستعيدها بإرادتـك :يا شعبنا في فلسطين .ميةالعربية واإلسال

يمكنك أن تستعيد أرضك مـن دون  .اشويحيى عي   ،ام، بدماء فتحي الشقاقيبخيار عز الدين القس  
هناك، يمكنكم أن تعيدوا أهلكم إلـى ديـارهم  هنا أو قريةٍ  عليك هذا الصهيوني بزاروبٍ  أن يمنَّ 
أنتم تستطيعون أن تستعيدوا أرضكم وحقوقكم المشـروعة،  .ألحد لٍ تزاز من دون توس  واع بفخرٍ 

هو طريق المقاومـة  ،إن طريقكم إلى الحرية :يا شعب فلسطين .ى عنكم كل العالمحتى ولو تخل  
ولـيس  ،واالنتفاضة، المقاومة الجادة، واالنتفاضة الحقيقية، ليس االنتفاضة فـي إطـار أوسـلو
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 ضة في خدمة المفاوض المتنازل في ستوكهولم، االنتفاضة والمقاومة التي ال ترضـى إالَّ االنتفا
 موقع إلكتروني( :11/9/1222 ،السيد نصر اهلل من بنت جبيل). " كما في لبنانبالحق كاماًل 

 حزب ااهلل لحركات المقاومة الفلسطينية تمويل ودعم  .ب

إلى  األراضي المحتلةالذين سافروا من  ننييالفلسطيتجاوز دور حزب ااهلل تدريب المقاومين 
لبنان، وتنفيذ العمليات العسكرية مساندة لهم، وتقديم المشورة السياسـية لفصـائل المقاومـة 

هناك عدد من و  .: موقع إلكتروني(11/1/1221، علي) الفصائل هذه من وتمويل عددٍ  ،الفلسطينية
، حيث قامت لهـا لـدى المقاومـة الفلسطينية األساليب العسكرية لحزب ااهلل والتي وجدت صدى

، وأساليب المقاومة األسر من أجل عقد صفقات تبادل األسرى أسلوب منها: بمحاكاتها
، 1281، 1224-1221الفلسطينية خالل االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة في األعوام )

مائن البيوت، والقنص (، واستخدام تماثيل وهياكل بلباٍس عسكري، ونشر مصائد وك1289
طالق الصواريخ عن بعد ؛ 119-119: 1221، نيسان شندب). وتصوير عمليات المقاومة، وا 

 : موقع إلكتروني(1/1/1224، الغرابلي

 

 

 اإلرهاصات األولى لتكوين الجهاز العسكري لحركة حماس .ج

نبي ن حريٌّ بنا قبل الحديث عن تأثير الِفكر المقاوم لحزب اهلل على حركة حماس، أن 
 األولى الفلسطينية االنتفاضة فخالل حماس. حركةلتكوين الجهاز العسكري لاألولى اإلرهاصات 

ست تأس  التي  "المجد"ى سم  خلية عسكرية ت  كذلك و "، جهاز األمان" أسمته أقامت حماس فرًعا أمنًيا
 أخرىهيئة وكذلك  حماس،التأسيس الرسمي لحركة من  قبل خمس سنواتأي  ،8411عام 

قادة  فقد قام. مسؤولية شراء األسلحة اكان قد ع هد إليه" التي نو الفلسطينين و المجاهد" سم ىت  
واألراضي المحتلة عام  غزة،وقطاع  ،منتشرين في أنحاء الضفة الغربية الذين كانوا حماس
وجمع  باألسلحة،وتجهيزهم  المسلحين تجنيدب حول العالموأماكن أخرى  ،واألردن، وسوريا، 8491

 (Levitt, 2006: 11, 33). والمهم اتموال للعمليات األ
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الجناح العسكري لحركة حماس مصدر غموض في عالقته بالجناح  كانما  ؛غالًباو 
عن  مستقل بشكلٍ  ألنه يعمل الجناح العسكريبعض على ضرورة فصل الد يشد  ، و السياسي

 ولكن ألسبابٍ  تماًما،ن نظرية جناحين مستقليوجود يبدو من الصعب تصديق و . الجناح السياسي
فإن  ؛العسكريعلى المستوى و  ها.هناك بعض االلتباس حول آلياتها وعالقاتف واضحة، أمنيةٍ 

يجب أن يواصل الفرع  إذا كان ،ما محددةٍ  زمنيةٍ  االتجاه السياسي هو الذي يقرر خالل فترةٍ 
فوا لجناح السياسي لم يتوق  أعضاء افه نفس الوقتفي ف ؛ذلكومع  .تكثيفها أو وقفهابح أعماله المسل  

ح. المسل   الجناحبها  يقومدة التي التفاصيل الفنية لإلجراءات المحد  كل  يجهلونعن تكرار أنهم 
 العمليات فيه تجري الذي التوقيتو  بالمكانالسياسي للحركة  الجناحال يتم إبالغ  أمنية ألسبابٍ و 

فإن اإلجراءات التي يقومون بها  ؛ذلكومع  .مستقل ح بشكلٍ المسل   الجناحوهكذا يعمل  ؛العسكرية
 (Mirault. 2010: 15). السياسي وتنطلق بموافقة الجناح ،دةمحد   ستراتيجيةٍ تخضع ال

 ستنزفقد ا   في فلسطين اإلخوان المسلمين جماعة كان نفوذ ،8411في أوائل عام و 
 (فبرايرشباط )وبحلول  .اإلسرائيليين تحت راية حماس ضدَّ  توج ه ضرباتهابدأت  بعد أن ،بأكمله
، وذلك من خالل على قتالها شرعي   في القتال من أجل إضفاء طابعٍ  حماسشاركت  ،8414

هذه االستراتيجية من وجهة و  ،على سبيل األولوية اإلسرائيليين العسكرية والجنود البنياتاستهداف 
ا نظرً و نيين الفلسطينيين. على اإلسرائيليين الذين اعتدوا على المد د التفوق األخالقيتؤك   هانظر 

العديد من الفلسطينيين المعارضين لعملية  استقطابنت من تمك   مقاومة،حركة ك ة حماسلصور 
ثمَّ  ،الفلسطينيينللغاية من  متنوعةٍ  قطاعاتٍ في  جدد أنصارٌ اكتساب  :وبالتالي؛ احوله السالم

 .Mirault). النضالعلى ين المصر   ينيسالماإلن يحمسل  الرت حماس بسرعة نواة صلبة من طو  

2010: 28-29) 

 لحركة حماسالتكتيكات العسكرية ر تطو   .د

بعد أن تطو رت العالقة بين حركة حماس وحزب اهلل في أوائل التسعينيات من القرن 
بدأ جناحها الماضي، وبعد أن امتلكت حماس شبكة واسعة من العالقات خارج األراضي المحتلة، 

يران مكاناته العسكرية المختلفةالعسكري في السعي لتطوير إ وذلك ، تحديًدا بواسطة حزب اهلل وا 
في  الحركة كوادربعض تدريب ، و اكتساب المهاراٍت والخطٍط العسكريٍة الناجعةمن خالل 

 اكتساب خبرة تصنيع المعد ات العسكرية المختلفة.، و الخارج

 اكتساب المهارات  والخطط  العسكرية  الناجعة .1
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تكتيكات حزب اهلل و  مهارات عسكري لحركة حماس، أول من استخدمي عتبر الجناح ال
  ومنها: العسكرية في األراضي المحتلة ضدَّ االحتالل اإلسرائيلي،

 العمليات اًلستشهادية .أ

 نمجاهدو ال"و "المجدجهازي " من كاًل  إلى ضمِّ  ،8448عام  في حماس عمدت
في البداية، و  ."امعز الدين القس   شهيدال كتائب"ى واحد يسم   عسكري   في جناحٍ  "يونفلسطينال

المشتبه بهم،  الفلسطينيين اختطاف المتعاونينمن خالل  "المجد"أنشطة ام واصلت كتائب القس  
 )ديسمبر( في كانون األول ينسرائيلياإل ضدَّ استشهادي  أول هجومٍ  ذتلكنها سرعان ما نف  

من الهجمات  لمزيدٍ  د الطريقومه   ،هال في أسلوب عملنقطة تحو   هذا الحدث ، حيث شك ل8448
 استشهادي   تكتيكات حماس في النهاية إلى هجومٍ ثمَّ أد ى التطو ر في المذهلة.  االستشهادية

، ، بالقرب من مستوطنة "محوال" في الضفة الغربية8441نيسان )أبريل(  81في  مفخخةٍ  بسيارةٍ 
ا ملحوًظا مقارنًة بتكتيكات حرب واستهدفت محطة حافالت في وادي األردن، وكان هذا تغييرً 

ر فلسطيني ، 8449نيسان )أبريل(  1. وفي العصابات التي تمَّ تبني ها خالل االنتفاضة األولى فج 
ام، يقود سيارة بنفسه في محطة حافالت مزدحمة في بلدة من الضفة الغربية تابع لكتائب القس  

صا نف ذت منذ ذلك الحين، و . آخرين 92بة العفولة اإلسرائيلية، مم ا أسفر عن مقتل ثمانية وا 
طالق قذائف  ،تفجيراتالذلك بما في  اإلسرائيليةاألهداف  ضدَّ  ال حصر لها عملياتٍ  حماس وا 

ِقبل من  ا على القتل المستمر للمدنيين الفلسطينيينردً  وذلك ،نارالوهجمات إطالق  ،هاونال
- الحًقا-كتائب القس ام  توتبن   .)2Usher47; , 2006: Signoles :1999 ,6( الجيش اإلسرائيلي

ت إلى ، منها تلك التي أد  بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ا من العمليات االستشهاديةعددً 
ر عندما فج   ،1221 (مارس)آذار  11آخرين في  812وجرح أكثر من  ،اإسرائيليً  84مقتل 

كتائب عز الدين ). يسرائيلالكيان اإليا شمال بمدينة نتان إسرائيلي   فدائي فلسطيني نفسه في فندقٍ 
 (82/1/1289، القسام

ضدَّ  االستشهادية هاالتأثير المذهل لهجمات الحوادثمن وراء هذه  ت حماساكتشف
ق من صد  ال ت   هالةٌ  هامنحمم ا أدى إلى  ،بالقنابل هاقررت المضي قدًما في هجماتف ،اإلسرائيليين

الكيان على إلحاق الضرر ب ةٍ قادر  كحركةٍ  بدت حيث ،الفلسطينيفي أوساط الشعب  القوة والشعبية
في ف ؛منتشًرا في كل مكان بين اإلسرائيليين بالعمليات االستشهاديةالهوس  باتو  .يسرائيلاإل

بلغ عدد الهجمات أو االغتياالت  ،1222عام  الثانيةطالق االنتفاضة انمنذ  خالل سنتين
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راضي في األ 181و ،الكيان اإلسرائيليفي  111) ينليسرائيإلا من القتلى 194الفلسطينية 
وأظهرت االستطالعات أن تسعة إسرائيليين من  .مدنيين أكثر من ثلثي القتلى (، وكانالمحتلة

عملية  94تنفيذ  تمَّ  ،1221في عام ف .سالمتهم وأمنهم كانوا قلقين للغاية بشأن ،كل عشرة
التي سبقت هذا خالل السنوات الثماني  وقعت تفجيًرا 11مقابل  ،الكيان اإلسرائيليفي  استشهادية

. 1221-1222بين عامي  مدنيينال من 121أعلن الجيش اإلسرائيلي عن سقوط و  ،التاريخ
(Mirault. 2010: 31-32) 

 نصب الكمائن .ب

خبرة كبيرة في  أيًضا ت، اكتسبكتائب القس امبها  تإضافًة للعمليات االستشهادية التي قام
سواء على حدود قطاع  وحرب العصابات، ، مثل: نصب الكمائنلعسكرية الناجعةالخطط اتنفيذ 

نف ذ اجتياحات واعتداءات متكررة داخل غزة، أو في طريق القوات اإلسرائيلية عندما كانت ت  
من تفجير دبابة كتائب ال، عندما تمك نت 1221شباط )فبراير(  89قطاع، كما حدث في ال
رة أشرف على تصنيعها من المواد المتفج   جديدةٍ  بتركيبةٍ  ،ا في العالماألكثر تحصينً  ه"الميركافا"

كيلو جرام فقط من المواد  19 ال يزيد وزنها عن (عبوة الخرق) تجريبيةٍ  بعبوةٍ  ،اممهندسو القس  
بادة جميع طاقمها ،ى إلى تدميرها بالكاملا أد  مم   رة،المتفج   بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد ). وا 
 (: موقع إلكتروني89/1/1221، ين القسامعز الد

 "Gilad Shalit المقاومة الفلسطينية من أسر الجندي اإلسرائيلي "جلعاد شاليط نجاحبعد و 
باستخدام األلغام األرضية  ،من نصب الكمائنكتائب القس ام  تتمك ن ،1221منتصف عام 

ل العدوان اإلسرائيلي على شمال قطاع غزة، وكذلك خال ببيت الهيا في منطقة العطاطرة )شواظ(
 كتائب القس امها ت. ومن أشهر الكمائن التي نصب1224وأوائل عام  1221القطاع أواخر عام 

كتائب من أسر الجندي النجحت  إذ، 1289كان خالل االعتداء اإلسرائيلي على القطاع عام 
 " في حي الشجاعية غرب مدينة غزة.Shaul Aaron "شاؤول آرون

 ألنفاقإنشاء شبكة ا  .ج

ا إياها وفق الظروف مطوعً  ،ستخدام األنفاقافي  استفاد حزب اهلل من التجربة الفيتنامية
في معارك  محوري   ل هذا األسلوب في القتال تحت األرض إلى سالحٍ المحلية، وحو   ةالجغرافي

حزب الذا، بدأ وهك .اا وجوً ا وبحرً جحافل الجيش اإلسرائيلي وقوته النارية العاتية برً  الكر والفر ضدَّ 
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من جنوب لبنان  األخير قوات انسحابمنذ  يسرائيلالكيان اإلفي التمهيد لمعارك المستقبل مع 
من الحدود مع  قريبةٍ  نة في مناطقٍ ، وحفر شبكة من األنفاق والمخابئ المحص  1222عام  امرغمً 

والمتوسطة المدى، لألسلحة والذخائر، وخاصة الصواريخ القصيرة  إلى مخازنٍ  ، إضافةً هذا الكيان
من تجربة المقاتلين  مباشرٍ  أن حزب اهلل استفاد بشكلٍ  ،خبراءالد ويؤك   .ومراكز لالتصال والقيادة

انتقل  ،اوالحقً  .8411الفلسطينيين في حفر األنفاق في جنوب لبنان قبل االجتياح اإلسرائيلي عام 
، لفلسطينية من تجربة حزب اهللبعدما استفادت المقاومة ا سالح األنفاق السرية إلى قطاع غزة

 مفاجئةٍ  وانتقالهم في الخفاء لشن هجماتٍ  ،في صمود المقاومين يالرئيس األنفاق حيث برز دور
 .1289 عام غزة على قطاع العدوانعلى الجنود اإلسرائيليين خالل 

 يعقدرته على توسحزب اهلل لم يحاول إخفاء أن  ونسرائيلياإل الخبراء يرى ،وفي هذا السياق
إذا ما  تلك األنفاق التيالليطاني وحتى الحدود اإلسرائيلية،  نهر من جنوب الموجودة شبكة أنفاقه

حزب اهلل وخفايا ). فإن األخيرة تبدو كلعبة أطفال مقابل ما يوجد لدى حزب اهلل ؛بأنفاق غزة قورنت
 : موقع إلكتروني(9/81/1281، !األنفاق العابرة للحدود

معادلٍة عسكريٍة أد ت إلى انقالٍب  من تحقيق كتائب القس ام ك نتتمفي السياق نفسه، و 
مع الجيش اإلسرائيلي، وذلك من خالل إنشاء شبكة من األنفاق  "موازين القوى"دراماتيكي في 

الهدف الرئيس من التكتيك و . تحت األرض داخل قطاع غزة، أو حتى داخل األراضي اإلسرائيلية
جديدة من "الردع االستراتيجي" الذي لم  إلى خلق حالةٍ -ون شك د-العسكري لهذه األنفاق أد ى 

تشهده المواجهات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من قبل. فألول مرة في تاريخ الصراع 
إلى عدم المغامرة بالتوغ ل المباشر في عمق  يسرائيلالكيان اإلض طر يالفلسطيني اإلسرائيلي 

بفضل وجود شبكة  قواته واته للصيد أو القنص من خلف صفوفقطاع غزة، خشية تعر ض ق
 ، معلًما فارًقا في نجاح تكتيك شبكة األنفاق1289األنفاق. وي عتبر العدوان على قطاع غزة عام 

، حيث نف ذت كتائب القس ام عمليات عسكرية عد ة داخل األراضي اإلسرائيلية بواسطة الهجومية
 وغيرها من المواقع، العسكريين أبو مطيبق""و"ناحال عوز"،  يعموق األنفاق، كان أهمها عمليتي

 وكانت هذه ،كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف العدو إذ تمك ن المهاجمون من إيقاع أعدادٍ 
خطاب محمد ضيف ). في تاريخ المقاومة الفلسطينية العسكرية العمليات من أكبر وأجرأ العمليات

 : موقع إلكتروني(14/1/1289، نزال وقتل لجنود إسرائيليينقائد القسام + فيديو لعملية إ
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المتقد مة داخل  اإلسرائيلية البرية األَنفاق الدفاعية لضرب القوات تمَّ إعداد وفي المقابل،
 "مسافة صفر"الكثير من الخسائر، من خالل خروج المقاتلين من  تكبد هاقطاع غزة، ونتج عنه 

م وقتل العديد منهم، وهذا النوع من األَنفاق تمَّ استخدامه في معظم إلرباكه أد ىلقوات العدو، مم ا 
 ،والتفاح، وبيت حانون، وخزاعةالمناطق التي تقد مت فيها قوات العدو في مناطق الشجاعية، 

ستخدمت األَنفاق إلطالق وا  كما  .رفح، حيث وقعت خسائر فادحة في الجيش اإِلسرائيليو 
لإلطالق، نتيجة لعدم قدرة المقاومة على  اتٍ إعدادها كمنص   تمَّ  التيالصواريخ وقذائف الهاون 

طالق الصواريخ من فوق األرض، وتمك  التحر   ك ن طائرات العدو من رصد كل ما هو متحر  ك وا 
كان له األثر الكبير في استمرارية إطالق الصواريخ حتى آخر يوم في  مم اعلى األرض، 

غزة أداًء استثنائًيا للمقاومة، فعجز الجانب اإِلسرائيلي بكل  نفاق فياألَ لت مث  وبالتالي:  .العدوان
، أحمد). نفاق وتدميرهااألَ الوصول لشبكة  من منظومته العسكرية واالستخباراتية والتكنولوجية

 (: موقع إلكتروني89/1/1281

 

 للضفادع البشرية إنشاء جهاز   .د

ينجح الفلسطينيون في إنشاء ألول مرة في تاريخ صراع الفلسطينيين ضدَّ اإلسرائيليين، 
، مهمته تنفيذ وحزب اهلل إيرانمن بمساعدٍة  للضفادع البشرية رسمي   بحري   عسكري   جهازٍ 

اإلسرائيلية، وهذا ما تمَّ بالفعل في عملية "زيكيم" على  الساحلية المواقع عملياٍت بحرية ضدَّ 
 أربعة غواصين نيث تمك  ، ح1289على قطاع غزة عام  العدوانشاطئ مدينة عسقالن خالل 

من كتائب القس ام من الغوص تحت مياه البحر المتوسط، ثمَّ التسلل خلف صفوف العدو، 
يقاع عدٍد من القتلى في صفوف العدو قبل أن يتم اإلجهاز على هذه و  تدمير دبابة، ونجاحها في ا 

 : موقع إلكتروني(81/1/1212، أبو عامر). المجموعة واستشهادها

 نقطة صفر""العدو من  عم اًللتحام  .ه

إضافة تكتيٍك عسكري  بكتائب الح انجإلى كتائب القس ام، من خالل  انتقلت خبرة حزب اهلل
، دون رهبة نقطة صفر"، أي االلتحام المباشر بالعدو"االنقضاض على العدو من ب يتمث لجديد 

صابما شك ل صدمًة  ومن أماكٍن ال يدركها العدو -نفسية  بأعراضٍ تهم للجنود اإلسرائيليين، وا 
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 قوات مشاركة تحييدالهدف الرئيس من استخدام هذا التكتيك، كان و  إن نجوا من القتل.-الحًقا 
 .الجوية العدو

أبرز  من ،1289خالل عدوان عام  "أبو مطيبقو" "ناحال عوز" يعملية اقتحام موقع وتعد  
ن ، إذ تمك  و من "نقطة صفر"التي استخدمت فيها كتائب القس ام االلتحام مع العد العمليات
نوا في الثانية من واغتنام سالح أحدهم، فيما تمك   ،جنود 82في العملية األولى من قتل  مقاتليها

االنسحاب  العدو، وقتل ستة جنود من مسافة صفر، واغتنام بندقيتين ثمَّ  آلياتمن  تدمير عددٍ 
"، هذا ما يعلمه العدو عن المقاومة) وربسالم، باإلضافة إلى تصوير هاتين العمليتين وبثهما للجمه

 مقاتلول تسل   العدوان المذكور،وخالل اليوم الثامن عشر من  .: موقع إلكتروني(89/81/1284
جنود من  1إبادة ) جنود من مسافة صفر 1على  وأجهزوالة شرق التفاح ام خلف القوات المتوغ  القس  

وكذلك العملية العسكرية التي  ،: موقع إلكتروني(19/1/1281، نقطة صفر على يد نخبة القسام بالتفاح
بأسر الجندي "شاؤول آرون" في حي الشجاعية غرب  فيها نجحت التيقامت بها كتائب القس ام 

 مدينة غزة.

 

 في الخارج حماس تدريب بعض كوادر حركة  .2

 التيال يمكننا تناول عالقة حزب اهلل بحركة حماس بمعزٍل عن عالقة حماس بإيران 
 ؛، مع فترة إبعاد قيادات حماس والجهاد اإلسالمي إلى جنوب لبنان8441في عام خت ترس  

 .مختلفة في إيران وحزب اهلل الفرصة التاريخية التي أتاحت لها فرصة التواصل مع قياداتٍ فكانت 
، 8441عام  في الحرس الثوري اإليراني في سليماني مسؤولية "قوة القدس"قاسم تول ى لكن مع 
مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في مقد مها حماس، تركَّزت  عسكريةٍ  رة في فتح قنواتٍ بدأ مباش

د الفلسطيني كم التواج   .واالحتكاك المباشر مع الفصائل ،أبعادها المكانية في دمشق وبيروت بح 
خروج قيادة المكتب السياسي للحركة برئاسة رئيسها السابق خالد مشعل  ،وزاد من ع مق التواصل

األردن واستقراره في دمشق، ما سهَّل أكثر من عملية التواصل مع القيادتين اإليرانية من 
ومع خروج الشيخ أحمد ياسين من سجون االحتالل آنذاك وزيارته إلى طهران وبيروت،  .والسورية

عبر برامج عملية  وت رجمتبدأت العالقة تت خذ خطوات استراتيجية أعمق على األصعدة كافة، 
 .ين الطرفينمختلفة ب
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 بين الثانية، ترسَّخت جذور التعاون العسكري الفلسطينية ومع اندالع أحداث االنتفاضة
وأنصار  اللبناني، وحزب اهلل ا،س عبر الدعم المباشر، أو عن طريق التعاون مع سورياحمو إيران 

الدعم  خاصيةبا في نقل العتاد والسالح، فيما احتفظت إيران أيضً  اليمني )جماعة الحوثيين( اهلل
واستقبل الحاج عماد مغنية القائد العسكري لحزب اهلل قيادة المقاومة  .المالي واللوجستي المباشر

العسكرية، ونقل  غزة للوقوف على حاجة قطاع ،1221-1221الفلسطينية في دمشق بين عامي 
القة بين الطرفين سبَّبت العلقد و  .يتعل ق بالبنية العسكرية التحتية للمقاومة فيماتجربة الحزب 

نات ع مقها الس   الذي وجد في هذه  الرسمي ن ي، والنظام العربيإشكاليات عميقة لحماس في مكوِّ
: موقع 4/8/1212، هنية) خاصة مع النظامين المصري والسعودي آنذاك ،ا لها مباشرً العالقة تهديدً 

مقاومة طلب المساعدة وفي هذا السياق، ما كان لحركة حماس وغيرها من حركات ال .إلكتروني(
تقديم الدعم ل والمساندة اإليرانية، لو أن النظام الرسمي العربي باستثناء النظام السوري، استعدَّ 

 المادي والعسكري لهذه الحركات.

 

 

الجانب على نجحت العالقة بين الطرفين طيلة الفترة الزمنية الماضية مهما يكن من أمر، و 
 :: موقع إلكتروني(4/8/1212، هنية) ، من خاللالعسكري

 الحصول على التمويل الالزم إلنشاء بنية تحتية عسكرية م تطو رة قادرة على إنتاج أشكالٍ  .8
وخاصة الصاروخية منها بمدياتها المختلفة القريبة  ،من المنظومة الدفاعية مختلفةٍ 

 .والوسيطة والبعيدة
عبر  ،من الكفاءاتتدريب أكبر قدر من الكوادر الالزمة في إعداد هذه المنظومة  .1

 .أو تزويدها بالكفاءات التي تحتاجها من هناك ،التدريب المباشر في طهران
م حاكاة منظومة البنية التحتية في جنوب لبنان بقطاع غزة، تحت إشراف مباشر في  .1

البداية من عماد مغنية المسؤول العسكري لحزب اهلل الذي زار غزة، رغم حال التوت ر 
بين غزة وحزب اهلل مع النظام المصري السابق برئاسة حسني  الشديدة في العالقة

 .مبارك
د بالمنظومة التقنية التي  ،االستفادة الغنية من التجارب االستخباراتية واألمنية .9 والتزو 

داخل الخدمة، ليس  استراتيجيةٍ  عسكريةٍ  القس ام في إدخال منظوماتٍ كتائب ساعدت 
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ا رها سالح طيران االستطالع الذي شَكل تحديً كما وليس آخ ،أقل ها شبكات االتصاالت
 .اإلسرائيلي ا في مسار المواجهة بين المقاومة الفلسطينية واالحتاللا وخطيرً بارزً 

 قد قد مت جملة من التسهيالت األمنية والعسكرية لحركة حماس منها بدورها وكانت سوريا
 :(819-818: 1281، حنيني)

لكل الكوادر األمنية والعسكرية في الحركة،  توفير بطاقات شخصية عسكرية وأمنية .8
وتوفير سيارات تحمل لوحات عسكرية في كل تحركاتهم، مم ا سه ل انتقالهم من مدينٍة 

ت ذكر، كما وسه ل تحركاتهم في  إلى أخرى، ومن منطقٍة إلى أخرى دون أي إعاقاتٍ 
 يشترونها، أو يحملونها.أثناء نقلهم لألسلحة التي كانوا يجرون تدريباتهم عليها، أو كانوا 

توفير تصاريح خاصة للسماح لكوادر حماس العسكريين بشراء األسلحة والذخيرة الالزمة  .1
لتدريباتهم من السوق الحرة في منطقة الغوطة، مع العلم أن شراء األسلحة من هذا 

 إالَّ لكبار الضب اط العسكريين واألمنيين السوريين. به ال ي سمح ،السوق
"الخط  در حماس العسكرية واألمنية بالمرور إلى لبنان عبر الممر الحدوديالسماح لكوا .1

دخال أي موادٍ   دون معوقات أو تفتيش. وأمنيةٍ  عسكريةٍ  أو معد اتٍ  العسكري"، وا 
لحركة حماس عبر الجبهة الشعبية )القيادة  منح النظام السوري أراضي ومعسكراتٍ  .9

جراء كافة التجارب  العامة(، من أجل تدريب كوادرها القادمين من األراضي المحتلة، وا 
الخاصة بالتصنيع العسكري، وتم ت االستفادة من المراكز العلمية التي امتلكتها الجبهة 

رتها حركة حماس في تطوير الصواريخ التي الشعبية، عبر دمجها مع القدرات التي وف  
صنعتها  كانت ت صنع في قطاع غزة، وتطوير صناعة الطائرات بدون طي ار التي

حماس. كما سه ل وساعد النظام السوري في إجراء كل التجارب المطلوبة من أجل 
 إطالق الصواريخ، وتجارب إطالق الطائرة بدون طي ار.

سه ل النظام السوري مرور المئات من كوادر حماس إلى إيران، عبر توفير إمكانات  .9
لى سوريا، أمني، أو حتى ختم الدخول والخرو  المطار لمرورهم دون فحصٍ  ج من وا 

 وذلك حتى تبقى رحالت هؤالء الكوادر في طي السرية والكتمان، فال يظهر أي أختامٍ 
ون تدريباتهم العسكرية على جوازات سفرهم أنهم دخلوا سوريا أو إيران، حيث يتلق  

 المطلوبة في إيران، ثمَّ يعودون بعد ذلك إلى فلسطين.
المساعدات السورية في شراء السالح استطاعت حركة حماس استغالل التسهيالت و  .1

والمعدات العسكرية واألمنية، ثمَّ بعد ذلك تهريبها إلى قطاع غزة، وكذلك ساعد النظام 
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السوري حركة حماس في توفير السالح السوري والسالح اإليراني من صواريخ وقذائف، 
إلى قطاع غزة. والكثير من أنواع األسلحة والمتفجرات، ثمَّ قد م المساعدة في تهريبها 

يران إلى قطاع غزةوكانت شحنات األسلحة بكافة أنواعها وأشكالها تتدف    .ق من سوريا وا 
، استخدمت كتائب القس ام وألول مرة 1221خالل العدوان على قطاع غزة أواخر عام و 

ملم، وقذائف مضادة  812كم، وقذائف هاون  92صواريخ "جراد" والتي يبلغ مداها 
يران بطريق التهريبالمعدات تلق  للمدرعات، وهذه   تها من سوريا وا 

حماس أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام لمساعدة قد م النظام السوري  .1
السورية من  ت، وذلك عبر إبالغ كتائب القس ام بتفاصيل ما كانت ترصده الرادارا1221

 لتنفيذ الهجمات على قطاع غزة.توقيت طلعات الطائرات الحربية اإلسرائيلية، استعداًدا 

 اكتساب خبرة تصنيع المعّدات العسكرية المختلفة .3

 هافي قيادة وفعاليات حماسواشتراك أبناء حركة  ،8411منذ بدء االنتفاضة األولى عام 
ر لكي تبتكر وتخترع حتى أخذت العقول تفك   ،التي بدأت بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف

على  التفكير بتصنيع السالحفي ام القس   كتائبكانت بداية  ،من هناو  .نتجع وتبدع وتوتصن  
صناعات "القسام" ) ، وبيانه كالتاليبفضل الخبرات اإليرانية، وخبرات حزب اهلل اختالف أنواعه

 :(: موقع إلكتروني1/1/1221، العسكرية أثبتت جدارتها في الميدان

 القنابلتصنيع  .أ

نتاج هاا لتطوير افعً لت الحاجة إلى القنابل دشك   ام من تصنيع ن مهندسو القس  حيث تمك   ها،وا 
ز بكون شدة انفجارها أقوى من قنابل خاصة من البالستيك والحديد، وتتمي   يدوية من أنواعٍ  قنابلٍ 

"، بينما جرى تطوير قاذف لهذه القنابل مستوحى من قاذف القنابل المسيلة للدموع، F 1"الملز" و"
ا ا تسلسليً ا على األقل، وتحمل هذه القنبلة رقمً مترً  892لة المقذوفة تصل إلى بما يجعل مدى القنب

كالتي تصنع في المصانع العالمية، وهي تفوق في قوتها القنابل اليدوية العادية باعتراف العدو 
 تمَّ و  ،لتصبح أكثر تقنية في شكلها األملس ،بتطوير القنابل اليدوية ماقامت كتائب القس  ثمَّ  .نفسه

، واستمر العمل في هذا النظام حتى عام 1222استخدام عدد من هذه القنابل في بداية عام 
ر العمل ليصبح أكثر تقنية امية جديدة لكي تطو  ت إلى هذه العقول عقول قس  حيث انضم   ،1221
واسم  ،1221تصنيع القنبلة الحديثة والتي حملت ختم عام  التطوير إلى أن تمَّ  فتمَّ  ،وفاعلية



 

981 
 

واستمر العمل في هذا النظام حتى  ،وكانت هذه القنبلة تشبه القنبلة األمريكية ،اموالقس   حماس
 .يومنا هذا

 امصاروخ القسّ  .ب

 ،أثبتت كفاءتهاالتي  "امالقس  "ام عندما بدأت تنتج صواريخ ل في صناعات القس  بدأ التحو  
نتصف العام األول ام في موأعلنت كتائب القس  . كم 12وجرى تطوير أجيال منها تصل لعمق 

أطلقت عليها اسم  عن نجاح مهندسيها في تصنيع صواريخٍ  ،الفلسطينية الثانيةنتفاضة المن ا
عصابات الليزي و كاالحتالل اإلن ضدَّ  8411ام قائد ثورة عام الشيخ عز الدين القس  با ام" تيمنً "القس  
سم،  12بلغ طوله  هايندسام؛ فإن أول صاروخ أنتجه مهوبحسب بيانات لكتائب القس   .ةينيو الصه

ا يحوي ا متفجرً ويحمل في مقدمته رأسً ، كم 1و 1سنتيمترات، ويتراوح مداه بين  1وقطره حوالي 
 .إطالق الصاروخ بواسطة قاذف االنفجار، ويتم شديدة TNTمادة  ا منجرامً  122حوالي 

رار في كتائب لالستمالمهندسي  "8القسام "نجاح التجربة األولى إلطالق صاروخ دفع و 
فلم يمِض وقت طويل حتى  ."8ص من العيوب التي ظهرت في صاروخ "القسام والتخل   ،هتطوير 

نتاج طراز جديد منها هو "القس   ،عن تطوير الصواريخ 1221في عام ام أعلنت كتائب القس   ام وا 
 يةٍ سكن نه من الوصول لمناطقٍ كان أهمها مداه الذي يمك   ،عليه أجرتها جذريةٍ  " بعد تعديالتٍ 1

، وازدادت كم 81-4" ليبلغ ما بين 1ام صاروخ "القس   مدى وزاد .اإلسرائيليةعات داخل التجم  
شديدة  TNT جرامات من مادة كيلو 1إلى  9حمولة رأسه من المتفجرات لتصل ألكثر من 

 .اسنتيمترً  81االنفجار، فيما بلغ قطره حوالي 

 قذائف الهاون ج.

وكذلك  ،ملم 12ملم وعيار  12ئف الهاون من عيار في تصنيع قذا كتائب القس ام نجحت
وأصبح مدفع  .وهو مضاد لألفراد ،ملم 12تصنيع هاون  فيما تمَّ  ،ملم 812من العيارات الثقيلة 

 وقوةٍ  ،في إصابة الهدف ز به من دقةٍ ما يتمي  ا في المعركة مع االحتالل لِ ا هامً الهاون سالحً 
ستخدم في بدايتها لقصف المواقع والثكنات ن ت  تدميرية يحدثها، حيث كانت قذائف الهاو 

تصنيع القذائف ذات العيارات المتوسطة مع و  ،ومع مرور الوقت .والتحصينات العسكرية
والمواقع العسكرية المحاذية  المستوطناتستخدم لدك عدد أكبر من ت   ،أصبحت قذائف الهاون

 .ا في األرواح والممتلكاتموقعة خسائر وأضرارً  غزة، لقطاع
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 ات الناسفةالعبوّ . د

ات وعملت على نت من تطوير العبو  وتمك   ،ام من أدائها العسكريرت كتائب القس  طو  
 جانبية مثاًل  بعبوةٍ  إسرائيليةهندستها من جديد لتكون أكثر فاعلية، حيث كان يتطلب تفجير دبابة 

 نيع العبوة إالَّ عدا أنه من الصعب تص ،غرام كيلو 822كمية كبيرة من المتفجرات قد تصل إلى 
بحيث يتم استخدام أقل كمية  اعلى تطوير عبواته الكتائب تدأب ،ولذا .بل فنيين مختصينمن قِ 

عطاء فاعلية تفجيرية مثالية، فكان إنتاج  كيلو 19ممكنة من المتفجرات ال تزيد عن  غرام، وا 
لمخروطي لتكون أكثر مهندسو القس ام لعبوة الخرق ذات الحشوة الجوفاء، وتصميم العبوة بالشكل ا

إتقان تصنيعها  للمقاتلويمكن  ،رةفاعلية، كما أن مكونات وطريقة تصنيع العبوة سهلة وميس  
أنواع متعددة من  تام ابتكر القس   كتائبيشار إلى أن و  .وتحضيرها وزرعها وتفجيرها بكل يسر

تدميرية وبأجيالها فهناك عبوة "شواظ" المعروفة بقوتها ال ؛مختلفة العبوات الناسفة وألغراضٍ 
 .اموهناك العبوة التلفزيونية وغيرها من األنواع التي تألقت في إنتاجها كتائب القس   ،األربعة

 صواريخ القّسام المتطّورة  .ه

 حركة غزة ومصر، استطاعت قطاع ل مرحلة تشغيل األنفاق تحت األرض بينمع تشك  
ة إيران وحزب اهلل، وباتت تمتلك من الصواريخ بمساعد دةٍ متعد   حماس الحصول على مستوياتٍ 

: موقع 1/1/1212، أبو عامر) ، وبيانها كالتاليكبيرة تدميريةٍ  رة من صواريخ ذات قدراتٍ  متطو  أجيااًل 
 :: موقع إلكتروني(J80 ،"81/1/1289 كتائب القسام تكشف عن تصنيع صواريخإلكتروني؛ 

 M75صاروخ  .1

خبراء يعتقدون ال بعض لكن ،حلي الصنعأنه م علىعن هذا الصاروخ  كتائب القس امكشفت 
من القرن  في التسعينيات إيرانالذي حصلت عليه  "9 فجر"أنه نسخة من الصاروخ اإليراني 

ا متفجًرا كم، ويحمل رأسً  19 إلى يصل مداه وهذا الصاروخ ،ويعتمد تكنولوجيا صينية الماضي،
مدينتي  على ،رائيلي على قطاع غزةأثناء العدوان اإلس كتائب القس ام وقد أطلقته كغم. 12يزن 

 .1281عام  تل أبيب والقدس

 J80صاروخ  .2
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 كغم، 819ا يزن ا متفجرً ويحمل رأسً  كم، 12يصل مداه إلى  الصنع محليوهو صاروخ 
إسرائيلية  جويةٍ  اغتيل في غارةٍ  أحمد الجعبري الذي للحركة مي باسم قائد الجناح العسكريوس  

 .1281عام  في مدينة غزة على سيارته

  R160صاروخ  .3

وأصاب  ،1289 عدوان عامطلق أول مرة في مدى، وأ  ال طويلة صواريخ حماس من د  وًيع
إلى أحد كبار  ،R. ويرمز الحرف كم 812التي تبعد عن غزة مسافة  حيفا مدينة نقطة واحدة في
إلى مدى والرقم يشير  ،1229عام في عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل  الدكتور مسؤولي الحركة
 .مترات الصاروخ بالكيلو

 عد  ي  من قطاع غزة  اصاروخً  ،1284آذار )مارس(  19ت كتائب القس ام قد أطلقت في وكان
الكيان  وسط منزاًل  أصاب ،كم 812حيث بلغ مداه  التي أطلقتها، ا من أقوى الصواريخواحدً 
ت ترسانة ضخمة من برس: رغم الحصار.. حماس طور  دأسوشيتي) وجرح سبعة أشخاص ،يسرائيلاإل

وفي السياق نفسه، يكاد ال يخلو أسبوًعا إالَّ وت طلق كتائب  .: موقع إلكتروني(11/1/1284، األسلحة
، وصل بعضها المتوسط القس ام دفعات من الصواريخ التجريبية التي تقوم بتطويرها باتجاه البحر

لعسكرية التي ترسلها حركة ويأتي ذلك ضمن الرسائل السياسية وا .إلى قرب السواحل القبرصية
حماس للحكومة اإلسرائيلية، بقدرتها التصنيعية الحربية من ناحية، وقدرتها على المواجهة لفترٍة 

 من ناحيٍة أخرى. 1289أطول عم ا كانت عليه عام 

 الطائرات المسّيرة. و

االستطالع  حة استخدمت الطائرات المسيَّرة ألغراضي عد  حزب اهلل اللبناني أول جماعة مسل  
وهي نسخة محدَّثة من  "،8مرصاد "وكانت الطائرة من طراز  ،1229 (نوفمبرتشرين الثاني )في 

من القرن  الثمانينيات ست خدمت في الحرب اإليرانية العراقية فياإليرانية التي ا   "المهاجر"طائرة 
، يسرائيليان اإلالكطارت جنوًبا من لبنان إلى التي هي أول طائرة أنتجها الحزب و  ،الماضي

عادت إلى لبنان دون أن ينجح  دقيقة، ثمَّ  12نهاريا في الجليل الغربي لمَدة  مدينةوحلَّقت فوق 
 Hezbollah and the Use of Drones as a Weapon of). سالح الجو اإلسرائيلي في اعتراضها

Terrorism, 5/6/2014: Net) 
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لهامه وعلى خ طى حزب اهلل ام خالل اليوم الثامن من العدوان على لقس  ، تمك نت كتائب اوا 
"، حل قت فوق وزارة 8، من إطالق أول طائرة فلسطينية حملت اسم "أبابيل 1289قطاع غزة عام 

ام إلى وأشارت كتائب القس   .قطاع غزة بسالمى لإالدفاع اإلسرائيلية في مدينة تل أبيب، ثمَّ عادت 
القسام ينشر تفاصيل مثيرة حول تحليق ) لدى قادة االحتالل رة أحدثت إرباكاً أن مفاجأة الطائرات المسي  

 بتزويد قد قام الحرس الثوري اإليراني وكان .(: موقع إلكتروني""8أول طائرة بدون طيار من غزة "أبابيل 
حماس تطور ) اروالتقنيات الالزمة لتطوير الطائرات بدون طي   ،حماس وحزب اهلل بكل المعلومات

الزواري.. طيار محمد  -ما خفي أعظم: موقع إلكتروني؛ 88/9/1289، بمساعدة إيرانيةطائرات بدون طيار 
التي  "أبابيل" طائرةل امتالكهاأعلنت  وكانت حماس قد .(: موقع إلكتروني81/81/1281، المقاومة

للهجمات، ( A1Bو)المعلومات االستخبارية،  لجمع (A1Aأنواع؛ )تندرج تحتها ثالثة 
),Look A Drones: and Rockets Mortars  وم االنتحاري من ِقبل الطائرةلمهام الهج( A1Cو)

: Net), 5/5/2019Arsenal Hamas’ at. ق على يتحلال هايمكن ،طائرات مسي رةحماس حالًيا  وتمتلك
، آالف قدم؟ 82ماذا يعني امتالك المقاومة طائرات مسيرة بقدرة طيران ) قدم 810222ارتفاع 

جهًدا في القضاء على هذه الطائرات  الكيان اإلسرائيليأل  يلم و  .لكتروني(: موقع إ12/82/1284
كالمهندس  ؛تطوريهاالذين ساهموا في مشروع  المهندسينحتى وهي في مهدها، باغتيال أبرز 

غتيل ، والمهندس التونسي محمد الزواري الذي ا  1281غتيل في ماليزيا عام فادي البطش الذي ا  
 (Eldar, 23/4/2018: Net). 1281في تونس عام 

 شبكات اًلتصاًلت المتقّدمة. ز

تشبه بدقتها  ،ا من إيرانمة جدً تسل مت حركة حماس شبكة اتصاالت صينية متقد  
طلق عليها اسم ي   وسيطرةٍ  شبكة قيادةٍ  ، وهيرة شبكة اتصاالت حزب اهللوتكنولوجيتها المتطو  

ا من الناحية التكنولوجية، وت مك ن جدً مغلقة  "C 2"وهي من طراز شبكة االتصاالت  "،سيلغ"
دون أي مشاكل، كما أنه ال يمكن اختراق خاللها من إجراء اتصاالت من  و القس اممقاتل

يبدو و  .دخلت عليها في إيرانأ   قد تعديالت وتطويرات وكانت ،المحادثات التي تجري من خالله
محاولة مواكبة التطورات  دفعت حماس إلى ،1221لبنان عام أن نجاحات حزب اهلل في حرب 

ب على استعمالها على أيدي خبراء حزب اهلل في البقاع واقتناء الشبكة التي يتم التدر   ،التكنولوجية
: موقع 81/9/1288، إسرائيل: حماس تسل مت شبكة اتصاالت صينية متقدمة جًدا من إيران). اللبناني
 إلكتروني
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 وتوصياتها ةالدراس نتائج

: النت  ائجأوًلا

 بعد االنتهاء من الدراسة؛ باإلمكان التوق ف عند بعض النتائج، وبيانها كالتالي:

غير  دينيةٍ  جمعيةٍ ر من حماس بالتطو  حركة سمحت ل األولى الفلسطينية االنتفاضة إن .8
 مع، األساسي مقاومة االحتالل اإلسرائيلي هدفهابات  ،حةمسل   شعبيةٍ  حركةٍ  إلى عنيفة
 .يسرائيلالكيان اإلالتسوية السياسية مع  لأشكا من شكلٍ أي  رفض

في مسيرته لجهاد والمقاومة أولوية واضحة ا منحإن مفهوم المقاومة لدى حزب اهلل،  .1
والشيء  .لالقتتال الداخلي ى عن مواقع السلطة في لبنان ولم ينجر  فتنح   ،الجهادية

 تعتبر اف، وخصوصيةلجهاد والمقاومة أولوية اأعطت  نفسه لدى حركة حماس التي
 .حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية نفسها

 ر بنيته،ومع تطو   السياسي هبرنامج منذ نشأة حزب ااهلل وأهدافه المقاومة لدى كرفِ إن  .1
لتزم على تكييف يلم فومجاراة روح العصر في أهدافه المرحلية  ،المرونـة كان ي بدي

مراعاة سياق  والتي يعيشها الداخل اللبناني، على الظروف ال سياساته وأهدافه بناءً 
 اللبناني. تحرير الجنوبب اإلسراع في هساعد األمر الذي ،رات اإلقليمية والدوليةالتطو  

عتبر إزالته من الوجود لذا اغير شرعي،  كيانٌ  يسرائيلفي الكيان اإل إن حزب اهلل رأى .9
 عسكري  ولوجستي من دعمٍ كل ما يلزم  ما دعاه لتقديمبرنامجـه السياسي، لعنوان 

 .لحركات المقاومـة الفلسـطينية وبخاصة اإلسالمية منها
الذين سافروا من  نالفلسطينييتدريب المقاومين ل دعاه المقاوم دور حزب ااهلل إن .9

إلى لبنان، وتنفيذ العمليات العسكرية مساندة لهم، وتقديم المشورة  األراضي المحتلة
 .هامن وتمويل عددٍ  ،ة الفلسطينيةالسياسـية لفصـائل المقاومـ
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 بتطو ر التكتيكات العسكرية التي ،إن ِفكر المقاومة لدى حزب اهلل كان له بالغ األثر .1
حزب بمساعدٍة إيرانية كافة ما الحركة حماس، حيث نقل - وال زالت-استخدمتها 

من  يحتاجه الجناح العسكري لحماس، من تكنولوجيا متطو رة لصناعة األسلحة الثقيلة
 مسي رة، وغيرها من أدوات القتال الحديثة ، وطائراتٍ ناسفة وعبواتٍ صواريخ، وقذائف، 

 التي أد ت إلى صمود الحركة في قتالها ضدَّ االحتالل اإلسرائيلي. كحفر األنفاق
 

 ثانياا: التوصيات

 توصي الدراسة بالتالي: 

  لبنانية والفلسطينية، أن حركات المقاومة العربية ال سي ما حركات المقاومة اليجب على
يتبادلون رفد بعضهم البعض بالخبرات العسكرية، خصوًصا في مجال التصنيع الحربي، 

 .والخطط العسكرية لمواجهة عدوهم المشترك
  تبذل حركة حماس كل ما تستطيع من جهد، في سبيل االستفادة من الخبرات ضرورة أن

دعًما لتصد يها للتغو ل اإلسرائيلي في العسكرية لحزب اهلل، والحرس الثوري اإليراني، 
 .األراضي المحتلة
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 مراجع الدراسة

 :  القرآن الكريم.أوًلا
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دار الكتاب دمشق، القاهرة:  ،8، ج8ط ،ثائر من الجنوب اهللحسن نصر  (،1221)رفعت سيد  ،حمدأ -
 العربي،

دار  بيروت: ،اهللقراءة في الخلفية اإليمانية الجهادية لحزب  اًلنتصارسر  (،1228) حسن ،حمادة -
 الهادي للطباعة والنشر والتوزيع.

ا (، 1281حنيني، عبد الحكيم عزيز ) - منهجية حركة حماس في العالقات الخارجية: سورية نموذجا
 ، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.8، ط2222-2212

أميركا أم مفاعيل  21األعاصير: من سيحكم العالم في القرن ، (1221ان نيس، مازن )شندب -
 .بيسان للنشر والتوزيع واإلعالمبيروت:  ،8الحـص، طسـليم  :، تقديمالمقاومة العراقية؟

الهادي  ، بيروت: دار8ط، األمةالمقاومة اإلسالمية ومشروع استنهاض  (،1229)أحمد فرج  ،شقير -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

، مجلة الدراسات "اإلعالم المقاوم في الجنوب اللبناني"، (1221 ويوني -يناير)عواطف  ،عبد الرحمن -
 .اإلقليمي ، المركز العربي821-821دد عاإلعالمية، 

مجلة  "،المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير" (،1221)عبد الغني  ،عماد -
 .8دد الع ،19المجلد  ،المستقبل العربي

دار  ، بيروت:8ط ،الخيار اآلخر: حزب ااهلل السيرة الذاتية والموقف، (8449)حسن  ،فضل ااهلل -
 .الهادي للطباعة والنشر والتوزيع

الهادي للطباعة  ، بيروت: دار9، طالمنهج التجربة والمستقبل حزب ااهلل:، (1221)نعيم  ،قاسم -
 .والنشر والتوزيع

القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة  موقف (،8411) ريموش ،نصر الدين -
 ،جامعة الجزائرغير منشورة، الجزائر: رسالة ماجستير  ،المسلحة في إطار المقاومة التحريرية

بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر  ،أيديولوجيا الرفض والمقاومة، (1229، نجيب )نور الدين -
 والتوزيع.
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 "، المعهد المصري للدراسات؛المقاومة الفلسطينية: استراتيجيات القتال"، (89/1/1281)رامي  ،أحمد -
https://eipss-eg.org/المقاومة-الفلسطينية-استراتيجيات-القتال/ 



 

988 
 

 ؛11/1/1284 "، الجزيرة نت،برس: رغم الحصار.. حماس طورت ترسانة ضخمة من األسلحة دأسوشيتي" -
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/26/رغم-الحصار-حماس-طورت-ترسانة-ضخمة-من 

"، موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام" -
 ؛89/1/1221

https://www.alqassam.ps/arabic/-بيانات-بالغات-القسام/222/مهندسو-كتائب-القسام-يواصلون-تطوير-صناعاتهم

 العسكرية-ويبيدون-دبابة-الميركافاة

 ؛ 11/1/1289"، منتديات الدراسة، تعريف لمصطلح المقاومة" -
https://eddirasa.com/forums/threads/3144/ 

 ؛RT Arabic ،9/81/1281"، !رة للحدودحزب اهلل وخفايا األنفاق العاب" -
https://arabic.rt.com/middle_east/986980-خفايا-أنفاق-حزب-هللا-العابرة-للحدود/ 

 ؛88/9/1289"، وكالة قدس نت لألنباء، حماس تطور طائرات بدون طيار بمساعدة إيرانية" -
https://qudsnet.com/post/304969/حماس-تطور-طائرات-بدون-طيار-بمساعدة-إيرانية 

، YouTube"، موقع خطاب محمد ضيف قائد القسام + فيديو لعملية إنزال وقتل لجنود إسرائيليين" -

  https://www.youtube.com/watch?v=FTYfH3OMXAA؛ 22/7/2102

 "، الموقع الرسمي للمقاومة اإلسالمية في لبنان،السيد نصر اهلل من بنت جبيل: خطاب بيت العنكبوت" -
 https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=16927&cid=164 ؛11/9/1222

"، المركز الفلسطيني ميدان وأصبحت نماذج نوعيةصناعات "القسام" العسكرية أثبتت جدارتها في ال" -
 ؛1/1/1221لإلعالم، 

https://www.palinfo.com/news/2008/7/7/-صناعات-القسام-العسكرية-اثبتت-جدارتها-في-الميدان-واصبحت

 نماذج-نوعية

"، إسرائيل تجاه الردع بميزان ساهم البحري حماس كوماندوز"، (81/1/1212أبو عامر، عدنان ) -
 ؛18 عربي

https://arabi21.com/story/1285447/صحيفة-كوماندوز-حماس-البحري-ساهم-بميزان-الردع-تجاه-إسرائيل 

استعراض للقوة أم رسائل تحذيرية.. لماذا أجرت حماس تجارب "، (1/1/1212أبو عامر، عدنان ) -
 "، عربي بوست؛صاروخية غير مسبوقة في أول أيام خطة الضم اإلسرائيلية؟

https://arabicpost.net/-تحليالت-شارحة/مواد-شارحة/12/17/2121/استعراض-للقوة-أم-رسائل-تحذيرية-لماذا

-fbclid=IwAR3-d90-BzjC4a_iIKSoDTW_cmwhMPkoEAgN4mCPOwT-Wugc?/أ

UH97KSqcuM 
 "، الجزيرة نت؛حزب اهلل.. النشأة والتطور(، "1/82/1229عبد العاطي، محمد ) -

https://www.aljazeera.net/2004/10/03/حزب-هللا-النشأة-والتطور 

 موقع إيالف؛ ،"حماسة الشباب الفلسطيني حزب ااهلل يلهب"، (11/1/1221)رزق  ،علي -
https://elaph.com/ElaphWeb/ElaphGuys/2006/7/165532.html?sectionarchive=ElaphGuys 

موقع إخوان أون  ،"استراتيجيات محلية ..خطط المقاومة في حرب غزة"، (1/1/1224، كارم )لغرابليا -
 https://www.ikhwanonline.com/article/44965 الين؛

 ؛YouTube، 84/1/1289موقع  "،القسام تكشف تفاصيل اقتحام موقع عسكري" -
https://www.youtube.com/watch?v=Drv06j7AdiU 

https://eddirasa.com/forums/threads/3144/
https://qudsnet.com/post/304969/حماس-تطور-طائرات-بدون-طيار-بمساعدة-إيرانية
https://www.youtube.com/watch?v=FTYfH3OMXAA
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/مواد-شارحة/2020/07/02/استعراض-للقوة-أم-رسائل-تحذيرية-لماذا-أ/?fbclid=IwAR3-d90-BzjC4a_iIKSoDTW_cmwhMPkoEAgN4mCPOwT-Wugc-UH97KSqcuM
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/مواد-شارحة/2020/07/02/استعراض-للقوة-أم-رسائل-تحذيرية-لماذا-أ/?fbclid=IwAR3-d90-BzjC4a_iIKSoDTW_cmwhMPkoEAgN4mCPOwT-Wugc-UH97KSqcuM
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/مواد-شارحة/2020/07/02/استعراض-للقوة-أم-رسائل-تحذيرية-لماذا-أ/?fbclid=IwAR3-d90-BzjC4a_iIKSoDTW_cmwhMPkoEAgN4mCPOwT-Wugc-UH97KSqcuM
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"، وكالة القدس "1القسام ينشر تفاصيل مثيرة حول تحليق أول طائرة بدون طيار من غزة "أبابيل " -
 http://qodsna.com/ar/343943لألنباء؛ 

 ؛82/1/1289"، الجزيرة نت، مكتائب عز الدين القسا" -
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/10/كتائب-عز-الدين-القسام 

 ؛ YouTube ،02/8/2102"، موقع J80كتائب القسام تكشف عن تصنيع صواريخ " -
https://www.youtube.com/watch?v=vfX5x8z2TWw 

الفكر السياسي لحركة حماس بين الميثاق والوثيقة: فكر جديد أم إعادة " ،(1281)آيار أبو كريم منصور  -
 والدراسات االستراتيجية )مسارات(؛ "، المركز الفلسطيني ألبحاث السياساتإنتاج السابق؟

https://www.masarat.ps/article/4610/-الفكر-السياسي-لحركة-حماس-بين-الميثاق-والوثيقة--فكر-جديد-أم-إعادة

 إنتاج-السابق؟

 ؛YouTube ،81/81/1281"، موقع الزواري.. طيار المقاومةمحمد  -ما خفي أعظم" -
https://www.youtube.com/watch?v=wqSmdZy-Xcg 

"، موقع حركة المقاومة آًلف قدم؟ 12اذا يعني امتالك المقاومة طائرات مسيرة بقدرة طيران م" -
 ؛12/82/1284اإلسالمية )حماس(، 

https://hamas.ps/ar/post/11180/ماذا-يعني-امتالك-المقاومة-طائرات-مسيرة-بقدرة-طيران-01-آالف-قدم؟ 

 ؛81/1/1229نت،  ، الجزيرة"ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(" -
https://www.aljazeera.net/2005/07/16/ميثاق-حركة-المقاومة-اإلسالمية-حماس 

 ؛89/81/1284"، وكالة شهاب لألنباء، هذا ما يعلمه العدو عن المقاومة" -
https://shehabnews.com/post/56858/هذا-ما-يعلمه-العدو-عن-المقاومة 

يران.. جدلّية العالقة وجذورها"، (4/8/1212)محمود  ،هنية -  "، الميادين نت؛حماس وا 
https://www.almayadeen.net/articles/blog/1373044/حماس-وإيران---جدلية-العالقة-وجذورها 

 خامساا: المواقع اإللكترونية األجنبية
- "Hezbollah and the Use of Drones as a Weapon of Terrorism", Federation of American 

Scientists, 5/6/2014; https://fas.org/pir-pubs/hezbollah-use-drones-weapon-terrorism/ 

- Koss (Maren) (11/7/2018), "Flexible Resistance: How Hezbollah and Hamas Are 

Mending Ties", Carnegie Middle East Center; 
https://carnegie-mec.org/2018/07/11/flexible-resistance-how-hezbollah-and-hamas-are-

mending-ties-pub-76782 

- "Mortars, Rockets and Drones: A Look at Hamas’ Arsenal", Haaretz, 5/5/2019; 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-mortars-rockets-and-drones-a-look-at-

hamas-arsenal-1.7061438 

- Schenker (David) (30/12/2008), "Hezbollah Will Defend Iran Not Palestinians", 

The Washington institute; 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hizballah-will-defend-iran-not-

palestinians 

https://www.masarat.ps/article/4610/الفكر-السياسي-لحركة-حماس-بين-الميثاق-والوثيقة--فكر-جديد-أم-إعادة-إنتاج-السابق؟
https://www.masarat.ps/article/4610/الفكر-السياسي-لحركة-حماس-بين-الميثاق-والوثيقة--فكر-جديد-أم-إعادة-إنتاج-السابق؟
https://www.aljazeera.net/2005/07/16/ميثاق-حركة-المقاومة-الإسلامية-حماس

