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هذا الكتاب 

�أذهان  وال  كثيرً� عن م�سامع  بعيدًة  �لكتاب  تكن مو�سوعات هذ�  لم 
مقاتلي �سر�يا �لقد�س، لقد �سمعو� معظمها وقر�أو� �أكثرها وناق�سو� كثير� منها 
ولكن �لذي يرونه جديد� في هذ� �لكتاب هو �جتماع هذه �لمو�د �لتي يعرفون 
�لمبنى، م�سمومة في ن�سق  �لمعنى وفي  و�لتي ال يعرفون، مو�د جديدة في 
و�حد، ي�سبطها ويفتح �آفاقها، يطرح �لفكرة ويقر�أ �لو�قعة، وي�ساأل ويجيب 
�سئلة معلقة بانتظار �الإجابة في حاالت، دعوة ملحة  في حاالت ويبقي بع�س �الأ
�إلى �لم�ساركة وتعميق لل�سوؤ�ل يحلل ويقيم وير�سد، ويطالب باالنتباه. فهناك 
�لعدو �لماكر وقد قدم غازيا من ور�ء �لبحار و�تخذ لكيانه �لهمجي موطئ 
قدم يتحرك عبره في �التجاهات وي�سمم حوله كل �لميادين، وقد �سلح بكل 
�أدو�ت �لفتك ومار�س كل �أ�ساليب �لقتل وكل طرق �الغتيال، معباأ حتى �لنخاع 
�سود �لمتاأجج، حقد يمتد �إليهم خيطه من �إبلي�س ذ�ته حين قال لرب  بالحقد �الأ
�لعالمين �أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. �إنه خيط جهنمي يلقي 
باآثاره لي�س فقط على فل�سطين، �أر�سنا �لمباركة بل على عموم �لمنطقة، على 
مة �لثالثة  مة �لم�سلمة ومهوى �أفئدتها، حيث م�ساجد �الأ بالد �لعرب قلب �الأ
ق�سى،  �لتي ت�سد �إليها �لرحال �لم�سجد �لحر�م و�لم�سجد �لنبوي و�لم�سجد �الأ

مة و�لمنطقة. حيث غر�س �ليهود رمحهم �لناري �لملتهب في قلب �الأ
وهذ� �لكتاب و�إن تنوعت مو�سوعاته وتعددت ف�سوله فهو في مغز�ه 
�لت�ساوؤالت  باب  و�إطالق  �لفل�سطيني  �لع�سكري  �لفكر  ثارة  الإ �لنهائي دعوة 
و��سعا في هذ� �لحقل �لبكر ن�سبيا، بالعالقة مع �لو�قع �لفل�سطيني �لخا�س، 



�سالمية خا�سة باتجاه �لك�سف  م�ستهديا بر�سيد �لتجربة �لعالمية عامة و�الإ
عن م�سادر �لفعل و�لفعالية في �لو�قع �لفل�سطيني ومكوناته. 

لذ� نرى �لكتاب ينقلنا من ف�سل �إلى �آخر ومن نقلة �إلى �أخرى لكي 
ول نر�ه قد �ت�سم بالطابع �لنظري  يقدم لنا هذ� �لمغزى، ففي �لف�سل �الأ
�لف�سل  هذ�  في  �لعناوين  تعددت  وقد  بعده.  لما  تمهيد�  �لحرب  لم�ساألة 
لتظهر لنا تنوع �ال�ستر�تيجيات �لتي تدور حول �لحرب وطرق ممار�ستها.
لدينا في  و�سعا خا�سا  تكت�سب  �لتي  �لحروب وخا�سة  �أنماط هذه  وكذلك 

�إطار �ل�سر�ع مع �لعدو �ل�سهيوني.
وكان هذ� �لف�سل تمهيد� للف�سل �لثاني �لذي قدم لنا �أفكار� وتحليال 
وحول  �سر�ئيلي«  »�الإ �لعقل  في  �لحرب  �إد�رة  م�سالة  حول  �أي�سا  و�إر�ساد� 
�إ�ستر�تيجيته �لهجومية وما قد ي�سيبها من �لتغيير�ت و�لتطوير�ت في �سياق 
��ستخال�س �لعبر و�لدرو�س عبر تطبيقها على �أج�سادنا ومدننا وقر�نا. كيف 
يخطط �لعدو وكيف ير�سم ��ستر�تيجياته وكيف ينفذ تكتيكاته وتطبيقاته، 
يقدمها لنا هذ� �لف�سل بطرحه كممار�سة عملية ونماذج تطبيقية �لحرب �لتي 
�سنها جي�س �لعدو على كل من جنوبي لبنان وعلى قطاع غزة، مبينا لنا �أين 

مكامن قوته ونقاط �سعفه و�أين م�سادر قوتنا ومجاالت تفوقنا.
لقد تم في هذ� �لف�سل ب�سكل مقت�سب »لكن على قدر من �ل�سمول« 
هذه  تناول  وكان  و�لتقويم.  و�لقر�ءة  بالتحليل  �لحروب  هذه  ظو�هر  �أهم 
�لحرب  �أن  وهو  �لثالث  �لف�سل  عليه  �سيدور  لما  �سرورية  مقدمة  �لحروب 
قادمة و�أن �لكيان �ل�سهيوني وجي�سه و��ستر�تيجيه يعملون ليل نهار على توفير 
كل م�ستلزمات �سن هذه �لحرب وتالفي نو�ق�س �لحروب �ل�سابقة. فالحرب 



�سر�ئيلية« على غزة م�ساألة وقت، و�أن على مقاتلي �ل�سر�يا �ال�ستعد�د حقا  »�الإ
لخو�س معارك هذه �لحرب �لقادمة، و�أن عليهم قبل غيرهم توفير �سروط 

�سر�ئيلية« �لقادمة على غزة.  �إف�سال خطط وتكتيكات و�أهد�ف �لحرب »�الإ
و ينتهي �لكتاب بف�سلين �لر�بع �لذي يقدم �لمجموعة كت�سكيل قتالي 
ن تخو�س بها كافة �أنو�ع �لقتال �لكال�سيكي وحرب �لع�سابات  عملياتي ي�سلح الأ

ففيها من �لمرونة ما ي�سمح لك با�ستخد�مها كت�سكيل عملي وو�قعي. 
�أما �لف�سل �لخام�س فيتطرق �إلى �لقيادة �لتي يتوقف عليها كل عمل 
ناجح �أو فا�سل فمن دون قيادة ناجحة. قيادة تمثل �لقدوة �لح�سنة لجنودها 

ومروؤو�سيها ال يمكن لهذه �لقيادة �أن تحقق ن�سرً� على هذ� �لعدو.
اأخيرًا: نحن نقدر �سعف قدرتنا �لع�سكرية �أمام قدرة هذ� �لعدو، 
�لع�سكرية  وعلومنا  ومعارفنا  �لقتالية  و�سائلنا  تجديد  على  قدرتنا  ولكن 
قدرتنا  فاأن  وعليه  وتكتيكيًا،  تكنولوجيًا  �لمتفوق  �لعدو  هذ�  مو�جهة  في 

�لتجديدية �ستعمق تجربتنا وخبرتنا وخططنا في مو�جهة �لعدو.
عدونا ي�سعى �إلى تدمير قدرتنا وتحطيم �إر�دتنا، يجب �أن ال نمكنه من 
ذلك، و�أن نحرمه من تحقيق هذ� �لهدف، عليه �أن يعلم �أنه يو�جه مقاتلين �أ�سد�ء 
�أذكياء موؤمنين ع�سيين على �لك�سر، و�سائلنا و�سمودنا و�سجاعتنا �ست�ستنزف 
هذ� �لعدو في معارك طويلة ال تحقق لهذ� �لعدو ح�سمًا يتمناه ون�سرً� ي�سعى �إليه، 
مل �إلى رف�س �لهزيمة  �سيقاتل من هم �أطول نف�سًا منه، مقاتلين تحذوهم �لثقة و�الأ

و�لتر�جع، �إنهم مقاتلون يتطلعون �إلى �لن�سر �لقادم باإذن �هلل.
لذ� كان هذ� �لكتاب
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ْعَر�ِب �أَن  َن �لأَ ْهِل �ْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم مِّ َما َكاَن ِلأَ

ْف�ِسِه  �ُسوِل �لّلِه َوَل َيْرَغُبوْ� ِباأَنُف�ِسِهْم َعن نَّ ُفوْ� َعن رَّ َيَتَخلَّ

ٌة ِفي  ٌب َوَل َمْخَم�سَ يُبُهْم َظَماأٌ َوَل َن�سَ ُهْم َل ُي�سِ َذِلَك ِباأَنَّ

اَر َوَل َيَناُلوَن  وَن َمْوِطًئا َيِغيُظ �ْلُكفَّ �َسِبيِل �لّلِه َوَل َيَطوؤُ

نَّ �لّلَه َل  �إِ اِلٌح  لَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل �سَ ْياًل �إِ ِمْن َعُدوٍّ نَّ

ِغيَرًة  يُع �أَْجَر �ْلُمْح�ِسِنيَن )120( َوَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة �سَ ُي�سِ

ِلَيْجِزَيُهُم  َلُهْم  ُكِتَب  لَّ  �إِ َو�ِدًيا  َيْقَطُعوَن  َوَل  َكِبيَرًة  َوَل 

�لّلُه �أَْح�َسَن َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَن�

B
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إهداء
�إلى �سهد�ء فل�سـطين...

�إلى كل قطرة دٍم �أُريقت على تر�بنا �لغـالي
�إلى �أ�سر�نا �لر�زحين خلف ق�سبان �ل�سـّجان

�إلى من �أوقفو� �أنف�سهم لمقارعة �لمعتــدين
�إلى من نذرو� �أنف�سهم لتحرير فل�ســـطين

متحملين في �سبيل ذلك جهد �لتعليم و�لتدريب
خـالق يمان وثبات �لعقيدة ورفعة �الأ بقوة �الإ

�إلى مقاتلي �سر�يا �لقد�س

�الإعالم �لحربي - �سر�يا �لقد�س
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تقت�سر  وال  بالمفارقات،  حافل  غريب،  عالم  �لفل�سطيني  �لعالم 
�أ�سا�سي  �سف على ما هو  مور بل لالأ غر�ئبه ومفارقاته على �لثانوي من �الأ
منها. فمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية �لتي �أ�س�ست عام 1964 وجدت لغر�س 
ر��سي �لفل�سطينية �لتي �حتلها �ل�سهاينة عام 1948، ولكن لكي  تحرير �الأ
تتجلى �لمفارقة باأكمل �أوجهها، قامت هذه �لمنظمة، وللدقة هذه �لمنظمة 
�لهيمنة عليها وعلى موؤ�س�ساتها و�سودرت وجيرت قر�ر�تها من  �لتي تمت 
قبل حركة فل�سطينية �أي�سا، للمفارقة، نادت عاليا برفع ر�ية �لكفاح �لم�سلح 
لتحرير فل�سطين وو�سمت هويتها �أي�سا بكلمة �لتحرير، قامت هذه �لمنظمة 
تكري�س  على  بالتوقيع  )�لتحرير(  كمنظمة  �لمعلنة  هويتها  من  وبال�سد 
ر��سي �لمحتلة باالعتر�ف بالكيان �ل�سهيوني  �الحتالل �ل�سهيوني لتلك �الأ

�لقائم على تر�بها. 
لتاأ�سي�س  �لفل�سطيني،  �لوطني  للعمل  �لمعلن  �لو��سح  �لهدف  كان 
تم  قد  �أي�سا،  وللمفارقة  لكن،  �لمغت�سبة  ر�س  �الأ تحرير  �لتحرير  منظمة 
�النزياح تدريجيا، بتعمد وق�سد ودون عو�ئق جدية، باتجاه �إحالل �لدولة 
ريحا �أو غزة �ن تكون دولة  ومفهومها - وهو مفهوم نظري مطاط ليت�سع الأ
ر�س �لتي  ركان دون �إخالل بمفهوم �لدولة- بدال من �الأ تامة �لمقومات و�الأ
ر�أ�س  من  و�لخ�سنة  �لناعمة  باليد  وم�سكها  لم�سها  �لو�حدة  حدودها  لها 

�لناقورة �إلى رفح ومن �لبحر �إلى �لنهر.
�ل�ساحة  في  �إال  كله  �لعالم  في  تجدها  لن  �أخرى  مفارقة  ولعل 
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و�سعت  �إن  ما  �لتحرير(  )منظمة  وليدة  هي  �لتي  فال�سلطة  �لفل�سطينية، 
�لتي  م  �الأ ومو�قع  و�أع�ساء  وظائف  تلتهم  �أخذت  حتى  �لعدو  مع  باالتفاق 
ر�حت  بل  �لمقاومة  تجريم  تتوقف عند حد  ولم  �لتحرير  �أنجبتها منظمة 

مني مع �لعدو لم�سالحه و �سد �أبناء �سعبنا. تن�سق على �لم�ستوى �الأ
�ل�سياق ونظر� لكون هذ� �لكتاب يدور حول �سوؤون �لحرب  وفي هذ� 
مفارقة  طرح  منا�سبا  يكون  ربما  �لقد�س،  �سر�يا  مقاتلي  ويخاطب  و�لقتال 
في  وتكر�ر�  ترد�د�  �أكثر  هما  كلمتين  من  هناك  تكن  لم  �أخرى،  متو��سعة 
�أدبيات و�أحاديث �لقوى و�لف�سائل �لفل�سطينية �لم�سلح �لمقاتلة �أكثر من كلمة 
�إ�ستر�تيجية و�أكثر من كلمة تكتيك. و ال يجد �لمر�قب لديه �أدنى ريب في �أن 
هذه �لقوى و�لف�سائل قد �نتهت منذ زمن بعيد من �سياغة نظريتها وعقيدتها 
ووفقا  �لخا�سة  فل�سطين  ظروف  من  �لم�ستمدة  �أركانها  و�أحكمت  �لقتالية، 
�سف وللمفارقة فاإن هذ� �أمٌر لم يحدث. �إذ بالرغم من �لبطولة  هد�فها. ولالأ الأ
قو�ت  مو�جهة  في  �لفل�سطيني  �ل�سباب  من  الف  �الآ �أبد�ها  �لتي  و�ل�سجاعة 
�لعدو �ل�سهيوني و�أمنه، فاإن ذلك قد جرى وفقا لقاعدة �الرتجال و�لعفوية 
ولي�س وفقا لمنظور قتالي محكم يهدف �إلى زعزعة �أ�س�س �لكيان �ل�سهيوني 

با�ستهد�ف نظام حياته �ليومية وقو�ته �لعاملة و�سوال �إلى تفكيكه و�إز�لته.
غر�ئب ومفارقات جرت وتجري و�ستجري على �ل�ساحة �لفل�سطينية، 
بم�ساحة جبل من  تقا�س  وال  متو��سعة  �لجغر�فية  �ساحتها  كانت  و�إن  فهي 
�ل�سعبية  �إ�ستر�تيجية حرب �لتحرير  �أخذنا منه �سعار  جبال �ل�سين �لذي 
زمنا، �إال �أن فل�سطين، هذه �لم�ساحة �لجغر�فية �لمتو��سعة �إنما هي قلب 
تاريخها  طيات  بين  تحتوي  تاريخيا،  �لعالم  وعمق  ��ستر�تيجيا،  �لعالم 
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تر�بها  ويتر�ءى على  و�لوجود  و�لهوية  �لح�سارة  �ل�سنين من  �آالف  وثناياه 
ن�سان، وفي وقائعها تتجلى حقائق  كل ما هو ثمين ونبيل في حياة �لعالم و�الإ
�لعالم ورغبتهم في  �سياطين  �إدر�ك  �إن  و�ل�سالح.  و�لف�ساد  و�لخير  �ل�سر 
حق  على  و�لكذب  لالفتر�ء  يدفعهم  جميعًا  و�لب�سر  �لعالم  على  �لت�سّيد 
فل�سطين و�أهلها، يدفعهم �لوهم، باإمكان �لتربع كذبا و�فتر�ء على تر�ثها 
�إن�ساء  تم  لما  و�إال  ثناياه،  في  و�لتحريف  �لتزييف  معاول  باإعمال  �لنبيل 

�لكيان �ل�سهيوني عنوة وعنفا وطغيانا. 
�لفل�سطينية،  �ل�ساحة  في  و�لمتو��سلة  �لكثيرة  �لمفارقات  ولتعليل 
للهيمنة  �لمطلق  ونزوعهم  وحلفائهم  �ل�سياطين  هوؤالء  ذكر  يكفينا  ربما 

وتاأثيرهم في �لعالم حتى تغدو �لمفارقات غير مفارقات. 
خبر�ت  من  جهده،م�ستفيد�  تركيز  يحاول  �أيدينا  بين  �لذي  و�لكتاب 
مم و�ل�سعوب �لحربية، ومتلم�سا طريقه �إلى �لك�سف و�لت�سدي لمفاعيل  وتجارب �الأ
�سر�ئيلي« في �لمنطقة، �أماًل  �لحرب و�أوجهها تلك �لتي �أ�سعلها �ختر�ع �لكيان »�الإ
�سر�ئيلية« �لقادمة  في �أن ي�سهم في تطوير ��ستجابة مرنة ومكافئة للحرب »�الإ
�لفل�سطيني  ن�سان  وباالإ باهلل  �لثقة  على  غزة،�عتماد�  على  �لقادمة  وخا�سة 

وخو��سه �لفطرية و�لمكت�سبة عامة وعلى مقاتلي �ل�سر�يا خا�سة.
تلو  �لتاأكيد  �إلى  بنا  يدفع  خير  �الأ مغز�ه  في  �لكتاب،  و�أخير�،هذ� 
ولوية لدى مقاتلي �سر�يا �لقد�س و �سائر مجاهدي فل�سطين  �لتاأكيد باأن �الأ
هو �لقتال و�لجهاد لتفكيك �لكيان �ل�سهيوني »�إ�سر�ئيل« و�إز�لته من �لوجود 

وتحرير �أر�س فل�سطين تحريرً� تامًا من دن�س �الحتالل �ليهودي.
عالم الحربي - �سرايا القد�س الإ
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الحرب

ُروَن� كَّ ُهْم َيذَّ ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ ُهْم ِفي �ْلَحْرِب َف�َسرِّ ا َتْثَقَفنَّ مَّ َفاإِ

نفال: 57( )�الأ
قال ر�سول �هلل )(: »و�علمو� �أن �لجنة تحت ظالل �ل�سيوف«

)�لبخاري 2818(
و�ل�سجاع حي  بال�سيف  يقتل  �أن  قبل  بالخوف  مقتول  »�لجبان  قول: 

و�إن خانه �لعمر وحا�سر و�إن غيبه �لقبر«.
�لحرب م�ستمرة، وقتالنا م�ستمر، لن نتوقف باإذن �هلل، نتعلم ونخو�س 

�لتجربة، ونقاتل �إلى �آخر رمق، نظل �سائرين ولن نركع.
وتهور  بخفة  �لحرب  مع  تتعامل  ال  و�لموت،  �لحياة  ميد�ن  �لحرب 

عليك ��ستباقها باإجر�ء�ت توؤدي �إلى ت�سهيل تحقيق �لن�سر.
و�لعمل �لحربي عمل جماعي ير�عي �إمكانات ومهار�ت �أفر�ده لذلك علينا 

�إخ�ساع مهار�تنا و�نفعاالتنا وتناق�ساتنا �لفكرية �أمام �لعقل و�ل�سالح �لعام.
�لعمل  تعلم  يمكن  وال  مهارته.  و�إتقان  تدريبًا  يتطلب  فن  �لحرب 

�لع�سكري �إال بالتجربة.
هزيمة  عامل  وت�سكل  �لجيو�س  قدر�ت  ت�ستنزف  �لطويلة  فالحرب 
لحرب  �لعدو  فا�ستدر�ج  حالتنا  في  و�أما  �لمقاتلين،  معنويات  على  وتوؤثر 

��ستنز�ف تكون ل�سالحنا �أكثر من �سالحه.
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و�أخيرً� هناك نظرية يتبناها »ليدل هارت«)1( نقلها عن »نابليون«)2( 
»وفو�س«)�( تقول »�إن �لهزيمة تتقرر في عقول �لقيادة �لمقاتلة، ومعنوياتها 

ولي�س بعدد �لقتلى في �لمعركة«.
ثانياً – تعريف الحرب:

�لحرب: علم في در��سته ومنهجه وفن في �لتطبيق.»مارك�س«)4(  -
بقوة  �سيا�سية  لتحقيق مقا�سد  دولتين،  بين  نا�سب  قتال  �لحرب:   -
�ل�سالح، و�لحرب و�سيلة �سيا�سية ال غاية، و�آخر �سهم في �لجبهة �ل�سيا�سية، 

خرى. وال يلجاأ �إليها �إال بعد �أن تف�سل جميع �لو�سائل �ل�سيا�سية �الأ
�لحرب: عمل من �أعمال �لعنف ولي�س هناك حدود للتعبير عن هذ�   -
خر، ومن هنا ينتج عمل  �لعنف، فكل خ�سم من �لخ�سمين ي�سع قانون �الآ

مور �إلى �لحدود �لق�سوى. »كالوزفيتز«)5( متبادل، ي�سعد �الأ
علم الحرب:

ونو�ياه،  وقدر�ته  �لعدو  قوة  لنقاط  ممكن  فهم  �أكمل  �كت�ساب  هو 
وتقويم  عليها،  �لقتال  �سيحدث  �لتي  ر�س  لالأ �لكافية  �لدر��سة  و�إعطاء 
عد�د �لكافية »�أهمية �الحتياط«،  متطلبات �لمو��سالت وم�ساندة �لقو�ت باالأ

1  ليدل هارت: ) 1895 – 1970 ( موؤرخ ع�سكري ومنظر ��ستر�تيجي بريطاني.
2  نابليون: ) 1769 – 1821 (�إمبر�طور فرن�سا و قائد �أعلى للجيو�س �لفرن�سية من �أ�سهر 

وروبي. �لقادة �لع�سكريين في �لتاريخ �الأ
لمان عند نهر مارن  �  فو�س: قائد ع�سكري فرن�سي ) 1851 -1929 ( هو �لذي �أوقف �الأ

ولى. عام 1914 في �لحرب �لعالمية �الأ
4  مارك�س: )1818 – �188 ( فيل�سوف و �سيا�سي و منظر �جتماعي �ألماني، �ألف �لعديد 

من �لكتب �أهمها ر�أ�س �لمال هو موؤ�س�س �لفل�سفة �لمارك�سي.
5  كالوزفيتز: قائد برو�سي ) 1780 – 18�1 ( هو موؤلف �أ�سهر مرجع ع�سكري في �لتاريخ « عن �لحرب «.
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لدى  و�لقدر�ت  �سلحة  �الأ مع  �ل�سديقة  و�لقدر�ت  �سلحة  �الأ مقارنة  عليك 
�لعدو. »تومي فر�نك�س)6(«

ثالثاً - اأهداف الحرب:
تدمير �لقو�ت �لع�سكرية �لمعادية.  -

�حتالل �أر��سيه.  -
تحطيم �إر�دة �لعدو.  -

��ستنز�ف قوة �لعدو و�إجها�سها.  -
رابعاً - مبادئ الحرب:

�لمفكرون  عليها  ��سطلح  �لتي  �لحرب  مبادئ  من  �لعديد  هناك 
�لع�سكري �لحديث و�لقديم، ونحن  �لتاريخ  �لع�سكريون على مد�ر  و�لقادة 
من  �أكثر  لنقترب  �لمبادئ  هذه  من  عدد  بتحديد  قمنا  �لدر��سة  هذه  في 
على  ولنكون  �ل�سهيوني،  �لعدو  هذ�  مع  نخو�سها  �لتي  �لع�سكرية  �لتجربة 

در�ية وعلم باأ�سول �لحرب م�ستفيدين من هذ� �لعلم.
مبادئ �لحرب تقول لنا كيف نقاتل، �أما �لقو�نين فاإنها تقودنا �إلى 

تحديد �لهدف ب�سورة فعلية و�إلى �لقدرة على �لقتال.
اأوًل: مبداأ الهدف

�أخرى هو  بعبارة  له هدفًا،  يقال  �إليه  �لو�سول  �لتعريف: ما يق�سد 
ت�سور �أمر ما ينبغي �أن تح�سد له كافة �لجهود الحقًا للو�سول �إليه.

مريكية، �سارك في  6  تومي فر�نك�س: مو�ليد 1945 �لقائد �لعام – �لقيادة �لمركزية �الأ
مريكي في  حرب عا�سفة �ل�سحر�ء ال�سترجاع �لكويت من قب�سة �سد�م، قاد �لجي�س �الأ

�لحرب على �أفغان�ستان عام 2002 و حرب �لخليج �لثالثة �سد �لعر�ق عام �200.
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�آلياته  وتدمير  �لعدو  قو�ت  هزيمة  هو  للحرب  �لنهائي  فالهدف 
ولى  �الأ �للبنة  هو  �لمبد�أ  �أنف�سهم، هذ�  من  �لقتال  رغبة  و�نتز�ع  �لحربية، 

خرى. و�أ�سا�س �لمبادئ �الأ
بقية �لمبادئ خا�سعة لمبد�أ �لهدف، وبمعزل عن �لهدف لن يكون 

لبقية �لمبادئ مفهوم �أو معنى.
يكون  �أن  على  وو��سحًا،  كاماًل  �لهدف  نحو  تتوجه  �لعمليات  جميع 

منا�سبًا في �لوقت عينه وب�سكل عقالني ومنطقي مع �لقدرة �لقتالية.
هد�ف: �أنو�ع �الأ

إ�ستراتيجية: اأ - اأهداف ا
�ستر�تيجية قابلة للتق�سيم �إلى �أهد�ف �سغيرة ي�سهل �لو�سول  هد�ف �الإ �الأ
�إليها وتمهد �لطريق للو�سول �إلى �لهدف �لكبير. وهذ� �أمر طبيعي ال مانع من 

�للجوء �إليه، بل قد يكون �سرورة �أ�سا�سية ولكن يجب �النتباه �إلى نقطتين:
مكان و�أن يكون طريق  هد�ف �سغيرة قدر �الإ 1 - ينبغي �أن تكون �الأ

�لو�سول �إلى �لهدف �لكبير �أق�سر.
هد�ف �ل�سغيرة  2 - عدم �إغفال �لهدف �لنهائي مطلقًا، بمعنى �أن �الأ
ويهمل  �لهدف،  ت�سبح هي  �أن  ال  �لكبير  �لهدف  �إلى  للو�سول  و�سيلة  تكون 

�لهدف �لنهائي.
ب - اأهداف تكتيكية: 

هد�ف  هد�ف �لتي ن�سعى من خاللها لتطبيق وتنفيذ �الأ هي ذ�ت �الأ
�ستر�تيجية. �الإ

�سروط �ختيار �لهدف:
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1- �أن يكون محددً�.
2- قاباًل للتحقيق.

�- قاباًل لالحتفاظ به.
همية �لمطلوبة. 4- �أن يملك �الأ

يجب �أن نولي هذ� �لمبد�أ �أهمية كبيرة فاختيار �لهدف لي�س معزواًل 
عن قدر�تنا و�إمكاناتنا. 

فعندما يقول �لمبد�أ �أن يكون �لهدف منا�سبًا وعقالنيًا ومنطقيًا مع 
�لقدرة �لقتالية، فهذ� يعني �أن �أي هدف نختاره ونعمل عليه يجب �أن ال ُيبِعد 

هذ� �لخيار عن �سميم هذ� �لمفهوم.
ن�سعى  �أولويات  هد�ف، فهناك  �الأ �ختيار  ولوية في  �الأ نر�عي  كذلك 
دومًا �إلى �لعمل عليها ح�سب �لحاجة لها، وح�سب ترتيب �أهميتها، فال نختار 
ولوية يعود �إلى طبيعة  �أهد�فًا ال تر�عي �أولوية ظروفنا وحاجاتنا، وقيا�س �الأ

�لبر�مج �لتي تعمل عليها �ل�سر�يا وفق روؤيتها ومفهومها للبناء و�لتطوير.
ثانياً- مبداأ الح�سد: 

ِه َذِلُكْم  - �ْنِفُرو� ِخَفاًفا َوِثَقاًل َوَجاِهُدو� ِباأَْمَو�ِلُكْم َو�أَْنُف�ِسُكْم ِفي �َسِبيِل �للَّ

ْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن� َخْيٌر َلُكْم �إِ

)�لتوبة 41(
�لمبد�أ حيث  هذ�  على  بالقتال عمل   )( للر�سول �أُذن  عندما   -

ح�سد كل من هو قادر على حمل �ل�سالح للقتال.
 :)( �ل�سيباني  حارثة  بن  للمثنى  �سمح  )(عنه  عمر   -
»�أن ي�سم ن�سارى �لعرب من تغلب وبني �لنمر �لذين قاتلو� قتااًل �سجاعًا 
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�سالم وعاد �إليه  نادرً� خالل قتاله في �لعر�ق، و�سمح كذلك لمن �رتد عن �الإ
�أهمية �لح�سد و�ال�ستفادة  �لقتال، وهذه داللة عظيمة على  �أن ي�سارك في 
�لتي  معاركك  في  وحلفائك  �أ�سدقائك  ولدى  لديك  �لتي  �لقوى  كل  من 

تخو�سها«. 
يخرج  ولم  �ل�سالح  حمل  على  قادر  هو  من  على  �سالم  �الإ وغّلظ    -

للحرب.
َطُهْم َوِقيَل  ُه �ْنِبَعاَثُهْم َفَثبَّ ًة َوَلِكْن َكِرَه �للَّ و� َلُه ُعدَّ َعدُّ َوَلْو �أََر�ُدو� �ْلُخُروَج َلأَ

�ْقُعُدو� َمَع �ْلَقاِعِديَن�

�لتوبة »46«
�أن يجتمع في  »�إن كل فن �لحرب يمكن تلخي�سه في مبد�أ و�حد وهو«   -

جبهة و�حدة قوة �أكبر من قوة عدوك« نابليون
خذ دورها  »�سرورة جلب غالبية �لجي�س باإجر�ء�ت �إ�ستر�تيجية تباعًا، الأ  -

في �لمناطق �لحا�سمة في م�سرح �لحرب«. جوميني.)7(
�سد  �لتركيز  هذ�  يكون  �أن  على  �لجهد«  »تركيز  �لمبد�أ  هذ�  »�أُ�سّمي   -
�لقوة �لرئي�سية للعدو وتحقيق �لن�سر في �لمعركة في م�سرح �لعمليات« 

كالوزفيتز.
- ال ينح�سر ح�سد �لقوى بالوحد�ت �لقتالية »عنا�سر �لمناورة« بل ي�سمل:

1- قيادة قوية، وتفوقًا على �لعدو.
2- عنا�سر لوج�ستية »نقل، �سحة، دعم،...«

له   ) 1869 – �لفرن�سي ) 1779  �لجي�س  �سوي�سري عمل في  7  جوميني: قائد ع�سكري 
كتابات في �لحرب منها « �لموجز في فن �لحرب«.
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�سارة، �لهند�سة..« �سناد �لقتالي»مدفعية، �سالح �الإ �- عنا�سر �الإ
�لح�سد: • تعريف 

جمع �أكبر قوة ممكنة من �لجنود و�لعتاد في مو�جهة �لعدو، هذ� مبد�أ   -
�أ�سا�س في �لحروب وُطِبق في �لحروب �لقديمة و�لحديثة.

زمان  في  �لعدو  مع  قيا�سًا  �لمتفوقة  �لقتالية  �لقدرة  و��ستخد�م  جمع   -
ومكان منا�سبين، وذلك با�ستهد�ف نقطة �سعيفة في جهاز �لعدو، تتيح 

فر�سة هزيمة قدرته �لقتالية.
�لمبد�أ:  هذ�  • قو�نين 

1- ال ين�سح بالقتال حين تو�جه قوى متفوقة.
قو�ت  ولكنها قريبة من  كبيرة  قوة غير  تو�جه  بالقتال حين  ين�سح  2- ال 

موؤ�زرة.
�- ال ين�سح بالقتال حين تو�جه قوى غير معزولة ومح�سنة جيدً�.

ثالثاً- مبداأ اقت�ساد القوى:
�إن �لطرف �لذي يعاني في �سر�عه خلاًل ��ستر�تيجيًا في تو�زن �لقوى 
مع �أعد�ئه، عليه �أن يح�سب لهذ� �لمبد�أ ح�سابًا تعوي�سيًا كبيرً�، قلة �لعديد، 
يجيد  �أن  �لطرف  هذ�  على  تحّتم  �للوج�ستية،  �لم�سادر  قلة  �ل�سالح،  قلة 
��ستخد�م هذ� �لمبد�أ مبتعدً� عن �لهدر و�سوء ��ستخد�م قوته، فاالقت�ساد 
�أف�سل  �إلى و�سع  لينتقل  نقاط �سعفه،  �لكثير من  ي�ساعده في حل  بالقوى 
يليق  توظيفًا  �لمبد�أ،  هذ�  لتوظيف  ما�سة  في حاجة  نحن  �أعلى،  وجهوزية 
للمقاتل،  فنح�سب  �لن�سر،  تحقيق  على  و�إ�سر�رنا  بد�ع  �الإ على  بقدرتنا 
حو�ل  �لطلقة، �لقذيفة، �ل�ساروخ، �ألف ح�ساب، وال ن�سمح باأي حال من �الأ
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مكانات بعيدً� عن �سو�بية توظيفها �ل�سليم. بتبديد هذه �الإ
فاقت�ساد �لقوى هو �لح�سول على �أف�سل نتائج باأقل حد ممكن من 

�لجهد و�لقو�ت.
�لحرب،  �أمد  �إطالة  من  �الحتماالت  كافة  مو�جهة  على  و�لعمل 
كافة  ومو�جهة  �لمعركة  طو�ل  �أ�سلحتك  وكفاءة  قدرة  على  �لحفاظ  �أو 

�لمفاجاآت، �لم�ستجد�ت في �لمعركة.
بال  منها  جزء  ترك  وعدم  �لقوى  كل  تعاون  على  يوؤكد  �لمبد�أ  هذ� 
حربة،  في  منها  �ال�ستفادة  دون  قو�ته  بع�س  يترك  �لذي  فالقائد  عمل، 
�سوء  من  �أخطر  �لقو�ت  وتبديد  �سيئًا،  ��ستخد�مًا  قو�ته  ي�ستخدم  قائد 

��ستخد�مها. 
ن  وما د�م ينبغي �لعمل، فالبد من ��ستباك كل �لقو�ت في �لقتال، الأ
��ستر�كها يدمر جزءً� من قو�ت �لعدو ويخرجها من د�ئرة �لالعمل �لذي 

يجعلها في حكم �لم�سلولة.
هذ� �لمبد�أ ياأخذ فعاليته ودوره عندما تاأخذ �لحرب وقتًا طوياًل في 

��ستمر�رها �أو تاأخذ �سكاًل ��ستنز�فيًا.
و�آخر  طلقة  باآخر  يحتفظ  من  �لمعركة  »يك�سب  �لع�سكريون  يقول 

مقاتل«
عندما تكون مدة �لخطر طويلة تجعل �أف�سل �قت�ساد للقوى عاجزة 
و�حدة  ب�سربة  يتركز  �أن  �لقوى  توتر  على  فاإن  �لهدف،  �إلى  �لو�سول  عن 

يائ�سة.
�قت�ساد في �لقوة وهو تحذير �سد ترك �أجز�ء من �لقوة �لرئي�سية 
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تها للحماية �سد تهديد من عدو بعيد. تقف بُكليَّ
�لقديمة و�لحديثة ويزد�د  �أهمية فعالة في �لحروب  له  �لمبد�أ  هذ� 
�حتياطية  قوى  تنظيم  فكرة  وّلد  ما  وهذ�  �لزمن،  عليه  مر  كلما  �أهمية 
�أكثر من �لهجوم على �لرغم  للقتال، لها فعالية كبيرة في �لدفاع  جاهزة 

من �أهميته في �لهجوم.
رابعاً- الهجوم والدفاع

�ل�سكل  هو  �لهجوم  �لحرب،  في  قوى  �الأ �ل�سكل  �لدفاع  »يعتبر 
�سعف«. »كالوزفيتز« �الأ

»على طالب �لدفاع �أن ي�سع في ن�سب عينيه �النتقال �إلى �لهجوم، 
للن�سر«  وقابلية  و�سرعة  زخمًا  �لدفاع  �سيعطي  �لهجوم  �إلى  �لتحول  ن  الأ

»كالوزفيتز«. 
نها  نقطة �لتحول هذه تتطلب من �لقائد عبقرية خا�سة الكت�سافها الأ
قادر  �أنه  ي�سعر  �لهجوم في لحظة  �لدفاع  ي�سن  �لميز�ن عندما  كفة  تقلب 

على �لتفوق على �لمهاجم وك�سب �لمعركة.
�للحظة  في  �لم�ساد  للهجوم  تحول  �إذ�  �إال  حربًا  يك�سب  ال  �لدفاع 

�لمنا�سبة.
»�إن �سكل �لحرب �لدفاعي هو بحد ذ�ته �أقوى من �ل�سكل �لهجومي« 

كالوزفيتز
�أح�سن رد فعل من وجهة �لمبادئ �لع�سكرية، هو رد فعل �لمد�فع ال 

رد فعل �لمهاجم �لذي �ندفع في معركة ال م�سير لها.
ر�س، �لمكان« و�لهجوم  للدفاع غر�س �سلبي هو �لمحافظة »على �الأ
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له غر�س �إيجابي وهو »�الحتالل« فاالحتالل ي�ساعف من مو�ردنا �لحربية 
�ل�سكل  �لدفاع  فاإذ� كان  ر�س ال يفعل ذلك،  باالأ �لخا�سة، ولكن �الحتفاظ 
�أننا نلجاأ  قوى للحرب و�أن هدفه �سلبي وهو �الحتفاظ، فمن �لم�سلم به  �الأ
�إليه �إذ� ��سطررنا �سعفًا لذلك، و�إن من �لو�جب �لتخلي عنه عندما نح�س 

بكفاية قوتنا لتحقيق هدف �إيجابي.
»�لبدء بالدفاع و�النتهاء بالهجوم هو تطور طبيعي في �لحرب«.

و�لتي  �ل�سربات  ل�سد  �إال  فيها  �النت�سار�ت  تفيد  ال  �لتي  �لحرب 
ال نحاول فيها رد كل �سربة ب�سربة مماثلة، فهذه �لحرب حرب �سخيفة، 
�لتد�بير  كل  في  »�ل�سلبية«  �لطلق  �لدفاع  فيها  ي�سود  �لتي  كالمعركة 

�لمتخذة.
ال يتمتع �لمهاجم �إال بميزة �لهجوم �لمباغت، بينما يتمتع �لمد�فع 

بمكان مفاجاأة خ�سمه في كل وقت بقوة هجماته و�سكلها.
�لدفاع متمركز على  �لمد�فع،  �أكبر من  بت�سهيالت  يتمتع  �لمهاجم 

موقع دفاعي ثابت.
حركة �اللتفاف يتمتع بها �لمهاجم و�لمد�فع �إال �أن �لهجوم من عدة 
�لمد�فع  ن  الأ منعزلة،  �أجز�ء  مع  �ال�ستباك  �أثناء  �لمد�فع  بها  يقوم  جهات 

يقف في موقف �أف�سل لمفاجاأة �لعدو بقوة هجماته و�سكلها.
�لمد�فع يملك �لعون القتر�به من موؤخر�ته و�سعبه �أكثر من �لمهاجم، 
وينجم تفوقه في مجال مفاجاأة خ�سمه بقوة و�سكل هجماته، وتزد�د �أهمية 
ذلك كلما نق�ست قدرة �لمهاجم على تاأمين �ال�ستطالع و�لك�سف عن نو�يا 

�لمد�فع.
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�إلى  و�لقوي  �ل�سريع  �النتقال  لحظة  هي  �لدفاع،  لحظات  �أروع  �إن 
يدخلها  وال  �لبدء،  منذ  �للحظة  هذه  في  يفكر  ال  �لذي  و�لطرف  �لهجوم 
منذ �لبدء في مفهوم دفاعه، ال ي�ستطيع �أن يفهم تفوق �لدفاع ويظل يفكر 

بطريقة ت�سييق �لعقدة، ال بطريقة حلها.
ر به جيدً� و�لمح�سوب من  »�إن كل فن �لحرب يت�سمنه �لدفاع �لمَفكَّ

كل جو�نبه، يتبعه هجوم �سريع مقد�م« نابليون بونابرت
�لدفاع �ل�سلبي هو �لموت �لذي يتبناه �أي �لدفاع من �أجل �لدفاع.

�إلى  يتحول  �لذي  له،  و�لمخطط  جيدً�  به  �لمفكر  يجابي  �الإ �لدفاع 
هجوم م�ساد هو فعل حا�سم في �لحروب �لحديثة، هذ� �لدفاع يحتاج �إلى 
�أن  كون  �لدفاع،  في  طالة  �الإ عملية  لك�سر  خر  الآ وقت  من  �لهجمات  بع�س 

دفاعك نمطيًا و�سكله معروفًا للعدو في�سهل عليه �ختر�قه.
الدفاع: 

��ستثمار  عبر  ينفذ  عملي  �إجر�ء  كل  عبارة عن  هو  �لدفاع:  تعريف 
للعدو،  للت�سدي  يهدف  وكذلك  �لموجودة،  مكانات  و�الإ �لو�سائل  كافة 

و�لحوؤول دون ��ستمر�ره في تقدمه وتدمير قو�ته �لمهاجمة.
هبة و�ال�ستعد�د على  �لدفاع: عك�س �لهجوم، هو �لتوقف في حالة �الأ

مو�قع قوية محكمة و�نتظار مجيء �لعدو لمقاتلته دفاعيًا.
الدفاع:  • مميزات 

�لدفاع  �كت�سابه.  �أ�سهل من  وهو  �ل�سيء  �لمحافظة على  �لدفاع  غر�س   -1
�أ�سهل من �لهجوم في حال ت�ساوت �لو�سائل لدى �لطرفين.

�سهولة �لدفاع جاءت تف�سيرً� لقولنا �أن �لهجوم �إذ� مر عليه �لوقت لم   -2
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تاأجيل  وكل  �لمد�فع،  لم�سلحة  هنا  �لزمن  عامل  ويتحول  منه  ُي�ستفد 
�لخاطئة ميزة  ر�ء  �الآ �أو  �لغطر�سة  �أو  �لتردد  �أو  �لخوف  ب�سبب  للهجوم 

ُتمَنح للمد�فع.
الدفاع:  • فوائد 

��ستمر�ر �لدعم.  -1
نه على �أر�سه. �لقدرة على �لح�سد الأ  -2

عامل �لوقت ل�سالحه في حال �سموده.  -�
قوة �لتح�سين عند �لدفاع وعمق �لدفاعات عنده ت�سعف �لهجوم.  -4

قوة �لدفاع تمنع �لهجوم من �لو�سول �إلى �لمركز.  -5
�ل�سيطرة  لنا  يتيح  و�لذي  �لحرب،  �إد�رة  في  قوى  �الأ �ل�سكل  هو  �لدفاع   -6

على �لخ�سم ب�سهوله،
• ما هي �لو�سائل �لتي تقي �لمد�فع عندما يمر �لمهاجم بجو�ر موقعه؟

جابة على هذ� �ل�سوؤ�ل �سنورد �لو�سائل �لتالية:  لالإ
ترك �لعدو يمر عن موقعك، ويتجاوز �لموقع دون �اللتحام، وتمكنه من �ال�ستباك   -1

معك، يعطيك فر�سة لمهاجمته من �لخلف �أو من د�خل قو�ته كمفاجاأة له.
باإز�لة مخاوفه  ولى وطماأنة �لعدو  �مت�سا�س قوة �الندفاع �لهجومي �الأ  -2
لت�سهيل  عنده  �ال�سترخاء  من  حالة  و�إيجاد  �لم�ستهدف  �لمكان  من 

�النق�سا�س عليه.
الدفاع:  • اأهداف 

�القت�ساد بالقوى على جبهة و��سعة �أو حرب طويلة �لوقت.  -1
�كت�ساب �لوقت لغر�س تجميع �لقوى وح�سدها، بق�سد �لهجوم.  -2
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�كت�ساب �لوقت بعمليات ثانوية لحين �لتمكن من �لقيام بالهجوم.  -�
ر�س. �الحتفاظ باالأ  -4

�سع�سعة �لعدو �لمهاجم، وزعزعة تنظيمه، قبل �لتحول �إلى �لهجوم.  -5
منع �لعدو من �لدخول �إلى منطقة حيوية.  -6

يقاع بها. تدمير قو�ت �لعدو �أو �الإ  -7
الدفاع: • اأ�سكال 

دفاع ثابت : �لدفاع �لثابت �لمح�سن هذ� �لنمط فا�سل مثل خط برليف   )1
حرب �197 م.

دفاع عميق: وهو عمل عدة نقاط دفاعية موزعة ومح�سنة جيدً� على   )2
�لدفاع  �أ�سكال  من  �سكل  وهو  �لدفاع،  �أنو�ع  �أف�سل  وهذ�  �سبكة،  �سكل 
�لتحول«.  »نقطة  هجوم  �إلى  منا�سبة  لحظة  في  يتحول  �لذي  يجابي  �الإ
هناك �أ�سكال كثيرة من �أ�سكال �لدفاع و�لهجوم ولكن تم �لتركيز على 

�لمهم لنا.
فل�سفة �لدفاع �لعميق تنطلق من نقاط دفاعية متعددة تغطي كامل 
ت�سمح  ال  بحيث  �لموؤخرة«  �لمركز،  �لجو�نب،  »�لمقدمة،  �لدفاع  مناطق 
للعدو باأن ي�ستفيد من �أي ثغرة ينفذ �إليها لتحطيم قو�تك، وفي حال �أقدم 
لحظة  وفي  له،  تت�سدى  قوية  دفاعات  وجد  نقطة  �أي  من  هجوم  �أي  على 

منا�سبة يتحول دفاعك �إلى هجوم.
العميق:  الدفاع  على  • اأمثلة 

معركة �لخندق: هي معركة قامت بين �لم�سلمين وكفار قري�س وحلفائهم،   -1
و�لتي د�رت رحاها في مدينة ر�سول �هلل )( ، حيث تخندق �لم�سلمون 
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في �لمدينة وحولها �سمن خطة دفاعية عميقة،وحاول �لكفار محاوالت 
م�ستميتة لعبور �لخندق وغيره من �لمناطق حول �لمدينة لك�سر دفاعات 
�إثرها،  على  ُقتل  و�لتي  �لفا�سلة  ود  بن  عمرو  محاولة  مثل:  �لم�سلمين 
�أمام قوة  �أن هذه �لمحاوالت باءت بالف�سل  �إال  وغيرها من �لمحاوالت 

و�سالبة دفاع �لم�سلمون.
حزب �هلل في حرب تموز 2006»�سياأتي �لحديث عنها الحقًا في ف�سل   -2

خا�س بتقييم حرب تموز«
تي: معركة جنين 2002 خطة دفاعية عميقة ت�ستند �إلى �الآ  -�

�لمد�خل  كل  على  و�ل�سيطرة  �لمخيم،  د�خل  �لمنافذ  كافة  غلق   -1
تقدم  لمنع  �لنا�سفة  �لعبو�ت  بزرع  بالقيام  للمخيم  و�لمخارج 

�لدبابات.
ن�سب �لكمائن في مناطق ح�سا�سة وهذ� ما كبد �لعدو خ�سائر كبيرة   -2
في �إحدى �لمعارك حيث بلغ عدد قتلى �لكمين 12 جنديًا �سهيونيًا.

�لقدرة على �لمناورة و�لتحرك و�لمباغتة طو�ل مدة �لمعركة �لتي   -�
د�مت ع�سرة �أيام.

و�ل�سجاعة  قد�م  �الإ من  عظيم  نموذج  وتقديم  �لمقاتلين  �سمود   -4
و�لت�سحية، وعلى ر�أ�سهم �ل�سهيد �لقائد محمود طو�لبة.

وتفوٍق في  �أي ن�سٍر  �لمقاتلين وتحقيق  �إر�دة  �لعدو عن ك�سر  عجز   -5
�لقتال.

جر�ء�ت يائ�سة فهدم جزءً� كبيرً�  �نتهت �لمعركة بعد لجوء �لعدو الإ  -6
من بيوت �لمخيم بعد �أن نفذت ذخيرة َمْن ظل على قيد �لحياة من 



33
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�لمقاتلين.
تكبد �لعدو خ�سائر كبيرة من �لقتلى و�لجرحى في هذه �لمعركة وبلغ   -7

�إجمالي عدد قتلى جنود �ل�سهاينة �2 قتياًل ح�سب رو�ية �لعدو.
�ل�سكل  هذ�  وتوظيف  �لدفاعي  �ل�سكل  به  يتمتع  �لذي  �لتفوق   •

�لدفاعي في حروبنا �لقادمة: 
�ال�ستر�تيجي  و�لخلل  عليها  نقف  �لتي  ر�س  �الأ علينا طبيعة  تفر�س 
دفاعية  خطط  و�سَع  �لعدو  ل�سالح  ي�سب  �لذي  �لع�سكري  �لتو�زن  في 
هجومية باحثين عن مميز�ت لهذ� �لدفاع، فالجغر�فيا �لمعقدة �لتي نقف 
عليها يجب �أن توظف ل�سالحنا �أكثر من توظيفها ل�سالح �لعدو، نعم نحن 
في  وتفوقه  �لتكنولوجية،  قدر�ته  وخا�سة  قدر�ته  وحجم  �لعدو  قوة  ندرك 
لنا،  ميزة  تعتبر  و�لتي  تنتظره  �لتي  �لمدن  حرب  �أن  �إال  �لمجاالت،  كافة 
يجب �أن نفهمها ونعيها جيدً�، ونعمل على توظيفها في حرب �لمدن �لقاهرة 

للجيو�س.
�إن عدونا يدرك ذلك ويعرف خطورة �لدخول في حرب �لمدن كما 

نفاق.  ر�س عبر �لخنادق و�الأ يعرف خطورة �لتخندق جيدً� في �الأ
وال  نزهة  لي�ست  علينا  �لحرب  �سّن  باأن  يعلم  �أن  �لعدو  هذ�  على 
يقاتل  فهو  وعزم،  و�سجاعة  ب�سمود  يو�جه  �أن  يجب  �لنتائج،  م�سمونة 

مجاهدين �أ�سد�ء ال يبالون بالموت وال �سيء عندهم يخ�سرونه.
الدفاعية: • المميزات 

ر�س »�أنفاق، مدن، خنادق«. ��ستخد�م �الأ  -1
�لعمل على م�سرح حرٍب ُمعٍد م�سبقًا.  -2
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�لدعم �ل�سعبي.  -�
ميزة �نتظار �لعدو.  -4

الهجوم: 
�لعمليات  طريق  عن  �إال  �لحرب  في  �لحا�سمة  �لنتيجة  تتحقق  ال 
�البتكار  عن�سر  �لعمليات  هذه  في  �لقائد  يمتلك  حيث  فقط،  �لهجومية 

ويفر�س �إر�دته على خ�سمه. 
عالية،  وروحية  تدريب،  �إلى  �لهجومية  �لعمليات  تنفيذ  ويحتاج 
وقادة يمتلكون �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �لحا�سمة في وقتها. و�لتنفيذ 
�لعمليات،  في  �النت�سار  لوحده  يحقق  ال  �لهجومية  للتكتيكات  �ل�سحيح 
�لهجومية  �لروح  باأن  �لقول  يمكن  و�لتحليل،  �لتف�سيل  من  وب�سيء  �إنما 
تعني �لرغبة باالنت�سار، وتلك �لرغبة توؤدي �لى تحقيقه. وعلى �لرغم من 
�سلحة فعالة وفتاكة ومالئمة، �بتد�ء  �متالك �لجيو�س في �لوقت �لحا�سر الأ
من �لبندقية وحتى منظومة �ل�سو�ريخ، �إال �أن �لنجاح في ذلك يتوقف على 
�لعن�سر  بمثابة  هي  �لتي  �لقتالية،  و�لمهارة  و�لكفاءة  و�لجر�أة  �ل�سجاعة 

�لموؤثر في �لحرب.
�إن �سحق �لعدو غاية �لهجوم وتدمير قو�ته �لع�سكرية و�سيلة لتحقيق 

هذه �لغاية، �سو�ء تم �لتدمير بالهجوم �أم بالدفاع.
�لهجوم �إن لم يمتلك تفوقًا كبيرً� في �لقوة ي�سعب عليه �لو�سول �إلى 

�لمركز.
�لدفاع  عند  محددة  نقطة  على  �لتركيز  في  تكمن  �لهجوم  قوة 

و�ختر�قها للو�سول �إلى �لمركز.
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هناك �أكثر من قائد تخلى عن �لهجوم في �آخر لحظة، �أو لدى �أول 
ن موقع �لخ�سم �لدفاعي كان قويًا  محاولة، بعد �أن �سار �سوطًا بعيدً� فيه، الأ

جدً�.
• تعاريف:

للهجوم  يلجاأ  قوى  �الأ ـ  �لقتال  في  �لحا�سم  �لعن�سر  هو  �لهجوم:   -
ليحقق �لن�سر.

يقت�سر على  �لذي  �لتعر�س  وهو  ـ  تعر�سًا  �أحيانًا  ي�سمى  �لهجوم:   -
�لقتال في ميد�ن �لتكتيك.

الهجوم: • اأ�سكال 
هجوم مبا�سر:على نقطة �أو موقع �أو جبهة قتال.  )1

هجوم م�ساد: بعد �مت�سا�س هجوم �لعدو و�لت�سدي له، ي�سن �ل�سديق   )2
هجومًا م�سادً� عندما يتاأكد من تاأمين جبهته وتحديد �لظرف �لمنا�سب 

للهجوم.
وهذ� �لنوع من �لهجوم له محفز�ت وهي: 

تفكيك جبهة �لعدو.  -1
�كت�ساف نقاط �لقوة و�ل�سعف عند �لعدو.  -2

ل�سن  وموؤيديها  جيدً�  لمو�قعها  منة  �لموؤِّ �لمد�فعة  �لقو�ت  جهوزية   -�
�لهجوم.

هجوم مفاجئ: هجوم غير متوقع على هدف معين.  )�
هجوم ت�سليل: �أي �أن تهاجم موقعًا معينًا غير مح�سن لتلفت نظر �لعدو   )4

عن �لوجهة �لحقيقية للهجوم �لحقيقي. 
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الهجوم:  • اأهداف 
ر�دة على �لعدو. فر�س �الإ  -1

تدمير قو�ته و�نتز�ع رغبة �لقتال منه و�إماتتها.  -2
ر�س. �حتالل �الأ  -�

�لق�ساء على �لعدو نهائيا.  -4
حرمان �لعدو من �لم�سادر �لحيوية.  -5
حرف �أنظار �لعدو عن بقية �لنقاط.  -6

ك�سف �نت�سار قو�ت �لعدو، عديده وعتاده وتركيبه.  -7
الهجوم  قوى  • تناق�س 

ر��سي. من �لخ�سائر �لناجمة عن �لمعارك و�الأ  -1

�بتعاد م�سادر �لتموين و�لنجد�ت عن �لقو�ت.  -2
عد�ء. �ل�سعف �لناجم عن ح�سار �لمدن ومناطق �الأ  -�

تر�خي �لجهود و�لهمم.  -4
تخلي �لحلفاء عن �لدعم و�لعون.  -5

مالحظة هامة: قد ال يتمتع �لمهاجم باإر�دة �أو قوة تو�سله �إلى ح�سم 
كبير، ولكنه ينوي مع 

غر��س  �الأ بع�س  نحو  موجه  �إ�ستر�تيجي،  بهجوم  �لقيام  ذلك  مع 
�لثانوية، فاإذ� ما نجح �لهجوم، �أدى بلوغ �لغر�س �إلى خلق حالة من �لر�حة 

و�لتو�زن ت�سمل كل �سيء.
من:  خام�ساً- مبداأ الأ

نحن �أمام مبد�أ هام، �لعمل على هذ� �لمبد�أ �أولوية كبيرة، فال مجال 
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عدونا  �أن  وخا�سة  وحازمًا،  جادً�  تطبيقًا  �لمبد�أ  هذ�  تطبيق  في  للتهاون 
منية و�لع�سكرية و�لتكنولوجية ما ي�سمح له  يملك من �لتفوق و�ل�سيطرة �الأ

باأن ير�قب مجمل �أحو�لنا.
يتحقق  �سوف  من  �الأ �أ�سل  وبمر�عاة  �أننا  �لقول  يمكننا  ال  وبديهيا 
�إلى  يوؤدي  �لحرب  في  رعايته  عدم  �أن  نعرف  �أن  ينبغي  لكن  �لن�سر، 

�لهزيمة.
من ال يعني منع �لعدو من �لو�سول �إلى معلومات �ل�سديق فقط،  و�الأ
�سل  بل يعني ك�سب �لمعلومات عن �لعدو. ومن خالل �لرعاية �ل�سحيحة الأ

من، يمكن �لحوؤول دون تدخل �لعدو في حرية عمل �ل�سديق. �الأ
منية �الحتر�زية  جر�ء�ت �الأ هذ� �لمبد�أ يفر�س علينا �أن نقوم بكافة �الإ
لكافة ت�سكيالتنا ومر�كزنا �لح�سا�سة �لتابعة لقو�تنا للحفاظ عليها وعدم 
�إتباعها و�اللتز�م بها وتطبيقها قبل  �أمنية مطلوب  ك�سفها، فهناك قو�عد 

و�أثناء وبعد �أي حرب �أو معركة.
منية �لتي توؤدي �إلى منع �لقائد  ويمنع �لمبالغة في �الحتياطات �الأ
في  مهم  �لمبد�أ  هذ�  �لمعركة،  في  و�لتهور  �لمغامرة  من  �لجنود  �أو 
خطو�ت  في  ي�ساهم  نه  الأ �لجزء،  هذ�  في  ولوية  �الأ وله  للعمل  �لتح�سير 
عملها  بمتابعة  �ل�سديقة  �لقو�ت  �إلى  �لطريق  يمهد  كذلك  �لتنفيذ 
وتحقيق  �لعدو  �إرباك  في  ي�ساعد  وهذ�  و�آمن،  �سري  ب�سكل  وخططها 

�لن�سر.
بدقة  �لممكنة  �الحتماالت  كل  تقدير  يت�سمن  �لع�سكري  �لعلم  �إن 
نك  لتعالجها، وتقلل عامل �ل�سدفة �لذي يلعب دورً� هامًا في �لحروب، الأ
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تقاتل عدوً� يملك من �لخطط و�لتكتيكات و�لمفاجاآت ما يجعله ي�سعى �إلى 
تحقيق �لن�سر عليك.

�لتهاون و�لركون وتب�سيط �لم�سائل في �لحروب مرفو�س.
في  و�أّما  �لتخطيط،  مرحلة  في  من  �الأ مبد�أ  تطبيق  في  �لت�سديد 
وَل في  �لتنفيذ يتر�جع هذ� �لمبد�أ �إلى �لمرتبة �لثانية بعد ما كان �لمبد�أ �الأ

�لتخطيط ولكن دون �إهمال.
�لتج�س�س  و�سبكات  �ال�ستطالع  خالل  من  معلومات  على  �لح�سول 
�لعدو وقيادته، و�تخاذ تد�بير �لحماية و�لوقاية لت�سكيالتك منعًا من  عن 

�ختر�قها وحرمان �لعدو من مباغتتها.
�لنقاط  برعاية  متاحًا  يكون  قد  �سل  �الأ لهذ�  �لناجح  �ال�ستخد�م 

�لتالية:
1- اإقرار التاأمين العام:

ي�سمل:
- �لمقدمة - �لجو�نب - �لموؤخرة.

�لمو�نع و�لتح�سينات.  -
�النت�سار.  -

�ل�سرعة في �لتحرك.  -
حفظ قو�ت �لتعبئة من �ال�ستهد�ف.  -

منية واأمن المعلومات: 2- العمليات الأ
�أ -   �ال�ستطالع و�ال�ستطالع �لم�ساد.

ب - �لمحافظة على �سرية �لخطط و�لتعليمات و�لحركات.
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تي: ت -  �لتاأمين في �الرتباطات و�الت�ساالت كاالآ
تاأمين �سبكة �ت�ساالت �سلكية وال�سلكية.  -

�عتماد لغة �لت�سفير في جميع �الت�ساالت وبكافة �أ�سكالها.  -
�عتماد نقل �لمعلومات و�لتعليمات على �لر�سل»�لمناديب«  -

ث - مر�عاة �إجر�ء�ت �لدفاع �ل�سلبي »�ال�ستتار ـ �الختفاء ـ �لخدعة ـ �لنقل 
جهزة �لال�سلكية« في �لعمليات: ـ عدم ��ستخد�م �الأ

في  �لموجودة  �سياء  �الأ يطابق  بما  هد�ف  �الأ تمويه  �ال�ستتار:   -1
�لعدو �سورة معينة  �لتقط  �إذ�  �لمنطقة وال يختلف عنها بحيث 

لمكان وال يلفت �نتباهه �سيء من �ل�سورة.
�لعدو،  ور�سد  ت�سوير  لو�سائل  معد�تك  �إظهار  عدم  �الختفاء:   -2
�لجبال،  مثل  �الختفاء  في  �لطبيعية  �لعو�مل  من  و�ال�ستفادة 

ودية، �سحر�ء..  �لغابات، �لمباني، �الأ
�البتعاد عن �إحد�ث تغيير�ت كثيرة في مو�قع �لعمل.  -

توزيع �لمعد�ت في �أماكن عدة وعدم تجميعها في مكان معين.  -
عن  مخالفة  معلومات  تقديم  خالل  من  �لعدو  ت�سليل  �لخد�ع:   -�

تي: �أهد�فك بحيث تقنعه بها وهي كاالأ
�سلي. - و�سع �لهدف �لكاذب بدل �لهدف �الأ

قناع �لعدو باأنه هدف �أ�سلي. - �الهتمام بالهدف �لكاذب الإ
من  �لطائر�ت  في  �لت�سوير  �أجهزة  و  �ل�سناعية  قمار  �الأ ت�سليل   -
الكت�ساف  �لجديدة  و�ل�سور  �لقديمة  �ل�سور  بين  تقارن  �لتي  طيار  دون 

�لمتغير�ت �لتي حدثت في �لمكان.
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الخداع:  في  الهامة  المعايير  بع�س  • مراعاة 
مو�ج �لكهرومغناطي�سية«. �للون »له دور في �مت�سا�س �الأ  -

�ل�سكل »�سكل �لو�دي غير �سكل �لجبل و�لغابة«.  -
�سياء مختلفة »�سكل �لبناء يختلف عن �سكل �لمز�رع«. بنية �الأ  -

�لقيا�س »قيا�س �لدبابة يختلف عن قيا�س �ل�سيارة«.  -
�سياء. �لظل »ي�ساعد على �لتعرف على �الأ  -

�لتنا�سق: تمويه موقع ع�سكري بملعب كرة قدم، هنا ال يوجد تنا�سق   -
في �لتمويه.

�لجن�س »�لمعادن لها �إ�سعاعات تختلف عن �لبال�ستيك و�لخ�سب«.  -
ن�سان تختلف عن  �سياء. حر�رة �الإ �لحر�رة »ت�ساعد في تحديد �الأ  -

خرى. ج�سام �الأ حر�رة �الأ
اأخرى:  وو�سائل  ال�سناعية  قمار  الأ على  • الموؤثرات 

مطار: توؤثر على عملها. �الأ  -
�لدخان يوؤثر.  -

�لغبار يوؤثر.  -
�لرعد و�لبرق.  -

�لريح �ل�سديدة.  -
قمار وغيرها ولكن  هناك و�سائل كثيرة ت�ساعدنا على خد�ع هذه �الأ  -

هذ� يحتاج �إلى تعليم تخ�س�سي.
جو�ء  قمار �لمتطورة، تعمل في كل �الأ هناك �أجيال جديدة من �الأ  -

مطار، �لرياح،.... �لخ. جو�ء �ل�سعبة مثل: �الأ وخا�سة �الأ
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مثال: 
1- تجربة حزب �هلل:

بجد�رة  و�لخدعة  و�ال�ستيتار  �لتمويه  مبد�أ  �هلل  حزب  طبق  لقد 
فاأ�سبحت قياد�ته ومو�قعه و�سو�ريخه في ماأمن بن�سبة كبيرة �أثناء �لحرب.
ماكن، من �أنفاق ومر�ب�س  من �لجغر�في لالأ فلعب �لتمويه دوره �إلى جانب �الأ
خا�سة بال�سو�ريخ و�لمد�فع و�لحفاظ على م�ستوى فعال من �لحركة �أثناء 
�لقتال« وكل هذ� �ساهم في حجب �لمعلومات عن ��ستخبار�ت �لعدو و�أبطل 

تفوقه �لجوي وهجومه �لبري.
2- تجربة �لمقاومة في غزة:

ت�ستفيد �لمقاومة في غزة من مبد�أ �لتمويه و�لتخفي و�ال�ستيتار حتى 
�أ�سبحت على م�سافة قريبة من حزب �هلل في هذ� �ل�ساأن.

�ساد�ساً- مبداأ المباغتة »المفاجاآة«: 
�لمقاتل  بها  يت�سلح  �لتي  �سلحة  �الأ طليعة  في  �لمباغتة  مبد�أ  يعتبر 

للق�ساء على خ�سمه وتدمير عدوه.
�لحديثة  �لع�سور  في  ودر��سات  بحاث  الأ يخ�سع  �لمباغتة  مبد�أ 
للتطوير، لمالءمة �لع�سر �لحديث وما طر�أ عليه من م�ستجد�ت با�ستخد�م 

�أ�سلحة جديدة وطرق مبتكرة لخو�س �سر�ع م�سلح.
�سا�سي للمباغتة هو خلق موقف يجعل �لخ�سم عاجزً� عن  �لهدف �الأ
للطرف  ي�سمح  مما  معينة،  زمنية  فترة  فعل �سحيحة خالل  بردود  �لقيام 

�لمباغتة باالنفر�د وبحرية �لعمل �لع�سكري.
نها جزء من كل مركب،   �لمباغتة: قد ال تعطي فر�سًا �أكبر للنجاح الأ
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كل  في  عليها  نعّول  بحيث  �ل�سالم(،  مو�سى)عليه  �سيدنا  ع�سا  لي�ست  �أي 
عملنا ون�سقط رغباتنا و�سعفنا، بل هي تكتيك مهم ي�سكل جزءً� من تكتيكات 

تمامها بنجاح. عدة يخطط لها �لقائد وتكون �سمن مهمته �لتي ي�سعى الإ
عن�سر �ل�سرعة مهم في �لمباغتة كي ال ياأخذ �لعدو �حتياطاته وكي 

تقطع عليه فر�سة �إعادة تو�زنه لينق�س عليك. 
مولتكه)8( يقول: هناك د�ئمًا ثالث طرق مفتوحة �أمام �لعدو ولكنه 

ياأخذ عادة �لطريق �لر�بعة.
ي�سلكها  قد  �لتي  �لر�بعة  �لطريق  لهذه  يح�سب  �لذي  �لبارع  �لقائد 

�لعدو بينما يكت�سف طريقًا ر�بعًة لخطته لم تخطر ببال عدوه. 
ب�سيء  تفوق  �أي  تحقيق  يمكن  »ال  �لمباغتة  عن  كالوزفيتز  ويقول 
دون �لمفاجاأة،�لمفاجاأة و�سيلة للو�سول �إلى �لتفوق،كما �أن �لقائد يجب �أاّل 

�سا�س �إلى �أهد�ف ثانوية« يتحول عن هدفه �الأ
مالحظة: حرب تموز حملت لقادة �لعدو وجي�سه مفاجاآت �سلبية لم 

يتوقعها.
1( تعريف:

�لمباغتة: هي فعل ما ال يتوقعه �لعدو بما يوقع �رتباكًا في �سفوفه 
على  ُيِقدم  �أن  �إلى  ويدفعه  تفكيره  ذلك  في�سل  تفكيره،  وفي  ودفاعاته 
ت�سرفات غير مدرو�سة، كاأن يك�سف خططه �أو تكتيكاته �أو نو�ياه باللجوء 

�إلى عمل ما.. �أو يك�سف عن �سالح جديد لديه.

لمانية  8 مولتكة: قائد برو�سي )1800 – 1891 (، هو �لذي قاد عملية توحيد �لواليات �الأ
لمانيا مكانتها كقوة �أوروبية. وحقق الأ
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�لمباغتة: هي فن من فنون �لحرب و�إحدى مبادئ �لحرب �لرئي�سية 
بل هي من �أهم مبادئ �لحرب �إطالقًا.

خططه  تغيير  على  و�إرغامه  �لعدو  يتوقعه  ال  موقف  �إحد�ث  وهي 
�ستر�تيجية، �لعملياتية و�الإ

�لمباغتة: هي عبارة عن تنفيذ عمليات في زمان ومكان بطريقة ال 
يتوقعها �لعدو، بحيث ال يمكن للعدو �أن يعمل بالت�سور�ت �لمطلوبة للمو�جهة 

وردة �لفعل.
2( مميز�ت �لمباغتة �لتي تعو�س نقاط �ل�سعف لدينا: 

1-  قلة �لعديد وخبرته.

نوع �ل�سالح وتقنينه.  -2
عدم �متالكنا و�سائل تقنية وتكنولوجية متطورة.  -�

�(  نجاح �لمفاجاأة يعني: 
�إرباك �لعدو.  -1

تحطيم �سجاعة �لخ�سم.  -2
»�لمفاجاأة �لخاطئة تعر�سنا �إلى هزيمة قا�سية بداًل من �لنجاح.«

4( �لعو�مل �لتي ت�ساعد على تحقيق �لمباغتة: 
�لحفاظ على �ل�سرية.  -1

�إخفاء �لح�سود�ت وحركات �لقو�ت.  -2
خد�ع �لعدو باأعمال ومعلومات تحمله على �رتكاب �لخطاأ.  -�

�سخا�س و�لمعد�ت. تمويه �الأ  -4
�لح�سول على تفوق �ساحق وغير منتظر في �لقوى عند نقطة �لهجوم.  -5
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��ستعمال ما لم يكن في ح�سبان �لعدو من �أ�سلحة وتكتيكات جيدة.  -6
�لمناورة بمهارة و�سرعة.  -7

مثال: 
قطاعاتها  تموه  �أن  كاملة  جيو�س  ��ستطاعت  �لحروب  تاريخ  في 
�لع�سكرية وفرقها ب�سكل كامل على �لعدو ولم يكت�سف �لعدو هذه �لقطاعات 
على �لرغم من �أنه كان ي�ستهدفها وم�ستطلعًا لها ومتقدمًا باتجاهها »هذ� 
لمان �لتقدم لمهاجمة  ما حدث في �لحرب �لعالمية �لثانية عندما �أر�د �الأ
مدينة كور�سك �لرو�سية عام �194 نجح �لرو�س في تمويه جي�سهم بكامل 
لوية �لع�سكرية، تم تمويه كل  عتاده من دبابات ومد�فع وعدد كبير من �الأ
�لطير�ن  مرور  من  �لرغم  وعلى  �لم�ساحة،  �سا�سعة  قفر�ء  �أر�س  في  هذ� 

لماني وعلى �رتفاعات منخف�سة فوقها �إال �أنه لم يكت�سف �سيئًا. �الأ
�لمج�سات  من  كبيرًة  �أعد�دً�  �لمعركة  هذه  في  �لرو�س  ��ستخدم 

�ل�سبيهة لخد�ع �لعدو ونذكر منها: 
1500 خندٍق ومو�سٍع للمدفعية و�لر�سد كاذبًا.  -

900 دبابة كاذبة.  -
200 طائرة كاذبة وكذلك �سو�ريخ.  -

5( �لعو�مل �لتي ت�ساعد في مو�جهة �لمباغتة: 
�ليقظة و�لحذر من �لمباغتة »يا �أيها �لذين �آمنو� خذو� حذركم«  .1

ر�س تمنع �لعدو من �لمباغتة، كتدعيم �لقو�ت  �إجر�ء�ت جديدة على �الأ  .2
بقو�ت جديدة، ح�سد قو�ت جديدة ب�سكل كبير وو��سع، عمل خطط تمت�س 

�لمباغتة وتباغت �لعدو.
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ال تح�سن �لظن في �لتقدير: من �لخطاأ �للجوء �إلى �أحكام قطعية جازمة   .�
ن هذ� �سيقودنا �إلى  باأن عدوك غير قادر على قتالك �أو ال ينوي قتالك، الأ
رف�س �لمعلومات �لتي قد تك�سف عن نو�يا �لعدو وجديته باتجاه حرب 
�لجهوزية  ورفع  و�لتحركات  و�لمناور�ت  �ال�ستعد�د�ت  و�عتبار  قادمة، 

�أعمااًل تدريبية.
قالل من �حتماالت �لمباغتة، باتخاذ  مكان �الإ �لحذر �أم �لحكمة: �إنه باالإ  .4

خطو�ت كفيلة بالحد من �لنتائج �لمروعة للمباغتة.
تالزم �لقوة و�لمر�بطة:  .5

 �أعدو� لهم ما ��ستطعتم من قوة....�

نفال 60 ( )�الأ

�ليقظة،  »�لحر��سة،  �لمر�بطة  تحميها  �لقوة  �لمر�بطة:  و�أهمية 
�لقوة،  �إلى  بحاجة  و�لمر�بطة  �لمباغتة«  يمنع  هذ�  كل  نذ�ر،  �الإ �لحذر، 
�لمر�بطة تعني �ال�ستعد�د و�لتاأهب لمالقاة �لعدو. منع �لعدو من مفاجاأتك 

نك يقظ م�ستعد له. الأ
ُكْم  َلَعلَّ َه  �للَّ ُقو�  َو�تَّ َوَر�ِبُطو�  اِبُرو�  َو�سَ ِبُرو�  ��سْ �آََمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ َيا 

ُتْفِلُحوَن�

)�آل عمر�ن 200(
 ور�سول �هلل )( قال: )رباط يوم في �سبيل �هلل خير من �لدنيا وما 
عليها، ومو�سع �سوط �أحدكم من �لجنة خير من �لدنيا وما عليها، و�لروحة 

يروحها �لعبد في �سبيل �هلل، �أو �لغدوة، خير من �لدنيا وما عليها(.
)�لبخاري 2641(
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درجة �ال�ستعد�د �لق�سوى:  .6
َها �لَِّذيَن �آََمُنو� ُخُذو� ِحْذَرُكْم َفاْنِفُرو� ُثَباٍت �أَِو �ْنِفُرو� َجِميًعا�  َيا �أَيُّ

)71( �لن�ساء.
�لعدو  نو�يا  معرفة  على  يتوقف  �لقتالي،  و�ال�ستعد�د  �لمعلومات   .7

و��ستعد�د�ته وحركاته.
�ستر�تيجية و�لمفاجاأة �لتكتيكية: 6( �لمفاجاأة �الإ

�ستر�تيجية، ترغم �لعدو على �إجر�ء تغيير في ترتيب قو�ته  �لمفاجاأة �الإ  .1
»�لبرية و�لبحرية و�لجوية«.

�لمفاجاأة �لتكتيكية �أو �لعملياتية ال ترغم �لعدو على �إجر�ء تغيير �إال على   .2
ق�سٍم من هذه �لقو�ت �لثالث فقط.

�ستر�تيجية تدمر قوى �لعدو �لثالث. �لمفاجاأة �الإ  .�
�لمفاجاأة �لتكتيكية تدمر ق�سمًا �أو جزءً� و�حدً� فقط.  .4

�ستراتيجية: اأ�سكال المفاجاآت الإ
�ستر�تيجية با�ستخد�م �سالح جديد. �لمفاجاأة �الإ  .1

�ستر�تيجية بمكان فتح جبهة. �لمفاجاأة �الإ  .2
�ستر�تيجية ب�ساعة �ل�سفر ويوم �ل�سفر. �لمفاجاأة �الإ  .�

�ستر�تيجية بالت�سكيل. �لمفاجاأة �الإ  .4
�ستر�تيجية با�ستخد�م �ل�سالح �لمعروف باأ�ساليب جديدة. �لمفاجاأة �الإ  .5

كثار �أو �لمبالغة. �ستر�تيجية باالإ �لمفاجاأة �الإ  .6
�ستر�تيجية با�ستخد�م �سالح جديد. �أواًل: �لمفاجاأة �الإ

�ل�سالح �لجديد �لفّعال له وزن كبير في تحقيق �لمفاجاآت �لتي تربك 
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قو�ت �لعدو وتعيد ح�ساباته وربما توؤدي �إلى هزيمته.
مثل: ��ستخد�م حزب �هلل �ل�ساروخ �لبحري في تموز 2006 ل�سرب 
منعطفًا  �لمفاجئة  �ل�سربة  هذه  �سّكلت   5 �ساعر  �سر�ئيلية«  »�الإ �لبارجة 
�سر�ئيلي« وخرج هذ� �ل�سالح من �لمعركة،  خطيرً� عند �سالح �لبحرية »�الإ

�أو ��ستخد�م �ل�سالح �لم�ساد للدروع »�لكورنيت«.
�ستر�تيجية بمكان فتح �لجبهة. ثانيًا: �لمفاجاأة �الإ

جغر�فية  ببقعة  �ال�ستفر�د  �إلى  �سر�ئيلي«  »�الإ �لعدو  يلجاأ  ما  غالبًا 
لح�سم  مفاجئ  وهجوم  عليها  مكثفة  �سربات  توجيه  على  يعمل  محددة 
معركته في �أ�سرع وقت و�أقل خ�سائر ولهذ� علينا مفاجاأته بفتح جبهة قتال 

في مناطق خارج هذه �لبقعة �لتي ��ستهدفها �لعدو.
»رفح  �لجنوب  من  جبهة  بفتح  نفاجئه  غزة،  مدينة  كا�ستهد�ف 

وخانيون�س« �أو من �ل�سفة بعمليات ع�سكرية.
�ستر�تيجية في �ساعة �ل�سفر »يوم �ل�سفر«. ثالثًا: �لمفاجاأة �الإ

 197� رم�سان  من  �لعا�سر  حرب  �لمفاجاأة  هذه  على  �ساهد  خير 
ظهرً�  �لثانية  �ل�ساعة  بتوقيت  �لهجوم  و�ل�سوريون  �لم�سريون  فحدد 
�أن  يتوقع  توقيت غير متوقع فالعدو  نه  الأ للعدو  �لتوقيت مفاجئًا  فجاء هذ� 
�لم�سريون  �لفجر.لقد جانب  �ساعات  مع  �لغالب  في  �ل�سفر  �ساعة  تكون 
ن هذ� �لتوقيت  و�ل�سوريون �ل�سو�ب باختيارهم �ل�ساعة �لثانية بعد �لظهر الأ
تجميع  �إعادة  �لعدو من  وقتًا حرجًا حرم  فكان  �ل�سم�س  قريب من غروب 

قو�ته و�مت�سا�س �لمفاجاأة.
يوم  �لغفر�ن  عيد  يوم  فهو  رم�سان  من  �لعا�سر  يوم  تحديد  و�أما 
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عطلة عند �لعدو وفي مثل هذ� �ليوم ال يمار�س �لعدو �لكثير من �لن�ساطات 
و�لتحركات.

�ستر�تيجية بالت�سكيل: ر�بعًا: �لمفاجاأة �الإ
ت�سكيل  �تخاذ  �أ�سا�س  على  بالت�سكيل  �لعدو  مفاجاأة  فكرة  تقوم 
خا�س �أيام �ل�سلم ي�سمل بع�س �لتق�سيمات �لتي يعرفها �لعدو مثاًل �أن نعمل 
لو�ء..«  كتيبة،  �سرية،  ف�سيل،  »مجموعة،  كال�سيكي  نمط  على  ت�سكيالت 
ونفاجئ �لعدو عند �لمعركة بقتال �لمجموعة فقط، �أو �أن ن�سكل قو�تنا على 
ن�سق كل ثالث مجموعات ف�سيل وكل ثالث ف�سائل �سرية وكل ثالث �سر�يا 
كتيبة...�لخ وعند �لقتال نقاتل �لعدو بت�سكيل رباعي �أي كل �أربع مجموعات 

ف�سيل وكل �أربع ف�سائل �سرية...�لخ.
�ستر�تيجية با�ستخد�م �ل�سالح باأ�ساليب جديدة. خام�سًا: �لمفاجاأة �الإ

عمليٍة  في  ونجعلهما  و�حد  باآن  �لقتال  في  �سالحين  بين  كالدمج 
معروفة  �أ�سلحة  وهي  و�لطائر�ت  للدبابات  لمان  �الأ ��ستخد�م  مثل  و�حدة، 
�سلحة باأ�سلوب  لمان با�ستخد�م هذه �الأ ولى، قام �الأ منذ �لحرب �لعالمية �الأ

جديد لم يكن معروفًا في �لحرب �لعالمية �لثانية.
كثار من �لمبالغة  �ستر�تيجية باالإ �ساد�سًا: �لمفاجاأة �الإ

وتبالغ في  باتجاه مكان معين  �أنك تح�سد قو�ت كبيرة  �أ�سا�س  على 
�لح�سد و�الإعالن عن هذ� �لح�سد عبر عمليات خد�عية تجعل �لعدو يعتقد 
�لتي  �لحقيقية  �لجبهة  �أبعدته عن  و�أنك  عملية حقيقية  �لخد�ع  عملية  �أن 

تريد �لعمل عليها.
�لثانية بح�سد قو�تهم على  �لعالمية  �لحلفاء في �لحرب  مثال: قام 
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�إنز�ل  �أكبر  للتغطية على  �لبريطاني  �ل�ساحل  �لغرب من  منطقة كاليه في 
»�إنز�ل  �لنورمندي  �ساحل  على  �لثانية  �لعالمية  �لحرب  في  �لتاريخ  عرفه 

�لنورمندي«.
�ستر�تيجية. �لعو�مل �لتي توؤدي �إلى نجاح �لمفاجاأة �الإ

�ال�ستطالع �لد�ئم و�لمجدي في حينه.  .1
�لكتمان.  .2
�ل�سرعة.  .�

�الختفاء.  .4
�لتمويه.  .5

�لخدعة و�لت�سليل.  .6
بد�ع و�البتكار. �الإ  .7

�لجر�أة.  .8
�أخيرً�: 

هذ�  مع  �لقادمة  �لحروب  في  �لمفاجاآت  من  �لمزيد  توقع  علينا 
�لق�سوى  �ال�ستفادة  على  نعمل  �أن  علينا  كما  �لغادر،  �ل�سهيوني  �لعدو 
من هذ� �لمبد�أ ومن �لخيار�ت �لمتاحة لنا و�لتي ت�سمح لنا بمفاجاأة هذ� 

�لعدو.
ونح�سن  وم�ستمر  د�ئم  ب�سكل  �لمعلومات  جميع  من  �ال�ستفادة 
�لعدو  منها  ينفذ  �أن  يمكن  �لتي  �لثغر�ت  كامل  وغلق  وتخطيطها  تحليلها 
ون�ستح�سرها  �لخالقة  �لمبدعة  فكار  �الأ عن  جيدً�  و�لبحث  �إلينا،  لي�سل 

في خططنا وعملنا.
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�سابعاً- وحدة القيادة ـ 
:)( قال ر�سول �هلل

خر منهم« »�إذ� بويع لخليفتين فاقتلو� �لآ

)�سحيح م�سلم 2�8،242/12(
في  ي�ساهم  و�لمتحالفين  �لعمل  فريق  بين  و�لعمل  �لم�سترك  �لتعاون   -

تحقيق �لن�سر.
وحدة �لقيادة مبد�أ ع�سكري جوهري.

كلما ز�دت �ل�سالحيات و�ل�سلطة �لتي يمتلكها �لمرء، يتوجب عليه �أن   -
يزد�د حر�سًا.

هلية  �الأ يمتلك  من  �أو  و�حد  لم�سوؤول  �لمطلوبة  �ل�سالحيات  كافة  منح   -
و�لجد�رة.

ممار�سة �ل�سلطة �ل�سحيحة على �لوحد�ت �لتابعة لها، وذلك كي ت�سّخر   -
كافة �لجهود باتجاه �لهدف �لمر�سوم وفقا لرغباتها.

تن�سيق كافة �لم�ستويات �لقيادية د�خل �لت�سكيالت لتنفيذ �لمهام.  -
توحيد �لت�سكيالت �لع�سكرية و�لوحد�ت نحو هدف محدد، وعلينا تن�سيق   -
ونمنع  �لخطط  فت�سقط  �لخا�سة،  �إتباعها م�سالحها  بداًل من  كل هذ� 

�لن�سر.
�لتد�بير و�لجهود  �إد�رة كافة  �لقيادة: هي عملية  1( تعريف وحدة 

تحت قيادة و�حدة، بق�سد �لو�سول �إلى �لهدف.
2( �أهمية وحدة �لقيادة:

قر�ر�ت متما�سكة موحدة حا�سمة.  -1
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تن�سيق لكافة �لت�سكيالت و�لوحد�ت.  -2
تنفيذ موحد تحت قيادة و�حدة.  -�

ت�سهيل �لتعاون و�لعمل �لجماعي، وعلى كل فرد من �أفر�د �لمجموعة �أن   -4
ين�سق عمله مع باقي �أفر�د �لمجموعة.

�( �سعف وحدة �لقيادة: 
يعني  وهذ�  م�ستتة،  و�أر�ء  متناق�سة،  وقر�ر�ت  مت�ساربة،  وجود خطط   -1

فقد�ن �ل�سيطرة ثم �لهزيمة.
رباك في �أعمال �لتنفيذ. غياب �لن�سق �لقتالي بحيث تعم �لفو�سى و�الإ  -2

على  �لقدرة  غياب  ب�سبب  يكون  قد  �لنجاح،  فر�س  من  �لكثير  �سياع   -�
�ال�ستثمار �لمن�سق و�ل�سريع د�خل وحدة �لقيادة.

ف�سال مخططاتنا و�إلحاق �لهزيمة  نفوذ �لعدو �إلى �سفوفنا و�ختر�قها الإ  -4
بنا.

�أخيرً�: 
ل �إحر�جًا في حرب �لخليج �لثانية »عا�سفة  هذ� �لمبد�أ �أكثر مبد�أ �سكَّ
�ل�سحر�ء« 1991 ب�سبب تعدد قو�ت �لتحالف، وتعدد جن�سياتهم و�أ�سلحتهم، 
ورغم ذلك تحققت وحدة �لقيادة و�ل�سيطرة عند جي�س �لتحالف تحت قيادة 

و�حدة وقائد و�حد »�سو�ر�سكوف«)9(.
ثامناً- مبداأً المناورة

�أثناء  �لجيو�س  بها  تقوم  �لتي  �لمناور�ت  تعني  ال  هنا  �لمناورة 

9  �سو�ر�سكوف: قائد ع�سكري �أمريكي قاد جي�س �لحلفاء في حرب �لخليج �لثانية « عا�سفة 
�ل�سحر�ء« و �لتي �نتهت باإخر�ج �لجي�س �لعر�قي من �لكويت.
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�أما  �لجهوزية،  ورفع  �لتدريب  من  جزء  �لمناور�ت  هذه  ن  الأ �لتدريبات 
�لمناورة هنا فهي جزء �أ�سيل من خطط �لعمليات و�لقتال �أثناء �لحرب. 

�أكثر، كلما  �لع�سكري متاحة  و�إمكانات �لتحرك  وكلما كانت و�سائل 
ت�ساعفت �أي�سا قدرة �لمناورة.

�لتنفيذ �لناجح للمناورة له عالقة قوية، باال�ستفادة من نقاط �سعف 
�لعدو.

ولي�س هناك �أكثر �سعوبة و�سرورة من فن �لمناورة
ي�سمل هذ� �لمبد�أ حرية �لحركة و�سرعتها، �سريتها، حمايتها، �أمنها، 

�متالك زمام �لمبادرة.
بحركة  تقارن  و�إنما  حركتك  ب�سرعة  تقا�س  ال  �لحرب  في  �لحركة 
�أ�سرع من عدوك، وتفوت �لفر�سة على عدوك وتف�سل  �أن تعمل  �أي  �لعدو، 
�إمكانات تعطيل حركتك و�سلها ، ويخلو له �لميد�ن بعد ذلك وي�سل لهدفه.
ومطلوب منك �أن ت�سلك �لطرق وتهاجمه من �لنقاط �لتي ال يتوقعها �لعدو.

ومجال  عمله  مجال  �سالح  لكل  يحدد  �لذي  هو  �لناجح  �لقائد 
حركته.

فالدفاع �لم�ستميت في كل �لنقاط و�لدفاع �لعميق �لم�سنود بالدعم 
كبيرة  قوة  لمو�جهة  �لوحيدة  �لو�سيلة  يعتبر  و�لعدة  بالعديد  �لمتو��سل 

متفوقة.
في  �لمهارة  �لمرغوبة،  �لمناورة  لتحقيق  �أ�سا�سي  �سرط  وهناك 
�لمناورة، و�لقابلية �لحركية،ودقة �لتنظيم ومرونته، كلها �سروط �أ�سا�سية 

للفوز في �لمعركة.
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1( تعريف �لمناورة: 
هي عبارة عن طريقة �لحركة و�لنقل �لمدرو�س للقو�ت و�لنير�ن في 

زمان ومكان منا�سبين، بغية و�سعها في و�سعية متفوقة على �لعدو.
وت�سييرها  �لجيو�س  تحريك  بموجبها  يجري  �لتي  �لطريقة  وهي 

وتوجيهها بترتيب و�نتظام للق�ساء على �لخ�سم.
2( �لعو�مل �لموؤثرة في تنفيذ �لمناورة �لناجحة:

��ستغالل نقاط �سعف �لعدو.  -1
و�مر ب�سرعة عند �لحاجة. تنفيذ �الأ  -2

�سعف  نقاط  ��ستغالل  �سبيل  في  مكانات  �الإ من  �لق�سوى  �ال�ستفادة   -�
�لعدو.

للمناورة في حاالت �ال�ستثمار �لناجح وحفظ حرية �لعمل، دور فاعل في   -4
�سر�ر. تخفيف �الأ

تتطلب �لمناورة �لناجحة، �سرعة و�إمكانية �لمناورة في تنظيم �لدعم   -5
د�ري و�لقيادي. �الإ

تا�سعاً- التعبئة: 
هي قوة قتالية مطلوب تفعيلها وتطويرها وتعزيزها بكافة �لو�سائل 

مكانات لت�سكل قوة �حتياطية د�عمة لقوة �ل�سر�يا حربًا و�سلمًا. و�الإ
�ل�سابقة  �أن �لتعبئة لي�ست مبد�أً من مبادئ �لحرب  نوؤكد  مالحظة: 

ولكننا �سنعتمدها كمبد�أ خا�س بال�سر�يا فقط.
تعريف �لتعبئة:  -

هي قو�ت يتم ��ستقطابها من �ل�سر�ئح �ل�سبابية. يخ�سع هذ� �لت�سكيل 
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لكافة �لتدريبات �لتي تخ�سع �إليها �ل�سر�يا.
�أهمية ومهام �لتعبئة:  -

تاأخذ دور �الحتياط لقو�ت �ل�سر�يا، في كثير من �لمجاالت.  -1
عمال لوج�ستية. �ال�ستفادة منها الأ  -2

تلتحق بالت�سكيل �لقتالي عند �لتعر�س للخطر و�ال�ستهد�ف.  -�
�لثغر�ت  و�سد  و�لح�سد  �لمناورة  في  �لع�سكري  �لقائد  منها  ي�ستفيد   -4

وتعوي�س �لعديد �لناق�س في �ل�سلم و�لحرب.
�إذ� كانت نهايته  �لتي لم نكن ننتظرها في �ال�ستباك  ت�سحيح �لنهاية   -5

فا�سلة.
�لتعبئة تكون ل�سالح �لعمل، تعبئة بدون عمل تبديدً� للقوى بدون مبرر.  -6

�إطالة �لقتال وتجديده.  -7
�أخيرً�:

و�لح�سم  �لقوة  عو�مل  من  للجيو�س  �الحتياطية  �لقوى  �أ�سبحت 
وي�سعب دخول �أي حرب دونها.

خام�ساً - مراحل الحرب »تح�سيرات«:
عملية �لتح�سير للحرب و�أجو�ء �لمعارك تتطلب �أن ال نكتفي بتعليم 
هذ�  ت�سغيل  بح�سن  ذلك  مالزمة  مطلوب  وتكتيكه،  عتاده  تقنية  �لمقاتل 
�ل�سالح و��ستعماله باإتقان، و�أن يعي�س �أجو�ء �لمعركة �لمفتر�سة من خالل 

�لتدريب و�لمناور�ت �لمحاكية للحرب.
وهنا  �لع�سكرية،  �لمناور�ت  �لحرب  عمال  الأ �لتح�سير  في  يدخل  و 
ت�سمل  و�لمناورة  �لنار  و�إطالق  �لقتال  حركات  بع�س  بالمناور�ت  نق�سد 
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ليات معقدة م�سابهة  �لتعليم على �ل�سبر و�لعي�س بظروف �سعبة ُتخ�سعه الآ
وقات  للحرب تمامًا تتطلب من �لمقاتلين �لعمل و�لحركة و�لقتال في �أعقد �الأ
ن�سل  حتى  �لعمليات  هذه  تكر�ر  مع  ذلك  بكل  �لقيام  عليهم  و�لظروف، 
�لت�سكيالت  كافة  �لمناور�ت  في  وُت�سَرك  تقان،  و�الإ �لمهارة  �إذكاء  لدرجة 

و�لوحد�ت، من معلومات ودعم و�أمن وعمليات و�إعالم حربي. 
عند  �لمعنوية  �لروح  لرفع  �لمعنوية  �لتعبئة  ي�سمل  و�لتح�سير 

�لمقاتلين و�لرقي بها �إلى �أ�سمى �لدرجات.
1( �لمرحلة �لتح�سيرية: 

هد�ف  و�الأ �لع�سكرية  خطاء  �الأ تقويم  ـ  �ستر�تيجية  �الإ �لمعلومات   -1
�لع�سكرية.

تنظيم �لقو�ت و�إعد�دها للحرب.  -2
�ال�ستعد�د للحرب، �أ�سلحة، تدريب، �إمد�د.  -�

�سلحة. تن�سيق �لتدريب �لم�سترك بين مختلف �الأ  -4
2( تح�سير �لقو�ت: 

وحدة �لقيادة.  -1
در��سة خطط �لقوة �لع�سكرية.  -2
در��سة تنظيم قو�تك وبنيتها.  -�

�لبنية �للوج�ستية.  -4
تدريب عنا�سر �لتعبئة �لجدد.  -5

تعهد �لرجال و�سيانة �لعتاد.  -6
تنظيم مناطق وحقول �لرمي.  -7
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مد�د�ت و�لم�ساندة. �الإ  -8
توزيع �لتردد�ت �لال�سلكية ثم تبادل �لمعلومات.  -9

( مرحلة �لتحرك:   �
�لتعبئة »�لنفير، �لتحرك«.  -1

تحديد وتوزيع �لم�سادر �لمادية.  -2
ول للقو�ت »نقاط �لح�سد«  �لتوزيع �الأ  -�

( مر�حل �لحرب:   4
�لح�سد: يتم �لح�سد من قوى عديدة في ميد�ن �لقتال.  -1

�لتح�سير: �لتجهيز �لمادي و�لمعنوي.  -2
�لحرب: تنظيم مناطق �ال�ستباك.  -�

�ساد�ساً - الخطة:
1( تعريف �لخطة: 

هي �لتكتيك �لذي يقرر �لجي�س �أو �لجماعة �لمقاتلة على �أ�سا�سه   -
خو�س �لمعركة.

بالدر��سة  وتاأتي  عد�ء  �الأ هزيمة  �إلى  و��سعوها  ي�سعى  �لتي  هي   -
�أر�س  طبيعة  ومعرفة  �لعدو،  لقو�ت  �لفاح�سة  و�ال�ستخبار�ت  �لمحكمة 

�لمعركة ومعد�ت �لعدو و�أ�سلحته 
جر�ء�ت و�لتد�بير و�الحتياطات  هي مجموع �لوثائق �لمتعلقة باالإ  -
و�لمعالجات �لمدرو�سة و�لمعدة م�سبقًا، منذ وقت �ل�سلم، و�لمهياأة لمو�جهة 

وجه و�الحتماالت. حالة �ندالع �لحرب على جميع �الأ
و�لتقييم  �لدر��سة  تحت  مو�سوعًة  دومًا  �لحرب  خطة  تكون    -
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و�لتعديل، وفقًا لما يطر�أ على �لموقف �لقائم
هد�ف في �لخطة:  2( �الأ

هد�ف نوعان: �الأ
1- �إ�ستر�تيجية:

تعريف: هناك عدة تعريفات لال�ستر�تيجية تخدم بع�سها �لبع�س.
�ستر�تيجية: هي فن ��ستخد�م �لقو�ت �لع�سكرية لتحقيق �لغايات  �الإ  -

�لتي و�سعتها �لقيادة �ل�سيا�سية.
�لو�سائط  مختلف  و��ستخد�م  توزيع  فن  هي  �ستر�تيجية:  �الإ  -

�لع�سكرية لتحقيق هدف �ل�سيا�سة.
�إلى  للو�سول  و�سيلًة  �ال�ستباك  ��ستخد�م  هي  �ستر�تيجية:  �الإ  -

�لهدف.
�ستر�تيجية: هي توجيه �لحرب عبر قدرة ��ستخد�م كل طاقات  �الإ  -
لتحقيق  �لبلد  قدر�ت  كل  ��ستخد�م  فن  �أي  �لن�سر،  �إلى  للو�سول  �لبلد 

�لن�سر.
�ستر�تيجية: هي فن �إد�رة �لعمليات وتوجيهها. �الإ  -

2- تكتيكية:
تعريف : وللتكتيك عدة تعريفات تخدم بع�سها بع�سًا.

�لتكتيك: هو ��ستخد�م �لقو�ت �لع�سكرية في �لمعارك.  -
�لتكتيك: هو فن قيادة �لقو�ت في �لمعركة.  -

�لتكتيك: و�سيلة بو��سطتها تهزم �لعدو في �لمعركة.  -
جر�ء�ت �لهادفة �إلى ��ستخد�م �لقو�ت �لمقاتلة  �لتكتيك: مجموع �الإ  -
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في ميد�ن �لمعركة، ب�سورة ناجحة
�سروط �ختيار �لهدف:  -

�لهدف  فاإن  تكتيكيًا  �أو  ��ستر�تيجيًا  �لهدف  كون  عن  �لنظر  بغ�س   
يجب �أن ير�عي �سروط �الختيار �ل�سليم:

�أن يكون محددً� وو��سحًا.  -1
قاباًل للتحقيق.  -2

قاباًل لالحتفاظ به.  -�
همية �لمطلوبة. �أن يملك �الأ  -4

�( �لمعلومات في �لخطة: 
�سا�س �لذي ي�ستند �إليه �لتخطيط في �لخطة. �لمعلومات هي �الأ  -

�لمعلومات تحدد عمل جميع �لقادة وبكل �لتخ�س�سات.  -
�سل على �لمعلومات. �لعمليات تعتمد في �الأ  -

�إذ� عرفت نف�سك وعرفت عدوك ال تخف من مئات �لحروب.
�إذ� عرفت نف�سك ولم تعرف عدوك فتربح حربًا وتخ�سر حربًا.

�إذ� لم تعرف نف�سك ولم تعرف عدوك فاأنت حتمًا مهزوم.
 »�سان �أتزو«

�أهمية �لمعلومات: 
د�ئمًا  نتم�سك  و�أن  �ل�سو�بية،  �أكيدة  بالمعلومات  �إال  نثق  ال  �أن  علينا    -1

بالحذر �لتام.
تت�سف معظم �لمعلومات �لتي تاأتينا خالل �لحرب بالتناق�س و�لخطاأ،   -2
و�لمطلوب من �لقادة �لتمييز، و�لتمييز ال يتم �إال بالح�سول على مهارة 
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مهنية، نف�سية وقدرة على �لحكم.
�لمعلومات �لجديدة تدعم �لمعلومات �لقديمة وتوؤكدها �أو تنفيها.  -�

�لجميع ميالون  و�لخطاأ،  للكذب  �لنا�س و�سغارهم م�سدر جديد  جبن   -4
خبار �ل�سيئة و�لمبالغ  خبار �لح�سنة، �الأ خبار �ل�سيئة قبل �الأ لت�سديق �الأ
خبار �لمتناقلة بهذ� �ل�سكل متالطمة بع�سها فوق بع�س بال  بها تجعل �الأ
�نقطاع كاأمو�ج �لبحر و�لقائد �لماهر من يقف �سامدً� كال�سخرة �لتي 
لمجرى  �لجيدة  ومعرفته  بنف�سه  ثقته  بف�سل  مو�ج  �الأ عليها  تتحطم 

مور. �الأ
�لمعلومات ت�سمح لك بالمقارنة بينك وبين عدوك لتتنباأ بنتيجة �لحرب   -5

من خالل:
�أي قيادة عليا تحتفظ باأعظم نفوذ �أخالقي ومعنوي.  .1

ف�سل. ر�س و�لمناخ �الأ كثر كفاءًة هو من يمتلك �الأ �لقائد �الأ  .2
كثر �ن�سباطًا. �الأ  .�

كثر تفوقًا في �ل�سالح و�لعتاد. �الأ  .4
ف�سل �أين. �لتدريب �الأ  .5

�لعد�لة في �لثو�ب و�لعقاب.  .6
ر�س،�لتنظيم. معرفة �لتفوق �لعددي، �لتفوق �لمعنوي، �لت�سليح، �الأ  .7

مخطئة  تكون  �ال�ستطالع  من  ولى  �الأ �لتقارير  �أن  »تذكر  مالحظة: 
د�ئمًا«.

عو�مل نجاح �لخطة:
�ستر�تيجية. مرونة �لخطة و�لقوى �الحتياطية �الإ  -1
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ُبعد �لنظر و�لحيوية و�لفعالية.  -2
موؤ�سر�ت  تعطيك  �لتطبيق  مرحلة  ن  الأ و�لتنفيذ،  �لتخطيط  ��ستمر�ر   -�

ومعلومات جديدة مطلوب و�سعها في �لتخطيط �لجديد.
مالحظة: »�إن �لخطة ُتعّدل جزئيًا في كل عملية تقريبًا و�أحيانًا تغير كلها، 
يعدل خطته في�سرب  و�لذي ال  �لمرونة  �إلى  يفتقر  �لذي  �ل�سخ�س  �أما 

ر�أ�سه في �لحائط« ماوت�سي تونغ.
مكانات و�قعيًا ب�سكل ملمو�س. مكانات �لمتوفرة: مر�عاة �الإ �لخطة و�الإ  -4

�لخطة وح�سابات �الحتماالت ـ ردود فعل �لعدو في مو�جهة �لخطة.  -5
جز�ء »محكمة«. تما�سك �لخطة: خطة متو�زنة قوية متر�بطة �الأ  -6

�لتفكير �ل�سحيح.  -7
حرية  من  �لعدو  وحرمان  لنف�سك  حركة  حرية  تاأمين   : �لحركة  حرية   -8

�لحركة.
روؤية �تجاه �لتطور �لعلمي : زمانًا، مكانًا، وظروفًا ومو�زين قوى.  -9

4( �اللتز�م بالخطة: 
�لخذالن  بعدم  �اللتز�م  بالو�جب،  �اللتز�م  هو  بالخطة  �اللتز�م   -
و�لتردد و�لتر�جع، �اللتز�م ب�سرف �لمهمة و�سرف �ل�سمير و�سرف �لحفاظ 
عن  و�البتعاد  و�الن�سباط  بالطاعة  �اللتز�م  و�لجماعة،  �لمجموعة  على 

و�مر،و�إاّل كانت �لنتائج هز�ئم ونهايات ماحقة. ع�سيان �الأ
قال تعالى:

ْدَباَر )15(  َذ� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُرو� َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم �ْلأَ َها �لَِّذيَن �آََمُنو� �إِ َيا �أَيُّ

ٍب  َلى ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغ�سَ ًز� �إِ ًفا ِلِقَتاٍل �أَْو ُمَتَحيِّ لَّ ُمَتَحرِّ ِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه �إِ َوَمْن ُيَولِّ
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يُر )16(� ُم َوِبْئ�َس �ْلَم�سِ َو�ُه َجَهنَّ ِه َوَماأْ ِمَن �للَّ

نفال( )�الأ
مثال: معركة �أحد وتلة �لرماة

�لنتيجة خ�سارة  �لكريم )( وكانت  ور�سولهم  ع�سو� قائدهم   -
�لمعركة.

عد�ء، و�ألزمو�  قال لهم ر�سول �هلل )( »�حمو� ظهورنا من �الأ  -
�أن  عليكم  و�إنما  عنا،  تدفعو�  وال  تعينونا،  فال  نقتل  ر�أيتمونا  و�إن  مكانكم، 

تر�سقو� خيلهم بالنبل، فاإن �لخيل ال تقدم عليه..«.
كانت �لتعليمات دقيقة، مف�سلة، و��سحة، حذرة، م�سددة، يقظة،   -

و�مر بدقة. تحدد �الأ
�لر�سول  وتعليمات  �لخطة  وخالفو�  و�مر  �الأ يلتزمو�  لم  �لرماة   -

.)(
�أخيرً�: 

�اللتز�م بالخطة هو �اللتز�م بتحقيق �لن�سر وعدم �اللتز�م بالخطة 
هو �نتظار �لهزيمة.

�سابعاً - التنبوؤ:
�لتنبوؤ عملية تخيلية : �إذ بدون تخيل ال يمكن �لح�سول على �لتنبوؤ، 
حد�ث �أهمية خا�سة بالموقف �لخطر، وهذ� ما يتجلى  للقدرة على �لتنبوؤ باالأ
بو�سوح من خالل تحليل حو�دث �ل�سيار�ت، ففي جميع هذه �لحاالت يرتكب 
�ل�سائق خطاأ ما، ومن �لمتعارف عليه �عتبار �سبب �لحادث �أو �لكارثة عدم 
�لزمنية  �لفترة  �أن  مفتر�سين  �لحركية،  فعله  ردود  بطء  �أو  �ل�سائق  �نتباه 
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�لكافية لرد فعله و��ستجابته»من لحظة �كت�ساف �لخطر وحتى بدء �لفرملة« 
�أولى  �أو درجة  �ل�سائق في مهنته »�سائق درجة ممتازة،  يترتب على مرتبة 
�أو ثانية....« وعلى خا�سيته �لفردية، غير �أن �لتجارب قد �أثبتت �أن �لفرق 
وال  كبيرً�  لي�س  �لمر�تب  مختلف  من  �ل�سائقين  لدى  �النتباه  خا�سية  في 
يوؤخذ بعين �العتبار، �سحيح �أن درجة �النتباه كبيرة و�سرعة رد �لفعل لهما 
يتميز  �لممتاز  �ل�سائق  �أن  بيد  �ل�سيار�ت،  �أمن حركة  دور كبير في �سمان 
بادئ ذي بدء بالقدرة على �لتنبوؤ باأنو�ع �لحو�دث �لتي يمكن �أن تطر�أ على 
جر�ء�ت  خط �سيره، فهو يح�سب د�ئمًا، ن�سوء و�سع خطر ويتخذ م�سبقا �الإ

�الحتياطية �لالزمة.
�إن ��ستعد�د �لمرء للعمل في �لموقف �لخطر ذو �أهمية كبيرة فال�سائق 
مثاًل �إذ� �طّلع م�سبقًا، )ولو على �لخارطة( على خط �سيره ف�سيكون �أثناء 
عد�د �لدقيق لتنفيذ �لمهام  �لطريق �أقل ��سطد�مًا بالمفاجئات، وكذلك فاالإ
�لقتالية في ظروف �لموقف �لخطر يحمينا �إلى حد كبير من مفاجاآت غير 

متوقعة.
�أريب »فذ«يتعامل مع  �إلى قائد  �لتنبوؤ عملية هامة تحتاج  لهذ� فاإن 
�لمعلومات �لمتاحة له م�سبقًا بحذر وذكاء، وفي حال عدم توفر �لمعلومات 
�لم�سبقة. عليه �أن يطلق خياله ليحلق في �آفاق �لم�ستقبل �لغام�س، ويجري 
�إجر�ء  هناك  ولكن  عدمه،  �أو  للتحقق  قابلة  منطقية  وتوقعات  محاكمات 

يطلب �لقيام به يتنا�سب مع كال �لحالتين.
 يلعب �لتنبوؤ دورً� هامًا في �ل�سوؤون �لع�سكرية، وهو يقوم على قاعدة 
معطيات  �أ�سا�س  على  يجري  ح�ساب  �لمتقابلة،  �لقوة  في  �لن�سبة  ح�ساب 
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ني لديك »معطيات �ل�ساعة« وعلى ت�سور ما قد تكون عليه  �لو�سع �لقائم �الآ
هذه �لمعطيات في �لم�ستقبل �لمبا�سر.

قو�ت  عن  معلومات  من  لديك  يتوفر  ما  على  بناًء  يتاأتى  هذ�  وكل 
�لعدو، وعلى �لقائد �أن ال ي�سل في تقييمه وتحليله �إلى �أْن يعرف كل نو�يا 

خرى للعمل.  �لعدو، ويهمل بقية �الحتماالت �الأ
على �لقائد كذلك �أال يعتمد على �لتنبوؤ فح�سب، حتى ولو كان �لتنبوؤ 
ي  مبنيًا على �أ�سا�ٍس متين من �لمعلومات و�لتحليل، عليه �أن يظل متحفزً� الأ

�سيء طارئ غير متوقع.
نعرف جيدً� خط  و�أن  �لعدو  باأحو�ل  د�ئم  نكون على علم  �أن  علينا 
�أنف�سنا  ترك  وعدم  م�ستقباًل،  نو�ياه  تتجه  و�أين  للعدو  �لرئي�سي  �لمجهود 
لعو�مل �ل�سدف و�لتقدير و�لحظ، فهذه عو�مل تدخل في تكوين �لمجهول 

�لذي يرهق كل قائد حري�س ويقلقه.
�أن ي�سع �سيناريوهات متوقعة  �لتي تظل مفتوحة، عليه  �الحتماالت 
�ال�ستعد�د  �أهبة  على  يكون  �أن  عليه  �أي  �لمقابل.  �لعمل  هو  وما  �لعدو  من 

لمو�جهة ما هو قادم.
ثامناً – »ال�سدفة«:

ب�سري  ن�ساط  هناك  فلي�س  �لحرب،  في  هامًاَ  دورً�  تلعب  �ل�سدفة 
يتعلق بال�سدفة ب�سورة كاملة كالحرب، فالحدث �لعار�س و�لحظ لهما �إذً� 

دور كبير في �لحرب �إلى جانب �ل�سدفة.
حد�ث فيها،  �ل�سدفة عامل هام في قلب مو�زين �لحرب وتحويل مجرى �الأ

قد ت�ساعد �ل�سدفة �لمهزوم على �النت�سار وتجبر �لمنت�سر على �لهزيمة. 
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�للحظة �لمالئمة للعمل �أهم من نوعية �لعمل نف�سها، و�لتقاع�س في 
�لعمل جريمة و�ل�سدفة تلعب دورً� هامًا في �لحروب وعلى �لقائد �ساحب 

�لخيال �لجيد �أن يتوقع مثل هذه �ل�سدف ويعمل عليها في مخططه.
تا�سعاً - فل�سفة الحرب:

�أعد�ء �لعرب �لم�سلمين كانو� �أقوياء و�سجعان وقد ر�أينا في معركة 
�لج�سر بين �لم�سلمين و �لفر�س ما يدل على ذلك فقد ُهِزَم فيها �لم�سلمون 
بع�س  مقاتل ح�سب  �آالف   6 حو�لي  منهم  وقتل  �لفر�س  مو�جهة جي�س  في 
�لرو�يات بما فيهم قائدهم عبيد �هلل، وكذلك معركة �ليرموك و�لقاد�سية 
كان �لم�سلمون يو�جهون عدوً� يملك �ل�سجاعة. ف�سجاعة �لم�سلمون تعاَظمت 
ن �أعد�هم كانو� �سجعان �إلى حٍد ما »�ل�سجاعة ال تظهر �إال �أمام �ل�سجاعة،  الأ
ومن يقاتل جبانًا ال يحق له �أن يتغنى بال�سجاعة« وهذ� ال يعني باأن �أعد�ء 
�لم�سلمين كانو� بحال �أف�سل من حال �لم�سلمين، فالدولة �لرومانية و�لدولة 

فول ت�سعف وتهرم. �لفار�سية كانتا ذ�هبتين �إلى �أفول، و�لدولة في حال �الأ
�أماكن  وتاأمين  عليهم  بالحفاظ  مقاتليك  �سجاعة  ��ستثمار  مطلوب 
�لحرب  بد�يات  في  وخا�سة  �لحرب  �أثناء  في  ولتنقالتهم  لهم  مح�سنة 
ر�س �لمحروقة، وهذ� يتطلب منا �إعد�د  ن عدونا يعتمد �الأ وذروة �لهجوم الأ
بمبد�أ  عماًل  ر�سية،  �الأ و�لقو�عد  نفاق  كاالأ مح�سنة  �سرية  �أماكن  وتجهيز 

يجابي. �لدفاع �الإ
�أ�سو�أ  وهي  �لنف�س  طيبة  عن  �لناتجة  خطاء  �الأ تقع  �لحرب  ففي 
خطاء، وكما �أن ��ستخد�م �لقوة �لبدنية ال ي�ستبعد ��ستخد�م �لذكاء، فاإن  �الأ
�لذي ي�ستخدم هذه �لقوة بدون رحمة، وال يتر�جع �أمام �أي هدر للدم، يتغلب 
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على خ�سمه �إن لم ين�سج هذ� على منو�له.
مور �سعب. كل ما يتعلق بالحرب ب�سيط جدً�، ولكن �أ�سهل �الأ

عن  �لحقيقية  �لحرب  تمييز  ي�ستطيع  �لذي  هو  �الحتكاك  مفهوم 
�لحرب �لتي نقروؤها في �لكتب.

حيان على نية عدو�نية باتجاه  �ل�سعور بالعد�ء يقت�سر في غالب �الأ
غير  و�لعناد  و�النفعال  �لحقد  يولد  �لذي  �لقائم  �ل�سر�ع  في  �آخر  طرف 
�لعقالني، و�إن لم تتوفر هذه �لم�ساعر فطبيعة �لحرب �لعدو�نية ومجريات 

�أحد�ثها من قتل، وجرح...�لخ تولد حالة عد�ئية بين �لطرفين.
كل  يهدد  بل  فح�سب،  وحده  يهدده  ال  �لقائد  على  �لخطر  فتاأثير 
�لعنا�سر �لموجودة بتلك �للحظة، و�لعمل �لحربي ال يخرج �أبدً� عن د�ئرة 

�لخطر.
عا�سراً: �سغوطات المعركة

محنة �لمقاتل
عندما يح�س �لمقاتل باأن �لقتال و�سيك �لوقوع، يركز بكل جو�رحه 
�أن ي�سبح  فيبد�أ �لقلق وتمر �للحظات �لرهيبة على �لمقاتل ومن �لممكن 
�لتوتر �سيئًا ال يمكن تحمله، لدرجة �أن �لمقاتل يتمنى �لدخول في �لمعركة 
�أكثر من  �إنهاكًا للنف�س  ن �النتظار يعد  للتخل�س من هذ� �ل�سعور �لثقيل الأ
خطار  �أكثر �الأ �أعيننا هو  �أمام  �لذي ال نجده  �النق�سا�س نف�سه. »فالخطر 

مدعاة لال�سطر�ب«
 فعين �لمقاتل مثبتة على قائده فهو قدوته وملهمه، تزد�د �لثقة عند 
�أكثر عند دخول  �لخوف  يقل  ولى،  �الأ خطاء  �الأ يتغلب على  �لمقاتل عندما 
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نه يتفاعل معها ويدخل معمعتها، و�إذ� �ندمج في مهامه ودوره  �لمعركة، الأ
ولويات،  �الأ وتتحول  و�لنتائج  �لفعل  �ت  ردَّ مع  يتفاعل  ومر�ساًل،  م�ستقباًل 
قلقة مما هو قادم  يفرح، م�ساعر مت�سارعة مرتبطة  يغ�سب،  يتابع عدوه، 
حجم  �ل�سديق  خ�سائر  خ�سائره،  وحجم  �لعدو  خ�سائر  عن  معلومات  من 

خ�سائره، و�أثرها و�أبعادها على �لن�سر...�لخ
ربما تحدث حاالت نوم �أو نعا�س تحت �لق�سف وهذ� معروف ومتوقع 

ن �ليقظة مطلوبة و�لتركيز كذلك. ولكن هذ� �سيء غير بطولي الأ
�أ�سعب �ل�سجاعة هي �ل�سجاعة �لتي تت�سمن �ل�سكون تحت �لنار �أو 
تحت تهديد �لخطر، فالقلق من �لمجهول �لقادم وطول �النتظار ال ُيك�سر 
�إال بتبادل �إطالق �لنار مع �لعدو، مهمة �لمقاتل �أن ال يكون في حالة تلقي 
�ل�سرب، يجب �أن يبتعد عن هذه �لحالة �ل�سلبية بالعمل وممار�سة �ل�سجاعة 

قد�م. و�الإ
»�ل�سجاعة �سرورية وخا�سعة للتجربة في كل �ساعة«

�لقتال  �أو  �لهروب  و�إ�سار�ت  �لخطرة  و�لمو�قف  و�لخوف  �لقلق 
عدد  نتيجة  هو  �لمقاتل  فعل  ورد  و�حد،  �آن  في  �لباطن  �لعقل  عن  ت�سدر 
�لمقاتل  و�لتدريب تجبر  �لموجهة، فاالن�سباطية  �لنف�سية  �لقوى  كبير من 
م�ساك ب�سالحه، وتعري�س نف�سه للنار، و�للحاق بقائد مجموعته �أو  على �الإ
ف�سيله، بعد �أن تم تكيُّفه بتدريب متكرر وغر�ست في ذهنه عادة �لطاعة 

�لعمياء منذ �أن تم تجنيده.
�أ�سعب ما يو�جه �لمقاتل هو �أن يجد نف�سه وحيدً� في �لمعركة و�أبناء 
على  �سي�سغط  كل هذ�  �ساترً�.  �تخذو�  �أو  مقتولين  �إما  يجدهم  مجموعته 
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�أع�سابه للهرب.
نحو  �لهروب  �إلى  يوؤدي  قد  خطير،  �لذعر  عن  �لناتج  �لخوف  �إن 
�لخطر �أو �إلى �لعدو�ن �لمذعور �لذي قد يكون �نتحاريًا وقد يوؤدي �إلى �سلل 
�لطبيعي  من  و�لموت،  �لحو�دث  من  �لمذعور  و�لهروب  و�لجمود.  �لحركة 
�ل�سعور بالخوف ولكن رد �لفعل يبقى كامنًا لدرجة كافية لمو�جهة �لحاالت 

�لطارئة.
�لمعركة  مجريات  عن  معزولة  و�أماكن  خنادق  في  �لمقاتلين  و�سع 
�لو�سع  هذ�  عليهم،  �لحر�س  بدو�عي  معهم  �لتو��سل  وقطع  وتطور�تها، 

يبقيهم غير قادرين على �لمر�قبة و��ستعمال �ل�سالح.
يتمثل �سغط �لمعركة على �لمقاتل في نو�ٍح عدة منها:

�بتعاد �لمقاتل عن بيته، رفاهيته، عائلته، �لقلق على عائلة باأن تتعر�س   -1
لهجوم �لعدو �أو ح�ساره �أو ق�سفه.

�لتعر�س لق�سف �لعدو، كمين...  -2
و�لت�سكيل،  �لمجموعة  و�لقتال عند  �ل�سمود  يوؤثر على  �لخ�سائر  حجم   -�
يحطم  �لحرب  في  �لخ�سائر  وزيادة  �لمجموعة  عدد  ثلث  ففقد�ن 

�لمعنويات �لباقية.
زيادة معدل �لهروب من �لمعركة �أو �لتدريب داللة على نوعية مقاتلين   -4

غير جديرين بالثقة.
عدم ممار�سة �لقتال و�لمكوث في خنادق �آمنة ن�سبيًا، مع زيادة �لرمي   -5
�إلى  �أقرب  فتر�ه  و�إرهاقه  �لمقاتل  قلق  من  يزيد  �لمتو��سل  و�لق�سف 

�لنوم و�لتثاوؤب.



68
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�لمهالك �ل�ست:   -6
�الندفاع ـ �النهيار ـ �لفر�ر.  -

و�مر. �لتمرد وع�سيان �الأ  -
�النهيار �لد�خلي وفقد�ن �ل�سجاعة.  -

�لخر�ب.  -
�نهيار �لتنظيم.  -

�لهزيمة �لمنكرة.  -
�لمعركة:  �سغوط  • مو�جهة 

و�لفرز  �لت�سكيالت  �لالئقين من  و�إخر�ج غير  �ختيار مقاتلين جيدين   -1
�لم�ستمر من مرحلة �لتجنيد حتى �لتدريب �لمتقدم.

دو�ر �لمنا�سبة لهم. فر�د �لمختارين لالأ تهيئة �الأ  -2
�لتدريب لي�س مجرد غر�س مهار�ت بل يجب �أن يكون من خالل �لتهيئة   -�
�لنف�سية و�لمعنوية للحرب �لقائمة و�لم�ستمرة، على �أن نكيف �لمقاتل 
تكون  �أن  ويجب  �لمناور�ت  نفجار�ت،  �الإ �ل�سجة،  �سو�ت،  �الأ لمو�جهة 

و�قعيًة كلما �أمكن.
�لتدريب يجب �أن يثقف �لمقاتل حول طبيعة �لحرب مثلما يعلمه فنون   -4
��ستخد�م �سالحه، ومهارة �لميد�ن يجب �أن تعطيه �لثقة باأنه �سينجو، 
�أنه  علمه  قد  يكون  �أن  يجب  و�لجوع  رهاق  �الإ لدرجة  �ل�ساق  �لتدريب 
ي�ستطيع تحمل �ل�سد�د �لتي كان يعتقد �أنه ال يحتملها عندما كان مدنيًا، 

يجب �أن يطعم �سد �سجيج �لمعركة. 
مع  �لتعامل  كيفية  تعلمه  على  مركزً�  للمعركة  تدريبه  يكون  �أن  يجب   -5
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�ل�سيء  وعي،  بدون  فعال  �الأ ردود  يتبنى  ما  وغالبًا  �لمختلفة  �لمو�قف 
هم يجب �أن يكون قد �ُسحن ب�سل�سلة من �لقيم تتعلق باالإخال�س لفريقه  �الأ
وروح �لت�سحية، و�أن �لجبن عار، بينما �ل�سجاعة في مو�جهة �لموت هي 
مور ويزنها  نبل و�ستك�سبه �الحتر�م، وفوق كل هذ� عقله �لذي يّقيم �الأ

ويدله كيف يت�سرف. 
و�مر  �لمقاتل �لمن�سبط فعاًل هو ذلك �لذي تفهم �ل�سبب �لكامن ور�ء �الأ  -6

�لتي �أعطيت له.
�لقتالية،  بمجموعتهم  �لتم�سك  على  �لمقاتلين  ي�ساعد  �لمعركة  دخول   -7
وبارتباطهم بقيادتهم �ل�سغار »�ل�سغار تعني �أ�سحاب �لرتب �ل�سغيرة«. 

و�مر. يجب �أن تكون هناك مقاطعة ورف�س تام �سد �لفر�ر ورف�س �الأ
�أي نظام  هناك حاالت متمار�سة موجودة د�ئمًا ت�سعى لال�ستفادة من   -8
�سحاب  �النتباه الأ �لمعركة. علينا  �لتمل�س من  ي�ساعدها على  �أو مبرر 

دعاء بالمر�س ومعرفتهم تمامًا ومن ثم عزلهم عن �لعمل. �الإ
عن  نبتعد  و�أن  �لحما�سية،  �لرنانة  و�لخطب  �ل�سعار�ت  عن  �البتعاد   -9
تقييم حالة �لمقاتلين �عتمادً� على ردودهم للز�ئرين لهم كاأن يقدمو� 
�سورة �إيجابية معّينة حول �لو�سع �لقائم. �لمقيا�س �لحقيقي هو �النجاز 
�لعملي في �لمعركة و�لقدرة على �ل�سمود في �لعمليات �لحربية �لطويلة، 
�لمقاتل،  معنويات  �لمر�سية،  و�لحاالت  رهاق  و�الإ �لخوف  ومو�جهة 
باأ�سباب �لحرب وتدريبه وتكيفه  �قتناعه  ثباته، درجة  قدر�ته، ذكاوؤه، 
في �سناعة  ي�ساهم  كل هذ�  بالقائد  وثقته  لمجموعة  و�رتباطه  �لبدني 

مقاتل من �لطر�ز �لجيد.
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10-�لمقاتل يكون �أكثر وعيًا كلما كان �سعوره بالو�جب �أعلى.
11-�لقيادة �لجيدة تخفف �ل�سغط على �لمقاتلين وتحتوي �لتدهور �لذي 

قد يتعر�س له. 
طول وقت ممكن. 12-�لحفاظ على معنويات �لمقاتلين الأ

للعودة  تنظيمها  و�إعادة  وتعزيزها  لال�ستر�حة  �لمجموعة  �1-�سحب 
للقتال.

14-ي�سبح �لمقاتل بزيادة �لخبرة بارعًا �أكثر، و�لناجون من عدة معارك 
مهرة في �لقتال، ولكنهم مع �لوقت يبدوؤون بتكري�س هذه �لمهارة للبقاء 

�أحياء �أكثر من تحقيق �أهد�ف �لمجموعة.
للح�سول  �لدينية  �لنزعة  �إلى  �لمقاتلون  فيها  يميل  �ل�سغط  15-لحظات 

على �الطمئنان �لنف�سي وهذ� �سيء جيد ومطلوب.
الحادي ع�سر:  لحظات التوقف في القتال

�لميل �لم�ستمر للر�حة وهذ� �لنوع يكون ناجمًا عن �لخوف من �لخطر   -1
قوة  عن  ال  منفرة  قوة  عن  ناجم  معنوي  ثقل  »وهو  �لم�سوؤولية  ومن 

جذ�بة«.
�لحرب  ��ستمر�ر  �إلى  يدفعهم  �لمقاتلين  لهوؤالء  مغامر  قائد  وجود   -2
وعدم وجوده يكون �لتوقف عن �لقتال قاعدة و�لتقدم ��ستثناء في هذ� 

�لحالة.
تفوق قوة �لدفاع ت�ساهم في وقف �لقتال.  -�

�لهدف �ل�سيا�سي يوؤثر على طبيعة �لحرب و�أهد�فها.  -4
حد�ث. ��ستمر�ر �لعمل �لقتالي يولد �أي�سًا تد�خاًل �أ�سدَّ لالأ  -5
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غاليًا ما يكون ��ستمر�ر �لعمل �لقتالي و�ال�ستباك في �لحروب �أقل من   -6
�أوقات تمر دون قتال.

هناك �سبب يكمن في عدم معرفة �لو�سع معرفة تامة.  -7
هناك �سبب يوقف �لعمل �لحربي وهو معرفة �لو�سع معرفة ناق�سة، نق�س   -8

�سباب �لطبيعية �لقادرة على �إيقاف �لعمل �لحربي. �لمعرفة �أحد �الأ
كلما كان �لتوتر �لذي �نبعثت منه �لحرب كبيرً� ز�دت طاقة خو�س هذه   -9

�لحرب، وق�سرت فيها فتر�ت �لعطالة و�لعك�س �سحيح.
�ل�سيء  عن  دومًا  �لحرب  تبعد  �لحربي،  �لعمل  في  �لمتكررة  10-�لهدنة 

�لمطلق وتقربها با�ستمر�ر من ح�ساب �الحتماالت.
معركة  في  �لخو�س  لتقرير  �لمعركة  وقف  بعد  قو�ته  يتفقد  11-�لقائد 

جديدة �أم ال.
الثاني ع�سر: الح�سم في الحرب

�ل�سالح  �أي قوى  د�م،  �ل�سّ لي�س هو عمل  �لح�سم في �لحرب  عامل 
و�إنما �إر�دة �لقتال لدى �لمتحاربين.

هناك فرق بين �لمجازفة �لعملياتية �لمح�سوبة، �لتي تكون �لمخاطر 
وبين  مقدمًا،  عليها  وُحكم  بعناية  قدرت  قد  فيها  �لممكنة  و�لخ�سائر 
�لع�سكرية  �لوحدة  �إن  �لريح،  مهب  في  بالحذر  فيها  ُيرمى  �لتي  �لمقامرة 
قد  بينما  �لمجازفة،  نف�سها من  ت�ستنقذ  �أن  ت�ستطيع  �لتكيف  �لقادرة على 

تنتهي بها �لمقامرة �إلى خ�سارة �ساملة.
�لت�ساهل،  �أو  �لعبث  �أو  للتهاون  فيها  مجال  وال  �لحرب  هي  �لحرب 
�لمقاتل يحمل �ل�سالح ليقاتل فاإن لم يقتل خ�سمه فخ�سمه قاتله، و�لعنف 
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من طبيعة �لحرب لي�س هناك تناق�س، وال تعار�س.
نها تعني لمن  �أطر�ف �لحرب لتحقيقها الأ �لح�سم نقطة ي�سعى لها 

يحقق �لح�سم في �لمعركة: 
�لتفوق على �لعدو.  -1

�النت�سار في �لمعركة.  -2
�لتقاط لحظة �لذروة: وهي في �لمعركة عامل حا�سم في �لو�سول �إلى   -�
�لهجوم  في  �لذروة  نقطة  تقدر  �لتي  �لذكية  فالقيادة  �لمعركة.  نهاية 
و�لدفاع وتلتقطها ل�سالحها هي �لقادرة على �لح�سم وقلب �لمو�زين. 

»فمن �لخطر �أن تخلط بين �لرغبة و�لقدرة«.
�إنهاء �لمعركة وتر�جع �لمهزوم.  -4

�إلى  �لو�سول  في  �لرئي�سي  �ل�سبب  هي  �لحرب  في  �لمعنوية  �لخ�سائر   -5
�لنتيجة �لحا�سمة.

الثالث ع�سر: الن�سحاب
�الن�سحاب،  لحظة  في  �إال  �لحا�سمة  بالخ�سارة  �لمهزوم  ي�ساب  ال 

ففي هذه �لحالة ال يتعر�س �لمنت�سر �إلى خ�سارة ذ�ت بال.
�أخطر �الن�سحاب هو �الن�سحاب باإ�سلوب �لهرولة و�أف�سلها �الن�سحاب 

ببطء �سديد مع مجابهة �لعدو ب�سجاعة و�إقد�م »�ن�سحاب �أ�سد جريح«.
�الن�سحاب يجب �أن يكون على مر�حل م�ساحبًا با�ستباكنا مع �لعدو 

�لذي يتعقبنا و�أن تكون هذه �ال�ستباكات �أهاًل للت�سحية.
�لحذر من �سرعة �لحركة عند �الن�سحاب كي ال تنقلب فر�رً� يجعلنا 
من  �لباقية  �لبقية  �لفر�ر  هذ�  يحطم  كما  قو�تنا  من  كبيرً�  عددً�  نخ�سر 
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معنوياتنا.
الرابع ع�سر: الن�سر

قول لنابليون: »يتوقف م�سير �لمعركة على لحظة �أو فكرة.. وما �إن تلمع   -
�ل�سر�رة �لمعنوية حتى تنفذ �لعمل �أ�سغر قوة �حتياطية«

من ينت�سر يعرف متى يقاتل ومتى ال يقاتل.  -
كثيرها  �لقوة  �أ�سكال  مختلف  مع  يتعامل  كيف  يعرف  ينت�سر  من   -

وقليلها.
من ينت�سر هو من ُتحرك جي�سه روٌح معنوية و�حدة على جميع م�ستويات   -

�لقادة و�لجند.
من ينت�سر هو من جهز نف�سه جيدً� ثم �نتظر ليفاجئ عدوه.  -

�إن كنت تعرف نف�سك وتعرف عدوك فال حاجة للخوف من نتائج مائة   -
معركة.

هزيمة  يقابل  تحققه  ن�سر  كل  عدوك  تعرف  ولم  نف�سك  عرفت  �إن   -
تنتظرك.

�إن كنت ال تعرف نف�سك وال عدوك ـ توقع �لهزيمة.  -
ح�سا�س بمتعة �لخطر و�لحرب. -  �لن�سر يف�سح �لمجال لالإ

�أخيرً�:
ونظمو� �سفوفهم  وّحدو� جهودهم  �لذين  يخّلد غير  لم  �لتاريخ  �إن 
للفرقة  مجال  فال  نبيلة،  لغايات  وقاتلو�  �لقوة،  من  ��ستطاعو�  ما  و�أعدو� 
�أمامنا طريق طويل ولكنه يق�سر يومًا  عمى،  وال مجال للجهل و�لتقليد �الأ
بعد يوم، �غتنمو� �لفر�سة بالعلم و�لتعليم و�لعمل و�لتدريب ومعرفة �لعدو 
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معرفًة جيدة، ��ستعدو� لكل �سيء وال ت�ستهينو� ب�سيء �سغيرً� كان �أم كبيرً�، 
�سياء تحدد في �ال�ستفادة منها وعمل �لح�سابات  كل �سيء له قيمة وقيمة �الأ

لها.
عدونا  حجم  تقدير  في  نبالغ  يجعلنا  �لخوف  ن  الأ للخوف  مجال  ال 

ونت�سرف بطريقة دفاعية نبالغ فيها.
رف�س منطق �ل�سحية �ل�ساذجة، �لتي ت�سع نف�سها في موقع �لتر�جع 
وتتلقى �ل�سربات با�ستمر�ر متجاوبة مع مناور�ت �لعدو ب�سلبية، هذ� �لمنطق 

مرفو�س، علينا �لتمرد عليه بالت�سلح بعزيمة �لن�سر، وعدم �لتر�خي.
وال  �لن�سر  �طلبو�  و�سجاعة،  و�إر�دة  وت�سميم  وثبات  بوعي  تقدمو� 

تتر�جعو� عنه، �رف�سو� �لهزيمة وتمردو� عليها.
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ا�ستراتيجيات حربية

�لدر��سة  ت�ستحق  �لتي  �لحربية  �ال�ستر�تيجيات  من  �لعديد  �أمامنا 
و�لبحث و�لتطبيق ر�غبين �أن تجد حظًا من �لدر��سة و �الهتمام عند من 

يطلع عليها. 

إ�ستراتيجية الردع: ولى: ا الأ
�إذ� لم يكن خ�سومك متاأكدين من �لذي �سيكلفهم �لعبث معك، فلن 
لكي  �لغريزي  وقلقهم  �لنا�س  مخاوف  على  �لعب  ذلك،  باكت�ساف  يرغبو� 

تجعلهم يفكرون مرتين قبل مهاجمتك.
ال  �سعيف،  �أو  ه�ٌس  �أنك  ر�أى  �إذ�  �أكثر  مهاجمتك  �إلى  �لعدو  يميل 
�لتي ت�سدر  �سار�ت  �الإ يعتمدون على  �لتاأكد من مدى �سعفك،  ي�ستطيعون 
منك عبر �سلوكك �لحا�سر و�لما�سي، �إنهم ي�سعون �إلى �النت�سار�ت �ل�سهلة 

�ل�سريعة وغير �لدموية، لهذ� �ل�سبب ينق�سون على �ل�سعيف �له�س.
�إن �لردع بب�ساطة هو قلب هذ� �لو�سع، وعك�س �أي ت�سور لديهم عنك 
باأنك �سعيف و�ساذج عبر �إي�سال �لر�سالة �لتي تقول �إن �لمعركة معك لن 

تكون �سهلة مثلما ظنو�.
فعال لها م�سد�قية �أكبر بكثير من �لتهديد و�لوعيد. �الأ

يمكنك  �لمعاك�س  و�لتخويف  للردع  �أ�سا�سية  مناهج  �أربع  هناك 



76
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

في  خ�سو�سًا  فّعالة  ولكنها  �لهجومية،  �لحرب  في  عميقًا  ��ستعمالها 
�لدفاع:

1ـ فاجئهم بمناورة جريئة: فاجئ عدوك بعمل يظهر قوتك ويخفي �سعفك 
ربما كانو� يح�سبونك ه�سًا �أما بعد ذلك �سيعتبرونك �سجاعًا وو�ثقًا من 

نف�سك، وهذ� �سيكون له تاأثير�ن: 
لن  حقيقي،  ب�سيء  مدعومة  خطو�تك  �أن  �لظن  �إلى  �سيميلون   -1
ب�سيء  تقوم  بحيث  �لبالهة  بهذه  تكون  �أن  يمكن  �أنك  يت�سورو� 

مغامر فقط للتاأثير بهم.
�سيرون منذ هذه �للحظة مو�طن قوة وتهديد لم يكونو� يت�سورون   -2

وجودها من قبل.
2 ـ �قلب �لتهديد: �إذ� �عتقد �أعد�وؤك �أنك �سخ�س ممكن قتاله و�لتحر�س 
به، �قلب �لطاولة بحركة مفاجئة، و�إن كانت �سغيرة لكي تفزعهم، هدد 
�أنهم ه�سون، و�جعل �ل�سربة  �سيئًا عزيزً� عليهم، ��سربهم حيث تظن 

موؤلمة.
�إذ� �أغ�سبهم ذلك وهاجموك تر�جع قلياًل ثم عاود �سربهم حين ال 

يكونون متوقعين ذلك، �ظهر لهم �أنك ل�ست خائفًا منهم.
�سو�أ بكثير فيهم. �بعث ر�سالة لهم باأنك قادر على فعل �الأ

� ـ �أظهر مظهرً� غيرعقالني حيث ال يمكن توقع ت�سرفاته.
و�إنك  معهم،  قتالك  في  تخ�سره  �سيء  عندك  يوجد  ال  �أنه  �أعلمهم 
�سقاط  جاهز لدفع �لت�سحية و�لثمن و�أي ت�سحية وثمن كان، و�أنك م�ستعد الإ

عدوك معك.
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�أظهر �أن هزيمتك �أمر مكلف وربما مدمر.
ال تبالغ بالتعبير �لعاطفي، بل تلمح تلميحًا �إلى �أنك غير عقالني �إلى 

حد ما.
ال  �أ�سخا�سًا  يقاتل  �أن  يجب  �أحد  ال  مخيفون،  �لمجانين  �لخ�سوم 

يمكن �لتنبوؤ باأفعالهم ولي�س لديهم ما يخ�سرونه.
عنا�سر،  عدة  على  تقوم  �أن  يمكن  �ل�سمعة  هذه  مرعبة:  �سمعة  �أ�س�س  ـ   4
�ل�سنين  �ل�سورة على مر  ر�سخ هذه  وقا�س،  وعنيف  وعنيد  �أنك �سعب 
عد�ء، ويعاملونك باحتر�م وبع�س �لخوف، فلماذ�  �لنا�س و�الأ �سيهابك 

�إعاقة �سخ�س �أو مجادلته وقد �أظهر �أنه �سيقاتل حتى �لنهاية.
جوهر �إ�ستر�تيجية �لردع هو: حين يهاجمك �لعدو �أو يهددك عليك 
يكون  وقد  منك،  �أقوى  يكون  قد  �لمقابل،  في  �سيعاني  �أنه  له  تو�سح  �أن 

بمقدوره �النت�سار في �لمعارك لكنه �سيدفع ثمن كل �نت�سار.
إ�ستراتيجية )فرق ت�سد(  الثانية: ا

�نظر  بل  جمالي،  �الإ مظهرهم  يخيفك  ال  �أعد�ئك  �إلى  تنظر  حين 
بذور  وزرع  بع�سها  عن  جز�ء  �الأ ف�سل  عبر  �لكل.  تكّون  �لتي  جز�ء  �الأ �إلى 
�سلوب �أن ت�سعف وتهزم �أقوى  نق�سام في �لد�خل، يمكنك بهذ� �الأ �لفرقة و�الإ

عد�ء. �الأ
ال ت�سمح لعدوك باأن يجزئ قوتك ويحطم تنظيم قو�تك مهما كلف 
ن تحطيم �ل�سفوف وت�ستيت �لمجموعات يفقد �لمقاتل �إح�سا�سه  �لثمن. الأ
بالوحدة و�لدعم، وي�سعره بالعزلة وي�سيبه �لذعر، فُيلِقي �سالحه ويهرب 

من �لمعركة، �لجندي �لذي يدير ظهره لعدوه ي�سهل قتله.
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محميين  وغير  �لمعركة  في  معزولين  نكون  �أن  �سا�سي  �الأ �لخوف 
�لمجموعة  �إلى  لالنتماء  وحاجتنا  �لتحالفات  للخطر.  معر�سين  وحيدين 

ي�سعرنا بالحماية و�لدعم.
في  مر  �الأ يبد�أ  حتى  كانت  طريقة  باأي  بالتمزق  عدوك  يبد�أ  �إن  ما 

�لتفاقم، فاالنق�سام يوؤدي عادة �إلى مزيد من �النق�سام.
لمو�جهة  �أكبر  فر�سة  يمنحك  و�لت�سكيل  �لمجموعة  وتما�سك  قوة 

غطر�سة عدوك و�سعيه �إلى تق�سيم قوتك.
تفكيك �لم�سكلة ي�ساعدك في حلها.

�رتباك  على  تح�سل  �أقوى  عدو  مو�جهة  في  مفاجئة  �سربة  وّجه 
وحدة  على  �لحفاظ  من  �لقوة  تاأتي  منق�سم،  عالم  في  عنده،  وفو�سى 
�لف�سلى  �لطريقة  �أهد�فك،  على  تركيزك  وعلى  مجموعتك،  و�ن�سجام 
�لعالية،  و�لمعنويات  �لحما�سة  خلق  خالل  من  هي  �لوحدة  على  للحفاظ 
لكن مع �أهمية �لحما�سة فاإنها �ستخبو مع �لوقت، و�إذ� �سرت تعتمد عليها 
هما:  �لتق�سيم  قوى  �سد  �أهمية  كثر  �الأ �لدفاعيين  فاإن  لذلك  ف�ستف�سل. 

�لمعرفة و�لفكر �ال�ستر�تيجي.
هذه  قائد  كان  �إذ�  وتفكيكهما  جي�س  �أو  مجموعة  تق�سيم  يمكن  ال 

�لمجموعة �أو �لجي�س و�عيًا نو�يا �لعدو وكانت ردود �أفعاله ذكية.
إ�ستراتيجية الثمار اليانعة. الثالثة: ا

)ناورهم حتى ي�سعفو�(.
خرين  �الآ مع  �لد�ئمة  �لمعارك  خو�س  فاإن  قويًا  كنت  مهما 
�لحكماء  �ستر�تيجيون  �الإ يف�سل  خالق،  وغير  ومكلف  متعب  �أمر 
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في  �أعد�ئهم  �إلى  للو�سول  طرقًا  ويجدون  �لمناورة  فن   بالعموم 
�أو�ساع �سعفهم وي�سهل تحقيق �لن�سر ب�سهولة على �أعد�ئهم.

حرب �لمناور�ت: هناك نوعان من �لحروب.
في  بالدخول  �لعدو  ��ستنز�ف  على  وتقوم  �ال�ستنز�ف:  حرب   •

معارك متو��سلة تقو�ّس قوة �لعدو وتجبره على �لهزيمة.
•  حرب �لمناور�ت: عبر �لمناور�ت ت�ستطيع دول �أن توفر على نف�سها 
�لكلفة �لعالية لتحقيق �نت�سار�ت عبر حروب �ساملة. ويتم ��ستدر�ج �لعدو 
عبر �لمناور�ت �إلى و�سع �سعيف ي�سبح �أكثر مياًل لال�ست�سالم لل�سغوط، 

نهيار وقد ي�ست�سلم دون قتال. حتى قبل �أن تبد�أ �لمعركة. فيبد�أ باالإ
هناك �أربع مبادئ �أ�سا�سية لحرب �لمناور�ت:

ويجب  �لتخطيط  على  �لمناور�ت  حرب  تعتمد  متفرعة:  خطة  �سع   .1
لك  يبقى  لن  مت�سلبة  �لخطة  كانت  فاإذ�  �سحيحة،  �لخطة  تكون  �أن 
�سديدة  كانت  �إذ�  �أما  �لحتمية،  �لحرب  فو�سى  مع  لتعدلها  م�ساحة 
�لنهاية،  في  عليها  �ستتغلب  ولكنك  �ل�سيئة  �لمفاجاآت  ف�ستربكك  �للين 
�لخطة  �إن  بالتف�سيل،  �لو�سع  تحليل  على  فتقوم  �لممتازة  �لخطة  �أما 
مع  تجاوبك  ن  الأ �لمناور�ت  في  �لتفوق على عدوك  لك  تتيح  �لمتفرعة 

�لظروف �لمتحولة يكون �أ�سرع و�أكثر عقالنية.
ًتقّيد  �أو  �سيقة  �أماكن  في  نف�سك  ت�سع  ال  �لمناورة:  مجال  لنف�سك  �أف�سح   .2
�لحر�ك  باأن مقدرتك على  فّكر  بالحر�ك.  لك  ت�سمح  ال  �أو�ساع  في  نف�سك 
هم من �لتم�سك بالمناطق  جدى و�الأ و�متالكك خيار�ت �أكثر من عدوك هما �الأ

و�لممتلكات، فما تحتاج �إليه هو �لغطاء �لمفتوح ال �لمو�قع �لميتة.
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عد�ء �لذين تو�جههم  و�جه عدوك بالمع�سالت ال �لم�سكالت: معظم �الأ  .�
بم�سكلة  بمو�جهتهم  مناور�تك  �كتفت  فاإذ�  �لمو�رد،  ومتعددو  �أذكياء 
معينة ف�سوف يحّلونها بالتاأكيد. �أما �لمع�سلة فاأمر �آخر �سو�ء �ن�سحبو� 
يكونون  كبيرة  م�سكلة  في  يز�لون  فال  �أماكنهم  في  بقو�  �أم  تقدمو�  �أم 

عاجزين عن حلها.
�إخلق �لفو�سى �لمطلقة: قدرة عدوك وقوته تعتمد على قر�ءتك وتبيين   .4
مالمح  ومعرفة  قر�ءتك  على  قدرته  تجعل  �أن  ينبغي  نو�ياك،  مالمح 
نو�ياك م�ستحيلين، مثاًل كاأن ت�سع عدوك في حيرة حيال �لمكان �لذي 
�ستقفز �إليه �أو �أن تر�سل عدوك في مطاردة ع�سو�ئية بحثًا عن معلومات 

ال قيمة لها.
هي  �سر�ع  �أي  في  عليها  تحوز  �أن  يمكنك  �لتي  كبر  �الأ �لقوة  �إن 
يعرفون  ال  �لمرتبكون  عد�ء  فاالأ نو�ياك،  حيال  عدوك  �إرباك  على  �لقدرة 
فقدو�  مباغتة  �سربة  �سربتهم  فاإذ�  �أنف�سهم.  عن  يد�فعو�  �أن  ينبغي  �أين 
نجاز هدف و�حد. وهو  تو�زنهم و�سقطو�، لكي تحقق ذلك عليك �أن تناور الإ
عد�ء في �سل�سلة من �لتخمينات، هكذ� تجعلهم يطاردونك في دو�ئر  �أ�سر �الأ

مغلقة، تقول �سيئًا بينما تعني �سيئًا �آخر.
يتحقق حين  وهذ�  �ل�سهل،  �لن�سر  لك  تتيح  �أن  هو  �لمناورة  هدف 
�أو  �أر�س ال ياألفونها  �إلى  �إلى مغادرة مو�قعهم �لح�سينة  �أعد�ءك  ت�ستدرج 

يجبرون عليها حيث ي�سطرون �إلى �لقتال في حالة من �نعد�م �لتو�زن.
قتالية  و�سيلة  �إلى  معر�سًا  نف�سه  �لعدو  يجد  �لمناور�ت  غالب  في 
جديدة �أو خدعة �سريعة وغريبة �أو هجوم مفاجئ غير متوقع. في معارك 
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كهذه يتحقق �النت�سار على هذ� �لعدو بخ�سائر قليلة.
�لخطر �لوحيد في �لمناور�ت هو �أنها تمنحك �لكثير من �لخيار�ت 
بحيث تربك �أنت نف�سك، �أبق �لمناورة ب�سيطة و�ح�سر نف�سك بالخيار�ت 
�لتي ت�ستطيع �ل�سيطرة عليها. �بتعد عن �لمبالغة في تقدير عملك و�إ�سعاف 

قدرة عدوك.
الرابعة: ا�ستراتيجية الحرب الدبلوما�سية.

)فاو�س �أثناء �لتقدم(.
�سيحاول �أعد�وؤك �أن ياأخذو� منك بالمفاو�سات ما عجزو� عن �أخذه 
كغطاء  خالق  و�الأ �لعدل  مبادئ  �إلى  حتى  �سيلجاأون  �لمو�جهة  �أو  بالحرب 
يمنحهم موقعًا متقدمًا. ال تخدع بهذ�،�إن �لتفاو�س لي�س �إال مناورة لحيازة 
�ل�سلطة �أو �لموقع. عليك �أن ت�سع نف�سك في موقع �لقوي كي ال تتيح للطرف 
�لد�ئم  �ل�سغط  خلق  �لتفاو�س.  خالل  مكا�سب  �أي  على  �لح�سول  خر  �الآ
خر على �لمو�فقة على ت�سوية ب�سروطك �أنت. �أن�سئ لنف�سك  يجبر �لطرف �الآ
�سمعة �أنك خ�سم �سلب وغير م�ساوم، بحيث يكون �لنا�س م�ستفّزين حتى 

قبل لقائك.
تعلم �أن �لمفاو�س �لمرتبك �لغا�سب ينزع �إلى �رتكاب �أخطاء مثل 
ك�سف �أكثر مما يلزم مما ي�سعى �إليه. �لمفاو�س �لمرتبك ي�سهل �أي�سًا �إغو�وؤه 

بالخطابة �لعاطفية و�لتاأثير عليه.
�لنجاح في �لمفاو�سات يقوم على م�ستوى �ال�ستعد�د لها. �إذ� دخلت 
من  تنتقل  نف�سك  ف�ستجد  منها،  تريده  عما  غام�س  بت�سور  �لمفاو�سات 
خر على �لطاولة. ويتم دفعك  �آخر وفقًا لما يطرحه �لطرف �الأ �إلى  مكان 
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�إلى موقع يبدو منا�سبًا لك لكنه ال يخدم م�سالحك.
بنقاط  ن معرفتك  �أدر�س خ�سمك جيدً� الأ بالمفاو�سات  �لبدء  قبل 

�سعفه و�أمنياته غير �لمتحققة �سيمنحك قوة دفع �إ�سافية.
هناك �لكثير ممن يريدون �لح�سول على �أ�سياء دون معرفة �لكيفية 
�أتم  على  �ستكون  خرين  �الآ قدر�ت  ومدى  تريد  ماذ�  تعرف  عندما  لذلك. 

�ال�ستعد�د لهم..
ما �إن تتمكن من و�سع نف�سك مو�سع �لقوي غير �لم�ساوم �ستك�سب 
�الحتر�م ولن يتم ��ستغفالك. و�إن كنت �سعيفًا وطلبت �لقليل فاإن �لقليل هو 

ما �ستح�سل عليه.
من �لمفيد معرفة �لمفاو�س �لذي تو�جهه.

الخام�سة: ا�ستراتيجية الخروج.
)�إعرف كيف تنهي �لم�سائل(.

فيها  تنهي  �لتي  �لطريقة  عبر  �لعالم  هذ�  في  عليك  �لحكم  يتم 
يتردد  �سد�ها  يظل  �لفو�سوية  �أو  �لمكتملة  غير  �لنهاية  و�إن  �لم�سائل، 
ل�سنو�ت، وت�ساهم في تدمير �سمعتك، يقوم فن �إنهاء �لم�سائل على معرفة 
متى تتوقف. و�أال تتمادى كثيرً� بحيث تنهك نف�سك �أو تخلق �أعد�ء مريرين 
في  �النت�سار  م�ساألة  لي�ست  �لم�ساألة  م�ستقبلية،  نز�عات  في  يزجونك 
خالله  من  تمهد  وكيف  �النت�سار،  فيها  تحقق  �لتي  �لطريقة  بل  �لحرب، 

للجولة �لقادمة.
�ستر�تيجية هي �أن تتجنب جميع �لنز�عات �لتي  �إن ذروة �لحكمة �الإ

ال مخارج و�قعية لها.



83
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�إن �بتعد �لمرء عن �لهدف فلن ي�ستطيع �إ�سابته.
هناك فرق بين �لمقامرة و�لمجازفة: فالمقامرة هي �أن تدخل في 
عمل ال تتوقع نتائجه و�لخ�سارة في �لمغامرة توؤدي �إلى مزيد من �لم�ساكل 

وفقد�ن �لفر�س.
�أن تدخل �سمن ح�سابات ت�سمح لك بالمجازفة  �أما �لمجازفة فهي 

�لمح�سوبة �لنتائج.
�أي �إذ� خ�سرت في �لمجازفة يمكنك �لتعافي.

�الحتماالت  �سوى  يرون  ال  للمقامرة.  تدفعهم  �لنا�س  عو�طف  �إن 
�أن  حيث  من  لخ�سارتهم.  �لم�سوؤومة  �لعو�قب  ويتجاهلون  للربح  �لر�ئعة 
�سنو�ت  تحتاج  قد  �لحماقة.  من  �سرب  �لمقامرة  فاإن  مطلوبة  �لمجازفة 

لتتعافى منها �إذ� تعافيت �أ�ساًل.
تقوم  غلب  �الأ على  فاأنت  خطيرً�،  و�لف�سل  مغريًا  �لنجاح  بد�  �إذ� 

بالمقامرة وعو�طفك تقودك �إلى و�سع يمكن �أن ينتهي بورطة.
ال تدع كبرياءك �أو خوفك على �سمعتك يحركك �أبعد باتجاه �لماأزق، 
�أكبر بكثير  �أن كاًل من �سمعتك وكبريائك �سيتعر�سان ل�سربات  خ�سو�سًا 

ب�سبب عنادك.
�لكارثة  من  �أف�سل  تظل  مد،  �الأ ق�سيرة  �لنتائج  ذ�ت  �لهزيمة  �إن 

مد. بعيدة �الأ
�لحكمة هي �أن تعرف متى تتوقف.

تخرج  متى  تتوقف،  متى  معرفة  هو  �لحرب  في  �لدقيق  �ل�سوؤ�ل  �إن 
خالل  حققته  ما  كل  تخ�سر  �أن  ويمكن  جدً�  باكرً�  توقف  بت�سوية،  وتقوم 
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�سيقودك  �أين  �إلى  ترى  لكي  �لكافي  �لوقت  نف�سك  تمنح  لم  نك  الأ تقدمك 
�ل�سر�ع، توقف متاأخرً� جدً� فت�سحي بمكا�سبك عبر �إرهاق نف�سك و�لقب�س 
على �أكثر ما يمكنك حمله وهذ� ما يخلق لك عدوً� ناقمًا و�نتقاميًا، ناق�س 
نهاء  ما �أ�سماه كالوزفيت�س لحظة �لذروة في �لن�سر وهي �للحظة �لمثالية الإ
جيدً�،  مو�ردك  تدرك  �أن  عليك  �للحظة  هذه  على  تتعرف  لكي  �لحرب، 
وقدرتك على �الحتمال، معنويات مقاتليك و�أي عالمة على �لتر�خي، فاإذ� 
�أخفقت في �إدر�ك هذه �للحظة و��ستمّريت في �لقتال �إلى ما بعدها فاإنك 

تجلب على نف�سك مختلف �لعو�قب.
قد يدفع �لج�سع و�أوهام �لعظمة �إلى �النجر�ف بعيدً�.

إ�ستراتيجية الت�ساد: �ساد�ساً: ا
�لعقل �لذي ت�سيطر عليه �لعاطفة ب�سهولة، و�لذي يعي�س في �لما�سي 
�أكثر مما في �لحا�سر، وال ي�ستطيع �أن يرى �لعالم بو�سوح وب�سكل طارئ، 

�سيخلق ��ستر�تيجيات تخطئ �لهدف د�ئمًا.
 كي تكون �إ�ستر�تيجيًا عليك �تخاذ ثالث خطو�ت:

�لعقل  على  ي�سيطر  �أن  يمكن  �لذي  و�لمر�س  لل�سعف  و�عيًا  ت�سبح  �أن   -1
�ستر�تيجية. ويدمر قدر�ته �الإ

�أعلن �لحرب على نف�سك لكي تجعل نف�سك تم�سي قدمًا.  -2
عد�ء �لذين في د�خلك، وذلك  �أن ت�سن حربًا م�ستمرة بال رحمة على �الأ  -�

عبر تطبيق ��ستر�تيجيات معينة.
�إال  تلوم  فلن  و�لعدو،  �ل�سديق  بين  �لتمييز  على  قادرً�  تكْن  لم  �إذ� 

نف�سك.
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عد�د هي �لتي تجلب �لن�سر،  قول: �إنني على ثقة �أنه ال �لقوة وال �الأ
لكن �لجي�س �لذي يخو�س غمار �لحرب بمعنويات عالية، هو �لذي يحقق 

�لن�سر.
وقوفك  �لجميع،  تر�سي  �أن  ت�ستطيع  ال  يكرهونك،  �لنا�س  بع�س  دع 
�سد عدوك بكل حد �سي�ساعدك على تكوين قاعدة من �لموؤيدين �لذي لن 

يتخلو� عنك.
�أن تكون  ف�سل  �أن تكون محبوبًا، �الأ �إلى  ال تقع تحت غو�ية �لحاجة 
�حتر�مًا ومحبًة  �سيجلب لك  �أعد�ئك  �لن�سر على  محترمًا، وحتى مهابًا، 

�أكثر ديمومًة.
ال تعتمد على عدم مجيء �لعدو، بل �عتقد �أنك م�ستعد د�ئمًا له.

ال تكن �ل�سحية �ل�ساذجة، ال ت�سع نف�سك في موقع تر�جعي با�ستمر�ر 
يتجاوب مع مناور�ت عدوك )�سان �أتزو(، �سلح نف�سك بالن�سر، وال ترخي 

�سدقائك. ذر�عيك �أبدً� حتى الأ
يمكنك �لت�سرف بفاعلية للك�سف عن �أعد�ئك ��سرب �لع�سب لكي 

فاعي )مثل �سيني(. تجفل �الأ
من  �أمنًا  �أكثر  هذ�  و�سرية،  بغمو�س  �لت�سرف  �إلى  ينزعون  �لنا�س 

�لقيام ب�سيء ما عالنية.
�لمناف�س �ل�سلب يمكنه �أن ُيخرج �أف�سل ما فيك من �سفات، وكلما 

كبر �لمناف�س كلما كانت مكافاأتك �أعظم، حتى ولو ُهزمت.
بحيث  �لكفاية  فيه  بما  مهم  �أنك  يعني  فهذ�  للهجوم  تتعر�س  �أن 

ت�سبح هدفًا.
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جميعنا لدينا ميول عدو�نية ُنجبر على كبتها و�إخفائها، �لعدو يوفر 
خر�ج هذه �لميول. لك منفذً�َ الإ

ورفع  �لتحري�س  ��ستعمل  �لتو�زن،  �أو  ن�ساف  �الإ ال  �لن�سر،  هدفك 
�لمعنويات عند مقاتليك لتحفيزهم على �لن�سر.

ما تريده في �لحرب هو �ساحة للمناورة، �لز�وية �ل�سيقة تجلب لك 
�لموت.

ح�سا�س  �الإ و�ستفقد  تناور،  وكيف  متى  تعرف  لن  عد�ء  �الأ دون  من 
بقدر�تك.

�أعد�وؤك يجبروك على �أن يكون لديك ح�س بالتو��سع و�لو�قعية.
ال تعتبر نجاح �لما�سي �سي�ستمر في �لم�ستقبل ولي�س هو �أمرً� م�سلمًا 
»ال  للم�ستقبل  عائق  �أكبر  هي  �لما�سي  نجاحات  مر  �الأ حقيقة  في  بل  به، 

تعتمد على تكتيكات �نت�سرت بها �سابقًا في معارك �لم�ستقبل«. 
خيرة: إ�ستراتيجية حرب الع�سابات الذهنية ل تخفى الحرب الأ �سابعاً: ا

وت�ستولي  بالما�سي،  �رتباطًا  �أكثر  ت�سبح  �ل�سن  في  تقدمت  كلما 
�لعقيدة  من  نوعًا  �لما�سي  في  معنا  نجح  �أمر  �أي  وي�سبح  �لعادة،  عليك 

بد�ع. بالن�سبة لنا، �لتكر�ر يحل محل �الإ
�أكثر �لقادة �لناجحين ال يتفقون ب�سبب �متالكهم معارف �أكبر، بل 
نهم قادرون عند �ل�سرورة على �لتخلي عن مفاهيمهم �ل�سابقة و�لتركيز  الأ

بكثافة على �للحظة �لر�هنة، هكذ� ي�ستعل �البتكار وتغتنم �لفر�س.
�لتعليم ُيدخل �إلى �لعقل �أفكارً� ي�سعب هّزها، في خ�سم �لمعركة قد 
يجد �لعقل �لمدرب نف�سه متاأخرً�، ب�سبب تركيزه على �لقو�عد �لتي تعلمها 
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ف�سل غالبًا �أن تتخيل  بداًل من �لتركيز على ظروف �لمعركة �لمتغيرة، من �الأ
�أنك ال تعرف �سيئًا و�أنك بحاجة �إلى �أن تبد�أ بالتعليم من �لبد�ية.

بل  جاهزة،  �أفكار  من  �نطالقًا  يتحركو�  ال  �لكبار  �ستر�تيجيون  �الإ
طفال د�ئمًا، عقولهم في حر�ك م�ستمر،  يتجاوبون مع �للحظة �لر�هنة، كاالأ
�أكثر  ن �لحا�سر  وهم د�ئمًا مثارون وف�سوليون، ين�سون �لما�سي ب�سرعة الأ

ت�سويقًا منه بكثير.
ال تهدر وقتك على �أموٍر لي�س بمقدورك تغييرها �أو �لتاأثير فيها، �بق 

في حر�ك م�ستمر فح�سب.
في  �أبدً�  يفاجئك  عدوك  تدع  ال  م�ستعدً�،  كن  �لحّذر،  يعلم  �لخطاأ 

�لحرب.
إ�ستراتيجية الموازنة:  ثامناً: ا

ن  �لرجل �لحري�س �لمنهجي �لذي يبدو حذرً� ال ي�سلح للقيادة، الأ
تفكيره  �سبب  �سعفه،  غالبًا  يختفي  �لذ�تية  �ل�سيطرة  على  قدرته  خلف 
�لخطاأ  يجره هذ�  وما  �رتكاب خطاأ  يرتعب من  �أنه  مور هو  �الأ في  �لمعمق 

على م�ستقبله �لمهني.
هذ� �لقائد من �أولئك �لقادة محكومون بالتردد في �تخاذ قر�ر�ت 

هامة وم�سيرية، وهذ� �سبب دمارهم.
�أعظم �سعف يو�جهنا هو �أن نفقد جر�أتنا ون�سكك باأنف�سنا، ون�سبح 
نحتاج  ما  �إليه،  نحتاج  ما  �لحذر  من  �لمزيد  لي�س  د�ع،  غير  من  حذرين 
�لمو�زنة  �إلى  يوؤدي  هذ�  بالنف�س،  �لثقة  وتكثيف  �لعزم  م�ساعفة  هو  �إليه 

و�لتو�زن.
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مليء  �لعالم  �لعقلي،  ح�سورك  يدّمر�  �أن  يمكن  رهاق  و�الإ حباط  �الإ
بالحمقى.

�أنا�س ال يملكون �ل�سبر، يريدون �لح�سول على نتائج �سريعة، يميلون 
كما تميل �لريح، ال ي�ستطيعون �لروؤية �أبعد من �أنوفهم، هوؤالء موجودون في 

كل مكان.
�سد  الأ تعر�ست  و�إن  تو�زنها  تفقد  ال  �لتي  هي  �لقوية  �ل�سخ�سية 

�لعو�طف جموحًا.
�أن تكون قادرً� على �ل�سيطرة على خيالك في �للحظات �لمتوترة هو 

مهارة جوهرية.
�إح�سا�س  وهو  �لعقلي،  د�ئمًا ح�سورك  يهدد  �لفزع  نف�سك،  تفزع  ال 

�ساق ي�سعب مجابهته.
من  �لعدو،  حول  �لتهامًا  �لمعلومات  يلتهم  من  هو  �لماهر:  �لقائد 
في  يو�جهه  �لذي  للقائد  �لنف�سية  �لمميز�ت  �إلى  �أ�سلحته  حول  �لتفا�سيل 

خر. �لطرف �الآ
ثقتك  على  �عتمادً�  جدً�  �سريعة  قر�ر�ت  �تخاذ  على  عقلك  عود 
�سبع، عقلك �سيتحرك بنوع من �لمباغتة �لعقلية متجاوزً�  بحا�سة طرف �الإ

مناف�سيك قبل �أن يدركو� ما �لذي �أ�سابهم.
ال يعتمد �لح�سور �لعقلي فقط على مقدرة عقلك على م�ساعدتك في 
ن �النتظار  �أو�ساع �سعبة، لكن �أي�سًا على �ل�سرعة �لتي يحدث فيها ذلك، الأ
لليوم �لتالي لمعرفة �أي ت�سرف ال يعود بالفائدة على �الإطالق، �ل�سرعة هنا 
هي �لتجاوب مع �لظروف بخطو�ت �سريعة و�تخاذ قر�ر�ت ب�سرعة �لبرق، 
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�سبع((. هذه هي ))حا�سة طرف �الإ
إ�ستراتيجية اأر�س الموت:  التا�سعة: ا

ي�ستحيل علينا �أن نفهم �لموت، �إنه كثيف جدً�، ومرعب جدً�، بحيث 
�أننا قد نفعل �أي �سيء لكي نتفادى �لتفكير به، �لمجتمع منظم على �أ�سا�س 

بعاده ب�سع خطو�ت عنا. جعل �لموت خفيفا، الإ
�أن  عليك  �لحياة  في  كمحارب  �لموت  مو�جهة  في  �لت�سرف  عليك 
تعك�س �لمعادلة: حّول �لتفكير بالموت �إلى �أمر ال تهرب منه بل تعانقه. �إن 
بقيمة  و�جهه  ولي�س من مهرب حقًا،  بابك  عتبة  على  فهو  �أيامك معدودة 
�لهدف �لذي ت�سعى لتحقيقه في �لحياة وعظمة �لدور �لمناط بك في خدمة 

هذ� �لهدف �لعظيم.
خيرة ولتكن �أعمااًل ذ�ت قيمة. �جعل خطو�تك في �لحياة وكاأنها �الأ

ال تنتظر طوياًل قبل �أن تتحرك، �ح�سم قر�رك وتحرك �سريعًا.
هائاًل،  �متيازً�  يمنحه  هذ�  �لقتال،  في  �سيء  بكل  يخاطر  �ليائ�س 

فبعد �أن ُيهزم لم يعد لديه ما يخ�سره، �أنت لديك ما تخ�سره دعه و�ساأنه.
يمنحك  منخف�سة  معنوياتهم  تكون  حين  عد�ء  �الأ مهاجمة 
�لتمّيزعليهم، ربما كانو� يقاتلون من �أجل ق�سيٍة يعرفون �أنها غير عادلة �أو 

يقاتلون مع قائد ال يكّنون له �الحتر�م.
�نتكا�سة،  �أ�سغر  �لمنخف�سة يتر�جعون عند  �لمعنويات  �لجنود ذوو 

تعر�سهم للقوة �سوف ي�سحق روحهم �لقتالية.
إ�ستراتيجية القيادة وال�سيطرة. عا�سراً: ا

�إذ� كنت �سلطويًا جدً�، ف�سوف يزدرونك ويثورون عليك بطرق �سامتة، 
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�ل�سيطرة،  و�ستفقد  �لغريزية  �أنانيتهم  �إلى  �سيعودون  جدً�  مرنًا  كنت  و�إذ� 
�أنهم مقيدون ب�سلطتك  �لنا�س فيها  �أن تخلق �سل�سلة قيادة ال ي�سعر  عليك 
�لمنا�سب،  �لمكان  �لمنا�سبين في  �لنا�س  يتبعون قيادتك لهم، �سع  لكنهم 
�أنا�سًا ينفذون روح �أفكارك من دون �أن يكونو� �آالٍت، فلتكن �أو�مرك و��سحة 
وملهمة، ركز �هتمامك على �لفريق ال على �لقائد، �جعل نف�سك تبدو مثال 

ن�ساف، لكن ال تتخل �أبدً� عن وحدة �لقيادة. �الإ
ر�ع بع�س �ل�سعفاء في مجموعتك ومار�س عليهم نوعًا من �لقيادة 

�لتي تر�عي هذ� �ل�سعف وتعالجه و�إال �ستفقد �ل�سيطرة على مجموعتك.
�جعل �لمجموعة ت�سعر �أنها �سليعة بقر�ر�تك، �طلب ن�سحهم و�عمل 

باأفكارهم �لجيدة و�رف�س بتهذيب �أفكارهم �ل�سيئة.
كلما �سددت قب�ستك �أكثر على �لنا�س قّلت �سيطرتك عليهم، �لقيادة 

و�مر. �سيء �أكثر من �سياح �الأ
�لذين  �سخا�س  �الأ عن  تبحث  �أن  عليك  �لفريق  هذ�  ت�سكل  حيث 

يعو�سون عن نو�ق�سك و�لذين يملكون �لمهار�ت �لتي تفتقر �إليها.
و�لذكاء،  �لخبرة  تغريك  �أن  من  �لفريق  ت�سكيل  خالل  حذرً�  كن 
فال�سخ�سية و�لقدرة على �لعمل تحت ر�يتك ومع بقية �لفريق، و�لقدرة على 
همية. تحمل �لم�سوؤولية و�لتفكير ب�سكل م�ستقل، هي �سفات مت�ساوية في �الأ

ال تختْر رجاًل ب�سبب �سيرته �للماعة، �نظر تحت جلده، �إلى تكوينه 
�لنف�سي.

�عتمد على �لفريق �لذي كونته وال تكن �أ�سيره.
�سخا�س �لذين يطابقونك في �لر�أي على �لدو�م. كن يقظًا من �الأ
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إ�ستراتيجيات الروح المعنوية: الحادي ع�سر: ا
�سخا�س و�لحفاظ على روحهم �لمعنوية هو دفعهم  �إن �سر تحفيز �الأ
�إلى �لتفكير �أقل بذو�تهم، و�لتفكير �أكثر بالمجموعة، �أ�سركهم في ق�سية، 
�أن نجاتهم مرتبطة  في حملة مقد�سة �سد جي�س يكرهونه، �جعلهم يرون 

بنجاح �لجي�س برمته.
فر�د �لمجموعة  �لم�ساعر و�لعو�طف و�لقيم رو�بط حقيقية معدية الأ

لذ� علينا �أن نكون في مقدمة �لجند، نقدم �لت�سحيات من �أجل �لق�سية.
�أي  عن  ويعو�س  �لعجائب،  فعل  ي�ستطيع  �لدو�فع  يملك  جي�سًا  �إن 

نو�ق�س مادية.
�القتر�ب  وعدم  �البتعاد عنها  �أمر��س مطلوب  و�لالمباالة  نانية  �الأ

منها عند �لقائد. 
نك تعزز  عطيات الأ �لمعنويات �لعالية ال تح�سل عليها بالتدليل و�الأ

�أنانيات من حولك.
حفز جندك بجعلهم يعملون معًا ويحافظون على روحهم �لمعنوية، 
ت�سعرهم باأنهم جزء من مجموعة تحارب من �أجل ق�سية ت�ستحق �لقتال، 
ن�سانية وي�سعرون  هذ� ي�سغلهم عن م�سالحهم �لخا�سة وي�سبع حاجاتهم �الإ
�أنهم جزء من �سيء �أكبر من ذو�تهم، كلما فكرو� �أكثر بالمجموعة فكرو� 
�أقّل باأنف�سهم، �سرعان ما يبدوؤون بالربط بين نجاح �لمجموعة ونجاحهم.

ي�ساوي  جي�ٍس  هزيمة  ت�ستطيع  فاإنك  محفزون  جند  لك  يكون  حين 
ثالثة �أ�سعاف جي�سك.

�لخطو�ت  �تبع  عالية  وبمعنويات  ديناميكية  مجموعة  توِجد  كي 
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�لتالية: 
يقاتلون من  ولى: وحد جنودك حول ق�سية ما، �جعلهم  �الأ �لخطوة 

ف�سل �أن يكون هناك عدو ما يمكن كر�هيته. �أجل فكرة، من �الأ
�لخطوة �لثانية: �أ�سبع �حتياجات جندك �لمادية من ماأكل، ملب�س، 
ل�ست م�سطرً� �إلى �إف�سادهم بالدالل باأن تدفع لهم �أكثر مما ي�ستحقونه، �إن 
�سهل عليك �أن تطلب �لمزيد منهم حين  �الهتمام باحتياجاتهم يجعل من �الأ

ياأتي �لوقت �لمنا�سب.
�لخطوة �لثالثة: كن في �لطليعة، يجب �أن يرى جنودك �أنك تقودهم 
مام، م�ساركًا �إياهم �لمخاطر و�لت�سحيات، و�أنك تاأخذ �لق�سية مثلهم  من �الأ
على محمل �لجد، بداًل من �أن تحاول دفعهم من �لخلف، دعهم يرك�سون 

ور�ءك لكي يجارو� �سرعتك.
د�ئمة،  حركة  حالة  في  جندك  �جعل  �لحركة.  �لر�بعة:  �لخطوة 
�لجند  يتحرك  ال  حين  و�لهجوم،  و�لمخاطرة  �لعمل  على  قابلية  عندهم 
موقع  نانية،  �الأ عليهم  وت�ستولي  �ل�سكوك  �إليهم  وتت�سلل  معنوياتهم  ت�سعف 
روح  يخف�س  �لعدو  فعله  ما  على  للرد  �لم�ستمر  و�النتظار  �لد�ئم  �لدفاع 

�لمبادرة و�لحركة عند جنودك.
�لخطوة �لخام�سة: �مزج بين �لرقة و�لق�سوة، مفتاح �إد�رة �لب�سر هو 

�لتو�زن بين �لثو�ب و�لعقاب، �لكثير من �لمكافاآت �سيف�سد جنودك.
�جعل جندك ينا�سلون، ويح�سلون على ق�سوٍة �أقل ولطٍف �أكبر.

�لخطوة �ل�ساد�سة: كن بال رحمة مع �لمتذمرين، �عزلهم، تخل�س 
منهم باأ�سرع وقت في حال عجزت عن �إ�سالحهم وتيقنت �أنهم ال ي�ستجيبون 
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�سالح. لالإ
�لجنود،  �أف�سل  هوؤالء  �لمتحفزين،  �لمن�سبطين  بالجنود  �هتم 
�عرفهم، �هتم بهم وقدمهم كمثل، �سي�ساعدونك على محا�سرة وردع غير 

�لمبالين �لمتذمرين.
�أجل  من  تختار  ومن  عملك،  لفريق  �الهتمام  �أق�سى  �إيالء  عليك 
�أول  لكْن  معتقد�تك،  ي�ساركونك  �أنهم  يزعمو�  �أن  يمكن  كثيرون  ق�سيتك، 
مثل  �لوظيفة،  هو  يريدونه  كانو�  ما  كل  �أن  لك  �ستك�سف  تخو�سها  معركة 
هم  �إليهم  تحتاج  من  مكان،  �أي  �إلى  يو�سلوك  ولن  عليهم  يّعول  ال  هوؤالء 

�لموؤمنون �لحقيقيون.
عجاب �أقل �أهمية من �ل�سخ�سية و�لقدرة  �ل�سيرة �لذ�تية �لتي تثير �الإ
على �لت�سحية، هوؤالء هم من عليك ��ستهد�فهم في �لتجنيد و�ال�ستقطاب.

�لخطب �لرنانة ت�سيب �لجنود من �لخارج، على �لقائد �أن ي�سل �إلى 
قلوب جنوده ويجعل دماءهم تغلي، ويدخل �إلى عقولهم، ويغّير �أمزجتهم.

خطار ب�سجاعة  خطار عليك �أن تختار من يتحدى هذه �الأ لمو�جهة �الأ
وجر�أة ال تثنيهم قوة عدوهم عن لقائه ومو�جهته.

إ�ستراتيجية القت�ساد التام:  الثاني ع�سر: ا
�أن تو�سلنا  نملك جميعًا قدر�ت محدودة، طاقاتنا ومهار�تنا يمكن 
هذه  تجاوز  محاولة  من  ياأتي  �لخطر  تجاوزه،  ن�ستطيع  ال  معين  حد  �إلى 

�لقدر�ت، عليك �أن تعرف قدر�تك وتنتقي مهامك بعناية.
تجبره  �سربات  بتوجيه  قوته،  نقاط  عن  �لتخلي  على  عدوك  �جبر 
على �لتحرك من نقاط قوته �إلى نقاط �أخرى، م�ستدرجًا �إياه لنقاط قوتك 
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فر�سة  �أمامك  يكون  حينها  �سعف،  بنقاط  يتو�جد  �أن  على  �إياه  ومجبرً� 
�أف�سل ال�ستخد�م و�سائل �أف�سل لمهاجمته. 

لي�س ما تملكه هو ما يحقق لك �لن�سر، بل كيف ت�ستعمله حين تملك 
يمنحك  وهذ�  �بتكارً�،  �أكثر  تكون  طبيعية  بطريقة  فاإنك  �لعدو  من  �أقل 

�أف�سلية على �أعد�ئك �لذين يعتمدون على �لتكنولوجيا.
بد�عية على �بتكار و�سائل قتالية  مكانات تحفز قدر�تك �الإ ندرة �الإ
باأدو�ت ب�سيطة وفعالية عالية »هذ� ما حدث في �سناعة �ل�سو�ريخ و�لعبو�ت 

�لنا�سفة في غزة« 
�إذ� كنت تملك �أقل مما يملك عدوك، فال تياأ�س، يمكنك د�ئمًا قلب 

مثل. �لمعارك عبر �للجوء �إلى �القت�ساد �الأ
حتى لو �متلكت �لتكنولوجيا قاتل على طريقة �لفالحين.

ال قيمة للقتال دون �قت�ساد، �لحكمة �أن تجعل خ�سمك يهدر �أكبر قدر 
ممكن من مو�رده، هذ� ممكن فعله من خالل تكتيكات �ل�سرب و�لهروب، 
ولو لدى عدوك فكرة مغرية باأن هجومًا كبيرً� و�حدً� �سيدمرك، ثم �أدخله 
في حرب ��ستنز�ف يخ�سر خاللها وقته ومو�رده �لثمينة، �إن �لخ�سم �لذي 
ي�ستهلك طاقته في ت�سديد �سربات ال ت�سيب �لهدف �سيرتكب �أخطاء عما 

قريب ويجعل نف�سه عر�سة لهجوم م�ساد عنيف.
إ�ستراتيجية )قاي�س المكان بالزمان(  الثالث ع�سر: ا

)�إ�ستر�تيجية ف�س �ال�ستباك(.
�إن �لتر�جع في وجه عدو قوي لي�س عالمة على �ل�سعف بل عالمة 
ثمينًا  وقتًا  لنف�سك  ت�ستري  �لرد على معتٍد،  �إز�ء  تقاوم  �لقوة، فحين  على 
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لتتعافى، وتفكر، ولتك�سب م�سافة ت�ساعدك على روؤية �ل�سورة �ل�ساملة.
دع �أعد�ءك يتقدمون، فالوقت �أهم من �لمكان، حين ترف�س �لقتال 
�لتو�سع  في  بالغو�  قد  �ستجدهم  قريب  وتغذي �سلفهم، عما  تثير غ�سبهم 

خطاء. و�النت�سار وبد�أو� بارتكاب �الأ
حكمة: �إن �لوقت ال يتما�سى مع �لنا�س وبالتالي فاإن �لحكماء يف�سلون 
�لقليل من �لوقت على �لكثير من �لجو�هر. فمن �ل�سعب �لعثور على �لوقت 

ومن �ل�سهل خ�سارته.
�لتقدم لي�س جيدً� د�ئمًا و�لتر�جع لي�س �سعفًا د�ئمًا، غالبًا ما يكون 
ال  �لعدو  مع  �ال�ستباك  ف�س  عبر  مثل،  �الأ �ستر�تيجية  هو�الإ �لقتال  رف�س 
تخ�سر �سيئًا قيمًا على �لمدى �لطويل وتك�سب وقتًا للتعمق ومر�جعة �أفكارك، 

وتف�سل �لموؤمنين �لفاعلين عن �لمتطفلين، �لزمن ي�سبح حليفك.
ف�سل. حين وقت �لت�سرف تترجم قوتك �إلى �الأ

»�أ�ستطيع ��ستعادة �لمكان �أما �لزمان فاأبدً�« نابليون بونابرت.
خرين، �أن تفهم  مهمتك كا�ستر�تيجي �أن ترى �لفرق بينك وبين �الآ
حد�ث بمنظور �أ�سمل،  مكان، لكي ترى �الأ نف�سك، �أن�سارك وعدوك قدر �الإ

وعلى حقيقتها، �أن تعرف كيف ومتى تن�سحب وكذلك كيف ومتى تهاجم.
ال عفوية في �لعمل �لحربي.

لف�س  خطوة  كانت  �لمدينة  �إلى  مكة  من   )( �لر�سول  هجرة 
�ال�ستباك مع كفار قري�س، �سمحت له ولل�سحابة باأن يقوو� �سلتهم ببع�سهم 
بع�سًا و�أن يعيدو� ح�ساباتهم، يفهمون من هم وماذ� يريدون؟، ليعيدو� لملمة 
�أنف�سهم ليخرجو� من حالة �ال�ست�سعاف �لكبيرة �لتي و�سلو� �إليها، ليرتبو� 
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قو�هم ويعيدو� تكوين �أنف�سهم على �أ�س�س قتالية جديدة، حولو� �لزمن �إلى 
�لموؤمنين وفتحت مكة  �ل�سغيرة من  �لمجموعة  ثم برزت هذه  �سالحهم، 

و�سبه �لجزيرة �لعربية.
مبر�طوريتين  وبعد وفاة �لر�سول )( هزمت هذه �لمجموعة �الإ

�لفار�سية و�لبيزنطية.
ما،  بطريقة  فيها  باال�ستر�ك  �لعدو�نية  على  يرّدون  �لنا�س  معظم 
كليًا  �ال�ستباك  �أنف�سهم، لكن بف�س  يكبتو�  �أن  يكاد يكون م�ستحياًل عليهم 
�لنف�س وال ينبغي  فاإنك تظهر قوة عظيمة و�سيطرة كبيرة على  وبالتر�جع 
�أن يكون �الن�سحاب هدفًا بحد ذ�ته، ففي لحظة ما �سيكون عليك �أن تقاتل. 

لذلك �لتر�جع يجب �أن يكون موؤقتًا فقط.
�ستر�تيجية ت�سلح للعمل في هذه �لمرحلة وخا�سة في �أثناء  هذه �الإ
جوالت  بعد  �ال�ستباك  فف�س  �ل�سهيوني،  �لعدو  مع  و�الجتياح  �لت�سعيد 
�لت�سعيد �أو �الجتياح يجب �أن يتم وفق ح�سابات دقيقة نر�عي فيها ح�ساب 
نقاط �لقوة ونقاط �ل�سعف لدينا ولدى �لعدو وكيفية توظيف تلك �لنقاط 

ل�سالحنا.
إ�ستراتيجية ال�ستخبارات.  الرابع ع�سر: )اعرف عدوك( ا

هو  ما  بقدر  ما،  جي�س  مو�جهة  �إ�ستر�تيجيتك  هدف  يكون  ال  قد 
مو�جهة �لعقل �لذي يقف ور�ءه، �إذ� فهمت كيف يعمل هذ� �لعقل، تمتلك 
مفتاح �لخد�ع و�ل�سيطرة، دّرب نف�سك على قر�ءة عدوك و�نتقاء �إ�سار�ته 
�إحذر من  �لد�خلية،  ونو�ياه  �أفكاره  و�عية حول  ير�سلها بطريقة غير  �لتي 

ك�سف عاد�تك �لعقلية و�لعاطفية له.
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حاول �أن تفكر كما يفكر، حين تعثر على نقاط �سعف عدوك يمكنك 
�أن تفكك �لكثير من مخططاته. 

�لحكيم من يالحظ عالمات �لخطر ويتفاد�ها.
�لغ�سب يف�سح �لروح ويك�سف �أعمق �أعماقها، قدرتك على �إغ�ساب 

عدوك �سيك�سف حقيقة �أفكاره ونو�ياه �سدك.
�إن عدوك �لفعلي هو عقل عدوك، �أما مو�رده وجيو�سه وذكاوؤه فيمكن 
تجاوزه جميعًا �إذ� ��ستطعت فهم نقاط �سعفه، �إن �أقوى �لجيو�س في �لعالم 

يمكن دحرها عبر تفكيك عقل قادتها.
خر.  نا، و�النغما�س موؤقتًا في عقل �لطرف �الأ علينا �لتخل�س من �الأ

خرين. مور �لتي يمكننا معرفتها عن �الآ �ستذهل من مدى �الأ
�أكثر  ي�ساعدك  هذ�  خرين،  �الآ مر�قبة  من  و�سائلك  �إخفاء  حاول 
عن  ويك�سفون  بتلقائية  و�لت�سرف  لال�سترخاء  �أكبر  ف�سحة  �إعطائهم  في 

نو�ياهم.
�إن نوعية �لمعلومات �لتي تح�سل عليها من �لعدو �أهم من كميتها، 

حر�ز تقدم عليه. قد تكون معلومة �سغيرة مفتاحًا الإ
ال تعتمد على جا�سو�س �أو م�سدر و�حد لمعلوماتك ومهما كان هذ� 
�أن  �أو  �لتحايل عليك  يتم  باأن  تخاطر  فاأنت  �لم�سدر جيدً�،  �أو  �لجا�سو�س 

تكون لديك معلومات منحازة.
إ�ستراتيجية )الهجوم الخاطف(. الخام�س ع�سر: ا
)تغلب على �لمقاومة بال�سرعة و�لمباغتة(.

في عالم يكثر فيه �لب�سر غير �لحا�سمين �لمترددين، فاإن ��ستعمال 
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�ل�سرعة �سيحقق لك �لقوة، �أ�سرب �أواًل، وقبل �أن يت�سنى لخ�سومك �لوقت 
للتفكير �أو �ال�ستعد�د، �سيجعلهم �ل�سرب �نفعاليين وفاقدي �لتو�زن وميالين 

ولى �ستربك عدوك وتجلب له �لذعر. خطاء، فال�سربة �الأ �إلى �رتكاب �الأ
�إننا نعي�س في عالم تو�سع فيه �ل�سرعة في مقام �أعلى من �أي �سيء 
خر �أ�سبح بحد ذ�ته هدفًا �أوليًا، هذ�  �آخر. �لتحرك �أ�سرع من �لطرف �الآ
�لعمل ي�سلح في كل �سيء كرد على �أفعال عدوك ونو�ياه باتجاهك، عليك 
�ال�ستفادة من عن�سر �ل�سرعة لتعالج �أخطاءك وتعيد ترتيب نف�سك لمو�جهة 

هذ� �لعدو قبل مباغتتك.
�ل�سرعة �إذن لي�ست �أد�ة قوة على �لعدو فح�سب بل يمكنها �أن تترك 
�أثرً� �إيجابيًا على من هم �إلى جانبك، فالجي�س �لذي يتحرك ب�سرعة تكون 

معنوياته �أعلى. 
يجب �أن تكون بطيئًا عندما تقرر و�سريعًا عند �لتنفيذ.

بمثل  تكون  �أن  هو  �لحقيقي  �لدفاع  فاإن  �سريعًا  عدوً�  تو�جه  حين 
�أمام  �لقوي  �ل�سرعة. �لدفاع  �ل�سرعة تحّيد  �أ�سرع منه، وحدها  �أو  �سرعته 
�ل�سرعة ال ي�سمد و�سيكون في م�سلحة �ل�سريع �لمتحرك، �لدفاع �لقوي، 
جماح  كبح  على  �لقادر  هو  �أحيانًا  �لمهاجم  و�لمناورة،  �لحركة  �سريع 

�لمهاجم �ل�سريع وردعه.
إ�ستراتيجية )ال�سغط(. ال�ساد�س ع�سر: ا

�سيطر على �لديناميكية.
�بتعد عن ��ستدر�ج �لعدو لك بحركات يقوم بها يريدك �أن تقلدها 
وتخ�سع لها، ناور كي ت�سيطر على عقل عدوك �أو فهمه، و�نقل �ل�سر�ع �إلى 



��
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

منطقة تعرفها �أو �أ�سلوب تجيد ��ستخد�مه في �لقتال.
ر�د�ت حتمية، ومهمتك كا�ستر�تيجي �أن تدرك باأن �ل�سر�ع  معركة �الإ
على �ل�سيطرة هدف ي�سعى عدوك �إليه بكل �إمكانية، فال تنخدع باإدعاء�ته 

نه ال يريد �ل�سيطرة. عندما يقول الإ
في  �لقتال  عليك  يفر�س  باأن  للعدو  ت�سمح  وال  �لقتال،  ميد�ن  بّدل 
مكان هو من �ختاره، �عمل �لم�ستحيل لفر�س معركة عليه في مكان �آخر لم 

يقم باختياره، باغته وال تتردد.
جعل  هو  �ل�سيطرة  �أ�سكال  �أق�سى  �إن  �ل�سلبية:  بال�سيطرة  تظاهر 
يملكون  ذلك  يعتقدون  فحين  �لم�سيطرون،  هم  �أنهم  يعتقدون  �أعد�ئك 
مر. �ستقل مقاومتهم لك و�سي�سبحون دفاعيين، يمكنك خلق هذ�  زمام �الأ
لكن  �لحركة،  مجال  ومنحه  خر  �الآ �لطرف  طاقة  مما�ساة  عبر  �النطباع 

ببطء و�سرية تقوده باالتجاه �لذي تريده.
بّدل  ولكن  �لمعركة  �إقبْل  �ختيارك:  من  ميد�ن  �إلى  �ل�سر�ع  حّول 
طبيعتها، �إذ� كانت حول �لمال حّولها �إلى �سيء �أخالقي، �إذ� كان خ�سومك 
�أكبر  �إطار �لمعركة لتت�سمن �سيئًا  يريدون قتالك حول ق�سية معينة، بدل 
�أو �أ�سعب من �حتمالهم. ال ت�سمح لهم باأن ي�سعرو� باالرتياح �أو �أن يقاتلو� 

بطريقتهم �لمعتادة.
وَت�سُعف  �سربه  ي�سهل  �لذي  �لطرف  وي�سرب  يقاتل  �لعدو  )مهم( 

عد�ء على �لم�سي �أبعد من ذلك. مقاومته، هذ� �ل�سلوك ي�سجع �الأ
ن �لبقاء على  تخل�س من خوفك، قلقك �سعفك، وو�سعك �لدفاعي، الأ
�لم�ستمر يح�سرنا  باتجاهك، فالدفاع  حالة كهذه يزيد من طغيان عدوك 
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في �لز�وية، وي�سبح عادة �سيئة، وفي �لحالتين يمكن توقع ت�سرفاتنا من 
قبل �لعدو.

إ�ستراتيجية )مركز الجاذبية(. ال�سابع ع�سر: ا
��سربهم حيث يوؤلم �ل�سرب.

عدوك  �إلى  تنظر  حين  عليها،  يعتمد  قوة  م�سدر  لديه  �إن�سان  كل 
�لم�سدر  هذ�  في  عدوك  �إ�سرب  �لم�سدر،  هذ�  عن  �ل�سطح  تحت  �إبحث 

ف�سي�سيبه �ألم رهيب.
نه  الأ حمايتها،  يحاول  خر  �الآ �لطرف  بها  يحتفي  �لتي  مور  �الأ �أكثر 

�لمكان �لذي تفكر ب�سربه.
هو  تدميره،  �أو  تحييده  بهدف  هذ�،  �لجاذبية  مركز  مهاجمة  �إن 
�إ�ستر�تيجية مطلقة في �لحرب �إذ �أنه بغياب هذ� �لمركز تنهار �لبنية كلها، 
�أبو عبيدة بن  �لوليد  قد يكون لك قادة جيدون وجي�س قوي مثل خالد بن 
�لجر�ح، وعمرو بن �لعا�س، ولكن هوؤالء �لقادة وهذه �لجيو�س كان ال يمكن 
لها �أن تتحرك �سمااًل وجنوبًا و�سرقًا وغربًا بن�سق وقوة دون مركز ثقلها في 
�لمدينة، مركز �لقوة و�لجاذبية و�لدعم �لمادي و�لمعنوي �لمتو��سل لهذه 

�لجيو�س �لمنت�سرة بعيدً� عن �لمركز.
و�سربه  ه�سا�سة  كثر  �الأ �لمكان  هو  �لعدو  لدى  �لجاذبية  مركز  �إن 
نهاء �لنز�ع ب�سورة �سريعة ونهائية �أو �إحد�ث  هناك هو �لطريقة �لف�سلى الإ

لم و�لخ�سارة عنده. �الأ
�إلى  �أن تتحرر من ميلك  كي تعثر على مركز جاذبية عدوك عليك 
مركز  ي�سبه  خر  �الأ �لطرف  قوة  مركز  �أن  �فتر��س  �أو  �لتقليدي  �لتفكير 
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ماكن غير �لتقليدية وغير �لمتوقعة كي ت�سل �إلى  قوتك، �إبحث بعيدً� في �الأ
مركز ثقل عدوك.

إ�ستراتيجية التدمير. الثامن ع�سر: ا
)حا�سر �لعدو(.

ي�ستغل عدوك �أي ثغرة في دفاعاتك لكي يهاجمك وينتقم منك، لذ� 
ال تخلق �أي ثغرة ينفذ منها. �قفل و�أغلق على عدوك كل �لمنافذ.

ولكي تطوق �أعد�ءك عليك �أن ت�ستعمل كل �لمو�رد �لمتاحة لك. �إذ� 
كان لديك جي�س �سخم ��ستعمله لكي تخلق �النطباع باأن قو�ك منت�سرة في 

كل مكان.
�إن قوة �لح�سار و�لتطويق نف�سية بالمطلق، و�أن قوة �لح�سار �أي�سًا 
تجعل �لطرف �لمقابل ي�سعر باله�سا�سة �لنف�سية �أمام هجوم ياأتيه من كل 

�سوب.
عد�ئك في �لوقت �لمنا�سب، بطرق عدة  �إن �سربات قليلة توجهها الأ
قل  ومن �ستى �التجاهات، يمكن �أن تحدث �لتاأثير نف�سه. غالبًا ما يتحول �الأ
كثر عددً� وقوة في هذه �لحالة. �جعل مناورتك غير قابلة  عددً� وقوة �إلى �الأ

للتوقع. عندها ت�سبح محا�سرتك �لد�ئرية �لنف�سية �أكثر �كتمااًل وجدية.
�سخا�س �لمّدعيين �لعنيفين و�لمتبجحين ي�سهل ��ستدر�جهم  �إن �الأ

�إلى �أفخاخ ��ستر�تيجيات �لتطويق.
إ�ستراتيجية الت�سورات الخاطئة. التا�سع ع�سر: ا

حولهم،  من  يجري  ما  معرفة  �أعد�ئك  على  ب  عِّ ُت�سَ �أن  عليك 
قو�هم  فت�سعف  يركيزو�  ال  كي  �أقلقهم  �أنت،  تفعله  �لذي  ذلك  في  بما 
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�ستر�تيجية. �الإ
�إن �أف�سل طرق �لخد�ع هي �العتماد على �لغمو�س وعلى خلط �لو�قع 

خر. بالخيال بحيث ي�سعب تمييز �أحدهما عن �الأ
حمايتها  تجب  بحيث  جدً�  قيمة  �لحقيقة  �لحرب،  زمن  في 

كاذيب. باالأ
من  قدر  �أكبر  معرفة  على  بالمقدرة  حربي  جهد  �أي  نجاح  يعتمد 
�لعدو  لكن  وقوته،  �سعفه  نقاط  ونو�ياه،  خر  �الآ �لطرف  عن  �لمعلومات 
�سلوك  نو�يا تظهر في  ولكن هناك  �لمعلومات،  يك�سف طوعًا عن هذه  لن 
�لعدو. من �لمطلوب �لتوقف عندها وتحليلها و�أخذها بعين �العتبار فمثاًل: 
�أو يتناق�س مع �نت�سار �لجي�س،  مع و�سول �الحتياط يزد�د حجم �لجي�س. 
هذه  كل  ت�سكيالته.  في  تغير�ت  على  يبحث  ربما  �أو  �لجنود،  يفر  ربما  �أو 

�لموؤ�سر�ت تدل على نو�يا ��ستعد�د �لعدو لحرب قادمة.
عدونا ير�قبنا كما نر�قبه لذلك فالمطلوب �لقياُم بحركات خد�عية 
وجودنا  من  نعزز  ت�سكيالتنا،  في  نغير  كاأن  خر،  و�الآ �لوقت  بين  ت�سليلية 
في �أماكن معينة ونقلل وجودنا في �أماكن �أخرى، ن�سرب معلومات خاطئة 

ي�ستفيد منها عمالء �لعدو.
هناك فن ��سمه �إد�رة فن �لمظاهر من �ساأنه �أن ي�سكل ميزة َتَفّوق 
حا�سمة بالن�سبة �إلى �لطرف �لذي ي�ستخدمه ب�سورة �أف�سل، فكل ما يظهر 
تترك  وال  و�إخفاء،  وخد�ع  بحنكة  معه  تتعامل  �أن  يجب  عنك  عدوك  �أمام 

لعدوك �لفر�سة لال�ستفادة من تحركاتك وتمو�سعك و�نت�سار �أ�سلحتك.
�إن �ل�سيطرة على �لو�جهة �لتي نقدمها للعالم �أهم مهارة خد�عية، 
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�إذ�  �أكثر مع ما يرونه، وما هو و��سح لعيونهم،  فالنا�س يتجاوبون ب�سورة 
بدوت ذكيًا ومخادعًا �سي�سبحون �أ�سد حذرً� و�سي�سعب عليك ت�سليلهم.

�سعف هنا هي �ل�سعف �لذي يجعل  عليك نزع �سكوكهم، �لو�جهة �الأ
خرين يح�سبون �أنف�سهم �أقوى منك، بحيث يتجاهلونك )و�أن يكون �لمرء  �الآ
حيان( �أو يقعون في فخ هجومك عليهم  متجاهاًل �أمر قيم جدً� في بع�س �الأ
بالطريقة  يكت�سفون  فاإنهم  و�ن،  �الأ يفوت  �إن  وما  متوقعة،  غير  لحظة  في 

�ل�سعبة �أنك ل�ست �سعيفًا على �الإطالق.
فهذ�  منك،  و�أذكى  و�أقوى  �أمهر  �أنه  عدوك  يعتقد  �أن  �لحكمة  من 

يمنحك مجااًل لكي ت�سع خططك.
مما  �لفعل  رد�ت  عن  بعيدً�  �لمتوتر  غير  �لهادئ  بمظهر  �إظَهْر 
في  عدوك  �إبقاء  على  قدرتك  ويزيد  مظهرك  على  �ل�سيطرة  �سيك�سبك 

�لعتمة.
�لهجوم �لُمَقّنع ُيبقي �لعدو م�ستتًا وجاهاًل بنو�ياك، وهو �أق�سى حلم 

ي قائد ناجح. الأ
�لخد�ع  �أ�سكال  �أكثر  و�حدً� من  �لبيئة  في  �الندماج  ي�سكل  �لتمويه: 
�لعمليات  م�سرح  في  �الندماج  على  فالقدرة  للرعب،  و�إثارة  �لع�سكري 
�لمفاجاآت  من  كبيرة  فر�سة  يمنحك  �لمحيطة  �لبيئة  مع  �لكلي  بالتماهي 
�إلى و�سائل �أكثر تعقيدً� مثل:  وحماية �لت�سكيالت من �ال�ستهد�ف و�للجوء 
ر�س، و�لتي تتيح للمقاتلين �لخروج للتعامل  نفاق وحفر �لغرف تحت �الأ �الأ
�أن تاأخذ حقها في  �أي لحظة و�أي مكان، هذه �لو�سائل يجب  مع �لعدو في 

�لوجود و�لعمل كاأولوية.
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و�ن لهي طريقة �ساحقة  �إال بعد فو�ت �الأ �إن منع عدوك من روؤيتك 
لل�سيطرة على ت�سور�ته.

�إذ� كنت تعد هجومًا وبد�أت بالذوبان في �لبيئة، من دون �أن تظهر �أي 
�إ�سارة على �لحركة، ف�سيبدو هجومك �آتيًا من �لعدم، مما ي�ساعف قوتك.

ع�سرون: ا�ستراتيجية )العتيادي – ال�ستثنائي(.
��سلك �لطريق غير �لمتوقعة.

يتوقع �لعدو �أن تكون ت�سرفاتك متطابقة مع �أنماط و�أعر�ف معروفة، 
تثبت  لكي  تقليديًا  �سيئًا  �إفعل  توقعاتهم.  تخلخل  �أن  كا�ستر�تيجي  مهمتك 
�سورتهم عنك ثم ��سربهم بت�سرف ��ستثنائي، فتحدث فيهم رعبًا �أكبر، ال 
تعتمد على طريقة تقليدية نجحت معك في �ل�سابق، ف�ست�سبح تقليدية عند 

��ستعمالك لها للمرة �لثانية.
في  �ل�سام  �سحر�ء  �لوليد  بن  خالد  �سالمي  �الإ �لقائد  عبور  مثال: 
خم�سة �أيام كان رقمًا قيا�سيًا و��ستثنائيًا فاجاأ قادة �لعدو �لروماني في بالد 

�ل�سام بهذه �لخطوة �ال�ستثنائية.
لب ليفاجئ  مثال �آخر: عبور �لقائد �لقرطاجي هنيبعل)10( جبال �الأ
عدوه ويحا�سره على �أبو�ب روما، فالرومان كانو� يجهزون جيو�سهم لمهاجمة 
�لقرطاجيين و�إذ� بالقائد هنيبعل يفاجئهم بهجوٍم �سريٍع ��ستثنائي بعبور 
لب عبر م�سالك وطرق وعرة جدً� كادت �أن تفتك بكامل جي�سه، �إلى  جبال �الأ

10  هنيبعل: ) 247 -�18 ( ق.م قائد قرطاجي كنعاني فينيقي عربي قاد جي�س قرطاجة 
لب و حا�سر روما، وهو من �أ�سهر �لقادة �لع�سكريين في �لتاريخ �لع�سكري  لعبور جبال �الأ

�لقديم.
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�أن و�سل �إلى روما وحا�سرها.
ن  الأ �لج�سدية،  تلك  من  �أكثر  �لنف�سية  �ل�سيخوخة  تقاوم  �أن  عليك 
�لر�سيقة �سيبقيك �سابًا، مار�س  �لمليء بالحيل و�لخدع و�لمناور�ت  �لعقل 
�لعجالت  دور�ن  على  على عقلك، حافظ  �لتقليدية  غير  �لحرب  من  نوعًا 

بحيث ال ي�ستقر �سيء من �لبنية �لتقليدية.
إ�ستراتيجية الفراغ. الحادي والع�سرون: ا

هد�ف(. )�إحرمهم من �الأ
ال تمنح �أعد�ءك �أي هدف يهاجمونه، كن خطرً� و متمل�سًا وخفيًا، 
�أنظر �إليهم وهم يتبعونك �إلى �لفر�غ، هذ� هو جوهر حرب �لع�سابات، بداًل 
من �لمعارك �لمبا�سرة، قم بهجمات جانبية وقر�سات خفيفة م�ستفزة �إنما 
حباط لعدم قدرتهم على ��ستعمال قوتهم  موؤذية، حين ي�ساب �أعد�وؤك باالإ

�سد حملتك �ل�سبابية فاإنهم ُينهكون ويفقدون تو�زنهم �لعقالني.
�لعدو  ت�سكيالت  مقاتلة  تجنب  على  ُت�ساعدك  �لمجموعات  حرب 
و�سريعة  محدودة  �سربات  ت�سديد  في  مثل  �الأ �سلوب  �الأ �ختيار  �لكبيرة، 

لعدوك دون �أن تمكنه من �اللتحام معك و�لق�ساء عليك.
�لزمني  مد  �الأ �إطالة  علينا  �لحرب،  �أمد  �إطالة  تتحمل  ال  �لجيو�س 
ويدمر  �لعدو  ي�ستنزف  �سالح  �إلى  �لوقت  تحويل  مكان،  �الإ قدر  لحربنا 

معنوياته.
مجموعة  باإمكان  �أ�سبح  عد�ء  �الأ وتفوق  �لتكنولوجية  �لحرب  �أمام 

�سغيرة من �لمقاتلين �لت�سبب ب�سرر �أكبر بكثير.
�سمم  �ستر�تيجية،  �الإ خطتك  في  هجوميًا  �سالحًا  �لزمن  �جعل 
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مناورتك لكي ت�سع عدوك في حال من �ال�ستنفار �لد�ئم.
إ�ستراتيجية التحالف. الثاني والع�سرون: ا

�لطريقة �لمثلى لكي تتقدم بق�سيتك باأقل جهد ممكن، و�أقل �سفك 
ون عن  خرين يعو�سّ للدماء هو �أن تخلق �سبكة متنقلة من �لحلفاء، جاعاًل �الآ

�لنو�ق�س �لتي لديك.
تريد  وم�سلحة  ما  لديك حاجة  نه  الأ فذلك  تبحث عن حليف  حين 
فاإذ�  عليها،  نجاحك  يعتمد  و�إ�ستر�تيجية  عملية  م�ساألة  وهي  تحقيقها، 
ت�سكلها  �لتي  �لتحالفات  نوعية  على  بالتاأثير  و�لمظاهر  للعو�طف  �سمحت 
على  �لتحالفات  �إقامة  فن  يعتمد  �لخطر.  د�ئرة  في  نف�سك  ت�سع  فاإنك 

قدرتك على �لف�سل بين �ل�سد�قة و�لحاجة �أو �لم�سلحة.
خر. إ�ستراتيجية التفوق على الآ الثالث والع�سرون: ا

عد�ء �لخارجيين، بل من  غالبًا ال تاأتي �أعظم مخاطر �لحياة من �الأ
ق�سية  �أجل  من  �لعمل  يزعمون  �لذين  �سدقاء  �الأ �أو  �لمفتر�سين  �لزمالء 
مكا�سبهم  لتحقيق  �أفكارنا  وي�سرقون  لتدميرنا  يخططون  بينما  م�ستركة 

�لذ�تية.
�بتعد عنه  و�لغليان،  �لهيجان  �لقوي وهو في حالة  ال تو�جه عدوك 

و�ختْر وقتًا �أن�سب لك ولقوتك �لمتو��سعة في مو�جهته.
نماط �لتي ي�سهل �لتغلب عليها هي �لتي ال تتمتع بالمرونة. �إن �الأ

كن �آخر من ي�سحك في �سر�عك مع �أعد�ئك وال تكترث من �سحك 
ولى من �ل�سر�ع. �أعد�ئك في �لمر�حل �الأ

�لغ�سب �سيهبط بك �إلى م�ستوى خ�سمك ويتركك غالبًا في �إح�سا�س 



107
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�سيء، �أما �النتقام �لناجح هو �لقيام بما من �ساأنه �أن ي�سمن لك �ل�سحكة 
خيرة. �الأ

�لمجد، هذ� يمنحك  بالهزيمة، �حرمه لحظة  �ساعرً�  ويدع عدوك 
وكما  معه،  �لعبث  يمكن  ال  �سخ�سيًا  �أنك  تظهر  بحيث  م�ساعفة  م�سيرة 

يقولون فاإن �النتقام طبق يوؤكل باردً�.
إ�ستراتيجية التوا�سل. الرابع والع�سرون: ا

�إن �الت�سال و�لتو��سل هو نوع من �لحرب، �ساحة �لمعركة فيها من 
�أن  �لعقول �لمقاومة و�لمد�فعة للنا�س �لذين يريدون �لتاأثير بهم. �لهدف 

تتقدم، و�أن تخترق دفاعاتهم وتهيمن على عقولهم.
تعلم �أن تت�سل�سل باأفكارك خلف خطوط �لعدو ومر�ساًل �لر�سائل عبر 
�لتفا�سيل �ل�سغيرة، م�ستدرجًا �لنا�س للو�سول �إلى �ال�ستنتاج �لذي تق�سده 

من �أجل �لت�سليل.
في �أي حاٍل تجنب �للغة �ل�ساكنة و�لوعظية و�لمبالغة في �سخ�سانيتها. 

مور. �جعل كلماتك �سر�رة للفعل، ال تاأماًل �سلبيًا في �الأ
�تهامات،  �سل�سلة  �سمن  �لمبا�سر  �لنقد  توجيه  عن  �أحيانًا  �البتعاد 
خريين  �سخا�س، لتترك لالأ يكفي �أن تتعر�س لبع�س مظاهر �ل�سلبيات عن �الأ

�لحكم عليهم.
في �لحرب كل �سيء يتم �لحكم عليه بح�سب نتائجه تقريبًا، �إذ� قاد 
جنر�ل جي�سه �إلى �لهزيمة فاإن نو�ياه �لنبيلة ال تعود مهمة، وال تلك �لعو�مل 

عذ�ر. �لطارئة �لتي حرفته عن م�ساره، لقد خ�سر، ولن تنفع �الأ
لي�ست �أقو�ل �لنا�س مهمًة �أو نو�ياهم �إنما �لمهم نتائج �أفعالهم.
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�أنت غارق في �سلوكيات تتناق�س مع  ال يهم خطابك �لديني طالما 
في  مدوية  تظل  تملكهما  �لتي  و�لثرو�ت  ر�س  فاالأ �لوعظي،  �لخطاب  هذ� 

�آذ�ن من توجه لهم �لخطاب.
�لعالم  �سيغير  �أنه  وياأمل  ثوريًا  يعتبره  �سيئًا  كتب  �أو  رجل  قال  فاإذ� 
باأقو�له،  �أحٌد  يتاأثر  �لب�سري، ولكن في نهاية �لمطاف لم  ويح�ّسن �لجن�س 

فعندها ال يعد ثوريًا على �الإطالق.
فالف�سل  خرين،  �الآ على  ق�سوتك  من  �أكثر  نف�سك  على  قا�سيًا  كن 
غير  �ل�سخ�س  في  �لف�سل  بل  �لبليد،  �لجمهور  خطاأ  لي�س  �لتو��سل  في 

�ال�ستر�تيجي �لذي حاول �لتو��سل معهم.
بال�سعار�ت  �لمليئة  و�لهزلية  �لد�رجة  �للغة  �لنا�س  ي�ستعمل  حين 

فربما يحالون �سرف نظرك عن تفاهة �أفكارهم.
�أما �لذين ي�ستعملون لغة مزخرفة ومّدعية ومتذ�كية فاإنهم غاليًا ما 

ي�ستمتعون ب�سماع �أ�سو�تهم �أكثر من �إي�سال فكرة �أ�سيلة.
�سكال �لتي يعبر بها �لنا�س عن �أنف�سهم، وال ن�ستقي  علينا �أن ننتبه لالأ

م�سمون كالمهم من ظاهرة.
إ�ستراتيجية العدوانية الم�ستكينة. الخام�س والع�سرون: ا

)�سيطر بينما تظهر بمظهر �لخا�سع(.
ر�دتك هي نوع من �لعدو�نية، حين  خ�ساع �لنا�س الإ �إن �أي محاولة الإ
�لنا�س وال  فاإنك تبدو متما�سيًا مع  �ل�سليمة  �لعدو�نية  تطبق �ال�ستر�تيجية 
�إخفاء  على  �إحر�س  �لو�سع،  على  تهيمن  عمليًا  ولكنك  مقاومة،  �أي  تظهر 

عدو�نيتك جيدً� بحيث يمكنك �إنكار وجودها.
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�لب�سر نعاني من محدودية في قدرتنا على �لتفكير �لمنطقي  نحن 
مما ي�سبب لنا م�سكالت ال تنتهي، حين نفكر في �سخ�س ما، �أو ب�سيء ما 
ي�سر فهمًا، فنحكم على �سخ�س  ب�سط و�الأ �إلى �لتف�سير �الأ حدث لنا، نميل 
نعرفه باأنه طيب �أو �سرير، لطيف �أو لئيم، علينا �أن ال نهمل �لفهم و�لتحليل 
�سخا�س، و�أن تت�سمن �أحكامنا  حد�ث و�الأ كمعايير هامة في �لحكم على �الأ

م�ستويات عدة تولي �هتمامًا �أكبر بالتفا�سيل ال �لخطوط �لعري�سة فقط.
حيان، ور�ءها  حد�ث �لمعقدة و�لموؤلمة ال تاأتي عبثًا في غالب �الأ �الأ

عقول مدبرة ومر�حل عمل م�سنية.
�أماكن  �سرب  �أو  قيادية  كو�در  ��ستهد�ف  �أو  �لخاليا  تفكيك  مثال: 

ح�سا�سة من قبل �لعدو.
تف�سير  �أي  عن  ونبتعد  عندها  نتوقف  �أن  يجب  �سياء  �الأ هذه  كل 
�لقيام  عن  تبعدنا  �لتي  �الحتماالت  ور�ء  �ساعين  حد�ث  �الأ لهذه  تب�سيطي 

باأي مجهود �أو عمل �ساق ي�ستدعي �لقيام به لمعرفة �أ�سباب ما حدث.
�ل�سحيح  و�لتف�سير  �لدقيق  �لتحليل  في  �لذهن  �إمعان  مطلوب 
لن�سل �إلى خيوٍط قد ت�ساعدنا في ك�سف حقيقة هامة �أو �ل�سير على هدى 

�لحقيقة. 
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الحرب النف�سية

ِذُن َفِريٌق  ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا �أَْهَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعو� َوَي�ْسَتاأْ َو�إِ

لَّ ِفَر�ًر�� ْن ُيِريُدوَن �إِ نَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة �إِ ِبيَّ َيُقوُلوَن �إِ ِمْنُهُم �لنَّ

حز�ب: �1 �الأ
ت�سر�سل)11( �لتاريخ«.  وجه  �لنف�سية  �لحرب  غيرت  ما  • »كثيرً� 

• »�لحرب �لنف�سية �سكل من �أ�سكال �لدعاية يق�سد بها �لعدو �لكف 
عن �لمقاومة و�إقناعك باأن �لخير كل �لخير في �ال�ست�سالم و�لت�سليم«.

��ستخد�مه  يح�سن  ومن  وموؤثر،  هام  �سالح  �لنف�سية  »�لحرب   •
ويوظف جميع مجاالته، يحقق غاياته«.

في  تكمن  �لمهارة  وذروة  �لجغر�فيا،  غزو  من  �أهم  �لعقول  »غزو 
�إخ�ساع �لعدو �أو قهره«.

»�لقائد �لناجح هو �لذي ي�سيطر على عقول �أعد�ئه قبل �أبد�نهم«.
فالقدرة ال تقا�س بال�سالح فقط، فهناك من يحمل هذ� �ل�سالح يوؤثر 
ويتاأثر، يقاتل وي�سارع، يملك ذهنًا قاباًل للتعزيز �أو �النك�سار، هزيمة هذ� 

�لمقاتل �أو تحييده، هدف يتم �ل�سعي للو�سول �إليه وتحقيقه.
اأوًل تعريف الحرب النف�سية: 

زمات  هي مجموعة �أعمال علم �لنف�س �لمخطط في زمن �ل�سلم و�الأ  -

�لزعماء  �أهم  من  �ل�سابق  بريطانيا  وزر�ء  رئي�س   )  1965  –  1874  ( ت�سر�سل:    11
�ل�سيا�سيين �لذين قادو� �لحلفاء في �لحرب �لعالمية �لثانية.
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�لمعادية  �لمجموعة  و�سلوكيات  و�لتوجيهات  ر�ء  �الآ على  للتاأثير  و�لحرب، 
�ل�سيا�سية  هد�ف  �الأ لتحقيق  عليها  �إر�دتنا  وفر�س  و�لمحايدة،  و�ل�سديقة 

منية. و�القت�سادية و�لع�سكرية و�الأ
هي ��ستخد�م علمي منظم ومخطط للدعاية �لقوية ب�ستى �لو�سائل   -
�الإعالمية من �إذ�عة، تلفاز، �سحف.. ومناور�ت �لجي�س و�إر�سال �ل�سائعات 

للتاأثير على �لعدو و�إرباكه وهزيمته. »رومل« )12(
هي حرب �أفكار تهدف �إلى �لح�سول على عقول �لرجال و�إخ�ساع   -

�إر�دتهم.
ثانياً اأهمية الحرب النف�سية:

جزء ال ينفك من كل حرب.  -1
و�لمدنيين على  للع�سكريين  �لفكرية  �لبنية  �لنف�سية في  �لعمليات  توؤثر   -2

حد �سو�ء.
توؤثر على �لعدو وحلفائه.  -�

ت�سعف جهوزية و��ستعد�د �لقو�ت �لمتحاربة.  -4
دفع جنود �لعدو لت�سليم �أنف�سهم كاأ�سرى �أو ترك �لمعركة.  -5

�لدول  وبقائها وحمايتها لدى  �لحربية  �لجهوزية  بقوة في تحقيق  توؤثر   -6
�لمتحالفة.

�لقدرة ال تقا�س بال�سالح فقط.  -7
�متالك تاأييد �لنا�س م�سدر قوة كبير.  -8

لمان في �لحرب �لعالمية �لثانية و لقب  12  رومل: ) 1891 – 1944 ( من �أ�سهر �لقادة �الأ
« ثعلب �ل�سحر�ء«.
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غزو �لعقول �أهم من غزو �لجغر�فيا.  -9
ثالثاً اأهداف الحرب النف�سية:

بث �لياأ�س من تحقيق �لن�سر في نفو�س �لقو�ت �لمعادية، و�لمبالغة في   -1
و�سف �لهز�ئم عن طريق �لمبالغة في و�سف �لقوة وو�سف �النت�سار�ت 
من  كبير  لعدد  ح�سده  خالل  من  تقهر  ال  قوة  �أمام  �أنك  ي�سعرك  حتى 

�لطائر�ت و�لدبابات و�ل�سفن �لحربية و�ل�سو�ريخ..... �لخ 
خالل:  من  �لمعركة  بدء  قبل  �ال�ست�سالم  على  �لعدو  قو�ت  ت�سجيع   -2

�لمن�سور�ت، �ل�سائعات �لتي ت�سجعهم على �ال�ست�سالم.
زعزعة �إيمان �لعدو بمبادئه و�أهد�فه عن طريق: �إثبات ��ستحالة تحقيق   -�
هد�ف خاطئة وغير  ن هذه �لمبادئ و�الأ هد�ف، الأ هذه �لمبادئ وتلك �الأ

مجدية.
�لت�سكيك في ثقة �لمقاتلين بقيادتهم �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، من خالل   -4

�لد�سائ�س و�إثارة �لفتن.
ك�سب �لمعركة دون قتال وهذ� �أخطر �أنو�ع �لن�سر، باأن تحطم معنويات   -5

عدوك وتفر�س عليه �لهزيمة دون قتال.
رابعاً بع�س ال�ستراتيجيات في الحرب النف�سية:

إ�ستراتيجية »فرق ت�سد«  1- ا
�ستر�تيجية من �أهم و�أخطر �ال�ستر�تيجيات �لتي يلجاأ �إليها  هذه �الإ
تق�سيم  في  �لبالغ  ثر  �الأ من  لها  لما  و�ل�سلم،  �لحرب  �أوقات  في  عد�ء  �الأ
في  �ستر�تيجية  �الإ هذه  وتعتمد  لك،  و�لمعادية  �لمو�جهة  �لقوى  وتفكيك 

تية: تطبيقها على �لتكتيكات �الآ
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�ساعات �لد�ئمة و�لم�ستمرة، كي تعم �لفو�سى و�لبلبلة. بث �الإ  -1
د�س �لمعلومات �لمزيفة و�إثارة �لفتن و�لقالقل.  -2

�لت�سكيك في �لقياد�ت و�لزعامات �لموؤثرة وف�سلها عن قو�عدها.  -�
وحرف  �ال�ست�سالم  وقبول  �لمو�جهة  ورف�س  �لخوف  غريزة  تغذية    -4

ولويات و�لتر�جع عن �لمبادئ. �الأ
�أحد  باتجاه  �لعدو  عن  ت�سدر  �لتي  طر�ء  و�الإ �لمدح  لغة  ��ستخد�م   -5

طر�ف �لمعادية له ويهدف من ور�ء ذلك �إلى: �الأ
ك�سبه ل�سفه.  -

تحييد هذ� �لطرف.  -
قبل  من  �لطرف  بهذ�  �لثقة  وزعزعة  �ل�سقاق  من  �أجو�ء  خلق   -

خرى �لحليفة له. طر�ف �الأ �الأ
خرى. طر�ف �الأ ت�سخيم قوة طرف مقابل تحجيم قوة �الأ  -6

خرين. ��ستهد�ف فريق معين �أو جهة معينة وترك �الآ  -7
من  م�ستفيدً�  ومعنويًا  ماديًا  عد�ء  �الأ فرقاء  من  معين  فريق  دعم   -8
�إ�سعاف  �أجل  من  جبهته،  في  �آخرين  فرقاء  مع  �لد�خلية  خ�سوماته 
�لجميع، مثل: »دعم �لكيان �ل�سهيوني للقو�ت �للبنانية وحزب �لكتائب 
عام  هلية  �الأ �لحرب  لبنان«  في  و�لفل�سطينية  �لوطنية  �لف�سائل  لقتال 

.»1976
إ�ستراتيجية التفاو�س: 2- ا

من  جاهدً�  ويحاول  ��ستخد�مها  �لعدو  يجيد  �ستر�تيجية  �الإ هذه 
جزئية  على  تتوقف  ال  �ستر�تيجية  �الإ هذه  كبيرة،  �أهد�ف  تحقيق  خاللها 



115
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

وتوظيف  ��ستخد�م  مجاالت  �ستر�تيجية  �الإ لهذه  معين،  مو�سوع  �أو  معينة 
وعمل و��سعة.

مثاًل:»عندما يقوم �لعدو باأي ت�سعيد �أو �جتياح �أو معركة �أو حرب، 
يمار�س حربًا نف�سيًة مفتوحًة علينا عبر ُو�سطائه �لذين يختارهم للتفاو�س 

خرى«. مع �لمقاومة، �أو عبر و�سائله �الأ
�أ�سكال �لتفاو�س  �ستر�تيجية علينا فهمها جيدً� ودر��سة كل  هذه �الإ

جادة ��ستخد�مها و�إتقان �لعمل بها. �ل�سابقة الإ
��ستر�تيجي  عقٌل  �إاّل  �لمخطط  �ال�ستر�تيجي  �لعقل  يو�جه  فال 
ولويات، يح�سن �لخد�ع و�لمناورة،  مخطط، يحلل، يح�سب جيدً�، ي�سع �الأ
يعرف �لطرف �لذي يقابله كيف يفكر؟ ما هي �أهد�فه؟ هل له �أهد�ف معلنة 
و�أهد�ف غير معلنة؟ هل عنده قابلية للتاأثير عليه؟ قدرته على �لتفاو�س؟ 
ذكاوؤه، خبرته، حنكته،دهاوؤه؟ ما هي خطتك لمو�جهته؟ مو�جهة خططه؟ 
كيفية  �سعفه؟  نقاط  تكمن  �أين  بنو�ياك؟  خ�سمك  قناع  الإ �لطرق  �أف�سل 
�سيء هام  �نتز�ع  �ل�سغط عليه؟  يمكن  �لتاأثير عليها؟ هل  �إليها؟  �لو�سول 
متى  �لمفاو�سات؟  من  تن�سحب  متى  �سروطك؟  قبول  على  �إجباره  منه؟ 
بالخدعة؟  تعمل  ومتى  كيف  �إخفاوؤها؟  م�ساعرك؟  �إظهار  كيفية  ت�ستمر؟ 
هم  �لمباغتة؟ �لكثير من �لتكتيكات �لمهمة في �لتفاو�س يجب �أن نتقنها و�الأ
هو �أن نح�سن �لتقاط �للحظة �لمنا�سبة �لتي �إن تم �لتقاطها بجد�رة �أثناء 

�لتفاو�س تكون قد حققت هدفك وحرمت �لعدو من تحقيق هدفه.
و�لتجربة،  �لخبرة  وقليلي  هو�ء  و�الأ للغر�ئز  ُتترك  ال  مور  �الأ هذه 
و�لحنكة،  و�لتجربة  �لخبرة  �أ�سحاب  �إاّل من كانو�  بها  مور ال يقوم  �الأ هذه 
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و�أ�سحاب �إيمان كبير ال يتزعزع.
�ستر�تيجيتين  �الإ بهاتين  نكتفي  ولكننا  كثيرة  ��ستر�تيجيات  هناك 

هميتهما. الأ
الحرب النف�سية في معركة القاد�سية

يمان فقط،  نهم مت�سلحون باالإ لم ينت�سر �لم�سلمون في معاركهم الأ
يمان بهذ� �لدين �لذي جاء به �سيد ولد �آدم محمد عليه �ل�سالة و�ل�سالم  فاالإ

�أوجد بيئة جديدة خ�سبة بمعارف وثقافات ومنهاج حياة جديد.
فلم يكن �ل�سيف وحده �لعامل �لفاعل في معاركهم، بل �لعقل و�لوعي، 
ّناعه، فلم  و�لتطلع �إلى �لم�ستقبل �لقادم �لذي َحّتم عليهم �أن يكونو� من �سُ
�أو كالأ يتقاتلون عليه،  �أو هناك،  يعد طموحهم مق�سورً� على بئر ماء هنا 
ال  �لتي  �ل�سماء  وجبالهم  �لقفر�ء  وديانهم  تبتعد عن  ال  و�أحالم محدودة 

يتوقف عندها �أحٌد وال يعيرها �هتمام.
خرج �ل�سحابة عليهم ر�سو�ن �هلل �إلى عالم جديد، و�آفاق و��سعة، 

تعتمر قلوبهم وعقولهم بكنوز من �لعلم و�لمعرفة.
�سالم تفوقًا على �أعد�ئه  نحن �أمام طر�ٍز رفيٍع من �لب�سر �أك�سبه �الإ

ومناف�سيه في كل �سيء.
طر�ز من �لب�سر �أجاد كل فنون �لحرب وعلومها، �أهلته هذه �لفنون 

لتحقيق �أهد�فه بجد�رة، وقوة، وعزم وت�سميم.
�أمام ق�سة مبدعة تظهر لنا مدى تفوق هذ� �لجيل في  �ليوم نحن 
�لكثير من �لفنون �لقتالية عامة و�لحرب �لنف�سية خا�سة، نعم نحن �أمام 
بل  �سعفه،  نقاط  من  وتقترب  عدوها  تعرف  حذرة  و�ثقة،  ذكية،  عقول 
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ت�سعقه فيها وال تبالي.
عندما تجّمع �لجي�سان جي�س فار�س بقيادة »ر�ستم« وجي�س �لم�سلمين 
�أن   :)(سعد� �إلى  ر�ستم  �أر�سل   ،)(وقا�س �أبي  بن  �سعد  بقيادة 

�بعث �إلينا رجاًل نكلمه ويكلمنا...
بطال. فاأر�سل �سعد)( ربعي بن عامر)( �أحد رجاله �الأ

 �أُعلم ر�ستم بمجيئه فاأظهر زينته وجل�س على �سرير من ذهب بين 
م�ست�ساريه وجنوده وب�سط �لب�سط و�لنمارق.

م�سدود  ورمحه  و�سيفه في جر�به،  فر�سه  ربعي)( على  �أقبل 
بع�سب، فلما �نتهى �إلى �لب�سط قيل له: �نزل من على فر�سك فجعل فر�سه 

على �لب�سط ونزل وربطها بو�سادتين، و�أدخل �لحبل فيهما.
�أنتم  باأمركم،  �سالحي  فاأ�سع  �آتكم  لم  فقال:  قالو�: �سع �سالحك، 

دعوتموني.
فاأخبرو� ر�ستم بذلك فقال: �ئذنو� له.

فاأقبل يتوكاأ على رمحه ويقارب بين خطو�ته فلم يدع لهم فر�سًا وال 
ب�ساطًا �إال �أف�سده وهتكه.

ر�س وركز رمحه على �لب�سط، قيل  فلما دنا من ر�ستم جل�س على �الأ
له: ما حملك على هذ�.؟

قال: �إنا ال ن�ستحب �لقعود على زينتكم.
فقال له �لترجمان: ما جاء بكم...؟

قال: �هلل جاء بنا، وهو بعثنا لنخرج من ي�ساء من عباده من �سيق 
بدينه  فاأر�سلنا  �سالم،  �الإ عدل  �إلى  ديان  �الأ جور  ومن  �سعتها،  �إلى  �لدنيا 
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�إلى خلقه فمن قبله قبلنا منه وتركناه و�أر�سه دوننا، ومن �أبى قاتلناه حتى 
نف�سي �إلى �لجنة �أو �لن�سر.

مر حتى  فقال ر�ستم: قد �سمعنا قولكم، فهل لكم �أن توؤخرو� هذ� �الأ
ننظر فيه؟

عد�ء �أكثر من  قال: نعم و�إن مما �سنَّ لنا �لر�سول )( �أال نمكن �الأ
�أيام فنحن منتظرون هذه �لثالث، فانظر في �أمرك، و�ختر و�حدة  ثالثة 
�سالم وندعك و�أر�سك، �أو �لجزية فنقبلها ونكف  جل: �إما �الإ من ثالثة بعد �الأ
عنك، و�إن �حتجت �إلينا ن�سرناك، �أو �لقتال في �ليوم �لر�بع �إال �أن تبد�أها 
�أنت، و�أنا كفيل بذلك عن �أ�سحابي. قال: �أ�سيدهم �أنت..؟ قال: ال.. ولكن 
�لم�سلمين كالج�سد �لو�حد بع�سهم من بع�س يجير �أدناهم على �أعالهم..

قال  �لرجل؟( هكذ�  و�أو�سح من كالم هذ�  �أعز  ر�أيتم كالمًا  )هل 
تباعه.. ر�ستم الأ

َمْن علَّم �أبناء �ل�سحر�ء هذه �لحرب �لنف�سية وهذ� �لتاألق في �سرب 
عد�ء ب�سهام نارية تفقدهم �سو�بهم و�سجاعتهم!! عقول وقلوب �الأ

دب �لرفيع؟ ومن �أدب هوؤالء �ل�سحابة �لكر�م بهذ� �الأ
�لذي يقول فيه لنخرج من ي�ساء ولم يقل من ن�ساء.. ر�سالتهم �سامية 
ال �أنانية وم�سالح عقيمة، ر�سالة �سعادة و�إنقاذ للب�سرية من عبادة �لعباد 

�إلى عبادة رب �لعباد.
�لرجل، فبعث  �إلينا ذلك  �بعث  �أن   )( إلى �سعد� �أر�سل ر�ستم 
عن  ينزل  ولم  ذلك  نحو  في  فاأقبل   ،)(مح�سن بن  حذيفة  �إليهم 
فر�سه ووقف على ر�ستم و�قفًا، قال له: �نزل، قال:ال �أفعل! فقال له: ما جاء 



11�
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

ول..؟ بك ولم يجيء �الأ
وهذه  و�لرخاء  �ل�سدة  في  بيننا  يعدل  �أن  يحب  �أميرنا  �إن  له:  قال 

نوبتي.
ول. فقال له: ما جاء بكم؟ فاأجابه بمثل ما �أجابه �الأ

فقال ر�ستم: �أو �لمو�دعة �إلى يوم ما..؟
وقال:  �أ�سحابه  على  و�أقبل  ر�ستم  فرده  �أم�س،  من  ثالثًا  نعم  قال: 

ويحكم �أما ترون ما �أرى..؟
م�س فغلبنا على �أر�سنا وحقر ما نعظم، و�أقام فر�سه  ول باالأ جاءنا �الأ
على زبرجدنا، وجاء هذ� �ليوم فوقف علينا، وهو في يمن �لطائر يقوم على 

�أر�سنا دوننا )�نتهى كالم ر�ستم(.
و�لحق يقال: �إنها لم تكن �سفارة بين جي�سين ولم يكن تفاو�سًا في 
�أمر �لحرب و�ل�سلم، ولكنها كانت حربًا حقيقيًة ير�سل �سعد كل يوم جي�سًا 
حيث  من  يعود  ثم  �لقادة  هوؤالء  معنويات  فيحطم  و�حد  رجل  �سورة  في 

�أتى.
فلما كان �لغد قال ر�ستم: �بعثو� �إلينا رجاًل نكلمه.

�لتيجان  وعليهم  �إليهم،  فاأقبل  �سعبة،  بن  �لمغيرة  �إليه  �سعد  فبعث 
على  ر�ستم  مع  جل�س  حتى  �لمغيرة  و�سار  بالذهب،  �لمن�سوجة  و�لثياب 

�سريره.
وال  حالم،  �الأ عنكم  يبلغنا  كان  قد  فقال:  و�أنزلوه.....  عليه  فوثبو� 
�إنا مع�سر �لعرب ال ي�ستعبد بع�سنا بع�سًا، فظننت  �أ�سفه منكم،  �أرى قومًا 
�لذي �سنعتم  �أح�سن من  نتو��سى، فكان  وتو��سون قومكم كما  �أنكم كذلك 
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مر ال ي�ستقيم فيكم وال  �أن تخبروني �أن بع�سكم �أرباٌب لبع�س، فاإن هذ� �الأ
ي�سنعه �أحد، و�إني لم �آتكم ولكن دعوتموني. �ليوم علمت �أنكم منهزمون، 

�إن ُملكًا ال يمكن �أن يقوم على هذه �لعبودية وال هذه �لعقول.
�أر�أيتم يا �أخوتي ماذ� فعل هذ� �لجي�س �لثالث )هذ� �ل�سحابي �لجليل 
�لمغيرة بن �سعبة( لقد �أح�سن �لطعن و�لتمزيق في هذ� �لجي�س �لم�ستعبد، 
لقد نفذ �إلى عقول هوؤالء وزعزع ثقتهم بقادتهم، فر�س عليهم جداًل ينتهي 

�إلى �لفو�سى و�لتفكك، هذه هي �أهد�ف �لحرب �لنف�سية.
�لد�خلية  �لمقاومة  تحطيم  و�لثاني  ول  �الأ �ل�سفير  مهمة  كانت  فاإن 
فاإن  �لرجال  بهوؤالء  لهم  باأنهم ال قبل  نف�سيًا،  و�سحنهم  �لقادة  عند هوؤالء 
�لمقاتلين...  هوؤالء  �سفوف  في  �سرخ  �إيجاد  كانت  �لثالث:  �ل�سفير  مهمة 

�إنهم �سادة وعبيد.
�لذين  هوؤالء  على  ثورو�  عد�ء:  �الأ لجنود  يقول  �لثالث  �ل�سفير  هذ� 
يحرمونكم من �لحياة حطمو� هوؤالء �لجالدين، �إننا لم ناأِت لطمع في عر�س 
و��ستعبادهم  حكامكم  ظلم  من  لنخرجكم  جئنا  �إنما  �لدنيا،  �أعر��س  من 

�سالم. لكم �إلى �سماحة �الإ
بع�س  قال  حتى   ،)( �سعبة  بن  �لمغيرة  �أر�د  ما  تحقق  وقد 

�لجنود: �سدق و�هلل هذ� �لعربي.
عبيدنا  تز�ل  ال  بكالم  �ل�سفير  هذ�  رمى  لقد  و�هلل  ملوكهم،  وقال 
هوؤالء  �ساأن  من  ي�سغرون  كانو�  حين  �أولينا  �هلل  قاتل  �إليه،  يتطلعون 

�لرجال.
�أخيرً� ـ 
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وفّر  وطاحنة  طويلة  معركة  بعد  �لم�سلمون  و�نت�سر  �لمعركة  كانت 
�لجند وُقتلت �أعد�د كبيرة وُقتل قائدهم ر�ستم في هذه �لمعركة.

�لخال�سة:
�لقائد �لناجح يحتاط لكل �سيء وال يهمل �سغيرة �أو كبيرة مثل �أ�ساليب   -1

�لخد�ع و�لحرب �لنف�سية.
�إن �لم�سلمين ال ي�ستهزئون بقوة �أعد�ئهم ويح�سبون لها جيدً�.  -2

و�سوؤون  وثقافاتهم  و�أ�ساليبهم  وقادتهم  بالعدو  جيدة  معرفة  هناك  �إن   -�
حياتهم.

ي�سال �لر�سالة �لمطلوبة. �الختيار �لمنا�سب ل�ساحب �لمهمة الإ  -4
توقع ردود �أفعال �لعدو على �لر�سالة �لتي ترغب في �إي�سالها له و�أخذ   -5

فعال قبل �إر�سال �لر�سالة. �الحتياط لهذه �الأ
لقدر�ت  �الكتر�ث  وعدم  �أعد�ئك  مو�جهة  في  و�لقوة  �ل�سجاعة  �إظهار   -6

و�إمكانات عدوك حتى ولو ظاهريًا كي ال ت�سمح له بك�سر معنوياتك.

العمليات النف�سية
اأوًل تعريف العمليات النف�سية:

�ل�سلم  فتر�ت  في  �لمخططة  �لنف�س  علم  �أعمال  من  مجموعة  هي 
�لمجموعات  و�سلوك  و�التجاهات  ر�ء  �الآ على  للتاأثير  و�لحرب،  زمات  و�الأ
هد�ف  �الأ لتحقيق  عليها  �إر�دتنا  وفر�س  و�لمحايدة،  و�ل�سديقة  �لعدوة 

منية. �ل�سيا�سية و�القت�سادية و�لع�سكرية و�الأ
ثانياً اأهمية العمليات النف�سية:
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عد�ء. توفر �لعمليات �لنف�سية فر�سة ومخاطر جديدة لك ولالأ  .1
هذه �لعمليات هي جزء ال ينفك من كل �لحرب.  .2

و�لمدنيين على  للع�سكريين  �لفكرية  �لبنية  �لنف�سية في  �لعمليات  توؤثر   .�
حد �سو�ء.

هكذ� عمليات توؤثر بقوة في تحقيق �لجهوزية �لحربية وبقائها وحمايتها   .4
لدى �لدول �لمتحالفة.

تتيح �لعمليات �لنف�سية �إمكانية �لح�سول على حماية دولية.  .5
من �لمحتمل �أن يوؤدي تاأثير �لعمليات �لنف�سية على �لعدو وحلفائه �إلى   .6

توقف �لعمليات �لحربية.
ت�سعف �لعمليات �لنف�سية جهوزية و��ستعد�د �لقو�ت �لمتحاربة.  .7

�لجي�س  في  �لتخريب  �أنف�سهم،و�أعمال  ت�سليم  �إلى  �لعدو  جنود  دفع   .8
�ل�سديق، �أو ترك �لخدمة هي من مجمل نتائج �لعمليات �لنف�سية.

�لمبا�سرة  �لثمار  من  �لعام،  و�لر�أي  �ل�سعبي  �لتاأييد  على  �لح�سول   .9
للعمليات �لنف�سية لكلتا �لقوتين �لمتحاربتين.

ثالثاً مهمة العمليات النف�سية.
خلق تغّير �سلوكي يعتبر �لهدف �لنهائي للعمليات �لنف�سية.

تتم عن طريق نقل معلومات �نتقائية خا�سة وتوجيه ن�سائح معينة 
ل من �سلوكه. لجمهور �لهدف، لتوؤثر عليه وُتعدِّ

�لح�سول  في  زمة  �الأ مو�جهة  في  �لنف�سية  �لعمليات  من  �ال�ستفادة 
�لخ�سائر  وباأقل  �لع�سكرية  للقو�ت  ��ستعمال  باأقل  ح�سا�سة  مكا�سب  على 

رو�ح. لالأ
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إ�ستراتيجية ـ تكتيكية(  رابعاً اأنواع العمليات النف�سية )ا
و�لم�ستمر  �لد�ئم  �لن�سر  عن  عبارة  هي  �ستر�تيجية  �الإ �لعمليات   -
تظهر  بطريقة  �لمختلفة  �الإعالم  و�سائل  بو��سطة  و�لمعلومات  خبار  لالأ
�لعدو  و�إبر�ز  �لح�سنة،  �ل�سورة  د�خليًا وخارجيًا على  �لمنظمة  �أو  �لحزب 

بال�سورة �ل�سلبية.
- �لعمليات �لنف�سية �لتكتيكية: هي عمليات محدودة، مقّطعة.

- �إقناع �سخ�س باللحاق بك هو �أكثر قيمة من قتله ُحكمًا.
هدف العمليات النف�سية:

�لع�سكرية  للقو�ت  ��ستعمال  باأقل  ح�سا�سة  مكا�سب  على  �لح�سول 
رو�ح. وباأقل خ�سائر لالأ

�ل�سد�قة،  من،  �الأ �أ�سا�س  تبنى على  �أن  �لعالقة مع مجتمعك يجب 
�لمنفعة، �لرحمة.

هناك محاذير يجب تجنبها في �لحرب �لنف�سية:
�البتعاد عن مهاجمة �لمقد�سات �لدينية و�العتقادية...  .1

له  �سيكون  وقوعها  فعدم  قادمة،  �أ�سياء  توقع  �البتعاد عن  �لتنبوؤ:  عدم   .2
�نعكا�سات كبيرة، مطلوب عدم �إعالن �لتنبوؤ كي ال يكون حجة علينا عند 

عدم وقوعه.
�لتحذير: قادر من يحذر، غير قادر من ال يحذر.  .�

�جتناب �لت�سخيم: و�لبعد عن �لمبالغة في �لو�سف و�لتقدير.  .4
خام�ساً تكتيكات العمليات النف�سية:

ي تحرك  �لت�سيق: جعل قادة �لعدو في حالة من �ل�سيق بحيث يكون الأ  .1
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يقوم به �نعكا�س �سلبي عليه كاأن نك�سف مخططاته ونن�سرها.
ك�سف  �أو  بت�سريب معلومات هامة  نقوم  �أن  �لمبكر:  و�النك�سار  ف�ساء  �الإ  .2
خطط ينوي �لعدو �لقيام بها فنجه�س بهذ� �لعمل �لمبكر ما ينوي �لعدو 

�لقيام به )�لمعلومات �أد�ة �لقوة(.
و�أ�سخا�سها  �لمخططات  ك�سف  للخ�سم:  �لد�خلية  �لتد�بير  ت�سديع   .�
ون�سرها )عمل ف�سيحة( هذ� �لعمل يوؤدي �إلى فقد�ن �لثقة بين �لقو�عد 

و�لقيادة، خا�سة �إذ� كانت تاآمرية.
�لح�سول  �أو  �أ�سرها  تم  عنا�سر  من  �ال�ستفادة  �إعالمية:  �عتر�فات   .4
م�ستوى  كان  )كلما  �إعالميًا  ون�سرها  �لعدو  عن  و�أ�سر�ر  معلومات  على 

�لمعترف �أعلى كانت �العتر�فات �أقوى(.
لهذ�  نتيجة  و�لقوميات )�أهم  �لنعر�ت  كاإثارة  و�لخالفات:  �لبلبلة  د�س   .5

�لتكتيك هو �ن�سغال �لقو�ت �ل�سديقة ببع�سهم بع�سًا(.
نقاط  وت�سغير  �لعدو  �سعف  نقاط  ت�سخيم  و�لت�سغير:  �لت�سخيم   .6

�سعفك.
ت�سكيل �سورة نمطية: �إعطاء �سورة غير �سحيحة عن �ل�سخ�س �أو �لعدو   .7

�لم�ستهدف كاأن نن�سب �إليه �سفة �سيئة غير حقيقية للت�سهير به.
م�سادر  �إلى  �للجوء  و�ل�سهادة(  )�لت�سديق  �لغير  بل�سان  �لتحدث   .8
ي�سال ر�سالتنا  موثوقة من �أ�سخا�س �أو م�سادر للعدو ولها قبول عنده الإ

عبرها.
مالحظة: عدم ��ستخد�م �لدعاية من قبلنا يعطي �لفر�سة و�لمكان 

خر ليمار�س دعايته ويمالأ �لفر�غ. للطرف �الأ
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جراءات المطلوبة لتطوير واكت�ساب هذا الفن في �سرايا  �ساد�ساً: الإ
القد�س.

�الهتمام باأخذ دور�ت تخ�س�سية بهذ� �لمجال.  -1
ولوية ون�سعه في مكانه �لمنا�سب. �سنع كادٍر متاأهٍل نعطيه �الأ  -2

تقديم �لن�سر�ت �لتعبوية و�لتعميمات �لم�ستمرة لتوعية �أبناءنا.  -�
�إلى  �لدفاع  حالة  من  لينتقل  قدر�ته،  وتعزيز  �لحربي  �الإعالم  تطوير   -4
حالة �لهجوم، حالة �لتاأثر �إلى حالة �لموؤثر، محدودية �لمناورة و�لحركة 
هد�ف، من �سيق �لجغر�فيا  هد�ف �إلى �سعة �لحركة و�لمناورة و�الأ و�الأ

وقلة �لمنا�سرين �إلى �ت�ساع �لجغر�فيا وزيادة �لمنا�سرين.
�متالك و�سائل �إعالمية متنوعة وفاعلة.  -5

نكليزية  �الإ �للغة  همية  باالأ ونخ�س  جنبية  �الأ �للغات  بتعليم  �الهتمام   -6
و�لعبرية.

وتعزيزً�  هد�فنا  الأ معنا خدمًة  لتعمل  �لعدو  تجنيد م�سادر  على  �لعمل   -7
�لعدو  تجنيد م�سادر  على  �لقدرة  و�لعملياتية،  �لمعلوماتية  لم�سادرنا 

موؤ�سر هام وعمل عظيم. 
لم يحقق �لفل�سطينيون نجاحًا ملحوظًا في مثل هذ� �لعمل »هذ� �لعمل يقوم 

به �أ�سحاب �الخت�سا�س«.
ما  كل  نف�سر  و�أن  �لعدو،  هذ�  ي�سدر عن  ما  كل  في  و�لتحليل  �لتدقيق   -8

ي�سدر عن هذ� �لعدو تف�سيرً� علميًا مهنيًا و�قعيًا حذرً�.
�لت�سعيد،  في  لنا،  �إي�سالها  �لعدو  يريد  �لتي  �لر�سائل  في  �لتدقيق   -9
�لتهديد،  في  وجاد  �سادق  هو  بها. هل  يقوم  �لتي  �لمناور�ت  �لتهديد، 
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هل هو قادر على تنفيذ تهديده... غير قادر... وهنا كلمة »غير قادر« 
�لد�خلي  �لمحيط  بدر��سة  بل  �لع�سكرية،  �إمكاناته  ب�سعف  تف�سر  ال 

و�لخارجي �لذي ي�ساعد �لعدو على تنفيذ تهديده �أو عدم تنفيذها.
الخاتمة:

كجزء  �ل�سالح،يمار�سه  هذ�  ��ستخد�م  يجيد  �سر�ئيلي«  »�الإ عدونا 
�سا�سته  و�أقو�ل  وت�سريحاته  �إعالمه  ر�قبو�  ويومه،  وعمله  حياته  من  هام 
منية، �ستالحظون �أن هذ� �لعدو ال يتعامل بالعفوية  وقيادته �لع�سكرية و�الأ

وال يلقي لها بااًل.
ي�سعى  نتائج  منها  يرجو  و�لتي  لنا  ير�سلها  �لتي  �لم�سمومة  ر�سائله 

لتحقيقها.
باأنف�سنا،  و�إ�سغالنا  تفككنا،  �إحباطنا،  تعجيزنا،  قهرنا،  مبتغاه 

و��ستنز�ف �إمكاناتنا وطاقاتنا.
يقوم بكل هذ� �لعمل رغم �متالكه قوًة ع�سكريًة تكنولوجيًة هائلة، 
�لحرب  هذه  فن  �إتقانه  عبر  �لطرق  و�أ�سهل  �لخ�سائر  باأقل  للن�سر  ي�سعى 

�لنف�سية.
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�سرائيلي« 1 - اإدارة الحرب في العقل »الإ
�سرائيلي« 2 - ال�ستراتيجية الهجومية للجي�س »الإ

�سرائيلية« البرية في جنوب لبنان /  3 - الحرب »الإ
تموز 2006
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اإدارة الحرب في العقل 
�سرائيلي« »الإ

�ُسُهْم َبْيَنُهْم  َنٍة �أَْو ِمْن َوَر�ِء ُجُدٍر َباأْ لَّ ِفي ُقًرى ُمَح�سَّ َل ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعا �إِ

ُهْم َقْوٌم َل َيْعِقُلوَن� �َسِديٌد َتْح�َسُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم �َستَّى َذِلَك ِباأَنَّ

)�لح�سر: 14(
إدارة الجغرافيا في الكيان ال�سهيوني  اأوًل ا

مالئمة  طبيعية  مو�نع  على  تتركز  �ل�سهيوني  �لكيان  عند  �لحدود 
يدعم  وهذ�  �لمجاورة  �لدول  ح�ساب  على  �لتو�سع  �إلى  ذلك  �أدى  لو  حتى 

�لمفهوم �لعلمي لعدم وجود حدود و��سحة للكيان �ل�سهيوني.
ولى  منة و�لحدود �لد�ئمة فيقول في �الأ عّبر د�يان)�1( عن �لحدود �الآ
في  و�لمنعة  �لقوة  »�إ�سر�ئيل«  تعطي  �لتي  �لع�سكرية  �لتوقف  خطوط  باأنها 

حين تعني �لثانية �لحدود �ل�سيا�سية للدولة.
بالحدود  مرتبطة  ع�سكرية  )�سيادة  �ل�سيادة  من  نوعان  فعندهم 

منة، و�سيادة �إقليمية جغر�فية مرتبطة بالحدود �لد�ئمة(. �الآ
ر��سي ف�سلت وتك�سرت  منة و�حتالل �لمزيد من �الأ فكرة �لحدود �الآ

�أمام �لمقاومة في لبنان وفل�سطين.

�1  مو�سيه د�يان: ) 1915-1981 ( من �أ�سهر �لقادة �لع�سكريين �ال�سر�ئيلين كان وزيرً� 
للدفاع عام 1967.
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إدارة التنظيم الع�سكري ثانياً ا
�سر�ئيلي« »لكي ال  يقول �إيغال �آلون: في كتابه عن تكوين �لجي�س »�الإ

تحدث �لهزيمة �أبدً� ويحدث �لن�سر د�ئمًا البد مما يلي: 
�إخ�ساع كل حاجات �لحياة في دولة »�إ�سر�ئيل« �إلى حاجات �لحرب.  -1

�إعد�د �لجي�س �إعد�دً� كاماًل للقتال بتدريبه �أح�سن تدريب.  -2
كثر حد�ثة. �لح�سول على �ل�سالح �الأ  -�

�سرائيلي« ثالثاً وظائف الجي�س »الإ
نذكر بع�سًا منها: 

�سر�ئيلي« جي�سًا �سغيرً� محترفًا ي�سنده نظام  يجب �أن يكون �لجي�س »�الإ  -1
�حتياطي قوي.

�ساليب �لعلمية و�لو�سائل �لتقنية. يتبع �لجي�س �أحدث �الأ  -2
و�ئل في نفو�س �لمجندين �لجدد. غر�س روح �لرّو�د �الأ  -�

1. القيادة الم�سيطرة واتخاذ القرار الع�سكري
�سر�ئيلي«، وجرى �لتاأكيد  لهذ� �لجانب �أهمية كبيرة في �لجي�س »�الإ
على تدريب �ل�سباط و�سباط �ل�سف كقادة لتوليتهم منا�سب قيادية مختلفة 

توؤهلهم التخاذ قر�ر�ت �سعبة ال ت�سمح لهم باالت�سال بقيادتهم �لعليا.
�سفوف  في  �لمجندين  �أف�سل  بين  من  �ل�سباط  هوؤالء  �ختيار  يتم 
يخ�سع  ينجح  ومن  �سهور،  ثالثة  لدورة  تخ�سع  �لتي  �لميد�نية  �لوحد�ت 
لدورة قادة جماعة لمدة تتر�وح بين ثالثة �أو �أربعة �سهور، يركز �لجهد فيها 
�سافة �إلى مبادئ في علم �لنف�س و�لقيادة  �أثناء �لدورة على �لمهار�ت باالإ
لل�سباط،  ال�سكوف  مدر�سة  مثل  �ل�سباط  لتخريج  خا�سة  مد�ر�س  وهناك 
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للت�سحية،  ومثاٍل  قدوٍة ح�سنٍة  �لمد�ر�س على  �لتدريب في هذه  في  ويركز 
مام، و �ل�سابط ال يكت�سب مركزه بف�سل و�سعه  وغر�س مبد�أ �لقيادة �إلى �الأ

�الجتماعي بل بف�سل قدر�ته �لذ�تية.
�لقيادة  في  على  �الأ �لمثل  �سرب  خالل  من  جنوده  �ل�سابط  يقود 
و�إتباع نظرية ))�تبعني(( حيث يخلقون �لحو�فز لدى �لجنود للتقدم �إلى 

مام، ومهاجمة �لعدو بغ�س �لنظر عن �لخ�سائر �لمتوقعة. �الأ
و�اللكترونيات  �الت�ساالت  �سالح  �لعدو  وجي�س  ركان  �الأ رئي�س  يولي 
كافة  على  �ل�سيطرة  من  �لقيادة  تمكين  في  فعالية  من  له  لما  �أهمية 

�لت�سكيالت و�لوحد�ت.
�سرائيلي« 2. الجندي »الإ

�سر�ئيلي« �لمتطور  �سر�ئيلي« �نعكا�س و�قعي للمجتمع »�الإ �لجندي »�الإ
ب�سكل عام و�لموؤ�س�سة �لع�سكرية ب�سكل خا�س، فهو نتاج �لفل�سفة �ل�سهيونية 
وفكرها �لع�سكري �لقائم على �الغت�ساب و�لتملك، فالحقيقة �أن هذ� �لجندي 
�سر�ئيلي« جاء نتيجة حاجات وقوى �سيا�سية �جتماعية ع�سكرية فر�ستها  »�الإ
�لظروف و�لمو�قف �لتاريخية، فبينما كان ينظر �إلى �ليهودي قبل خم�سين 
عامًا �أنه ال ي�سلح للقتال �أو �لحرب، �أ�سبح �ليوم مثااًل ع�سكريًا يحتذى به في 

�لغرب، وم�سرب مثٍل في ��ستخد�م �لفكر و�ل�سالح في وقت و�حد.
من و�لحاجة �إلى بناء �سعب لن يتحقق  يقول بن غوريون: �إن حاجة �الأ
�إاّل �إذ� تحول �لجي�س �إلى م�سنع لل�سباب �لطالئعي �لمحارب �ل�سليم �لج�سم 

و�لنف�س، �لذي يتميز بالطاقة �لخالقة و�لجر�أة على �لعمل و�سرعة �لحركة.
ومئات  �لحروب،  من  عدد  في  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجندي  ��سترك  لقد 
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�لعمليات �لخا�سة، فكونت لديه هذه �لحروب و�لعمليات �سخ�سية ع�سكرية 
وخبرة قتالية ز�دت من قدر�ته �لع�سكرية، وطورت فكره �لع�سكري، يعتبر 
�سر�ئيلي« �لحرفة �لع�سكرية باأنها �لتز�م وطني وو�جب قومي،  �لجندي »�الإ
�ليهود في  ولى وحياة  �الأ بالدرجة  �لمجهول على حياته  �لخوف من  د�فعة 
نظره  وجهة  من  خ�سارة  �أي  �أن  حيث  �لثانية،  بالدرجة  �ل�سهيوني  �لكيان 

تعني �لهزيمة و�لهزيمة معناها �لت�سرد و�ل�سياع.
�سرائيلي«: رابعاً - �سخ�سية الجندي »الإ

1ـ �لخوف:
�ل�سعوب لهم،  بالما�سي وكره  عامل متاأ�سل في تكوينهم له عالقة 
�لكيان  �أن كونو� هذ�  بعد  �أما  �ل�سعوب وعي�سهم في جيتو�ت،  ونبذهم من 
ظهار  الإ خرين  باالآ و�لبط�س  �أنف�سهم  على  للحفاظ  للقتال  �لخوف  فدفعهم 

عامل �لقوة وك�سر حاجز �لخوف في نف�سه.
2ـ �ال�ستعد�ء 

رغم عامل �لخوف يرى �ليهودي نف�سه �أف�سل من باقي �لب�سر )�سعب 
�هلل �لمختار(

�سر�ئيلية« �إلى تكري�س هذ� �لمفهوم  ت�سعى �لموؤ�س�سات �لع�سكرية »�الإ
لدى جنودها لتحقيق �لتفوق �لنوعي على �لخ�سم �لعربي، و�لمحافظة على 

عد�د �لقتالي. �إد�مة هذ� �لتفوق بالتدريب و�لت�سليح و�الإ
�ـ �لعنف و�لبط�س:

�سمة على �سلوك هذ� �لجندي وخا�سة �إذ� �سعر ب�سعف خ�سمه فاإنه 
يبالغ في بط�سه وعنفه كما حدث في مذ�بح دير يا�سين، �سبر�، �ساتيال، 
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قانا، مجزرة مخيم جنين،حرب غزة 2008...
»�أنا �أحارب �أنا موجود«.

يوؤمن  ال  ديني  عن�سري  طابعها  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجندي  �سخ�سية 
خرين ويعتبر نف�سه �سيدً� على غيره. باأديان �الآ

�أهد�ف �لكيان �ل�سهيوني وهي و�سيلة  �لقوة و�سيلة وحيدة لتحقيق 
و�سانع  حرب  �سانع  عندهم  )فالجي�س  خرين  �الآ على  �لتفوق  لهم  تحقق 

�ل�سالم( �عتقاد عند �إ�سحاق ر�بين.
�سرائيلي« عالم في بناء الجندي »الإ خام�ساً - دور الإ

على  وتركز  �لثقافي  �لتوجيه  ق�سم  على  �لموؤ�س�سة  هذه  تهيمن 
يقاتل،  ولماذ�  بعدوه  وُتعّرفه  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجندي  �سخ�سية  تكوين 
و�لقيم  �لع�سكرية  �لثقافة  تعك�س  و�سحفًا  ن�سر�ٍت  �لق�سم  هذ�  ي�سدر 
تبث  خا�سة  و�إذ�عة  بر�مج  للجي�س  �أن  كما  تحقيقها،  �لو�جب  هد�ف  و�الأ
لدى  �لمعنوية  �لروح  ت�ساعد في رفع  ثقافية، �جتماعية، علمية،  مو��سيع 

�لجندي.
�سرائيلي« �ساد�ساً - اإعداد الجندي »الإ

�سلحة بيد  تحر�س �لموؤ�س�سة �لع�سكرية على �أن ت�سع �أحدث نظم �الأ
و�لقدرة  با�ستيعابها،  �لكفيلة  �لو�سائل  كافة  وت�سع  �سر�ئيلي«،  »�الإ �لجندي 

�لعالية على ��ستخد�مها، وت�سرف مبالغ طائلة في مجال �لتدريب.
�سر�ئيلية« على خلق جندي مقاتل كفوؤ من خالل  تركز �لقيادة »�الإ
هد�ف  �الأ لتحقق  مدرو�سة  نف�سية  �أ�س�س  على  مبنية  تدريبية  منهجية 

�لتالية: 



134
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

هد�ف �لكيان �ل�سهيوني وطموحاته،  بناء �سورة مثالية للجندي �لو�عي الأ  -1
و�لم�سلح بالعلم و�لمعرفة و�لمهياأ ماديًا ومعنويًا.

بالوحدة  و�الرتباط  و�لثقة  بالنف�س  و�العتز�ز  �لتالحم  م�ساعر  تعزيز   -2
�لع�سكرية.

�لتركيز على �لجانب �لمادي و�لع�سكري.  -�
تدريب �لجندي كجزء من فريق �أكبر على �فتر��س �أن �لكيان �ل�سهيوني   -4

يركز على �لعمل �لجماعي.
�لتكيف مع �لحياة �لع�سكرية عن طيب خاطر.  -5

والن�سياع  و�لربط  �ل�سبط  و�أهمية  و�لقائد،  �لجندي  بين  �لثقة  خلق   -6
بد�ع و�تخاذ �لقر�ر�ت في مجال �لجندي دون  و�مر، وتنمية روح �الإ لالأ

على. �نتظار قر�ر من قيادته �الأ
بالمهار�ت  �لت�سليح  خالل  من  �ل�سعبة  �لمو�قف  مع  �لتعامل  �سهولة   -7

و�لخبر�ت �ل�سريعة �لمتتالية.
عداد المعنوي: �سابعاً - الإ

فهو عامل مهم عند �لكيان �ل�سهيوني وكان �سببًا في نجاح �لكثير 
من �لميادين �ل�سيا�سية و�لع�سكرية و�القت�سادية، وقد ركز �لع�سكريون على 

�س�س �لتالية:  هذ� �لجانب �لهام وفق �سيا�سة محددة تعتمد على �الأ
�عتبار �لعقيدة �ليهودية كاأحد مقومات �ل�سلوك �لديني، وذلك بتطبيق   -1
�لقو�نين �لدينية، �الهتمام بالتور�ة، و�لتلمود، و�عتبار حروبهم حروبًا 

مقد�سة.
�لتاريخ �ليهودي تاريخ مت�سل وي�سحن جنودهم بهذ� �لتاريخ عبر مالحمهم   -2
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بد�أه  م�سو�رً�  يكملون  و�أنهم  ومجدو()14(  )م�سعدة  ملحمة  مثل 
�أجد�دهم.

للتعرف  �لكيان �ل�سهيوني  �أرجاء  عمل رحالت ون�ساطات م�ستمرة في   -�
تحقيقًا  �لقديمة،  �ليهودية  ثار  و�الآ فيه  �لحياة  وطبيعة  جغر�فيته  على 
�لحافز  و�إيجاد  �سعبه،  ومنجز�ت  وتاريخه  بوطنه  �لجندي  العتز�ز 

�لقتالي للت�سحية و�لتفاني في �سبيل �لوطن.
�لمبالغة في �لتهديد �لعربي للكيان �ل�سهيوني.  -4

�أنو�ع  كل  ومكافحة  �لعربية  �لنف�سية  �لحرب  �سد  �لجندي  تح�سين   -5
ثقته  من  يزيد  مما  مو�ربة  دون  للجندي  �لحقائق  و�إظهار  �ساعات  �الإ

بنف�سه وقيادته.
خالقية �سد �لعرب باأنها �أعمال البد منها ل�سالمة  عمال غير �الأ تبرير �الأ  -6
فاعلها  و�سيحا�سب  �لخطاأ  بطريق  وقعت  �أنها  �أو  و�لمو�طن،  �لوطن 

بت�سكيل لجنة تحقيق.
ف�سل د�ئمًا و�لمتفوق  غر�س روح �لتفوق و�ال�ستعالء لدى �لجندي باأنه �الأ  -7

على خ�سمه �لعربي.
قدوة  �لجي�س  �أ�سبح  بحيث  ومعنوية  مادية  �متياز�ت  تقديم   -8
�سر�ئيليين«، كان د�يان يقول: �أريد �سباطًا مقاتلين، �أريد جي�سًا له  »لالإ

14  م�سعدة: قلعة تاريخية تقع بمحاذ�ة �لطرف �لغربي من �لبحر �لميت تدعي �لتور�ة �أن 
�لرومان زمن طيط�س عام 70 م حا�سرو� �ليهود في تلك �لقرية، و عندما ياأ�س �ليهود 

من �لنجاة قررو� عدم �ال�ست�سالم و �نتحرو� جميعهم، رجال، ن�ساء، �أطفال.
�سل «هرمجدون « موقع �أثري غرب مدينة جنين �لعربية في فل�سطين  مجدو: هي في �الأ  -

د�رت فيها رحى عدة معارك في �لع�سر �لقديم و �لحديث.
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�أ�سنان مع ذيل ق�سير على �الإطالق.
ثامناً - مراحل الدخول في الخدمة الع�سكرية

مر�حل  ثالث  على  �لجدد  للجنود  �لغربلة  تتم  )�لغربلة(  �لتمييز 
وهي: 

قبل �لدخول، �أثناء �لدخول، بعد �لدخول 
ولى:قبل �لدخول �أثناء �لزيارة للمكلف لمركز �لتجنيد وهو  �لمرحلة �الأ  -1

في �سن �ل�سابعة ع�سرة.
�لمرحلة �لثانية: �أثناء �لدخول وهي في �سن �ل�سابعة ع�سرة و�لن�سف،   -2
ولى فح�س طبي وغربلة عقلية وفحو�سات  يتم خالل مر�حل �لتجنيد �الأ

�أخرى لتعيين �لمكان �لمنا�سب للمجند.
�لفح�س �لعقلي / يفح�س من خالله: 

تقييم �لذكاء.  -
�لم�ستوى �لتعليمي.  -

�لمقدرة �للغوية.  -
و�لتدريب  �لغربلة  على  جنوده  �ختيار  في  �ل�سهيوني  �لكيان  يركز 

�لم�ستمر.
ناث  �لمرحلة �لثالثة: ما بعد �لدخول في �لخدمة وتطبق على �لذكور و�الإ  -�

ولها بر�مجها �لخا�سة.
تا�سعاً - م�سادر التحفيز القتالي 

ال  وحده  �لتاريخ  �أن  �لحقيقة  جنر�التهم:  �أحد  يقول  �آني:  م�سدر 
ن يبقى �لجندي تحت �لنير�ن ويعر�س نف�سه للموت فهناك عو�مل  يكفي الأ
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بظروف  �رتباط  ولها  �لجندي  يعي�سها  �لتي  �لمحلية  بالبيئة  مرتبطة  �آنية 
�لمعركة.

�لحياة  يحب  �ليهودي  �ل�سعب  من  ن�سخة  �سر�ئيلي«  »�الإ فالجندي 
خيار  فال  وقتاله،  �سموده  في  �أ�سا�س  عامل  �لبقاء  وحب  �لموت،  ويكره 
له  يتعر�س  �لذي  �لخطر  تقليل  هو  �آخر  عامل  وهناك  و�لبقاء،  �لحياة  �إال 
ن قيادته ت�ستخدم قدرتها �لع�سكرية �لمتطورة  مان الأ �لجندي، و�إ�سعاره باالأ
يتقدم  بحيث  �لمحروقة،  ر�س  و�الأ �لتدمير،  في  فيه  ومبالغ  مفرط  ب�سكل 

مام باطمئنان. �لجندي �إلى �الأ
�لعامل �لمعنوي في رفع �لقدرة �لقتالية و�لروح �لمعنوية:

1-  تما�سك عنا�سر �لوحدة �لقتالية و�ن�سجام �لجنود مع بع�سهم بع�سًا، 
�لوحد�ت  وتظهر  �لقتالية،  و�لقدرة  �لمعنوية  �لروح  رفع  في  ي�ساهم 
غير  �لوحد�ت  من  �أكبر  و�سمودً�  �سجاعة  �لمن�سجمة  �لمتما�سكة 

�لمن�سجمة وغير �لمتما�سكة.
ب�سالحه  وثقته  �لجندي  معنويات  بين  �رتباط  هناك  بال�سالح:  �لثقة   -2

و�لمجموعة �لتي يعمل معها.
معنويات  على  �لتاأثير  في  ت�ساهم  �إيجابًا  �أم  �سلبًا  �لحرب:  �سرعية    -�
�لمجموعة و�لفرد، فالحرب غير �لمقنعة و�لمبررة تجعل �لجندي غير 

متحم�ٍس لخو�سها وتوؤثر على �أد�ئه و�أد�ء �لمجموعات كذلك.
�سرائيلي«. عا�سراً - دور التما�سك الع�سكري في تكوين الجندي »الإ

بحيث  �لتنظيم  �أع�ساء  بين  �لم�ستركة  �لرو�بط  هو:  �لتما�سك 
يوؤدي �إلى �إد�مة و��ستمر�رية �لرغبة و�اللتز�م باتجاه بع�سهم بع�سًا، يقا�س 
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�سر�ئيلي« من خالل �لعو�مل �لتالية:  �لتما�سك في �لجي�س »�الإ
�إ�سباع �لحاجات )من رتب، �إجازة، ماأكل، ملب�س، م�سكن...(  -1

�لمكان  في  �لمنا�سب  �لرجل  �ختيار  �لخدمة:  من  و�لفر�ر  �لتغيب   -2
�لمنا�سب ي�ساهم في �لتقليل من هذه �لظاهرة ويعالجها.

فالفر�ر و�لتغيب عن �أر�س �لمعركة عيٌب �جتماعٌي ي�ستحق �ساحبه 
�الحتقار و�الزدر�ء من �لمجتمع، ومن �لممكن نبذه وعدم �لتعامل معه، كما 

حدث في حرب �197 وحروب لبنان و�لمقاومة في فل�سطين.
�لعامل  وهذ�  �ال�ستقر�ر  هذ�  )�لت�سكيل(  وتما�سكها  �لوحدة  ��ستقر�ر   -�
�لم�سوؤولية  من  قدر  على  يكونون  �لم�ستقرة  �لوحد�ت  �أبناء  ن  الأ هام، 
�لع�سكرية  بوحدتهم  �سيلحق  وما  فر�رهم  �أو  غيابهم  خطورة  ويدركون 
من �أ�سر�ر كارثية ب�سبب هذ� �لفر�ر في�سكل هذ� حافزً� لل�سمود وعدم 

ترك �لوحدة و�لمعركة.
الحادي ع�سر - العوامل المهددة للكفاءة القتالية

�سغوط �لمعركة: مثل طول مدة �لمعركة، �لخ�سائر......�لخ  -1
حاالت �لقتال �ل�سديد: كاأن تو�جه دفاعًا �أو هجومًا �سر�سًا �سجاعًا يوقع   -2

بك خ�سائر فادحة 
�لحالة �لنف�سية و�لمعنويات �لهابطة.  -�

�لجنود  من  �لمعنوية  روحهم  في  ووهنًا  �سعفًا  �أكثر  �الحتياط  جنود   -4
�لنظاميين.

عمل �لجنود في وحد�ت غير وحد�تهم ت�ساهم في �لتاأثير على �أد�ئهم   -5
ومعنوياتهم.



13�
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�س�س التي ُبِني عليها التدريب: الثاني ع�سر - الأ
1ـ �لو�قعية: 

يتم  ودقيقة  �سحيحة  ومعلومات  و�قعية  �أ�س�س  على  �لتدريب  بني 
�لمعد�ت  في  خ�سائر  �إلى  ذلك  �أدى  ولو  �لوقائع  �أر�س  على  تطبيقها 

و�لرجال.
2ـ �لالمركزية:

بر�ز �لدرو�س �لمعينة  �لتخطيط يجري على �أعلى م�ستوى ع�سكري الإ
�إلى  �لو�سول  في  للقادة  �لحرية  فتترك  �لتنفيذ  �أما  �لتدريب،  ذلك  من 
�أهد�فهم، وهذ� ي�ساعد �لقادة �لميد�نيين على �لتعامل مع كافة �لطو�رئ 

و�لم�ستجد�ت �لمفاجئة غير �لمتوقعة.
�ـ �ل�سيطرة: 

هناك متابعة من �أعلى �لم�ستويات �لقيادية �إلى �أدناها �سمن ت�سل�سل و��سح.
4ـ �لتعاون بين �ل�سفوف:

�سلحة ح�سب �خت�سا�سها في �لمعارك �سمن �آليات  ��ستر�ك كافة �الأ
�لطائرة  �أو  �لدبابة  يحرك  �أن  �لجندي  ي�ستطيع  بحيث  و�ت�ساالت  تن�سيق 
�لقو�ت  تمييز  �لطائرة  وت�ستطيع  وكفاءة،  ب�سرعة  معين  هدف  لتدمير 
تعاوُن،  �ت�سال ال�سلكي، فهناك  و�آليات من خالل  �إ�سار�ت  �ل�سديقة عبر 
ر�س تعاونًا مطلقًا مبنيًا على  م�ساٍة، دباباٍت، مدفعيٍة، �أ�سلحٍة �أخرى على �الأ

تفاهم و��سح خالل فتر�ت �لتدريب �لجماعي.
5ـ �أمن �لتدريب:

قو�عد  ويتبع  �لتدريبية  �أعماله  �إخفاء  �ل�سهيوني على  �لكيان  يعمل 
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�أمنية �سارمة كي ال يك�سف عمله �لتدريبي �أو ��ستخد�م �أي �أ�سلحة جديدة 
�سلحة. وتجربة هذه �الأ
6ـ �ال�ستمر�رية:

�لتدريب حالة د�ئمة وم�ستمرة رغم كلفتها �لمالية �لعالية وُتخّف�س 
هذه �لكلفة با�ستخد�م �أجهزة �لمحاكاة )�ل�سميليتر( في �لتدريب �لفردي 

و�لجماعي.
همية: 7ـ �الأ

ولويات عند �لقيادة  يعطى �لتدريب �أهمية عالية ويو�سع في �سل�سلة �الأ
مكانات �لمادية و�لمعنوية. �سر�ئيلية« ويقدم له كافة �الإ »�الإ

الثالث ع�سر - خ�سائ�س الحرب النف�سية:
�سر�ئيلية« بالخ�سائ�س �لتالية:  تتميز �لحرب �لنف�سية »�الإ

1 ـ �لتركيز: 
�لو�سائل  عبر  عليها  �لعمل  �لمر�د  �لمادة  تكر�ر  من  كثار  �الإ هو 
�لمتاحة �سمعيًا وب�سريًا بحيث توؤثر على �لفئة �لم�ستهدفة باأن هذه �لمادة 

و�قعية وحقيقية.
2ـ �لتوقيت: 

�لتاأثير  لها  يكون  بحيث  �ساعة  و�الإ للدعاية  �لمنا�سب  �لوقت  �ختيار 
ف�سل. �الأ

�ـ �لمركزية:
�أعلى  على  �خت�سا�س  لجان  عبر  �لمعرو�سة  �لمادة  في  �لتحكم 

�لم�ستويات.
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4ـ �لتخ�س�س: 
��ستخد�م خبر�ء متخ�س�سين في جميع �لمجاالت.

5ـ �لم�سد�قية:
و�لت�سخيم  للكذب  �لمدخل  لتكون  �لجزئية  �لم�سد�قية  �عتماد 

وت�سديق �لحملة �لدعائية �لم�سللة.
�سرائيلية« الرابع ع�سر - العقيدة الع�سكرية »الإ

�سر�ئيلي« لذلك مطلوب �إتقانها  �لحرب حجر �لز�وية في �لبناء »�الإ
فالحياة  �أطفال،  �سيوخ،  ن�ساء،  �سر�ئيلية«، رجال،  »�الإ �لمكونات  من جميع 

عندهم قتال م�ستمر وحالة �لال قتال حالة طارئة �سرعان ما تزول.
يقول  �لو�سيلة،  �إلى  �اللتفات  دون  �لغاية  تحقيق  هو  يهمهم  ما 
على  ي�سفق  ال  �لعالم  )�إن  �ل�سهيوني:  للكيان  �ل�سابق  �لوزر�ء  رئي�س  بيغن 
عندما  �لقوة،  فن  هي  �ل�سيا�سة  �لمحاربين،  يحترم  �لعالم  �لمذبوحين، 
وعندما  �لدوي،  �سوت  يتهيبون  �لجميع  فاإن  بمطرقة  �لفوالذ  من  ت�سرب 
حذية �لثقيلة هي �لتي  ت�ستعمل �لقفاز فاإن �أحدً� ال ينتبه �إلى وجودك �إن �الأ

ت�سنع �لتاريخ(.
من هنا نجد �أن عقيدة �لكيان �ل�سهيوني تنبع من عقائد متطرفة 

هجومية.
�سر�ئيلية« على عدة �أ�س�س منها:  �عتمدت �لعقيدة »�الإ

نظرية �لردع للخ�سم قبل �أن يقوى وي�سكل تهديدً�.  -1
�ل�سعيف  �لجغر�في  �لعمق  لتفادي  �لخ�سم  �أر��سي  �إلى  �لمعركة  نقل   -2

�لذي تعاني منه.
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�أي �البتعاد عن �اللتحام بمعارك مبا�سرة مع  �القتر�ب غير �لمبا�سر:   -�
لوقوع  وتجنبًا  تفاديًا  �لمبا�سر  غير  �القتر�ب  مبد�أ  و�عتماد  �أعد�ئها 

�لخ�سائر.
نها  �لحرب �لخاطفة و�ل�سريعة و�لحا�سمة غير �لمكلفة و�لم�ستنزفة، الأ  -4

ال تتحمل �لخ�سائر �لب�سرية و�القت�سادية.
بكفاءة  تتمتع  و�الإعالمية  �ال�ستخبارية  فاأجهزتها  �لنف�سية:  �لحرب   -5
عالية في هذ� �لجانب وحققت نجاحات على هذ� �ل�سعيد في حروبها 

�ل�سابقة، مثل حرب 1967، 56، 82..
من   %95 حققت  �لنف�سية  �لحرب  �إن   :67 حرب  عن  يقول  ديان 
�لنجاح في �لحرب و�إن �لقو�ت �لع�سكرية لم تحقق �إال 5% فقط، ربما يكون 
هنا مبالغة في قول د�يان ولكن هناك جزءً� كبيرً� من �لحقيقة بحيث نجد 
�أن �لجيو�س �لعربية تم �سلها وهزيمتها في تلك �لحرب من خالل �لحرب 

�لنف�سية.

�سرائيلية«:  اأ�س�س العقيدة القتالية »الإ
�الحتفاظ بزمام �لمبادرة و�لمباد�أة لتفر�س �لزمان و�لمكان للمعركة   -1

�لحا�سمة.
عدم �لدخول في �لقتال على �أكثر من جبهة و�حدة في �آن و�حد)15(.   -2

�لمبد�أ غير معتمد وي�ستعد  �أ�سبح هذ�  خيرة بعد حرب لبنان وغزة  �ل�سنو�ت �الأ 15  في 
�لكيان �ل�سهيوني دخول �أكثر من جبهة.
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�العتماد على نظرية �لثنائية �لدبابة و�لطائرة)16(.  -�
�عتماد �لعمل �ال�ستخباري في جلب �لمعلومات.  -4

�ل�سرعة في �لعمليات وعدم �إطالة �لحرب.  -5
نقل �لمعركة �إلى �أر�س �لخ�سم عبر �الختر�ق و�اللتفاف)17(.  -6

�العتماد على �الحتياط ب�سكل كبير و�سرعة وح�سدها له.  -7
�ستر�تيجية و�لفنية. �لحر�س على تحقيق �لمفاجاأة �لتعبوية و�الإ  -8

�سرائيلية«: الخام�س ع�سر - مبادئ الحرب في العقيدة القتالية »الإ
1ـ �لمباد�أة: 

وتدريب  �لحروب  �لمباد�أة في  �إحر�ز  �إلى  �ل�سهيوني  �لكيان  ي�سعى 
�سباطه وقادته �لع�سكريين على هذ� �لمبد�أ، في�سعى من خالل عدة تكتيكات 
�ستر�تيجي مثل )�ل�سربة �ال�ستباقية، �الختر�ق  �إلى تحقيق هذ� �لمبد�أ �الإ
عمليات  �لزخم،  �إد�مة  �ل�سغط،  ��ستمر�ر  و�لتطويق،  �اللتفاف  �لعميق، 
�لمعادية  �لقو�ت  تدمير  و�لخد�ع،  �لتمويه  لكتروني،  �الإ �لخد�ع  �لردع، 

�سناد �لتعبوي و�للوج�ستي(. ووحد�ت �الإ
2ـ �لمناورة:

 فهي مفتاح �لن�سر عند �لقادة �لع�سكريين، فهي تعتمد على مرونة 
و�سرعة تحريكها �إلى قطاعاتها �لع�سكرية وخا�سة �لدبابات و�لم�ساة.

�سرعة �لح�سد في �لمكان و�لزمان.

16  في �لمرحلة �لحالية �لعدو يدخل �أكثر من �سالح في �آن و�حد وال يقت�سر على �لدبابة 
و �لطائرة فقط.

دفاع  قوة  ب�سبب  �لمجازفة،  عن  وبعيدً�  بحذر  معه  �لتعامل  يتم  �لهدف  هذ�  �أ�سبح    17
�لمقاومين.
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�ـ �لمفاجاأة:
يعتمد �لكيان �ل�سهيوني على �لمفاجاأة باأ�سكالها �لمختلفة �لتعبوية 

و�لفنية.
كالت�سليل �الإعالمي و�إظهار �لطماأنينة وعدم �إعالن دعوة �الحتياط 

�إال �سرً�)18(.
جهزة �ال�ستخبارية  تقديم معلومات ��ستخبارية مخادعة لت�سليل �الأ

�لمعادية.
4ـ �ل�سيطرة:

جهزة �لحديثة �لمتطورة لل�سيطرة على قطاعاتها  �ال�ستفادة من �الأ
�لع�سكرية.

5ـ �لتعاون:
بينهما )هذ�  �لمحكم  و�لتن�سيق  �لحرب  �ل�سفوف في  �إدخال كافة 

�سر�ئيلي« به بجد�رة(. �لجانب يقوم �لجي�س »�الإ
6ـ �لح�سد:

حتياط«  »�ل�سرعة في ��ستدعاء �الإ
7ـ �لمعنويات:

�لبالغة، خا�سًة  هميته  الأ �لجانب  �ل�سهيوني على هذ�  �لكيان  يركز 
كبيرة  �أو  ومحدودة  �سغيرة  بعملية  يقوم  وقد  و�لعمليات،  �لتدريب  �أثناء 
نجاحها م�سمون يكون �لهدف منها رفع �لمعنويات لقو�ته، وخف�س معنويات 

ن �الإعالن عن �لحرب و�لتهديد �لمبا�سر و لم يعد يلجاأ  18  « �لكيان �ل�سهيوني « يعتمد �الآ
�إلى �ل�سرية كما حدث في حربه على لبنان وغزة.
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�ل�سهيونية  �لعقيدة  وغر�س  بالترفيه  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجي�س  يهتم  �أعد�ئه، 
و��ستغالل �لمنا�سبات �لدينية و�لقومية لتذكيرهم بالما�سي، ومن �أهم ما 
تفعله في هذ� �ل�سدد �الهتمام ب�سوؤونهم �لدينية و�أعمال �إخالء �لجرحى 

في �لميد�ن �لقتالي.
من:  8ـ �الأ

مبد�أ �أ�سا�سي �ساهم ب�سكل كبير في تقوية هذ� �لكيان فاأقام �أحدث 
و�سط. �ل�سبكات �ال�ستخبارية و�أكثرها فعالية في �ل�سرق �الأ

9ـ �لتعر�س:
�لهجوم عقيدة قتالية عند �لكيان �ل�سهيوني وقد طّبقه في معظم 

حروبه.
�سرائيلي«: ال�ساد�س ع�سر العقيدة الع�سكرية للجي�س »الإ

�عتماد �ل�سربة �ال�ستباقية.  -1
خر. نقل �لمعركة �إلى �أر��سي �الأ  -2

�عتماد �لحرب �لخاطفة.  -�
عدم فتح �أكثر من جبهة   -4

�سرورة عدم �لخ�سارة ولو معركة و�حدة  -5
�العتماد على جي�س كبير في �الحتياط.  -6

�عتماد �النذ�ر �لمبكر.  -7
�الحتفاظ بقدرة �لردع.  -8

منة. �لحدود �الآ  -9
10- جي�س كبير ومجهز وقوي.
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11- �العتماد على دولة خارجية قوية.
12- �لذر�ع �لطويلة.

�1- جي�س �سغير ذكي
على  �ال�ستيالء  من  بداًل  و�لمدنية  �لع�سكرية  �لخ�سم  قو�ت  تدمير   -14

ر��سي. �الأ
العقيدة الع�سكرية التكتيكية:

�إن من �أهم �لمبادئ �لتكتيكية �لميد�نية �لمعتمدة لدى جي�س �لعدو 
تي: هي �الأ

�لتعاون و�لتن�سيق بين �لقوى �لمقاتلة »�لبرية و�لبحرية و�لجوية«.  -1
عدم �ال�سطد�م �لمبا�سر بالعدو.  -2

�الت�سال و�لتحكم.  -�
�لت�سليل.  -4

�لحرب �لنف�سية.  -5
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�ستراتيجية الهجومية الإ
�سرائيلي« لجي�س الدفاع »الإ

1- اإ�ستراتيجية الهجوم: 
في  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجي�س  �تبعها  �لتي  �ال�ستر�تيجيات  �أهم  من  هي 
�سر�ئيلي«  »�الإ �لجي�س  �لهجوم جزءً� هامًا من عقيدة  حروبه، ف�سكل مبد�أ 
نه يتنا�سب مع طبيعة هذ� �لكيان �لعدو�ني �لغا�سب، �لذي و�سع  �لقتالية، الأ
نف�سه في محيط عد�ئي ال يمكن �أن يتعاي�س معه ب�سالم طالما �أنه قائم على 

�غت�ساب �لحق.
وما يو�جه �لكيان �ل�سهيوني من مقاومة �سلبة في لبنان وفل�سطين، 
به  و�إذ�  و�لقتالية،  �لع�سكرية  و�أ�ساليبه  خططه  قر�ءة  �إعادة  على  تجبره 
يريد هجومًا مفتوحًا على كل  تارًة  وقر�ر�ته وخططه،  مربٌك في خيار�ته 
�لجبهات، وتارة يريد هجومًا محدودً�، تارة ي�سخم قدر�ت خ�سمه، وتارة 
نهاء  يقلل من قدر�ت خ�سمه، �لكثير من �ل�سيناريوهات ي�سعها هذ� �لعدو الإ
�أزمته ولرفع معنويات �سعبه وجي�سه، و�سن�سوق في هذ� �لف�سل بع�س هذه 

�ل�سيناريوهات:
حادي:  ول - الهجوم الأ ال�سيناريو الأ

�إيجاد ردع كاف بعد كل جولة  �سر�ئيلي« هو  على للجي�س »�الإ �لهدف �الأ  -1



148
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

بعاد جولة �لمو�جهة �لتالية. مو�جهة وهكذ� يتاح �لمجال الإ
�لعادية  �لحياة  �إلى  و�لعودة  مو�جهة،  جولة  كل  و�سرر  فترة  تقلي�س   -2
وتح�سينها  �لدولة  تطوير  �أجل  من  �لزمنية  �لفترة  و��ستغالل  ب�سرعة 
من  كبيرة  و�لكميات  �لمقاومة،  ل�سور�يخ  �لكبيرة  عد�د  �الأ لمو�جهة 
�سياء في مناطق متعددة وو��سعة، فالتعامل مع  �لذخيرة، ووجود هذه �الأ

من�سات �الإطالق �سيتم عبر: 
قدر�ته  ت�ستهدف  »�لمقاومة«  للعدو  قا�سية  مدمرة  �سربة   - �أ 
تتعلق  �لتي  �لتنظيمية  وقدر�ته  �ل�سيا�سية،  �لتحتية  و�لبنية  �لع�سكرية، 
بمجهود�ته �لقتالية من �أجل �أن ننزع من ذهن �لعدو ن�سيان هذه �ل�سربة 

لفترة طويلة، ومن �أجل تاأجيل �سربة �أخرى ل�سنو�ت. 
من  �لدقيقة،  �لنير�ن  و��ستخد�م  ر�س  �الأ على  برية  عملية    - ب 
�لكيان  على  »�لمقاومة«  �لعدو  من جانب  �لنار  �إطالق  تقلي�س حجم  �أجل 
كبيرة  قوة  ذ�ت  �سريعة  بعملية  �لقيام  �لكيان  هذ�  يدفع  مما  �ل�سهيوني، 

توؤدي �إلى �حتالل مناطق يعمل بها �لعدو »�لمقاومة«.
ال�سيناريو الثاني - الحرب الم�ستركة: 

رهابي« �لذي يعمل على �إطالق �لنير�ن �ل�ساروخية  هي حرب �سد »�الإ
تدهور  و�حتمال  �ل�سهيوني،  �لكيان  �سكان  على  �سكنية  مناطق  د�خل  من 
هذه  في  تدخل  كاأن  �أو�سع  تقليدية  حرب  �إلى  محدودة  حرٍب  من  �لحرب 

�لحرب دول مثل �سوريا �أو �إير�ن.
إيران: ال�سيناريو الثالث - حرب نووية مع ا

�لكيان �ل�سهيوني ي�ستبعد هذ� �لنوع من �لحروب، ويعتبر �أن �إير�ن 
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يمكن  �لنووية  �لقوة  وهذه  ردعية  كقوة  �لنووي  �ل�سالح  حيازة  على  تعمل 
عالجها بطرق �أخرى تابعة لعالم �لحرب �لباردة و�لعمليات �لخا�سة.

قوة  وت�سليب  بناء  في  �لقوة  ��ستخد�م  هو  �إير�ن  يهم  ما  ولكن 
�لمتعلقة  �لجو�نب  كل  لها مثل حزب �هلل وحما�س، في  �لمو�لية  �لحركات 

ببناء �لقوة. 
�لم�ستقبل،  حرب  �سيناريوهات  �أقوى  هي  �لتقليدية  �لحرب  �أن  �أي 
كل  من  عالية  تقليدية  قدر�ت  بناء  عليه  �أن  �ل�سهيوني  �لكيان  يرى  لذلك 
قوة  بناء  �إن  حيث  كبيرة،  برية  قوة  حجم  وجود  على  �لتاأكيد  مع  نو�ع  �الأ

ع�سكرية م�ستقباًل يجب �أن تتيح �لمجال للقتال.
لجنود  عاٍل  ح�سور  ي�ستوجب  قادمة  حرب  �أي  في  �أنه  كذلك  ويرى 
�سر�ئيلي«، في مناطق �لقتال من جهة ومن جهة �أخرى يتيح هذ�  �لجي�س »�الإ

�لح�سور توجيه �سربات نارية مركزة ودقيقة في عمق ميد�ن �لمعركة.
�لقتال  يكون  �أن  قادمة  �أي حرٍب  في  �لعدو  قيادة  لدى  رغبة  هناك 
�أ�سلحة  ر�س، وتقليل ��ستخد�م  �أكثر على �الأ فيها قتال يتو�جد فيه �لم�ساة 
��ستخد�م  مع  وُمَرّكز  مبا�سر  قتال  على  �أكثر  و�العتماد  بعد  عن  �ل�سيطرة 
�لنير�ن �لدقيقة في �ت�سال قريب تحقيقًا لمبد�أ )قتال قانوني( �أي �البتعاد 

عن قتل �لمدنيين.

2-كيف يقراأ العدو ال�سهيوني واقعه وواقع المقاومة:
في  للقتال  �سر�ئيلي«  »�الإ �لجي�س  جر  على  تقوم  ن  �الآ �لمقاومة  عقيدة   -1
محيط مدني كثيف من �أجل زيادة عدد �لم�سابين �لمدنيين، لجر �لجي�س 
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�سر�ئيلي« �إلى �لمحا�سبة �لقانونية بتهمة تنفيذ جر�ئم حرب. »�الإ
�لتهديد�ت  �إلى  بالنظر  ملزم  �لع�سكرية  �لقوى  بناء  في  يعمل  من  كل    -2
خطر، وملزم باأن ال ي�ستند على �أي �تفاق،  من وجهة نظر �ل�سيناريو �الأ
منظومة  خارج  موجود  وكاأنه  معينة  فترة  في  يبدو  نظام  �أي  على  �أو 
و�سط يمكن �أن  �لتهديد�ت )�إن �أي تغيير في �إد�رة �أي دولة في �ل�سرق �الأ
يوؤدي �إلى تغيير وجهة نظر هذه �لدولة، وفي �أعقاب ذلك قد يوؤدي ذلك 

�إلى �ن�سمامها �إلى د�ئرة �لتهديد�ت(.
هناك تهديد�ت يجب �أن نعترف باأننا ال نملك �لرد عليها، هكذ� ال نخدع   -�
�أنف�سنا بالقول باأننا فعلنا كل ما هو ممكن من �أجل ��ستباق ممكن، نحن 

نعرف �لمخاطرة ونعرف باأن هناك تهديد�ت ل�سنا م�ستعدين لها.
ال يوجد للكيان �ل�سهيوني عمق عملي وال عمق �إ�ستر�تيجي وب�سبب ذلك   -4

فاإن �لف�سل �لتكتيكي قد يكون في ظروف معينة كارثية.
5-  �لم�ساحة �سغيرة و�سيقة ومحاطة من كل �لجو�نب باأعد�ء فعليين وقدرة 
نه لي�س بمقدوره ب�سط  �لكيان �ل�سهيوني على �المت�سا�س �سغيرة جدً�،الأ
همية في ع�سر  بنية تحتية وتاأمين �لحماية لها، وهذ� مو�سوع كبير �الأ

�لنير�ن �ل�ساروخية.
و�سط تقوده �إلى �أن يكون �أكثر و�سولية  6-  �لتطور�ت �لجارية في �ل�سرق �الأ

و�أقل ت�سامحًا و�أقل ديمقر�طية. جبر�ئيل �سيبوني)19(
�أ�سبحت منظمات �سبه ع�سكرية تمتلك قدر�ت  رهابية«  �لمنظمات »�الإ  -7

من  �الأ �أبحاث  معهد  «في  و��ستر�تيجيا  «جي�س  بحث  بر�مج  مدير  �سيبوني:  جبر�ئيل    19
�سر�ئيلي. �لقومي �الإ
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با�ستخد�م  �ل�ساروخي،  �ل�سالح  هو  �لحل  �أن  وفهمت  ع�سكرية،  �سبه 
كميات كبيرة من �لذخيرة. 

8-  يجب �أن ال يتردد �لكيان �ل�سهيوني في مو�جهة هذه �ل�سو�ريخ ولكن 
كلما  �أكثر  ق�سيرة  �لحرب  كانت  كلما  �أي  �لقتال،  فترة  تق�سير  عليه 
�سلحة غير  تقل�س �حتمال م�ساركة �لطبقة �لعليا لل�سو�ريخ �لثقيلة و�الأ

�لتقليدية.
�سوؤ�ل  قوته  بكامل  يطرح  �لمقاومة  لدى  �ل�ساروخية  �لقدرة  بناء  �إن   -9
يخرج  �أن  �ل�سهيوني  �لكيان  على  يجب  متى  �ال�ستباقية«  »�ل�سربة 

للحرب؟ �لرد هذ� يتوقف على: 
جمع �لمعلومات عن �لعدو.  -

تركيز �لو�سائل.  -
قدرة �لعدو على �الختفاء وعلى �النت�سار.  -

قلة  رغم  رهابي«  »�الإ من  تهديدً�  �أكثر  �ل�سو�ريخ  نير�ن  �أن  يبدو   -10
رهابي«،  »�الإ �لعمل  عن  نتجت  �لتي  �لخ�سائر  وكثرة  �ل�سو�ريخ  خ�سائر 
فعملية و�حدة في �إحدى �لبا�سات ُقتل فيها 20 �سخ�سًا، ولكن خطورة 
كنقطة  �لموؤخرة  �إلى  �لنظر  في  عد�ء  �الأ رغبة  هي  �ل�سور�يخ  نير�ن 
�سر�ئيل« �لذي يجب توجيه �ل�سربة �إليها من �أجل �لو�سول �إلى  �سعف »الإ

�إنجاز�ت.
تنفيذ  �أجل  من  مثلى  جاهزية  بناء  هو  للحرب  �ال�ستعد�د  معنى   -11

�لمهام في يوم �ندالع �لحرب.
رهابي«، هي فقط من خالل �ل�سيطرة على  نجع �سد »�الإ �لحرب �الأ  -12
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ر�س وعلى �ل�سكان كما حدث في �ل�سفة. �الأ
�1-  ي�سعب ردع �لحركات �لم�سلحة من تعزيز قدرتها وتعاظم قوتها، 
�لعمل  يجب  لذلك  �لعمل،  عن  ردعهم  على  �لقدرة  تمتلك  و»�إ�سر�ئيل« 
�أي�سًا على عرقلة �لتعاظم، مع توجيه جوهر �لطاقة فعاًل نحو ردعهم 

عن �لعمل، لي�س بالكالم و�إنما بالفعل.
يعود  كبيرة  باأهمية  �لقادمة  للحرب  �ل�سهيوني«  »�لكيان  نظرة 

تية:  �سباب �الآ لالأ
- تريد ح�سمًا قويًا يجهز على قدر�ت �لمقاومة.

وقت ق�سير و�سريع.  -
�لدمج بين �لقدر�ت �لهجومية للجي�س و�لقدر�ت �لدفاعية.  -

قوال: ردنا على بع�س هذه الأ  -3
م�سر  في  ح�سل  مثلما  �لمنطقة  في  ن  �الآ تح�سل  �لتي  �لتطور�ت  �أن   -1
وتون�س وليبيا، تقودنا �إلى �أن نوؤكد ما قاله �لدكتور �ل�سهيوني )جبر�ئيل 
�سيبوني( باأن �لمنطقة �ستكون �أقل ت�سامحًا، ونختلف معه في تو�سيفه 
لما يحدث في �لمنطقة باأنه �أقل ديمقر�طية و�أ�سولية، وح�سب مفهومه 
�سالمي(، ونحن نوؤكد �أن ما يحدث هو  �سولية تعني )�لتطرف �الإ �أن �الأ
ثور�ت  في  �لمعتدل  �لو�سطي  �سالمي  �الإ وللخط  للديمقر�طية  �نت�سار 

�لمنطقة، و�نح�سار للتطرف �لديني.
�إلى  جي�سها  جر  تريد  �لمقاومة  �أن  بمقولة  �سر�ئيلي«  »�الإ �لفهم  ح�سر   -2
عنها  وينزع  للمقاومة،  ي�سيء  عدو  قول  هذ�  �لمجازر،  الرتكاب  �لمدن 
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ن�سانية، ويوجه �تهامًا قا�سًا للمقاومة باأنها ت�ستهين  خالقية �الإ �سفتها �الأ
بدماء �سعبها.

فقط،  �سر�ئيلية«  »�الإ �لمدن  �سد  نوجه �سربات  باأن  نكتفي  ال  �أن  يجب   -�
باأن  �أهم نقاط �سعفه، وهي حرب �لمدن،  �إلى  مطلوب جر هذ� �لعدو 
فيها،  �لدخول  �لعدو  يخ�سى  حقيقية،  ومعارك  ��ستباكات  معه  نخو�س 
د�خل  جيد  ب�سكل  تجهيزها  تم  ح�سا�سة  ونقاط  مناطق  �إلي  ن�ستدرجه 
كبيرة  خ�سائر  ده  ُنكبِّ مدن،  حرب  في  �لدخول  على  فيها  نجبره  مدننا 

فيها، نك�سر �سوكته ونق�سم ظهره، وهكذ� يعيد ح�ساباته وُيَكيُّ وعيه.
�سر�ئيلي« هو  »�الإ �لعدو  يقلق  �أكثر ما  �أن  يت�سح  �لعدو  �أقو�ل  من خالل   -4
�لقوة �ل�ساروخية �لموجودة لدى �لمقاومة و�لمتز�يدة، فهذه �لقوة تهدد 
�ستر�تيجية يومًا بعد يوم، فعندما نقول �لموؤخرة  هد�ف �الإ مزيدً� من �الأ
�سر�ئيلية«  �لع�سكرية مهددة �أي �أنك تهدد كل ما ينتج �لقدرة �لقتالية »�الإ
وكل ما ي�ساعدها على مو��سلة �لقتال مثل: ))قو�عد �سالح �لجو مرورً� 
على  وكذلك  �لقيادة  مقر�ت  و�ل�سيطرة،  �لقتال  و�سائط  باللوج�ستيك 

�لم�ستوى �لوطني محطات طاقة، م�سافي تكرير، م�سافي(
وتجنب حرب طويلة،  ق�سيرة  معركة  على خو�س  �لد�ئم  �لعدو  تركيز   -5
نحن نقول �إنها نقطة �سعف مهمة، لها عالقة بالخوف من وقوع خ�سائر، 

وجبهته �لد�خلية ال تتحمل حرب ��ستنز�ف طويلة. 
مالحظات مطلوب من المقاومة النتباه لها:

نرى �أن �لعدو يهتم في توقف �أعمال �لمقاومة، ويعتبر مثل هذ� �لعمل   -1
نجاحًا حققه وفر�سه على �لمقاومة في لبنان وفي فل�سطين بعد �لحرب 



154
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

قوة  وتعاظم  تز�يد  وقف  وهو  ذلك  من  �أكثر  �إلى  يطمح  ولكنه  عليهم، 
�لمقاومة.

�لمحافظة على و�سائطنا �لقتالية �لهامة وعلى ر�أ�سها �ل�سو�ريخ وباقي   -2
�سلحة وتاأمينها في مناطق �سرية و�إخفائها بكل �لو�سائل �لمتاحة. �الأ

ر�س،  �الأ في  تعميق  �إلى  تحتاج  �سعبة  كانت  مهما  �لدفاعية  تجهيز�تنا   -�
�لقدرة  تح�سين  من  بكثير  �أ�سهل  بطبيعتها  �لدفاعية  �لتجهيز�ت 

�لهجومية �لمفرو�سة على �لعدو.
�لقو�ت  بقية  مع  ُيدمج  �لبحرية كخيار  قو�ته  �إدخال  �إلى  �لعدو  ي�سعى    -4
�لبرية و�لجوية، ك�سريك ولي�س ��ستبد�ل لهذه �لقو�ت، فالقو�ت �لبحرية 
تتمتع بنقاط تفوق و��سحة وكثيرة وكذلك تتمتع بتفوق تكنولوجي لدى 

�لكيان �ل�سهيوني.
وح�سب �أقو�ل �لعدو »�إن فتح ملف �إمكانية ��ستخد�م �لنار من �لبحر 
يام  �سُيمكن �لقو�ت �لبرية و�لجوية من �لعمل بحرية �أكبر منذ �ل�ساعات و�الأ
�لحا�سمة للمعركة �لقادمة، و�لم�ستقبل �سيوؤكد �أن تجاهل هذه �لروؤية �إنما 

من �لقومي«. هو �إخفاق في نظرية �الأ
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�سرائيلية« البرية  الحرب »الإ
على لبنان في تموز/ 2006

تقييم الحرب
�لبد�ية كانت في مارون �لر�أ�س.

تي: �سمود مقاتلي حزب �هلل وت�سديهم لقو�ت �لعدو حققت �الآ
بينهم  �لثقة  �أزمة  وعمقت  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  �لعدو  قيادة  �أربكت   -1

�سر�ئيلي«. و�أوجدت حالة من �لعد�ء بين �أع�ساء قيادة �لجي�س »�الإ
تدخل  �سغيرة  قو�ت  على  �العتماد  لبنان من  في  �لحرب  �تجاه  غيرت   -2
كبير  جي�س  �إلى  �للبناني،  �لجنوب  في  متار  �الأ مئات  من  قليل  بعمق 

)�ألوية( تدخل �إلى عمق كيلو متر�ت.
لبنانية  لمدن  كبيرً�ٍ  �جتياحًا  منع  �لنظير  منقطع  و�سمود  �سلب  دفاع   -�

�سر�ئيلية«. هامة مثل بنت جبيل، و�أف�سل خطط �لهجوم »�الإ
ركان �لعامة، �عتبر �لمعركة  باعتر�ف �سابط »�إ�سر�ئيلي« وفي م�ستوى �الأ  -4

�سر�ئيلي«(. في مارون �لر�أ�س )كيَّ وعي للجي�س »�الإ
5-  مقاومة مقاتلي حزب �هلل و �سجاعتهم �أرعبت جي�س �لعدو ، و�أو�سلت 
جنوده �إلى حالة ه�ستيرية، فباتو� ال ي�سيطرون على �أع�سابهم وعقولهم، 
بدون  ر�أو� مقاتلين  و�أنهم  تقاتلهم،  �أ�سباحًا  يو�جهون  �أنهم  ويت�سورون 
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روؤو�س تقاتلهم.
في  عالية  ومهار�ت  �لمو�جهة،  في  عالية  تكتيكيات  �لعدو  جي�س  و�جه   -6

�سلحة �لتي بحوزة مقاتلي حزب �هلل. ��ستخد�م كافة �الأ
7-  لقد وعي مقاتلو حزب �هلل مخططات �لعدو وتحركاتهم، فعندما كان 
�لم�ساة  �لتقدم عبر  �سو�ء كان هذ�  باتجاه نقطة محددة  يتقدم  �لعدو 
�لعدو  بها  قام  �لتي  �لمحاوالت  كانت كل هذه  نز�الت،  �الإ �أو  و�لدبابات 
تحت �أعين ور�سد و�سربات مقاتلي حزب �هلل )�أي �أن حزب �هلل كان 

لهم بالمر�ساد في كل حركة وكل محاولة(. 
كانو� يقروؤون كل تحركات �لعدو وير�قبونها بدقة عالية.  -

�ل�سابقة  حروبه  في  �لعدو  منها  ��ستفاد  ثغر�ت  �لمقاومة  تترك  لم    -8
على لبنان، وحقق من خاللها �نجاز�ت، كا�ستفادته من و�دي �لحجير 
)�ل�سلوقي( �سابقًا. �أغلقت �لمقاومة كل هذه �لثغر�ت ولم ت�سمح للعدو 
و�دي  في  حدث  ما  ذلك  على  و�لدليل  �أخرى،  مرة  منها  باال�ستفادة 
�لحجير في تموز 2006 بما ي�سمى )مجزرة �لدبابات(، ��ستفاد �لعدو 

من هذ� �لو�دي في �جتياحاته �ل�سابقة على �لجنوب �للبناني.
و�أبدو�  �لقتالية  �لتكتيكات  من  �لكثير  �هلل  حزب  مقالتي  �أجاد  لقد    -9
�لكمائن  مقاتلي  �لتز�م  مثل:  قادتهم  باأو�مر  بااللتز�م  عاليًا  �ن�سباطًا 
�لمدى  �لعدو �سمن  �إال عندما يتم م�ساهدة  بالتعليمات بعدم �الإطالق 

�لفّعال لل�سالح ليحقق قو�عد ��ستباك ناجحة له.
10- �عتماد �لمقاومة على �لقو�ت �لخا�سة �لمدربة في ح�سم بع�س �لمعارك 

�لح�سا�سة.
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�سلحة �لجديدة.  11- مفاجاآة �لعدو على م�ستوى �الأ
اإعالمياً: 

د�ء �الإعالمي لحزب �هلل على �لرغم من �لق�سف و�ال�ستهد�ف  �الأ
�لذي تعر�ست له قناة �لمنار �إال �أن �الإعالم �لحربي لحزب �هلل كان قويًا 
�لبيانات  عبر  و�ال�ستباكات  و�لمعارك  حد�ث  �الأ غطى  تعبويًا،  م�ستمرً� 
�ليومية، متو�جدً� في معظم ميادين �لقتال �أو بالقرب منها و�إن ظهر بع�س 

�لق�سور في �لتغطية �لميد�نية.
�سيا�سيا: 

�سعدة،  �الأ كافة  على  بارز  بدور  �ل�سيا�سية  �هلل  حزب  قيادة  قامت 
�سعبه،  مال  الآ ملبية  كانت  �لتي  �هلل  ن�سر  ح�سن  �ل�سيد  لخطابات  وكان 
مل بالن�سر �لقادم، وهذ� �أق�سى ما  ومحفزة ومحر�سة للمقاتلين، باعثة �الأ
يتمناه �لمقاتل في مثل هذه �لظروف، مار�ست خطاباته حربًا نف�سيًة على 
كثر و�سوحًا  جي�س �لعدو، وعلى قياد�ت �لعدو �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، كان �الأ
و�إقناعًا وثباتًا وحكمًة و�سجاعًة... وم�سد�قيًة، متاأكدً� من �لن�سر، مطمئنًا 

من تحقيقه.
�هلل  حزب  مقاتلي  جهوزية  عن  وجنوده  �لعدو  قادة  �عتر�فات 

و�سجاعتهم:
ر�نب.  قال �أحدهم: كان حزب �هلل يت�سيدنا مثل �الأ

 وقال �آخر:�أحكم رجال �لمقاومة ن�سب �لكمائن على �أنو�عها، وزرع 
�لعبو�ت و��ستخدمو� �ل�سو�ريخ �لم�سادة للدروع مثل �لكورنت وغيرها في 
مجزرة  �إلى  �لو�دي  حولو�  حتى  �سلوقي(  )و�دي  �أو  �لحجير  و�دي  معركة 
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�سر�ئيلية« بحق. للدبابات »�الإ
مقاتلو حزب �هلل مدربون ويملكون �إر�دة حديدية... ت�سميمًا قتاليًا 

رفيعًا.
قال  فيما  ر�س،  �الأ على  جحيم  هاآرت�س:  �سحيفة  في  �أحدهم  قال 
�آخر:�إن �لنار كانت تاأتي من كل �لجهات، وقال �آخر:جي�س �لمقاومة بارع... 

متحفز... ال يرحم... وعن مقاتلين ال يخ�سون �لموت على ما يبدو.
�إنهم  ب�سر��سة،  يقاتلون  باأنهم  نتوقع  نكن  لم  قال:  �لجنود  �أحد 

يتفوقون علينا في �أر�سهم.
�سحيفة هاآرت�س في �فتتاحيتها:�إن وقف �لنار يجب �أن ياأتي فقط بعد 

ت�سجيل نجاح و��سح وباهر وح�سم �لمعارك.
جيدً�،  متخندقة  ذكية،  حذرة  منظمة  �لجنر�الت:  �أحد  و�سف 

وتتحرك بد�فع ديني.
من  �لكثير  يلخ�س  �لو�سف  هذ�  �لجنر�ل:  هذ�  قول  على  تعليقنا 
للقيادة �لماهرة عند حزب �هلل، ويك�سف عن خطط  �لع�سكرية  �لمفاهيم 
دفاعية عميقة وقوية لدى �لحزب، وعقيدة جهادية قتالية تمتع بها مجاهدو 
د�ء لحزب �هلل �إمكانية �لو�سول  حزب �هلل، وحققت هذه �لعقيدة وهذ� �الأ

�إلى �لن�سر.
خطة حزب اهلل الدفاعية

�عتماد �لبقعة كخطة دفاعية عميقة.  -1
�لمقاتلين من  �إيو�ء لحماية  �أماكن  تاأمين   + بقعة  لكل  �لذ�تي  �الكتفاء   -2

�لق�سف.
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تنقالتهم،  ومعرفة  �لعدو،  تحركات  وتتبع  �لمناطق،  على  �ل�سيطرة   -�
و�أماكن تو�جدهم و�لتعامل معها.

و��سع ح�سبما  كبير  �أي هجوم  و�البتعاد عن  �لمحدود،  �لهجوم  �عتماد   -4
يتوفر له في �لميد�ن.

باأنو�عه، عبو�ت،  بمهارة عالية )م�ساد دروع  �سلحة  �الأ كافة  ��ستخد�م   -5
B7، هاونات، �سو�ريخ(.

جهوزية قتالية، ومقاتلون متدربون.  -6
�سكان  على  كبر  �الأ )�العتماد  �لجغر�فيا  على  و�ل�سيطرة  دفاعي  عمق   -7

�لمناطق في �لدفاع و�لهجوم(.
ال�سواريخ:

�سر�ئيلية«. ��ستخد�م عدة �أنو�ع من �ل�سو�ريخ في ق�سف �لمدن »�الإ  -
��ستمر�ر �لق�سف طول مدة �لحرب.  -

�سرب �لجبهة �لد�خلية و�لبنية �لتحتية و�ل�سغط عليها.  -
حرمان �لعدو من وقف �إطالق �ل�سو�ريخ.  -

حالة  في  �أبيب  تل  مثل  هامة  ومدن  للعدو  ح�سا�سة  مناطق  تهديد   -
�لت�سعيد.

تحييد �ل�سالح �لبحري و�سرب �لبارجة )�ساعر5( وبارجة �أخرى.  -
تحييد �سالح �لطير�ن �لعامودي )�لهليكوبتر(.  -
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�سرائيلية« على غزة الحرب »الإ
200�/2008

تقييم حرب غزة
اأوًل: جبهة العدو

�لحرب  قبل  ما  • مرحلة 
�قتر�ب موعد �النتخابات.  )1

��ستطالعات �لر�أي عند �لعدو ترجح فوز نتنياهو وخ�سارة كاديما وحزب   )2
�لعمل وح�سولهم على مقاعد قليلة.

�أمام جبهتهم  �إحر�جًا لقادة �لعدو  �سقوط �ل�سو�ريخ بدون ر�دع �سكل   )�
�لد�خلية.

تنامي قوة �لبنية �لتحتية للف�سائل و�متالكهم �أ�سلحة تهدد كيان �لعدو   )4
من  كبيرً�  جزءً�  ُتخ�سع  و�لتي  �لبعيد  �لمدى  ذ�ت  �ل�سو�ريخ  وخا�سة 
�ألف  ب)700  �لجزء  هذ�  ويقدر  �ل�سو�ريخ  هذه  لتهديد  �لعدو  �سكان 

ن�سمة(.
نهاء  تحري�س د�ئم من قبل بع�س �لدول �لعربية و�ل�سلطة �لفل�سطينية الإ  )5

�سيطرة حما�س على قطاع غزة وخلق وقائع جديدة.
منة. �لطلب من �لم�ستوطنين �اللتز�م بالغرف �الآ  )6

�إلى  �للجوء  �لم�ستوطنين  �ل�سمالية و�لطلب من  �ال�ستنفار على �لجبهة   )7
�لمالجئ.
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�لد�خلية وتجنيد م�سعفين في  �لجبهة  تم تجنيد قو�ت �حتياطية على   )8
�سالح �لجو.

�لعدو:  • �أهد�ف 
عادتها �إلى �سلطة ر�م �هلل �أو �أي طرف  �قتالع �سلطة حما�س من غزة الإ  .1

�آخر.
�جتثاث �لمقاومة من غزة وتفكيك بنيتها ونزع �سالحها.  .2

ي تهديد ع�سكري فل�سطيني من �لق�سم �لجنوبي من  و�سع حد نهائي الأ  .�
�لكيان �ل�سهيوني.

�لمعلنة: هد�ف  • �الأ
�سير �ساليط. تحرير �الأ  .1

�إعادة �لهدوء �إلى �لجبهة �لجنوبية.  .2
منع و�سول �أي �سالح �أو ذخيرة �إلى حركة حما�س و�لمقاومة في غزة.  .�

ثانياً بدء الحرب. 
�لجوية: • �ل�سربة 

فاجاأ �لعدو قطاع غزة يوم �ل�سبت �لمو�فق 27-12-2008 في تمام 
�ل�ساعة �لحادية ع�سرة و�لن�سف �سباحًا ب�سربة جوية مباغتة على مقر�ت 
�لحكومية  و�لدو�ئر  �لقيادة  ومنازل  �لحكومة  ومر�كز  �ل�سرطة  ومر�كز 
وق�سف قو�عد �إطالق �ل�سو�ريخ ومحور فالدلفيا حيث تم ��ستهد�ف 40 
ول فقط، وكانت �لح�سيلة مقتل  هدفًا بثمانين طائرة حربية خالل �ليوم �الأ

220 �سرطيًا وحو�لي 750 جريحًا.
�لمفاجاأة �لتي عمل عليها �لعدو »مفاجاأة في �لوقت« و�أر�دها �لعدو 
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و�سل  ج�سدها،  كامل  عن  وتف�سلها  �لمقاومة  ر�أ�س  تقطع  »�إ�ستر�تيجية« 
�لمقاومة  وحرمان  و�الت�سال  و�لتحكم  �ل�سيطرة  مر�كز  ب�سرب  �لمقاومة 

�سر�ئيلية«. من �إطالق �ل�سو�ريخ على �لمدن و�لبلد�ت و�لم�ستوطنات »�الإ
�لعدو: قر�ءة  ح�سب  �ل�سربة  هذه  • نتائج 

�عتبر �لعدو �أنه وجه �سربة قا�سمة لحما�س.  )1
قطع �الت�ساالت وف�سل �لقيادة عن �لقو�عد.  )2

تدمير جزء كبير من مخزون حما�س �لع�سكري )�سو�ريخ ـ ذخائر ـ بنى   )�
تحتية(.

د�رية �لتي  �سرب كافة �لموؤ�س�سات �لهامة ومر�كز �لقيادة �ل�سيا�سية و�الإ  )4
ت�ستفيد منها حما�س.

�عتقد �لعدو �أن حما�س بعد هذه �ل�سربة تحتاج لوقت ال�ستعادة قوتها   )5
و�سيطرتها على �لميد�ن.

�ل�سربة:  لهذه  • تقييمنا 
�أنها كانت �سربة موؤثرة بالن�سبة لحما�س و�سلطة حما�س.  )1

فقدت حما�س جزءً� من مخزونها �لع�سكري.  )2
قطع �الت�سال بين قيادة وقو�عد �لمقاومة لفترة زمنية محدودة.  )�

�لعدو بالغ في تقييم نتائج هذه �ل�سربة بحيث �عتقد �أنه ك�سب �لجولة   )4
ومهد �لطريق لك�سر حما�س و�إنهاء �سلطتها.

نق�س  وفيها  دقيقة  لي�ست  و�لمقاومة  حما�س  قوة  عن  �لعدو  معلومات   )5
كبير.

روح معنوية كبيرة �أبد�ها �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني و�أبناء ف�سائلة في   )6



164
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�مت�سا�س هذه �ل�سربة بالرد �ل�سريع على �لعدو باإطالق عدد كبير من 
ول من �لمعركة بحيث �سملت هذه �ل�سو�ريخ  �سبوع �الأ �ل�سو�ريخ خالل �الأ

م�ستوطنات قريبة ومدنًا بعيدة.
البري  • الهجوم 

�أواًل: ��ستعد�د�ت �لعدو للحرب �لبرية
��ستدعاء �الحتياط: ��ستدعى �لعدو �0000 جندي من �الحتياط منهم   .1

15000 من �لجبهة �لد�خلية و�سمال فل�سطين، و15000 لجبهة غزة.
��ستنفر �لعدو كافة وحد�ته �لبرية و�لبحرية و�لجوية، بحيث و�سع في   .2
لوية �لع�سكرية مثل لو�ء جوالني ولو�ء  هذه �لمعركة �أهم قو�ته و�أهم �الأ
جفعاتي ولو�ء �لمظليين ولو�ء �لمدرعات ولو�ء م�ساة وقو�ت غير محددة 

�لحجم من �للو�ء �لنظامي 401 ومن �لفرقة 62.
بات�سي  ��ستنفار �ل�سالح �لجوي بكل ت�سكيالته، �لحربية و�لمروحية كاالأ  .�

و�لطائرة بدون طيار.
حكام �ل�سيطرة على �ساحة غزة  ��ستدعاء عدد كبير من �لقوة �لبحرية الإ  .4

من خالل:
ي�سغلها: �لبحر  د�خل  كيلو   40 بعمق  منطقة  • حظر 

ت�سكيل من زو�رق �لدورية من طر�ز ديفور�.   -
زو�رق �ساروخية طر�ز �ساعر 4.5.  -

�سفينة �ساروخية من طر�ز �ساعر 5.  -
�إبر�ر  بعمليات   )1� )�سييطت  �لكوماندو�س  من  قو�ت  • ��ستخدم 

على �سو�حل غزة.
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ثانيًا: مر�حل �لهجوم �لبري:
�لح�سد: حيث ��ستدعى �حتياطه وح�سد قو�ته و��ستخدم عدة �ألوية في   .1

�لهجوم)جفعاتي، غوالني، مظليين(.
بد�أ �لهجوم �لبري �ل�ساعة 9 م�ساًء يوم �-2009-1.  .2

�ل�سيطرة على �لمناطق �لخالية من �ل�سكان.  .�
�حتل �أر�س م�ستوطنة نت�ساريم �سابقًا وف�سل مدينة غزة و�ل�سمال عن   .4

�لو�سطى و�لجنوب.
على  �لمطلة  �لمرتفعة  �لمناطق  �حتل  �لح�سا�سة:  �لعو�ر�س  �حتالل   .5

مناطق �سكانية و��سعة مثل )�لعطاطرة، تلة �لكا�سف، جبل �لري�س(.
�جتياح عدة مناطق حول �لمدن و�لبلد�ت مثل �جتياح �أطر�ف �لزيتون   .6
و�لتهويل  خانيون�س(  �سرق  رفح،  �سرق  غزة  مطار  �لهوى،  تل  و�لتفاح، 

بدخول �لمدن عبر مناور�ت محدودة بالتقدم و�لتر�جع.
ثالثًا - �لمناطق �لتي ركز عليها �لعدو في �لتوغالت وتمو�سع فيها: 

�لتوغالت: • مناطق 
�لمنطقة �ل�سمالية وت�سمل: )�سمال وغرب جباليا )�لعطاطرة، �لتو�م،   .1

و�ل�سالطين، �سرق بيت حانون، �سمال بيت الهيا(
 �سرق جباليا )تلة �لكا�سف، جبل �لري�س، عزبة عبد ربه، جبل زمو(.

مدينة غزة وت�سمل: )�سرق غزة »�لتفاح، �لزيتون، و�سرق �ل�سجاعية«،   .2
جنوب غرب غزة »�لزيتون، �ل�سيخ عجلين، نت�ساريم، تل �لهوى«(.

و�سرق  �لبريج،  �سرق  �لديك،  )جحر  وت�سمل:  �لو�سطى  �لمنطقة   .�
�لمغازي(.
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4.  خانيون�س وت�سمل: �سرق خانيون�س )عب�سان وخز�عة(.
5.  رفح وت�سمل: �سرق رفح )كرم �أبو �سالم، �لمطار، معبر �سوفا(.

�لمناطق: لهذه  �لعدو  ��ستهد�ف  • �أ�سباب 
�سهولة �ل�سيطرة عليها كونها مناطق فارغة من �ل�سكان.   )1

في  ��ستهد�فها  و�سعوبة  فيها،  ليات  و�الآ �لدبابات  حركة  • �سهولة 
هذه �لمناطق.

لعدم  �لفارغة  �لمناطق  مع  �لتعامل  �لمجاهدين  على  ي�سعب   •
�لم�سافات  ذ�ت  �لفعالة  �لدروع  م�ساد�ت  مثل  موؤثرة  �أ�سلحة  �متالكهم 
�لبعيدة )�لكورنيت، �لتاو، �أنو�ع �أخرى(، وعدم توفر مد�فع �لهاون بكميات 

منا�سبة.
�لمناطق  عن  �بتعد  لذلك  جي�سه  في  كبيرة  خ�سائر  وقوع  �لعدو  تجنب   )2
هذه  في  �لمجاهدين  مع  �ل�سد�م  وتحا�سى  �لمكتظة،  �ل�سكنية 

�لمناطق.
�لبحرية:  �لعدو  • �إنز�الت 

�إنز�ل في دير �لبلح »وو�سع دمى على �سكل جنود ع�سكريين ال�ستدر�ج   )1
ع�سرة  وقتل  ق�سفهم  تم  �لدمى  من  �القتر�ب  وعند  �لمجاهدين 

مجاهدين«. 
�إنز�ل في �ل�سيخ عجلين.  )2

�لتوغالت:  من  �لعدو  • �أهد�ف 
��ستدر�ج عدد من �لمقاتلين �إلى �لمناطق �لفر�غة ثم �لق�ساء عليهم.  )1

�سلحة �لتي يمتلكها �لمقاتلون وخا�سة م�ساد�ت �لدروع. ك�سف نوعية �الأ  )2
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ر�س ي�ستفيد منها �لمقاتلون في �إطالق �ل�سو�ريخ  ق�سم م�ساحة من �الأ  )�
على �لم�ستوطنات. 

نفاق �لمزروعة في هذه �لمناطق. تدمير �لعبو�ت و�الأ  )4
�لماأهولة  �لمناطق  على  �ل�سيطرة  حكام  الإ �لمرتفعة  �لمناطق  �عتالء   )5
بال�سكان و�لتي ت�سكل معقاًل للمجاهدين مثل جباليا، غزة، �ل�سجاعية، 

�لزيتون.
�لحرب  بد�ية  �لمقاومة  • جبهة 

ظهر  لق�سم  �لعدو  �أر�دها  �لتي  �ستر�تيجية  �الإ �لمفاجاأة  �مت�سا�س   .1
ولى وحولتها �لمقاومة �إلى  �لمقاومة وقطع ر�أ�سها في �ل�سربة �لجوية �الأ

مفاجاأة تكتيكية يمكن �مت�سا�سها و�لتعامل معها.
�اللتفاف �ل�سعبي حول �لمقاومة ووجود �لروح �لمعنوية �لعالية.  .2

�لتحكم و�ل�سيطرة عند �لمقاومة لم ياأخذ وقتًا طوياًل و�سرعان ما تم   .�
بين  و�لتحكم  �ل�سيطرة  �إحكام  فتم  �لحرب  ولى من  �الأ يام  �الأ ذلك في 

�لقيادة و�لقو�عد.
�ل�سمود في �لمحاور �لمو�جهة لمناطق تو�جد �لعدو.  .4

ـ  �لعدو:  قوة  • نقاط 
�لجوية  �ل�سربة  و�سكلت  �لمبد�أ  هذ�  با�ستخد�م  �لعدو  نجح  �لمباغتة:   -1

ولى مفاجاأة في �لوقت للمقاومة. �الأ
تفوق في مجال �سالح �لجو و�لبر و�لبحر.  -2

�لكثافة �لنارية.  -�
�لكريهة،  �لر�ئحة  ذ�ت  �لنارية  �لقنابل  مثل  جديدة  �أ�سلحة  ��ستخد�م   -4
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�لدخانية، �لف�سفورية.
�لعدو:  �سعف  • نقاط 

�أبيب،  )تل  مثل  �لمقاومة  مرمى  تحت  كانت  �ستر�تيجية  �الإ هد�ف  �الأ  -1
ديمونا، م�سانع مهمة لت�سنيع �ل�سو�ريخ(.

�لخوف من �ت�ساع رقعة �لحرب على جبهات �أخرى مثل �لجبهة �ل�سمالية   -2
)لبنان(.

�لخوف من �الجتياح �لكامل و�حتالل غزة ونهاية حما�س وما هو �لقادم   -�
بعد حما�س مما يوؤدي �إلى �نفجار �لو�سع على خيار�ت �أخرى، �لحذر من 

ماكن �ل�سكنية وخو�س معركة مدن. �القتر�ب من �الأ
�أي بقعة و�حتاللها وحرمان �لعدو  منع جي�س �لعدو من �ال�ستقر�ر في   -4
مان في �لمناطق �لتي �حتلها بتحويلها �إلى �أهد�ف يتم  من �ل�سعور باالأ

�لتعامل معها.
»�أ�سلوب تكتيكي �سعيف« حيث لم يظهر �لعدو �أي تفوق تكتيكي و�بتعد   -5

عن �ال�ستباك �لمبا�سر ولجاأ �إلى �لق�سف عن بعد.
عدم تحمل �لعدو للخ�سائر �لب�سرية.  -6

�لر�أي �لعام �لد�خلي.  -7
�سعف في �لمعلومات )نق�س �لمعلومات(.  -8

�لخوف �لكبير من �لخ�سارة �لكبرى، �لكو�رث.  -9
�لمقاومة:  قوة  • نقاط 
��ستمر�ر �إطالق �ل�سو�ريخ.  .1
�لمدى �لمنا�سب لل�سو�ريخ.  .2
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مكانات. حفظ �أ�سر�ر �الإ  .�

�لحفاظ على �لمقاتلين.  .4
�لتفاف �ل�سعب حول �لمقاومة.  .5
�لمقاومة:  �سعف  • نقاط 

�سعف �لخطة �لدفاعية.  -1
مكانات. عدم ��ستخد�م �لتجهيز�ت و�الإ  -2

مكانات وتوظيفها بال�سكل �لمنا�سب لها. عدم �ال�ستفادة من �الإ  -�
عدم تق�سيم وتجزئة �لمناطق وعدم وجود غرفة عمليات م�ستركة لها �أو   -4

مرجعية للمقاومة متفق عليها.
�ل�سعف �لكبير في �ل�سفة.  -5

عدم �ال�ستفادة �ل�سحيحة من �ل�سو�ريخ بحيث خف تاأثيرها، ال يوجد   -6
تركيز ليوؤثر على �لنا�س ويدفعهم للهروب.

عدم وجود خطة هجومية موؤثرة على �لعدو.  -7
�سعف �الت�ساالت بين �لقيادة و�لعنا�سر.  -8

�سعف �لمعلومات �لكافية عن تحركات �لعدو.  -9
�لجوي  و�لر�سد  �لت�سوير  �سباب  )الأ �أنو�عها  بكافة  �لتنقالت  �سعوبة   -10

و�لق�سف �لمتو��سل(.
�سلحة �لفعالة مثل م�ساد�ت �لدروع وم�ساد�ت �لطير�ن  11- نق�س في �الأ

و�لم�ساد�ت �لبحرية.
12- �سعف �لقدرة �لع�سكرية عند �لمقاتلين، �لخبرة غير كافية، �لتدريب 

غير كاٍف.
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�لحرب: • نتائج 
�سر�ئيلي«. نتائج �لعدو�ن على �لجانب »�الإ

بالجي�س  �ل�سعب  ثقة  ��ستعادت  �أنها  �سر�ئيلية«  »�الإ �لقيادة  �عتبرت   .1
د�رة �لحرب. وبقيادته الإ

�لخ�سائر �لتي �أعلن عنها �لعدو )قتل �1 جنديًا و�إ�سابة �67 جنديًا(.   .2
قلة خ�سائر �لعدو جعلته بالن�سر على �لمقاومة.

�عتماد �لذر�ع �لطويلة من خالل �ال�ستباك عن بعد خارج مدى �أ�سلحة   .�
فر�ط في �لق�سف �لجوي و�لمدفعي. �لمقاومة، معتمدً� على �الإ

وي�سف �أحدهم �لقتال في غزة »�لحملة كانت �ختبارً� �سهاًل ن�سبيًا، 
�لعدو كان بائ�سًا م�سو�سًا، بدون و�سائل متطورة وبعيدة عن �أن يكون جي�سًا 
ظروف  من  �أكثر  مريحة  ظروف  في  عملت  �لمقاتلة  وطائر�تنا  حقيقيًا 
وال  مدرعات،  قوة   ، مدفعية  للعدو  يكن  لم  مقاومة،  �أي  دون  �لتدريب، 
غير  وقيادته  �سعيفة،  كانت  ��ستخبار�ته  للدبابات،  م�سادة  �سو�ريخ  حتى 

مجربين، وغير من�سبطين با�ستثناء �لهرب �ل�سريع في �لوقت �لمنا�سب« 
�أي  �إبد�ء  عن  �متنع  �سعيفًا،  كان  »�لخ�سم  �لجنود  �أحد  قول 

مقاومة« 
�لفل�سطيني �لجانب  على  �لعدو�ن  • نتائج 

�إطالق  �إيقاف  ي�ستطع  فلم  �أهد�فها،  تحقيق  في  �لعدو  حرب  �أخفقت   -1
و�لو�سول  حما�س  �سلطة  و�إنهاء  �لمقاومة  بنية  وتحطيم  �ل�سو�ريخ 

�سير �ساليط. لالأ
لم ينجح �لعدو �ل�سهيوني من خالل هجومه �لكبير ومناورته ومباغتته   -2
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في ك�سر �سمود و�إر�دة �لمقاتلين.
د �لعمليات �لبرية ولم يقترب من �لمدن و�لمخيمات وظل ير�وح  عِّ لم ُي�سَ  -�

في �لمناطق �لخالية، خ�سية تكبده خ�سائر ال يقدر على تحملها.

العدو ي�ستخل�س العبر من حربي 2006 و2008
اأوًل: حرب تموز 2006.

�أقو�ل �لعدو: تلزم �لحرب �لقادمة من تعيين هدٍف ع�سكري �آخر:
-  تحقيق تفوق تكتيكي.

�إظهار فعالية في ميد�ن �لمعركة وحرية �لعمل للو�سول �إلى �أي   -
مكان ل�سرب �أي هدف.

�لنجاح �لتكتيكي يفر�س م�ساومة �سيا�سية لم�سلحتك.  -
-  عدم �لنجاح �لتكتيكي ُيلزم دفَع ثمن �سيا�سي من �أجل �لخروج 

من �لنز�ع.
ثانياً: عملية الر�سا�س الم�سكوب غزة 2008 /2009

�لتكتيكي من وجهة  د�ء  �أظهرت نجاحًا في �الأ �لعملية  �أقو�ل �لعدو: 
�أية  �إبد�ء  و�متنع عن  �لخ�سم كان �سعيفًا  �أن  ويقول: �سحيح  �لعدو،  نظر 
مقاومة يعتد بها �إال �أن �لعملية حتى كتدريب )بدون عدو( ت�سمنت ن�ساطًا 
و�لبحرية  و�لجوية  �لبرية  �لعدو  ووحد�ت  ت�سكيالت  لكافة  وتن�سيقًا  كبيرً� 
تم في عملية  �لذي  �لع�سكري  �النجاز  �لمعركة،  �لعاملة في  و�ال�ستخبارية 
)�لر�سا�س �لم�سكوب( ال يعدو كونه �أكثر من �سغط �سامل، وتحقيق قدر�ت 
�لتهديد  ��ستخد�م  )بدون  �إ�ستر�تيجي  تهديد  خلق  على  و�لقدرة  تكتيكية 
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�لتاأثير  فهو  �ل�سيا�سي  �النجاز  �أما  نهائي(  ع�سكري  و�سع  خلق  دون  ومن 
ب�سكل جزئي وموؤقت على �لرغبة �لغزية، بالدخول في مو�جهة وعلى �لرغبة 
�سيا�سيًا  �سغطًا  ي�سكل هذ�  �أن  )بدون  �ل�سالح.  تهريب  قمع  في  �لم�سرية 

نهائيًا(
ولم  هارت،  ليدل  روؤية  بح�سب  �أف�سل«  »�سالمًا  �لعملية  تحقق  ولم 
تفر�س �إر�دة »�إ�سر�ئيل« �ل�سيا�سية بح�سب ر�أي )كالوزفيتز(، ولكنها حققت 
�لمتحدث«  قول  هنا  �لمتو��سعة.»�نتهى  للمعركة  نموذجيًا  �سغيرً�  نجاحًا 

�سر�ئيلي« �الإ
مالحظة: ربما �لمتحدث هنا لم يذكر �لتفوق �لتكتيكي و�إنما ذكر 
�أي تفوق  ن �لمعركة في غزة خلت من  �لتكتيكي الأ د�ء  فقط �لنجاح في �الأ

تكتيكي للعدو.
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اأقوال العدو عن حرب تموز 2006
واأقوال العدو عن حرب غزة 2008

والتعليق عليهما

اأوًل - اأقوال العدو في و�سف قادة ومقاتلي حزب اهلل في حرب تموز. 
ذكية،  حذرة  »منظمة  �هلل:  حزب  مع  قتالهم  �لجنر�الت  �أحد  ي�سف   -1

متخندقة جيدً�، وتتحرك بد�فع ديني«.
ر�نب«. قول �أحد �لجنود »كان حزب �هلل يت�سيدنا كاالأ  -2

قول �أحد �لجنود »مقاتلو حزب �هلل مدربون ويملكون �إر�دة حديدية...   -�
وت�سميمًا قتاليًا رفيعًا«.

هذ�  �أن  نجد  �لتو�سيف  هذ�  في  ندقق  عندما   :)1( على  تعليق 
�لحرب مع مقاتلي حزب  لمجريات  وو�عيًا  دقيقًا  يت�سمن فهمًا  �لتو�سيف 
فعندما  عملياتي  ع�سكري  وبتو�سيف  دقيقة  بكلمات  �لقتال  ويلخ�س  �هلل 

يقول:
�لقيادة و�لعنا�سر �لمقاتلة،  �لتو�سيف ي�سمل  منظمة حذرة: هذ�   -
�لخطط  وتعد  له  وتحتاط  جيدً�  عدوها  تعرف  �لقيادة  هذه  �أن  �أي  حذرة 

�لذكية لمو�جهته.
متخندقة جيدً�: تملك خطة دفاعية عميقة وقوية.  -

تتحرك بد�فع ديني: مقاتلين عقائديين، روح معنوية عالية.  -
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وماهرة  �سجاعة  قتالية  تكتيكات  و�جهو�  �أنهم   :)2( على  تعليق 
ومفاجئة.

تعليق على )�(: مقاتلون مدربون يملكون كفاء�ت قتالية ومحترفون، 
ومقاتلوهم  قادتهم  و�لتر�جع،  و�لجبن  للخوف  بينهم  مكان  ال  �سجعان، 
يجمعون بين �لذكاء و�ل�سجاعة، وهذ� �أرقى �أنو�ع �ل�سجاعة �لتي تحتكم �إلى 

�لعقل و�لذكاء وال تحتكم �إلى �لعناد و�لجهل.
ثانياً اأقوال العدو في و�سف قادة ومقاتلي المقاومة في غزة 2008:

ن�سبيًا،  �سهاًل  �ختبارً�  كانت  »�لحملة  غزة  في  �لقتال  �أحدهم  ي�سف   -1
يكون  �أن  عن  وبعيدة  متطورة  و�سائل  بدون  م�سو�سًا،  بائ�سًا  كان  �لعدو 
من  �أكثر  مريحة  ظروف  في  عملت  �لمقاتلة  وطائر�تنا  حقيقيًا  جي�سًا 
ظروف �لتدريب، دون �أي مقاومة، لم يكن للعدو مدفعية ، قوة مدرعات، 
وال حتى �سو�ريخ م�سادة للدبابات، ��ستخبار�ته كانت �سعيفة، وقادته 
�لوقت  في  �ل�سريع  �لهرب  با�ستثناء  من�سبطين  وغير  مجربين،  غير 

�لمنا�سب« 
قول �أحد �لجنود »�لخ�سم كان �سعيفًا، �متنع عن �إبد�ء �أي مقاومة«.  -2

في  لنا  لمذبحة  تخطط  كانت  حما�س  »�إن  �لمظليين  �سباط  �أحد  قول   -�
�لقطاع«.

يعك�س  فاإنه  �سحيحًا،  �ل�سابقة  قو�ل  �الأ في  �لتو�سيف  هذ�  كان  �إن 
�لو�سف  هذ�  يرتِق  ولم  �لعدو،  وقادة  و�سفه جنود  كما  �سلبيًا  قتاليًا  و�قعًا 
يجابي �لذي خرج من �أفو�ه قادة وجنود �لعدو لقادة  ليقترب من �لو�سف �الإ

ومقاتلي حزب �هلل.
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فنحن نعلم �أن �لمقارنة بين قادة وعنا�سر �لمقاومة في حزب �هلل 
د�ء و�لكفاءة غير عادلة  وقادة وعنا�سر �لمقاومة في غزة على م�ستوى �الأ

وال تر�عي ظرف وو�قع و�إمكانات وقدر�ت كل طرف.
فلكٍل منهما تجربته �لخ�سو�سية، وعو�مل قوة وعو�مل �سعف، ونحن 
بالن�سر  �أكثر  ونفتخر  �هلل،  حزب  في  خوة  لالإ �لحقيقية  بالقدر�ت  نفتخر 

�لمتو��سع �لذي حققه رجال حزب �هلل.
�سننطلق من �أن تقييم جنود و�سباط �لعدو لو�قع �لحال و�لمقاومة 
في غزة تقييمًا �سلبيًا بائ�سًا، �سببه �أن �لعدو �لذي نتعامل معه ال يعرف �إال 

قوياء. لغة �لقوة و ال ينحني �إال لالأ
�لذي  �ل�سعيف  �لعدو  �أمام  �لعدو بل يزد�د غطر�سًة  ال يكترث هذ� 

يتلقى �ل�سربات وال يقاوم، و�إن قاوم ال يوؤلم.
ننا على يقيين  ربما ال تكون �ل�سورة بهذ� �لحجم وهذه �لفد�حة الأ
�أن �أبناء �لمقاومة و�أبناء فل�سطين جربو� هذ� �لعدو وجربهم طو�ل �سنو�ت 
�النتفا�سة، كبدو� �لعدو خ�سائر فادحة في عملياتهم �لبطولية �لر�ئعة �لتي 
�أذهلت �لعالم، عمليات �أفقدت قادة وجنود هذ� �لعدو �سو�بهم بل �أبكتهم 

وركعتهم، نعم ركعو� خا�سعين �ساغرين.
و�أن  ذبحتنا  حما�س  �أن  �لمظلي  �لقائد  هذ�  يقول  �أن  �أرغب  كنت 

�لمقاومة �أفقدتنا �سو�بنا، ولم يقل تخطط لذبحنا.
ر�أ�سها  وعلى  غزة  حرب  في  ح�سلت  �لم�سرفة  عمال  �الأ من  �لكثير 
��ستمر�ر �إطالق �ل�سو�ريخ، ودعم �سعبنا للمقاومة، وحرمان هذ� �لعدو من 

تحقيق �أهد�فه وهذ� يكفي.
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�أكثر ما �آلمني �أن هذ� �لعدو يتحدث عن �لهرب �ل�سريع وعن �لقيادة 
غير �لمجربة.

مع  عالجه  يتم  عامل  هام،  عامل  �لمجربة  غير  �لقيادة  �أن  �أفهم 
�لزمن بالعلم و�لتجربة و�لخبرة، وهذ� ما ن�سعى �إليه وي�سعى �إليه كل غيور 

�ساحب م�سروع يعمل على تطوير قدر�ته و�إمكاناته ومعارفه.
�لوقت  في  �ل�سريع  �لهرب  با�ستثناء  منظمين  »غير  يقول  �أن  �أما 

�لمنا�سب« 
يمانية  نه ي�سرب مرتكز�ت �لعقيدة �الإ فهذ� تو�سيف قا�ٍس وموؤلم الأ
عد�ء ب�سكل  قد�م و�ل�سبر عند مالقاة �الأ عندنا، وي�سرب روح �ل�سجاعة و�الإ

�أكبر.
�أفو�ه  من  عنها  �سمعنا  �لعدو  عن  �ل�سادرة  حكام  �الأ هذه  �أن  �أذكر 

متعددة، باأن هناك من ترك �سالحه، لماذ�؟ وكيف؟ و�ل�سبب؟!.
و�أدو�ت  مختلف  طر�ز  من  تجربة  جديدة،  تجربة  كانت  �لحرب 
لها كذلك  و�لعمل  لها مذ�ق مختلف،  �لمعنويات  ومقاتل مختلف،  مختلفة 
يجب �أن يكون من طر�ز مختلف »كل �سيء في �لحرب مختلف »لذلك علينا 

�أن نح�سب جيدً�، ندقق، ونعيد ترتيب �ل�سفوف. 
ولويات �لتي علينا �لقيام بها و�الهتمام بها في �لمرحلة  و�أولوية �الأ
نها في �لغالب تكون  �لقادمة هي �البتعاد عن �لكثرة �لع�سو�ئية في �لعدد الأ

على ح�ساب �لقلة �لموؤمنة �لموعودة بالن�سر
اِبِريَن� ُه َمَع �ل�سَّ ِه َو�للَّ ْذِن �للَّ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِباإِ

)�لبقرة: 249(«
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ما هو المطلوب لمواجهة اأي حرب قادمة؟: 
�إعد�د خطة دفاعية عميقة.  -1

بناء عقيدة جهادية، قتالية قوية ومتما�سكة.  -2
بالعامل  و�الهتمام  وتنظيمًا،  وت�سليحًا  تدريبًا  بالمقاتلين  �الهتمام   -�
ن �سقوطه  �لمعنوي و�أن ال ي�سقط هذ� �لعامل من �أي ح�سابات قادمة الأ

يعني لنا �أننا ذ�هبون �إلى �لهزيمة ال محالة.
�عتماد ت�سكيل �لمجموعة �لقتالية كر�أ�س حربة في �لقتال في �أي معركة   -4

�أو �أي حرب قادمة.
ولى بهذ�  نحن على ثقة باأن تجربة �لحرب في غزة �إن كانت هي �الأ
خيرة مع هذ� �لعدو �إال �أنها كانت تجربة  �لنوع وهذه �لكيفية فلن تكون �الأ
هامة ومعّلمة لنا وفيها �لعبر و�لدرو�س �لمفيدة. تعلمنا منها �لكثير و�سنتعلم 

�لمزيد ولن نتوقف عن �لتعلم طالما ظل فينا رمق.
ثقتنا كبيرة باهلل ومن ثم بمقاتلينا باأن �لعدو �سيعيد قر�ءته وح�ساباته 
جيدً� ويعرف �أن غزة هي نقطة �لبد�ية و�النطالقة لهزيمته ودحره من كل 

فل�سطين باإذن �هلل.
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�سرائيلية« القادمة على غزة و�سروط المواجهة 1 - الحرب »الإ
2 - الخطة

3 - التدريب
4 - المعنويات
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�سرائيلية« القادمة الحرب »الإ

�سروط المواجهة
�إن من �أهم نقاط �ل�سعف �لتي و�جهت �لمقاومة في قطاع غزة، هو 
دو�ر وتجري �لح�سابات لكل  عدم وجود خطة دفاعية تنظم �لعمل وتحدد �الأ

ما هو قادم ومتوقع من هذ� �لعدو.
هم �أننا  �لخطة تعني �أننا نتابع هذ� �لعدو ونجمع �لمعلومات عنه و�الأ
وقات. لهذ� نحن  نعي مهمتنا ومتطلبات هذه �لمهمة في كل �لظروف و�الأ
ر�ء حول تقديم خطة ربما ت�ساهم في �إ�سافة �سيء  فكار و�الأ نقدم بع�س �الأ

همية. من �الأ

ول الخطة ال�سرط الأ
محتويات الخطة:

هد�ف على:  وجود �أهد�ف و��سحة ومحددة نركز في هذه �الأ
عمال �لدفاعية باأعمال �لهجوم و�لمناورة. تعزيز �الأ  -1

مفاجاأة �لعدو وحرمانه من مفاجاأتنا.  -2
�عتماد حرب �لمدن في �لخطة �لدفاعية.   -�

من. �الأ  -4
عمال الدفاعية باأعمال الهجوم والمناورة: ول - تعزيز الأ الهدف الأ
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خطة دفاع عميقة )�أنفاق، خنادق، مر�ب�س �أر�سية، نقاط دفاعية نقطية   .1
تغطي كافة �لمناطق مع �لتركيز على �لمناطق �لحيوية.......�لخ(.

�الهتمام بالتدريب �لمتو��سل و�لم�ستمر �لمحاكي للحرب.  .2
�لتعزيز �لمعنوي و �لعمل �لمتو��سل من �أجل ذلك هو من �أهم عو�مل   .�
دور  دعم  مطلوب  �لمقاتلين.  كل  ي�سمل  عندما  خا�سة  و  �لن�سر 
قاليم لتتولى هذه �لمهمة عبر �لحلقات �لتربوية،  )�لّدعوية( في كافة �الأ
وكحو��سن  عبادة  كدور  بالم�ساجد  �الهتمام  �لتعميمات،  �لن�سر�ت، 
نجاح �لمهمة. ل�سناعة �لرجال و�لتن�سيق �لكامل مع �الإعالم �لحربي الإ

�أمنة  �ت�ساالت  و�ل�سيطرة وذلك من خالل و�سع خطة  �لقيادة  �إحكام   .4
�لتن�سيق بين كافة �لم�ستويات �لقيادية  �أ�سعب �لظروف،  ود�ئمة تحت 
د�خل �لت�سكيالت لتنفيذ �لمهام.�ل�سعي لت�سكيل غرفة عمليات ميد�نية 
ومن  �لق�سام  قياد�ت  وبع�س  �لقد�س  �سر�يا  قياد�ت  بع�س  من  تت�سكل 
�لعمليات  غرفة  تحدد  �لف�سائل.  باقي  من  �لف�سيالنن  هذ�ن  يختاره 
�أدو�ر ومهام و�آليات لكافة �لف�سائل �لم�ستركة في غرفة �لعمليات وعلى 

�لجميع �اللتز�م بهذه �لتكليفات و�لحر�س على تنفيذها.
لكل  و�للوج�ستية  �لقتالية  �الحتياجات  كافة  تاأمين  �لذ�تي:  �الكتفاء   .5

مجموعة وت�سكيل ووحدة تخ�س�سية.
�النق�سا�س و�إد�مة �ال�ستباك.  .6

�لمعنوية  و�لروح  �لقتالية  و�لجهوزية  �لجيد  �لتدريب  مح�سلة  �إن 
بالعدو  و�الحتكاك  و�ل�سجاعة  قد�م  �الإ �أعمال  �إلى  �لمقاتلين  تدفع  �لثائرة 
ن �ال�ستباك مع �لعدو هو �أق�سر �لطرق لتحقيق �لن�سر، و�إد�مة �ال�ستباك  الأ
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ت�ساعدنا في تحقيق �لغايات �لتالية:
هذه  تكون  ما  »وغالبًا  �لمقاتل  منها  يعاني  �لتي  �النتظار  حالة  �إنهاء   -1

�لحالة قبل �لدخول في �لمعركة �أو في بد�يات �لمعركة«.
تكبيد �لعدو �لخ�سائر �لمادية و�لمعنوية.  -2

�سجاعة  �إلى  يحتاج  »�ال�ستباك  مقاتلينا  لدى  �لمعنوية  �لروح  تعزيز   -�
و�إقد�م وت�سحية«.

�إك�ساب �لمهارة و�لكفاءة �لقتالية عند �لمقاتلين.  -4
ال  �أ�سد�ء  مقاتلين  يو�جه  فعندما  �لعدو،  عند  �لمعنوية  �لروح  �سرب   -5
يهابون �لموت وال ياأبهون به وباآلته �لع�سكرية، �سيجعلهم �أكثر �نك�سارً� 

ويعيدون ح�ساباتهم.
تعزيز عامل �لمناورة و�لمباغتة و�لهجوم في �لقتال، فالدفاع ال يحقق   -6

ن�سرً� بدون �أعمال هجومية.
الهدف الثاني - مواجهة مفاجاآت العدو:

�أجاد �لعدو ��ستخد�م هذ� �لمبد�أ وبرع فيه.. في كافة حروبه، ويكاد 
يكون هذ� �لمبد�أ من �أهم �لمبادئ عند �لعدو �ل�سهيوني لذ� علينا در��سة 
عليها  ُيقدم  �أن  يمكن  مباغتة  �أي  تو�جه  �لتي  و�لتوقعات  �الحتماالت  كل 
من  مجموعة  �لخطط  هذه  ولت�سمل  لها،  �لم�سادة  �لخطط  ون�سع  �لعدو 

�ل�سيناريوهات �لمتوقعة من �لعدو ومنها:
هل �سيبد�أ �لعدو بالمفاجاأة كعادته؟ �أين؟ ومتى؟ وكيف؟.  -1

وهل �سيبد�أ هجومه با�ستخد�م �سالح �لجو �أواًل �أو �سالح �لبر �أو �أي �سالح   -2
�أخر؟.
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وهل �سيلجاأ �لعدو لمفاجاأة و�حدة �أم �سيلجاأ �إلى �أكثر من مفاجاأة.  -�
يعزلها،  يحا�سرها،  محددة،  مناطق  �جتياح  على  �لعدو  �سيقدم  هل   -4

خرى؟. ي�ستفرد بها دون �لمناطق �الأ
�لعدو  �سينكفئ  هل  �سامدً�  عنيدً�  قويًا  دفاعًا  �لعدو  و�جه  حال  في   -5

ويتر�جع �أم �سيزد�د �إ�سر�رً� على مو��سلة �لهجوم؟
عالجنا  فهل  خططه،  ويعدل  �سعفه  نقاط  يعالج  �لعدو  �أن  �لموؤكد  من   -6
نقاط �سعفنا في �لحرب �ل�سابقة عام 2008 وو�سعنا خططًا بناًء على 

هذه �لمعالجة؟.
كافة  على  �لعمل  ويجيد  �لنف�سية  �لحرب  ��ستخد�م  يجيد  �لعدو   -7
ت�سخيم،  �أكاذيب،  �إ�ساعة،  من  �لحرب  لهذه  �لعملياتية  �لتكتيكات 
�لعدو معدة م�سبقًا وتحمل  لها  يلجاأ  �سيناريوهات متعددة  بلبلة...�لخ، 
معنويات  على  �لتاأثير  خاللها  من  ي�سعى  �لتي  �لم�سمومة  �لر�سائل  من 

�سعبنا ومقاتلينا.
�أخيرً� نطرح هذ� �ل�سوؤ�ل: 

من  �لمتوقعة  �ل�سيناريوهات  كافة  لمو�جهة  عمله  �لمطلوب  هو  ما 
�لعدو؟.

الهدف الثالث - اعتماد حرب المدن.
�لتح�سين و�لتمويه �لناجح.  -1

نفاق و�لخنادق. ر�س عبر �الأ �لتخندق جيدً� في �الأ  -2
�لحفاظ على �آليات تو��سل �آمنة بين �لمجموعات و�لت�سكيالت.  -�

�ل�سيطرة على �لمد�خل و�لمخارج للمدن.  -4
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تاأمين نقاط ��ستطالع كا�سفة و�آمنة وقادرة على ر�سد حركة �لعدو �أواًل   -5
بالغ عنها. باأول و�الإ

توزيع �لنقاط �لدفاعية ح�سب خطة محكمة تر�عي تغطية كافة �لمناطق   -6
نقاط  �لمدينة،  في  �لفرعية  �لهام�سية  و�لمناطق  �لرئي�سية  �لحيوية 
دفاعية رئي�سية للدفاع عن مر�كز �لثقل، ونقاط دفاع فرعية للدفاع عن 

مد�د(. مناطق هام�سية ت�سمى )نقاط م�ساغلة للعدو لحين ح�سور �الإ
و�سع بع�س �لخطط �لتكتيكية �لتي تعطي للهجوم و�لمباغتة �أولوية في   -7

خطتنا �لدفاعية.
من: الهدف الرابع الأ

»مك�سوف �لخطة و�لهدف و�لحركة و�لت�سكيل ال يحقق ن�سرً�«.
نجاح �أي عمل تقوم به �سد عدوك، يرتبط بقدرتك على �لتعتيم �لكلي   -
�أهد�فك،  وخططك،  نو�ياك  بمعرفة  لهم  ت�سمح  وال  �أعد�ئك  على 

تحركاتك، ت�سكيالتك، م�سادر �لقوة لديك.
�لعدو يريد معرفة كل �سيء عن �لمقاومة، بدون هذه �لمعرفة �سيكون   -

عاجزً� �أمامها، �سيتخبط، �سيغامر، يقامر، لن يحقق �أهد�فه بنجاح.
�لمتنوعة  �لقدر�ت  هذه  و�أمام  �لمتو��سل،  �لدقيق  �لر�سد  هذ�  �أمام   -
و�لمتعددة، طائر�ت بدون طيار وعمالء، مناطيد، كمير�ت مزروعة هنا 
لتحقيق هدف  ت�سخر  كبيرة  �إمكانات  �لخ.  و��ستطالع...  وهناك،ر�سد 

وحيد وهو »جمع �لمعلومات عن �لمقاومة«.
�لمقاومة ال تملك �لتقنية و�لم�سادر و�لخيار�ت �لتي ت�سمح لها بمجار�ة   -
ليتحول  �لمبد�أ  هذ�  على  تعمل  �أن  �إال  �لمقاومة  �أمام  لي�س  �لعدو،  هذ� 
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من معارف وعلم �إلى �سلوك معتاد في كل عمل و�إجر�ء، تتقنه بمهارة 
و�عتياد، و�آليات وطرق �أمنية من�سبطة يقوم بها كل قائد ومقاوم، فال 

ي خطاأ. تهاون في �أي �إجر�ء، وال تب�سيط وال تبرير الأ
قدر�ت  �سُيَح�ّسن  مني  �الأ �لوعي  ثقافة  و�نت�سار  �لمتو��سل  �لتدريب   -
�لمقاومة وعملها. �سنلم�س �لنتائج �لمبهرة، نتائج �لحفاظ على �أرو�ح 
ر�ئدنا  �لنجاح  �سيكون  قتالنا،  وو�سائط  �لحفاظ على عتادنا  مقاتلينا، 

وحليفنا.
مطلوب �لعمل على ��ستر�تيجية »غلق �لدو�ئر« ��ستر�تيجية غلق �لدو�ئر   -
د�ئرة عددية  �أ�سيق  في  تد�ولها  �لمعلومات وح�سر  قائمة على ح�سر 

و�ل�سيطرة على م�سدر �أي معلومة تدخل �أو تخرج من و�إلى �لد�ئرة.
�أو  �لمجموعة  تخ�س  �لد�ئرة  هذه  كانت  �سو�ء  د�ئرة  �أي  �إلى  �لدخول   -
محددة  �إجر�ء�ت  عبر  �إال  يتم  ال  �لدخول  هذ�  �لقائد  �أو  �لت�سكيالت 

و�سارمة.
�لحذر كل �لحذر من ��ستخد�م و�سائل �الت�ساالت �لمك�سوفة، موبايل،   -

�نترنت... �لخ.
�لت�سفير،  �لر�سل، عبر  �لمقاومة تفعيل �الت�ساالت عبر  لذلك على 
»�لم�سافات بين �لمناطق في د�خل فل�سطين م�سافات ق�سيرة ال تحتاج �إلى 

عناء لتاأمين �ت�سال �آمن«.
�أخيرً�: مطلوب من �لمقاومة محا�سرة �لعمالء ومالحقتهم و�لت�سييق 
عليهم وعلى مهامهم، وحجب �لمعلومات �لهامة و�لثمينة عنهم، و�لقب�س على 

منية. �سر�ر �لتام على �اللتز�م بال�سو�بط �الأ �لعمالء ومحا�سبتهم، و�الإ
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ال�سرط الثاني التدريب

ِه  �للَّ ِبِه َعُدوَّ  ُتْرِهُبوَن  �ْلَخْيِل  ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  َما ��ْسَتَطْعُتْم  َلُهْم  و�  َو�أَِعدُّ

ُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقو� ِمْن �َسْيٍء  ُكْم َو�آََخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم �للَّ َوَعُدوَّ

َلْيُكْم َو�أَْنُتْم َل ُتْظَلُموَن � ِه ُيَوفَّ �إِ ِفي �َسِبيِل �للَّ

نفال:60( )�الأ
قال ر�سول �هلل)(: »من تعلم �لرمي ثم تركه فقد ع�ساني«

قال )(: »�رمو� بنو �إ�سماعيل، فاإن �أباكم كان ر�ميًا، �رمو� و�أنا 
مع بني فالن 

ال  مالكم   :)( �هلل  ر�سول  فقال  باأيديهم،  �لفريقين  فاأم�سك 
ترمون؟ قالو�: كيف نرمي و�أنتم معهم؟ فقال �لنبي )( �رمو� فاأنا معكم 

كلكم«.
قال ر�سول �هلل )(: »من ترك �لرمي بعد ما علمه فاإنما هي نعمة 

جحدها«
م�ستوى  �أو  معينة  مرحلة  عند  تتوقف  ال  متو��سلة  عملية  �لتدريب: 
�لم�ساريع  �أ�سحاب  و�إ�سر�ر  ومتطلباته  �لع�سر  حد�ثة  تو�كب  نها  الأ معين، 
�إلى  للو�سول  �أخطائهم  وت�سويب  �أد�ئهم  تطوير  على  �ل�سامية  هد�ف  و�الأ

�أهد�فهم.
عندما نتكلم عن �لتدريب ن�سع في ح�سابنا �أننا �أمام عمل طويل جاٍد 
�لعمل وتر�عي  �إال عبر بر�مج تنظم هذ�  �لعمل بنجاح  يتم هذ�  و�ساق، ال 
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م�ستوياته ومر�حله دون تد�خل وع�سو�ئية في �لعمل.
�ليومي  بالتدريب  ال يوجد بناء ع�سكري قتالي ناجح دون �الهتمام 
�لمبرمج و�لهادف، وال يمكن مو�جهة عدو مدجج بال�سالح وله تاريخ طويل 

في خو�س �لحروب، دون تدريب جيد و��ستعد�د قتالي عاٍل وقوة محققة.
وعندهم  ب�سجاعة،  �لخطر  على  يقدمون  مقاتلين  تدريب  علينا 

�لقدرة على �لفعل.
و�لقو�ت  �لقتال،  في  للمقاتلين  �لكفاءة  تحقق  و�سيلة  فالتدريب 

عمال �لع�سكرية. �لع�سكرية �لماهرة �لمدربة جيدً� تقوم بجميع �الأ
للقو�ت  �لقتالية  �لكفاءة  بناء  في  �لحا�سم  �لعن�سر  هو  ن�سان  �الإ
يوجد  )ال  و�لحرب،  �ل�سلم  في  مهامها  �أد�ء  على  قدرتها  وفي  �لع�سكرية 

وحدة رديئة بل قائد رديء(.
�أي�سًا جزء  �لتجهيز و�ال�ستعد�د للحرب وهو  �لتدريب هو جزء من 
خذ باأ�سباب  �أ�سا�سي في تحقيق �لن�سر، وهو يبد�أ بطاعة �هلل وال ينتهي باالأ
�لقوة، »عن عمر ر�سي �هلل عنه �أنه قال« و�هلل �إني ال �أخ�سى عليكم �لعدو 
فاإن ع�سيتم �هلل  �أخ�سى عليكم من مع�سية �هلل،  ولكني  ُعدده،  وال  َعدده 

فقد ت�ساويتم معهم بالمع�سية فوكلكم �هلل �إلى قوتكم«.
نها تطور �لمهار�ت وت�ساعد  عملية �لحرب هامة جدً� في �لتدريب الأ
على �لتخطيط وتمنحك فر�سة �لتعرف على مخططات وتكتيكات مختلفة، 

�سلحة.)�سان �أتزو(.)20( فر�د وو�جباتهم، تقويم �الأ وتحديد �أدو�ر �الأ

20  �سان �أتزو:) حو�لي 400 – ��0 قبل �لميالد ( قائد ع�سكري و كاتب �سيني من �أ�سهر 
من كتب في �لحرب له كتاب با�سم « فن �لحرب «.
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اأوًل- اأهمية التدريب
�لتدريب �لجيد و�لعقيدة �لقتالية ت�ساهمان في �سنع مقاتل قوي.  -1

�لتدريب مهم للجيو�س مثل �أهمية �لتعليم في حياة �لنا�س.  -2
�لتعرف على حاجات و�هتمامات �لمتدرب وعالج �سكو�ه �لد�ئمة.  -�

�لمتدرب  هل  ومبادئه.  قناعاته  مع  �لمتدرب  حاجات  مطابقة  مدى   -4
�أناني؟ متطلب؟ يميل للم�ساركة؟ ال يميل للم�ساركة؟ متو��سع؟ ملتزم؟ 

مبدئي؟
مدى جدية �لمتدرب وحر�سه على �لم�ساركة و�اللتز�م و�ال�ستمر�ر في   -5

�لعمل.
تعريف �لمقاتل على �ل�سو�بط �لع�سكرية وتدريبه عليها.  -6

�لتدريب جزء هام من حياة �لمقاتل ير�فقه ويالزمه دون �نقطاع.  -7
ويتحمل  �أطول  مفيدة  حياة  لديه  تكون  كاماًل  تدريبًا  �لمدّرب  �لمقاتل   -8
يتحمل  مثلما  و�لملل  �ل�سجر  تحمل  وي�ستطيع  �أف�سل،  ب�سكل  �ل�سغوط 
ن  �لعمل، وي�ستطيع �أن يقدم مثااًل جيدً� في �أعمال �لهجوم �أو �لدفاع الأ

عمال مهنته. هذه �الأ
رو�ح و�لمعد�ت في �لحرب. �لتدريب يقلل خ�سائر �لمقاتلين في �الأ  -9

�لفوري،  للقتال  �ال�ستعد�د  �لمقاتلين على درجة عالية من  يجعل   -10
وبم�ستوى عاٍل من �لكفاءة في �أية لحظة وتحت كل �لظروف.

يوفر �لكفاءة �لقتالية �لعالية للمقاتلين و�لقادة.  -11
ثانياً - اأهداف التدريب:

�إتقان  �إلى  �لتدريب هو �لمكمل �لعملي للتعليم �لنظري، يقلب �لمعرفة   -1
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�لعمل.
�سلحة  �الأ على  و�لتعرف  �لمقاتل،  عند  �لع�سكرية  �لمعلومات  زيادة   -2

و�لتكتيكات �لقتالية.
�لتعرف على نقاط �ل�سعف عند �لمقاتلين.  -�

تعلم �ل�سبر و�لجلد و�لمثابرة وقوة �لتحمل.  -4
�سلحة �لمتاحة. �متالك �لخبر�ت و�لتعامل مع كافة �أنو�ع �الأ  -5

محاكاة �لحروب و�لمعارك عبر تمرينات ومناور�ت �أمر هام و�سروري   -6
للت�سكيل وتطوير �لمهار�ت و�لقدر�ت.

رفع �ال�ستعد�د �لقتالي �إلى �أعلى �لدرجات.  -7

د�ء يتطلب تكر�رً� م�ستمرً�. �إتقان �سرعة �الأ  -8
�كت�ساب �لمهار�ت �لقتالية.  -9

�إعادة �لتاأهيل: تدريب �لمقاتل على مهار�ت وتقنيات �لعمل �لذي   -10
�سيقوم به ح�سب �حتياجات �لت�سكيالت و�لوحد�ت.

تقييم  ��ستمارة  ح�سب  له  �لمنا�سبة  �لت�سكيالت  �إلى  �لمقاتل  فرز   -11
�لمدربين.

تي: �لتدريب على �ل�سالح باأف�سل �لطرق و�أي�سرها من خالل �الآ  -12
ف�سل �لمالئم لنا، و�لذي يحقق لنا �لن�سر؟ - ما هو �ل�سالح �الأ

ف�سل ال�ستخد�م �ل�سالح �لمطلوب؟ - ما هي �لطريقة �الأ
- �ختيار �أف�سل �لمقاتلين �لمنا�سبين لهذ� �ل�سالح.

�ال�ستعد�د  على  �لد�لة  �لمقايي�س  �أهم  �أحد  هو  �لتدريب  مالحظة: 
�لجيد و�لجهوزية �لقتالية، و�ل�سعي المتالك �لقوة.
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ثالثاً – اأهمية الحاجة التدريبية:
همية وعلينا �أن نعمل على  �حتياجات �لمتدربين م�ساألة في غاية �الأ
على  �لتعرف  خالل  من  م�سممة  تعليمية  وو�سائل  �سو�بط  وفق  تلبيتها 

حاجات �لمتدرب ولهذه �لحاجات �أهمية نذكرها:
�لمعرفة �لدقيقة بالدورة �لمنا�سبة للمقاتل.  -1

�لعمل  بد�ية  منذ  �لمقاتل  له  �سيخ�سع  �لذي  �لتدريبي  �لم�سار  تحديد   -2
لتاأهيله.

مالئمة حاجات �لتنظيم مع رغبات �لمقاتل.  -�
خطاء و�لق�سور عبر �لدور�ت �لهادفة. معالجة �لعيوب و�الأ  -4

من  تحقيقه  نريد  ما  )�أي  مطلوب  هو  وما  موجود  هو  ما  تحديد   -5
�أهد�ف(.

حاجات  مع  و�لمجموعات  و�لوحد�ت  �لت�سكيالت  حاجات  مالئمة   -6
�لمقاتل.

رابعاً - برامج التدريب:
وبما  بعناية  و�لمختارة  �لمعدة  �لتدريبية  �لمو�د  هي  �لبر�مج:   •
�لتي  �لمجاالت  كافة  في  �لتدريبية  م�ستوياتهم  لرفع  �لمقاتلين  ينا�سب 

تي: �سنحددها باالآ
1- برنامج للتدريب �لبدني:

لبناء  و�لفنية،  �لج�سمية  �لحركة  �لمهار�ت،  على  �لتركيز  فيه  يتم 
ج�سم قوي ومرن قادٍر على تحمل �ل�سعاب.

2- بر�مج �لتدريب �لع�سكري:
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�سلحة، �لمعد�ت �لع�سكرية، تنمية �لقدر�ت �لعقلية  �لتدريب على �الأ
�لمرتبطة بالعلوم �لع�سكرية و�لفنون �لتكتيكية.

�- بر�مج تعبوية:
�لمقاتلين  لدى  �لمعنوية  �لروح  رفع  ربط،  �سبط،  معنوي،  توجيه 

)خلق ظروف مالئمة لظروف �لمعركة من خالل »�لمناور�ت«(.
التدريبية:  البرامج  • اأهمية 

تنظيم �لعمل.  .1
دو�ر. تحديد �الأ  .2

تحديد نقطة �النطالق من نقطة ما هو موجود وما هو مطلوب.  .�
زمنة النجاز �لم�سروعات �لتدريبية. تحديد �الأ  .4

�لعمل  يتم  لم  وما  وتنفيذه  عليه  �لعمل  تم  ما  لمطابقة  �النجاز  تقييم   .5
عليه.

تحديد �الحتياجات �لمطلوبة و�إيجاد �لحلول لها.  .6
خام�ساً - مراحل التدريب:

تية:  تمر �لمر�حل �لتدريبية في �ختيار �لمتدربين عبر �لطرق �الآ
�أواًل: لجان �لفرز و�لتقييم وعملها

�أ�سحاب  �لعدول،  �لمتخ�س�سة  �لكو�در  من  �ختيارهم  مطلوب    -
لبا�س معين، منظر،  ن�سب، �سد�قة،  بقر�بة،  يتاأثرون  و�لتجربة ال  �لخبرة 

خلفية �جتماعية �أو ثقافية.
�لحد�س  على  بناء  �لقيادية  و�لكو�در  �لمقاتلين  تقييم  من  �لحذر   -
فقط، �لتقييم يجب �أن ي�ستند على معلومات دقيقة عن �ل�سخ�س، و�ختبار�ت 
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عملية يمر بها �لكادر.
فالخبرة ثمينة و�لحكمة ونظرة �لخبير �لع�سكري �ل�سريعة �لحاذقة   -
فر�د  باالأ �لخا�سة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  و�إجر�ء�ت  �الختيار،  في  قيمة  لها 

و�لكو�در.
عن  و�لم�سوؤولين  �لم�سرفين  وتقييمات  �لذ�تية  �ل�سيرة  �عتماد   -

�لمر�سح كبيانات يوؤخذ بها في عملية �لتقييم.
�عتماد معايير خا�سة متفق عليها مع �لقيادة في تحديد �لعنا�سر   -

�لمطلوب تر�سيحها للدور�ت.
ثانيًا: �لتر�سيح

يتم �ختيار �لمتدرب عبر لجان فرز خا�سة تر�سحه للتدريب ح�سب 
ولى من �لتدريب )�لتدريب  �لمعايير �لمنا�سبة فيتم قبوله في �لمرحلة �الأ

�سا�سي(. �الأ
�سا�سي( ثالثًا: �لتمهيد )�لتدريب �الأ

�لدور�ت  هذه  م�ستوى  ويكون  �لجدد  للمنت�سبين  دور�ت  ي�سمل 
على منها وت�سمل: �لع�سكرية �أقل من �لم�ستويات �الأ

1. دورة ع�سكرية.
2. دورة دفاع عن �لنف�س.

ر�بعًا: �لتاأهيل
تي: ت�سمل دور�ت �لتاأهيل على �الأ

1- دورة �لدفاع عن �لنف�س.
�لمرحلة  دور�ت  من  �أعلى  م�ستوى  ذ�ت  ع�سكرية  دور�ت   -2
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�لتمهيدية.
خام�سُا دور�ت تخ�س�سية.

على. �ساد�سًا دور�ت �لم�ستويات �الأ
�سابعًا دور�ت �لتوجيه �لمعنوي:

كل  وتقدم  �لقدر�ت،  تعزيز  ن�سر�ت،  ندو�ت،  محا�سر�ت،  ت�سمل 
جديد على كافة �لم�ستويات وهذه �لن�ساطات تتم عبر �آلية تحددها �لجهة 

�لمخت�سة.
مالحظة: يتم �لتو�سيح و�لتف�سيل لهذه �لدور�ت عبر ق�سم �لتدريب 

في وحدة �لعمليات لل�سر�يا.
�ساد�ساً - الدورة:

عدد  على  �لتدريبية  �لبر�مج  تنفيذ  وزمان  مكان  هي  تعريف:   •
من �لمقاتلين.

�لدورة: • �أهمية 
ت�ساهم ب�سكل كبير في تح�سين قدر�تنا �لج�سمية و�لعقلية:  -1
-  �لج�سمية: بالتمرين و�لريا�سة و�لحركات �لقتالية.

هذه  عبر  �لع�سكرية  �لمعلومات  تح�سيل  خالل  من  �لعقلية:   -
�لدور�ت.

وقناعات  وطباع  �سلوكيات  على  �لتعرف  في  �أكثر  ت�ساهم  �لدور�ت   -2
فر�د. �الأ

�الجتماعية  �لعقلية،  )�لنف�سية،  �لمتدربين  حاجات  من  �لكثير  تلبي   -�
و�لع�سكرية(
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ت�ساهم �لدور�ت في تقييم �أد�ء ومهار�ت وكفاء�ت �لمتدربين.  -4
ت�سهل عملية �لفرز على �لت�سكيالت و�لوحد�ت.  -5

و�لممار�سات  �ل�سلوك  وتحارب  عليه،  وتوؤكد  �لفريق  عمل  روح  تعزز   -6
�لفردية.

• �سلبيات:
�سلوك  في  تظهر  �لتي  �ل�سلبيات  من  �لكثير  عن  �لدور�ت  تك�سف 

�لمتدربين منها:
وجود حاالت متذمرة متطلبة كثيرة �ل�سكوى.  -1

ر�دة ونفاذ �ل�سبر عند بع�س �لمتدربين. �سعف �الإ  -2
ي�سعى بع�سهم لتق�سير مدة �لدورة �أو �إنهائها.  -�

�لمبالغة في �سوء �لتقدير و�لتقييم للمادة �لتدريبية و�لمدربين و�أحيانًا   -4
طريقة �لعي�س.

ال�ستيعاب  يوؤهلهم  ال  و�لذي  فر�د  �الأ عند  �ل�سعيف  �لتعليمي  �لم�ستوى   -5
�لكثير من �لمعلومات �لهامة.

�لم�ساكل �ل�سحية �لتي ت�سكل عو�ئق في �لتدريب عند �لمتدرب.  -6
و�لم�ساك�سة  كالفو�سى  �ل�سلبيات  بع�س  �لمتدربين  بع�س  عن  ت�سدر   -7

و�إثارة �لفتن وعدم �الن�سباط.
• �لعالج:

�الختيار �لجيد للعنا�سر.  -1
خالقية �أولوية في �لتر�سح للدور�ت وخا�سة �لدور�ت  �إعطاء �ل�سفات �الأ  -2

�لخارجية.
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مني لكل �لمتدربين. �لتدقيق �الأ  -�
ولوية في  �ختيار ذوي �لقدر�ت �لبدنية و�لذهنية �لجيدة، و�إعطاوؤهم �الأ  -4

�لتر�سح للتدريب.
�لمبالغ  �لحاجات  و�أ�سحاب  �لم�ساكل  ذوي  عن  �البتعاد   -5

بها)�لمتطلبين(.
لدور�ت  تر�سيحهم  قبل  تمهيدية  لدور�ت  للتدريب  �لمر�سحين  �إخ�ساع   -6

�أكثر �أهمية وتخ�س�سية.
خوة جميعًا، وتعزيز �لمبادئ  �الهتمام بالتثقيف �لديني و�لحركي عند �الإ  -7
�لكثير من  خوة )�لمبادئ ت�ساهم في معالجة  و�لقناعات في نفو�س �الإ
�ل�سلبيات كالتردد و�لخوف ونفوذ �ل�سبر، وتحث �أ�سحابها على �ل�سبر 

و�ل�سمود و�لنجاح(.
خوة �لمتعلمين و�أ�سحاب �للياقة �لبدنية �لعالية. ولوية لالإ �إعطاء �الأ  -8

�أخيرً�:
�لم�سد�قية  من  بقدر  يتحلون  �لذين  �لمتدربين  من  �لكثير  هناك 
�أبرز  من  �لجيدون  �لمتدربون  هوؤالء  و�لخلقي،  �لديني  و�اللتز�م  و�النتماء 
نهم يثبتون على �لدو�م باأنهم  مل و�لثقة، الأ �لعنا�سر �لتي تعطينا �لتفاوؤل و�الأ
فتجدهم  �لحميدة،  و�ل�سفات  و�ل�سلوك  �لمعاملة  في  جدر  و�الأ ف�سل  �الأ
�لم�سلحة  على  حري�سين  ثرثارين،  غير  من�سبطين،  مثابرين  �سابرين 
�إنهم  حقًا  و�لتدريبي،  �لعلمي  وبتح�سيلهم  بدور�تهم  مهتمين  �لعامة، 
ر�ئعون ي�ستحقون �الهتمام و�لتقدير ومنحهم �أف�سل �لفر�س للو�سول �إلى 

�أف�سل �لمر�تب.
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�سر�يا  ��سمه  حقيقي  م�سروع  ببناء  ي�ساهمون  خوة  �الأ هوؤالء  �أمثال 
و�لتقلي�س  و�ال�ستقطاب،  �لبناء  في  عليهم  �لتركيز  مطلوب  �لقد�س، 

�لتدريجي من �لفئات �ل�سلبية.
�سابعاً - الدفاع عن النف�س:

همية  رغبنا في �أن نولي هذ� �لتخ�س�س �هتمامًا خا�سًا لما له من �الأ
بمكان.فاإغفال �لدفاع عن �لنف�س في تدريبنا ودور�تنا يحرم مقاتلينا من 
�ال�ستفادة �لعظيمة من فنون قتالية هامة تبعث �لروح و�لثقة و�ل�سالبة في 
�أج�ساد ونفو�س مقاتلينا، عالوة على كون هذه �لفنون متوفرة ومن �ل�سهل 

�لح�سول عليها وتعلمها.
يجب �أن ياأخذ هذ� �لفن �لقتالي حقه من �الهتمام ويتم و�سعه في 

�سلب بر�مجنا �لتدريبية كمعيار وم�ستوى مطلوب من كل �أبناء �ل�سر�يا.
فالدفاع عن �لنف�س هو �لتدريب على �لتعامل مع �لمو�قف �لم�سطربة، 
حيث يكون هناك �لعديد من �لمهاجمين �أو �أن ي�سطر �لمقاتل �إلى �لتعامل 
ر�س، �أو �ال�ستباك مع �أ�سخا�س  مع خ�سمه بين �لمدنيين �أو للقفز على �الأ

م�سلحين.
�لرمي  وعلى  وب�سرعة  �لجمع  كيفية  على  �لتدريب  �لمقاتل  على   
�لقتال  �أ�ساليب  من  ويعدد  تكتيكية،  وبحركات  بدقة  و�لر�سا�س  بالم�سد�س 

دون �سالح.
�سهلة،  �أو  روتينية  كاأنه حركات  له  �أن ال ينظر  �لتدريب، يجب  هذ� 
فتعلم حمل �ل�سكين بال�سكل �ل�سحيح يحتاج �إلى عدد كبير من �ل�ساعات 
للممار�سة و�لتدريب، ففي بع�س �لتدريبات بالقو�ت �لخا�سة مثاًل نجد �أن 
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ب�سكل  �ل�سكين  ��ستخد�م  حركة  �إعادة  �ساعة   2400 �إلى  يحتاج  �لمتدرب 
تتم  عملية  �آلية  �إلى  تتحول  بحيث  �لو�قعية  �لتدريبات  مع  �سحيح، مقرون 
�ل�سكين  �سامت،  ب�سكل  معاٍد  جندي  قتل  من  �لمقاتل  وتمكن  بالبديهة، 
جزء مهم للغاية من معد�ت �لمقاتل، ففي �لميد�ن تفيده �ل�سكين في حفر 

�لحفر، فتح معلبات، قطع �أخ�ساب.
ن�سيف: �إن �ل�سكين تمكن م�ستخدمها من توجيه �سربة للعدو �أ�سرع 
�أو  �لقرب  من  حال  في  خ�سمك  كان  �إذ�  وخا�سة  �لر�سا�سة  من  و�أجدى 

�الحتكاك بك بحيث يحاول �لقب�س عليك.
�لع�سا،  �ل�سكين،  على  �لتعلم  ت�سمل  �لنف�س  عن  �لدفاع  فنون 

�ل�ساطور،.... �لحبل )كمخنق(.
�أهمية تدريب �لدفاع عن �لنف�س.

بالنف�س  �لثقة  �لمقاتل  تك�سب  �لنف�س  عن  و�لدفاع  �لقتال  فنون  تعلم   -1
و�لجر�أة �لمطلقة و�سرعة �تخاذ �لقر�ر بالحركة.

رجل ت�سلح في كل مكان. يدي و�الأ �إن �الأ  -2
قد�م بمهارة عالية  يدي و�الإ �-  يجب �أن يتعلم �لمقاتل �لرغبة بالقتال باالأ

ورباط جاأ�س.
عد�د �لمقاتلين  ُنعّود مقاتلينا على �لقتال لك�سب �لمعركة في �أي وقت والإ  -4
كي يتاأقلمون وي�سبحون قادرين على مجابهة ما هو غير متوقع في كل 
مو�جهة  على  يوؤهله  �سالح  دون  �لقتال  على  �لمقاتل  فاعتياد  وقات.  �الأ

مو�قف قتال حقيقية بكل ثقة وتكيف ومو�ئمة.
وفّعالة  دقيقة  مهار�ت  لتعّلم  �لمقاتل  يوؤهل  �لقتال  فنون  على  �لتدريب   -5
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ت�ساعده في تجنب �لوقوع في مو�قف حرجة �أو قاتلة، كاأن يتعلم �لهروب 
ي�ستخدم  مهاجم  لمو�جهة  رجل  و�الأ يدي  �الأ ��ستخد�م  �سر،  �الأ قيد  من 

�ل�سالح �أو �ل�سكين �أو �لع�سا.
اأ�سكال التدريب على الفنون القتالية: 

درو�س ت�ساف �إلى �لدور�ت.  -1
دور�ت خا�سة.  -2

تاأ�سي�س  في  ي�ساعد  �لقتالية  �لفنون  �إحدى  فتعلم  �لريا�سية:  �لنو�دي   -�
مقاتل تاأ�سي�سًا جيدً� وقويًا، وتعطيه ثقة عالية بنف�سه وقدر�ته، ففي بع�س 
رجل  يدي و�الأ �لفنون �أ�ساليب قتالية قوية تمكن �لمقاتل من ��ستخد�م �الأ
�سلحة �لمرتجلة من �سكين، ع�سا، حبل...  �سلحة �لحادة و�الأ وبع�س �الأ

بمهارة
مالحظة: علينا �عتماد هذ� �لتدريب �سمن بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل 
لي�سبح معيارً� هامًا يتم فيه قبول �أبناء �ل�سر�يا د�خل �لت�سكيالت و�لوحد�ت 

و�لمجموعات �لع�سكرية.
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ال�سرط الثالث المعنويات
 

يَماًنا  ا�َس َقْد َجَمُعو� َلُكْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَز�َدُهْم �إِ نَّ �لنَّ ا�ُس �إِ �لَِّذيَن َقاَل َلُهُم �لنَّ

َلْم  ٍل  َوَف�سْ ِه  �للَّ ِمَن  ِبِنْعَمٍة  َفاْنَقَلُبو�  �ْلَوِكيُل)173(  َوِنْعَم  ُه  �للَّ َح�ْسُبَنا  َوَقاُلو� 

َذِلُكُم  َما  نَّ �إِ َعِظيٍم)174(  ٍل  َف�سْ ُذو  ُه  َو�للَّ ِه  �للَّ َو�َن  ِر�سْ َبُعو�  َو�تَّ �ُسوٌء  َيْم�َس�ْسُهْم 

ِمِنيَن)175( � ْن ُكْنُتْم ُموؤْ ُف �أَْوِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن �إِ ْيَطاُن ُيَخوِّ �ل�سَّ

)�آل عمر�ن: �17 - 175(
�لموؤمنين  �لمعنويات وتجعل من  �لتي ترفع  �سالم هي  �الإ �إن مبادئ 
ومن  ن�سان  �الإ يملكه  ما  �أغلى  هي  �لب�سرية  فالنف�س  يقهرون،  ال  رجااًل 
قيمة  للنف�س  تعطي  وقيم  ومبادئ  �عتقاد  دون  بها  ي�سحي  �أن  �لم�ستحيل 

ودورً� وتحفزه على �لت�سحية بماله ونف�سه من �أجل هدف �أكبر قيمة.
عن �أبي بكر )( عنه قال:»ال يدع �أحد منكم �لجهاد في �سبيل 

�هلل، فاإنه ال يدعه قوم �إال �سربهم �هلل بالذل«
»�إنني �أعتبر �لروح �لمعنوية �أعظم عامل بل هي �لعامل �لوحيد في 
�لحرب« وبالرغم من عدم �إيمان كثير من �لمد�ر�س �لع�سكرية باأنه �لعامل 
�لوحيد، �إال �أن �لعامل �لمادي و�لمعنوي متر�بطان تر�بطًا كاماًل، فما قيمة 
�سالح حديث بيد جندي ال يوؤمن بالق�سية �لتي يحارب من �أجلها �أو ال يثق 

ثقة كاملة بالقيادة �لتي توجهه. �لجنر�ل مونتغمري)21(.

�لحرب  في  �لحلفاء  قادة  �أبرز  �أحد  بريطاني  ع�سكري  قائد  مونتغمري:  �لجنر�ل    21
�لعالمية �لثانية، معركة �لعلمين في م�سر من �أ�سهر �لمعارك �لتي قادها و �نت�سر فيها 
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بن�سبة  �لمادي  �لعامل  �أهمية من  �أكثر  �لحرب  في  �لمعنوي  �لعامل 
ثالثة �إلى و�حد.

هذه  باجتياز  ت�سمح  �لتي  �لوحيدة  �لقوى  هي  �لمعنوية  �لقوى  ن  الأ
ولوية في �لحرب. �لم�سافة، وهذ� كاٍف لمنحها �الأ

عن عبد �هلل بن رو�حة )( في غزوة موؤتة قال: »�إننا لم نقاتل 
يومًا بكثرة �لعدد و�لعدة و�إنما بما �أكرمنا �هلل بهذ� �لدين«.

�لمقاومة  ي�ساء  من  وعلى  �لبدني،  لم  و�الأ �لجهد  مجال  �لحرب 
�أكانت  و�سو�ء  و�لمعنوية،  �لبدنية  �لقوة  من  نوعًا  يملك  �أن  فيها  و�ل�سمود 

لم. هذه �لقوة طبيعية �أو مكت�سبة فهي تجعل �لمرء قادرً� على تحمل �الأ
��ستعادة �لتو�زن �لمعنوي لجي�س تعر�س للهزيمة كفيلة باإعادته �إلى 
�لمعركة وك�سبها وحيازة �لن�سر وعليه يجب �أن ال نقلل من �أهمية �لجانب 

�لمعنوي.
�لطموح يحفز �لقادة و�لجند لتحقيق �لن�سر، وال يعقل وجود قائٍد 

ع�سكرٍي كبيٍر بال طموح، وهل يعقل وجود قائد بال طموح؟
ع�سب  �لحرب،  في  �سيء  كل  �نطالق  نقطه  هو  ن�ساني  �الإ �لقلب 

�لحرب هو �لجندي ولي�س �أحًد �سو�ه.
»من �لعو�مل �لتي جعلت �لعرب قومًا ال يقهرون �سجاعُتهم و�إقد�ُمهم 

وح�سدهم لقو�تهم« �لقائد مونتجمري.
فردية  ق�سية  كونها  من  �أكثر  قيادية  م�ساألة  هي  �لمعنويات  �إن 
�سخ�سية، وهي من و�جبات �لقيادة على جميع �لم�ستويات، وم�سوؤولياتها في 

لماني بقيادة رومل « ثعلب �ل�سحر�ء «. على �لجي�س �الأ
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كافة �ل�سعد، كل �سيء له تاأثير مبا�سر على �لمعنويات: �لطعام، �للبا�س، 
�لمنامة، �لتدريب، �سلوك �لقادة، نمط �لحياة، �لجندية �ليومية.

كن �سجاعًا ذكيًا في خططك، كن قويًا وعنيدً� وم�سممًا في �لتنفيذ 
مور �سّمْم على �لموت مع �لحفاظ على �ل�سرف«. و�إذ� �ساءت �الأ

تعريف �لروح �لمعنوية: 
هي حالة نف�سية د�خلية تنطوي على �ل�سعور �لذ�تي من قبل كل فرد 
هد�ف �لتي ت�سعى  من �أفر�د �لجماعة باأهمية �لجماعة �لتي ينتمي �إليها و�الأ
�إلى تحقيقها، ومدى �لحاجة �إلى �لعمل لمو�جهة كافة �لتحديات �لتي تحول 

هد�ف �أو تلك �لتي تهدد كيان �لجماعة �أو تما�سكها. دون تحقيق �الأ
�لجندي  من  لتجعل  تت�سافر  �لتي  �سباب  و�الأ �ل�سفات  مجموع  هي 

مقاتاًل مدربًا منقادً� �إلى �أ�س�س �ل�سبط مطيعًا با�ساًل �سبورً�.
1- اأهمية المعنويات:

ت�ساهم �لمعنويات في تما�سك �لجماعة ووحدتها، وتعزيز �لوالء و�النتماء   -1
للجماعة.

فر�د باأنف�سهم وباأهمية �لدور �لذي يقومون به وهذ� يزيد  زيادة ثقة �الأ  -2
من د�فعهم في تحقيق �أهد�ف �لجماعة.

وهذ�  �لجماعة،  �أع�ساء  بين  و�الن�سجام  و�لوفاق  �لوئام  م�ستوى  زيادة   -�
يعزز �سيادة روح �لفريق �لو�حد.

تبديد م�ساعر �لخوف و�لقلق و�لعزلة و�الغتر�ب لدى �أفر�د �لجماعة.  -4
توليد م�ساعر �لثقة بين �أع�ساء �لجماعة و�لقائد.  -5

�سعور كل فرد بالم�سوؤولية حول ما يو�جه �لجماعة من مخاطر وم�ساعب   -6
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�أو �أية م�سادر تهديد محتملة.
�سلحة ووفرتها ال ت�سكل  قيمة �لقيادة وعدد �لمقاتلين وتدريبهم وقوة �الأ  -7
كل �سيء في �لحرب، كل هذه �ل�سفات ال تعد �سيئًا �إذ� لم تبث �لقيم 

�لمعنوية فيها �لروح.
�سلحة ال حياة فيها �إذ� لم ي�ستخدمها  �أ�سا�سًا و�الأ �لقتال �سر�ع معنوي   -8
رجال من لحم ودم بقوتهم و�سعفهم مهما كانت �لقوى �لمادية كبيرة، 
فاإنها ال تحقق �أبدً� �لتدمير �لكامل للخ�سم، ال يهزم �لطرف �لذي تكبد 
قبل  معنوياته  تحطمت  من  يغلب  �إنما  و�لعتاد،  �لرجال  في  �لخ�سائر 

خر. �الآ
�لقوى  عن  بعيدً�  �أكبر  �هتمامًا  �لمعنوية  �ل�سالبة  ُنعير  �أن  علينا   -9
�لع�سلية، ونهتم بالقوة �لع�سلية لتتجاوز م�ساق �لعمل �ليومي فالتربية 
لعاب �لتناف�سية، ف�سوء حالة �لمقاتل �لبدنية  �لبدنية �لمتو�زنة غير �الأ
�إنهم يذهبون  �إلى �لحرب ليموتو�،  توؤثر على نف�سيته، ال يذهب �لنا�س 

دومًا ليقهرو� �لخ�سم.
قيمة  ذ�ت  وهي  �لن�سر،  عنا�سر  من  حا�سم  عن�سر  �لمعنويات   -10
�ستر�تيجيين عبر �لتاريخ، و�أجمع �لقادة على �لقول باأن  عند �لقادة �الإ
هد�ف �ل�سيا�سية  ولى وقبل كل �سيء، باالأ �لمعنوية مرتبطة بالدرجة �الأ

للحرب، �أي بالقيم �لتي يجري �لقتال من �أجلها.
2- العقيدة الجهادية:

عقيدة ثابتة م�ستقرة ر��سخة وفيها �سرف �لمق�سد، ال �أحد ي�ستطيع 
ن�سانية �أثٌر  �إلغاءها �أو �ال�ستغناء عنها، ال يوجد في �أي عامل من �لعو�مل �الإ
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�أقوى من �لدين، ال يوجد ما ي�ساهي هذه �لعقيدة من ع�سبية وطنية وُعرف 
و�أخالق وقو�نين.

�لعقيدة �لجهادية هي �لتي تحرك �لمقاتل بد�فع ذ�تي �إلى �ال�ستب�سال 
في �لقتال و�لت�سميم على تحقيق �لهدف.

�سخ�سية  تتناول  �هلل  �سبيل  في  �لجهاد  عقيدة  �لجهادية  �لعقيدة 
فيه  وتنمي  �الجتماعي،  و�سلوكه  و�لوجد�ني  �لنف�سي  وتكوينه  �لمجاهد 
�لقتال  في  �ال�ستب�سال  نحو  ذ�تيًا  وتحركه  يجابية  �الإ �لنف�سية  �التجاهات 

و�إعالء كلمة �هلل.
نكن  لم  �إن  عد�ء  �الأ نحب  »نحن  �لغربيين  �لع�سكريين  حد  الأ مقولة 

نتحلى بال�سعور �لديني«
هذه مقولة هامة يجب �أن نتوقف عندها، �لقائل يريد �أن يثبت حقيقة 
�أن �ل�سر�ع �لذي يخلو من �ل�سعور �لديني هو �سر�ٌع خا�سٌع لتقلب م�ساعر 
طر�ف �لمت�سارعة  �لحب و�لكره، ولتاأكيد هذ� �لقول نقول �إن �لكثير من �الأ
�لتي  �لحقيقة  هذه  �إلى  �سر�عها  نهايات  في  و�سلت  �لعربية  منطقتنا  في 
وو�سعت  و�ل�سد�قة  �لمحبة  م�ساعر  �إلى  �لعدو�نية  �لم�ساعر  فيها  تحولت 
م�سالح �لعدو في مرتبة تقدم على م�سالح وحقوق �أبناء �أمتنا، وما حدث 
في �تفاق �أو�سلو – �تفاقية و�دي عربة – �تفاقية كامب ديفيد... �لخ �أكبر 

دليل على ذلك. 
هنا نحن نوؤكد على �أهمية �ل�سعور �لديني فنقول: �أن جوهر �سر�عنا 
عد�ء م�ستمٌد من عقائدنا �لدينية و�إيماننا بعد�لة ق�سايانا و��سترد�د  مع �الأ

حقوقنا، ولي�س طلبًا للطموح وتحقيقًا للم�سالح.
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تعريف �لعقيدة �لجهادية:
ن�سان في�سحي من �أجلها بالمال و�لنف�س،  هي ُمثل ُعليا يوؤمن بها �الإ

نف�س. مو�ل و�الأ نها �أغلى من �الأ الأ
ثانياً - اأهداف التوجيه العقائدي:
�سناعة مقاتل �سجاع ومن�سبط  -1

�لقدرة على تحمل �لم�ساق و�لحرمان.  -2
ر�س. �لتم�سك بالحق وعدم �لتفريط ب�سبر من �الأ  -�

يمان بالعقيدة �لجهادية و�لتفاني من �أجلها. �الإ  -4
�العتقاد �لر��سخ بالقدر وحتمية �لموت و�ال�ستعد�د له.  -5

على  ويتفوق  و�سر�وة  وحيطة  وبر�عة  بذكاء  يقاتل  مقاتل  �إعد�د   -6
خ�سمه.

�لبرد  و�حتمال  �لجلد  وقوة  و�ل�سمود  بال�سبر  يتمتع  مقاتل  �إعد�د   -7
و�لجوع، كما ويكون با�ستطاعته �أن ي�ستغني ب�سرعة و�سهولة عن كثير من 

�سياء �لتي تعتبر �سرورية ل�سو�ه. �الأ
�لقيام بمهامه بكل  �إعد�د مقاتل مطيع غير متذمر ومتردد قادٍر على   -8

ر�سًا وطاعًة.
يمان و�لثقة �لعالية بوعد �هلل لنا  �إعد�د مقاتل من�سبٍط مت�سلٍح قوٍي باالإ  -9

بالن�سر.
ثالثاً: اآثار العقيدة في نفو�س المقاتلين: 

جل 1- تحرير �لمقاتلين من �لخوف من �لموت و�نق�ساء �الأ
ْنَيا  اًل َوَمْن ُيِرْد َثَو�َب �لدُّ جَّ ِه ِكَتاًبا ُموؤَ ْذِن �للَّ لَّ ِباإِ َوَما َكاَن ِلَنْف�ٍس �أَْن َتُموَت �إِ
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اِكِريَن� ِتِه ِمْنَها َو�َسَنْجِزي �ل�سَّ ِخَرِة ُنوؤْ ِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثَو�َب �ْلآَ ُنوؤْ

)�آل عمر�ن: 145(
نها و�سيلة من و�سائل �لن�سر 2- �لحر�س على �ل�سالة �أثناء �لمعركة الأ

ُخُذو�  َوْلَياأْ َمَعَك  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة  َفْلَتُقْم  اَلَة  �ل�سَّ َلُهُم  َفاأََقْمَت  ِفيِهْم  ُكْنَت  َذ�  َو�إِ

و�  لُّ ِت َطاِئَفٌة �أُْخَرى َلْم ُي�سَ َذ� �َسَجُدو� َفْلَيُكوُنو� ِمْن َوَر�ِئُكْم َوْلَتاأْ �أَ�ْسِلَحَتُهْم َفاإِ

ُخُذو� ِحْذَرُهْم َو�أَ�ْسِلَحَتُهْم َودَّ �لَِّذيَن َكَفُرو� َلْو َتْغُفُلوَن َعْن  و� َمَعَك َوْلَياأْ لُّ َفْلُي�سَ

ْن َكاَن  �أَ�ْسِلَحِتُكْم َو�أَْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َو�ِحَدًة َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم �إِ

نَّ  ُعو� �أَ�ْسِلَحَتُكْم َوُخُذو� ِحْذَرُكْم �إِ ى �أَْن َت�سَ ِبُكْم �أًَذى ِمْن َمَطٍر �أَْو ُكْنُتْم َمْر�سَ

َه �أََعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذ�ًبا ُمِهيًنا� �للَّ

)�آل عمر�ن: 102(
تحرير �لمقاتلين من َهْم �لرزق و�سغط �لفقر  -�

َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن� َوِفي �ل�سَّ

)�لذ�ريات : 22(
يمان �لجازم و�لحا�سم بالق�ساء و�لقدر 4-  �الإ

َه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر � نَّ �للَّ ُه َجِميًعا �إِ ِت ِبُكُم �للَّ �أَْيَن َما َتُكوُنو� َياأْ

)�لبقرة: 148(
�أهد�فها �سامية  �أولويات �سخ�سية، عقيدة  عقيدة ال ح�سابات فيها وال   -5
ال ت�سمح ل�ساحبها باتخاذ �أي قر�ر وتنفيذه من �أجل رفعة عقيدته فال 
عائق يقف �أمامه ليمنعه من تنفيذه. »من ال خير فيه لربه، ال خير فيه 

للنا�س �أجمعين«.
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العقيدة عند الغربيين:
-  �لقائد �لذي ال يتحلى بالف�سائل �لدينية ال يكون مو�سع �إعجاب 

كثير من �لنا�س.
�لعقيدة تجعل �لقائد كالكاهن ال يفكر في نف�سه وال في ماله وال في   -
�أي ماآرب من �أمور �لدنيا، غير �أن ينت�سر في ميد�ن يح�سب �أنه فيه يحمي 

�لف�سيلة.
داء  رابعاُ - اأمرا�س ت�سيب المقاتلين نتيجة الممار�سات الخاطئة في الأ

والعمل:
�أمر��س ت�سيب �لمقاتلين نتيجة ممار�سات خاطئة وبر�مج �سعيفة 

و�إد�رة قيادية فا�سلة �أو �سغوطات �لمهنة نذكر منها:
حباط: اآ- الإ

بها  يمر  �لنف�سي  و�لتوتر  �لتهديد  من  بنوع  تتر�فق  �نفعالية  حالة 
�لمقاتل حين يدرك �أن هناك عو�ئق تحول دون �إ�سباع حاجاته ودو�فعه �أو 

عندما يتوقع وجود مثل هذه �لعو�ئق في �لم�ستقبل.
حباط: �أ�سباب �الإ

1-  هناك �أ�سباب عقلية تتمثل في �سعف قدر�ت �لذكاء �أو �لقدر�ت �لعقلية 
عند �لمقاتل تحول دون نجاحه في تنفيذ �لعديد من �لمهام. هذ� �لف�سل 

حباط عند �ساحبه. يولد �سعورً� بال�سيق و�لنقمة و�الإ
نانية،  �الأ �لعدو�نية،  �النطو�ء،  �لتردد،  �لجبن،  مثل  �سخ�سية  عيوب   -2
�أو  �لعظمة  �سعور  �إلى  �لميل  خرين،  باالآ �لتاأثير  �سرعة  �لخجل،  �ل�سك، 

�ال�سطهاد.
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�لمقاتلين  �أو  �لقيادة  قبل  من  �لمعاملة  في  و�لتع�سف  �ل�سديدة  �لقيود   -�
بع�سهم مع بع�س.

�أو  مقربة  فئات  في  وح�سرها  �لمقاتلين  عن  �لقيادية  �لمر�كز  حجب   -4
�لمجال  ف�سح  وعدم  �لهامة  عمال  و�الأ �لمنا�سب  على  �لقادة  ��ستحو�ذ 

عمال. خرين هذه �لمهام و�الأ لتولي �الآ
و�لمهار�ت  �لمهام  على  للتدريب  �لالزمة  مكانات  �الإ توفر  عدم   -5

�لع�سكرية.
مد�د�ت و�الت�ساالت عن �لمقاتلين �أثناء �لمعارك. قطع �الإ  -6

وجود عو�ئق تمنع �لمقاتلين من �لمناورة و�لتحرك.  -7
�ل�سر�ع بين �لت�سكيالت و�لوحد�ت �لمتناف�سة على بع�س �المتياز�ت.  -8

�لف�سل في تحقيق بع�س �النت�سار�ت وحدوث �لهز�ئم �لمتكررة ب�سبب   -9
مكانات و�لمعد�ت �لع�سكرية و�سعف �لقيادة. نق�س �الإ

وجهات  وتجاهل  مروؤو�سيهم،  وخطط  عمل  في  �لعليا  �لقيادة  ل  َتَدخُّ  -10
نظر �لقادة �لميد�نيين.

حباط: ثار �لمترتبة على �الإ �الآ
مكانات قد  بد�ع و�لنجاح، �لقائد �لذي يو�جه نق�سًا في �لمعد�ت و�الإ �الإ  -1
ي�سكل له هذ� �لنق�س د�فعًا عظيمًا في �إيجاد تد�بير و�إجر�ء�ت ت�ساعده 

في �لتغلب على �لم�سكلة.
حباط �أفعااًل و�سلوكيات �سلبية منفرة باتجاه  �لعدو�نية ـ قد ُيوّلد هذ� �الإ  -2
�لتك�سيرـ  ـ  �لبذيئة  لفاظ  �الأ ـ  �ل�سرب  مثل:  �لمروؤو�سين  �أو  �لزمالء 

�لتخريب في �لموقع و�ال�ست�سالم و�لياأ�س و�ال�سطر�ب �لنف�سي.
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حباط و�لف�سل ينتج عنه �لعجز و�لياأ�س و�سعف �لثقة بالنف�س،  تكر�ر �الإ  -�
و�ل�سعور بالوحدة و�لعزلة و�الكتئاب.

ب- النكو�س:
كو�سيلة  �الن�سحاب  من  نوع  وهو  �لنكو�س  �إلى  حباط  �الإ يوؤدي  قد 
حباط، �أو يوؤدي �لنكو�س  ن�سان في �لكثير من حاالت �الإ دفاعية يلجاأ �إليها �الإ
�لغيرة،  �ل�سر�خ،  �لبكاء،  مثل  منا�سبة  غير  تكيف  �آليات  �إلى  �للجوء  �إلى 

�لعناد.
جـ - التبرير:

ما  غالبًا  �لذ�تي  و�لنقد  و�لتاأنيب  �للوم  من  �لذ�ت  �أجل حماية  من 
يلجاأ �لمقاتل �إلى �لحيلة محاواًل تقديم �أ�سباب قد تبدو منطقية لت�سويغ مثل 
هذه �لحاالت، هروبًا من �العتر�ف بحقيقة �لخطاأ و�لف�سل �لذي وقع به، 
مكانات �أو  كاأن يبرر قائد �لت�سكيل �أو �لوحدة �لف�سل �لذي وقع فيه بنق�س �الإ

عدم تعاون �أفر�د ت�سكيله �أو وحدته.
�سقاط: د- الإ

خرين،  �لفرد على �الآ �لموجودة لدى  �ل�سلبية  �إ�سفاء �ل�سفات  وهو 
�لمثال:  �سبيل  على  بها،  �أنت  تتميز  �سلبية  ب�سفات  خرين  �الآ ت�سف  كاأن 
خرين بالر�سوة، و�لمتاآمر ي�سف  �لقائد �أو �لمقاتل �لمرت�سي تجده يتهم �الآ

خرين باأنهم متاآمرون. �الآ
مثل  �لحروب  ب�سبب  تن�ساأ  �لتي  مر��س  و�الأ �لم�ساكل  بع�س  هناك 
ع�ساب �لحرب، كاأن ي�ساب �لمقاتل بالقلق، �لمخاوف، �لحاالت �له�ستيرية، 
�سابات �لتي تقع  ب�سبب �سدمة �لمعركة، �سدمة �لقنبلة، �لق�سف �لجوي، �الإ



211
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

ـ �نقطاع و�سائل �الت�ساالت و�لدعم  �سر  مع زمالئه مثل �لقتل، �لجرح، �الأ
هل ـ زيادة حدة �ل�سر�ع لدى  و�لمو�د �لغذ�ئية، �لتغيب لفترة طويلة عن �الأ

�لمقاتلين من حيث �لت�سحية و�ال�ستمر�ر في �لمعركة �أو �لهروب منها.
�لقدرة  فقد�ن  عليه  يترتب  �لمقاتلين  لدى  و�لقلق  �لخوف  زيادة   -
�ل�سديد  و�لفزع  و�لتذكر  �لتركيز  �سعوبة  �لغ�سب،  و�سرعة  �ل�سيطرة  على 

حالم �لمزعجة و�الرتباك وفقد �لحركة و�لتخ�ّسب. �الأ
�لغثيان،  �ل�سهية،  فقد�ن  �إلى  توؤدي  ج�سمية  نف�سية  �إ�سطر�بات   -

�سهال، �سرعة دقات �لقلب، ��سطر�بات �لتنف�س. �الإ
- هذ� يتطلب عالجًا لمو�جهة هذه �لم�ساكل وهذه �لعالجات يجب 
كافة  مو�جهة  من  �لمقاتلين  لتمكن  وتدريبية  تعبوية  بر�مج  عبر  تقدم  �أن 
عد�د �لمعنوي �لجيد  مر��س وعدم �لخ�سوع لتاأثيرها، فاالإ هذه �لعيوب و�الأ
باأن يمكن �ساحبها من  �لكفيل  �ل�سليمة هو  و�لعقيدة  يمان  �الإ �لمبني على 

مان باإذن �هلل. مر��س و�لم�ساكل و�لو�سول �إلى بر �الأ مو�جهة كل هذه �الأ
خام�ساً - بناء العقيدة الجهادية:

ت�ساهم عدة عنا�سر �أ�سا�سية في بناء عقيدة موؤمنة �سلبة متما�سكة 
ومن �أهم هذه �لعنا�سر:

�أواًل: �لطاعة
نَّ  ِبُرو� �إِ َه َوَر�ُسوَلُه َوَل َتَناَزُعو� َفَتْف�َسُلو� َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َو��سْ َو�أَِطيُعو� �للَّ

اِبِريَن� َه َمَع �ل�سَّ �للَّ

نفال )46(�الأ
كفر(.  وقتاله  ف�سوق،  �لم�سلم  )�سباب   :)( �لنبي  �أن  قال 
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�لبخاري
عن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما »عن �لنبي )( قال: )من 

حمل علينا �ل�سالح فلي�س منا(.«�لبخاري
عن �أبي هريرة )(: عن �لنبي )( قال: »من �أطاعني فقد 
�أطاعني،  مير فقد  �أطاع �هلل، ومن ع�ساني فقد ع�سى �هلل، ومن يطع �الأ

مير فقد ع�ساني« �لبخاري ومن يع�س �الأ
مام علي )( ))ال ر�أي لمن ال يطاع(( قال �الإ

�لجميع  �هلل،  في  �أخوة  خوة  و�الأ �سالم،  �الإ رباط  هو  �لجماعة  رباط   -
متر�بطون متما�سكون بالعروة �لوثقى ال �نف�سام لها، فلوال هذ� �لرباط 
لما كانت وحدة �لقيادة. فالم�سلم �أُمر بعدم نزع �ليد من �لطاعة �أو �سق 

ع�سا �لجماعة.
�لطاعة تتحقق باإح�سا�س �لمقاتل بالفخر و�لعزة و�لتقدير و�ل�سعور باأنه   -
باأنه  �لم�ساعر  تلك  وفق  معه  �لتعامل  قادته  وعلى  �ل�سفات  يملك هذه 
و  �لمقاتل  بين  �لتعامل  ذلك  �لتعامل  تر�سيخ هذ�  ويجب  �لنف�س  عزيز 

يمان. قائده، من هنا تتحقق �لطاعة �لمبنية على �لقناعة و�الإ
�لطاعة  على  �لح�سول  �أجل  من  وينوعه  �أ�سلوبه  يلطف  �أن  �لقائد  على   -
�للبقة  �ل�سيا�سية  �ساليب  �الأ كل  ي�ستخدم  و�أن  و�مر  لالأ و�ال�ست�سالم 
فعال و�ل�سفات �لجيدة و�ل�سيئة لينجح �أمام  قناع و�لمقارنة بين �الأ و�الإ

جنوده.
متالزمتان  و�لجماعة  فالطاعة  �لطاعة  يحقق  �لجماعة  روح  تحقيق   -

متالحمتان. 
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�لطاعة �أهم دعائم �الن�سباط، ترتبط �رتباطًا وثيقًا بالقيادة ل�سالح   -
�لجماعة.

»نحن نعمل في جماعتنا بو�جبنا وال نعمل بقناعتنا فقط«  -
له على ح�ساب  لتحقيق مجد ذ�تي  خرين  �الآ �أن يخ�سع  كل من يحاول   -
ُيطاع  �أن  يمكن  ال  �سيء  وقائد  �سريف  غير  رجل  فهو  �لعام  �لو�جب 

جيدً�.
ي�ستطيع �لقائد �أو �لحزب �أو �لجماعة فر�س �لطاعة و�إخ�ساع �لجماعة   -
لن  �لفكرية  �لتاأثير�ت  هذه  ولكن  معينة،  �أفكار  على  �عتمادً�  بالقوة 
ت�سمد و�سرعان ما تنتهي، فالموؤثر�ت �لدينية �لعقائدية هي �لتي تر�سخ 

في �لنفو�س جذورها.
تو�زنها  �لجماعة  يفقد  عمل  �أي  جها�س  الإ �لجهود  كل  بذل  مطلوب   -

وتما�سكها مهما كان هذ� �لعمل، ع�سيان، تمرد، �ن�سقاق... �لخ.
عدم �اللتز�م بالطاعة يوؤدي �إلى:-

اأوًل: تفكك الجماعة: 
عن  و�النحر�ف  و�لفرقة  للهوى  مدخٌل  بالطاعة،  �اللتز�م  فعدم 
�لمتمثلة  �أهد�فهم  يحققو�  باأن  �لجماعة  لمخالفي  ي�سمح  هذ�  �لهدف، 

تي: باالآ
��ستقطاب عنا�سر د�خل �لجماعة للعمل معهم.  -1

و�سرب  �أفر�دها  بين  �الن�سجام  عدم  من  حالة  وخلق  �لجماعة  تفتيت   -2
وحدة �لجماعة.

فكار و��سطر�بها و�إيجاد حالة من �النق�سام بين �أبناء �لجماعة  بلبلة �الأ  -�
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حول �أفكارهم و�أهد�فهم.
قادرة  وغير  عاجزة  �لقيادة  ت�سبح  �أن  �أي  و�لتحكم  �ل�سيطرة  فقد�ن   -4
عن  �لقيادة  وف�سل  �لجماعة  �أفر�د  على  و�أو�مرها  هيبتها  فر�س  على 

�لقاعدة.
و�مر و�لمو�ثيق و�لعهود  قيام بع�ٍس من �أبناء �لجماعة باأعمال تخالف �الأ  -5

�لتي يتم�سك بها �لقائد وتلتزم بها �لجماعة.
ثانياً: اأثر عدم اللتزام بالطاعة في اأوقات الخطر والتهديد:

�إلى �لقيام باأعمال مخالفة وخا�سة  عدم �اللتز�م بالطاعة �سيوؤدي 
في �أوقات �لخطر و�لتهديد مثل:

و�مر و�لع�سيان. �لتذمر ورف�س �الأ  -1
�لعزوف عن �لقتال و�الكتفاء بتاأمين �لنف�س.  -2

�لتحري�س على �ال�ست�سالم وترك �ل�سالح.  -�
�لفر�ر من �لقتال.  -4

عدوى �لهروب وترك �لمعركة قد ي�سيب عددً� كبيرً� من �لمقاتلين.  -5
ثالثاُ النتائج المترتبة عن هروب المقاتلين وعدم اللتزام بالطاعة:

�لفو�سى و�الرتباك بين �سفوف �لمقاتلين.  -1
حرمان �لجماعة من تحقيق �أي �إنجاز �أو ن�سر.  -2

عدم �اللتز�م بالطاعة يوؤدي �إلى حاالت هروب و�ن�سحابات غير منظمة   -�
فيقع �لمقاتلون فري�سة للقتل باأعد�د كبيرة.
حتمية �لخ�سارة و�لهزيمة وما يترتب عليها.  -4

�أخيرً�: �لمن�سقون عن �لجماعة عندهم قابلية عالية لالن�سقاق على 
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�أنف�سهم، و�سرعة ت�سرذمهم، �أمثال �لخو�رج و�لتكفيريين، وكل من ي�ستهين 
بدور وفعالية وتاأثير �لجماعات وي�سرب عر�س �لحائط بكل ذلك، ويخرج 
مغردً� خارج �ل�سرب »لن ينال �إال مزيدً� من �ل�سقاق و�لفرقة له ولمن معه، 

هذ� من ِعبر �لما�سي و�سنن �هلل في خلقه«.
علينا تح�سين �لجماعات بمزيد من �لوعي وتر�سيخ �لقيم �لدينية 
�لر�أي على ح�ساب �سو�بية  �لتع�سب وفر�س  بعيدً� عن  �ل�سمحة  �لو�سطية 

�لفهم و�لت�سور �لديني �ل�سليم.
غياب �لطاعة يفرق �لجماعة )�أكبر مثال على �لخروج عن �لطاعة 

)( وتفرق �لجماعة هو �لردة بعد وفاة �لر�سول
�سا�س  �الأ �لمبد�أ  هذ�  بدون  �لقوية  و�لدول  �لجماعات  تبنى  فال 
و�لحا�سم، تعطي �ليوم �لنظم �لحديثة �هتمامًا كبيرً� باالن�سباط لما فيه 

ن�سان �ل�سليمة. م�سلحة �لفرد و�لجماعة وهذ� مبعٌث للطاعة وفطرة �الإ
ثانياً: الن�سباط

كل ت�سكيلة ع�سكرية ت�سقط فري�سة �لذعر، فتفقد كل �سلة بال�سبط 
و�لنظام، ومن ثم تتحول �إلى ما ي�سبه �لقطيع �لمرتعب �لذي بال ر�ع، وما 
ول وهلة، لكن  من �إن�سان �سليم �لعقل �سحيح �لفكر �إال ويتعر�س للخوف الأ
على  �ل�سيطرة  في  ت�ساعد  �لعالية  و�لمعنويات  �لجيد  �الن�سباط  حا�سل 
ح�سا�س به، وذلك بفعل �لم�ساعر �لنبيلة �لمكت�سبة، م�ساعر  �لخوف فور �الإ
و�العتز�ز  �لعز  �أحا�سي�س  تاأثير  �أي�سًا  و�لوالء،  و�ل�سجاعة  للو�جب  �لتفهم 
من قبل كل فرد تجاه وطنه، ومن وحدته و�سخ�سه، �لخوف �سعور �إن�ساني 
ي�سترك فيه �لب�سر دون ��ستثناء. وهو مالزم لغريزة حب �لبقاء، و�لجندي 
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�لممتاز في �لت�سكيلة �لممتازة ومع �ل�سباط �لممتازين، ي�ستطيع �لتغلب كل 
مرة على �لخوف من �لموت باأيدي �لعدو، وذلك ب�سرورة �أكثر خوفًا على 
نف�سه من �سوء �ل�سمعة و�الحتقار، ومما قد تتعر�س له �لت�سكيلة �لجماعية 

من �أخطار �أو تجريح و�نتقاد.
يكون  في حاالت  �لعدوى  توؤثر هذه  ما  و�أكثر  فتاكة،  �لخوف عدوى 
�لمقاتل فيها منعزاًل نتيجة عملية �لتفاف �أو تطويق يقوم بها �لعدو �أو �إهمال 

قيادته له كتركه في �لمعركة بدون �أي �ت�سال ودعم. 
�الن�سباط في حالتنا �لجهادية يفر�سه كل فرد على نف�سه، طو�عية 
�سا�س، فاإن با�ستطاعة  وباختياره، وعندما يقوم �الن�سباط على مثل هذ� �الأ
�لمقاتلة،  على  تحمله  �لتي  �سباب  �الأ تمامًا  يتفهم  �أن  جهادي  محارب  كل 
و�مر، و�لتقيد بالنو�هي و�لتعليمات، هذ�  وعلى �إطاعة �لروؤ�ساء، وتنفيذ �الأ
�الن�سباط �لجهادي م�سدٌر عظيٌم للطاقة، و�لقدرة، و�لحيوية، و�لمعنوية 
في قو�ت �لحركة �لجهادية، وهو �الن�سباط �لوحيد من نوعه، �لذي ي�ستطيع 
فر�د على �أ�س�س �سالحة ورو�بط متينة  بكل تاأكيد تقييم عالقات �لقادة باالأ

مثمرة.
ن  الأ �سهاًل،  �أمرً�  لي�س  �لع�سكرية  �لت�سكيالت  في  �الن�سباط  فغر�س 
�لطاعة  على  تنطوي  معقدة  �جتماعية  عملية  ي�سكل  ذ�ته  بحد  �الن�سباط 

�لتلقائية و�إتباع �ل�سلوك �لمنا�سب في ظل مختلف �لظروف و�لحاالت.
ت�سكيل  �أي  �أبناء  على  باالعتماد  جديرً�  �الن�سباط  يكون  �أن  يجب 
ع�سكري في �أي معركة مع عدم �الرتباط بالمعاملة �لقا�سية، فعلى �لعك�س 
رجح �أن تدمر هذه �لمعاملة ت�سكياًل ع�سكريًا بداًل من �أن ت�سنعه،  فمن �الأ
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�ساليب  و�مر باأ�سلوب معين، �لمهم �أن هذه �الأ من �لممكن بث �لتعليمات و�الأ
ي�سعر  �لذي  فال�سخ�س  لقادته،  بالطاعة  �سعورً� عظيمًا  �لمقاتل  لدى  تبث 
خرين هو ذلك �ل�سخ�س �لذي ي�سعر باحتر�م  بالو�جب و�الحتر�م نحو �الآ
خرين لنف�سه، فالعالقات تتطور وتتعاظم بتبادل �لم�ساعر �ل�سادقة بين  �الآ

من يعمل بها.
• تعريف:

�الن�سباط هو حالة عقلية ومقد�ر من �لتدريب �لذي يجعل �لطاعة 
و�ل�سلوك �ل�سليم �أمورً� غريزية لدى �لمقاتلين تحت مختلف �لظروف.

اأوًل - اأهمية الن�سباط:
للقتال،  موؤهل  �لمقاتل  يكون  ال  دونه  ومن  �لجندية  �أ�سا�س  �الن�سباط   -1
�أو�مر  عن  ي�سدر  ما  لكل  و�لتنفيذ  و�الإخال�س  �لطاعة  هو  �الن�سباط 

�لقيادة بال تو�ن �أو تردد.
�الن�سباط �لع�سكري لم يعد في �سلب �لجماعة كما كان �سابقًا بل في   -2

�سلب كل فرد.
�الن�سباط �أ�سبح د�فعًا ذ�تيًا مبنيًا عن قناعة و�إيمان ولي�س على �لقهر   -�

و�لطاعة �لجبرية �لعمياء.
�الن�سباط هو �أ�سا�س �لعد�لة في �لمعاملة فالجندي ال يكترث ل�سر�مة   -4
بالعدل  �لجميع  على  و�لنظام  �لقانون  ي�سري  �أن  �سرط  على  �لقانون، 

ن�ساف و�لم�ساو�ة وبالمنطق �لذي يقبله �لعقل �ل�سليم. و�الإ
لحالته  �الرتياح  باالرتياح،  �لجندي  �إح�سا�س  في  ي�ساهم  �الن�سباط   -5
ح�سا�س باالرتياح ياأتي مح�ساًل للعناية �لتي يتلقاها  �لمادية خا�سة، �الإ
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بالماأكل، �لملب�س، �ل�سكن، عناية طبية..
�الن�سباط يعطي �أولوية الحتر�م كر�مة من نكلفه بالقيام بمهمة �سريفة   -6
مر  �الأ هذ�  �أن  يعلم  وهو  لجنده  مر  �الأ يعطي  �لذي  �لقائد  �لقتال،  مثل 

يتعذر تنفيذه فهو قائد بائ�س.
يطيع  ال  و�أنظمة،  وقو�نين  وعموميات  �أ�س�س  �إلى  يخ�سع  �الن�سباط   -7

�لجندي في �لجي�س قائده لكنه يطيع و�جبه وند�ء �لخدمة.
�لتدريب �لم�ستمر يحول �الن�سباط من عادة �إلى قناعة وممار�سة.  -8

�الن�سباط يفقد قيمته �إذ� خ�سع �إلى �ال�ستبد�د وفر�س �إر�دة �لم�سوؤول   -9
على �إخو�نه و�إذ�بة �سخ�سياتهم، »�لعبد �لذليل �ساحب �لنف�س �ل�سعيفة 
حر�ر  �الأ �لرجال  هم  يقاتل  �لذي  �لحرب،  في  ينت�سر  وال  يقاتل  ال 

�لمن�سبطون«.
10- �الن�سباط يميز �لجماعات �لمتما�سكة �لقوية عن �لجماعات �لغوغائية، 

�أو �لفو�سوية.
ن�سان على �لتقيد  11- �الن�سباط هو �لقوة �لمعنوية و�لمادية �لتي تحمل �الإ
و�لق�سر،  كر�ه  �الإ �أو  و�الختيار  و�لر�سى  �لح�سنى  خالل  من  بالنظام 
�لتربية  ت�ساعد  وقد  �الن�سباط،  لقيام  ولى  �الأ �لو��سطة  فالق�سا�س هو 
كر�ه  �إلى �الإ �إلى �لعقاب، �أي  و�لمكافاآت على �لتقليل من فر�س �للجوء 

ولكن ال يمكن �أن تحل مكانه، و�أن ال تكون عذرً� لال�ستغناء عنه.
12- يجب �أن يكون �الن�سباط �سارمًا، و�أن يفر�س �لق�سا�س ويطبق وفق 
نظمة و�لقو�نين �لمرعية، لكن بعد�لة وبال تحيز �أو محاباة، كل تهاون  �الأ
في �سوؤون �الن�سباط هو حتمًا �إخالل بالنظام وخطوة مبا�سرة في طريق 
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�إف�ساده وتخريبه.
و�لتي  �ل�سخ�سية  �لمقاتل  ب�سالمة  �الهتمام  �إلى  يقود  �الن�سباط   -1�
تتطلب من قيادته �أن تر�سله �إلى �لمعركة مجهزً� �إلى �أق�سى ما يمكن 

من حظوظ �لن�سر و�لبقاء على قيد �لحياة.
ثانياً - مبادئ غر�س الن�سباط عند المقاتلين

خلق �الن�سباط و�الن�سياع و�المتثال لدى �لمقاتلين �إحدى �لم�سوؤوليات   -1
�لرئي�سية للقادة.

�لتفاعل بين �لقادة و�لمروؤو�سين �لقائم على �الحتر�م �لمتبادل و�لقيم   -2
�أفر�د  لدى  �الن�سباط  خلق  في  �لرئي�سية  �لعو�مل  �أحد  خالقية  �الأ

�لت�سكيالت �لع�سكرية.
�إعطاء �لمقاتلين حقهم في ممار�سة �لم�سوؤولية وفق �سو�بط محددة،   -�

ينمي �ل�سبط و�لربط لديهم.
��ستخد�م �أ�ساليب وو�سائل �لت�سجيع و�لتعزيز و�لمكافاآت.  -4

مر ذلك وال �سيما في حاالت �لتمرد  ��ستخد�م �لعقاب عندما يتطلب �الأ  -5
و�لع�سيان و�لفو�سى.

�لعمل على جعل �الن�سباط حالة تهيوؤ و�إقناع د�خلي ذ�تي لدى �لمقاتلين   -6
ولي�س مجرد حالة فر�س �أو�مر.

على �لقائد �أن يكون قدوة في �لقول و�لفعل فال يعاقب �أحدً� على �سلوك   -7
�ل�سلوك  و  نف�سه  �لخطاأ  �لقائد  يرتكب  �لذي  �لوقت  في  �رتكبه  فعل  �أو 

نف�سه و كذلك �لفعل نف�سه.
�لمكافاآت  ي�ستخدم  مقاتليه،  مع  �لتعامل  في  �لعدل  توخي  �لقائد  على   -8
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�ل�سبط  لقو�عد  �لمخالفين  يت�ساهل مع  �أن ال  �لقائد  و�لمعزز�ت، على 
�أو  �لجرم  ح�سب  �لعقاب  �إجر�ء�ت  في  �لتباين  ير�عي  و�أن  و�لربط 

�لمخالفة.
ثالثاً: الخوف:

لي�ست �لنف�س �لقوية ملك من ال يعرف �إال �النفعاالت �لقوية؟ ولكنها 
ن�سان �سيد نف�سه تحت تاأثير �أعنف �النفعاالت  ملك من يعرف كيف يبقى �الإ

و�أ�سدها �سوءً�.
بعقيدة ثابتة و�إيمان ر��سخ تو�جه �لخوف من �لموت

ِخُروَن �َساَعًة َوَل َي�ْسَتْقِدُموَن� َذ� َجاَء �أََجُلُهْم َل َي�ْسَتاأْ ٍة �أََجٌل َفاإِ َوِلُكلِّ �أُمَّ

عر�ف: �4( )�الأ
ن�سان �أن �لحر�س على �لحياة �أو �لجبن ال يطيالن �لعمر   يدرك �الإ

جل. قد�م ال يق�سر�ن �الأ وكذلك �ل�سجاعة و�الإ
ْبُهْم  ُت�سِ ْن  َو�إِ َدٍة  ُم�َسيَّ ُبُروٍج  ِفي  ُكْنُتْم  َوَلْو  �ْلَمْوُت  ُيْدِرُكُكُم  َتُكوُنو�  �أَْيَنَما 

َئٌة َيُقوُلو� َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل  ْبُهْم �َسيِّ ْن ُت�سِ ِه َو�إِ َح�َسَنٌة َيُقوُلو� َهِذِه ِمْن ِعْنِد �للَّ

َلِء �ْلَقْوِم َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا� ِه َفَماِل َهوؤُ ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد �للَّ

)�لن�ساء: 78(
�ال�ست�سهاد �سرف و�أمل �لمجاهد فهو �لذي ي�سعى �إليه.

ِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي  ْنَيا ِباْلآَ ِه �لَِّذيَن َي�ْسُروَن �ْلَحَياَة �لدُّ َفْلُيَقاِتْل ِفي �َسِبيِل �للَّ

ِتيِه �أَْجًر� َعِظيًما� ِه َفُيْقَتْل �أَْو َيْغِلْب َف�َسْوَف ُنوؤْ �َسِبيِل �للَّ

)74(�لن�ساء 
�لخوف في �لحرب ِمعَول هدم وهزيمة يبدد في لحظة و�حدة �أجمل 



221
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

�لخطط �لع�سكرية و�أقو�ها. 
�لجبن هو �لخوف �لم�سلم به، �أما �ل�سجاعة فهي �لخوف �لمقهور.

بع�سهم  فه  ُيعرِّ وقد  �لجميع  عند  وموجودة  عامة،  ظاهرة  �لخوف 
بحالة طبيعية وغريزية تقابل �ل�سجاعة �لموهوبة، ولكنها حالة نادرة جدً�، 
بين  �لرجال. وهناك فرق  قلياًل من  ي�سمل جزءً�  �لغريزي  �لجبن  �أن  كما 

�لجبن و�لخوف �لمنطقي.
من و�جب كل قائد �أن يعلِّم جنوده كيف يتغلبون على �لخوف، وكيف ي�سيطرون 
ول لالن�سباط و�لمعنوية، فالخوف غير �لمن�سبط ي�سوق  ن �لخوف هو �لعدو �الأ عليه، الأ

�سريعًا �إلى �لذعر، �لخوف مر�س يوؤثر على باقي �لمقاتلين.
يمان �لقوي  �أخيرً�: حبك للحياة و�لخوف من �لموت ال يح�سمه �إال �الإ
يمان في نف�سك م�سكاًل قناعات وعقائد ال يمكن �أن  بالقدر وتر�سيخ هذ� �الإ

ت�سمح للخوف و�لتردد و�لهروب من �لمعركة باأن ي�سيطر عليك.
اأوًل ال�سراع مع الخوف.

�ل�سر�ع مع �لخوف يتلخ�س في ثالث نقاط: 
يوؤدي  �لمعنويات  و�نهيار  و�ل�سعف  �لقوى  �إلى تدهور  يوؤدي  �لبقاء  حب   -1

�إلى �ال�ست�سالم �أو �لفر�ر.
�لوفاء بالو�جب ـ يحارب ب�سجاعة و��ستب�سال ال يبالي �لموت.  -2

يقف على مفترق طرق يمنعه حب �لبقاء من �لتقدم و�سميره يمنعه من   -�
�لفر�ر )يوؤدي �إلى حالة ع�سبية »ع�ساب �لحرب«(.

ثانياً مواجهة الخوف:
وتبد�أ  �لمقاتلين،  لدى  �لخوف  م�ساعر  تتحفز  �لمعركة،  بدء  مع 
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يبد�أ  وهنا  �لمعركة،  وترك  �لهرب  على  �إياهم  م�سجعة  د�خلهم  بالتفاعل 
�ل�سر�ع بين �لغر�ئز و�لمبادئ عند كل مقاتل ويمر هذ� �ل�سر�ع بمر�حل 

نذكرها:
تحفيز �لمبادئ: �لمبادئ وحدها من يكبح �ل�سعور بالخوف �لذي ي�سيب   -1
�لطموح  ل  ُيفعِّ فالمبد�أ  �لمعركة،  من  ولى  �الأ �للحظات  في  �لمقاتلين 
و�لقيم �لنبيلة و�لطموح و�لقيم �لنبيلة تحفز�ن �لقادة و�لجند لتحقيق 

�لن�سر.
ذكاًء  تتطلب  و�ل�سدمة  �لخوف  لحظات  في  �لنف�س:  على  �ل�سيطرة    -2
�لتي ال تفقد تو�زنها  �لنف�س  �لقوية هي  خا�سًا يت�سف بالقوة )�لنف�س 

حتى في �أعنف حاالت �لغليان(.
ر�دة لل�سدمة، �أي و�سع حد لحالة �لهلع و�لخوف  �لحزم: هو مقاومة �الإ  -�

لكي تتوقف وننتقل لحالة �ل�سمود.
�ل�سمود: يحمل في طياته معنى �لمدى و�ال�ستمر�ر، وهو �أنك تزن كل   -4
�لخيار�ت �لمتناق�سة و�لمتفاعلة �لتي تظهر �أمامك معبرًة عن حاالت 
�لقائد  �أن  �إال  و�لمقاتلين  �لقادة  ت�سيب  �لتي  و�لتردد  و�لخوف  �لقلق 
و�لمقاتل �ل�سجاع �ساحب �لتجربة و�ساحب �لمبد�أ هو من يزن ويح�سم 

خيار�ته ليقرر �لبقاء و�ل�سمود في �لمعركة.
�لدو�فع  تكتفي  ال  و�لتردد عندما  �ل�سك  �إبعاد خطر  �لت�سميم: مهمة    -5
لتوجيهنا �لوجهة �ل�سحيحة، و�النتقال من حالة �لبقاء �إلى حالة قبول 

�لمو�جهة و�ال�ستعد�د لها.
�أم  كانت  نف�سية  كافية،  دو�فع  بتاأثير  �لمرء  عمل  �إذ�  مالحظة: 
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مو�سوعية، نبيلة �أم تافهة، فال مبرر للتحدث عن �لت�سميم.
�لذكاء،  ثمار  من  ثمرة  �ل�سك  حالة  على  يتغلب  �لذي  �لت�سميم 
قد�م �سرورة و�عية  فالت�سميم ال ينبثق �إال من عمل �لذكاء �لذي يجعل �الإ
ن�سان،  �الإ خوف  يقهر  �لذي  �لذكاء  توجيه  عن  ناجم  �إنه  ر�دة،  �الإ ويحدد 

ويتغلب على تردده ونقاط �سعفه.
قد�م و�ل�سجاعة: كمر�حل نهائية في مو�جهة �لخوف �سنتحدث عنهما  �الإ  -6

في �لفقرتين �لر�بعة و�لخام�سة.
قدام: رابعاً: الإ

كل  لعمل  يكفي  ال  قد�م  �الإ ولكّن  قد�م  باالإ �سيء  كل  نبد�أ  �أن  يمكننا 
ن هذ� يعني �أي�سًا �أن  �سيء، ال يمكن مقارنة �لعتاد بالمعنويات فهذ� عبث، الأ

�لقوى �لمعنوية ال حاجة لها �إلى �لعتاد.
في  قائد  �أو  مقاتل  كل  بها  يت�سم  �أن  يمكن  ف�سيلة  �أف�سل  قد�م  �الإ  -1

�لمعركة.
قد�م هو ترجمة حقيقية لل�سجاعة. 2-  �الإ

قد�م يقف وجهًا لوجه �أمام �لحيطة و�لحذر �لمبالغ بهما. �-  �الإ
�أ�سو�أ  �لنف�س  تقتحم  �لب�سرية  �لنف�س  في  �لنبيلة  �لدو�فع  بف�سل    -4

�لمخاطر.
فقد�ن  من  نوع  هو  �لجبن  ن  الأ �لجبن،  �أمام  تفوقًا  �أكثر  قد�م  �الإ يبدو    -5

�لتو�زن.
قد�م يتر�جع عندما ي�سطدم بالعقل �أو �لحذر �لو�عي. 6-  �الإ

قد�م بالتفكير  7-  كلما �رتفعت �لرتبة �أ�سبح من �ل�سروري �أن يتر�فق �الإ
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ن �رتفاع �لرتبة يزيد  قد�م عقيمًا �أو جموحًا �أو �أعمى، الأ لكي ال ي�سبح �الإ
خرين. من �سرورة �لحفاظ على حياة �الآ

قد�م  قد�م �لطائ�س مقبول ولكن �الإ ال يجوز �زدر�ء �لعمل �لجريء، �الإ  -8
يرف�س  كما  للعقل  �الحتكام  يرف�س  �لذي  هو  و�لخطير  �لمرفو�س 
ومحا�سبته(  )منعه  بها  وي�ستهتر  منه  �أعلى  ل�سلطة  بازدر�ء  �لخ�سوع 
�لطاعة  �لخروج عن  �لمقد�م في محظور كبير وهو  �لمقاتل  يقع  وهنا 
و�أو�مر قادته ليعالج م�سكلة �سغيرة ليقع في م�سكلة �أكبر، هنا نوؤكد على 

�أهمية هذه �لمقولة �لتالية: »ال �سيء في �لحرب �أهم من �لطاعة«.
�إقد�م �لقائد ميزة من �لمطلوب �لبحث عنها و�لتركيز عليها �أكثر من   -9

�لجنود.
10- مع �رتفاع ت�سل�سل �لرتب تحل �سفات �أخرى عند �أ�سحاب هذه �لرتب 

قد�م.  مثل: �لفكر و�لذكاء وفهم �لعمل كاأولوية عن �الإ
قد�م مبدعًا ومحققًا  قد�م بالفكر و�لفهم كلما كان �الإ 11- كلما �رتبط �الإ

للنتائج �ل�سحيحة.
و�أي  قد�م  �أو �سابط ممتاز ال يت�سف باالإ �أن يكون قائد  �لمحال   12- من 

قائد �أعلى ال يتمتع بهذه �ل�سفة ال يمكن �أن يكون قائدً�.
�لمو�هب  �لذي يحد من  �ِل�سلم  ـ  �لعبقرية  قد�م تزيد من قوة  �الإ �1- قوة 
بدون  تحقق  قد  مجد  هناك  لي�س  ـ  ح�سنًا  �سيئًا  لي�س  �ل�سعور  وي�سعف 

�سالح.
�أن  �لنجدة،  ياأمل  وال  م�سدودة،  طريق  في  نف�سه  يجد  من  كل  14-على 
�ل�سجاع  �إليه  يلجاأ  ما  �آخر  فهو  �لمعنوي،  �لتفوق  في  �آماله  �آخر  ي�سع 
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قد�م �لكبير حكمة كبرى ـ وهو  و�ساع �ليائ�سة، وعليه �أن يعتبر �الإ في �الأ
ي�ستطيع مع ذلك �للجوء �إلى حيلة جزئية ـ فاإذ� لم ينجح كانت نهايته 

�لمجيدة منطلقًا لبعثه في �لم�ستقبل.
خام�ساً: ال�سجاعة:

وف�سيلة  مك�سب  فهي  �ل�سجاعة  �أما  طبيعي،  فطري  �سعور  �لخوف   -
�لقوى  �أبدً� عملية  نفهم  �أن  �ل�سجاعة ال يمكن  ننكر  �جتماعية وعندما 

�لمعنوية في �لحرب.
غير  كاأنه  يعمل  �لذي  ذلك  بل  يخاف،  ال  �لذي  �ل�سجاع  �لرجل  فلي�س   -

خائف.
و�لتحكم  �لخوف  على  �ل�سيطرة  و�لجند  �لقائد  عند  تعني  �ل�سجاعة   -

فيه.
قليل من �لنا�س يولدون �سجعانًا، ومعظم �لنا�س ي�سبحون �سجعانًا تحت   -

تاأثير توجيه ح�سن. 
�لتي  �لم�سوؤولية  �أمام  و�سجاعة  �سخ�سية  �سجاعة  نوعان  �ل�سجاعة   -

تحكمها قوة خارجية �أو قوة د�خلية هي �ل�سمير.
هناك فئة من �لمقاتلين قادرون على �لت�سحية باأنف�سهم بعد فقد�نهم   -
ن �لبطولة هي ��ستمر�ر �ل�سجاعة رغم كل �لظروف  مل. هوؤالء �أبطال الأ �الأ

غير �لمالئمة.
�لت�سحية مجدية،  كانت  �إذ�  ُيعّر�سها  للموت  نف�سه  �لمقاتل  �س  يعرَّ �إذ   -

مل يولد �لعمل. ويذهب �لمقاتل للمعركة من �أجل �لن�سر. و�الأ
نه يتفاعل مع مبادئه وهو  �لجندي �لمجرب، هو من ال يهاب �لموت الأ  -
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يجابية �لتي يوؤمن بها. �لذي ح�سم ق�سية �لموت بالقدرية �الإ
�سعث بن قي�س في معركة �لقاد�سية »يا مع�سر �لعرب �إنه ال ينبغي  قول �الأ  -
�لدنيا،  �أنف�سًا عن  �أ�سخى  وال  �لموت،  على  �أجر�أ  �لقوم  هوؤالء  يكون  �أن 
�لكر�م،  �أماني  فاإنه  �لقتل  من  تجزعو�  وال  والد،  و�الأ زو�ج  �الأ تناف�سو� 

ومنايا �ل�سهد�ء.
�لحرب مجال �لخطر، �ل�سجاعة �إذن �أ�سمى �لف�سائل �لحربية.  -

�لكبيرة  ر�دة  و�الإ �لجهد  بذل  �لقائد  من  ت�ستدعي  ال  �لجند  �سجاعة   -
للو�سول �إلى �لهدف.

ر�دة عند �لجند ياأتي دور �لقائد  �أما عندما تتر�جع �ل�سجاعة وت�سعف �الإ  -
و�سجاعته وهيبته للتاأثير على �لجند.

فالخطر هو �لعن�سر �لذي تتحرك من خالله ن�ساطات �لحرب، وتبرز   -
�أن تقترن  �ل�سجاعة، و�ل�سجاعة ممكن  ن�سّميها  في �لحرب قوة �سامية 
�سيئان  و�ل�سجاعة  �لح�ساب  �أن  من  �لرغم  على  �لر�سين،  بالح�ساب 
قد�م و�لجر�أة لي�ست كلها  �أما �لج�سارة و�لثقة بالنجاح، و�الإ مختلفان، 

�سوى تعبيٍر عن �ل�سجاعة.
�أخيرً�:

�ل�سجاعة مرتبة �أولى من ف�سائل �لقائد �لحربية، »ُمولتكه«)22( ليعلم 
�لقادة كيف يموتون البد لهم �أن ي�سربو� �لمثل، �أي �أن يتعر�سو� للموت مع 
�ل�سجاعة  �لخطر،  �ساعة  في  للقائد  ت�سخ�س  �لجنود  عيون  �إن  جنودهم، 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  �سجاعة  بدنية،  ال  معنوية  �سجاعة  هي  للقائد  �لمطلوبة 

 22
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�لحا�سمة.
�ساد�ساً - العقيدة الع�سكرية ل�سرايا القد�س:

�أر�سية،  قو�عد  )نفق،  و�لت�سليل  و�لتمويه  لالختفاء  ر�س  باالأ �الحتماء   -1
ر�س و�لتمويه(. خنادق، �ال�ستفادة من �الأ

�عتماد حرب �لمدن و�ال�ستفادة منها في عمليات دفاعية هجومية.  -2
�عتماد �لعمل �ال�ست�سهادي.  -�

�إد�مة مدة �ال�ستباك و�ال�ستفادة من عامل �لزمن.  -4
بحرّية خا�سة ذ�ت قدر�ت  و�أ�سلحة  قو�ت  �متالك  نعمل على  �أن  يجب   -5

ومهار�ت فنية بحرية عملياتية.
مني. تعزيز �لعمل �الأ  -6

�عتماد �لحرب �لنف�سية.  -7
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المجموعة

�لمدجج  �لعدو  هذ�  من  و�لمت�ساعد  �لمتو��سل  �لتهديد  طبيعة  �إن 
�أن  علينا  يحتم  و�لتطور  �لفعالية  �لفائقة  و�لتجهيز�ت  و�لعتاد  بال�سالح 
نقاتل هذ� �لعدو باأ�سلوب فاعل يقلل من خ�سائرنا، ويعطينا هام�سًا للحركة 

ف�سل. و�لمناورة و�لقتال �الأ
�لمجموعة هي �لن�سق �لذي ن�سعى لتثبيته وتعزيزه كنو�ة �سلبة ُتبنى 

جيدً� وبحر�ٍس وجديٍة، ومجهود.
�نتماء �أفر�د �لمجموعة �لحديثة لمجموعاتهم �نتماء كبير، يد�فعون 
وتقاتل  �لقائد،  لهم  يبينها  كما  �أهد�فها  ويتبعون  مجموعتهم  وحدة  عن 
قتال،  �إر�دة  لديهم  بقيت  وطالما  �أحياء  قادتها  بقي  طالما  �لمجموعة 
فر�د  فال�سعور بوجود تهديد �أو خطر خارجي يهدد �لمجموعة، يزيد والء �الأ

�إلى �لمجموعة.
للت�سكيالت،  �سلبة  كنو�ة  و�عتمادها  �لمجموعات  هذه  بناء  علينا 
و�اللتز�م بكافة �لمعايير في بنائها لتكوين �لنموذج �لمحتذى و�النطالقة 

�ل�سحيحة لبناء �أكبر ج�سم قوي.
ينتمون،  و�إليها  يقاتلون،  فيها  لمقاتليها،  حا�سنة  �لمجموعة 
م�ساعرهم متجان�سة، ورو�بطهم قوية متما�سكة، تتقارب وتقوى عالقاتهم 

و�أحا�سي�سهم عند �لخطر وفي �لحرب.
�ن�سجام مقاتلي �لمجموعة مع بع�سهم بع�سًا ي�ساهم في رفع �لروح 
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و�لمن�سجمة  �لمتما�سكة  �لمجموعات  وُتظهر  �لقتالية،  و�لقدرة  �لمعنوية 
�سجاعة و�سمودً� �أكبر من �لمجموعات غير �لمن�سجمة وغير �لمتما�سكة.

هذه  فتنظيم  �لخا�س،  دوره  مقاتل  كل  يلعب  �لمجموعات  د�خل 
�لمجموعة مرن، �أع�ساوؤها مدربون على �لتعاون وت�سجع فيهم روح �لمبادرة 
و�لذكاء، وعنا�سر �لقيادة يتعلمها �لجميع و�إذ� �أ�سيب �لقائد فاإن قادة جددً� 
ربما لم تكن مو�هبهم ظاهرة �سيظهرون وياأخذون �أماكنهم وبهذه �لطريقة 

ت�ستطيع �لمجموعة �أن تحافظ على هويتها حتى �آخر قائد محتمل.
تاأثير  تحت  و�لخ�سائر  �لقتل  د�ئرة  تت�سع  �لحديثة  �لحروب  في 
عامل �لق�سف �لمركز و�لكثيف، وتاأثير نوعية �لمو�د ذ�ت �لتدمير �لهائل 
�لم�ستخدمة في ح�سو�ت �لقذ�ئف و�ل�سو�ريخ، في مثل هذه �لحروب �لقتال 

بالمجموعة �ل�سغيرة يجنبنا �لخ�سائر �لكبيرة في �لعديد و�لعتاد.
مجموعة  باإمكان  �أ�سبح  عد�ء  �الأ وتّفوق  �لتكنولوجية  �لحرب  �أمام 

�سغيرة من �لمقاتلين �لت�سبب ب�سرر �أكبر بكثير في �لعدو.
1- تعريف المجموعة:

هي عبارة عن مجموعة من �لمقاتلين تجمعهم حالة من �الن�سجام 
متر�بطة  �سغيرة  نو�ًة  ي�سكلون  هد�ف،  �الأ وتماثل  و�لقناعات  �لم�ساعر  في 

د�خل �لت�سكيل، وتخ�سع لقو�نين �لت�سكيل و�سو�بطه.
هي �أ�سغر ت�سكيل قتالي في �لت�سكيالت �لع�سكرية.

2- مميزات القتال في المجموعة:
1. قوة �لتما�سك بين مقاتلي �لمجموعة وقائدهم.

2. �لتقليل من �لخ�سائر �لمتوقعة في �لمعارك.
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�. �لقدرة على �لمناورة و�الختفاء و�لتاأمين.
4. �سهولة �لتكوين و�لتجهيز و�النت�سار.

5. �سغر عدد �لمجموعة ي�ساعد في �سرعة و�سهولة �إمد�دها بالعديد و�لعتاد 
في �أ�سعب �لظروف.

6. �لحرب �لحديثة ت�سير �إلى �أن مثل هذه �لمجموعات تكون �أكثر فّعالية.
وتحقيق  خطار  �الأ تجاوز  على  ت�ساعد  �لمجموعات  بين  �لمناف�سة    .7

هد�ف.  �الأ
3- اأهداف المجموعة

لها دور قتالي.  .1
مهام دفاعية وهجومية.  .2
�إنجاز �أهد�ف عملياتية.  .�

4- العوامل التي ت�ساعد في نجاح المجموعة المقاتلة
�لقتال يكون �سمن مجموعات متباعدة، وغالبًا ما يكونون بعيدين عن   -1
و�مر �أكثر من طاعتها ب�سكل  �أنظار �لقائد وعلى �لمجموعات ترجمة �الأ

�أعمى.
2-  �لتركيز على �للياقة �لبدنية و�كت�ساب �لمهار�ت �لع�سكرية و�ختبار�ت 

�لتحمل و�العتماد على �لنف�س.
حالة  خلق  وفي  �لمقاتلين  ن�ساط  في  هام  دور  لها  �لذهنية  �لحاجات   -�
�لذهنية  �لحاجات  تعزز  �لمقاتلين.  عند  و�لبدني  �لذهني  �لتو�زن  من 
�لقيم  وتعزيز  �لع�سكري  و�لفن  �لعلم  في  معارف  �لمقاتلين  باإك�ساب 

و�الهتمام بالتعبئة �لمعنوية.
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كل، �لم�سرب، �لملب�س، �لتدريب �لذي  تعزز �لحاجات �لبدنية،تاأمين �الأ  -4
يركز على تنقية �لبدن وتقويته.

�إبعاد �لعنا�سر غير �لمنتمية من تركيب �لمجموعات و�لت�سكيالت.  -5
�لعمل �لد�ئم �لم�ستمر دون �نقطاع يبني مقاتاًل ملتزمًا جادً� وال تبنى   -6
�لمجموعات على �لفائ�س �لمتبقي من �لوقت نعطيه لبناء مجموعاتنا.

�لرجولة و�ل�سمود و�لجر�أة لمقاتلي �لمجموعة وقائدهم تحقق �لهيبة   -7
للمجموعة كذلك ي�ستمد �آمر �لمجموعة هيبته من هيبة قيادته.

�الن�سباط د�خل �لمجموعة �سلوك يحقق �ل�سمعة �لجيدة للمجموعة.  -8
و�مر مظهٌر جيٌد للقوة و�لطاعة  د�ء �لع�سكري و�الأ �اللتز�م بالتعليمات و�الأ  -9

و�الن�سباط د�خل �لمجموعات.
و�لمجموعة  بال�سالح  وثقته  �لمقاتل  معنويات  بين  �رتباط  هناك   -10

�لتي يعمل بها.
من  و�لمغادرة  �لفر�ر  �أو  �لتفلت  وعدم  بالمجموعة  �اللتز�م   -11

�لمجموعة ي�ساعد في قوة وتما�سك وتعزيز �النتماء للمجموعة.
يجابي لقائد �لمجموعة كاأن يمثل لهم �لقدوة �لح�سنة  �ل�سلوك �الإ  -12
في �ل�سجاعة و�ل�سبر و�لمهارة في �لقتال وح�سن �لخلق. هذ� �ل�سلوك 

يوؤثر في تما�سك �لمجموعة وقوتها.
�أفر�دها، هذ�  و�لقوة عند  �ل�سعف  ْب مجموعتك ح�سب نقاط  َركِّ  -1�

�لتركيب ي�ساهم في �إيجاد حالة من �لتو�زن د�خل �لمجموعة.
و�سع �لرجل �لمنا�سب في �لمكان �لمنا�سب.  -14

قوة �لمجموعة تمنحنا فر�سة �أكبر لمو�جهة عدو متغطر�س ي�سعى   -15
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لتحطيمنا.
5- معايير اختيار مقاتلي المجموعة:

هناك معايير يجب �أن نلتزم بها في ت�سكيل هذه �لمجموعة:
كثر تفاهمًا  جيال �لمتقاربة هي �الأ عمار بين �لمقاتلين. »فاالأ تقارب �الأ  .1

و�ن�سجامًا مع بع�سها بع�سًا«.
عو�مل ثقافية وفكرية ودينية م�ستركة.  .2

كثر ثوريًة وطموحًا و��ستقالاًل. �لتركيز على �ل�سريحة �لطالبية فهي �الأ  .�
منية و�سالمة �لبدن. خالقي، �لنظافة �الأ �اللتز�م �لديني و�الأ  .4

عند  و�لمهار�ت  و�لقدر�ت  �لذكاء  في  متجان�سة  �أعد�د  �ختيار  علينا   .5
بع�س �لمقاتلين و�سمهم �إلى مجموعات �سغيرة نقوم بتجهيزهم ورفع 
و�لدفاع  �لهجوم  �أعمال  على  ويتدربون  و�لتعبوي  �لع�سكري  م�ستو�هم 

كمجموعات �سغيرة لتحقيق �أهد�ف خا�سة ومحددة.
6- معوقات عمل المجموعة: 

و�سخ�سياتهم  و�لتخريب  �لعنف  نحو  ميول  لديهم  �لمقاتلين  بع�س   -1
مجموعاتهم  على  و�ل�سلوكيات  �لم�ساعر  هذه  ويعك�سون  مهزوزة، 
محاولين تحطيم كل قيمة عند غيرهم، وك�سف هوؤالء ومعرفتهم و�سل 

�أعمالهم لهو جزٌء كبيٌر من مهارة �لقائد.
��سطر�ب �لروح �لمعنوية في �لمجموعة وقت �لخطر ينعك�س �أكثر على   -2

مقاتليها.
�لحذر من �لدالل و�لمحاباة في �لتعامل مع �لمقاتلين.  -�

�إ�سغال هذ� �لوقت بمجموعة  وقت �لفر�غ يقتل نف�سية �لمقاتل، وعلينا   -4
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�لتدريب  ر�أ�سها  وعلى  و�لهادفة  و�لمتنوعة  �لمختلفة  �لن�ساطات  من 
و�أعمال �للياقة �لبدنية.

قناعة �لمقاتل �سلبًا �أم �إيجابًا بالمهمة �لموكلة �إليه توؤثر على معنوياته   -5
ومعنويات مجموعته، فالمهمة غير �لمبررة وغير �لمقنعة ُت�سعف حما�س 

�لمجموعة وتوؤثر على مقاتليها.
7- اأهمية تعزيز الالمركزية عند قادة المجموعات:

قادة �لمجموعات هم �لعمود �لفقري للت�سكيل.  -1
قادة �لمجموعات و�لف�سائل و�ل�سر�يا و�لكتائب يعرفون �أكثر من �لقادة   -2
ت�سكيالتهم،  في  و�ل�سعف  �لقوة  نو�حي  ويعرفون  جنودهم  عن  �لكبار 
�أكثر مما يتكلمو� عندما يلتقون بهوؤالء  �أن ين�ستو�  وعلى �لقادة �لكبار 

�لقادة �ل�سغار »�لميد�نيين«.
مركزية  عالقة  �لت�سكيل  مع  وعالقتها  �لت�سكيل  من  جزء  �لمجموعة   -�
�إعطاء  علينا  تفر�س  �ل�سارية  و�لحروب  �لمعارك  ولكن طبيعة  �آمرية، 
و�لحركة  �لقر�ر  في  م�ستقاًل  مركزيًا  ال  هام�سًا  �لمجموعات  قادة 

و�لمناورة.
من  لتمكنها  �لعمل  في  �لمجموعات  لقيادة  و��سعة  �سالحيات  �إعطاء   -4
�ل�سعبة  ماكن  و�الأ �ل�سعبة  وقات  �الأ في  �ل�سعبة  �لمو�قف  مو�جهة 
ن �نت�سار هذه �لمجموعات يجعلها �أقرب �إلى �لعزلة  خا�سة �لمعزولة، الأ
يتطلب  وهذ�  �أكثر،  بحرية  �لتحرك  �لمجموعة  قائد  على  تفر�س  �لتي 
�لذي يخدم  �لقر�ر  �لحرية في  بين  ليميزو�  �لمجموعات  لقادة  تدريبًا 
م�سلحة �لعمل و�لمجموعة وبين �لحرية �لتي ت�سعف �لعمل و�لمجموعة. 
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�لقتالية  بمجموعتهم  �لتم�سك  على  �لمقاتلين  ي�ساعد  �لمعركة  دخول 
هناك  تكون  �أن  ويجب  »�لميد�نيين«،  �ل�سغار  بقادتهم  وبارتباطهم 

و�مر. مقاطعة ورف�س تام �سد �لفر�ر ورف�س �الأ
�لمجموعة  يعر�س  ال  �لحرب  وقت  في  للمجموعة  �لقر�ر  ��ستقاللية   -5
للتما�سك  �أو�سع  مجااًل  يعطيها  بل  رباك،  و�الإ للفو�سى  و�لت�سكيل 

و�لحركة.
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فل�سفة القتال بالمجموعة

ول كال�سيكي، �لثاني حرب  هناك نوعان من �لقتال بالمجموعة )�الأ
ع�سابات »للمقاومة«(.

ول �لكال�سيكي فيتلخ�س في ما تم �لتطرق �إليه في هذ�  �أما �لنوع �الأ
�لف�سل من �لدر��سة عن �لمجموعة وطرق عملها، وما يهمنا هو �أن مجموعة 
ول »�لمجموعة �لكال�سيكية« لها ن�سق وت�سكيل قتالي وتركيب يختلف  �لنوع �الأ
عن �لمجموعة في �لنوع �لثاني حرب �لع�سابات،ففي كلتا �لمجموعتين �أنت 
�أمام تركيب مرن ت�ستطيع �أن تقاتل به ح�سب �لظرف و�لو�قع �لذي تتحرك 

به و�لمتاح �أمامك للقيام به و�لعمل عليه.
ول  في ظرف قتالي كقطاع غزة نحن قادرون على �لعمل بالنوع �الأ
ومناطق  �لغربية  �ل�سفة  في  �أما  �لحالية،  �لقطاع  بطبيعة  تتعلق  �سباب  والأ
48 فلي�س �أمامنا في �لوقت �لحالي �إال �لنوع �لثاني وهو ت�سكيل مجموعات 
�سغيرة منف�سلة غير مرتبطة بخيوط تو�سلها بع�سها ببع�س فتدخل هذه 

�لمجموعات في م�سمى حرب �لع�سابات »�لمقاومة«.

حرب الع�سابات
مدخل:

�إذ� حكمنا بح�سب �لتجارب �لحديثة، فاإن ن�سرً� ع�سكريًا على حرب 
بادة  �لع�سابات حقيقًة يبقى م�سكوكًا فيها، �إال �إذ� لجاأ �لعدو �إلى حرب �الإ
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�لعالمية  �لحرب  خالل  �لمناطق  بع�س  في  لمان  �الأ فعل  كما  �لجماعية، 
�لثانية.

تتوفر  ال  عندما  يهرب  �أن  لنف�سه  يجيز  �أن  يمكن  �لع�سابات  رجل 
حر�ز �لن�سر، و�أن يهاجم �أو يختبئ عندما  لديه في �لقتال فر�س جيدة الإ
ي�سبح �لتجول من عدم �لحذر، وفي �أق�سى �لحاالت يمكن له �أن يندمج مع 
�ل�سعب، وكما قال »ماوت�س تونغ«)�2( فهو من ذلك �لبحر �لذي ينبغي على 

رجل �لع�سابات �أن ي�سبح فيه كال�سمكة.
�لتي  �لمدنية،  �ل�سعبية  �لجماهير  بمعونة  يقاتل  �لع�سابات  رجل 
ت�سكل تموينه، ومنابع �إمد�ده، وم�سدر تطوعه، و�سبكة �ت�ساالته، وم�سلحة 

��ستخبار�ته، تلك �لموجودة في كل مكان و�ل�سديدة �لفعالية.
رجل �لع�سابات يتمتع بكل �لحرية �لتي يكت�سبها من �لفقر، فهو ال 
يملك �إال بندقيته وقمي�سه، ولي�س له �إال حياته ليد�فع عنها، فهو ال يحتل 
�أية �أر�س، وال يمتلك دبابة، وال يملك طائر�ت، وال يملك ت�سكيالت ع�سكرية 

كبيرة، وقو�عد ع�سكرية وم�ستودعات ال يت�سع له �لوقت لتركها على �لفور.
و�لكمائن،  �لليلية  �لهجمات  �لع�سابات:  لحرب  �لمميزة  �لتقنيات 

غار�ت �لبعيدة عن �لقو�عد �لع�سكرية. �الإ
رجل �لع�سابات يمتلك بالغالب �لمبادرة فهو يبد�أ �لحرب، ويقرر �أين 
ومتى ي�سرب، وعلى عدوه �لع�سكري �أن ينتظر م�ستعدً� لمو�جهته في كل مكان، 

وغالبًا ما يكون موقف رجل حرب �لع�سابات هجوميًا ولي�س دفاعيًا.

�أ�سهر من كتب في حرب  – 1976 ( من  تونغ: زعيم ثوري �سيني ) �189  �2  ماوت�س 
�لع�سابات و قاتل فيها و يعتبر من موؤ�س�سيها.
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�أواًل: تعريف حرب �لع�سابات: هي حرب ثورية، تجند �سكانًا مدنيين 
�لحكومية  لل�سلطة  �لع�سكرية  �لقوى  �ل�سكان، �سد  قل جزءً� من  �الأ �أو على 

�لقائمة �سرعيًا �أو �لمغت�سبة �أو �الحتالل.
هي حرب غير نظامية بين طرفين غير متكافئين.

عمال والمهام الع�سكرية لرجل الع�سابات:  ثانياً :الأ
�لعمل على ��ستنز�ف �لعدو و�إنهاكه.  -1

يعمل رجال �لع�سابات على تقوية وتنمية قو�هم �لخا�سة.  -2
�سلب �أ�سلحة �لعدو.  -�

زيادة عددهم بتطويع عدد �أكبر من �أفر�د �ل�سعب.  -4
�إيجاد تو�زن  �إلى  �أن يبتعدو� عن كل مو�جهة ع�سكرية كبيرة، وي�سعون   -5

�لقوى مع عدوهم.
6-  على رجال حرب �لع�سابات تجنب �لبحث عن �أي ح�سم ع�سكري، حتى 
مكان �سمان تحقيق  �للحظة �لتي يتحقق فيها تو�زن �لقوى وي�سبح باالإ

�لن�سر في �لمو�جهة.
»�إن �لذين يقبلون �لهزيمة، هم وحدهم يمكن �أن ُيقهرو�«

وتمّل�س،  ��سرب  ذلك  ولتحقيق  �لع�سكري  �لح�سم  تجنب  من  فالمق�سود 
قاتل لتبقى حيًا، تر�جع �أمام تقدم عدو م�سمم، و�أطبق عليه من خلفه 

كالبحر.
على رجل �لع�سابات �أن ال ي�سن معركة بال تح�سير، وال ي�ستبك في معركة �إال   -7
�إذ� كنا و�ثقين من ك�سبها، و�أن يبذل �لجهود من �أجل �ال�ستعد�د لكل معركة.

رجل �لع�سابات مطلوب منه �أن يقاتل ب�سجاعة بال خوف من �لت�سحيات   -8
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و�لتعب.
�لمباغتة تلعب دورً� كبيرً� في تكتيكات رجال حرب �لع�سابات، فالمباغتة   -9
تعو�س �لكثير من فقد�ن �لتو�زن مع قوى �لعدو وت�سديد �سربات قا�سية 

مفاجئة مربكة للعدو، وتوؤمن لك �ن�سحابًا �سريعًا وح�سمًا خاطفًا.
ثالثاً: ن�سائح تقدم لرجل حرب الع�سابات.

من ي�سعى النت�سار �سهل على �أعد�ئه، يمنى بهزيمة قا�سية محققة.  -1
�ال�ستباك  وفك  �لتهدئة  محطات  من  د�ئمًا  ي�ستفيد  �لع�سابات  رجل   -2
عادة ترتيب موؤنه وعتاده ويك�سب ق�سطًا من �لر�حة ليعاود �النق�سا�س  الإ

على عدوه.
�أية مخاطرة  هناك  تكن  لم  فاإن  �سيئًا،  يخ�سر  ال  ب�سيء  يخاطر  ال  من   -�

ع�سكرية حقيقية ال يمكن �أن ت�سل �إلى هدفك.
على رجال �لع�سابات تجنب �لعدو في �لمو�قع �لتي يلعب فيها �لتفوق   -4

�لعددي دورً�.
�إذ� ح�سد �لعدو جنده في مكان ما.. على رجال �لع�سابات �البتعاد عن   -5

هذه �لمكان.
عليه تطوير �أ�سلحته و�بتكار �أ�سلحة جديدة ب�سيطة ومتنوعة يفاجئ بها   -6

عدوه، فذهنية رجل �لع�سابات مبنية على هذ� �لت�سور.
في مرحلة من �لمر�حل ي�سبح من �ل�سروري محاكاة �لجيو�س و�لقو�ت   -7

�لنظامية و�لعمل باأ�ساليبهم وفنون �لقتال عندهم.
طريقة  على  بالمجموعة  �لقتال  علينا  تفر�س  �لتي  �سباب  �الأ ر�بعًا: 

حرب �لع�سابات »�لمقاومة« في �ل�سفة �لغربية في فل�سطين. 
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وجود �الحتالل �لجاثم على �أر�سنا.  .1
تعاون جهات �سديقة مع �لعدو.  .2

منها  جزٌء  يوؤدي  �لتي  »باالعتقاالت  ويتمثل  �لعدو  ل�سالح  �أمني  و�سع   .�
منية  �الأ و�لمتابعة  و�لمالحقة  �العتر�فات  ب�سبب  �لخاليا  تفكيك  �إلى 

للمنا�سلين �ل�سرفاء«.
�نت�سار �لعمالء.  .4

بناء �لجد�ر �لعازل في �ل�سفة، و�نح�سار فر�س �لعمل �لع�سكري.  .5
�سعف �لبنية �لتنظيمية و�لع�سكرية.  .6

�سباب  الأ �لميد�ن  عن  �لتجربة  و�أ�سحاب  و�لخبر�ت  �لطاقات  غياب   .7
منية �ل�سديدة �لتي تجبر جزءً� كبيرً� منهم  )�العتقاالت، �ل�سغوط �الأ

على �النزو�ء و�البتعاد(.
ظهور �أجيال جديدة ذ�ت خبر�ت �سعيفة.  .8

مني و�للجوء �إلى طرق مك�سوفة في �لعمل مثل: قلة �لوعي �الأ  .9
خرى. - �الت�ساالت �لمك�سوفة عبر �لتلفون و�النترنت و�لو�سائل �الأ

- �العتقاد �لخاطئ عند �لمجاهدين باأن بع�س �لمناطق �أو �لبلد�ن 
�لم�ستهدف  و�أن  �لعدو  غير مر�قبة عبر �الت�ساالت »وغير مثيرة الهتمام 
للعدو هي بلد معين �أو منطقة معينة فقط« »ال �سيء من هذه �لو�سائل خارج 

�سر�ئيلية«. نطاق �لمر�قبة »�الإ
�لوهمي  �لناتجة عن �العتقاد  �لمخاطر  و��ستبعاد  �لحذر  �نعد�م   -
بدون  وتت�سرف  �لعدو  قبل  من  معروف  �أو  مك�سوف  �أو  مالحق  غير  باأنك 

�سو�بط ومحاذير.
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غير  متالحقة  مت�سرعة  �أعمال  �إلى  و�لمبادرة  �ل�سبر  �نعد�م   -
نجاز مهام خطرة دون �إن�ساجها و�إعطاءها حقها في �لدر��سة  مدرو�سة الإ
و�لتخطيط،»��ستعجال �لن�سر« فيبادر �لمقاتلون بات�ساالت وتحركات غير 

�آمنة فينك�سف كل �سيء.
�لمجاهدين  من  و�لمك�سوفة  �لمحروقة  �لدو�ئر  مع  �لتعامل   -

�لمتابعين من �لعدو وعمالئه.
خام�ساً: اأخطاء يقع فيها المقاتلون في العمل:

تجنيد �سغار �ل�سن.  .1
تجنيد غير �لمن�سبطين، غير �لملتزمين، �لثرثارين.  .2

�لمر�حل  مر�عاة  دون  �لعمل  في  �لجدد  خوة  �الإ على  �سر�ر  �الأ ك�سف   .�
�لتنظيمية وطبيعة �لمهمة �لموكلة لل�سخ�س.

عدم �لتدرج في �لعمل و�الختيار �لغير موفق بالبدء باأعمال كبيرة غير   .4
قابلة للتحقيق.

تجنيد �ل�سباب �لمر�قبين من قبل �لعدو.  .5
منية و�لتنظيمية في عمليات �لتجنيد. عدم مر�عاة �ل�سو�بط �الأ  .6

�ساد�سًا: �إتباع �لطرق �ل�سحيحة في �لعمل:
�لتجنيد وفق �لمعايير و�ل�سو�بط �ل�سليمة.  .1

من دون ��ستثناء مع �أبناء �لمجموعة و�لتقيد ب�سو�بط  تاأمين �الت�سال �الآ  .2
من. هذ� �الت�سال �الآ

مني بين �أبناء �لمجموعة. ن�سر �لوعي �الأ  .�
�لمتاحة  مكانية  فر�د �لمجموعة وح�سب �الإ �لمنا�سب الأ �لتدريب  تقديم   .4
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منية و�لع�سكرية �أثناء مرحلة �لتدريب. و�إّتباع �ل�سو�بط �الأ
في  بال�سالة  »�الهتمام  عبر  �لمعنوية  �لروح  تعزيز  على  �لتركيز   .5
�لم�ساجد، تقديم ن�سر�ت ودرو�س ومحا�سر�ت عبر �لو�سائل �الإعالمية 
�ل�سليمة  �ل�سرعية  �لتربية  جانب  فيها  نعزز  CD...�لخ  من  �لمختلفة 
في  مجاهد  كل  عند  �لنبيلة  �ل�سفات  وتكري�س  �لح�سن  �لخلق  و�متثال 
مو�جهة  قد�م،  �الإ �ل�سجاعة،  �لتقوى،  مانة،  �الأ �ل�سبر،  مثل  �لمجموعة 

�لخوف...�لخ«.
�سابعاً: التدريب الع�سكري يجب اأن ي�سمل:

�لتدريب على �لدفاع عن �لنف�س عبر �لنو�دي و�لتدريبات �لخا�سة.  .1
�سلحة �لخفيفة ح�سب �لمتاح وفق �سو�بط �أمنية �سليمة  �لتدريب على �الأ  .2

في �ختيار �لمكان و�لزمان.
وخا�سة  ت�سنيعها  وطرق  �أنو�عها  بكل  �لمتفجر�ت  على  �لتدريب   .�

�لمتفجر�ت �ل�سعبية وهذ� �لعلم متوفر ومن �ل�سهل �لو�سول �إليه.
�لمبادئ في حرب  �لتكتيك »بع�س  �لقتالية كعلم  �لفنون  �لتدريب على   .4
�لمفاجاأة  خدعة«،  »�لحرب  �لخدعة  و�لفر،  �لكر  مثل  �لع�سابات 

و�لمباغتة، �لكمائن، �سرب �لعدو بنقاط �سعفه، 
�لمعلومات،  »تحليل  وي�سمل  و�لمعلومات  �لعمليات  علم  على  �لتدريب   .5

تحويلها �إلى هدف، �لتخطيط، و�سع خطة لعملية ع�سكرية«.
مني: ثامناً: التدريب الأ

نه يعطي ميزة  هو من �أولويات �لتدريب �لمطلوب �لتركيز عليها، الأ
�إ�سافية لمجموعات �لمقاومة �أو حرب �لع�سابات.
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�ال�ستهتار  يعرف  وال  ويتنباأ،  يتوقع  متاأهب،  مقاتل  �ل�سري  �لمقاتل 
و�التكال و�لت�سويف و�لتبرير و�لتب�سيط، وعدم قبول �حتمالية وقوع �لنتائج 
ال  �لتي  �لمرة  للحقيقة  �لتو�سل  �أو  مز�جه،  �أو  هو�ه  تو�فق  ال  �لتي  �ل�سيئة 
نقبله  وال  نرغبه  ال  ما  مو�جهتها. هذ�  في  يرغب  وال  عنها  ويبتعد  يتقبلها 
ر�س تبتلعهم  خو�ننا ومقاتلينا �لذين يعي�سون �لظروف �ل�سعبة، تكاد �الأ الإ

من �سدة ما يعانون من مالحقات وم�سايقات.
مني على: ي�سمل �لتدريب �الأ

�لمر�قبة،  و�سد  »�لمر�قبة  �لعدو  �أ�ساليب  لمو�جهة  منية  �الأ �لتوعية   .1
�لتحقيق و�سد �لتحقيق، جمع �لمعلومات عن �لعدو«.

و�لمحافظة  �لمعلومات  نقل  �أمن  ر�سيف،  �الأ �أمن  �لمعلومات،  �أمن   .2
عليها.

�ل�سري  �لمقاتل  �إليها  يلجاأ  �لتي  �لو�سائل  �أهم  �لميتة وهي من  �لنقطة   .�
وللنقطة �لميتة �سروط وهي: »تحديد �لمكان بدقة، ��ستعالمات �لنقطة 
و�لتغير�ت  فيه  للعبث  قابل  غير  لها،  �لمنا�سب  �لمكان  �ختيار  �لميتة، 

و�لك�سف«.
دو�ت  ��ستخد�مات �لنقطة �لميتة »لتخزين �ل�سالح، �لمعلومات، �الأ  -
�سياء تو�سع في �أو�ني بال�ستيكية تقاوم �لرطوبة وتحافظ  �لقتالية« كل هذه �الأ

على �لمادة د�خلها وتغلق جيدً�.
�لمخازن: �لمقاتل �ل�سري يعتمد كثيرً� على تجهيز �أماكن خا�سة �أمنية،   .4
ت�ساعده على �إخفاء �أدو�ته، و�أ�سر�ره فيها، كعمل مخزن د�خل �ل�سيارة 

�أوفي �لبيت �أو في �أي مكان ير�ه منا�سبًا.
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خفاء: هو �أن ال تظهر �أمام �أعد�ئك �أي �سيء هام ي�ستفيد منه �لعدو،  �الإ  .5
�سياء حتى ال تمكنه  لذ� تعامْل مع عدوك بحنكة وخد�ع و�إخفاء لهذه �الأ
من �لح�سول عليها مثل: �لر�سائل �لمكتوبة على �لورق �أو د�خل �لموبايل 
�أن نح�سن ت�سفيرها  �سياء يجب  �الأ �أي �سيء هام. هذه  �أو  �لكمبيوتر  �أو 

و�إخفاءها.
�لعدو،  �أو  �ل�سديق  خرين  �الآ مع  �لتعامل  )كيفية  مني  �الأ �لتثقيف   .6
�الن�سباط، �لتكتم و�ل�سرية، دقة �لمالحظة، طرق �لتمل�س من �لمو�قف 
مني و�ال�ستفادة منه في كل حركة وعمل  �لحرجة �أو �لخطرة، �لغطاء �الأ

وهدف ت�سعى لتحقيقه(. 
تا�سعاً: مهام المجموعة:

تنح�سر مهام �لمجموعة �لقتالية هنا في:
مهام �أمنية.  -1

مهام قتالية »هجومية، مباغتة«.  -2
عددها  يتجاوز  ال  �لتي  �ل�سغيرة  �لمجموعات  هذه  من  �لمطلوب 
باأعمال  كل مجموعة  تقوم  �أن  �ثنين  عن  يقل عددها  وال  �أ�سخا�س  خم�سة 
�إبد�عه  قادرة عليها، باحثًة عن �لخيار�ت �لمتاحة لها، تبتدع ما ت�ستطيع 
ن  الأ و�لثبات،  بالجمود  تر�سى  ال  و�أن  �لعمل،  عن  عاجزة  تقف  ال  �أن  »�أي 

�لثبات يقتل همم �لرجال وطموحاتهم
عا�سراً: تجارب ومراحل العمل الفل�سطيني

�لتجارب �لفل�سطينية متعددة ومتنوعة، ومرت بالعديد من �لمر�حل 
�لتجارب  �سد�رة  في  جعلتها  �لتي  دو�ت  و�الأ �لو�سائل  من  �لكثير  و�بتكرت 
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�لعالم،  �سعوب  لدى  �لمختلفة  �لتجارب  من  �لكثير  م�ستوى  على  �لمبدعة 
فلم تترك هذه �لتجارب و�سيلة �عتقدت باأنها �سالحة لمهمتها �إال ولجاأت 

�إليها.
�سنتحدث عن بع�س �لتجارب �لفل�سطينية ومر�حلها باخت�سار فقط 
ن مجال �لدر��سة ال  عمال فهذ� الأ �سماء �أو �الأ للتذكرة و�إن تجاوزنا بع�س �الأ

ي�سمح لنا بتناول كل �سيء. نحن �سنذكر بع�س �لنماذج فقط:
نوع  با�ستخد�م  معينة  زمنية  بمر�حل  يت�سم  لم  �لفل�سطيني  �لعمل 
�إلى �لمرحلة �لتالية لي�ستخدم  معين من �ل�سالح في كل مرحلة ثم �نطلق 
دو�ت،  �سلحة و�الأ �الأ تنوع في  �لمر�حل فيها  �أخرى مختلفة، فجميع  �أ�سلحة 
حيث لجاأ �لمقاتلون �إلى �لو�سائل �لتي �أتاحت �لفر�سة لهم ��ستخد�م هذ� 

د�ة �لتي مكنتهم من تحقيق �أهد�فهم. �لنوع من �ل�سالح �أو �الأ
جعيدي  خالد  �لمجاهد  مثل  �لمناجل:  �ل�سيف،  �ل�سكاكين،  ��ستخد�م   -1
من  عدد  وقتل  �لثمانينيات  منت�سف  في  )�ل�سكاكين(  ومجموعته 
 ،1992-�-1� بتاريخ  )�ل�سيف(  �لريفي  ر�ئد  �ل�سهيد  �ل�سهاينة، 

مجموعة عائلة �غبارية )�لمناجل(.
�لعمليات  وهذه  و�لعبو�ت،  �لقنابل  و�سرب  �لم�سلح  �ال�ستباك  عمليات   -2
الف من �لعمليات على مد�ر �لتاريخ �لفل�سطيني،  كثيرة وتعد بع�سر�ت �الآ
و�أهمها عملية دالل �لمغربي »فتح« عام 1978، عملية فندق �سافوي عام 
عملية  �لعامة« 1987،  �لقيادة  �سعبية  »جبهة  عملية خالد عكر   ،1975
و�دي �لحر�مية �لبطولية »عيون �لحر�مية« �لمجاهد ثائر حماد »فتح« 
�لحالية  �لبطولية عام 2002 في �النتفا�سة  �لخليل  عام 2002، عملية 



24�
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

و�لتي نفذها �سقور �سر�يا �لقد�س �لبو��سل �ل�سهد�ء �أكرم �لهنيني، والء 
�أربعة ع�سر �سابطًا وجنديًا وعدد  فيها  وقتل  �لمحت�سب  �سرور، محمد 
من �لجرحى، و�عتبرها �لعدو من �أهم �لعمليات �لع�سكرية �لتي نفذت 
ق�سى، وملحمة مخيم جنين �لبا�سلة عام 2002 بقيادة  في �نتفا�سة �الأ
وجرح  جنديًا   2� فيها  وقتل  طو�لبة  محمود  �لميد�ني  �لقائد  �ل�سهيد 

�لع�سر�ت، وعملية �إيالت �لتي نفذت في عام 2011.
وقتل  غنيم  �لهادي  )عبد  مثل:  للده�س  �ل�سيار�ت  با�ستخد�م  عمليات   -�
فيها خم�سة ع�سر �سهيونيًا، عملية خليل �أبو علبة وقتل فيها 8 �سهاينة، 

عملية ر�تب زيد�ن وقتل فيها � �سهاينة(.
�ال�ست�سهادية  �لعمليات  من  حافل  تاريخ  �ال�ست�سهادية:هناك  �لعمليات   -4
�لتي نفذها �أبطال �لمقاومة �لفل�سطينية و�لتي كان نتيجتها �أالف �لقتلى 

و�لجرحى من جنود وم�ستوطني �لكيان �ل�سهيوني وكان �أبرزها:
عملية بيت ليد �لمزدوجة:عام 1995 نفذها »�ل�سهيد �سالح �ساكر   -1
و�ل�سهيد �أنور �سكر« وقتل فيها 22 جنديًا و�سابط �سهيوني وجرح 75 

�سالمي- ق�سم«. »حركة �لجهاد �الإ
�سارع  �أبيب  تل  في   1996 عام  �لعملية  نفذت  ديزنكوف:  عملية   -2
»حركة   120 �2وجرح  �لقتلى  عدد  عبيد،  ر�مز  �لمنفذ  ديزنكوف، 

�سالمي- ق�سم«. �لجهاد �الإ
وجرح  �سهيونيًا   21 قتل  حيث   1996 عام  ع�سقالن  تفجير�ت   -�
80وعملية �لقد�س و�لتي قتل فيها 19 وجرح 10 »مجموعات �ل�سهيد 

�لمهند�س يحيى عيا�س« »كتائب �لق�سام«.



250
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

عملية مطعم �سوبارو عام 2001 في �النتفا�سة �لحالية �ال�ست�سهادي   -4
عز �لدين �لم�سري وقتل فيها 20 وجرح 100 »كتائب �لق�سام«.

عملية دولفين عام 2001 �ال�ست�سهادي �سعيد �لحوتري وقتل فيها 20   -5
وجرح 150»كتائب �لق�سام«.

عملية فندق بار�ك عام 2002 في نتانيا »لال�ست�سهادي عبد �لبا�سط   -6
عودة« وقتل فيها �2 �سهيونيًا و160 جريحًا »كتائب �لق�سام«.

عملية مجدو عام 2002 لال�ست�سهادي حمزة �ل�سمودي، قتل فيها 19   -7
�سالمي  جنديًا و�سابطًا و�أ�سيب ع�سر�ت �ل�سهاينة »حركة �لجهاد �الإ

- �سر�يا �لقد�س«.
و�أ�سرف  ح�سنين  محمد  �ال�ست�سهاديان   2002 كركور:عام  عملية   -8
�سالمي  �الإ �لجهاد  59»حركة  وجرح  �سهيونيًا   16 وقتل  �سمر،  �الأ

�لقد�س«. – �سر�يا 
�لجهاد  8 وجرح 22 »حركة  قتل  ر�غب جر�د�ت عام 2002  عملية   -9

�سالمي - �سر�يا �لقد�س«. �الإ
قتل 7 وجرح �0  دياك عام 2002  �أبو  ر�أفت  �ال�ست�سهادي  عملية   -10

�سالمي -�سر�يا �لقد�س« »حركة �لجهاد �الإ
عملية �ال�ست�سهادية هنادي جر�د�ت عام �200 حيث قتل فيها 21   -11

�سالمي �سر�يا �لقد�س«. م�ستوطنًا وجرح 60 »حركة �لجهاد �الإ
�لجهاد  »حركة   7 وجرح   � قتل   200� عام  در�غمة  هبة  عملية   -12

�سالمي - �سر�يا �لقد�س«. �الإ
عملية تل �أبيب عام 2006 لال�ست�سهادي �سامي حماد من طولكرم،   -1�
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�سالمي - �سر�يا �لقد�س«. قتل 11 وجرح 60 »حركة �لجهاد �الإ
�لمناطق  �لعمليات �ال�ست�سهادية نفذت د�خل  مالحظة: جميع هذه 

�لمحتلة عام 48 في فل�سطين.
وهناك عدد كبير من �لعمليات �ال�ست�سهادية �لتي نفذت في �نتفا�سة 

هد�ف. ق�سى في غزة بالهجوم على �لم�ستوطنات وغيرها من �الأ �الأ
عمليات �الختطاف و�لتي قامت بها كتائب �لق�سام و�آخرها عملية خطف   -5
�لجندي �ساليط عام 2006 من خالل عملية م�ستركة بين حما�س وبع�س 
�لف�سائل وتم �إطالق �سر�حه على خلفية عملية تبادل م�سّرفة قامت بها 

حما�س مع �لعدو.
�لوزير  �ل�سهيوني  �لمتطرف  قتل  عملية  و�أ�سهرها  �الغتيال  عمليات   -6
رحبعام زئيفي حيث قتله �أبطال �لجبهة �ل�سعبية في �أحد فنادق �لقد�س 

�لمحتلة.
�ل�سيار�ت �لمفخخة: و�أ�سهرها �سيارة �لقد�س عام 2000 �لتي قتلت فيها   -7

�إبنة �لوزير ��سحاق ليفي رئي�س حزب �لمفد�ل �سابقًا ومحاميها.
عمليات �ل�سو�ريخ:  -8

هذه �ل�سو�ريخ من �أعظم �إنجاز�ت و�إبد�عات �ل�سعب �لفل�سطيني في �لع�سر 
بد�ع باأن  �لحديث حيث ��ستطاعت �لمقاومة �أن ت�سل �إلى مرحلة من �الإ
ت�سنع �ساروخًا �سعبيًا بد�أ بمدى ق�سير حو�لي 2 كلم و�نتهى �إلى مدى 
��ستر�تيجيًا هامًا في  بد�ع تو�زنًا  �لكيلومتر�ت، فحقق هذه �الإ ع�سر�ت 
�لفل�سطينية  �لمقاومة  �أمطرته  �لذي  �ل�سهيوني  �لعدو  �سد  �سر�عنا 
�سر�ئيلية« مهددًة  باآالف �ل�سو�ريخ م�ستهدفًة �لمدن و�لم�ستوطنات »�الإ
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�سر�ئيلية« و�لبنى �لتحتية. �لجبهة �لد�خلية »�الإ
الحادي ع�سر: مميزات القتال بمجموعات حرب الع�سابات »المقاومة« 

التي نريدها:
مجموعة �سغيرة �لتكوين �لتي ال يتجاوز عددها 5 �أ�سخا�س وال يقل عن   -1

�سخ�سين.
�سرعة �لحركة و�لمناورة و�لمباغتة.  -2

نها تتحرك في بحر من �لنا�س. �سعوبة ك�سف �لمجموعة �ل�سغيرة الأ  -�
مكانات و�سهولة �لح�سول عليها. محدودية �لو�سائل و�الإ  -4

و�سعف  �أمني خطير  و�قع  في ظل  �ل�سغيرة  �لمجموعة  ت�سكيل  �سهولة   -5
ع�سكري ملحوظ وخا�سة في �ل�سفة �لغربية. 

�أخيرً�:
على  �لقائم  �لفردي  �لعمل  يق�سي  �أو  يلغي  ال  �لمجموعة  في  �لعمل 
و�ال�ستفادة  �لتعلم  خالل  من  كبيرً�  مجااًل  له  يف�سح  بل  �لفردية  �لمبادرة 
�لمبادر�ت  �لتي �عتمدت على  �لعمليات  �لمجموعة وثقافة  من ثقافة عمل 
يلتقط  �سجاع  �لطريق مجاهد  ي�سق  »كاأن  �لفل�سطيني  �لتاريخ  �لفردية في 
و�سائله  ويحدد  يوؤمن  �لهدف،  يحدد  يخطط،  يبادر،  �لمبادرة،  زمام 

�لمتاحة، ويتقدم باتجاه تحقيق �لهدف �لذي حدده«.
ما  لتختار  و�لخيار�ت  �لنماذج  من  �لكثير  �أمامك  �لمقاوم  �أخي 
هذ�  ولتك�سر  �ل�سمت  لتك�سر  �لعدو  هذ�  مع  معركتك  في  منها  ينا�سبك 
على  فتحرك  عد�ء،  �الأ على  �لن�سر  �لحركة  في  �أن  ولتعلم  �لقاتل  �لجمود 

ف�سل �لذي ي�ساعدك ويخدم تحقيق هدفك.  بركة �هلل وقدم �لنموذج �الأ
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1 - القائد
2 - القائد وعالقته مع مروؤو�سيه

3 - القائد وعالقته مع جنوده
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القيادة

ِتي ُمْلَكُه  ُه ُيوؤْ َطَفاُه َعَلْيُكْم َوَز�َدُه َب�ْسَطًة ِفي �ْلِعْلِم َو�ْلِج�ْسِم َو�للَّ َه ��سْ نَّ �للَّ  �إِ

ُه َو��ِسٌع َعِليٌم � َمْن َي�َساُء َو�للَّ

)�لبقرة: 247(
ِميُن� َجْرَت �ْلَقِويُّ �ْلأَ نَّ َخْيَر َمِن ��ْسَتاأْ ِجْرُه �إِ ْحَد�ُهَما َيا �أََبِت ��ْسَتاأْ َقاَلْت �إِ

)�لق�س�س: 26(
فهو  �لع�سكري،  �لقائد  و�سفات  �سمات  نناق�س  هذ�  بحثنا  في  نحن 
مجال عملنا ونطاق تكليفنا، لذ� علينا �أن نقترب �أكثر من هذه �ل�سخ�سية 
وما  كاهلها،  على  �لملقاة  عباء  �الأ وحجم  �سيكولوجيتها،  ونتفهم  لنتفهمها 
لنا  لتكون  �ل�سخ�سية،  هذه  في  توفرها  �لمطلوب  و�ل�سمات  �ل�سفات  هي 

حافزً� ود�فعًا نتعلم منها �لكثير ونعمل على �لتحلي بها وتطبيقها.
تعريف �لقيادة:

هناك تعريفات كثيرة للقيادة ولكن نتفق مع من عرفها بهذ� �لتعريف 
مر. »�لقيادة هي تاأثير« هذ� كل ما في �الأ

ولنو�سح �أكثر: �إن كل من يظن نف�سه قائدً� وال �أحد يتبعه ما هو �إال �سخ�س 
ذ�هب في نزهة فقط. و�سنتطرق �إلى مكونات هامة من مكونات �لعملية �لقيادية:

�لقائد.  .1
�لقائد و عالقته مع مروؤو�سيه.  .2

�لقائد و عالقته مع جنوده.  .�
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اأوًل: القائد

تعريف �لقائد: �لقيادة �لناجحة، نبوغ فطري ومو�هب مكت�سبة، �أنها 
بد�ع و�البتكار. عبقرية تتجلى بالقدرة على �الإ

�سفات القائد:
�ال�ستقامة: هي مطابقة �لقول بالعمل »يا �أيها �لذين �آمنو� لما تقولون ما   -1

ال تفعلون« 
ويخاطرو�  ليقاتلو�  �لمترددين  �لرجال  �إقناع  ي�ستطيع  �لذي  �لقائد   -2
�ل�سلوك  في  و��سعة  معرفة  لديه  ملمو�سة،  مكافاأة  دون  بحياتهم 

ن�ساني. �الإ
�لطاعة  على  �لح�سول  �أجل  من  وينوعه  �أ�سلوبه  يلطف  �أن  �لقائد  على   -�
�للبقة  �ل�سيا�سية  �ساليب  �الأ كل  ي�ستخدم  و�أن  و�مر  لالأ و�ال�ست�سالم 
فعال و�ل�سفات �لجيدة و�ل�سيئة لينجح �أمام  قناع و�لمقارنة بين �الأ و�الإ

جنوده.
�أج�ساد  ولي�س  �لعدو  قادة  دماغ  هو  �لحرب  في  �لحقيقي  �لهدف  »�إن   -4
للتاأثير في  �سا�س  �الأ فاإن ذلك في  فاإذ� عملنا �سد جنودهم  جنودهم، 

فكر و�إر�دة �لقادة«.
ينبع  قد  �لذي  �الإخال�س  عدم  هو  �لقائد  به  يت�ساهل  ال  �لذي  �ل�سيء   -5
�إلى  �الفتقار   -� �لمعار�سة   -2 �لقيادة  مركز  �إلى  �لطموح   -1( من 

�لحما�س(
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على �لقائد �أن يكون )�سديد �لمالحظة، ن�سيطًا، حاذقًا، روؤوفًا قا�سيًا،   -6
ب�سيطًا ود�هية، كريمًا مقترً�، عجواًل متاأنيًا، عالمًا بعلوم �لتكتيك«.

�الن�سباط  با�ستمر�ر،  �لع�سكري  و�لتهذيب  باالن�سباط  يهتم  �لقائد   -7
�لع�سكري هو �لعد�لة في �لمعاملة فالمقاتل ال يكترث ل�سر�مة �لقانون، 
بالعدل  �لجميع  على  �سو��سية  و�لنظام  �لقانون  ي�سري  �أن  �سرط  على 

ن�ساف وبالمنطق �لذي يقبله �لعقل �ل�سليم. و�الإ
يجب �أن ال ي�سعى �لقائد �إلى محبة ومعزة جنوده على ح�ساب �لو�جبات   -8

�لم�سلكية.
نو�يا  كل  يعرف  �أنه  �إلى  وتحليله  تقييمه  في  يتو��سل  ال  �أن  �لقائد  على   -9

خرى للعمل. �لعدو، ويهمل بقية �الحتماالت �الأ
�لتنبوؤ  ولو كان  �لتنبوؤ فح�سب، حتى  �أن ال يعتمد على  �لقائد  على   -10
مبنيًا على �أ�سا�س متين من �لمعلومات و�لتحليل، عليه �أن يظل متحفزً� 

من �أي �سيء طارئ غير متوقع.
�لقائد �لناجح ال يترك نف�سه لعو�مل �ل�سدف و�لتقدير و�لحظ،   -11
قائد حري�س  كل  يرهق  �لذي  �لمجهول  تكوين  في  تدخل  عو�مل  فهذه 

ويقلقه.
ن مثل هذه �لحلول  على �لقائد �أن يبتعد عن �لحلول �لو�سطية، الأ  -12

حيان. �سيئة �لنهاية في معظم �الأ
على �لقائد �أن يبني نف�سه على )�سبره، َجَلدِه، علو همته، مطالعته   -1�

ودر��سته، خبرته وتجاربه، ونجاحه وف�سله..(.
�لقائد �لناجح من ي�سع من نف�سه رجل مهمته )يتوقع، يفكر، يقرر   -14
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في حدود �لزمان و�لمكان، يحدد ن�سق �لقيادة �لتي ي�سغلها(.
و�ن خطيئة قاتلة. و�مر بعد فو�ت �الأ �إعطاء �الأ  -15

من ز�د فكره وقلت �سخ�سيته ال ي�سلح للقيادة.  -16
17- تاأثير �لخطر على �لقائد ال يهدده وحده فح�سب، بل يهدد كل �لعنا�سر 

�لموجودة في تلك �لخطة.
18- �أف�سل دليل على عبقرية �لقائد هي قدرته على تطابق و�سائله و�أهد�فه 

ب�سكل �سحيح دون �لمبالغة فيها �أو �لتق�سير في ��ستخد�مها.
19- �لقائد �لماهر �لذي يعرف مر�كز ثقل �لعدو �لع�سكرية وك�سف حدود 

خرى. جز�ء �الأ عملها، معرفة تر�جع �أو تقدم جزء من قو�تنا على �الأ
20- تكون �لحرب كما يكون �لقائد �لذي يقودها.

�لقادة  �إلى  �لعليا  �لقيادة  في  �لفكري  �لن�ساط  �أ�سحاب  ينظر   -21
�لبطولية. ولكن من  ل�سجاعتهم  با�ستهز�ء رغم �حتر�مهم  �لميد�نيين 
يحمل �ل�سالح في �لحرب قادر على تحقيق عمل كبير على �لرغم من 
عدم تمتعه بتفكير �أريب »فذ«.�ل�سجاعة غريزة �أكثر نباًل و�أ�سالة بينما 

�لخوف نوع من �لمحافظة �لبدنية.
�آمر  �أو  قائد  كل  كمروؤو�س،  �سعبًا  �أ�سبح  كلما  �لقائد جيدً�  كان  كلما   -22
تدخل،  �أي  من  وحدته  يحمي  �أن  يحاول  لمجموعة  �لمحتكر  �لملك  هو 
يقاوم كل محاولة له�سم حق �لمجموعة باإلحاقها �إلى مجموعة �أخرى، 
�إ�سافتها  ي�ستطيع  مجموعة  �أي  قيادته  تحت  ي�سيف  �أن  يحاول  بل 
كتعزيز لنف�سه ودوره �لقيادي، علينا فهم هذه �التجاهات �لغريزية في 
�لوعي �لباطن، وتهذيب هذه �ل�سلوكيات و�لطموحات من خالل تعزيز 
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يثار، و�لتركيز على  �الإ �لثقة وحب  �لقيادة، وبنائها على  �لعالقات بين 
هد�ف �لتي ن�سعى لتحقيقها. �سمو �الأ

تمكنهم  بديهة،  �أو  حد�س  �أو  �ساد�سة  حا�سة  لهم  �لجديرون  �لقادة   -2�
زمة من �تخاذ �لقر�ر �ل�سحيح ب�سرعة وبدون  غريزيًا عند ��ستد�د �الأ

تقدير موقف �بتد�ئي.
يت�سلون  ال  �أنهم  مع  هجومية  روحية  ذوي  يكونو�  �أن  يجب  24-�لقادة 

بالخ�سم ب�سكل مبا�سر.
25-�لقادة �لذين يديرون �لحروب ويوجهونها يجب �أن يكون لديهم رغبة 
و��ستعد�د نحو �ل�سد�م.ال يوجد قائد ك�سب معركة �أو حربًا وكان �سميره 

يوؤنبه �أولم يكن ر�غبًا كثيرً� في �لتغلب على خ�سمه.
26- على �لقائد �أن يعرف �أنه �سيكون وحيدً� في لحظة �لخطر على �لرغم 
تخلق  �لوحدة  �أن  يعرف  �أن  يجب  و�إخال�سهم،  حوله  من  من.�إمكانات 
عظمته وتبرهن على حقه في �لقيادة فهو �لذي يحمل �لم�سوؤولية فوق 

ر�أ�سه.
في  �لفردية  �لحرية  عن  ويبتعد  �لم�ستحيل  يطلب  ال  �أن  �لقائد  27-على 

�لمو�قف.
�سياء تتحكم بنا وتوؤثر على قر�ر�تنا و�نطباعاتنا »لن  28-هناك قو�نين لالأ

ت�ستطيع �أن تجبر �ال�سمنت على �لجفاف ب�سرعة �أكبر«.
29-�لتجربة و�لخبرة ت�سنع �لقائد.

�0-قد ينجح �لقائد �إذ� كان قلبه قا�سيًا وذكاوؤه محدودً�، ولكنه لن ينجح 
�إذ� قاد بنف�س ذليلة.
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�1-قيمة �لقيادة وعدد �لمقاتلين وقوة �سالحهم ووفرتها ال ت�سكل كل �سيء 
�إذ� لم تبث �لقيم �لروحية  في �لحرب، كل هذه �ل�سفات ال تعد �سيئًا 

فيها �لروح.
على، و�لمثل خير معلم، وكيفما يكون �لقائد يكون  �2-�لقائد هو �لمثل �الأ

�لجنود.
ن�ساني لن يكون قائدً� ناجحًا. ��-�لقائد �لذي يهمل �لعامل �الإ

�لهزيمة،  �إلى  يقودهم  و�لجبان  للن�سر،  رجاله  يقود  �ل�سجاع  �4-�لقائد 
�لقائد �ل�سجاع ال يهرب رجاله �إذ� ثبت، �لقائد �لرعديد يهرب رجاله.

�5-غبٌي هذ� �لقائد �لذي يح�سب نف�سه قادرً� على كتمان �أخبار �سقطاته، 
فالجندي يعرف 

عنه �أكثر مما يعرفه عن نف�سه.
و�لربط  �ل�سبط  لقو�عد  �لمخالفين  مع  يت�ساهل  ال  �أن  �لقائد  �6-على 
)�الن�سباط( و�أن ير�عي �لتباين في �إجر�ء�ت �لعقاب ح�سب �لجرم �أو 

�لمخالفة.
ال  قد  نها  الأ منها  �ال�ستفادة  ويح�سن  �لفر�سة  يلتقط  �لناجح  �7-�لقائد 

تتكرر.
�8-�لقائد من يتحمل م�سوؤوليته وم�سوؤولية من يقودهم.

�لمرتبطة  وخا�سة  با�ستمر�ر  وينقحها  �لمعلومات  ير�جع  �9-�لقائد 
بالعدو.

40-�لقائد يتحلى ب�سفات �لمقاتلين فال يقود �لمقاتلين �إال مقاتل.
خطاء �أقل من خ�سمه. 41-�لقائد �لمنت�سر هو �لقائد �لذي �رتكب من �الأ
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ن�سان بطيئًا في �ال�ست�سارة �سريعًا في �لتنفيذ. 42-مطلوب �أن يكون �الإ
خبار  لالأ يطرب  وال  ينبهر  وال  ينفعل  ال  هادئًا،  يكون  �أن  �لقائد  �4-على 

�لح�سنة �أو �ل�سيئة.
�آخر  وكذلك  �سلحة  لالأ و�لفني  �لتقني  �لتطور  متابعة  منه  44-مطلوب 

�لم�ستجد�ت.
نه ال يق�سر بحق �أحد. 45-علينا �أال نق�سر بحق قائدنا الأ

بينما  �لخ�سم  تو�زن  تحطيم  �إلى  با�ستمر�ر  �لعبقري،  �لقائد  46-ي�سعى 
يظل هو محتفظًا بتو�زنه، فهو في حاجة فطرية �إلى �ل�سجاعة �لهادفة 
في وجه �لعو��سف عليه �أن يتمتع برباطه �لجاأ�س و�سرعة �لتكيف )�لر�أ�س 
قابل  هو  ما  معرفة  ح�سا�سة  �لممكن،  بحا�سة  يتمتع  �أن  عليه  �لبارد( 

للتحقيق وما هو غير قابل لذلك.
47-هناك قادة يلمعون في �ل�سف �لثاني وال يظهرون �أي تفوق في �ل�سف 

ول. �الأ
زمات، �أن  48-على �لقائد معرفة �لمحيط من حوله، يجب �أن يرى �أماكن �الأ

يعرف �لمحيط �لد�خلي.
�لم�ستقبل  مع  نف�سه  ي�ست�سرف  �أن  �أي  �لم�ستقبل،  بروؤية  يتمتع  49-�لقائد 

ليعرف كيفية تنظيم �إمكاناته بناًء على ذلك.
وي�سع  م�ستقباًل  �لقادم  �لتهديد  حول  ��ستر�تيجي  تقدير  له  يكون  50-�أن 

��ستر�تيجيات للعمل بها.
�سلبيات القائد:

متكبر، غير متو��سع وبعيد عن �ل�سدق.  .1
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فج �لطباع، غير عادل.  .2
ال يهتم بحاجات �لمقاتلين وال يتفاعل معهم وال ي�ساركهم �لر�أي.  .�

ال يمثل �لقدوة �لح�سنة، غير موثوق به.  .4
متردد، جبان غير مقد�م.  .5

غير حازم وال ير�عي �الن�سباط.  .6
ر�دة، مت�سائم، د�ئم �ل�سكوى. �سعيف �الإ  .7

غير قادر على تحمل م�سوؤولية �أخطائه و�أخطاء مروؤو�سيه ومقاتليه.  .8
غير متعاون، ي�سع �لحو�جز مع من هم تحت �إمرته.  .9

عديم �لتاأثير وغير مقنع لمقاتليه، غير قادر على �لتحفيز.  .10
غياب �لطموح عنده وغياب �لهمة �لعالية.  .11

�نتقائي في عالقاته مع مروؤو�سيه، �أناني، متقلب �لمز�ج.  .12
عديم �لهيبة و�سخ�سيته �سعيفة وال مباٍل.  .1�
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ثانيًا: القائد وعالقته مع مروؤو�سيه
 -2 مروؤو�سيه،  بعمل  �لقيام  �المتناع عن  بقاعدتين )1-  يتقيد  �لقائد   -1

�لحيلولة دون حلول مروؤو�سيه كحاجز بينه وبين مقاتليه(.
باأعين  �سياء  �الأ يرى  وال  مقاتليه  مع  تما�س  على  يكون  �أن  �لقائد  على   -2

مروؤو�سيه.
�لقائد يعرف من مروؤو�سيه من منهم �لذي يتطلب كبح �لجماح، ومن   -�
�لذي يجب �أن ُي�َسّجع �أو ُي�سَتحث، ومن �لذي يجب �أن ال يبتعد �أبدً� عن 
�أنظار �لقائد ورقابته، ومن �لذي يلزمه تعاليم مف�سّلة و�أو�مر م�سروحة 

ومن �لذي يريد علمًا عامًا فقط �أو �إي�ساح مخت�سر.
باأن  ومقاتليه  مروؤو�سيه  مع  ديمقر�طية  مركزية  ممار�سة  �لقائد  على   -4
بان�سباط  ولكن  ون�سائحهم  �أر�ءهم  يحترم  ي�ساورهم  يحاورهم 
و�مر �ل�سادرة عن قائدهم بدقة  و�حتر�م متبادل وحر�س على تنفيذ �الأ

متناهية.
�لقائد ي�سمع لمروؤو�سيه محاواًل فهمهم ولكن ما �إن يوؤخذ �لقر�ر، وي�سدر   -5
مر، على �لجميع �لتنفيذ وال مجال للتردد �أو �لع�سيان، �سو�ء كان هذ�  �الأ
نف�سه على  يفر�س  �لو�جب  ن  الأ بع�سهم  رف�س عند  �أم  قبول  له  �لقر�ر 

�لجميع.
تعليمات �لقائد لمروؤو�سيه و��سحة، محددة، دقيقة ال غمو�س فيها وال   -6

�إبهام وكلما كانت محررة ومكتوبة كان �أف�سل.
�لنهاية  في  يك�سب  ال  �سيء،  كل  يعرف  �أن  يريد  �لذي  �لم�سغول  �لقائد   -7
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على  ت�ساعده  ال  �لتي  �لعامة  �ل�سطحية  �لمبهمة  فكار  �الأ بع�س  �سوى 
�لقائد  �إ�سغال  وعدم  و�لعمل  �لمهام  توزيع  مطلوب  �سليم،  قر�ر  �تخاذ 
ويتابع  �لثقاة  لمروؤو�سيه  �لثانوية  �لمو��سيع  بما يزيد عن طاقته وترك 
معهم وال يعتبر �أذكى �لنا�س و�أمهرهم، مروؤو�سوه هم ورثته وعليه عدم 
�لثقة و�ل�سالحيات  �إعطاوؤهم ومنحهم  �لخجل منهم وتدريبهم وعليه 
نهم قادة �لغد. وال يمكن �عتبار �لخلف د�ئمًا �أقل فهمًا و�أ�سعف من  الأ

�ل�سلف.
يقلبان  قد  و�لح�سد  فالتكبر  يناف�سهم(  وال  مروؤو�سيه  يقود  )�لقائد   -8

�لمو�زين.
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ثالثًا: القائد وعالقته مع جنوده
�لكبيرة  ر�دة  و�الإ �لجهد  بذل  �لقائد  من  ت�ستدعي  ال  �لجند  �سجاعة   -1
ر�دة عند �لجند،  للو�سول للهدف، عندما تتر�جع �ل�سجاعة وت�سعف �الإ

ياأتي دور �لقائد و�سجاعته وهيبته.
قائٍد  وجود  يعقل  وال  �لن�سر،  لتحقيق  و�لجند  �لقائد  يحفز  �لطموح   -2

ع�سكرٍي بال طموح.
من  �لناجحون  �لقادة  يطلبها  �لتي  �لمكافاأة  هي  و�الإخال�س  مانة  �الأ  -�

جنودهم وهديتهم �لتي تعلو على �أي جائزة مادية.
في حالة �لخطر يحاول �لمقاتلون �أن يزيحون حملهم ومخاوفهم وف�سلهم   -4

و�أخطاءهم.
�لقائد يقول �لحقيقة لمقاتليه با�ستثناء �لظروف �لتي تفر�س عدم �إف�ساء   -5
و�لدعاية  �لنفاق  من  يت�سايق  �لمقاتل  �سر�ر،  و�الأ �لع�سكرية  �لخطط 
�أن ال ي�سف عدوه بمو��سفات غير �سحيحة كاأن  �لقائد  �لكاذبة، على 
ي�سف عدوه بالجبن وهم �سجعان وهذ� ي�ساعد على فقد�ن م�سد�قية 

�لقائد �أمام مقاتليه.
خوة و�لزمالة مع مقاتليه، دون �أن  يهدف �لقائد �إلى تحقيق نوع من �الإ  -6

يتخلى وال قير�ط و�حد عن �سلطته.
مر يتعذر تنفيذه  �أن هذ� �الأ مر لجنده وهو يعلم  �لقائد �لذي يعطي �الأ  -7

فهو قائد بائ�س.
و�لتحكم  �لخوف  على  �ل�سيطرة  و�لجند  �لقائد  عند  تعني  �ل�سجاعة   -8
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فيه.
عين �لمقاتل على قائده، فهو ملُهمه، قدوته.  -9

10- يقاتل �لجنود من �أجل �أد�ء �لمهمة ويقاتل �لقائد من �أجل �لن�سر.
ن  الأ طيب،  رجل  �أنه  عنه  يتحدث  �لجندي  �لقائد  يترك  �أن  ينبغي  ال   -11
مثل هذه �لكلمة بمثل هذ� �لموقع ت�سمر �ل�سعف، ولكن ينبغي �أن يجعله 

يقول �إنه عادل، �إن�سان، �أب للجنود.
مع  وتحطيمية  ��ستعالئية  عالقات  فر�س  عن  يبتعد  �أن  �لقائد  على   -12
وم�سخ  و�لذل  �لكر�هية  �إال  تورث  لن  �لعالقات  هذه  مثل  ن  الأ جنوده. 

لل�سخ�سية �لمقاتلة.
�1- على �لقائد �أن يكون متفائاًل ي�سري تاأثيره على جنوده، و�أن يكون لديه 

�لعزم على �لثبات في وجه �لم�ساعب ويبعث �لثقة في �لنفو�س.
و�لربط  �ل�سبط  لقو�عد  �لمخالفين  مع  يت�ساهل  ال  �أن  �لقائد  على   -14
)�الن�سباط( و�أن ير�عي �لتباين في �إجر�ء�ت �لعقاب ح�سب �لجرم �أو 

�لمخالفة.
15- �لقائد من يتحمل م�سوؤوليته وم�سوؤولية من يقودهم.

16- �لقائد يتحلى ب�سفات �لمقاتلين فال يقود �لمقاتلين �إال مقاتل.
17- �لجند يعملون مع �لقائد ب�سكل �أف�سل كثيرً� �إذ� كان يعمل معهم ب�سكل 

�أف�سل قلياًل.
18- على �لقائد �أن ُيوفق في �إقناعهم بمهام خطرة وغير مرغوبة. �لخطر 

و�لخوف هما قوة �لجذب �لتي ت�سد �لقائد و�لمقود �إلى بع�سهم بع�سًا.
19- �لقائد �لذي ال يلقي بااًل و�عتبارً� لجنوده وحاجاتهم ال ينبغي �أن يقود 
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نف�سه.
تقويتها،  على  ويعمل  �لع�سكرية  بالتقاليد  يهتم  �أن  �لقائد  و�جب  من   -20
و�أن ي�سهر على �سالمة �الن�سباط و�لتهذيب �لع�سكري با�ستمر�ر، لكن 

ب�سورة �إن�سانية وطريقة ذكية معقولة. 
21-  �لقائد �لذي يعتني بجنوده و�لذي يقود جنوده في �ساحة �ل�سرف �إلى 
يح�سل  �أن  يجب  �لقائد  وتقديرهم،  جنوده  ثقة  يك�سب  و�لغلبة  �لظفر 
ن هذ� �أهم من  على ثقة جنوده وتقديرهم، هذ� هو �لقائد �لمطلوب، الأ

�لمحبة و�لمعزة.
و�جب �لقائد تجاه جنوده يفر�س عليه �أن ينا�سل من �أجل حقوقهم، 
ن�سان م�سوؤواًل عن �سيء ما غير م�سوؤوليته  ففي �لمكان �لذي ي�سبح فيه �الإ

عن نف�سه.
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