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 التخزين 
أخي اجملاهد أنت تعرف أكثر من غريك كم كلّفت هذه املواد من مثن ومن جهود حىت وصلت إلينا لذلك جيب أن 

نبذل ما بوسعنا حىت حنافظ عليها بأن ال تقع يف أيدي أعدائنا فتستخدم ضدنا و تؤدي إىل كشفنا حنن أيضاً وحىت 
 . وختزينها سدا ال تتلف وتذهب جهودنا يف احلصول عليها ويف نقلها 

وثائق ، . (االحتفاظ باملواد اليت اليت حنتاج إليها يف الوقت احلايل وحنتاجها يف أوقات الحقة  : ونقصد بالتخزين
ويكون هذا االحتفاظ يف ) … دسكات ، أشرطة ، أسلحة ، متفجرات ، ذخرية ، مواد كيماوية ، قنابل ، 

وحنن نضع بني . إخفائها يف أي مكان مناسب حبيث ال يصل إليه أحد املناطق امليتة أي يف دفنها يف التراب ، أو 
يديك أخي اجملاهد بعض القواعد واملالحظات هي خالصة جتارب كلفت أرواح ، وأموال ، وسنني طولية قضاها 

 .إخوانكم يف السجون ، وحنن نضع بني يديك هذه القواعد كي تستفيد منها 
  -:زن اختيار مكان املخ: املرحلة األوىل 

  -:يتناسب مع الغاية من املخزن  .  أ
 ) حساسية املادة للرطوبة ( حمتويات املخبأ -2 ) . مرحلي ـ استراتيجي (  نوعية وطبيعة املخبأ -1

  ) .دائم ،  مؤقت (  مدته -4  ) .  التردد عليه (  طبيعة احلركة علية -3  
جاهزة ،   ( اخله  طبيعة ووضع املواد بد-6    .حجمه وكمية املواد  -5

 ] ) . التنفيذ [ غري جاهزة ، مفككة ، استرداد مع جهوزية وجيب األخذ بعني االعتبار خطة العمل 
 -:جيب أن يتصف باملواصفات التالية  . ب

 ) . التوصيف واالستدالل .( سهولة التعرف علية . 1
 .سهولة الوصول إلية واملغادرة . 2 

 ) اليت سبق وأن استخدمت من قبلنا أو من قبل غرينا . ( عتادة لإلخفاء جيب االبتعاد عن املناطق امل. 3
املستوطنات ، املعسكرات ، احلواجز ، تواجد العمالء .( جيب االبتعاد عن املناطق احلساسة واملشبوهة . 4

 . ) …، مراكز السلطة ، أماكن تواجد املهربني ، األماكن اليت يتردد عليها الفاسدين أخالقياً ، 
يعين ال يكون واقع ضمن ، طريق قيد اإلنشاء . ( جيب أن يكون املكان ثابتاً حد أدىن مدة التخزين . 5

 ) … قابل لاليار ، ] جدار حجري [ أو كومة حجارة قابلة للزوال ، أو سنسال 
ن سواء كانت مطر أو برد أو حر أو كا.( إمكانية الوصول إلية يف كل الظروف األمنية واملناخية . 6

 ) . هناك طوق أمين 
حىت ال حترق الطريق وبالتايل ينكشف مكان املخبأ وحىت يف حال .( جيب أن تتوفر أكثر من طريق  .7

 ) .أن أغلق الطريق األول ألي ظرف نستخدم الطريق اآلخر 
 ) .… الصيادين ، الباحثني عن اآلثار ، ( االبتعاد عن أماكن تواجد الفضوليني  .8

  -: صاحلاً من النواحي الفنية التالية أن يكون املكان.     ج
  -: وقبل أن ندخل يف الشروط الفنية جيب أن نعرف ما الذي يؤثر على املواد ويسبب تلفها وهي بشكل عام 

 . الضغط العايل أو الصدمة القوية . 3  .احلرارة العالية . 2 . الرطوبة . 1
 ) … الفئران ( ات الضارة احليوانات واحلشر. 5   .التوتر الكهربائي العايل . 4
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فمثالً الصواعق ( لذلك جيب مراعاة الشروط الفنية لكل مادة نريد ختزينها ونتجنب ما يؤثر عليها سلباً 
واملتفجرات تتأثر باحلرارة والصدمة أكثر من األسلحة ، الدسكات واألشرطة تتأثر بالضغط العايل والتيار الكهربائي 

 تتأثر باحليوانات الضارة  الفئران أكثر من األسلحة ] األوراق [ من الذخائر ، والوثائق واجملاالت املغناطيسية  أكثر 
وجيب اختيار املكان األفضل والتربة األفضل اليت تسهل علنا احلفر وحتافظ على املواد اليت نريد ختزينها وذلك من 

 -: حيث 
مراء وذلك لقلة امتصاصها للرطوبة وسهول احلفر أفضل شيء التربة الرملية يليها التربة  احل -:نوع التربة   -1

 .فيها
 . التربة السوداء والتربة  البيضاء وذلك لشدة امتصاصها للرطوبة ولصعوبة احلفر فيها   -:التربة الغري صاحلة 

  - :تصريف املياه  -2  
  . ) اليت جتري يف الشتاء فقط ( جيب االبتعاد عن جماري املياه الدائمة واملومسية . 1
 .االبتعاد عن املناطق اليت تتجمع فيه املياه . 2
 . االبتعاد عن املناطق ذات األشجار املثمرة ألا تعمل على جتميع املياه . 3

 - :  القشرة األرضية-3   
 .جيب االبتعاد عنها لصعوبة احلفر فيها بسبب اجلذور : األشجار املثمرة الكبرية  . 1
البتعاد عنها ألا تترك أثر ولصعوبة متويه املكان بعد احلفر ، وكذلك  جتف جيب ا: األعشاب الطويلة . 2

 . بعد احلفر  وتصبح بقعة متميزة عن احمليط 
تعترب مناسبة للتخزين ألن جذورها تتجه لألسفل وألا تساعد على إخفاء : املناطق الصنوبرية  . 3

 .ل على متويه مكان احلفر الشخص أثناء احلفر ، وألا دائمة تساقط األوراق فتعم
 -: استطالع ودراسة املكان   -:املرحلة الثانية 

وذلك كي نتأكد من صالحية املنطقة وكي خنتار ساتر التردد وخنتار األوقات املناسبة للتردد على املنطقة وندرس يف 
 -:املنطقة  

 - :وندرس يف السكان األمور التالية  -:حركة السكان :  أوالً 
فيها وذلك من .. ) رحلة ، زراعة ، حصاد ، صيد ، (  تواجدهم يف احلقول وسبب تواجدهم  أوقات-1

 . أجل اختيار الوقت املناسب للتردد على املنطقة والختيار الساتر املناسب للتواجد يف املنطقة 
 . معرفة فضولية السكان ومعرفة مستواهم األمين ومعرفة انتماءام السياسية -2

  -:فة وقت شروق وغروب الشمس معر: ثانياً 
ملعرفة وقت حلول الظالم ووقت خروج الضوء الختيار الوقت املناسب للحفر والتردد حىت ال يدمهنا الليل 

وحنن نعمل يف حال كان العمل يتطلب ضوء وحىت ال يطلع علينا الضوء وحنن نعمل يف مكان يتطلب 
 . ظالم 

  -: دراسة حميط املخبأ ويشمل :  ثالثاً 
  . معرفة الوضع األمين له حركة دوريات العدو أو السلطة   .1
حىت ال يصبح املخزن بعد مدة يف فناء إحدى املنازل يف . ( دراسة حركة التوسع العمراين يف املنطقة . 2

 ) .حال كانت املنطقة يف توسع عمراين مستمر 
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من .( خزن أو الواقعة على طرقه معرفة األماكن احلساسة والنقاط املشبوهة املشرفة على منطقة امل. 3
املعروف أن املستوطنات واملعسكرات تشرف على معظم املناطق يف فلسطني لذلك جيب معرفة مدى 

    اإلشراف ومدى حساسة هذه املواقع وخطرها  
سواء حوادث قتل ، أو اكتشاف . ( دراسة األحداث اليت وقعت يف املنطقة يف الفترة القريبة املاضية . 4
 ) …  ، آثار

 -:رابعاً  دراسة الطرق  
 .  معرفة الوقت املستغرق للوصول إلية - 1
 .  معرفة حركة املرور يف املنطقة وأوقات االزدحام -2
 .  احلركة األمنية على الطرق حجمها وأوقاا -3
 ) .… عدم وجود حواجز أو دوريات ، (  الطرق األكثر أمناً -4

  -:زن التأكد من صالحية املخ: خامساً 
 .وذلك بعد شحنه شحن ومهي ملدة معينة حىت نتأكد من أن أحد مل يصل إليه 

 -: خالصة هذه الداسة حندد التايل 
 . أوقات التردد علية . 3     . منطقة املخبأ . 2   .نوعية املخبأ وحجمه . 1
 . حتديد أسلوب التخزين . 6     . ساتر احلفر . 5  . ساتر التردد على املنطقة . 4

 :شراء األدوات واملستلزمات : املرحلة الثالثة 
أدوات حفر مناسبة ، مصباح أو فانوس ، خشبه للطرق عليها حىت ال خيرج صوت عايل ، سابر (  عدة احلفر -1

 ) .لقياس عمق التربة عند احلفر وملعرفة مكان األداة عند االسترداد 
وك أو بالط يف حال كنا نريد عمله مثل القرب أو برميل سواء كان بل.(  أدوات البناء حسب طبيعة املخبأ -2

أو الذي يستخدمه ) للرحل (بالستيك ، أو التريمس الكبري الذي يستخدم للحفاظ على برودة املواد يف حال نقلها 
 . الباعة املتجولني لنقل البوظة يف القرى 

 ) .…دابة ، سيارة ، تراكتور ، دراجة ، (  مستلزمات التردد للمكان -3
مالبس لالنسجام مع احملط ، أدوات ومواد ملربر التواجد يف املنطقة وذلك خيضع لطبيعة . (  حاجيات الساتر -4

 ).املنطقة اليت مت اختيارها للتخزين  
 ) .…أكياس ، صناديق ، حقائب ، (  مستلزمات متويه ونقل األغراض -5
 ضع الشخص وطبيعة املكان  قفازات وأفرهول وحذاء خاص للعمل وأدوات تنكر حسب و-6
) سلفا( وسائل احملافظة على املواد واألدوات زيت مكنات ، شحم ، نايلون ، الصق عريض ، ورق قصدير -7

 .برميل بالستيك ، تيوب دوالب سيارة 
 -: ضوابط الشراء 

 . عدم الشراء من األماكن القريبة أو املعارف  .1
 . عدم الشراء من مكان واحد  .2
 . لفواتري عدم االحتفاظ با .3
 .تأمني ساتر مناسب ومدروس للشراء  .4
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 .عدم حماورة البائع أثناء الشراء حىت ال حيفظ شكل املشتري  .5
 . يفضل الشراء من أماكن السوق الكبرية حيث ال حيفظون أشكال املشترين أو تاريخ البيع  .6
 . االستفادة من التنكر يف حال شراء أدوات مميزة  .7
 . الرقم عن األداة إزالة املاركة واسم احملل و .8
 . عدم استخدام اجلرائد اليومية للتغليف حىت ال يعرف وقت وتاريخ التخزين  .9

  -:فحص املواد قبل ختزينها :املرحلة الرابعة 
 . يراجع كراس فحص املواد 

 -: تغليف املواد املراد ختزينها وذلك حسب مدة التخزين : املرحلة اخلامسة 
 -: تغليف األدوات 

يف حال كان عليها صدأ جيب حفه .داة باملازوت جيداً ومن مث تنشيفها من املازوت جيداً تنظيف األ -1
 .ومن مث التنظيف باملازوت . بورق الزجاج واستخدام مادة مزيل الصدأ 

 ميكن تنظيف السالح باملاء الساخن والصابون شرط تنشيفه جيداً بالسشوار أو أي مصدر للهواء - :مالحظة
 . تزيته أو تشحيمه الساخن وبعد ذلك

أو زيت الثالجات ) زيت اجلري يف السيارات  ( 110 مسحها بالزيت املخصص للمكنات مثل زيت -2
 . وذلك ملقاومته للحرارة الربودة 

جيب أن يكون القماش املغمس  بالزيت مالمس لألداة .  لف األداة بقطعة من القماش مغمسة بالزيت -3
لفراغ يكون مليء باهلواء وهذا اهلواء سوف بتكثيف ويشكل خبار املاء مما جيداً حىت ال يبقى فراغ ألن ا

 .جيعل األداة تصدأ فيما بعد 
 ) . السلفا ( ومن مث لفها بورق القصدير -4
 .  ميكن استخدام النايلون اخلاص حبفظ األطعمة .  مث لفها بالنايلون جيداً مع الالصق العريض -5
 .ق جيداً حبيث ال يسمح للهواء باملرور  جيب لفها بالنايلون والالص-7
 ) .الرباميل البالستيكية أو تيوب دوالب السيارة (  جيب وضعها بوعاء بالستيكي أو مطاطي مثل -9

 إذا كانت عدة أدوات يفضل لف كل أداه لوحدها وإذا كانت مدة التخزين طويلة وكان استرداد -10
 .األداة ولف كل قطعة لوحدها بالطريقة السابقة الذكر املواد ال يشترط فيه اجلهوزية فيفضل تفكيك 

 . جيب أن يكون الوعاء الذي ستوضع به األدوات مناسب حلجم األدوات حىت ال يبقى فراغات -11
 وهناك طريقة أخرى لتخزين األدوات مدة طويلة وذلك باستخدام شحمة املكنات حبيث ميلئ وعاء -12

 وميكن أيضاً وضع األدوات مغمورة بالزيت . الشحم وتترك داخله بالستيكي وتغمس مجيع األداة داخل 
 ميكن أيضاً  تعبئة السبطانة وحول جمموعة الزناد واألقسام املتحركة بالشحم وهذه الطريقة حتتاج -13

 .إىل تنظيف األداة تنظيف جيد عند استعماهلا 
مث تنشيفها بالسشوار أو ميكن تيظيفها عن طريق وضعها باملاء املغلي لكي يذوب الشحم ومن  •

 .استخدام مادة الكاز إلذابة الشحم 
 هناك طريقة أخرى للتخزين وذلك مبسح األجزاء املتحركة من األداة بالزيت ووضعها داخل كيس :مالحظة 

الذي يكون من ) املفرغة من اهلواء ( نايلون من النوع املخصص لتفريز اخلضار أو من نوع أكياس القهوة 
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ومن مث تفريغه من اهلواء كما يفعل بأكياس القهوة املفرغة أو ختزين اخلضراوات وهذه .  بقصدير الداخل مبطن
ويتم تفريغ اهلواء بواسطة مفرغة اهلواء اخلاصة أو .الطريقة فعالة وحتافظ على األداة مدة طويلة وتبقى نظيفة 

 . باستخدام املكنسة الكهربائية 
 -:تغليف املتفجرات 

 . جرات بالورق املغمس بالشمع أو تغليفها النايلون جيداً  تغليف املتف-1
 .  لف املتفجرات باالصق العريض النايلون املخصص حلفظ األطعمة -2
 . ومن مث لفها بورق القصدير -4
 . جيب لف كل قالب لوحدة -5
 . جيب توضيبها جيداً بالوعاء سواء كان برميل أو حقيبة وذلك من أجل عدم ترك فراغات -6
 . جيب أن يكون الوعاء حبجم كمية املتفجرات حىت ال يبقى فراغات -7

  -:تغليف الصواعق 
 ) . أي بوضع نشارة اخلشب فترة يف الشمس (  متأل بنشارة اخلشب بعد جتفيفها جيداً -1 

توضع بالعلب اخلاصة فيها أو تغلف بالورق ويلف كل صاعق لوحده أو حفر ثقوب بقدر قطر  -2
 .لبلسترين وترتيب الصواعق فيها الصاعق يف مادة ا

 .جتدل أطراف األسالك وتغلف بالالصق يف حال كانت الصواعق كهربائية  -3
 مث تغلف كل جمموعة بالنايلون والالصق ويف حال توفرت العلب اخلاصة ا تغلق العلبة جيداً كما  -4

 . هو احلال يف قوالب املتفجرات 
 .استخدام علب احلالوة البالستيكية توضع يف وعاء مقاوم للضغط واحلرارة وميكن  -5
 .  تفصل الصواعق عن املتفجرات عند التخزين وأثناء النقل  -6

  -:تغليف  الفتائل 
 . يغلق طرفيه باللصق ومن مث تغلف الربطة جيداً بالورق والنايلون -1
 .  تلف الفتائل جيداً بشكل دائري حول بكرة أو اسطوانة  حبث ال ينكسر الفتيل -2
 .بالورق وبالنايلون كما هو احلال بالنسبة للمتفجرات  يلف -3

  -:تغليف الذخائر 
 .عند تغليف الطلقات يفضل عزل الطلقات عن بعضها وتغليف كل جمموعة كما يغلف السالح  -1
ميكن وضعها داخل صناديق خشبية أو بالستيكية حبيث يفرش أسفل الصندوق بنجارة اخلشب ومن مث وضع  -2

 .أيضاً بعد جتفيف النشارة … طيتها بالنجارة ومن مث طبقة أخرى مث تغطيتها وهكذا طبقة من الطلقات وتغ
 -: تغليف القنابل والقذائف 

 بالنسبة للقنابل والقذائف فيجب فصل الصواعق عنها وتغليف جسم القنبلة أو القذيفة أو الصاروخ كما تغلف 
 . ما هو احلال بالنسبة للصواعق يف طريقة التغليف األدوات والتعامل مع  صواعق القنابل والقذائف والصاروخ ك

 
 : مالحظات عامة 

 .   جيب وضع مواد ماصة للرطوبة مع املواد املخزنة وإذا مل تتوفر فيمكن وضع جنارة اخلشب -1
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  يف حال كان املخزن كبري كأن يكون مستودع أو مغارة  ميكن وضع مواد ماصة للرطوبة وباعثة -2
 . الكربيد يف زوايا املستودع للحرارة كالشيد أو

بالنسبة للمتفجرات والطلقات والصواعق والقنابل والقذائف والصواريخ ، أفضل شيء أن تبقى يف  -3
ويف حال أردنا تغليفها ، فأفضل شيء للتغليف الورق . أغلفتها املخصصة يف حال وصلتنا مغلفة 

 … ليت تتأثر بالرطوبة كالشاي والقهوة املستخدم لتغليف األدوات الكهربائية أو املواد الغذائية ا
بالنسبة ملادة الثلج األبيض فمن اخلطر ختزينها لفترات طويلة ويف حال االضطرار فيجب حفظها يف  -4

 .مكان بارد وغمرها باملاء وجيب االنتباه أن ال يكون الوعاء مكشوف حىت ال يتبخر  املاء بعد فترة 
 يف تغليفه ولكن يفصل عن باقي املتفجرات ويراعى أن تكون  بالنسبة للديناميت يعامل كاملتفجرات-5

األصابع موضوعة بشكل أفقي وليس عمودي وجيب تقليبه من فتره ألخرى حسب درجة احلرارة حبيث 
 .ال تزيد مدة التقليب عن شهر 

  -:نصائح ملقاومة العمل اجلنائي  
 . جيب مسح مجيع البصمات عن املواد واألدوات  .1
 .ناء تغليف األدوات واملواد لبس قفازات أث .2
 . لبس قفازات وأفرهول وحذاء خاص أثناء احلفر حىت ال يعلق التراب جبسمك أو مبالبسك  .3

 -:نقل األدوات وعدة احلفر 
 -:ومراعاة التايل . جيب جتهيز املكان املراد استخدامه كمخبأ وجتهيز كل األدوات واملواد الالزمة للتخزين  مسبقاً 

 .  اختيار الوقت املناسب للنقل -2  .ريق املناسب واألكثر أمناً  اختيار الط-1
 . جتهيز خمبأ يف وسيلة النقل ومتويهه -4   . اختيار وسيلة النقل املناسبة -3
 .كشف املراقبة والتعقب -6   . استطالع الطريق قُبيل النقل -5

 -:احلفر 
  .جيب أن يكون هناك عنصر آخر يراقب املكان أثناء احلفر   1
 .توزيع األدوار واالتفاق على إشارات  بني حيفر والذي يراقب  .2
 . جيب أن ال يكون هناك أي رابط بني الذي حيفر واملراقب يف حالة الطوارئ  .3
 ) .… سيارة ، دابة ، ( عدم ترك أي أثر يدل على وجود أحد يف املكان أثناء احلفر  .4

 -:طريقة احلفر 
 .حتديد املكان املراد اخلزين به  .1
 .ص املكان بواسطة السابر ملعرفة العمق هل يكون كافياً أم ال فح .2
جيب أن يكون احلفر حبجم الوعاء وذلك بإحضار وعاء مشابه وقياسه وحتديد املساحة أو الوعاء  .3

 .نفسه إذا كان التخزين سيتم مباشرة 
 .إبعاد الوعاء وإخفاءه يف مكان قريب ومموه وجيب أن يبقى حتت نظرنا  .4
 .  سم  ووضعها على قطعة قماش 15 -10ألرضية كما هي بسماكة أخذ القشرة ا .5
 .البدء باحلفر من زاوية واحدة من مث التدرج يف االنتقال إىل باقي املساحة املطلوب حفرها  .6
 . وضع التراب على قطعة قماش أو داخل كيس  .7
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 .حني الوصول إىل العمق املطلوب وذلك يكون حسب حجم املواد وحسب طبيعة التخزين  .8
حفر جورة صغري بوسط احلفرة الرئيسة أو بأحد زواياها وذلك حىت تتجمع فيه املياه اليت تدخل  .9

 . املكان بدل من أن تبقى حميطة بالوعاء 
 .أو رصف أرضية املخزن باحلصى حىت ال يسمح بتجميع املياه  .10
 باحلفرة إحضار الوعاء املراد استخدامه كمخزن أو  ختزينه ومسحه جيداً من البصمات ووضعه  .11
 .وضع التراب بني جدار املزن والوعاء وضغطه جيداً  .12
وضع بالطة أو قطعة خشبية فوق الوعاء ال سيما إذا كان الوعاء بالستيكي أو من الصفيح كي  .13

 . نستطيع  ضغط التراب فوق الوعاء جيداً 
ل على متاسك ميكن سكب قليل من املاء قبل وضع القشرة األرضية وضغط التراب جيداً ألن املاء يعم .14

حىت ال يقل منسوب التربة عند املطر أو حىت ال يشعر به أحد إذا ما ضغط عليه بقدمه دون .التربة 
 .قصد أثناء مسرية حىت ال يترك أثر  مكان قدم احليوان أن هذا املكان حمفور حديثاً 

 .عدم ترك بصمات على حافة املخبأ  .15
 . أحد غرينا وضع عالمات أمان حىت نعرف أن املخزن مل يعبث  .16
وضع مواد ضد كالب األثر على وجه املخزن حتت القشرة األخرية مثل النشادر والفلفل والفونيك  .17

 .وجيب أن ال تكون هذه الرائحة قوية حبث ال يشمها اإلنسان يف حال مروره من املكان 
حىت إعادة القشرة األرضية كما كانت وميكن سكب كمية من املاء عليها يف حال كانت عشبية  .18

 .يستمر العشب بالنمو وال جيف 
وميكن وضع يف حميط املخبأ مواد أخرى تضلل كالب األثر كروث احليوانات أو جيف احليوانات  .19

 .امليتة حبيث يكون األمر طبيعة وغري ملفت للناس 
 . التخلص من التراب الزائد يف مكان بعيد عن مكان املخزن  .20
 .حلفر أو على املخبأ التخلص من البقايا واآلثار الدالة على ا .21
 .متويه املخبأ جيداً واالنتباه إىل آثار األقدام أو أي شيء يدل على احلفر  .22
 .االنتباه للزيوت والشحم الن روائحها تبقى مدة طويلة ومتيز من قبل أي شخص لدية خربة  .23
 مكان إتالف املالبس اليت استخدمها للحفر أو إخفائها يف مكان بعيد عن مكان املخزن وبعيد عن .24

 .إقامته وذلك حسب طبيعة الشخص ألنه قد يكون مقيم يف فندق 
 -:رسم كروكي واضح للمكان 

 . خارطة توضح الطريق املوصل للمنطقة وكيفية الوصول إىل املخبأ  .1
 .خارطة تفصيلية ملنطقة  املخبأ وحتدد مكان املخبأ فيها   .2
 .خارطة تفصيلية للمخبأ نفسه توضح عالمات األمان  .3
أي األوقات أنسب للتردد عليه ( تقرير يتضمن تقيم املخبأ وإرشادات ملن يريد استخدام املخبأ كتابة  .4

 .. .، وما هو الساتر املناسب ، وما هي األدوات املطلوبة للحفر ، ما هي الطرق األفضل للوصول 
  -: شروط اخلارطة 

 .أن يكون الرسم مبسقط رأسي  .1
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 .وضع االجتاهات اجلغرافية  .2
 . ) .…مفترق طرق ، جسر ، مسجد ، ( ة االنطالق وجيب أن تكوم مميزة حتديد نقط .3
 . رسم الطريق املؤدية إىل منطقة املخزن وتوضحه   .4
 .إسقاط العالمات الدالة على صحة الطريق وجيب أن تكون ثابتة  .5
 ) .أمتار ، أو خطوات ( وضع مقياس رسم للخارطة أو مسافات  .6
 .حتديد اجتاه السري وخط السري   .7
 .ضع مفتاح رسم للخارطة و .8
 . جيب متيز املرتفعات عن املنخفضات  .9

بالنسبة للخارطة اليت توضح مكان املخزن بالضبط يفضل استخدام اخليطان أو متر لقياس املسافات بدقة  .10
 ) .  بالسنتمتر ( وجيب أن تكون 

 : توصيات 
 .فصل الصواعق عن املتفجرات  .1
 .عن الذخائر واألدوات النظيفة ) عليها شيء من الصدأ اليت ( فصل الذخائر واألدوات املتآكلة  .2
تواريخ االستخدام ، وسبب االستخدام ، املستخدمني ، وتدوين كافة ( جيب عمل ملف للمخزن  .3

 ) .… املالحظات والشبهات والثغرات النامجة عن االستخدام
 .حصر معرفة املخبأ بأقل عدد ممكن من األفراد  .4
 .ارطة للمخبأ كي يتصرفوا يف حال اعتقال الذين يعرفون فيه جيب أن يكون لدى القيادة خ .5
 .يفضل حصر معرفة املخازن االستراتيجية يف اخلارج  .6
 . يفضل عدم ختزين كميات كبرية يف مكان واحد  .7
 ). حىت ال حنرق منطقة املخبأ ( يفضل عدم وضع املواد اليت حنتاجها كثرياً كاألسلحة مع مواد قلما حنتاجها  .8
 .املواد املخزنة جيداً ووضع عالمات أمان حىت منيز أا نفس املواد اليت خزناها أم بدلت جيب وصف  .9

إذا كان املخزن كبري بالنسبة حلجم املواد املخزنة فيه جيب إضافة ورق أو قماش من أجل ملء الفراغ ألن  .10
 .الفراغ يعين خبار ماء خبار املاء يعين رطوبة 

نضف شيء بدالً منها جيب أن نضع مكاا ورق أو قماش حىت نقلل من إذا أخذنا مواد من املخزن ومل  .11
 .الفراغ 

جيب متيز األدوات بوضع إشارات على أغلفتها تساعدنا يف التعرف عليها حىت ال نضطر لفتح الغالف كي  .12
 .نعرف أن هذه هي القطعة اليت نريد أم ال 
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 )كذا ( خريطة ملخزن 

 
 :خريطة ملكان املخزن 
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