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هذا الكتاب
لم تكن مو�ضوعات هذا الكتاب بعيد ًة كثير ًا عن م�سامع وال �أذهان
مقاتلي �سرايا القد�س ،لقد �سمعوا معظمها وقر�أوا �أكثرها وناق�شوا كثيرا منها
ولكن الذي يرونه جديدا في هذا الكتاب هو اجتماع هذه المواد التي يعرفون
والتي ال يعرفون ،مواد جديدة في المعنى وفي المبنى ،م�ضمومة في ن�سق
واحد ،ي�ضبطها ويفتح �آفاقها ،يطرح الفكرة ويقر أ� الواقعة ،وي�س�أل ويجيب
في حاالت ويبقي بع�ض الأ �سئلة معلقة بانتظار الإجابة في حاالت ،دعوة ملحة
� إلى الم�شاركة وتعميق لل�س�ؤال يحلل ويقيم وير�شد ،ويطالب باالنتباه .فهناك
العدو الماكر وقد قدم غازيا من وراء البحار واتخذ لكيانه الهمجي موطئ
قدم يتحرك عبره في االتجاهات وي�سمم حوله كل الميادين ،وقد �سلح بكل
�أدوات الفتك ومار�س كل �أ�ساليب القتل وكل طرق االغتيال ،معب أ� حتى النخاع
بالحقد الأ �سود المت�أجج ،حقد يمتد � إليهم خيطه من � إبلي�س ذاته حين قال لرب
العالمين �أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين � .إنه خيط جهنمي يلقي
ب�آثاره لي�س فقط على فل�سطين� ،أر�ضنا المباركة بل على عموم المنطقة ،على
بالد العرب قلب الأ مة الم�سلمة ومهوى �أفئدتها ،حيث م�ساجد الأ مة الثالثة
التي ت�شد � إليها الرحال الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي والم�سجد الأ ق�صى,
حيث غر�س اليهود رمحهم الناري الملتهب في قلب الأ مة والمنطقة.
وهذا الكتاب و� إن تنوعت مو�ضوعاته وتعددت ف�صوله فهو في مغزاه
النهائي دعوة لإثارة الفكر الع�سكري الفل�سطيني و� إطالق باب الت�سا�ؤالت
وا�سعا في هذا الحقل البكر ن�سبيا ،بالعالقة مع الواقع الفل�سطيني الخا�ص،

م�ستهديا بر�صيد التجربة العالمية عامة والإ�سالمية خا�صة باتجاه الك�شف
عن م�صادر الفعل والفعالية في الواقع الفل�سطيني ومكوناته.
لذا نرى الكتاب ينقلنا من ف�صل � إلى �آخر ومن نقلة � إلى �أخرى لكي
يقدم لنا هذا المغزى ،ففي الف�صل الأ ول نراه قد ات�سم بالطابع النظري
لم�س�ألة الحرب تمهيدا لما بعده .وقد تعددت العناوين في هذا الف�صل
لتظهر لنا تنوع اال�ستراتيجيات التي تدور حول الحرب وطرق ممار�ستها.
وكذلك �أنماط هذه الحروب وخا�صة التي تكت�سب و�ضعا خا�صا لدينا في
� إطار ال�صراع مع العدو ال�صهيوني.
وكان هذا الف�صل تمهيدا للف�صل الثاني الذي قدم لنا �أفكارا وتحليال
و� إر�شادا �أي�ضا حول م�سالة � إدارة الحرب في العقل «الإ�سرائيلي» وحول
� إ�ستراتيجيته الهجومية وما قد ي�صيبها من التغييرات والتطويرات في �سياق
ا�ستخال�ص العبر والدرو�س عبر تطبيقها على �أج�سادنا ومدننا وقرانا .كيف
يخطط العدو وكيف ير�سم ا�ستراتيجياته وكيف ينفذ تكتيكاته وتطبيقاته،
يقدمها لنا هذا الف�صل بطرحه كممار�سة عملية ونماذج تطبيقية الحرب التي
�شنها جي�ش العدو على كل من جنوبي لبنان وعلى قطاع غزة ،مبينا لنا �أين
مكامن قوته ونقاط �ضعفه و�أين م�صادر قوتنا ومجاالت تفوقنا.
لقد تم في هذا الف�صل ب�شكل مقت�ضب «لكن على قدر من ال�شمول»
�أهم ظواهر هذه الحروب بالتحليل والقراءة والتقويم .وكان تناول هذه
الحروب مقدمة �ضرورية لما �سيدور عليه الف�صل الثالث وهو �أن الحرب
قادمة و�أن الكيان ال�صهيوني وجي�شه وا�ستراتيجيه يعملون ليل نهار على توفير
كل م�ستلزمات �شن هذه الحرب وتالفي نواق�ص الحروب ال�سابقة .فالحرب

«الإ�سرائيلية» على غزة م�س�ألة وقت ،و�أن على مقاتلي ال�سرايا اال�ستعداد حقا
لخو�ض معارك هذه الحرب القادمة ،و�أن عليهم قبل غيرهم توفير �شروط
� إف�شال خطط وتكتيكات و�أهداف الحرب «الإ�سرائيلية» القادمة على غزة.
و ينتهي الكتاب بف�صلين الرابع الذي يقدم المجموعة كت�شكيل قتالي
عملياتي ي�صلح لأ ن تخو�ض بها كافة �أنواع القتال الكال�سيكي وحرب الع�صابات
ففيها من المرونة ما ي�سمح لك با�ستخدامها كت�شكيل عملي وواقعي.
�أما الف�صل الخام�س فيتطرق � إلى القيادة التي يتوقف عليها كل عمل
ناجح �أو فا�شل فمن دون قيادة ناجحة .قيادة تمثل القدوة الح�سنة لجنودها
ومر�ؤو�سيها ال يمكن لهذه القيادة �أن تحقق ن�صر ًا على هذا العدو.
�أخيراً :نحن نقدر �ضعف قدرتنا الع�سكرية �أمام قدرة هذا العدو,
ولكن قدرتنا على تجديد و�سائلنا القتالية ومعارفنا وعلومنا الع�سكرية
في مواجهة هذا العدو المتفوق تكنولوجي ًا وتكتيكياً ,وعليه ف�أن قدرتنا
التجديدية �ستعمق تجربتنا وخبرتنا وخططنا في مواجهة العدو.
عدونا ي�سعى � إلى تدمير قدرتنا وتحطيم � إرادتنا ,يجب �أن ال نمكنه من
ذلك ,و�أن نحرمه من تحقيق هذا الهدف ,عليه �أن يعلم �أنه يواجه مقاتلين �أ�شداء
�أذكياء م�ؤمنين ع�صيين على الك�سر ,و�سائلنا و�صمودنا و�شجاعتنا �ست�ستنزف
هذا العدو في معارك طويلة ال تحقق لهذا العدو ح�سم ًا يتمناه ون�صر ًا ي�سعى � إليه,
�سيقاتل من هم �أطول نف�س ًا منه ,مقاتلين تحذوهم الثقة والأمل � إلى رف�ض الهزيمة
والتراجع � ,إنهم مقاتلون يتطلعون � إلى الن�صر القادم ب�إذن اهلل.
لذا كان هذا الكتاب
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إهداء

� إلى �شهداء فل�سـطين...
� إلى كل قطرة دمٍ أ�ُريقت على ترابنا الغـالي
� إلى �أ�سرانا الرازحين خلف ق�ضبان ال�سـجّ ان
� إلى من �أوقفوا �أنف�سهم لمقارعة المعتــدين
� إلى من نذروا �أنف�سهم لتحرير فل�س ــطين

متحملين في �سبيل ذلك جهد التعليم والتدريب
بقوة الإيمان وثبات العقيدة ورفعة الأ خـالق
� إلى مقاتلي �سرايا القد�س
الإعالم الحربي � -سرايا القد�س
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العالم الفل�سطيني عالم غريب ،حافل بالمفارقات ،وال تقت�صر
غرائبه ومفارقاته على الثانوي من الأ مور بل للأ �سف على ما هو �أ�سا�سي
منها .فمنظمة التحرير الفل�سطينية التي �أ�س�ست عام  1964وجدت لغر�ض
تحرير الأ را�ضي الفل�سطينية التي احتلها ال�صهاينة عام  ،1948ولكن لكي
تتجلى المفارقة ب�أكمل �أوجهها ،قامت هذه المنظمة ،وللدقة هذه المنظمة
التي تمت الهيمنة عليها وعلى م�ؤ�س�ساتها و�صودرت وجيرت قراراتها من
قبل حركة فل�سطينية �أي�ضا ،للمفارقة ،نادت عاليا برفع راية الكفاح الم�سلح
لتحرير فل�سطين وو�سمت هويتها �أي�ضا بكلمة التحرير ،قامت هذه المنظمة
وبال�ضد من هويتها المعلنة كمنظمة (التحرير) بالتوقيع على تكري�س
االحتالل ال�صهيوني لتلك الأ را�ضي المحتلة باالعتراف بالكيان ال�صهيوني
القائم على ترابها.
كان الهدف الوا�ضح المعلن للعمل الوطني الفل�سطيني ،لت�أ�سي�س
منظمة التحرير تحرير الأ ر�ض المغت�صبة لكن ،وللمفارقة �أي�ضا ،قد تم
االنزياح تدريجيا ،بتعمد وق�صد ودون عوائق جدية ،باتجاه � إحالل الدولة
ومفهومها  -وهو مفهوم نظري مطاط ليت�سع لأ ريحا �أو غزة ان تكون دولة
تامة المقومات والأ ركان دون � إخالل بمفهوم الدولة -بدال من الأ ر�ض التي
لها حدودها الواحدة لم�سها وم�سكها باليد الناعمة والخ�شنة من ر�أ�س
الناقورة � إلى رفح ومن البحر � إلى النهر.
ولعل مفارقة �أخرى لن تجدها في العالم كله � إال في ال�ساحة

13

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

الفل�سطينية ،فال�سلطة التي هي وليدة (منظمة التحرير) ما � إن و�ضعت
باالتفاق مع العدو حتى �أخذت تلتهم وظائف و�أع�ضاء ومواقع الأ م التي
�أنجبتها منظمة التحرير ولم تتوقف عند حد تجريم المقاومة بل راحت
تن�سق على الم�ستوى الأ مني مع العدو لم�صالحه و �ضد �أبناء �شعبنا.
وفي هذا ال�سياق ونظرا لكون هذا الكتاب يدور حول �ش�ؤون الحرب
والقتال ويخاطب مقاتلي �سرايا القد�س ،ربما يكون منا�سبا طرح مفارقة
متوا�ضعة �أخرى ،لم تكن هناك من كلمتين هما �أكثر تردادا وتكرارا في
�أدبيات و�أحاديث القوى والف�صائل الفل�سطينية الم�سلح المقاتلة �أكثر من كلمة
� إ�ستراتيجية و�أكثر من كلمة تكتيك .و ال يجد المراقب لديه �أدنى ريب في �أن
هذه القوى والف�صائل قد انتهت منذ زمن بعيد من �صياغة نظريتها وعقيدتها
القتالية ,و�أحكمت �أركانها الم�ستمدة من ظروف فل�سطين الخا�صة ووفقا
لأ هدافها .وللأ �سف وللمفارقة ف�إن هذا �أم ٌر لم يحدث � .إذ بالرغم من البطولة
وال�شجاعة التي �أبداها الآالف من ال�شباب الفل�سطيني في مواجهة قوات
العدو ال�صهيوني و�أمنه ،ف�إن ذلك قد جرى وفقا لقاعدة االرتجال والعفوية
ولي�س وفقا لمنظور قتالي محكم يهدف � إلى زعزعة �أ�س�س الكيان ال�صهيوني
با�ستهداف نظام حياته اليومية وقواته العاملة و�صوال � إلى تفكيكه و� إزالته.
غرائب ومفارقات جرت وتجري و�ستجري على ال�ساحة الفل�سطينية،
فهي و� إن كانت �ساحتها الجغرافية متوا�ضعة وال تقا�س بم�ساحة جبل من
جبال ال�صين الذي �أخذنا منه �شعار � إ�ستراتيجية حرب التحرير ال�شعبية
زمنا � ،إال �أن فل�سطين ،هذه الم�ساحة الجغرافية المتوا�ضعة � إنما هي قلب
العالم ا�ستراتيجيا ،وعمق العالم تاريخيا ،تحتوي بين طيات تاريخها
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

14

وثناياه �آالف ال�سنين من الح�ضارة والهوية والوجود ويتراءى على ترابها
كل ما هو ثمين ونبيل في حياة العالم والإن�سان ،وفي وقائعها تتجلى حقائق
ال�شر والخير والف�ساد وال�صالح � .إن � إدراك �شياطين العالم ورغبتهم في
الت�سيّد على العالم والب�شر جميع ًا يدفعهم لالفتراء والكذب على حق
فل�سطين و�أهلها ،يدفعهم الوهم ،ب�إمكان التربع كذبا وافتراء على تراثها
النبيل ب�إعمال معاول التزييف والتحريف في ثناياه ،و� إال لما تم � إن�شاء
الكيان ال�صهيوني عنوة وعنفا وطغيانا.
ولتعليل المفارقات الكثيرة والمتوا�صلة في ال�ساحة الفل�سطينية,
ربما يكفينا ذكر ه�ؤالء ال�شياطين وحلفائهم ونزوعهم المطلق للهيمنة
وت�أثيرهم في العالم حتى تغدو المفارقات غير مفارقات.
والكتاب الذي بين �أيدينا يحاول تركيز جهده،م�ستفيدا من خبرات
وتجاربالأ مموال�شعوبالحربية،ومتلم�ساطريقه� إلىالك�شفوالت�صديلمفاعيل
الحرب و�أوجهها تلك التي �أ�شعلها اختراع الكيان «الإ�سرائيلي» في المنطقة� ،أم ًال
في �أن ي�سهم في تطوير ا�ستجابة مرنة ومكافئة للحرب «الإ�سرائيلية» القادمة
وخا�صة القادمة على غزة،اعتمادا على الثقة باهلل وبالإن�سان الفل�سطيني
وخوا�صه الفطرية والمكت�سبة عامة وعلى مقاتلي ال�سرايا خا�صة.
و�أخيرا،هذا الكتاب ،في مغزاه الأ خير يدفع بنا � إلى الت�أكيد تلو
الت�أكيد ب�أن الأ ولوية لدى مقاتلي �سرايا القد�س و �سائر مجاهدي فل�سطين
هو القتال والجهاد لتفكيك الكيان ال�صهيوني «� إ�سرائيل» و� إزالته من الوجود
وتحرير �أر�ض فل�سطين تحرير ًا تام ًا من دن�س االحتالل اليهودي.
الإعالم الحربي � -سرايا القد�س
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الحرب
ون
َ ف ِ إ� َّما َت ْث َق َف َّن ُه ْم ِفي ال َْح ْر ِب َف َ�ش ِّر ْد بِهِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم ل ََعل َُّه ْم َيذَّ كَّ ُر َ

(الأ نفال)57 :

قال ر�سول اهلل (« :)واعلموا �أن الجنة تحت ظالل ال�سيوف»

(البخاري )2818
قول« :الجبان مقتول بالخوف قبل �أن يقتل بال�سيف وال�شجاع حي
و� إن خانه العمر وحا�ضر و� إن غيبه القبر».
الحرب م�ستمرة ,وقتالنا م�ستمر ,لن نتوقف ب�إذن اهلل ,نتعلم ونخو�ض
التجربة ,ونقاتل � إلى �آخر رمق ,نظل �سائرين ولن نركع.
الحرب ميدان الحياة والموت ,ال تتعامل مع الحرب بخفة وتهور
عليك ا�ستباقها ب�إجراءات ت�ؤدي � إلى ت�سهيل تحقيق الن�صر.
والعمل الحربي عمل جماعي يراعي � إمكانات ومهارات �أفراده لذلك علينا
� إخ�ضاع مهاراتنا وانفعاالتنا وتناق�ضاتنا الفكرية �أمام العقل وال�صالح العام.
الحرب فن يتطلب تدريب ًا و� إتقان مهارته .وال يمكن تعلم العمل
الع�سكري � إال بالتجربة.
فالحرب الطويلة ت�ستنزف قدرات الجيو�ش وت�شكل عامل هزيمة
وت�ؤثر على معنويات المقاتلين ,و�أما في حالتنا فا�ستدراج العدو لحرب
ا�ستنزاف تكون ل�صالحنا �أكثر من �صالحه.
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و�أخير ًا هناك نظرية يتبناها «ليدل هارت» نقلها عن «نابليون»



«وفو�ش» تقول «� إن الهزيمة تتقرر في عقول القيادة المقاتلة ،ومعنوياتها
ولي�س بعدد القتلى في المعركة».
ثانياً – تعريف الحرب:
	-الحرب :علم في درا�سته ومنهجه وفن في التطبيق«.مارك�س»



	الحرب :قتال نا�شب بين دولتين ،لتحقيق مقا�صد �سيا�سية بقوةال�سالح ،والحرب و�سيلة �سيا�سية ال غاية ،و�آخر �سهم في الجبهة ال�سيا�سية،
وال يلج أ� � إليها � إال بعد �أن تف�شل جميع الو�سائل ال�سيا�سية الأ خرى.
	الحرب :عمل من �أعمال العنف ولي�س هناك حدود للتعبير عن هذاالعنف ،فكل خ�صم من الخ�صمين ي�ضع قانون الآخر ،ومن هنا ينتج عمل
متبادل ،ي�صعد الأ مور � إلى الحدود الق�صوى« .كالوزفيتز»



علم الحرب:
هو اكت�ساب �أكمل فهم ممكن لنقاط قوة العدو وقدراته ونواياه,
و� إعطاء الدرا�سة الكافية للأ ر�ض التي �سيحدث القتال عليها ,وتقويم
متطلبات الموا�صالت وم�ساندة القوات بالأ عداد الكافية «�أهمية االحتياط»,






ليدل هارت ) 1970 – 1895 ( :م�ؤرخ ع�سكري ومنظر ا�ستراتيجي بريطاني.
نابليون �) 1821 – 1769 ( :إمبراطور فرن�سا و قائد �أعلى للجيو�ش الفرن�سية من �أ�شهر
القادة الع�سكريين في التاريخ الأ وروبي.
فو�ش :قائد ع�سكري فرن�سي (  ) 1929- 1851هو الذي �أوقف الأ لمان عند نهر مارن
عام  1914في الحرب العالمية الأ ولى.
مارك�س ) 1883 – 1818( :فيل�سوف و �سيا�سي و منظر اجتماعي �ألماني� ,ألف العديد
من الكتب �أهمها ر�أ�س المال هو م�ؤ�س�س الفل�سفة المارك�سي.
كالوزفيتز :قائد برو�سي (  ) 1831– 1780هو م�ؤلف �أ�شهر مرجع ع�سكري في التاريخ » عن الحرب ».
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عليك مقارنة الأ �سلحة والقدرات ال�صديقة مع الأ �سلحة والقدرات لدى
العدو« .تومي فرانك�س»
ثالثاً � -أهداف الحرب:
 تدمير القوات الع�سكرية المعادية.	احتالل �أرا�ضيه. تحطيم � إرادة العدو.	ا�ستنزاف قوة العدو و� إجها�ضها.رابعاً  -مبادئ الحرب:
هناك العديد من مبادئ الحرب التي ا�صطلح عليها المفكرون
والقادة الع�سكريون على مدار التاريخ الع�سكري الحديث والقديم ,ونحن
في هذه الدرا�سة قمنا بتحديد عدد من هذه المبادئ لنقترب �أكثر من
التجربة الع�سكرية التي نخو�ضها مع هذا العدو ال�صهيوني ,ولنكون على
دراية وعلم ب�أ�صول الحرب م�ستفيدين من هذا العلم.
مبادئ الحرب تقول لنا كيف نقاتل� ,أما القوانين ف�إنها تقودنا � إلى
تحديد الهدف ب�صورة فعلية و� إلى القدرة على القتال.
�أوالً :مبد أ� الهدف
التعريف :ما يق�صد الو�صول � إليه يقال له هدفاً ,بعبارة �أخرى هو
ت�صور �أمر ما ينبغي �أن تح�شد له كافة الجهود الحق ًا للو�صول � إليه.
 تومي فرانك�س :مواليد  1945القائد العام – القيادة المركزية الأ مريكية� ,شارك في
حرب عا�صفة ال�صحراء ال�سترجاع الكويت من قب�ضة �صدام ,قاد الجي�ش الأ مريكي في
الحرب على �أفغان�ستان عام  2002و حرب الخليج الثالثة �ضد العراق عام .2003
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فالهدف النهائي للحرب هو هزيمة قوات العدو وتدمير �آلياته
الحربية ,وانتزاع رغبة القتال من �أنف�سهم ,هذا المبد أ� هو اللبنة الأ ولى
و�أ�سا�س المبادئ الأ خرى.
بقية المبادئ خا�ضعة لمبد أ� الهدف ,وبمعزل عن الهدف لن يكون
لبقية المبادئ مفهوم �أو معنى.
جميع العمليات تتوجه نحو الهدف كام ًال ووا�ضحاً ,على �أن يكون
منا�سب ًا في الوقت عينه وب�شكل عقالني ومنطقي مع القدرة القتالية.
�أنواع الأ هداف:
أ� � -أهداف � إ�ستراتيجية:
الأ هداف الإ�ستراتيجية قابلة للتق�سيم � إلى �أهداف �صغيرة ي�سهل الو�صول
� إليها وتمهد الطريق للو�صول � إلى الهدف الكبير .وهذا �أمر طبيعي ال مانع من
اللجوء � إليه ,بل قد يكون �ضرورة �أ�سا�سية ولكن يجب االنتباه � إلى نقطتين:
 - 1ينبغي �أن تكون الأ هداف �صغيرة قدر الإمكان و�أن يكون طريق
الو�صول � إلى الهدف الكبير �أق�صر.
 - 2عدم � إغفال الهدف النهائي مطلقاً ,بمعنى �أن الأ هداف ال�صغيرة
تكون و�سيلة للو�صول � إلى الهدف الكبير ال �أن ت�صبح هي الهدف ,ويهمل
الهدف النهائي.
ب � -أهداف تكتيكية:
هي ذات الأ هداف التي ن�سعى من خاللها لتطبيق وتنفيذ الأ هداف
الإ�ستراتيجية.
�شروط اختيار الهدف:
قاتلوهم
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� -1أن يكون محدداً.
 -2قاب ًال للتحقيق.
 -3قاب ًال لالحتفاظ به.
� -4أن يملك الأ همية المطلوبة.
يجب �أن نولي هذا المبد أ� �أهمية كبيرة فاختيار الهدف لي�س معزو ًال
عن قدراتنا و� إمكاناتنا.
فعندما يقول المبد أ� �أن يكون الهدف منا�سب ًا وعقالني ًا ومنطقي ًا مع
القدرة القتالية ,فهذا يعني �أن �أي هدف نختاره ونعمل عليه يجب �أن ال يُبعِد
هذا الخيار عن �صميم هذا المفهوم.
كذلك نراعي الأ ولوية في اختيار الأ هداف ,فهناك �أولويات ن�سعى
دوم ًا � إلى العمل عليها ح�سب الحاجة لها ,وح�سب ترتيب �أهميتها ,فال نختار
�أهداف ًا ال تراعي �أولوية ظروفنا وحاجاتنا ,وقيا�س الأ ولوية يعود � إلى طبيعة
البرامج التي تعمل عليها ال�سرايا وفق ر�ؤيتها ومفهومها للبناء والتطوير.
ثانياً -مبد أ� الح�شد:

 ا ْن ِف ُروا ِخ َفا ًفا َو ِث َق اًال َو َج ِاه ُدوا ِب أ� َْم َوا ِلكُ ْم َو َ�أ ْن ُف ِ�سكُ ْم ِفي َ�سب ِِيل الل َِّه َذ ِلكُ ْم
ون
َخ ْي ٌر لَكُ ْم ِ�إ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْعل َُم َ

(التوبة )41

 عندما أ�ُذن للر�سول ( )بالقتال عمل على هذا المبد أ� حيثح�شد كل من هو قادر على حمل ال�سالح للقتال.
 عمر ()عنه �سمح للمثنى بن حارثة ال�شيباني (:)«�أن ي�ضم ن�صارى العرب من تغلب وبني النمر الذين قاتلوا قتا ًال �شجاع ًا
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نادر ًا خالل قتاله في العراق ،و�سمح كذلك لمن ارتد عن الإ�سالم وعاد � إليه
�أن ي�شارك في القتال ,وهذه داللة عظيمة على �أهمية الح�شد واال�ستفادة
من كل القوى التي لديك ولدى �أ�صدقائك وحلفائك في معاركك التي
تخو�ضها».
 وغلّظ الإ�سالم على من هو قادر على حمل ال�سالح ولم يخرجللحرب.

وج َ َأل َع ُّدوا ل َُه ُع َّد ًة َول َِك ْن كَ رِ َه الل َُّه ا ْنب َِعا َث ُه ْم َف َث َّب َط ُه ْم َو ِقيلَ
َ
ول َْو �أ ََر ُادوا ال ُْخ ُر َ
ا ْق ُع ُدوا َم َع ا ْل َق ِ
ين
اع ِد َ

التوبة «»46

 «� إن كل فن الحرب يمكن تلخي�صه في مبد أ� واحد وهو» �أن يجتمع فيجبهة واحدة قوة �أكبر من قوة عدوك» نابليون
 «�ضرورة جلب غالبية الجي�ش ب� إجراءات � إ�ستراتيجية تباعاً ،لأ خذ دورهافي المناطق الحا�سمة في م�سرح الحرب» .جوميني.



 « أ�ُ�سمّي هذا المبد أ� «تركيز الجهد» على �أن يكون هذا التركيز �ضدالقوة الرئي�سية للعدو وتحقيق الن�صر في المعركة في م�سرح العمليات»
كالوزفيتز.
 ال ينح�صر ح�شد القوى بالوحدات القتالية «عنا�صر المناورة» بل ي�شمل: -1قيادة قوية ,وتفوق ًا على العدو.
 -2عنا�صر لوج�ستية «نقل� ,صحة ,دعم»...,
 جوميني :قائد ع�سكري �سوي�سري عمل في الجي�ش الفرن�سي (  ) 1869 – 1779له
كتابات في الحرب منها » الموجز في فن الحرب».
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 -3عنا�صر الإ�سناد القتالي«مدفعية� ,سالح الإ�شارة ,الهند�سة»..
• تعريف الح�شد:
 جمع �أكبر قوة ممكنة من الجنود والعتاد في مواجهة العدو ,هذا مبد أ��أ�سا�س في الحروب وطُ بِق في الحروب القديمة والحديثة.
 جمع وا�ستخدام القدرة القتالية المتفوقة قيا�س ًا مع العدو في زمانومكان منا�سبين ,وذلك با�ستهداف نقطة �ضعيفة في جهاز العدو ,تتيح
فر�صة هزيمة قدرته القتالية.
• قوانين هذا المبد�أ:
 -1ال ين�صح بالقتال حين تواجه قوى متفوقة.
 -2ال ين�صح بالقتال حين تواجه قوة غير كبيرة ولكنها قريبة من قوات
م�ؤازرة.
 -3ال ين�صح بالقتال حين تواجه قوى غير معزولة ومح�صنة جيداً.
ثالثاً -مبد أ� اقت�صاد القوى:
� إن الطرف الذي يعاني في �صراعه خل ًال ا�ستراتيجي ًا في توازن القوى
مع �أعدائه ,عليه �أن يح�سب لهذا المبد أ� ح�ساب ًا تعوي�ضي ًا كبيراً ,قلة العديد,
قلة ال�سالح ,قلة الم�صادر اللوج�ستية ,تحتّم على هذا الطرف �أن يجيد
ا�ستخدام هذا المبد أ� مبتعد ًا عن الهدر و�سوء ا�ستخدام قوته ،فاالقت�صاد
بالقوى ي�ساعده في حل الكثير من نقاط �ضعفه ,لينتقل � إلى و�ضع �أف�ضل
وجهوزية �أعلى ,نحن في حاجة ما�سة لتوظيف هذا المبد�أ ,توظيف ًا يليق
بقدرتنا على الإبداع و� إ�صرارنا على تحقيق الن�صر ,فنح�سب للمقاتل,
الطلقة ,القذيفة ,ال�صاروخ� ,ألف ح�ساب ,وال ن�سمح ب�أي حال من الأ حوال
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بتبديد هذه الإمكانات بعيد ًا عن �صوابية توظيفها ال�سليم.
فاقت�صاد القوى هو الح�صول على �أف�ضل نتائج ب�أقل حد ممكن من
الجهد والقوات.
والعمل على مواجهة كافة االحتماالت من � إطالة �أمد الحرب,
�أو الحفاظ على قدرة وكفاءة �أ�سلحتك طوال المعركة ومواجهة كافة
المفاج�آت ،الم�ستجدات في المعركة.
هذا المبد أ� ي�ؤكد على تعاون كل القوى وعدم ترك جزء منها بال
عمل ،فالقائد الذي يترك بع�ض قواته دون اال�ستفادة منها في حربة,
قائد ي�ستخدم قواته ا�ستخدام ًا �سيئاً ،وتبديد القوات �أخطر من �سوء
ا�ستخدامها.
وما دام ينبغي العمل ،فالبد من ا�شتباك كل القوات في القتال ,لأ ن
ا�شتراكها يدمر جزء ًا من قوات العدو ويخرجها من دائرة الالعمل الذي
يجعلها في حكم الم�شلولة.
هذا المبد أ� ي�أخذ فعاليته ودوره عندما ت�أخذ الحرب وقت ًا طوي ًال في
ا�ستمرارها �أو ت�أخذ �شك ًال ا�ستنزافياً.
يقول الع�سكريون «يك�سب المعركة من يحتفظ ب�آخر طلقة و�آخر
مقاتل»
عندما تكون مدة الخطر طويلة تجعل �أف�ضل اقت�صاد للقوى عاجزة
عن الو�صول � إلى الهدف ،ف� إن على توتر القوى �أن يتركز ب�ضربة واحدة
يائ�سة.
اقت�صاد في القوة وهو تحذير �ضد ترك �أجزاء من القوة الرئي�سية
قاتلوهم
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تقف بكُليَّتها للحماية �ضد تهديد من عدو بعيد.
هذا المبد أ� له �أهمية فعالة في الحروب القديمة والحديثة ويزداد
�أهمية كلما مر عليه الزمن ,وهذا ما ولّد فكرة تنظيم قوى احتياطية
جاهزة للقتال ,لها فعالية كبيرة في الدفاع �أكثر من الهجوم على الرغم
من �أهميته في الهجوم.
رابعاً -الهجوم والدفاع
«يعتبر الدفاع ال�شكل الأ قوى في الحرب ،الهجوم هو ال�شكل
الأ �ضعف»« .كالوزفيتز»
«على طالب الدفاع �أن ي�ضع في ن�صب عينيه االنتقال � إلى الهجوم،
لأ ن التحول � إلى الهجوم �سيعطي الدفاع زخم ًا و�سرعة وقابلية للن�صر»
«كالوزفيتز».
نقطة التحول هذه تتطلب من القائد عبقرية خا�صة الكت�شافها لأ نها
تقلب كفة الميزان عندما ي�شن الدفاع الهجوم في لحظة ي�شعر �أنه قادر
على التفوق على المهاجم وك�سب المعركة.
الدفاع ال يك�سب حرب ًا � إال � إذا تحول للهجوم الم�ضاد في اللحظة
المنا�سبة.
«� إن �شكل الحرب الدفاعي هو بحد ذاته �أقوى من ال�شكل الهجومي»
كالوزفيتز
�أح�سن رد فعل من وجهة المبادئ الع�سكرية ،هو رد فعل المدافع ال
رد فعل المهاجم الذي اندفع في معركة ال م�صير لها.
للدفاع غر�ض �سلبي هو المحافظة «على الأ ر�ض ،المكان» والهجوم
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له غر�ض � إيجابي وهو «االحتالل» فاالحتالل ي�ضاعف من مواردنا الحربية
الخا�صة ،ولكن االحتفاظ بالأ ر�ض ال يفعل ذلك ،ف� إذا كان الدفاع ال�شكل
الأ قوى للحرب و�أن هدفه �سلبي وهو االحتفاظ ،فمن الم�سلم به �أننا نلج أ�
� إليه � إذا ا�ضطررنا �ضعف ًا لذلك ،و� إن من الواجب التخلي عنه عندما نح�س
بكفاية قوتنا لتحقيق هدف � إيجابي.
«البدء بالدفاع واالنتهاء بالهجوم هو تطور طبيعي في الحرب».
الحرب التي ال تفيد االنت�صارات فيها � إال ل�صد ال�ضربات والتي
ال نحاول فيها رد كل �ضربة ب�ضربة مماثلة ،فهذه الحرب حرب �سخيفة،
كالمعركة التي ي�سود فيها الدفاع الطلق «ال�سلبية» في كل التدابير
المتخذة.
ال يتمتع المهاجم � إال بميزة الهجوم المباغت ،بينما يتمتع المدافع
بمكان مفاج�أة خ�صمه في كل وقت بقوة هجماته و�شكلها.
المهاجم يتمتع بت�سهيالت �أكبر من المدافع ،الدفاع متمركز على
موقع دفاعي ثابت.
حركة االلتفاف يتمتع بها المهاجم والمدافع � إال �أن الهجوم من عدة
جهات يقوم بها المدافع �أثناء اال�شتباك مع �أجزاء منعزلة ،لأ ن المدافع
يقف في موقف �أف�ضل لمفاج�أة العدو بقوة هجماته و�شكلها.
المدافع يملك العون القترابه من م�ؤخراته و�شعبه �أكثر من المهاجم,
وينجم تفوقه في مجال مفاج�أة خ�صمه بقوة و�شكل هجماته ،وتزداد �أهمية
ذلك كلما نق�صت قدرة المهاجم على ت�أمين اال�ستطالع والك�شف عن نوايا
المدافع.
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� إن �أروع لحظات الدفاع ،هي لحظة االنتقال ال�سريع والقوي � إلى
الهجوم والطرف الذي ال يفكر في هذه اللحظة منذ البدء ،وال يدخلها
منذ البدء في مفهوم دفاعه ،ال ي�ستطيع �أن يفهم تفوق الدفاع ويظل يفكر
بطريقة ت�ضييق العقدة ،ال بطريقة حلها.
«� إن كل فن الحرب يت�ضمنه الدفاع الم َفكَّر به جيد ًا والمح�سوب من
كل جوانبه ،يتبعه هجوم �سريع مقدام» نابليون بونابرت
الدفاع ال�سلبي هو الموت الذي يتبناه �أي الدفاع من �أجل الدفاع.
الدفاع الإيجابي المفكر به جيد ًا والمخطط له ،الذي يتحول � إلى
هجوم م�ضاد هو فعل حا�سم في الحروب الحديثة ،هذا الدفاع يحتاج � إلى
بع�ض الهجمات من وقت لآخر لك�سر عملية الإطالة في الدفاع ،كون �أن
دفاعك نمطي ًا و�شكله معروف ًا للعدو في�سهل عليه اختراقه.
الدفاع:
تعريف الدفاع :هو عبارة عن كل � إجراء عملي ينفذ عبر ا�ستثمار
كافة الو�سائل والإمكانات الموجودة ,وكذلك يهدف للت�صدي للعدو,
والح�ؤول دون ا�ستمراره في تقدمه وتدمير قواته المهاجمة.
الدفاع :عك�س الهجوم ،هو التوقف في حالة الأ هبة واال�ستعداد على
مواقع قوية محكمة وانتظار مجيء العدو لمقاتلته دفاعياً.
• مميزات الدفاع:
 -1غر�ض الدفاع المحافظة على ال�شيء وهو �أ�سهل من اكت�سابه .الدفاع
�أ�سهل من الهجوم في حال ت�ساوت الو�سائل لدى الطرفين.
� -2سهولة الدفاع جاءت تف�سير ًا لقولنا �أن الهجوم � إذا مر عليه الوقت لم
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يُ�ستفد منه ويتحول عامل الزمن هنا لم�صلحة المدافع ،وكل ت�أجيل
للهجوم ب�سبب الخوف �أو التردد �أو الغطر�سة �أو الآراء الخاطئة ميزة
تُمنَح للمدافع.
• فوائد الدفاع:
	-1ا�ستمرار الدعم.
	-2القدرة على الح�شد لأ نه على �أر�ضه.
 -3عامل الوقت ل�صالحه في حال �صموده.
 -4قوة التح�صين عند الدفاع وعمق الدفاعات عنده ت�ضعف الهجوم.
 -5قوة الدفاع تمنع الهجوم من الو�صول � إلى المركز.
	-6الدفاع هو ال�شكل الأ قوى في � إدارة الحرب ،والذي يتيح لنا ال�سيطرة
على الخ�صم ب�سهوله،
• ما هي الو�سائل التي تقي المدافع عندما يمر المهاجم بجوار موقعه؟
للإ جابة على هذا ال�س�ؤال �سنورد الو�سائل التالية:
 -1ترك العدو يمر عن موقعك ,ويتجاوز الموقع دون االلتحام ,وتمكنه من اال�شتباك
معك ,يعطيك فر�صة لمهاجمته من الخلف �أو من داخل قواته كمفاج�أة له.
	-2امت�صا�ص قوة االندفاع الهجومي الأ ولى وطم�أنة العدو ب�إزالة مخاوفه
من المكان الم�ستهدف و� إيجاد حالة من اال�سترخاء عنده لت�سهيل
االنق�ضا�ض عليه.
• �أهداف الدفاع:
	-1االقت�صاد بالقوى على جبهة وا�سعة �أو حرب طويلة الوقت.
	-2اكت�ساب الوقت لغر�ض تجميع القوى وح�شدها ،بق�صد الهجوم.
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	-3اكت�ساب الوقت بعمليات ثانوية لحين التمكن من القيام بالهجوم.
	-4االحتفاظ بالأ ر�ض.
� -5ضع�ضعة العدو المهاجم ،وزعزعة تنظيمه ،قبل التحول � إلى الهجوم.
 -6منع العدو من الدخول � إلى منطقة حيوية.
 -7تدمير قوات العدو �أو الإيقاع بها.
• �أ�شكال الدفاع:
 )1دفاع ثابت  :الدفاع الثابت المح�صن هذا النمط فا�شل مثل خط برليف
حرب  1973م.
 )2دفاع عميق :وهو عمل عدة نقاط دفاعية موزعة ومح�صنة جيد ًا على
�شكل �شبكة ,وهذا �أف�ضل �أنواع الدفاع ,وهو �شكل من �أ�شكال الدفاع
الإيجابي الذي يتحول في لحظة منا�سبة � إلى هجوم «نقطة التحول».
هناك �أ�شكال كثيرة من �أ�شكال الدفاع والهجوم ولكن تم التركيز على
المهم لنا.
فل�سفة الدفاع العميق تنطلق من نقاط دفاعية متعددة تغطي كامل
مناطق الدفاع «المقدمة ,الجوانب ,المركز ,الم�ؤخرة» بحيث ال ت�سمح
للعدو ب�أن ي�ستفيد من �أي ثغرة ينفذ � إليها لتحطيم قواتك ,وفي حال �أقدم
على �أي هجوم من �أي نقطة وجد دفاعات قوية تت�صدى له ,وفي لحظة
منا�سبة يتحول دفاعك � إلى هجوم.
• �أمثلة على الدفاع العميق:
 -1معركة الخندق :هي معركة قامت بين الم�سلمين وكفار قري�ش وحلفائهم,
والتي دارت رحاها في مدينة ر�سول اهلل ( , )حيث تخندق الم�سلمون
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في المدينة وحولها �ضمن خطة دفاعية عميقة,وحاول الكفار محاوالت
م�ستميتة لعبور الخندق وغيره من المناطق حول المدينة لك�سر دفاعات
الم�سلمين مثل :محاولة عمرو بن ود الفا�شلة والتي قُتل على � إثرها,
وغيرها من المحاوالت � إال �أن هذه المحاوالت باءت بالف�شل �أمام قوة
و�صالبة دفاع الم�سلمون.
 -2حزب اهلل في حرب تموز �«2006سي�أتي الحديث عنها الحق ًا في ف�صل
خا�ص بتقييم حرب تموز»
 -3معركة جنين  2002خطة دفاعية عميقة ت�ستند � إلى الآتي:
 -1غلق كافة المنافذ داخل المخيم ,وال�سيطرة على كل المداخل
والمخارج للمخيم بالقيام بزرع العبوات النا�سفة لمنع تقدم
الدبابات.
 -2ن�صب الكمائن في مناطق ح�سا�سة وهذا ما كبد العدو خ�سائر كبيرة
في � إحدى المعارك حيث بلغ عدد قتلى الكمين  12جندي ًا �صهيونياً.
	-3القدرة على المناورة والتحرك والمباغتة طوال مدة المعركة التي
دامت ع�شرة �أيام.
� -4صمود المقاتلين وتقديم نموذج عظيم من الإقدام وال�شجاعة
والت�ضحية ,وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد القائد محمود طوالبة.
 -5عجز العدو عن ك�سر � إرادة المقاتلين وتحقيق �أي ن�صرٍ وتفوقٍ في
القتال.
	-6انتهت المعركة بعد لجوء العدو لإجراءات يائ�سة فهدم جزء ًا كبير ًا
من بيوت المخيم بعد �أن نفذت ذخيرة مَ نْ ظل على قيد الحياة من
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المقاتلين.
 -7تكبد العدو خ�سائر كبيرة من القتلى والجرحى في هذه المعركة وبلغ
� إجمالي عدد قتلى جنود ال�صهاينة  23قتي ًال ح�سب رواية العدو.
• التفوق الذي يتمتع به ال�شكل الدفاعي وتوظيف هذا ال�شكل
الدفاعي في حروبنا القادمة:
تفر�ض علينا طبيعة الأ ر�ض التي نقف عليها والخلل اال�ستراتيجي
في التوازن الع�سكري الذي ي�صب ل�صالح العدو و�ض َع خطط دفاعية
هجومية باحثين عن مميزات لهذا الدفاع ,فالجغرافيا المعقدة التي نقف
عليها يجب �أن توظف ل�صالحنا �أكثر من توظيفها ل�صالح العدو ,نعم نحن
ندرك قوة العدو وحجم قدراته وخا�صة قدراته التكنولوجية ,وتفوقه في
كافة المجاالت � ,إال �أن حرب المدن التي تنتظره والتي تعتبر ميزة لنا,
يجب �أن نفهمها ونعيها جيداً ,ونعمل على توظيفها في حرب المدن القاهرة
للجيو�ش.
� إن عدونا يدرك ذلك ويعرف خطورة الدخول في حرب المدن كما
يعرف خطورة التخندق جيد ًا في الأ ر�ض عبر الخنادق والأ نفاق.
على هذا العدو �أن يعلم ب�أن �شنّ الحرب علينا لي�ست نزهة وال
م�ضمونة النتائج ,يجب �أن يواجه ب�صمود و�شجاعة وعزم ,فهو يقاتل
مجاهدين �أ�شداء ال يبالون بالموت وال �شيء عندهم يخ�سرونه.
• المميزات الدفاعية:
	-1ا�ستخدام الأ ر�ض «�أنفاق ،مدن ،خنادق».
حرب مُعدٍ م�سبقاً.
	-2العمل على م�سرح ٍ
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	-3الدعم ال�شعبي.
 -4ميزة انتظار العدو.
الهجوم:
ال تتحقق النتيجة الحا�سمة في الحرب � إال عن طريق العمليات
الهجومية فقط ،حيث يمتلك القائد في هذه العمليات عن�صر االبتكار
ويفر�ض � إرادته على خ�صمه.
ويحتاج تنفيذ العمليات الهجومية � إلى تدريب ،وروحية عالية،
وقادة يمتلكون القدرة على اتخاذ القرارات الحا�سمة في وقتها .والتنفيذ
ال�صحيح للتكتيكات الهجومية ال يحقق لوحده االنت�صار في العمليات،
� إنما وب�شيء من التف�صيل والتحليل ،يمكن القول ب�أن الروح الهجومية
تعني الرغبة باالنت�صار ،وتلك الرغبة ت�ؤدي الى تحقيقه .وعلى الرغم من
امتالك الجيو�ش في الوقت الحا�ضر لأ �سلحة فعالة وفتاكة ومالئمة ،ابتداء
من البندقية وحتى منظومة ال�صواريخ � ،إال �أن النجاح في ذلك يتوقف على
ال�شجاعة والجر�أة والكفاءة والمهارة القتالية ،التي هي بمثابة العن�صر
الم�ؤثر في الحرب.
� إن �سحق العدو غاية الهجوم وتدمير قواته الع�سكرية و�سيلة لتحقيق
هذه الغاية� ،سواء تم التدمير بالهجوم �أم بالدفاع.
الهجوم � إن لم يمتلك تفوق ًا كبير ًا في القوة ي�صعب عليه الو�صول � إلى
المركز.
قوة الهجوم تكمن في التركيز على نقطة محددة عند الدفاع
واختراقها للو�صول � إلى المركز.
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هناك �أكثر من قائد تخلى عن الهجوم في �آخر لحظة� ،أو لدى �أول
محاولة ،بعد �أن �سار �شوط ًا بعيد ًا فيه ,لأ ن موقع الخ�صم الدفاعي كان قوي ًا
جداً.
• تعاريف:
	الهجوم :هو العن�صر الحا�سم في القتال ـ الأ قوى يلج أ� للهجومليحقق الن�صر.
	الهجوم :ي�سمى �أحيان ًا تعر�ض ًا ـ وهو التعر�ض الذي يقت�صر علىالقتال في ميدان التكتيك.
• �أ�شكال الهجوم:
 )1هجوم مبا�شر:على نقطة �أو موقع �أو جبهة قتال.
 )2هجوم م�ضاد :بعد امت�صا�ص هجوم العدو والت�صدي له ،ي�شن ال�صديق
هجوم ًا م�ضاد ًا عندما يت�أكد من ت�أمين جبهته وتحديد الظرف المنا�سب
للهجوم.
وهذا النوع من الهجوم له محفزات وهي:
 -1تفكيك جبهة العدو.
	-2اكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف عند العدو.
 -3جهوزية القوات المدافعة الم ؤ�ِّمنة لمواقعها جيد ًا وم�ؤيديها ل�شن
الهجوم.
 )3هجوم مفاجئ :هجوم غير متوقع على هدف معين.
 )4هجوم ت�ضليل� :أي �أن تهاجم موقع ًا معين ًا غير مح�صن لتلفت نظر العدو
عن الوجهة الحقيقية للهجوم الحقيقي.
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• �أهداف الهجوم:
 -1فر�ض الإرادة على العدو.
 -2تدمير قواته وانتزاع رغبة القتال منه و� إماتتها.
	-3احتالل الأ ر�ض.
	-4الق�ضاء على العدو نهائيا.
 -5حرمان العدو من الم�صادر الحيوية.
 -6حرف �أنظار العدو عن بقية النقاط.
 -7ك�شف انت�شار قوات العدو ،عديده وعتاده وتركيبه.
• تناق�ص قوى الهجوم
 -1من الخ�سائر الناجمة عن المعارك والأ را�ضي.
	-2ابتعاد م�صادر التموين والنجدات عن القوات.
	-3ال�ضعف الناجم عن ح�صار المدن ومناطق الأ عداء.
 -4تراخي الجهود والهمم.
 -5تخلي الحلفاء عن الدعم والعون.
مالحظة هامة :قد ال يتمتع المهاجم ب� إرادة �أو قوة تو�صله � إلى ح�سم
كبير ،ولكنه ينوي مع
مع ذلك القيام بهجوم � إ�ستراتيجي ،موجه نحو بع�ض الأ غرا�ض
الثانوية ,ف�إذا ما نجح الهجوم� ،أدى بلوغ الغر�ض � إلى خلق حالة من الراحة
والتوازن ت�شمل كل �شيء.
خام�ساً -مبد أ� الأ من:
نحن �أمام مبد أ� هام ,العمل على هذا المبد أ� �أولوية كبيرة ,فال مجال
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للتهاون في تطبيق هذا المبد أ� تطبيق ًا جاد ًا وحازماً ,وخا�صة �أن عدونا
يملك من التفوق وال�سيطرة الأ منية والع�سكرية والتكنولوجية ما ي�سمح له
ب�أن يراقب مجمل �أحوالنا.
وبديهيا ال يمكننا القول �أننا وبمراعاة �أ�صل الأ من �سوف يتحقق
الن�صر ،لكن ينبغي �أن نعرف �أن عدم رعايته في الحرب ي�ؤدي � إلى
الهزيمة.
والأ من ال يعني منع العدو من الو�صول � إلى معلومات ال�صديق فقط،
بل يعني ك�سب المعلومات عن العدو .ومن خالل الرعاية ال�صحيحة لأ �صل
الأ من ،يمكن الح�ؤول دون تدخل العدو في حرية عمل ال�صديق.
هذا المبد أ� يفر�ض علينا �أن نقوم بكافة الإجراءات الأ منية االحترازية
لكافة ت�شكيالتنا ومراكزنا الح�سا�سة التابعة لقواتنا للحفاظ عليها وعدم
ك�شفها ،فهناك قواعد �أمنية مطلوب � إتباعها وااللتزام بها وتطبيقها قبل
و�أثناء وبعد �أي حرب �أو معركة.
ويمنع المبالغة في االحتياطات الأ منية التي ت�ؤدي � إلى منع القائد
�أو الجنود من المغامرة والتهور في المعركة ،هذا المبد أ� مهم في
التح�ضير للعمل وله الأ ولوية في هذا الجزء ،لأ نه ي�ساهم في خطوات
التنفيذ كذلك يمهد الطريق � إلى القوات ال�صديقة بمتابعة عملها
وخططها ب�شكل �سري و�آمن ،وهذا ي�ساعد في � إرباك العدو وتحقيق
الن�صر.
� إن العلم الع�سكري يت�ضمن تقدير كل االحتماالت الممكنة بدقة
لتعالجها ,وتقلل عامل ال�صدفة الذي يلعب دور ًا هام ًا في الحروب ،لأ نك
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تقاتل عدو ًا يملك من الخطط والتكتيكات والمفاج�آت ما يجعله ي�سعى � إلى
تحقيق الن�صر عليك.
التهاون والركون وتب�سيط الم�سائل في الحروب مرفو�ض.
الت�شديد في تطبيق مبد أ� الأ من في مرحلة التخطيط ,و أ�مّا في
التنفيذ يتراجع هذا المبد أ� � إلى المرتبة الثانية بعد ما كان المبد أ� الأ ولَ في
التخطيط ولكن دون � إهمال.
الح�صول على معلومات من خالل اال�ستطالع و�شبكات التج�س�س
عن العدو وقيادته ,واتخاذ تدابير الحماية والوقاية لت�شكيالتك منع ًا من
اختراقها وحرمان العدو من مباغتتها.
اال�ستخدام الناجح لهذا الأ �صل قد يكون متاح ًا برعاية النقاط
التالية:
 � -1إقرار الت�أمين العام:
ي�شمل:
 المقدمة  -الجوانب  -الم�ؤخرة.	الموانع والتح�صينات.	االنت�شار.	ال�سرعة في التحرك. حفظ قوات التعبئة من اال�ستهداف. -2العمليات الأ منية و�أمن المعلومات:
أ�  -اال�ستطالع واال�ستطالع الم�ضاد.
ب  -المحافظة على �سرية الخطط والتعليمات والحركات.
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ت  -الت�أمين في االرتباطات واالت�صاالت كالآتي:
 ت�أمين �شبكة ات�صاالت �سلكية وال�سلكية.	اعتماد لغة الت�شفير في جميع االت�صاالت وبكافة �أ�شكالها.	اعتماد نقل المعلومات والتعليمات على الر�سل«المناديب»ث  -مراعاة � إجراءات الدفاع ال�سلبي «اال�ستتار ـ االختفاء ـ الخدعة ـ النقل
ـ عدم ا�ستخدام الأ جهزة الال�سلكية» في العمليات:
	-1اال�ستتار :تمويه الأ هداف بما يطابق الأ �شياء الموجودة في
المنطقة وال يختلف عنها بحيث � إذا التقط العدو �صورة معينة
لمكان وال يلفت انتباهه �شيء من ال�صورة.
	-2االختفاء :عدم � إظهار معداتك لو�سائل ت�صوير ور�صد العدو،
واال�ستفادة من العوامل الطبيعية في االختفاء مثل الجبال،
الغابات ،المباني ،الأ ودية� ،صحراء..
	االبتعاد عن � إحداث تغييرات كثيرة في مواقع العمل. توزيع المعدات في �أماكن عدة وعدم تجميعها في مكان معين.	-3الخداع :ت�ضليل العدو من خالل تقديم معلومات مخالفة عن
�أهدافك بحيث تقنعه بها وهي كالأ تي:
 و�ضع الهدف الكاذب بدل الهدف الأ �صلي. االهتمام بالهدف الكاذب لإقناع العدو ب�أنه هدف �أ�صلي. ت�ضليل الأ قمار ال�صناعية و �أجهزة الت�صوير في الطائرات مندون طيار التي تقارن بين ال�صور القديمة وال�صور الجديدة الكت�شاف
المتغيرات التي حدثت في المكان.
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• مراعاة بع�ض المعايير الهامة في الخداع:
	اللون «له دور في امت�صا�ص الأ مواج الكهرومغناطي�سية».	ال�شكل «�شكل الوادي غير �شكل الجبل والغابة». بنية الأ �شياء مختلفة «�شكل البناء يختلف عن �شكل المزارع».	القيا�س «قيا�س الدبابة يختلف عن قيا�س ال�سيارة».	الظل «ي�ساعد على التعرف على الأ �شياء.	التنا�سق :تمويه موقع ع�سكري بملعب كرة قدم ,هنا ال يوجد تنا�سقفي التمويه.
	الجن�س «المعادن لها � إ�شعاعات تختلف عن البال�ستيك والخ�شب».	الحرارة «ت�ساعد في تحديد الأ �شياء .حرارة الإن�سان تختلف عنحرارة الأ ج�سام الأ خرى.
• الم�ؤثرات على الأ قمار ال�صناعية وو�سائل �أخرى:
	الأ مطار :ت�ؤثر على عملها.	الدخان ي�ؤثر.	الغبار ي�ؤثر.	الرعد والبرق.	الريح ال�شديدة. هناك و�سائل كثيرة ت�ساعدنا على خداع هذه الأ قمار وغيرها ولكنهذا يحتاج � إلى تعليم تخ�ص�صي.
 هناك �أجيال جديدة من الأ قمار المتطورة ،تعمل في كل الأ جواءوخا�صة الأ جواء ال�صعبة مثل :الأ مطار ،الرياح ....،الخ.
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مثال:
 -1تجربة حزب اهلل:
لقد طبق حزب اهلل مبد أ� التمويه واال�ستيتار والخدعة بجدارة
ف�أ�صبحت قياداته ومواقعه و�صواريخه في م�أمن بن�سبة كبيرة �أثناء الحرب.
فلعب التمويه دوره � إلى جانب الأ من الجغرافي للأ ماكن ,من �أنفاق ومراب�ض
خا�صة بال�صواريخ والمدافع والحفاظ على م�ستوى فعال من الحركة �أثناء
القتال» وكل هذا �ساهم في حجب المعلومات عن ا�ستخبارات العدو و�أبطل
تفوقه الجوي وهجومه البري.
 -2تجربة المقاومة في غزة:
ت�ستفيد المقاومة في غزة من مبد أ� التمويه والتخفي واال�ستيتار حتى
�أ�صبحت على م�سافة قريبة من حزب اهلل في هذا ال�ش�أن.
�ساد�ساً -مبد أ� المباغتة «المفاج�آة»:
يعتبر مبد أ� المباغتة في طليعة الأ �سلحة التي يت�سلح بها المقاتل
للق�ضاء على خ�صمه وتدمير عدوه.
مبد أ� المباغتة يخ�ضع لأ بحاث ودرا�سات في الع�صور الحديثة
للتطوير ,لمالءمة الع�صر الحديث وما طر أ� عليه من م�ستجدات با�ستخدام
�أ�سلحة جديدة وطرق مبتكرة لخو�ض �صراع م�سلح.
الهدف الأ �سا�سي للمباغتة هو خلق موقف يجعل الخ�صم عاجز ًا عن
القيام بردود فعل �صحيحة خالل فترة زمنية معينة ،مما ي�سمح للطرف
المباغتة باالنفراد وبحرية العمل الع�سكري.
المباغتة :قد ال تعطي فر�ص ًا �أكبر للنجاح لأ نها جزء من كل مركب,
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�أي لي�ست ع�صا �سيدنا مو�سى(عليه ال�سالم) ،بحيث نعوّل عليها في كل
عملنا ون�سقط رغباتنا و�ضعفنا ،بل هي تكتيك مهم ي�شكل جزء ًا من تكتيكات
عدة يخطط لها القائد وتكون �ضمن مهمته التي ي�سعى لإتمامها بنجاح.
عن�صر ال�سرعة مهم في المباغتة كي ال ي�أخذ العدو احتياطاته وكي
تقطع عليه فر�صة � إعادة توازنه لينق�ض عليك.
مولتكه يقول :هناك دائم ًا ثالث طرق مفتوحة �أمام العدو ولكنه
ي�أخذ عادة الطريق الرابعة.
القائد البارع الذي يح�سب لهذه الطريق الرابعة التي قد ي�سلكها
العدو بينما يكت�شف طريق ًا رابع ًة لخطته لم تخطر ببال عدوه.
ويقول كالوزفيتز عن المباغتة «ال يمكن تحقيق �أي تفوق ب�شيء
دون المفاج�أة،المفاج�أة و�سيلة للو�صول � إلى التفوق،كما �أن القائد يجب أ� ّال
يتحول عن هدفه الأ �سا�س � إلى �أهداف ثانوية»
مالحظة :حرب تموز حملت لقادة العدو وجي�شه مفاج�آت �سلبية لم
يتوقعها.
 )1تعريف:
المباغتة :هي فعل ما ال يتوقعه العدو بما يوقع ارتباك ًا في �صفوفه
ودفاعاته وفي تفكيره ،في�شل ذلك تفكيره ويدفعه � إلى �أن ُيقِدم على
ت�صرفات غير مدرو�سة ،ك�أن يك�شف خططه �أو تكتيكاته �أو نواياه باللجوء
� إلى عمل ما� ..أو يك�شف عن �سالح جديد لديه.
 مولتكة :قائد برو�سي ( ,) 1891 – 1800هو الذي قاد عملية توحيد الواليات الأ لمانية
وحقق لأ لمانيا مكانتها كقوة �أوروبية.
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المباغتة :هي فن من فنون الحرب و� إحدى مبادئ الحرب الرئي�سية
بل هي من �أهم مبادئ الحرب � إطالقاً.
وهي � إحداث موقف ال يتوقعه العدو و� إرغامه على تغيير خططه
العملياتية والإ�ستراتيجية,
المباغتة :هي عبارة عن تنفيذ عمليات في زمان ومكان بطريقة ال
يتوقعها العدو ,بحيث ال يمكن للعدو �أن يعمل بالت�صورات المطلوبة للمواجهة
وردة الفعل.
 )2مميزات المباغتة التي تعو�ض نقاط ال�ضعف لدينا:
 -1قلة العديد وخبرته.
 -2نوع ال�سالح وتقنينه.
 -3عدم امتالكنا و�سائل تقنية وتكنولوجية متطورة.
 )3نجاح المفاج�أة يعني:
 � -1إرباك العدو.
 -2تحطيم �شجاعة الخ�صم.
«المفاج�أة الخاطئة تعر�ضنا � إلى هزيمة قا�سية بد ًال من النجاح».
 )4العوامل التي ت�ساعد على تحقيق المباغتة:
	-1الحفاظ على ال�سرية.
 � -2إخفاء الح�شودات وحركات القوات.
 -3خداع العدو ب�أعمال ومعلومات تحمله على ارتكاب الخط�أ.
 -4تمويه الأ �شخا�ص والمعدات.
	-5الح�صول على تفوق �ساحق وغير منتظر في القوى عند نقطة الهجوم.

43

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

	-6ا�ستعمال ما لم يكن في ح�سبان العدو من �أ�سلحة وتكتيكات جيدة.
	-7المناورة بمهارة و�سرعة.
مثال:
في تاريخ الحروب ا�ستطاعت جيو�ش كاملة �أن تموه قطاعاتها
الع�سكرية وفرقها ب�شكل كامل على العدو ولم يكت�شف العدو هذه القطاعات
على الرغم من �أنه كان ي�ستهدفها وم�ستطلع ًا لها ومتقدم ًا باتجاهها «هذا
ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما �أراد الأ لمان التقدم لمهاجمة
مدينة كور�سك الرو�سية عام  1943نجح الرو�س في تمويه جي�شهم بكامل
عتاده من دبابات ومدافع وعدد كبير من الأ لوية الع�سكرية ,تم تمويه كل
هذا في �أر�ض قفراء �شا�سعة الم�ساحة ،وعلى الرغم من مرور الطيران
الأ لماني وعلى ارتفاعات منخف�ضة فوقها � إال �أنه لم يكت�شف �شيئاً.
ا�ستخدم الرو�س في هذه المعركة �أعداد ًا كبير ًة من المج�سات
ال�شبيهة لخداع العدو ونذكر منها:
  1500خندقٍ ومو�ضعٍ للمدفعية والر�صد كاذباً.  900دبابة كاذبة.  200طائرة كاذبة وكذلك �صواريخ. )5العوامل التي ت�ساعد في مواجهة المباغتة:
	.1اليقظة والحذر من المباغتة «يا �أيها الذين �آمنوا خذوا حذركم»
 � .2إجراءات جديدة على الأ ر�ض تمنع العدو من المباغتة ،كتدعيم القوات
بقوات جديدة ،ح�شد قوات جديدة ب�شكل كبير ووا�سع ،عمل خطط تمت�ص
المباغتة وتباغت العدو.
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 .3ال تح�سن الظن في التقدير :من الخط أ� اللجوء � إلى �أحكام قطعية جازمة
ب�أن عدوك غير قادر على قتالك �أو ال ينوي قتالك ،لأ ن هذا �سيقودنا � إلى
رف�ض المعلومات التي قد تك�شف عن نوايا العدو وجديته باتجاه حرب
قادمة ،واعتبار اال�ستعدادات والمناورات والتحركات ورفع الجهوزية
�أعما ًال تدريبية.
	.4الحذر �أم الحكمة � :إنه بالإمكان الإقالل من احتماالت المباغتة ،باتخاذ
خطوات كفيلة بالحد من النتائج المروعة للمباغتة.
 .5تالزم القوة والمرابطة:
� أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة....

(الأ نفال ) 60

و�أهمية المرابطة :القوة تحميها المرابطة «الحرا�سة ،اليقظة،
الحذر ،الإنذار ،كل هذا يمنع المباغتة» والمرابطة بحاجة � إلى القوة،
المرابطة تعني اال�ستعداد والت�أهب لمالقاة العدو .منع العدو من مفاج�أتك
لأ نك يقظ م�ستعد له.

ا�صب ُِروا َو َ�صا ِب ُروا َو َرا ِب ُطوا َوا َّت ُقوا الل ََّه ل ََعلَّكُ ْم
ين �آ ََم ُنوا ْ
يا �أ َُّي َها ال َِّذ َ
َ
ون
ُت ْف ِل ُح َ

(�آل عمران )200
ور�سول اهلل ( )قال( :رباط يوم في �سبيل اهلل خير من الدنيا وما
عليها ،ومو�ضع �سوط �أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ،والروحة
يروحها العبد في �سبيل اهلل� ،أو الغدوة ،خير من الدنيا وما عليها).
(البخاري )2641
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 .6درجة اال�ستعداد الق�صوى:

ين �آ ََم ُنوا ُخذُوا ِحذْ َركُ م َفا ْن ِفروا ُث َب ٍ
يعا
يا �أ َُّي َها ال َِّذ َ
ات �أ َِو ا ْن ِف ُروا َج ِم ً
َ
ْ
ُ

( )71الن�ساء.

	.7المعلومات واال�ستعداد القتالي ,يتوقف على معرفة نوايا العدو
وا�ستعداداته وحركاته.
 )6المفاج�أة الإ�ستراتيجية والمفاج�أة التكتيكية:
	.1المفاج�أة الإ�ستراتيجية ,ترغم العدو على � إجراء تغيير في ترتيب قواته
«البرية والبحرية والجوية».
	.2المفاج�أة التكتيكية �أو العملياتية ال ترغم العدو على � إجراء تغيير � إال على
ق�سمٍ من هذه القوات الثالث فقط.
	.3المفاج�أة الإ�ستراتيجية تدمر قوى العدو الثالث.
	.4المفاج�أة التكتيكية تدمر ق�سم ًا �أو جزء ًا واحد ًا فقط.
�أ�شكال المفاج�آت الإ�ستراتيجية:
	.1المفاج�أة الإ�ستراتيجية با�ستخدام �سالح جديد.
	.2المفاج�أة الإ�ستراتيجية بمكان فتح جبهة.
	.3المفاج�أة الإ�ستراتيجية ب�ساعة ال�صفر ويوم ال�صفر.
	.4المفاج�أة الإ�ستراتيجية بالت�شكيل.
	.5المفاج�أة الإ�ستراتيجية با�ستخدام ال�سالح المعروف ب�أ�ساليب جديدة.
	.6المفاج�أة الإ�ستراتيجية بالإكثار �أو المبالغة.
�أوالً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية با�ستخدام �سالح جديد.
ال�سالح الجديد الفعّال له وزن كبير في تحقيق المفاج�آت التي تربك
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قوات العدو وتعيد ح�ساباته وربما ت�ؤدي � إلى هزيمته.
مثل :ا�ستخدام حزب اهلل ال�صاروخ البحري في تموز  2006ل�ضرب
البارجة «الإ�سرائيلية» �ساعر � 5شكّلت هذه ال�ضربة المفاجئة منعطف ًا
خطير ًا عند �سالح البحرية «الإ�سرائيلي» وخرج هذا ال�سالح من المعركة,
�أو ا�ستخدام ال�سالح الم�ضاد للدروع «الكورنيت».
ثانياً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية بمكان فتح الجبهة.
غالب ًا ما يلج أ� العدو «الإ�سرائيلي» � إلى اال�ستفراد ببقعة جغرافية
محددة يعمل على توجيه �ضربات مكثفة عليها وهجوم مفاجئ لح�سم
معركته في �أ�سرع وقت و�أقل خ�سائر ولهذا علينا مفاج�أته بفتح جبهة قتال
في مناطق خارج هذه البقعة التي ا�ستهدفها العدو.
كا�ستهداف مدينة غزة ,نفاجئه بفتح جبهة من الجنوب «رفح
وخانيون�س» �أو من ال�ضفة بعمليات ع�سكرية.
ثالثاً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية في �ساعة ال�صفر «يوم ال�صفر».
خير �شاهد على هذه المفاج�أة حرب العا�شر من رم�ضان 1973
فحدد الم�صريون وال�سوريون الهجوم بتوقيت ال�ساعة الثانية ظهر ًا
فجاء هذا التوقيت مفاجئ ًا للعدو لأ نه توقيت غير متوقع فالعدو يتوقع �أن
تكون �ساعة ال�صفر في الغالب مع �ساعات الفجر.لقد جانب الم�صريون
وال�سوريون ال�صواب باختيارهم ال�ساعة الثانية بعد الظهر لأ ن هذا التوقيت
قريب من غروب ال�شم�س فكان وقت ًا حرج ًا حرم العدو من � إعادة تجميع
قواته وامت�صا�ص المفاج�أة.
و�أما تحديد يوم العا�شر من رم�ضان فهو يوم عيد الغفران يوم
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والتحركات.
رابعاً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية بالت�شكيل:
تقوم فكرة مفاج�أة العدو بالت�شكيل على �أ�سا�س اتخاذ ت�شكيل
خا�ص �أيام ال�سلم ي�شمل بع�ض التق�سيمات التي يعرفها العدو مث ًال �أن نعمل
ت�شكيالت على نمط كال�سيكي «مجموعة ,ف�صيل� ,سرية ,كتيبة ,لواء»..
ونفاجئ العدو عند المعركة بقتال المجموعة فقط� ,أو �أن ن�شكل قواتنا على
ن�سق كل ثالث مجموعات ف�صيل وكل ثالث ف�صائل �سرية وكل ثالث �سرايا
كتيبة...الخ وعند القتال نقاتل العدو بت�شكيل رباعي �أي كل �أربع مجموعات
ف�صيل وكل �أربع ف�صائل �سرية...الخ.
خام�ساً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية با�ستخدام ال�سالح ب�أ�ساليب جديدة.
كالدمج بين �سالحين في القتال ب�آن واحد ونجعلهما في عملي ٍة
واحدة ,مثل ا�ستخدام الأ لمان للدبابات والطائرات وهي �أ�سلحة معروفة
منذ الحرب العالمية الأ ولى ,قام الأ لمان با�ستخدام هذه الأ �سلحة ب�أ�سلوب
جديد لم يكن معروف ًا في الحرب العالمية الثانية.
�ساد�ساً :المفاج�أة الإ�ستراتيجية بالإكثار من المبالغة
على �أ�سا�س �أنك تح�شد قوات كبيرة باتجاه مكان معين وتبالغ في
الح�شد والإعالن عن هذا الح�شد عبر عمليات خداعية تجعل العدو يعتقد
�أن عملية الخداع عملية حقيقية و�أنك �أبعدته عن الجبهة الحقيقية التي
تريد العمل عليها.
مثال :قام الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بح�شد قواتهم على
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منطقة كاليه في الغرب من ال�ساحل البريطاني للتغطية على �أكبر � إنزال
عرفه التاريخ في الحرب العالمية الثانية على �ساحل النورمندي «� إنزال
النورمندي».
العوامل التي ت�ؤدي � إلى نجاح المفاج�أة الإ�ستراتيجية.
	.1اال�ستطالع الدائم والمجدي في حينه.
	.2الكتمان.
	.3ال�سرعة.
	.4االختفاء.
	.5التمويه.
	.6الخدعة والت�ضليل.
	.7الإبداع واالبتكار.
	.8الجر�أة.
�أخيراً:
علينا توقع المزيد من المفاج�آت في الحروب القادمة مع هذا
العدو ال�صهيوني الغادر ,كما علينا �أن نعمل على اال�ستفادة الق�صوى
من هذا المبد أ� ومن الخيارات المتاحة لنا والتي ت�سمح لنا بمفاج�أة هذا
العدو.
اال�ستفادة من جميع المعلومات ب�شكل دائم وم�ستمر ونح�سن
تحليلها وتخطيطها وغلق كامل الثغرات التي يمكن �أن ينفذ منها العدو
لي�صل � إلينا ,والبحث جيد ًا عن الأ فكار المبدعة الخالقة ون�ستح�ضرها
في خططنا وعملنا.
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�سابعاً -وحدة القيادة ـ
قال ر�سول اهلل (:)
«�إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آ
الخر منهم»

(�صحيح م�سلم )238،242/12
	التعاون الم�شترك والعمل بين فريق العمل والمتحالفين ي�ساهم فيتحقيق الن�صر.
وحدة القيادة مبد أ� ع�سكري جوهري.
 كلما زادت ال�صالحيات وال�سلطة التي يمتلكها المرء ,يتوجب عليه �أنيزداد حر�صاً.
 منح كافة ال�صالحيات المطلوبة لم�س�ؤول واحد �أو من يمتلك الأ هليةوالجدارة.
 ممار�سة ال�سلطة ال�صحيحة على الوحدات التابعة لها ،وذلك كي ت�سخّ ركافة الجهود باتجاه الهدف المر�سوم وفقا لرغباتها.
 تن�سيق كافة الم�ستويات القيادية داخل الت�شكيالت لتنفيذ المهام. توحيد الت�شكيالت الع�سكرية والوحدات نحو هدف محدد ,وعلينا تن�سيقكل هذا بد ًال من � إتباعها م�صالحها الخا�صة ،فت�سقط الخطط ونمنع
الن�صر.
 )1تعريف وحدة القيادة :هي عملية � إدارة كافة التدابير والجهود
تحت قيادة واحدة ،بق�صد الو�صول � إلى الهدف.
� )2أهمية وحدة القيادة:
 -1قرارات متما�سكة موحدة حا�سمة.
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 -2تن�سيق لكافة الت�شكيالت والوحدات.
 -3تنفيذ موحد تحت قيادة واحدة.
 -4ت�سهيل التعاون والعمل الجماعي ,وعلى كل فرد من �أفراد المجموعة �أن
ين�سق عمله مع باقي �أفراد المجموعة.
� )3ضعف وحدة القيادة:
 -1وجود خطط مت�ضاربة ,وقرارات متناق�ضة ,و�أراء م�شتتة ,وهذا يعني
فقدان ال�سيطرة ثم الهزيمة.
 -2غياب الن�سق القتالي بحيث تعم الفو�ضى والإرباك في �أعمال التنفيذ.
� -3ضياع الكثير من فر�ص النجاح ,قد يكون ب�سبب غياب القدرة على
اال�ستثمار المن�سق وال�سريع داخل وحدة القيادة.
 -4نفوذ العدو � إلى �صفوفنا واختراقها لإف�شال مخططاتنا و� إلحاق الهزيمة
بنا.
�أخيراً:
هذا المبد أ� �أكثر مبد أ� �شكَّل � إحراج ًا في حرب الخليج الثانية «عا�صفة
ال�صحراء»  1991ب�سبب تعدد قوات التحالف ,وتعدد جن�سياتهم و�أ�سلحتهم,
ورغم ذلك تحققت وحدة القيادة وال�سيطرة عند جي�ش التحالف تحت قيادة
واحدة وقائد واحد «�شوار�سكوف».
ثامناً -مبد أ�ً المناورة
المناورة هنا ال تعني المناورات التي تقوم بها الجيو�ش �أثناء
 �شوار�سكوف :قائد ع�سكري �أمريكي قاد جي�ش الحلفاء في حرب الخليج الثانية » عا�صفة
ال�صحراء» و التي انتهت ب�إخراج الجي�ش العراقي من الكويت.

51

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

التدريبات لأ ن هذه المناورات جزء من التدريب ورفع الجهوزية� ,أما
المناورة هنا فهي جزء �أ�صيل من خطط العمليات والقتال �أثناء الحرب.
وكلما كانت و�سائل و� إمكانات التحرك الع�سكري متاحة �أكثر ،كلما
ت�ضاعفت �أي�ضا قدرة المناورة.
التنفيذ الناجح للمناورة له عالقة قوية ،باال�ستفادة من نقاط �ضعف
العدو.
ولي�س هناك �أكثر �صعوبة و�ضرورة من فن المناورة
ي�شمل هذا المبد أ� حرية الحركة و�سرعتها� ،سريتها ،حمايتها� ،أمنها،
امتالك زمام المبادرة.
الحركة في الحرب ال تقا�س ب�سرعة حركتك و� إنما تقارن بحركة
العدو� ،أي �أن تعمل �أ�سرع من عدوك ,وتفوت الفر�صة على عدوك وتف�شل
� إمكانات تعطيل حركتك و�شلها  ,ويخلو له الميدان بعد ذلك وي�صل لهدفه.
ومطلوب منك �أن ت�سلك الطرق وتهاجمه من النقاط التي ال يتوقعها العدو.
القائد الناجح هو الذي يحدد لكل �سالح مجال عمله ومجال
حركته.
فالدفاع الم�ستميت في كل النقاط والدفاع العميق الم�سنود بالدعم
المتوا�صل بالعديد والعدة يعتبر الو�سيلة الوحيدة لمواجهة قوة كبيرة
متفوقة.
وهناك �شرط �أ�سا�سي لتحقيق المناورة المرغوبة ,المهارة في
المناورة ,والقابلية الحركية,ودقة التنظيم ومرونته ,كلها �شروط �أ�سا�سية
للفوز في المعركة.
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 )1تعريف المناورة:
هي عبارة عن طريقة الحركة والنقل المدرو�س للقوات والنيران في
زمان ومكان منا�سبين ،بغية و�ضعها في و�ضعية متفوقة على العدو.
وهي الطريقة التي يجري بموجبها تحريك الجيو�ش وت�سييرها
وتوجيهها بترتيب وانتظام للق�ضاء على الخ�صم.
 )2العوامل الم�ؤثرة في تنفيذ المناورة الناجحة:
	-1ا�ستغالل نقاط �ضعف العدو.
 -2تنفيذ الأ وامر ب�سرعة عند الحاجة.
	-3اال�ستفادة الق�صوى من الإمكانات في �سبيل ا�ستغالل نقاط �ضعف
العدو.
 -4للمناورة في حاالت اال�ستثمار الناجح وحفظ حرية العمل ،دور فاعل في
تخفيف الأ �ضرار.
 -5تتطلب المناورة الناجحة� ،سرعة و� إمكانية المناورة في تنظيم الدعم
الإداري والقيادي.
تا�سعاً -التعبئة:
هي قوة قتالية مطلوب تفعيلها وتطويرها وتعزيزها بكافة الو�سائل
والإمكانات لت�شكل قوة احتياطية داعمة لقوة ال�سرايا حرب ًا و�سلماً.
مالحظة :ن�ؤكد �أن التعبئة لي�ست مبد ًأ� من مبادئ الحرب ال�سابقة
ولكننا �سنعتمدها كمبد أ� خا�ص بال�سرايا فقط.
 تعريف التعبئة:هي قوات يتم ا�ستقطابها من ال�شرائح ال�شبابية .يخ�ضع هذا الت�شكيل
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لكافة التدريبات التي تخ�ضع � إليها ال�سرايا.
 �أهمية ومهام التعبئة: -1ت�أخذ دور االحتياط لقوات ال�سرايا ,في كثير من المجاالت.
	-2اال�ستفادة منها لأ عمال لوج�ستية.
 -3تلتحق بالت�شكيل القتالي عند التعر�ض للخطر واال�ستهداف.
 -4ي�ستفيد منها القائد الع�سكري في المناورة والح�شد و�سد الثغرات
وتعوي�ض العديد الناق�ص في ال�سلم والحرب.
 -5ت�صحيح النهاية التي لم نكن ننتظرها في اال�شتباك � إذا كانت نهايته
فا�شلة.
	-6التعبئة تكون ل�صالح العمل ,تعبئة بدون عمل تبديد ًا للقوى بدون مبرر.
 � -7إطالة القتال وتجديده.
�أخيراً:
�أ�صبحت القوى االحتياطية للجيو�ش من عوامل القوة والح�سم
وي�صعب دخول �أي حرب دونها.
خام�ساً  -مراحل الحرب «تح�ضيرات»:
عملية التح�ضير للحرب و�أجواء المعارك تتطلب �أن ال نكتفي بتعليم
المقاتل تقنية عتاده وتكتيكه ،مطلوب مالزمة ذلك بح�سن ت�شغيل هذا
ال�سالح وا�ستعماله ب� إتقان ،و�أن يعي�ش �أجواء المعركة المفتر�ضة من خالل
التدريب والمناورات المحاكية للحرب.
و يدخل في التح�ضير لأ عمال الحرب المناورات الع�سكرية ,وهنا
نق�صد بالمناورات بع�ض حركات القتال و� إطالق النار والمناورة ت�شمل
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التعليم على ال�صبر والعي�ش بظروف �صعبة تُخ�ضعه لآليات معقدة م�شابهة
للحرب تمام ًا تتطلب من المقاتلين العمل والحركة والقتال في �أعقد الأ وقات
والظروف ،عليهم القيام بكل ذلك مع تكرار هذه العمليات حتى ن�صل
لدرجة � إذكاء المهارة والإتقان ,وتُ�شرَك في المناورات كافة الت�شكيالت
والوحدات ,من معلومات ودعم و�أمن وعمليات و� إعالم حربي.
والتح�ضير ي�شمل التعبئة المعنوية لرفع الروح المعنوية عند
المقاتلين والرقي بها � إلى �أ�سمى الدرجات.
 )1المرحلة التح�ضيرية:
	-1المعلومات الإ�ستراتيجية ـ تقويم الأ خطاء الع�سكرية والأ هداف
الع�سكرية.
 -2تنظيم القوات و� إعدادها للحرب.
	-3اال�ستعداد للحرب� ,أ�سلحة ،تدريب � ،إمداد.
 -4تن�سيق التدريب الم�شترك بين مختلف الأ �سلحة.
 )2تح�ضير القوات:
 -1وحدة القيادة.
 -2درا�سة خطط القوة الع�سكرية.
 -3درا�سة تنظيم قواتك وبنيتها.
	-4البنية اللوج�ستية.
 -5تدريب عنا�صر التعبئة الجدد.
 -6تعهد الرجال و�صيانة العتاد.
 -7تنظيم مناطق وحقول الرمي.
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	-8الإمدادات والم�ساندة.
 -9توزيع الترددات الال�سلكية ثم تبادل المعلومات.
 ) 3مرحلة التحرك:
	-1التعبئة «النفير ,التحرك».
 -2تحديد وتوزيع الم�صادر المادية.
	-3التوزيع الأ ول للقوات «نقاط الح�شد»
 ) 4مراحل الحرب:
	-1الح�شد :يتم الح�شد من قوى عديدة في ميدان القتال.
	-2التح�ضير :التجهيز المادي والمعنوي.
	-3الحرب :تنظيم مناطق اال�شتباك.
�ساد�ساً  -الخطة:
 )1تعريف الخطة:
 هي التكتيك الذي يقرر الجي�ش �أو الجماعة المقاتلة على �أ�سا�سهخو�ض المعركة.
 هي التي ي�سعى وا�ضعوها � إلى هزيمة الأ عداء وت�أتي بالدرا�سةالمحكمة واال�ستخبارات الفاح�صة لقوات العدو ،ومعرفة طبيعة �أر�ض
المعركة ومعدات العدو و�أ�سلحته
 هي مجموع الوثائق المتعلقة بالإجراءات والتدابير واالحتياطاتوالمعالجات المدرو�سة والمعدة م�سبقاً ،منذ وقت ال�سلم ،والمهي�أة لمواجهة
حالة اندالع الحرب على جميع الأ وجه واالحتماالت.
 تكون خطة الحرب دوم ًا مو�ضوع ًة تحت الدرا�سة والتقييمقاتلوهم
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والتعديل ،وفق ًا لما يطر أ� على الموقف القائم
 )2الأ هداف في الخطة:
الأ هداف نوعان:
 � -1إ�ستراتيجية:
تعريف :هناك عدة تعريفات لال�ستراتيجية تخدم بع�ضها البع�ض.
	الإ�ستراتيجية :هي فن ا�ستخدام القوات الع�سكرية لتحقيق الغاياتالتي و�ضعتها القيادة ال�سيا�سية.
	الإ�ستراتيجية :هي فن توزيع وا�ستخدام مختلف الو�سائطالع�سكرية لتحقيق هدف ال�سيا�سة.
	الإ�ستراتيجية :هي ا�ستخدام اال�شتباك و�سيل ًة للو�صول � إلىالهدف.
	الإ�ستراتيجية :هي توجيه الحرب عبر قدرة ا�ستخدام كل طاقاتالبلد للو�صول � إلى الن�صر� ,أي فن ا�ستخدام كل قدرات البلد لتحقيق
الن�صر.
	الإ�ستراتيجية :هي فن � إدارة العمليات وتوجيهها. -2تكتيكية:
تعريف  :وللتكتيك عدة تعريفات تخدم بع�ضها بع�ضاً.
	التكتيك :هو ا�ستخدام القوات الع�سكرية في المعارك.	التكتيك :هو فن قيادة القوات في المعركة.	التكتيك :و�سيلة بوا�سطتها تهزم العدو في المعركة.	-التكتيك :مجموع الإجراءات الهادفة � إلى ا�ستخدام القوات المقاتلة
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في ميدان المعركة ،ب�صورة ناجحة
 �شروط اختيار الهدف:بغ�ض النظر عن كون الهدف ا�ستراتيجي ًا �أو تكتيكي ًا ف� إن الهدف
يجب �أن يراعي �شروط االختيار ال�سليم:
� -1أن يكون محدد ًا ووا�ضحاً.
 -2قاب ًال للتحقيق.
 -3قاب ًال لالحتفاظ به.
� -4أن يملك الأ همية المطلوبة.
 )3المعلومات في الخطة:
	المعلومات هي الأ �سا�س الذي ي�ستند � إليه التخطيط في الخطة.	المعلومات تحدد عمل جميع القادة وبكل التخ�ص�صات.	العمليات تعتمد في الأ �صل على المعلومات.� إذا عرفت نف�سك وعرفت عدوك ال تخف من مئات الحروب.
� إذا عرفت نف�سك ولم تعرف عدوك فتربح حرب ًا وتخ�سر حرباً.
� إذا لم تعرف نف�سك ولم تعرف عدوك ف�أنت حتم ًا مهزوم.
«�سان �أتزو»
�أهمية المعلومات:
 -1علينا �أن ال نثق � إال بالمعلومات �أكيدة ال�صوابية ,و�أن نتم�سك دائم ًا
بالحذر التام.
 -2تت�صف معظم المعلومات التي ت�أتينا خالل الحرب بالتناق�ض والخط�أ،
والمطلوب من القادة التمييز ,والتمييز ال يتم � إال بالح�صول على مهارة
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مهنية ،نف�سية وقدرة على الحكم.
	-3المعلومات الجديدة تدعم المعلومات القديمة وت�ؤكدها �أو تنفيها.
 -4جبن النا�س و�صغارهم م�صدر جديد للكذب والخط�أ ،الجميع ميالون
لت�صديق الأ خبار ال�سيئة قبل الأ خبار الح�سنة ،الأ خبار ال�سيئة والمبالغ
بها تجعل الأ خبار المتناقلة بهذا ال�شكل متالطمة بع�ضها فوق بع�ض بال
انقطاع ك�أمواج البحر والقائد الماهر من يقف �صامد ًا كال�صخرة التي
تتحطم عليها الأ مواج بف�ضل ثقته بنف�سه ومعرفته الجيدة لمجرى
الأ مور.
	-5المعلومات ت�سمح لك بالمقارنة بينك وبين عدوك لتتنب أ� بنتيجة الحرب
من خالل:
� .1أي قيادة عليا تحتفظ ب�أعظم نفوذ �أخالقي ومعنوي.
	.2القائد الأ كثر كفاء ًة هو من يمتلك الأ ر�ض والمناخ الأ ف�ضل.
	.3الأ كثر ان�ضباطاً.
	.4الأ كثر تفوق ًا في ال�سالح والعتاد.
	.5التدريب الأ ف�ضل �أين.
	.6العدالة في الثواب والعقاب.
 .7معرفة التفوق العددي ,التفوق المعنوي ,الت�سليح ,الأ ر�ض,التنظيم.
مالحظة« :تذكر �أن التقارير الأ ولى من اال�ستطالع تكون مخطئة
دائماً».
عوامل نجاح الخطة:
 -1مرونة الخطة والقوى االحتياطية الإ�ستراتيجية.
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 -2بُعد النظر والحيوية والفعالية.
	-3ا�ستمرار التخطيط والتنفيذ ،لأ ن مرحلة التطبيق تعطيك م�ؤ�شرات
ومعلومات جديدة مطلوب و�ضعها في التخطيط الجديد.
مالحظة �« :إن الخطة تُعدّل جزئي ًا في كل عملية تقريب ًا و�أحيان ًا تغير كلها,
�أما ال�شخ�ص الذي يفتقر � إلى المرونة والذي ال يعدل خطته في�ضرب
ر�أ�سه في الحائط» ماوت�سي تونغ.
	-4الخطة والإمكانات المتوفرة :مراعاة الإمكانات واقعي ًا ب�شكل ملمو�س.
	-5الخطة وح�سابات االحتماالت ـ ردود فعل العدو في مواجهة الخطة.
 -6تما�سك الخطة :خطة متوازنة قوية مترابطة الأ جزاء «محكمة».
	-7التفكير ال�صحيح.
 -8حرية الحركة  :ت�أمين حرية حركة لنف�سك وحرمان العدو من حرية
الحركة.
 -9ر�ؤية اتجاه التطور العلمي  :زماناً ،مكاناً ،وظروف ًا وموازين قوى.
 )4االلتزام بالخطة:
	االلتزام بالخطة هو االلتزام بالواجب ,االلتزام بعدم الخذالنوالتردد والتراجع ,االلتزام ب�شرف المهمة و�شرف ال�ضمير و�شرف الحفاظ
على المجموعة والجماعة ,االلتزام بالطاعة واالن�ضباط واالبتعاد عن
ع�صيان الأ وامر,و� إ ّال كانت النتائج هزائم ونهايات ماحقة.
قال تعالى:

ُّوه ُم ْ َأ
ار
ين كَ َف ُروا َز ْح ًفا َفلاَ ُت َول ُ
ين �آ ََم ُنوا ِ�إذَا ل َِق ُيت ُم ال َِّذ َ
يا �أ َُّي َها ال َِّذ َ
َ
ال ْد َب َ
َو َم ْن ُي َو ِّلهِ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه ِ�إ اَّل ُم َت َح ِّر ًفا ِل ِق َت ٍ
ال �أ َْو ُم َت َح ِّي ًزا ِ�إلَى ِف َئ ٍة َف َق ْد َب َاء ِب َغ َ�ض ٍب
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م َن اللَّه َو َم أ� َْو ُاه َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ
�س ال َْم�ص ُ

(الأ نفال)

مثال :معركة �أحد وتلة الرماة
 ع�صوا قائدهم ور�سولهم الكريم ( )وكانت النتيجة خ�سارةالمعركة.
 قال لهم ر�سول اهلل (« )احموا ظهورنا من الأ عداء ،و�ألزموامكانكم ،و� إن ر�أيتمونا نقتل فال تعينونا ،وال تدفعوا عنا ،و� إنما عليكم �أن
تر�شقوا خيلهم بالنبل ،ف�إن الخيل ال تقدم عليه.»..
 كانت التعليمات دقيقة ،مف�صلة ،وا�ضحة ،حذرة ،م�شددة ،يقظة،تحدد الأ وامر بدقة.
	الرماة لم يلتزموا الأ وامر وخالفوا الخطة وتعليمات الر�سول(.)
�أخيراً:
االلتزام بالخطة هو االلتزام بتحقيق الن�صر وعدم االلتزام بالخطة
هو انتظار الهزيمة.
�سابعاً  -التنب�ؤ:
التنب ؤ� عملية تخيلية  � :إذ بدون تخيل ال يمكن الح�صول على التنب�ؤ,
للقدرة على التنب ؤ� بالأ حداث �أهمية خا�صة بالموقف الخطر ,وهذا ما يتجلى
بو�ضوح من خالل تحليل حوادث ال�سيارات ,ففي جميع هذه الحاالت يرتكب
ال�سائق خط أ� ما ,ومن المتعارف عليه اعتبار �سبب الحادث �أو الكارثة عدم
انتباه ال�سائق �أو بطء ردود فعله الحركية ,مفتر�ضين �أن الفترة الزمنية
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الكافية لرد فعله وا�ستجابته«من لحظة اكت�شاف الخطر وحتى بدء الفرملة»
يترتب على مرتبة ال�سائق في مهنته «�سائق درجة ممتازة� ,أو درجة �أولى
�أو ثانية »....وعلى خا�صيته الفردية ,غير �أن التجارب قد �أثبتت �أن الفرق
في خا�صية االنتباه لدى ال�سائقين من مختلف المراتب لي�س كبير ًا وال
ي�ؤخذ بعين االعتبار� ,صحيح �أن درجة االنتباه كبيرة و�سرعة رد الفعل لهما
دور كبير في �ضمان �أمن حركة ال�سيارات ,بيد �أن ال�سائق الممتاز يتميز
بادئ ذي بدء بالقدرة على التنب ؤ� ب�أنواع الحوادث التي يمكن �أن تطر أ� على
خط �سيره ,فهو يح�سب دائماً ,ن�شوء و�ضع خطر ويتخذ م�سبقا الإجراءات
االحتياطية الالزمة.
� إن ا�ستعداد المرء للعمل في الموقف الخطر ذو �أهمية كبيرة فال�سائق
مث ًال � إذا اطلّع م�سبقاً( ,ولو على الخارطة) على خط �سيره ف�سيكون �أثناء
الطريق �أقل ا�صطدام ًا بالمفاجئات ,وكذلك فالإعداد الدقيق لتنفيذ المهام
القتالية في ظروف الموقف الخطر يحمينا � إلى حد كبير من مفاج�آت غير
متوقعة.
لهذا ف�إن التنب ؤ� عملية هامة تحتاج � إلى قائد �أريب «فذ»يتعامل مع
المعلومات المتاحة له م�سبق ًا بحذر وذكاء ,وفي حال عدم توفر المعلومات
الم�سبقة .عليه �أن يطلق خياله ليحلق في �آفاق الم�ستقبل الغام�ض ,ويجري
محاكمات وتوقعات منطقية قابلة للتحقق �أو عدمه ,ولكن هناك � إجراء
يطلب القيام به يتنا�سب مع كال الحالتين.
يلعب التنب ؤ� دور ًا هام ًا في ال�ش�ؤون الع�سكرية ،وهو يقوم على قاعدة
ح�ساب الن�سبة في القوة المتقابلة ،ح�ساب يجري على �أ�سا�س معطيات
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الو�ضع القائم الآني لديك «معطيات ال�ساعة» وعلى ت�صور ما قد تكون عليه
هذه المعطيات في الم�ستقبل المبا�شر.
وكل هذا يت�أتى بنا ًء على ما يتوفر لديك من معلومات عن قوات
العدو ،وعلى القائد �أن ال ي�صل في تقييمه وتحليله � إلى �أنْ يعرف كل نوايا
العدو ،ويهمل بقية االحتماالت الأ خرى للعمل.
على القائد كذلك �أال يعتمد على التنب ؤ� فح�سب ،حتى ولو كان التنب ؤ�
أ�سا�س متين من المعلومات والتحليل ،عليه �أن يظل متحفز ًا لأ ي
مبني ًا على � ٍ
�شيء طارئ غير متوقع.
علينا �أن نكون على علم دائم ب�أحوال العدو و�أن نعرف جيد ًا خط
المجهود الرئي�سي للعدو و�أين تتجه نواياه م�ستقبالً ،وعدم ترك �أنف�سنا
لعوامل ال�صدف والتقدير والحظ ،فهذه عوامل تدخل في تكوين المجهول
الذي يرهق كل قائد حري�ص ويقلقه.
االحتماالت التي تظل مفتوحة ،عليه �أن ي�ضع �سيناريوهات متوقعة
من العدو وما هو العمل المقابل� .أي عليه �أن يكون على �أهبة اال�ستعداد
لمواجهة ما هو قادم.
ثامناً – «ال�صدفة»:
ال�صدفة تلعب دور ًا هام ًَا في الحرب ،فلي�س هناك ن�شاط ب�شري
يتعلق بال�صدفة ب�صورة كاملة كالحرب ،فالحدث العار�ض والحظ لهما � إذ ًا
دور كبير في الحرب � إلى جانب ال�صدفة.
ال�صدفة عامل هام في قلب موازين الحرب وتحويل مجرى الأ حداث فيها,
قد ت�ساعد ال�صدفة المهزوم على االنت�صار وتجبر المنت�صر على الهزيمة.
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اللحظة المالئمة للعمل �أهم من نوعية العمل نف�سها ،والتقاع�س في
العمل جريمة وال�صدفة تلعب دور ًا هام ًا في الحروب وعلى القائد �صاحب
الخيال الجيد �أن يتوقع مثل هذه ال�صدف ويعمل عليها في مخططه.
تا�سعاً  -فل�سفة الحرب:
�أعداء العرب الم�سلمين كانوا �أقوياء و�شجعان وقد ر�أينا في معركة
الج�سر بين الم�سلمين و الفر�س ما يدل على ذلك فقد هُ زِ مَ فيها الم�سلمون
في مواجهة جي�ش الفر�س وقتل منهم حوالي � 6آالف مقاتل ح�سب بع�ض
الروايات بما فيهم قائدهم عبيد اهلل ،وكذلك معركة اليرموك والقاد�سية
كان الم�سلمون يواجهون عدو ًا يملك ال�شجاعة .ف�شجاعة الم�سلمون تعاظَ مت
لأ ن �أعداهم كانوا �شجعان � إلى حدٍ ما «ال�شجاعة ال تظهر � إال �أمام ال�شجاعة،
ومن يقاتل جبان ًا ال يحق له �أن يتغنى بال�شجاعة» وهذا ال يعني ب�أن �أعداء
الم�سلمين كانوا بحال �أف�ضل من حال الم�سلمين ،فالدولة الرومانية والدولة
الفار�سية كانتا ذاهبتين � إلى �أفول ،والدولة في حال الأ فول ت�ضعف وتهرم.
مطلوب ا�ستثمار �شجاعة مقاتليك بالحفاظ عليهم وت�أمين �أماكن
مح�صنة لهم ولتنقالتهم في �أثناء الحرب وخا�صة في بدايات الحرب
وذروة الهجوم لأ ن عدونا يعتمد الأ ر�ض المحروقة ،وهذا يتطلب منا � إعداد
وتجهيز �أماكن �سرية مح�صنة كالأ نفاق والقواعد الأ ر�ضية ،عم ًال بمبد أ�
الدفاع الإيجابي.
ففي الحرب تقع الأ خطاء الناتجة عن طيبة النف�س وهي �أ�سو أ�
الأ خطاء ،وكما �أن ا�ستخدام القوة البدنية ال ي�ستبعد ا�ستخدام الذكاء ،ف� إن
الذي ي�ستخدم هذه القوة بدون رحمة ،وال يتراجع �أمام �أي هدر للدم ،يتغلب
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على خ�صمه � إن لم ين�سج هذا على منواله.
كل ما يتعلق بالحرب ب�سيط جداً ،ولكن �أ�سهل الأ مور �صعب.
مفهوم االحتكاك هو الذي ي�ستطيع تمييز الحرب الحقيقية عن
الحرب التي نقر�ؤها في الكتب.
ال�شعور بالعداء يقت�صر في غالب الأ حيان على نية عدوانية باتجاه
طرف �آخر في ال�صراع القائم الذي يولد الحقد واالنفعال والعناد غير
العقالني ,و� إن لم تتوفر هذه الم�شاعر فطبيعة الحرب العدوانية ومجريات
�أحداثها من قتل ،وجرح...الخ تولد حالة عدائية بين الطرفين.
فت�أثير الخطر على القائد ال يهدده وحده فح�سب ،بل يهدد كل
العنا�صر الموجودة بتلك اللحظة ،والعمل الحربي ال يخرج �أبد ًا عن دائرة
الخطر.
عا�شراً� :ضغوطات المعركة
محنة المقاتل
عندما يح�س المقاتل ب�أن القتال و�شيك الوقوع ،يركز بكل جوارحه
فيبد أ� القلق وتمر اللحظات الرهيبة على المقاتل ومن الممكن �أن ي�صبح
التوتر �شيئ ًا ال يمكن تحمله ،لدرجة �أن المقاتل يتمنى الدخول في المعركة
للتخل�ص من هذا ال�شعور الثقيل لأ ن االنتظار يعد � إنهاك ًا للنف�س �أكثر من
االنق�ضا�ض نف�سه« .فالخطر الذي ال نجده �أمام �أعيننا هو �أكثر الأ خطار
مدعاة لال�ضطراب»
فعين المقاتل مثبتة على قائده فهو قدوته وملهمه ،تزداد الثقة عند
المقاتل عندما يتغلب على الأ خطاء الأ ولى ,يقل الخوف �أكثر عند دخول
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المعركة ,لأ نه يتفاعل معها ويدخل معمعتها ,و� إذا اندمج في مهامه ودوره
م�ستقب ًال ومر�سالً ,يتفاعل مع ردَّات الفعل والنتائج وتتحول الأ ولويات،
يتابع عدوه ,يغ�ضب ,يفرح ,م�شاعر مت�سارعة مرتبطة قلقة مما هو قادم
من معلومات عن خ�سائر العدو وحجم خ�سائره ,خ�سائر ال�صديق حجم
خ�سائره ,و�أثرها و�أبعادها على الن�صر...الخ
ربما تحدث حاالت نوم �أو نعا�س تحت الق�صف وهذا معروف ومتوقع
ولكن هذا �شيء غير بطولي لأ ن اليقظة مطلوبة والتركيز كذلك.
�أ�صعب ال�شجاعة هي ال�شجاعة التي تت�ضمن ال�سكون تحت النار �أو
تحت تهديد الخطر ،فالقلق من المجهول القادم وطول االنتظار ال يُك�سر
� إال بتبادل � إطالق النار مع العدو ،مهمة المقاتل �أن ال يكون في حالة تلقي
ال�ضرب ،يجب �أن يبتعد عن هذه الحالة ال�سلبية بالعمل وممار�سة ال�شجاعة
والإقدام.
«ال�شجاعة �ضرورية وخا�ضعة للتجربة في كل �ساعة»
القلق والخوف والمواقف الخطرة و� إ�شارات الهروب �أو القتال
ت�صدر عن العقل الباطن في �آن واحد ،ورد فعل المقاتل هو نتيجة عدد
كبير من القوى النف�سية الموجهة ،فاالن�ضباطية والتدريب تجبر المقاتل
على الإم�ساك ب�سالحه ،وتعري�ض نف�سه للنار ،واللحاق بقائد مجموعته �أو
ف�صيله ،بعد �أن تم تكيُّفه بتدريب متكرر وغر�ست في ذهنه عادة الطاعة
العمياء منذ �أن تم تجنيده.
�أ�صعب ما يواجه المقاتل هو �أن يجد نف�سه وحيد ًا في المعركة و�أبناء
مجموعته يجدهم � إما مقتولين �أو اتخذوا �ساتراً .كل هذا �سي�ضغط على
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�أع�صابه للهرب.
� إن الخوف الناتج عن الذعر خطير ,قد ي�ؤدي � إلى الهروب نحو
الخطر �أو � إلى العدوان المذعور الذي قد يكون انتحاري ًا وقد ي�ؤدي � إلى �شلل
الحركة والجمود .والهروب المذعور من الحوادث والموت ،من الطبيعي
ال�شعور بالخوف ولكن رد الفعل يبقى كامن ًا لدرجة كافية لمواجهة الحاالت
الطارئة.
و�ضع المقاتلين في خنادق و�أماكن معزولة عن مجريات المعركة
وتطوراتها ،وقطع التوا�صل معهم بدواعي الحر�ص عليهم ,هذا الو�ضع
يبقيهم غير قادرين على المراقبة وا�ستعمال ال�سالح.
يتمثل �ضغط المعركة على المقاتل في نواحٍ عدة منها:
	-1ابتعاد المقاتل عن بيته ،رفاهيته ،عائلته ،القلق على عائلة ب�أن تتعر�ض
لهجوم العدو �أو ح�صاره �أو ق�صفه.
	-2التعر�ض لق�صف العدو ،كمين...
 -3حجم الخ�سائر ي�ؤثر على ال�صمود والقتال عند المجموعة والت�شكيل,
ففقدان ثلث عدد المجموعة وزيادة الخ�سائر في الحرب يحطم
المعنويات الباقية.
 -4زيادة معدل الهروب من المعركة �أو التدريب داللة على نوعية مقاتلين
غير جديرين بالثقة.
 -5عدم ممار�سة القتال والمكوث في خنادق �آمنة ن�سبياً ،مع زيادة الرمي
والق�صف المتوا�صل يزيد من قلق المقاتل و� إرهاقه فتراه �أقرب � إلى
النوم والتثا�ؤب.
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	-3التدريب لي�س مجرد غر�س مهارات بل يجب �أن يكون من خالل التهيئة
النف�سية والمعنوية للحرب القائمة والم�ستمرة ،على �أن نكيف المقاتل
لمواجهة الأ �صوات ،ال�ضجة ،الإنفجارات ،المناورات ويجب �أن تكون
واقعي ًة كلما �أمكن.
	-4التدريب يجب �أن يثقف المقاتل حول طبيعة الحرب مثلما يعلمه فنون
ا�ستخدام �سالحه ,ومهارة الميدان يجب �أن تعطيه الثقة ب�أنه �سينجو،
التدريب ال�شاق لدرجة الإرهاق والجوع يجب �أن يكون قد علمه �أنه
ي�ستطيع تحمل ال�شداد التي كان يعتقد �أنه ال يحتملها عندما كان مدنياً،
يجب �أن يطعم �ضد �ضجيج المعركة.
 -5يجب �أن يكون تدريبه للمعركة مركز ًا على تعلمه كيفية التعامل مع
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المواقف المختلفة وغالب ًا ما يتبنى ردود الأ فعال بدون وعي ،ال�شيء
الأ هم يجب �أن يكون قد �شُ حن ب�سل�سلة من القيم تتعلق بالإخال�ص لفريقه
وروح الت�ضحية ،و�أن الجبن عار ،بينما ال�شجاعة في مواجهة الموت هي
نبل و�ستك�سبه االحترام ،وفوق كل هذا عقله الذي يقّيم الأ مور ويزنها
ويدله كيف يت�صرف.
	-6المقاتل المن�ضبط فع ًال هو ذلك الذي تفهم ال�سبب الكامن وراء الأ وامر
التي �أعطيت له.
 -7دخول المعركة ي�ساعد المقاتلين على التم�سك بمجموعتهم القتالية،
وبارتباطهم بقيادتهم ال�صغار «ال�صغار تعني �أ�صحاب الرتب ال�صغيرة».
يجب �أن تكون هناك مقاطعة ورف�ض تام �ضد الفرار ورف�ض الأ وامر.
 -8هناك حاالت متمار�ضة موجودة دائم ًا ت�سعى لال�ستفادة من �أي نظام
�أو مبرر ي�ساعدها على التمل�ص من المعركة .علينا االنتباه لأ �صحاب
الإدعاء بالمر�ض ومعرفتهم تمام ًا ومن ثم عزلهم عن العمل.
	-9االبتعاد عن ال�شعارات والخطب الرنانة الحما�سية ،و�أن نبتعد عن
تقييم حالة المقاتلين اعتماد ًا على ردودهم للزائرين لهم ك�أن يقدموا
�صورة � إيجابية معيّنة حول الو�ضع القائم .المقيا�س الحقيقي هو االنجاز
العملي في المعركة والقدرة على ال�صمود في العمليات الحربية الطويلة،
ومواجهة الخوف والإرهاق والحاالت المر�ضية ،معنويات المقاتل،
قدراته ،ذكا�ؤه ،ثباته ،درجة اقتناعه ب�أ�سباب الحرب وتدريبه وتكيفه
البدني وارتباطه لمجموعة وثقته بالقائد كل هذا ي�ساهم في �صناعة
مقاتل من الطراز الجيد.
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-10المقاتل يكون �أكثر وعي ًا كلما كان �شعوره بالواجب �أعلى.
-11القيادة الجيدة تخفف ال�ضغط على المقاتلين وتحتوي التدهور الذي
قد يتعر�ض له.
-12الحفاظ على معنويات المقاتلين لأ طول وقت ممكن.
�-13سحب المجموعة لال�ستراحة وتعزيزها و� إعادة تنظيمها للعودة
للقتال.
-14ي�صبح المقاتل بزيادة الخبرة بارع ًا �أكثر ،والناجون من عدة معارك
مهرة في القتال ،ولكنهم مع الوقت يبد�ؤون بتكري�س هذه المهارة للبقاء
�أحياء �أكثر من تحقيق �أهداف المجموعة.
-15لحظات ال�ضغط يميل فيها المقاتلون � إلى النزعة الدينية للح�صول
على االطمئنان النف�سي وهذا �شيء جيد ومطلوب.
الحادي ع�شر :لحظات التوقف في القتال
	-1الميل الم�ستمر للراحة وهذا النوع يكون ناجم ًا عن الخوف من الخطر
ومن الم�س�ؤولية «وهو ثقل معنوي ناجم عن قوة منفرة ال عن قوة
جذابة».
 -2وجود قائد مغامر له�ؤالء المقاتلين يدفعهم � إلى ا�ستمرار الحرب
وعدم وجوده يكون التوقف عن القتال قاعدة والتقدم ا�ستثناء في هذا
الحالة.
 -3تفوق قوة الدفاع ت�ساهم في وقف القتال.
	-4الهدف ال�سيا�سي ي�ؤثر على طبيعة الحرب و�أهدافها.
	-5ا�ستمرار العمل القتالي يولد �أي�ض ًا تداخ ًال �أ�ش َّد للأ حداث.
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 -6غالي ًا ما يكون ا�ستمرار العمل القتالي واال�شتباك في الحروب �أقل من
�أوقات تمر دون قتال.
 -7هناك �سبب يكمن في عدم معرفة الو�ضع معرفة تامة.
 -8هناك �سبب يوقف العمل الحربي وهو معرفة الو�ضع معرفة ناق�صة ،نق�ص
المعرفة �أحد الأ �سباب الطبيعية القادرة على � إيقاف العمل الحربي.
 -9كلما كان التوتر الذي انبعثت منه الحرب كبير ًا زادت طاقة خو�ض هذه
الحرب ،وق�صرت فيها فترات العطالة والعك�س �صحيح.
-10الهدنة المتكررة في العمل الحربي ،تبعد الحرب دوم ًا عن ال�شيء
المطلق وتقربها با�ستمرار من ح�ساب االحتماالت.
-11القائد يتفقد قواته بعد وقف المعركة لتقرير الخو�ض في معركة
جديدة �أم ال.
الثاني ع�شر :الح�سم في الحرب
ال�صدام� ،أي قوى ال�سالح
عامل الح�سم في الحرب لي�س هو عمل ّ
و� إنما � إرادة القتال لدى المتحاربين.
هناك فرق بين المجازفة العملياتية المح�سوبة ,التي تكون المخاطر
والخ�سائر الممكنة فيها قد قدرت بعناية وحُ كم عليها مقدماً ,وبين
المقامرة التي يُرمى فيها بالحذر في مهب الريح � ,إن الوحدة الع�سكرية
القادرة على التكيف ت�ستطيع �أن ت�ستنقذ نف�سها من المجازفة ,بينما قد
تنتهي بها المقامرة � إلى خ�سارة �شاملة.
الحرب هي الحرب وال مجال فيها للتهاون �أو العبث �أو الت�ساهل،
المقاتل يحمل ال�سالح ليقاتل ف�إن لم يقتل خ�صمه فخ�صمه قاتله ،والعنف
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من طبيعة الحرب لي�س هناك تناق�ض ،وال تعار�ض.
الح�سم نقطة ي�سعى لها �أطراف الحرب لتحقيقها لأ نها تعني لمن
يحقق الح�سم في المعركة:
	-1التفوق على العدو.
	-2االنت�صار في المعركة.
	-3التقاط لحظة الذروة :وهي في المعركة عامل حا�سم في الو�صول � إلى
نهاية المعركة .فالقيادة الذكية التي تقدر نقطة الذروة في الهجوم
والدفاع وتلتقطها ل�صالحها هي القادرة على الح�سم وقلب الموازين.
«فمن الخطر �أن تخلط بين الرغبة والقدرة».
 � -4إنهاء المعركة وتراجع المهزوم.
	-5الخ�سائر المعنوية في الحرب هي ال�سبب الرئي�سي في الو�صول � إلى
النتيجة الحا�سمة.
الثالث ع�شر :االن�سحاب
ال ي�صاب المهزوم بالخ�سارة الحا�سمة � إال في لحظة االن�سحاب،
ففي هذه الحالة ال يتعر�ض المنت�صر � إلى خ�سارة ذات بال.
�أخطر االن�سحاب هو االن�سحاب ب�إ�سلوب الهرولة و�أف�ضلها االن�سحاب
ببطء �شديد مع مجابهة العدو ب�شجاعة و� إقدام «ان�سحاب �أ�سد جريح».
االن�سحاب يجب �أن يكون على مراحل م�صاحب ًا با�شتباكنا مع العدو
الذي يتعقبنا و�أن تكون هذه اال�شتباكات �أه ًال للت�ضحية.
الحذر من �سرعة الحركة عند االن�سحاب كي ال تنقلب فرار ًا يجعلنا
نخ�سر عدد ًا كبير ًا من قواتنا كما يحطم هذا الفرار البقية الباقية من
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معنوياتنا.
الرابع ع�شر :الن�صر
 قول لنابليون« :يتوقف م�صير المعركة على لحظة �أو فكرة ..وما � إن تلمعال�شرارة المعنوية حتى تنفذ العمل �أ�صغر قوة احتياطية»
 من ينت�صر يعرف متى يقاتل ومتى ال يقاتل. من ينت�صر يعرف كيف يتعامل مع مختلف �أ�شكال القوة كثيرهاوقليلها.
 من ينت�صر هو من تُحرك جي�شه رو ٌح معنوية واحدة على جميع م�ستوياتالقادة والجند.
 من ينت�صر هو من جهز نف�سه جيد ًا ثم انتظر ليفاجئ عدوه. � إن كنت تعرف نف�سك وتعرف عدوك فال حاجة للخوف من نتائج مائةمعركة.
 � إن عرفت نف�سك ولم تعرف عدوك كل ن�صر تحققه يقابل هزيمةتنتظرك.
 � إن كنت ال تعرف نف�سك وال عدوك ـ توقع الهزيمة. الن�صر يف�سح المجال للإ ح�سا�س بمتعة الخطر والحرب.�أخيراً:
� إن التاريخ لم يخلّد غير الذين وحّ دوا جهودهم ونظموا �صفوفهم
و�أعدوا ما ا�ستطاعوا من القوة ,وقاتلوا لغايات نبيلة ,فال مجال للفرقة
وال مجال للجهل والتقليد الأ عمى� ,أمامنا طريق طويل ولكنه يق�صر يوم ًا
بعد يوم ,اغتنموا الفر�صة بالعلم والتعليم والعمل والتدريب ومعرفة العدو
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معرف ًة جيدة ,ا�ستعدوا لكل �شيء وال ت�ستهينوا ب�شيء �صغير ًا كان �أم كبيراً,
كل �شيء له قيمة وقيمة الأ �شياء تحدد في اال�ستفادة منها وعمل الح�سابات
لها.
ال مجال للخوف لأ ن الخوف يجعلنا نبالغ في تقدير حجم عدونا
ونت�صرف بطريقة دفاعية نبالغ فيها.
رف�ض منطق ال�ضحية ال�ساذجة ,التي ت�ضع نف�سها في موقع التراجع
وتتلقى ال�ضربات با�ستمرار متجاوبة مع مناورات العدو ب�سلبية ,هذا المنطق
مرفو�ض ,علينا التمرد عليه بالت�سلح بعزيمة الن�صر ,وعدم التراخي.
تقدموا بوعي وثبات وت�صميم و� إرادة و�شجاعة ,اطلبوا الن�صر وال
تتراجعوا عنه ,ارف�ضوا الهزيمة وتمردوا عليها.
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ا�ستراتيجيات حربية
�أمامنا العديد من اال�ستراتيجيات الحربية التي ت�ستحق الدرا�سة
والبحث والتطبيق راغبين �أن تجد حظ ًا من الدرا�سة و االهتمام عند من
يطلع عليها.
الأ ولى � :إ�ستراتيجية الردع:
� إذا لم يكن خ�صومك مت�أكدين من الذي �سيكلفهم العبث معك ،فلن
يرغبوا باكت�شاف ذلك ،العب على مخاوف النا�س وقلقهم الغريزي لكي
تجعلهم يفكرون مرتين قبل مهاجمتك.
ه�ش �أو �ضعيف ،ال
يميل العدو � إلى مهاجمتك �أكثر � إذا ر�أى �أنك ٌ
ي�ستطيعون الت�أكد من مدى �ضعفك ،يعتمدون على الإ�شارات التي ت�صدر
منك عبر �سلوكك الحا�ضر والما�ضي � ،إنهم ي�سعون � إلى االنت�صارات ال�سهلة
ال�سريعة وغير الدموية ،لهذا ال�سبب ينق�ضون على ال�ضعيف اله�ش.
� إن الردع بب�ساطة هو قلب هذا الو�ضع ،وعك�س �أي ت�صور لديهم عنك
ب�أنك �ضعيف و�ساذج عبر � إي�صال الر�سالة التي تقول � إن المعركة معك لن
تكون �سهلة مثلما ظنوا.
الأ فعال لها م�صداقية �أكبر بكثير من التهديد والوعيد.
هناك �أربع مناهج �أ�سا�سية للردع والتخويف المعاك�س يمكنك
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ا�ستعمالها عميق ًا في الحرب الهجومية ،ولكنها فعّالة خ�صو�ص ًا في
الدفاع:
1ـ فاجئهم بمناورة جريئة :فاجئ عدوك بعمل يظهر قوتك ويخفي �ضعفك
ربما كانوا يح�سبونك ه�ش ًا �أما بعد ذلك �سيعتبرونك �شجاع ًا وواثق ًا من
نف�سك ،وهذا �سيكون له ت�أثيران:
� -1سيميلون � إلى الظن �أن خطواتك مدعومة ب�شيء حقيقي ،لن
يت�صوروا �أنك يمكن �أن تكون بهذه البالهة بحيث تقوم ب�شيء
مغامر فقط للت�أثير بهم.
� -2سيرون منذ هذه اللحظة مواطن قوة وتهديد لم يكونوا يت�صورون
وجودها من قبل.
 2ـ اقلب التهديد � :إذا اعتقد �أعدا�ؤك �أنك �شخ�ص ممكن قتاله والتحر�ش
به ،اقلب الطاولة بحركة مفاجئة ،و� إن كانت �صغيرة لكي تفزعهم ،هدد
�شيئ ًا عزيز ًا عليهم ،ا�ضربهم حيث تظن �أنهم ه�شون ،واجعل ال�ضربة
م�ؤلمة.
� إذا �أغ�ضبهم ذلك وهاجموك تراجع قلي ًال ثم عاود �ضربهم حين ال
يكونون متوقعين ذلك ،اظهر لهم �أنك ل�ست خائف ًا منهم.
ابعث ر�سالة لهم ب�أنك قادر على فعل الأ �سو أ� بكثير فيهم.
 3ـ �أظهر مظهر ًا غيرعقالني حيث ال يمكن توقع ت�صرفاته.
�أعلمهم �أنه ال يوجد عندك �شيء تخ�سره في قتالك معهم ،و� إنك
جاهز لدفع الت�ضحية والثمن و�أي ت�ضحية وثمن كان ,و�أنك م�ستعد لإ�سقاط
عدوك معك.
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�أظهر �أن هزيمتك �أمر مكلف وربما مدمر.
ال تبالغ بالتعبير العاطفي ،بل تلمح تلميح ًا � إلى �أنك غير عقالني � إلى
حد ما.
الخ�صوم المجانين مخيفون ،ال �أحد يجب �أن يقاتل �أ�شخا�ص ًا ال
يمكن التنب ؤ� ب�أفعالهم ولي�س لديهم ما يخ�سرونه.
 4ـ �أ�س�س �سمعة مرعبة :هذه ال�سمعة يمكن �أن تقوم على عدة عنا�صر،
�أنك �صعب وعنيد وعنيف وقا�س ،ر�سخ هذه ال�صورة على مر ال�سنين
�سيهابك النا�س والأ عداء ،ويعاملونك باحترام وبع�ض الخوف ،فلماذا
� إعاقة �شخ�ص �أو مجادلته وقد �أظهر �أنه �سيقاتل حتى النهاية.
جوهر � إ�ستراتيجية الردع هو :حين يهاجمك العدو �أو يهددك عليك
�أن تو�ضح له �أنه �سيعاني في المقابل ،قد يكون �أقوى منك ،وقد يكون
بمقدوره االنت�صار في المعارك لكنه �سيدفع ثمن كل انت�صار.
الثانية � :إ�ستراتيجية (فرق ت�سد)
حين تنظر � إلى �أعدائك ال يخيفك مظهرهم الإجمالي ,بل انظر
� إلى الأ جزاء التي تكوّن الكل .عبر ف�صل الأ جزاء عن بع�ضها وزرع بذور
الفرقة والإنق�سام في الداخل ,يمكنك بهذا الأ �سلوب �أن ت�ضعف وتهزم �أقوى
الأ عداء.
ال ت�سمح لعدوك ب�أن يجزئ قوتك ويحطم تنظيم قواتك مهما كلف
الثمن .لأ ن تحطيم ال�صفوف وت�شتيت المجموعات يفقد المقاتل � إح�سا�سه
بالوحدة والدعم ,وي�شعره بالعزلة وي�صيبه الذعر ,فيُلقِي �سالحه ويهرب
من المعركة ,الجندي الذي يدير ظهره لعدوه ي�سهل قتله.
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الخوف الأ �سا�سي �أن نكون معزولين في المعركة وغير محميين
وحيدين معر�ضين للخطر .التحالفات وحاجتنا لالنتماء � إلى المجموعة
ي�شعرنا بالحماية والدعم.
ما � إن يبد أ� عدوك بالتمزق ب�أي طريقة كانت حتى يبد أ� الأ مر في
التفاقم ,فاالنق�سام ي�ؤدي عادة � إلى مزيد من االنق�سام.
قوة وتما�سك المجموعة والت�شكيل يمنحك فر�صة �أكبر لمواجهة
غطر�سة عدوك و�سعيه � إلى تق�سيم قوتك.
تفكيك الم�شكلة ي�ساعدك في حلها.
وجّ ه �ضربة مفاجئة في مواجهة عدو �أقوى تح�صل على ارتباك
وفو�ضى عنده ,في عالم منق�سم ,ت�أتي القوة من الحفاظ على وحدة
وان�سجام مجموعتك ,وعلى تركيزك على �أهدافك ,الطريقة الف�ضلى
للحفاظ على الوحدة هي من خالل خلق الحما�سة والمعنويات العالية,
لكن مع �أهمية الحما�سة ف�إنها �ستخبو مع الوقت ,و� إذا �صرت تعتمد عليها
ف�ستف�شل .لذلك ف�إن الدفاعيين الأ كثر �أهمية �ضد قوى التق�سيم هما:
المعرفة والفكر اال�ستراتيجي.
ال يمكن تق�سيم مجموعة �أو جي�ش وتفكيكهما � إذا كان قائد هذه
المجموعة �أو الجي�ش واعي ًا نوايا العدو وكانت ردود �أفعاله ذكية.
الثالثة � :إ�ستراتيجية الثمار اليانعة.
(ناورهم حتى ي�ضعفوا).
مهما كنت قوي ًا ف�إن خو�ض المعارك الدائمة مع الآخرين
�أمر متعب ومكلف وغير خالق ,يف�ضل الإ�ستراتيجيون الحكماء
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بالعموم فن المناورة ويجدون طرق ًا للو�صول � إلى �أعدائهم في
�أو�ضاع �ضعفهم وي�سهل تحقيق الن�صر ب�سهولة على �أعدائهم.
حرب المناورات :هناك نوعان من الحروب.
• حرب اال�ستنزاف :وتقوم على ا�ستنزاف العدو بالدخول في
تقو�ض قوة العدو وتجبره على الهزيمة.
معارك متوا�صلة ّ
• حرب المناورات :عبر المناورات ت�ستطيع دول �أن توفر على نف�سها
الكلفة العالية لتحقيق انت�صارات عبر حروب �شاملة .ويتم ا�ستدراج العدو
عبر المناورات � إلى و�ضع �ضعيف ي�صبح �أكثر مي ًال لال�ست�سالم لل�ضغوط,
حتى قبل �أن تبد أ� المعركة .فيبد أ� بالإنهيار وقد ي�ست�سلم دون قتال.
هناك �أربع مبادئ �أ�سا�سية لحرب المناورات:
� .1ضع خطة متفرعة :تعتمد حرب المناورات على التخطيط ويجب
�أن تكون الخطة �صحيحة ,ف�إذا كانت الخطة مت�صلبة لن يبقى لك
م�ساحة لتعدلها مع فو�ضى الحرب الحتمية� ,أما � إذا كانت �شديدة
اللين ف�ستربكك المفاج�آت ال�سيئة ولكنك �ستتغلب عليها في النهاية,
�أما الخطة الممتازة فتقوم على تحليل الو�ضع بالتف�صيل � ,إن الخطة
المتفرعة تتيح لك التفوق على عدوك في المناورات لأ ن تجاوبك مع
الظروف المتحولة يكون �أ�سرع و�أكثر عقالنية.
� .2أف�سح لنف�سك مجال المناورة :ال ت�ضع نف�سك في �أماكن �ضيقة �أو تًقيّد
نف�سك في �أو�ضاع ال ت�سمح لك بالحراك .فكّر ب�أن مقدرتك على الحراك
وامتالكك خيارات �أكثر من عدوك هما الأجدى والأهم من التم�سك بالمناطق
والممتلكات ,فما تحتاج � إليه هو الغطاء المفتوح ال المواقع الميتة.
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 .3واجه عدوك بالمع�ضالت ال الم�شكالت :معظم الأ عداء الذين تواجههم
�أذكياء ومتعددو الموارد ,ف�إذا اكتفت مناوراتك بمواجهتهم بم�شكلة
معينة ف�سوف يحلّونها بالت�أكيد� .أما المع�ضلة ف�أمر �آخر �سواء ان�سحبوا
�أم تقدموا �أم بقوا في �أماكنهم فال يزالون في م�شكلة كبيرة يكونون
عاجزين عن حلها.
 � .4إخلق الفو�ضى المطلقة :قدرة عدوك وقوته تعتمد على قراءتك وتبيين
مالمح نواياك ,ينبغي �أن تجعل قدرته على قراءتك ومعرفة مالمح
نواياك م�ستحيلين ,مث ًال ك�أن ت�ضع عدوك في حيرة حيال المكان الذي
�ستقفز � إليه �أو �أن تر�سل عدوك في مطاردة ع�شوائية بحث ًا عن معلومات
ال قيمة لها.
� إن القوة الأ كبر التي يمكنك �أن تحوز عليها في �أي �صراع هي
القدرة على � إرباك عدوك حيال نواياك ,فالأ عداء المرتبكون ال يعرفون
�أين ينبغي �أن يدافعوا عن �أنف�سهم .ف�إذا �ضربتهم �ضربة مباغتة فقدوا
توازنهم و�سقطوا ,لكي تحقق ذلك عليك �أن تناور لإنجاز هدف واحد .وهو
�أ�سر الأ عداء في �سل�سلة من التخمينات ,هكذا تجعلهم يطاردونك في دوائر
مغلقة ,تقول �شيئ ًا بينما تعني �شيئ ًا �آخر.
هدف المناورة هو �أن تتيح لك الن�صر ال�سهل ,وهذا يتحقق حين
ت�ستدرج �أعداءك � إلى مغادرة مواقعهم الح�صينة � إلى �أر�ض ال ي�ألفونها �أو
يجبرون عليها حيث ي�ضطرون � إلى القتال في حالة من انعدام التوازن.
في غالب المناورات يجد العدو نف�سه معر�ض ًا � إلى و�سيلة قتالية
جديدة �أو خدعة �سريعة وغريبة �أو هجوم مفاجئ غير متوقع .في معارك
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كهذه يتحقق االنت�صار على هذا العدو بخ�سائر قليلة.
الخطر الوحيد في المناورات هو �أنها تمنحك الكثير من الخيارات
بحيث تربك �أنت نف�سك� ,أبق المناورة ب�سيطة واح�صر نف�سك بالخيارات
التي ت�ستطيع ال�سيطرة عليها .ابتعد عن المبالغة في تقدير عملك و� إ�ضعاف
قدرة عدوك.
الرابعة :ا�ستراتيجية الحرب الدبلوما�سية.
(فاو�ض �أثناء التقدم).
�سيحاول �أعدا�ؤك �أن ي�أخذوا منك بالمفاو�ضات ما عجزوا عن �أخذه
بالحرب �أو المواجهة �سيلج�أون حتى � إلى مبادئ العدل والأ خالق كغطاء
يمنحهم موقع ًا متقدماً .ال تخدع بهذا �,إن التفاو�ض لي�س � إال مناورة لحيازة
ال�سلطة �أو الموقع .عليك �أن ت�ضع نف�سك في موقع القوي كي ال تتيح للطرف
الآخر الح�صول على �أي مكا�سب خالل التفاو�ض .خلق ال�ضغط الدائم
يجبر الطرف الآخر على الموافقة على ت�سوية ب�شروطك �أنت� .أن�شئ لنف�سك
�سمعة �أنك خ�صم �صلب وغير م�ساوم ,بحيث يكون النا�س م�ستفزّين حتى
قبل لقائك.
تعلم �أن المفاو�ض المرتبك الغا�ضب ينزع � إلى ارتكاب �أخطاء مثل
ك�شف �أكثر مما يلزم مما ي�سعى � إليه .المفاو�ض المرتبك ي�سهل �أي�ض ًا � إغوا�ؤه
بالخطابة العاطفية والت�أثير عليه.
النجاح في المفاو�ضات يقوم على م�ستوى اال�ستعداد لها � .إذا دخلت
المفاو�ضات بت�صور غام�ض عما تريده منها ,ف�ستجد نف�سك تنتقل من
مكان � إلى �آخر وفق ًا لما يطرحه الطرف الأ خر على الطاولة .ويتم دفعك
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� إلى موقع يبدو منا�سب ًا لك لكنه ال يخدم م�صالحك.
قبل البدء بالمفاو�ضات �أدر�س خ�صمك جيد ًا لأ ن معرفتك بنقاط
�ضعفه و�أمنياته غير المتحققة �سيمنحك قوة دفع � إ�ضافية.
هناك الكثير ممن يريدون الح�صول على �أ�شياء دون معرفة الكيفية
لذلك .عندما تعرف ماذا تريد ومدى قدرات الآخرين �ستكون على �أتم
اال�ستعداد لهم..
ما � إن تتمكن من و�ضع نف�سك مو�ضع القوي غير الم�ساوم �ستك�سب
االحترام ولن يتم ا�ستغفالك .و� إن كنت �ضعيف ًا وطلبت القليل ف� إن القليل هو
ما �ستح�صل عليه.
من المفيد معرفة المفاو�ض الذي تواجهه.
الخام�سة :ا�ستراتيجية الخروج.
(� إعرف كيف تنهي الم�سائل).
يتم الحكم عليك في هذا العالم عبر الطريقة التي تنهي فيها
الم�سائل ,و� إن النهاية غير المكتملة �أو الفو�ضوية يظل �صداها يتردد
ل�سنوات ,وت�ساهم في تدمير �سمعتك ,يقوم فن � إنهاء الم�سائل على معرفة
متى تتوقف .و�أال تتمادى كثير ًا بحيث تنهك نف�سك �أو تخلق �أعداء مريرين
يزجونك في نزاعات م�ستقبلية ,الم�س�ألة لي�ست م�س�ألة االنت�صار في
الحرب ,بل الطريقة التي تحقق فيها االنت�صار ,وكيف تمهد من خالله
للجولة القادمة.
� إن ذروة الحكمة الإ�ستراتيجية هي �أن تتجنب جميع النزاعات التي
ال مخارج واقعية لها.
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� إن ابتعد المرء عن الهدف فلن ي�ستطيع � إ�صابته.
هناك فرق بين المقامرة والمجازفة :فالمقامرة هي �أن تدخل في
عمل ال تتوقع نتائجه والخ�سارة في المغامرة ت�ؤدي � إلى مزيد من الم�شاكل
وفقدان الفر�ص.
�أما المجازفة فهي �أن تدخل �ضمن ح�سابات ت�سمح لك بالمجازفة
المح�سوبة النتائج.
�أي � إذا خ�سرت في المجازفة يمكنك التعافي.
� إن عواطف النا�س تدفعهم للمقامرة .ال يرون �سوى االحتماالت
الرائعة للربح ويتجاهلون العواقب الم�ش�ؤومة لخ�سارتهم .من حيث �أن
المجازفة مطلوبة ف�إن المقامرة �ضرب من الحماقة .قد تحتاج �سنوات
لتتعافى منها � إذا تعافيت �أ�صالً.
� إذا بدا النجاح مغري ًا والف�شل خطيراً ,ف�أنت على الأ غلب تقوم
بالمقامرة وعواطفك تقودك � إلى و�ضع يمكن �أن ينتهي بورطة.
ال تدع كبرياءك �أو خوفك على �سمعتك يحركك �أبعد باتجاه الم�أزق,
خ�صو�ص ًا �أن ك ًال من �سمعتك وكبريائك �سيتعر�ضان ل�ضربات �أكبر بكثير
ب�سبب عنادك.
� إن الهزيمة ذات النتائج ق�صيرة الأ مد ,تظل �أف�ضل من الكارثة
بعيدة الأ مد.
الحكمة هي �أن تعرف متى تتوقف.
� إن ال�س�ؤال الدقيق في الحرب هو معرفة متى تتوقف ,متى تخرج
وتقوم بت�سوية ,توقف باكر ًا جد ًا ويمكن �أن تخ�سر كل ما حققته خالل
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تقدمك لأ نك لم تمنح نف�سك الوقت الكافي لكي ترى � إلى �أين �سيقودك
ال�صراع ,توقف مت�أخر ًا جد ًا فت�ضحي بمكا�سبك عبر � إرهاق نف�سك والقب�ض
على �أكثر ما يمكنك حمله وهذا ما يخلق لك عدو ًا ناقم ًا وانتقامياً ,ناق�ش
ما �أ�سماه كالوزفيت�س لحظة الذروة في الن�صر وهي اللحظة المثالية لإنهاء
الحرب ,لكي تتعرف على هذه اللحظة عليك �أن تدرك مواردك جيداً,
وقدرتك على االحتمال ,معنويات مقاتليك و�أي عالمة على التراخي ,ف� إذا
�أخفقت في � إدراك هذه اللحظة وا�ستمرّيت في القتال � إلى ما بعدها ف� إنك
تجلب على نف�سك مختلف العواقب.
قد يدفع الج�شع و�أوهام العظمة � إلى االنجراف بعيداً.
�ساد�سا ً � :إ�ستراتيجية الت�ضاد:
العقل الذي ت�سيطر عليه العاطفة ب�سهولة ،والذي يعي�ش في الما�ضي
�أكثر مما في الحا�ضر ،وال ي�ستطيع �أن يرى العالم بو�ضوح وب�شكل طارئ،
�سيخلق ا�ستراتيجيات تخطئ الهدف دائماً.
كي تكون � إ�ستراتيجي ًا عليك اتخاذ ثالث خطوات:
� -1أن ت�صبح واعي ًا لل�ضعف والمر�ض الذي يمكن �أن ي�سيطر على العقل
ويدمر قدراته الإ�ستراتيجية.
� -2أعلن الحرب على نف�سك لكي تجعل نف�سك تم�ضي قدماً.
� -3أن ت�شن حرب ًا م�ستمرة بال رحمة على الأ عداء الذين في داخلك ،وذلك
عبر تطبيق ا�ستراتيجيات معينة.
� إذا لم تكنْ قادر ًا على التمييز بين ال�صديق والعدو ،فلن تلوم � إال
نف�سك.
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قول � :إنني على ثقة �أنه ال القوة وال الأ عداد هي التي تجلب الن�صر،
لكن الجي�ش الذي يخو�ض غمار الحرب بمعنويات عالية ،هو الذي يحقق
الن�صر.
دع بع�ض النا�س يكرهونك ،ال ت�ستطيع �أن تر�ضي الجميع ،وقوفك
�ضد عدوك بكل حد �سي�ساعدك على تكوين قاعدة من الم�ؤيدين الذي لن
يتخلوا عنك.
ال تقع تحت غواية الحاجة � إلى �أن تكون محبوباً ،الأ ف�ضل �أن تكون
محترماً ،وحتى مهاباً ،الن�صر على �أعدائك �سيجلب لك احترام ًا ومحب ًة
�أكثر ديمومةً.
ال تعتمد على عدم مجيء العدو ،بل اعتقد �أنك م�ستعد دائم ًا له.
ال تكن ال�ضحية ال�ساذجة ،ال ت�ضع نف�سك في موقع تراجعي با�ستمرار
يتجاوب مع مناورات عدوك (�سان �أتزو)� ،سلح نف�سك بالن�صر ،وال ترخي
ذراعيك �أبد ًا حتى لأ �صدقائك.
يمكنك الت�صرف بفاعلية للك�شف عن �أعدائك ا�ضرب الع�شب لكي
تجفل الأ فاعي (مثل �صيني).
النا�س ينزعون � إلى الت�صرف بغمو�ض و�سرية ,هذا �أكثر �أمن ًا من
القيام ب�شيء ما عالنية.
المناف�س ال�صلب يمكنه �أن يُخرج �أف�ضل ما فيك من �صفات ،وكلما
كبر المناف�س كلما كانت مكاف�أتك �أعظم ،حتى ولو هُ زمت.
�أن تتعر�ض للهجوم فهذا يعني �أنك مهم بما فيه الكفاية بحيث
ت�صبح هدفاً.
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جميعنا لدينا ميول عدوانية نُجبر على كبتها و� إخفائها ،العدو يوفر
لك منفذ ًَا لإخراج هذه الميول.
هدفك الن�صر ،ال الإن�صاف �أو التوازن ،ا�ستعمل التحري�ض ورفع
المعنويات عند مقاتليك لتحفيزهم على الن�صر.
ما تريده في الحرب هو �ساحة للمناورة ،الزاوية ال�ضيقة تجلب لك
الموت.
من دون الأ عداء لن تعرف متى وكيف تناور ،و�ستفقد الإح�سا�س
بقدراتك.
�أعدا�ؤك يجبروك على �أن يكون لديك ح�س بالتوا�ضع والواقعية.
ال تعتبر نجاح الما�ضي �سي�ستمر في الم�ستقبل ولي�س هو �أمر ًا م�سلم ًا
به ،بل في حقيقة الأ مر نجاحات الما�ضي هي �أكبر عائق للم�ستقبل «ال
تعتمد على تكتيكات انت�صرت بها �سابق ًا في معارك الم�ستقبل».
�سابعاً � :إ�ستراتيجية حرب الع�صابات الذهنية ال تخفى الحرب الأ خيرة:
كلما تقدمت في ال�سن ت�صبح �أكثر ارتباط ًا بالما�ضي ،وت�ستولي
عليك العادة ،وي�صبح �أي �أمر نجح معنا في الما�ضي نوع ًا من العقيدة
بالن�سبة لنا ،التكرار يحل محل الإبداع.
�أكثر القادة الناجحين ال يتفقون ب�سبب امتالكهم معارف �أكبر ,بل
لأ نهم قادرون عند ال�ضرورة على التخلي عن مفاهيمهم ال�سابقة والتركيز
بكثافة على اللحظة الراهنة ،هكذا ي�شتعل االبتكار وتغتنم الفر�ص.
التعليم يُدخل � إلى العقل �أفكار ًا ي�صعب هزّها ،في خ�ضم المعركة قد
يجد العقل المدرب نف�سه مت�أخراً ،ب�سبب تركيزه على القواعد التي تعلمها
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بد ًال من التركيز على ظروف المعركة المتغيرة ،من الأ ف�ضل غالب ًا �أن تتخيل
�أنك ال تعرف �شيئ ًا و�أنك بحاجة � إلى �أن تبد أ� بالتعليم من البداية.
الإ�ستراتيجيون الكبار ال يتحركوا انطالق ًا من �أفكار جاهزة ،بل
يتجاوبون مع اللحظة الراهنة ،كالأ طفال دائماً ،عقولهم في حراك م�ستمر،
وهم دائم ًا مثارون وف�ضوليون ،ين�سون الما�ضي ب�سرعة لأ ن الحا�ضر �أكثر
ت�شويق ًا منه بكثير.
ال تهدر وقتك على �أمو ٍر لي�س بمقدورك تغييرها �أو الت�أثير فيها ،ابق
في حراك م�ستمر فح�سب.
الخط أ� يعلم الحذّر ،كن م�ستعداً ،ال تدع عدوك يفاجئك �أبد ًا في
الحرب.
ثامناً � :إ�ستراتيجية الموازنة:
الرجل الحري�ص المنهجي الذي يبدو حذر ًا ال ي�صلح للقيادة ،لأ ن
خلف قدرته على ال�سيطرة الذاتية يختفي غالب ًا �ضعفه� ،سبب تفكيره
المعمق في الأ مور هو �أنه يرتعب من ارتكاب خط أ� وما يجره هذا الخط أ�
على م�ستقبله المهني.
هذا القائد من �أولئك القادة محكومون بالتردد في اتخاذ قرارات
هامة وم�صيرية ،وهذا �سبب دمارهم.
�أعظم �ضعف يواجهنا هو �أن نفقد جر�أتنا ون�شكك ب�أنف�سنا ،ون�صبح
حذرين من غير داع ،لي�س المزيد من الحذر ما نحتاج � إليه ،ما نحتاج
� إليه هو م�ضاعفة العزم وتكثيف الثقة بالنف�س ،هذا ي�ؤدي � إلى الموازنة
والتوازن.
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الإحباط والإرهاق يمكن �أن يدمّرا ح�ضورك العقلي ،العالم مليء
بالحمقى.
�أنا�س ال يملكون ال�صبر ،يريدون الح�صول على نتائج �سريعة ،يميلون
كما تميل الريح ،ال ي�ستطيعون الر�ؤية �أبعد من �أنوفهم ،ه�ؤالء موجودون في
كل مكان.
ال�شخ�صية القوية هي التي ال تفقد توازنها و� إن تعر�ضت لأ �شد
العواطف جموحاً.
�أن تكون قادر ًا على ال�سيطرة على خيالك في اللحظات المتوترة هو
مهارة جوهرية.
ال تفزع نف�سك ،الفزع يهدد دائم ًا ح�ضورك العقلي ،وهو � إح�سا�س
�شاق ي�صعب مجابهته.
القائد الماهر :هو من يلتهم المعلومات التهام ًا حول العدو ،من
التفا�صيل حول �أ�سلحته � إلى المميزات النف�سية للقائد الذي يواجهه في
الطرف الآخر.
عود عقلك على اتخاذ قرارات �سريعة جد ًا اعتماد ًا على ثقتك
بحا�سة طرف الإ�صبع ،عقلك �سيتحرك بنوع من المباغتة العقلية متجاوز ًا
مناف�سيك قبل �أن يدركوا ما الذي �أ�صابهم.
ال يعتمد الح�ضور العقلي فقط على مقدرة عقلك على م�ساعدتك في
�أو�ضاع �صعبة ،لكن �أي�ض ًا على ال�سرعة التي يحدث فيها ذلك ،لأ ن االنتظار
لليوم التالي لمعرفة �أي ت�صرف ال يعود بالفائدة على الإطالق ،ال�سرعة هنا
هي التجاوب مع الظروف بخطوات �سريعة واتخاذ قرارات ب�سرعة البرق،
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هذه هي ((حا�سة طرف الإ�صبع)).
التا�سعة � :إ�ستراتيجية �أر�ض الموت:
ي�ستحيل علينا �أن نفهم الموت � ،إنه كثيف جداً ،ومرعب جداً ،بحيث
�أننا قد نفعل �أي �شيء لكي نتفادى التفكير به ،المجتمع منظم على �أ�سا�س
جعل الموت خفيفا ،لإبعاده ب�ضع خطوات عنا.
عليك الت�صرف في مواجهة الموت كمحارب في الحياة عليك �أن
تعك�س المعادلة :حوّل التفكير بالموت � إلى �أمر ال تهرب منه بل تعانقه � .إن
�أيامك معدودة فهو على عتبة بابك ولي�س من مهرب حقاً ،واجهه بقيمة
الهدف الذي ت�سعى لتحقيقه في الحياة وعظمة الدور المناط بك في خدمة
هذا الهدف العظيم.
اجعل خطواتك في الحياة وك�أنها الأ خيرة ولتكن �أعما ًال ذات قيمة.
ال تنتظر طوي ًال قبل �أن تتحرك ،اح�سم قرارك وتحرك �سريعاً.
اليائ�س يخاطر بكل �شيء في القتال ,هذا يمنحه امتياز ًا هائالً،
فبعد �أن يُهزم لم يعد لديه ما يخ�سره� ،أنت لديك ما تخ�سره دعه و�ش�أنه.
مهاجمة الأ عداء حين تكون معنوياتهم منخف�ضة يمنحك
التميّزعليهم ،ربما كانوا يقاتلون من �أجل ق�ضي ٍة يعرفون �أنها غير عادلة �أو
يقاتلون مع قائد ال يكنّون له االحترام.
الجنود ذوو المعنويات المنخف�ضة يتراجعون عند �أ�صغر انتكا�سة،
تعر�ضهم للقوة �سوف ي�سحق روحهم القتالية.
عا�شراً � :إ�ستراتيجية القيادة وال�سيطرة.
� إذا كنت �سلطوي ًا جداً ،ف�سوف يزدرونك ويثورون عليك بطرق �صامتة،

89

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

و� إذا كنت مرن ًا جد ًا �سيعودون � إلى �أنانيتهم الغريزية و�ستفقد ال�سيطرة،
عليك �أن تخلق �سل�سلة قيادة ال ي�شعر النا�س فيها �أنهم مقيدون ب�سلطتك
لكنهم يتبعون قيادتك لهم� ،ضع النا�س المنا�سبين في المكان المنا�سب،
آالت ،فلتكن �أوامرك وا�ضحة
�أنا�س ًا ينفذون روح �أفكارك من دون �أن يكونوا � ٍ
وملهمة ،ركز اهتمامك على الفريق ال على القائد ،اجعل نف�سك تبدو مثال
الإن�صاف ،لكن ال تتخل �أبد ًا عن وحدة القيادة.
راع بع�ض ال�ضعفاء في مجموعتك ومار�س عليهم نوع ًا من القيادة
التي تراعي هذا ال�ضعف وتعالجه و� إال �ستفقد ال�سيطرة على مجموعتك.
اجعل المجموعة ت�شعر �أنها �ضليعة بقراراتك ،اطلب ن�صحهم واعمل
ب�أفكارهم الجيدة وارف�ض بتهذيب �أفكارهم ال�سيئة.
كلما �شددت قب�ضتك �أكثر على النا�س قلّت �سيطرتك عليهم ،القيادة
�شيء �أكثر من �صياح الأ وامر.
حيث ت�شكل هذا الفريق عليك �أن تبحث عن الأ �شخا�ص الذين
يعو�ضون عن نواق�صك والذين يملكون المهارات التي تفتقر � إليها.
كن حذر ًا خالل ت�شكيل الفريق من �أن تغريك الخبرة والذكاء،
فال�شخ�صية والقدرة على العمل تحت رايتك ومع بقية الفريق ،والقدرة على
تحمل الم�س�ؤولية والتفكير ب�شكل م�ستقل ،هي �صفات مت�ساوية في الأ همية.
ال تخت ْر رج ًال ب�سبب �سيرته اللماعة ،انظر تحت جلده � ،إلى تكوينه
النف�سي.
اعتمد على الفريق الذي كونته وال تكن �أ�سيره.
كن يقظ ًا من الأ �شخا�ص الذين يطابقونك في الر�أي على الدوام.
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الحادي ع�شر � :إ�ستراتيجيات الروح المعنوية:
� إن �سر تحفيز الأ �شخا�ص والحفاظ على روحهم المعنوية هو دفعهم
� إلى التفكير �أقل بذواتهم ،والتفكير �أكثر بالمجموعة� ،أ�شركهم في ق�ضية,
في حملة مقد�سة �ضد جي�ش يكرهونه ،اجعلهم يرون �أن نجاتهم مرتبطة
بنجاح الجي�ش برمته.
الم�شاعر والعواطف والقيم روابط حقيقية معدية لأ فراد المجموعة
لذا علينا �أن نكون في مقدمة الجند ،نقدم الت�ضحيات من �أجل الق�ضية.
� إن جي�ش ًا يملك الدوافع ي�ستطيع فعل العجائب ،ويعو�ض عن �أي
نواق�ص مادية.
الأ نانية والالمباالة �أمرا�ض مطلوب االبتعاد عنها وعدم االقتراب
منها عند القائد.
المعنويات العالية ال تح�صل عليها بالتدليل والأ عطيات لأ نك تعزز
�أنانيات من حولك.
حفز جندك بجعلهم يعملون مع ًا ويحافظون على روحهم المعنوية،
ت�شعرهم ب�أنهم جزء من مجموعة تحارب من �أجل ق�ضية ت�ستحق القتال،
هذا ي�شغلهم عن م�صالحهم الخا�صة وي�شبع حاجاتهم الإن�سانية وي�شعرون
�أنهم جزء من �شيء �أكبر من ذواتهم ،كلما فكروا �أكثر بالمجموعة فكروا
�أق ّل ب�أنف�سهم� ،سرعان ما يبد�ؤون بالربط بين نجاح المجموعة ونجاحهم.
جي�ش ي�ساوي
حين يكون لك جند محفزون ف�إنك ت�ستطيع هزيمة ٍ
ثالثة �أ�ضعاف جي�شك.
كي توجِ د مجموعة ديناميكية وبمعنويات عالية اتبع الخطوات
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التالية:
الخطوة الأ ولى :وحد جنودك حول ق�ضية ما ،اجعلهم يقاتلون من
�أجل فكرة ،من الأ ف�ضل �أن يكون هناك عدو ما يمكن كراهيته.
الخطوة الثانية� :أ�شبع احتياجات جندك المادية من م�أكل ،ملب�س،
ل�ست م�ضطر ًا � إلى � إف�سادهم بالدالل ب�أن تدفع لهم �أكثر مما ي�ستحقونه � ،إن
االهتمام باحتياجاتهم يجعل من الأ �سهل عليك �أن تطلب المزيد منهم حين
ي�أتي الوقت المنا�سب.
الخطوة الثالثة :كن في الطليعة ،يجب �أن يرى جنودك �أنك تقودهم
من الأ مام ،م�شارك ًا � إياهم المخاطر والت�ضحيات ،و�أنك ت�أخذ الق�ضية مثلهم
على محمل الجد ،بد ًال من �أن تحاول دفعهم من الخلف ،دعهم يرك�ضون
وراءك لكي يجاروا �سرعتك.
الخطوة الرابعة :الحركة .اجعل جندك في حالة حركة دائمة،
عندهم قابلية على العمل والمخاطرة والهجوم ،حين ال يتحرك الجند
ت�ضعف معنوياتهم وتت�سلل � إليهم ال�شكوك وت�ستولي عليهم الأ نانية ،موقع
الدفاع الدائم واالنتظار الم�ستمر للرد على ما فعله العدو يخف�ض روح
المبادرة والحركة عند جنودك.
الخطوة الخام�سة :امزج بين الرقة والق�سوة ،مفتاح � إدارة الب�شر هو
التوازن بين الثواب والعقاب ،الكثير من المكاف�آت �سيف�سد جنودك.
ولطف �أكبر.
اجعل جندك ينا�ضلون ،ويح�صلون على ق�سو ٍة �أقل ٍ
الخطوة ال�ساد�سة :كن بال رحمة مع المتذمرين ،اعزلهم ،تخل�ص
منهم ب�أ�سرع وقت في حال عجزت عن � إ�صالحهم وتيقنت �أنهم ال ي�ستجيبون
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للإ �صالح.
اهتم بالجنود المن�ضبطين المتحفزين ،ه�ؤالء �أف�ضل الجنود،
اعرفهم ،اهتم بهم وقدمهم كمثل� ،سي�ساعدونك على محا�صرة وردع غير
المبالين المتذمرين.
عليك � إيالء �أق�صى االهتمام لفريق عملك ،ومن تختار من �أجل
ق�ضيتك ،كثيرون يمكن �أن يزعموا �أنهم ي�شاركونك معتقداتك ،لكنْ �أول
معركة تخو�ضها �ستك�شف لك �أن كل ما كانوا يريدونه هو الوظيفة ،مثل
ه�ؤالء ال يعّول عليهم ولن يو�صلوك � إلى �أي مكان ،من تحتاج � إليهم هم
الم�ؤمنون الحقيقيون.
ال�سيرة الذاتية التي تثير الإعجاب �أقل �أهمية من ال�شخ�صية والقدرة
على الت�ضحية ،ه�ؤالء هم من عليك ا�ستهدافهم في التجنيد واال�ستقطاب.
الخطب الرنانة ت�صيب الجنود من الخارج ،على القائد �أن ي�صل � إلى
قلوب جنوده ويجعل دماءهم تغلي ،ويدخل � إلى عقولهم ،ويغيّر �أمزجتهم.
لمواجهة الأ خطار عليك �أن تختار من يتحدى هذه الأ خطار ب�شجاعة
وجر�أة ال تثنيهم قوة عدوهم عن لقائه ومواجهته.
الثاني ع�شر � :إ�ستراتيجية االقت�صاد التام:
نملك جميع ًا قدرات محدودة ،طاقاتنا ومهاراتنا يمكن �أن تو�صلنا
� إلى حد معين ال ن�ستطيع تجاوزه ،الخطر ي�أتي من محاولة تجاوز هذه
القدرات ،عليك �أن تعرف قدراتك وتنتقي مهامك بعناية.
اجبر عدوك على التخلي عن نقاط قوته ،بتوجيه �ضربات تجبره
على التحرك من نقاط قوته � إلى نقاط �أخرى ،م�ستدرج ًا � إياه لنقاط قوتك
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ومجبر ًا � إياه على �أن يتواجد بنقاط �ضعف ،حينها يكون �أمامك فر�صة
�أف�ضل ال�ستخدام و�سائل �أف�ضل لمهاجمته.
لي�س ما تملكه هو ما يحقق لك الن�صر ،بل كيف ت�ستعمله حين تملك
�أقل من العدو ف� إنك بطريقة طبيعية تكون �أكثر ابتكاراً ،وهذا يمنحك
�أف�ضلية على �أعدائك الذين يعتمدون على التكنولوجيا.
ندرة الإمكانات تحفز قدراتك الإبداعية على ابتكار و�سائل قتالية
ب�أدوات ب�سيطة وفعالية عالية «هذا ما حدث في �صناعة ال�صواريخ والعبوات
النا�سفة في غزة»
� إذا كنت تملك �أقل مما يملك عدوك ،فال تي�أ�س ،يمكنك دائم ًا قلب
المعارك عبر اللجوء � إلى االقت�صاد الأ مثل.
حتى لو امتلكت التكنولوجيا قاتل على طريقة الفالحين.
ال قيمة للقتال دون اقت�صاد ،الحكمة �أن تجعل خ�صمك يهدر �أكبر قدر
ممكن من موارده ،هذا ممكن فعله من خالل تكتيكات ال�ضرب والهروب،
ولو لدى عدوك فكرة مغرية ب�أن هجوم ًا كبير ًا واحد ًا �سيدمرك ،ثم �أدخله
في حرب ا�ستنزاف يخ�سر خاللها وقته وموارده الثمينة � ،إن الخ�صم الذي
ي�ستهلك طاقته في ت�سديد �ضربات ال ت�صيب الهدف �سيرتكب �أخطاء عما
قريب ويجعل نف�سه عر�ضة لهجوم م�ضاد عنيف.
الثالث ع�شر � :إ�ستراتيجية (قاي�ض المكان بالزمان)
(� إ�ستراتيجية ف�ض اال�شتباك).
� إن التراجع في وجه عدو قوي لي�س عالمة على ال�ضعف بل عالمة
على القوة ,فحين تقاوم � إزاء الرد على معتدٍ  ,ت�شتري لنف�سك وقت ًا ثمين ًا
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لتتعافى ,وتفكر ,ولتك�سب م�سافة ت�ساعدك على ر�ؤية ال�صورة ال�شاملة.
دع �أعداءك يتقدمون ,فالوقت �أهم من المكان ,حين ترف�ض القتال
تثير غ�ضبهم وتغذي �صلفهم ,عما قريب �ستجدهم قد بالغوا في التو�سع
واالنت�شار وبد�أوا بارتكاب الأ خطاء.
حكمة � :إن الوقت ال يتما�شى مع النا�س وبالتالي ف�إن الحكماء يف�ضلون
القليل من الوقت على الكثير من الجواهر .فمن ال�صعب العثور على الوقت
ومن ال�سهل خ�سارته.
التقدم لي�س جيد ًا دائم ًا والتراجع لي�س �ضعف ًا دائماً ,غالب ًا ما يكون
رف�ض القتال هوالإ�ستراتيجية الأ مثل ,عبر ف�ض اال�شتباك مع العدو ال
تخ�سر �شيئ ًا قيم ًا على المدى الطويل وتك�سب وقت ًا للتعمق ومراجعة �أفكارك,
وتف�صل الم�ؤمنين الفاعلين عن المتطفلين ,الزمن ي�صبح حليفك.
حين وقت الت�صرف تترجم قوتك � إلى الأ ف�ضل.
«�أ�ستطيع ا�ستعادة المكان �أما الزمان ف�أبداً» نابليون بونابرت.
مهمتك كا�ستراتيجي �أن ترى الفرق بينك وبين الآخرين� ,أن تفهم
نف�سك� ,أن�صارك وعدوك قدر الإمكان ,لكي ترى الأ حداث بمنظور �أ�شمل,
وعلى حقيقتها� ,أن تعرف كيف ومتى تن�سحب وكذلك كيف ومتى تهاجم.
ال عفوية في العمل الحربي.
هجرة الر�سول ( )من مكة � إلى المدينة كانت خطوة لف�ض
اال�شتباك مع كفار قري�ش� ,سمحت له ولل�صحابة ب�أن يقووا �صلتهم ببع�ضهم
بع�ض ًا و�أن يعيدوا ح�ساباتهم ,يفهمون من هم وماذا يريدون؟ ,ليعيدوا لملمة
�أنف�سهم ليخرجوا من حالة اال�ست�ضعاف الكبيرة التي و�صلوا � إليها ,ليرتبوا
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قواهم ويعيدوا تكوين �أنف�سهم على �أ�س�س قتالية جديدة ,حولوا الزمن � إلى
�صالحهم ,ثم برزت هذه المجموعة ال�صغيرة من الم�ؤمنين وفتحت مكة
و�شبه الجزيرة العربية.
وبعد وفاة الر�سول ( )هزمت هذه المجموعة الإمبراطوريتين
الفار�سية والبيزنطية.
معظم النا�س يردّون على العدوانية باال�شتراك فيها بطريقة ما,
يكاد يكون م�ستحي ًال عليهم �أن يكبتوا �أنف�سهم ,لكن بف�ض اال�شتباك كلي ًا
وبالتراجع ف�إنك تظهر قوة عظيمة و�سيطرة كبيرة على النف�س وال ينبغي
�أن يكون االن�سحاب هدف ًا بحد ذاته ,ففي لحظة ما �سيكون عليك �أن تقاتل.
لذلك التراجع يجب �أن يكون م�ؤقت ًا فقط.
هذه الإ�ستراتيجية ت�صلح للعمل في هذه المرحلة وخا�صة في �أثناء
الت�صعيد واالجتياح مع العدو ال�صهيوني ,فف�ض اال�شتباك بعد جوالت
الت�صعيد �أو االجتياح يجب �أن يتم وفق ح�سابات دقيقة نراعي فيها ح�ساب
نقاط القوة ونقاط ال�ضعف لدينا ولدى العدو وكيفية توظيف تلك النقاط
ل�صالحنا.
الرابع ع�شر( :اعرف عدوك) � إ�ستراتيجية اال�ستخبارات.
قد ال يكون هدف � إ�ستراتيجيتك مواجهة جي�ش ما ,بقدر ما هو
مواجهة العقل الذي يقف وراءه � ,إذا فهمت كيف يعمل هذا العقل ,تمتلك
مفتاح الخداع وال�سيطرة ,درّب نف�سك على قراءة عدوك وانتقاء � إ�شاراته
التي ير�سلها بطريقة غير واعية حول �أفكاره ونواياه الداخلية � ,إحذر من
ك�شف عاداتك العقلية والعاطفية له.
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حاول �أن تفكر كما يفكر ,حين تعثر على نقاط �ضعف عدوك يمكنك
�أن تفكك الكثير من مخططاته.
الحكيم من يالحظ عالمات الخطر ويتفاداها.
الغ�ضب يف�ضح الروح ويك�شف �أعمق �أعماقها ,قدرتك على � إغ�ضاب
عدوك �سيك�شف حقيقة �أفكاره ونواياه �ضدك.
� إن عدوك الفعلي هو عقل عدوك� ,أما موارده وجيو�شه وذكا�ؤه فيمكن
تجاوزه جميع ًا � إذا ا�ستطعت فهم نقاط �ضعفه � ,إن �أقوى الجيو�ش في العالم
يمكن دحرها عبر تفكيك عقل قادتها.
علينا التخل�ص من الأ نا ,واالنغما�س م�ؤقت ًا في عقل الطرف الأ خر.
�ستذهل من مدى الأ مور التي يمكننا معرفتها عن الآخرين.
حاول � إخفاء و�سائلك من مراقبة الآخرين ,هذا ي�ساعدك �أكثر
في � إعطائهم ف�سحة �أكبر لال�سترخاء والت�صرف بتلقائية ويك�شفون عن
نواياهم.
� إن نوعية المعلومات التي تح�صل عليها من العدو �أهم من كميتها,
قد تكون معلومة �صغيرة مفتاح ًا لإحراز تقدم عليه.
ال تعتمد على جا�سو�س �أو م�صدر واحد لمعلوماتك ومهما كان هذا
الجا�سو�س �أو الم�صدر جيداً ,ف�أنت تخاطر ب�أن يتم التحايل عليك �أو �أن
تكون لديك معلومات منحازة.
الخام�س ع�شر � :إ�ستراتيجية (الهجوم الخاطف).
(تغلب على المقاومة بال�سرعة والمباغتة).
في عالم يكثر فيه الب�شر غير الحا�سمين المترددين ,ف� إن ا�ستعمال
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ال�سرعة �سيحقق لك القوة� ,أ�ضرب �أوالً ,وقبل �أن يت�سنى لخ�صومك الوقت
للتفكير �أو اال�ستعداد� ,سيجعلهم ال�ضرب انفعاليين وفاقدي التوازن وميالين
� إلى ارتكاب الأ خطاء ,فال�ضربة الأ ولى �ستربك عدوك وتجلب له الذعر.
� إننا نعي�ش في عالم تو�ضع فيه ال�سرعة في مقام �أعلى من �أي �شيء
�آخر .التحرك �أ�سرع من الطرف الآخر �أ�صبح بحد ذاته هدف ًا �أولياً ,هذا
العمل ي�صلح في كل �شيء كرد على �أفعال عدوك ونواياه باتجاهك ,عليك
اال�ستفادة من عن�صر ال�سرعة لتعالج �أخطاءك وتعيد ترتيب نف�سك لمواجهة
هذا العدو قبل مباغتتك.
ال�سرعة � إذن لي�ست �أداة قوة على العدو فح�سب بل يمكنها �أن تترك
�أثر ًا � إيجابي ًا على من هم � إلى جانبك ,فالجي�ش الذي يتحرك ب�سرعة تكون
معنوياته �أعلى.
يجب �أن تكون بطيئ ًا عندما تقرر و�سريع ًا عند التنفيذ.
حين تواجه عدو ًا �سريع ًا ف�إن الدفاع الحقيقي هو �أن تكون بمثل
�سرعته �أو �أ�سرع منه ,وحدها ال�سرعة تحيّد ال�سرعة .الدفاع القوي �أمام
ال�سرعة ال ي�صمد و�سيكون في م�صلحة ال�سريع المتحرك ,الدفاع القوي,
�سريع الحركة والمناورة ,المهاجم �أحيان ًا هو القادر على كبح جماح
المهاجم ال�سريع وردعه.
ال�ساد�س ع�شر � :إ�ستراتيجية (ال�ضغط).
�سيطر على الديناميكية.
ابتعد عن ا�ستدراج العدو لك بحركات يقوم بها يريدك �أن تقلدها
وتخ�ضع لها ,ناور كي ت�سيطر على عقل عدوك �أو فهمه ,وانقل ال�صراع � إلى
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منطقة تعرفها �أو �أ�سلوب تجيد ا�ستخدامه في القتال.
معركة الإرادات حتمية ,ومهمتك كا�ستراتيجي �أن تدرك ب�أن ال�صراع
على ال�سيطرة هدف ي�سعى عدوك � إليه بكل � إمكانية ,فال تنخدع ب�إدعاءاته
عندما يقول لإنه ال يريد ال�سيطرة.
بدّل ميدان القتال ,وال ت�سمح للعدو ب�أن يفر�ض عليك القتال في
مكان هو من اختاره ,اعمل الم�ستحيل لفر�ض معركة عليه في مكان �آخر لم
يقم باختياره ,باغته وال تتردد.
تظاهر بال�سيطرة ال�سلبية � :إن �أق�صى �أ�شكال ال�سيطرة هو جعل
�أعدائك يعتقدون �أنهم هم الم�سيطرون ,فحين يعتقدون ذلك يملكون
زمام الأ مر� .ستقل مقاومتهم لك و�سي�صبحون دفاعيين ,يمكنك خلق هذا
االنطباع عبر مما�شاة طاقة الطرف الآخر ومنحه مجال الحركة ,لكن
ببطء و�سرية تقوده باالتجاه الذي تريده.
حوّل ال�صراع � إلى ميدان من اختيارك � :إقبلْ المعركة ولكن بدّل
طبيعتها � ,إذا كانت حول المال حوّلها � إلى �شيء �أخالقي � ,إذا كان خ�صومك
يريدون قتالك حول ق�ضية معينة ,بدل � إطار المعركة لتت�ضمن �شيئ ًا �أكبر
�أو �أ�صعب من احتمالهم .ال ت�سمح لهم ب�أن ي�شعروا باالرتياح �أو �أن يقاتلوا
بطريقتهم المعتادة.
(مهم) العدو يقاتل وي�ضرب الطرف الذي ي�سهل �ضربه وتَ�ضعُف
مقاومته ,هذا ال�سلوك ي�شجع الأ عداء على الم�ضي �أبعد من ذلك.
تخل�ص من خوفك ,قلقك �ضعفك ,وو�ضعك الدفاعي ,لأ ن البقاء على
حالة كهذه يزيد من طغيان عدوك باتجاهك ,فالدفاع الم�ستمر يح�شرنا
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في الزاوية ,وي�صبح عادة �سيئة ,وفي الحالتين يمكن توقع ت�صرفاتنا من
قبل العدو.
ال�سابع ع�شر � :إ�ستراتيجية (مركز الجاذبية).
ا�ضربهم حيث ي�ؤلم ال�ضرب.
كل � إن�سان لديه م�صدر قوة يعتمد عليها ,حين تنظر � إلى عدوك
� إبحث تحت ال�سطح عن هذا الم�صدر � ,إ�ضرب عدوك في هذا الم�صدر
ف�سي�صيبه �ألم رهيب.
�أكثر الأ مور التي يحتفي بها الطرف الآخر يحاول حمايتها ,لأ نه
المكان الذي تفكر ب�ضربه.
� إن مهاجمة مركز الجاذبية هذا ,بهدف تحييده �أو تدميره ,هو
� إ�ستراتيجية مطلقة في الحرب � إذ �أنه بغياب هذا المركز تنهار البنية كلها,
قد يكون لك قادة جيدون وجي�ش قوي مثل خالد بن الوليد �أبو عبيدة بن
الجراح ,وعمرو بن العا�ص ,ولكن ه�ؤالء القادة وهذه الجيو�ش كان ال يمكن
لها �أن تتحرك �شما ًال وجنوب ًا و�شرق ًا وغرب ًا بن�سق وقوة دون مركز ثقلها في
المدينة ,مركز القوة والجاذبية والدعم المادي والمعنوي المتوا�صل لهذه
الجيو�ش المنت�شرة بعيد ًا عن المركز.
� إن مركز الجاذبية لدى العدو هو المكان الأ كثر ه�شا�شة و�ضربه
هناك هو الطريقة الف�ضلى لإنهاء النزاع ب�صورة �سريعة ونهائية �أو � إحداث
الأ لم والخ�سارة عنده.
كي تعثر على مركز جاذبية عدوك عليك �أن تتحرر من ميلك � إلى
التفكير التقليدي �أو افترا�ض �أن مركز قوة الطرف الأ خر ي�شبه مركز
قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

100

قوتك � ,إبحث بعيد ًا في الأ ماكن غير التقليدية وغير المتوقعة كي ت�صل � إلى
مركز ثقل عدوك.
الثامن ع�شر � :إ�ستراتيجية التدمير.
(حا�صر العدو).
ي�ستغل عدوك �أي ثغرة في دفاعاتك لكي يهاجمك وينتقم منك ,لذا
ال تخلق �أي ثغرة ينفذ منها .اقفل و�أغلق على عدوك كل المنافذ.
ولكي تطوق �أعداءك عليك �أن ت�ستعمل كل الموارد المتاحة لك � .إذا
كان لديك جي�ش �ضخم ا�ستعمله لكي تخلق االنطباع ب�أن قواك منت�شرة في
كل مكان.
� إن قوة الح�صار والتطويق نف�سية بالمطلق ,و�أن قوة الح�صار �أي�ض ًا
تجعل الطرف المقابل ي�شعر باله�شا�شة النف�سية �أمام هجوم ي�أتيه من كل
�صوب.
� إن �ضربات قليلة توجهها لأ عدائك في الوقت المنا�سب ,بطرق عدة
ومن �شتى االتجاهات ,يمكن �أن تحدث الت�أثير نف�سه .غالب ًا ما يتحول الأ قل
عدد ًا وقوة � إلى الأ كثر عدد ًا وقوة في هذه الحالة .اجعل مناورتك غير قابلة
للتوقع .عندها ت�صبح محا�صرتك الدائرية النف�سية �أكثر اكتما ًال وجدية.
� إن الأ �شخا�ص المدّعيين العنيفين والمتبجحين ي�سهل ا�ستدراجهم
� إلى �أفخاخ ا�ستراتيجيات التطويق.
التا�سع ع�شر � :إ�ستراتيجية الت�صورات الخاطئة.
عليك �أن ت َُ�صعِّب على �أعدائك معرفة ما يجري من حولهم,
بما في ذلك الذي تفعله �أنت� ,أقلقهم كي ال يركيزوا فت�ضعف قواهم
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الإ�ستراتيجية.
� إن �أف�ضل طرق الخداع هي االعتماد على الغمو�ض وعلى خلط الواقع
بالخيال بحيث ي�صعب تمييز �أحدهما عن الأ خر.
في زمن الحرب ,الحقيقة قيمة جد ًا بحيث تجب حمايتها
بالأ كاذيب.
يعتمد نجاح �أي جهد حربي بالمقدرة على معرفة �أكبر قدر من
المعلومات عن الطرف الآخر ونواياه ,نقاط �ضعفه وقوته ,لكن العدو
لن يك�شف طوع ًا عن هذه المعلومات ,ولكن هناك نوايا تظهر في �سلوك
العدو .من المطلوب التوقف عندها وتحليلها و�أخذها بعين االعتبار فمثالً:
مع و�صول االحتياط يزداد حجم الجي�ش� .أو يتناق�ص مع انت�شار الجي�ش,
�أو ربما يفر الجنود� ,أو ربما يبحث على تغيرات في ت�شكيالته .كل هذه
الم�ؤ�شرات تدل على نوايا ا�ستعداد العدو لحرب قادمة.
عدونا يراقبنا كما نراقبه لذلك فالمطلوب القيامُ بحركات خداعية
ت�ضليلية بين الوقت والآخر ,ك�أن نغير في ت�شكيالتنا ,نعزز من وجودنا
في �أماكن معينة ونقلل وجودنا في �أماكن �أخرى ,ن�سرب معلومات خاطئة
ي�ستفيد منها عمالء العدو.
هناك فن ا�سمه � إدارة فن المظاهر من �ش�أنه �أن ي�شكل ميزة َت َفوّق
حا�سمة بالن�سبة � إلى الطرف الذي ي�ستخدمه ب�صورة �أف�ضل ,فكل ما يظهر
�أمام عدوك عنك يجب �أن تتعامل معه بحنكة وخداع و� إخفاء ,وال تترك
لعدوك الفر�صة لال�ستفادة من تحركاتك وتمو�ضعك وانت�شار �أ�سلحتك.
� إن ال�سيطرة على الواجهة التي نقدمها للعالم �أهم مهارة خداعية,
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فالنا�س يتجاوبون ب�صورة �أكثر مع ما يرونه ,وما هو وا�ضح لعيونهم � ,إذا
بدوت ذكي ًا ومخادع ًا �سي�صبحون �أ�شد حذر ًا و�سي�صعب عليك ت�ضليلهم.
عليك نزع �شكوكهم ,الواجهة الأ �ضعف هنا هي ال�ضعف الذي يجعل
الآخرين يح�سبون �أنف�سهم �أقوى منك ,بحيث يتجاهلونك (و�أن يكون المرء
متجاه ًال �أمر قيم جد ًا في بع�ض الأ حيان) �أو يقعون في فخ هجومك عليهم
في لحظة غير متوقعة ,وما � إن يفوت الأ وان ,ف� إنهم يكت�شفون بالطريقة
ال�صعبة �أنك ل�ست �ضعيف ًا على الإطالق.
من الحكمة �أن يعتقد عدوك �أنه �أمهر و�أقوى و�أذكى منك ,فهذا
يمنحك مجا ًال لكي ت�ضع خططك.
� إظ َه ْر بمظهر الهادئ غير المتوتر بعيد ًا عن ردات الفعل مما
�سيك�سبك ال�سيطرة على مظهرك ويزيد قدرتك على � إبقاء عدوك في
العتمة.
الهجوم ال ُم َقنّع يُبقي العدو م�شتت ًا وجاه ًال بنواياك ,وهو �أق�صى حلم
لأ ي قائد ناجح.
التمويه :ي�شكل االندماج في البيئة واحد ًا من �أكثر �أ�شكال الخداع
الع�سكري و� إثارة للرعب ,فالقدرة على االندماج في م�سرح العمليات
بالتماهي الكلي مع البيئة المحيطة يمنحك فر�صة كبيرة من المفاج�آت
وحماية الت�شكيالت من اال�ستهداف واللجوء � إلى و�سائل �أكثر تعقيد ًا مثل:
الأ نفاق وحفر الغرف تحت الأ ر�ض ,والتي تتيح للمقاتلين الخروج للتعامل
مع العدو في �أي لحظة و�أي مكان ,هذه الو�سائل يجب �أن ت�أخذ حقها في
الوجود والعمل ك�أولوية.
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� إن منع عدوك من ر�ؤيتك � إال بعد فوات الأ وان لهي طريقة �ساحقة
لل�سيطرة على ت�صوراته.
� إذا كنت تعد هجوم ًا وبد�أت بالذوبان في البيئة ,من دون �أن تظهر �أي
� إ�شارة على الحركة ,ف�سيبدو هجومك �آتي ًا من العدم ,مما ي�ضاعف قوتك.
ع�شرون :ا�ستراتيجية (االعتيادي – اال�ستثنائي).
ا�سلك الطريق غير المتوقعة.
يتوقع العدو �أن تكون ت�صرفاتك متطابقة مع �أنماط و�أعراف معروفة,
مهمتك كا�ستراتيجي �أن تخلخل توقعاتهم � .إفعل �شيئ ًا تقليدي ًا لكي تثبت
�صورتهم عنك ثم ا�ضربهم بت�صرف ا�ستثنائي ,فتحدث فيهم رعب ًا �أكبر ,ال
تعتمد على طريقة تقليدية نجحت معك في ال�سابق ,ف�ست�صبح تقليدية عند
ا�ستعمالك لها للمرة الثانية.
مثال :عبور القائد الإ�سالمي خالد بن الوليد �صحراء ال�شام في
خم�سة �أيام كان رقم ًا قيا�سي ًا وا�ستثنائي ًا فاج أ� قادة العدو الروماني في بالد
ال�شام بهذه الخطوة اال�ستثنائية.
مثال �آخر :عبور القائد القرطاجي هنيبعل (1جبال الأ لب ليفاجئ
عدوه ويحا�صره على �أبواب روما ,فالرومان كانوا يجهزون جيو�شهم لمهاجمة
القرطاجيين و� إذا بالقائد هنيبعل يفاجئهم بهجومٍ �سريعٍ ا�ستثنائي بعبور
جبال الأ لب عبر م�سالك وطرق وعرة جد ًا كادت �أن تفتك بكامل جي�شه � ,إلى
 10هنيبعل ) 183- 247 ( :ق.م قائد قرطاجي كنعاني فينيقي عربي قاد جي�ش قرطاجة
لعبور جبال الأ لب و حا�صر روما ,وهو من �أ�شهر القادة الع�سكريين في التاريخ الع�سكري
القديم.

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

104

�أن و�صل � إلى روما وحا�صرها.
عليك �أن تقاوم ال�شيخوخة النف�سية �أكثر من تلك الج�سدية ,لأ ن
العقل المليء بالحيل والخدع والمناورات الر�شيقة �سيبقيك �شاباً ,مار�س
نوع ًا من الحرب غير التقليدية على عقلك ,حافظ على دوران العجالت
بحيث ال ي�ستقر �شيء من البنية التقليدية.
الحادي والع�شرون � :إ�ستراتيجية الفراغ.
(� إحرمهم من الأ هداف).
ال تمنح �أعداءك �أي هدف يهاجمونه ,كن خطر ًا و متمل�ص ًا وخفياً,
�أنظر � إليهم وهم يتبعونك � إلى الفراغ ,هذا هو جوهر حرب الع�صابات ,بد ًال
من المعارك المبا�شرة ,قم بهجمات جانبية وقر�صات خفيفة م�ستفزة � إنما
م�ؤذية ,حين ي�صاب �أعدا�ؤك بالإحباط لعدم قدرتهم على ا�ستعمال قوتهم
�ضد حملتك ال�ضبابية ف� إنهم يُنهكون ويفقدون توازنهم العقالني.
حرب المجموعات تُ�ساعدك على تجنب مقاتلة ت�شكيالت العدو
الكبيرة ,اختيار الأ �سلوب الأ مثل في ت�سديد �ضربات محدودة و�سريعة
لعدوك دون �أن تمكنه من االلتحام معك والق�ضاء عليك.
الجيو�ش ال تتحمل � إطالة �أمد الحرب ,علينا � إطالة الأ مد الزمني
لحربنا قدر الإمكان ,تحويل الوقت � إلى �سالح ي�ستنزف العدو ويدمر
معنوياته.
�أمام الحرب التكنولوجية وتفوق الأ عداء �أ�صبح ب� إمكان مجموعة
�صغيرة من المقاتلين الت�سبب ب�ضرر �أكبر بكثير.
اجعل الزمن �سالح ًا هجومي ًا في خطتك الإ�ستراتيجية� ,صمم
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مناورتك لكي ت�ضع عدوك في حال من اال�ستنفار الدائم.
الثاني والع�شرون � :إ�ستراتيجية التحالف.
الطريقة المثلى لكي تتقدم بق�ضيتك ب�أقل جهد ممكن ,و�أقل �سفك
يعو�ضون عن
للدماء هو �أن تخلق �شبكة متنقلة من الحلفاء ,جاع ًال الآخرين ّ
النواق�ص التي لديك.
حين تبحث عن حليف فذلك لأ نه لديك حاجة ما وم�صلحة تريد
تحقيقها ,وهي م�س�ألة عملية و� إ�ستراتيجية يعتمد نجاحك عليها ,ف� إذا
�سمحت للعواطف والمظاهر بالت�أثير على نوعية التحالفات التي ت�شكلها
ف�إنك ت�ضع نف�سك في دائرة الخطر .يعتمد فن � إقامة التحالفات على
قدرتك على الف�صل بين ال�صداقة والحاجة �أو الم�صلحة.
الثالث والع�شرون � :إ�ستراتيجية التفوق على الآ خر.
غالب ًا ال ت�أتي �أعظم مخاطر الحياة من الأ عداء الخارجيين ,بل من
الزمالء المفتر�ضين �أو الأ �صدقاء الذين يزعمون العمل من �أجل ق�ضية
م�شتركة بينما يخططون لتدميرنا وي�سرقون �أفكارنا لتحقيق مكا�سبهم
الذاتية.
ال تواجه عدوك القوي وهو في حالة الهيجان والغليان ,ابتعد عنه
واخت ْر وقت ًا �أن�سب لك ولقوتك المتوا�ضعة في مواجهته.
� إن الأ نماط التي ي�سهل التغلب عليها هي التي ال تتمتع بالمرونة.
كن �آخر من ي�ضحك في �صراعك مع �أعدائك وال تكترث من �ضحك
�أعدائك في المراحل الأ ولى من ال�صراع.
الغ�ضب �سيهبط بك � إلى م�ستوى خ�صمك ويتركك غالب ًا في � إح�سا�س
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�سيء� ,أما االنتقام الناجح هو القيام بما من �ش�أنه �أن ي�ضمن لك ال�ضحكة
الأ خيرة.
ويدع عدوك �شاعر ًا بالهزيمة ,احرمه لحظة المجد ,هذا يمنحك
م�سيرة م�ضاعفة بحيث تظهر �أنك �شخ�صي ًا ال يمكن العبث معه ,وكما
يقولون ف�إن االنتقام طبق ي�ؤكل بارداً.
الرابع والع�شرون � :إ�ستراتيجية التوا�صل.
� إن االت�صال والتوا�صل هو نوع من الحرب� ,ساحة المعركة فيها من
العقول المقاومة والمدافعة للنا�س الذين يريدون الت�أثير بهم .الهدف �أن
تتقدم ,و�أن تخترق دفاعاتهم وتهيمن على عقولهم.
تعلم �أن تت�سل�سل ب�أفكارك خلف خطوط العدو ومر�س ًال الر�سائل عبر
التفا�صيل ال�صغيرة ,م�ستدرج ًا النا�س للو�صول � إلى اال�ستنتاج الذي تق�صده
من �أجل الت�ضليل.
في �أي حالٍ تجنب اللغة ال�ساكنة والوعظية والمبالغة في �شخ�صانيتها.
اجعل كلماتك �شرارة للفعل ,ال ت�أم ًال �سلبي ًا في الأ مور.
االبتعاد �أحيان ًا عن توجيه النقد المبا�شر �ضمن �سل�سلة اتهامات,
يكفي �أن تتعر�ض لبع�ض مظاهر ال�سلبيات عن الأ �شخا�ص ,لتترك للأ خريين
الحكم عليهم.
في الحرب كل �شيء يتم الحكم عليه بح�سب نتائجه تقريباً � ,إذا قاد
جنرال جي�شه � إلى الهزيمة ف� إن نواياه النبيلة ال تعود مهمة ,وال تلك العوامل
الطارئة التي حرفته عن م�ساره ,لقد خ�سر ,ولن تنفع الأ عذار.
لي�ست �أقوال النا�س مهم ًة �أو نواياهم � إنما المهم نتائج �أفعالهم.
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ال يهم خطابك الديني طالما �أنت غارق في �سلوكيات تتناق�ض مع
هذا الخطاب الوعظي ,فالأ ر�ض والثروات التي تملكهما تظل مدوية في
�آذان من توجه لهم الخطاب.
ف� إذا قال رجل �أو كتب �شيئ ًا يعتبره ثوري ًا وي�أمل �أنه �سيغير العالم
ويح�سّ ن الجن�س الب�شري ,ولكن في نهاية المطاف لم يت�أثر �أح ٌد ب�أقواله,
فعندها ال يعد ثوري ًا على الإطالق.
كن قا�سي ًا على نف�سك �أكثر من ق�سوتك على الآخرين ,فالف�شل
في التوا�صل لي�س خط أ� الجمهور البليد ,بل الف�شل في ال�شخ�ص غير
اال�ستراتيجي الذي حاول التوا�صل معهم.
حين ي�ستعمل النا�س اللغة الدارجة والهزلية المليئة بال�شعارات
فربما يحالون �صرف نظرك عن تفاهة �أفكارهم.
�أما الذين ي�ستعملون لغة مزخرفة ومدّعية ومتذاكية ف� إنهم غالي ًا ما
ي�ستمتعون ب�سماع �أ�صواتهم �أكثر من � إي�صال فكرة �أ�صيلة.
علينا �أن ننتبه للأ �شكال التي يعبر بها النا�س عن �أنف�سهم ,وال ن�ستقي
م�ضمون كالمهم من ظاهرة.
الخام�س والع�شرون � :إ�ستراتيجية العدوانية الم�ستكينة.
(�سيطر بينما تظهر بمظهر الخا�ضع).
� إن �أي محاولة لإخ�ضاع النا�س لإرادتك هي نوع من العدوانية ,حين
تطبق اال�ستراتيجية العدوانية ال�سليمة ف� إنك تبدو متما�شي ًا مع النا�س وال
تظهر �أي مقاومة ,ولكنك عملي ًا تهيمن على الو�ضع � ,إحر�ص على � إخفاء
عدوانيتك جيد ًا بحيث يمكنك � إنكار وجودها.
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نحن الب�شر نعاني من محدودية في قدرتنا على التفكير المنطقي
مما ي�سبب لنا م�شكالت ال تنتهي ,حين نفكر في �شخ�ص ما� ,أو ب�شيء ما
حدث لنا ,نميل � إلى التف�سير الأ ب�سط والأ ي�سر فهماً ,فنحكم على �شخ�ص
نعرفه ب�أنه طيب �أو �شرير ,لطيف �أو لئيم ,علينا �أن ال نهمل الفهم والتحليل
كمعايير هامة في الحكم على الأ حداث والأ �شخا�ص ,و�أن تت�ضمن �أحكامنا
م�ستويات عدة تولي اهتمام ًا �أكبر بالتفا�صيل ال الخطوط العري�ضة فقط.
الأ حداث المعقدة والم�ؤلمة ال ت�أتي عبث ًا في غالب الأ حيان ,وراءها
عقول مدبرة ومراحل عمل م�ضنية.
مثال :تفكيك الخاليا �أو ا�ستهداف كوادر قيادية �أو �ضرب �أماكن
ح�سا�سة من قبل العدو.
كل هذه الأ �شياء يجب �أن نتوقف عندها ونبتعد عن �أي تف�سير
تب�سيطي لهذه الأ حداث �ساعين وراء االحتماالت التي تبعدنا عن القيام
ب�أي مجهود �أو عمل �شاق ي�ستدعي القيام به لمعرفة �أ�سباب ما حدث.
مطلوب � إمعان الذهن في التحليل الدقيق والتف�سير ال�صحيح
خيوط قد ت�ساعدنا في ك�شف حقيقة هامة �أو ال�سير على هدى
لن�صل � إلى ٍ
الحقيقة.
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الحرب النف�سية
يق
و ِ�إ ْذ َقال َْت َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َيا �أ َْهلَ َي ْثرِ َب اَل ُم َق َام لَكُ ْم َف ْار ِج ُعوا َو َي ْ�س َت أ� ِْذ ُن َفرِ ٌ
َ
ون ِ�إ اَّل ِف َر ًارا
ُون ِ�إ َّن ُب ُيو َت َنا َع ْو َر ٌة َو َما ِه َي ِب َع ْو َر ٍة ِ�إ ْن ُيرِ ُ
يد َ
ِم ْن ُه ُم ال َّنب َِّي َي ُقول َ

الأ حزاب13 :

• «كثير ًا ما غيرت الحرب النف�سية وجه التاريخ» .ت�شر�شل

(1

• «الحرب النف�سية �شكل من �أ�شكال الدعاية يق�صد بها العدو الكف
عن المقاومة و� إقناعك ب�أن الخير كل الخير في اال�ست�سالم والت�سليم».
• «الحرب النف�سية �سالح هام وم�ؤثر ,ومن يح�سن ا�ستخدامه
ويوظف جميع مجاالته ,يحقق غاياته».
«غزو العقول �أهم من غزو الجغرافيا ,وذروة المهارة تكمن في
� إخ�ضاع العدو �أو قهره».
«القائد الناجح هو الذي ي�سيطر على عقول �أعدائه قبل �أبدانهم».
فالقدرة ال تقا�س بال�سالح فقط ,فهناك من يحمل هذا ال�سالح ي�ؤثر
ويت�أثر ,يقاتل وي�صارع ,يملك ذهن ًا قاب ًال للتعزيز �أو االنك�سار ,هزيمة هذا
المقاتل �أو تحييده ,هدف يتم ال�سعي للو�صول � إليه وتحقيقه.
�أو ًال تعريف الحرب النف�سية:
 هي مجموعة �أعمال علم النف�س المخطط في زمن ال�سلم والأ زمات 11ت�شر�شل ) 1965 – 1874 ( :رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق من �أهم الزعماء
ال�سيا�سيين الذين قادوا الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
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والحرب ،للت�أثير على الآراء والتوجيهات و�سلوكيات المجموعة المعادية
وال�صديقة والمحايدة ،وفر�ض � إرادتنا عليها لتحقيق الأ هداف ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية والأ منية.
 هي ا�ستخدام علمي منظم ومخطط للدعاية القوية ب�شتى الو�سائلالإعالمية من � إذاعة ،تلفاز� ،صحف ..ومناورات الجي�ش و� إر�سال ال�شائعات
للت�أثير على العدو و� إرباكه وهزيمته« .رومل»

(1

 هي حرب �أفكار تهدف � إلى الح�صول على عقول الرجال و� إخ�ضاع� إرادتهم.
ثانياً �أهمية الحرب النف�سية:
 -1جزء ال ينفك من كل حرب.
 -2ت�ؤثر العمليات النف�سية في البنية الفكرية للع�سكريين والمدنيين على
حد �سواء.
 -3ت�ؤثر على العدو وحلفائه.
 -4ت�ضعف جهوزية وا�ستعداد القوات المتحاربة.
 -5دفع جنود العدو لت�سليم �أنف�سهم ك�أ�سرى �أو ترك المعركة.
 -6ت�ؤثر بقوة في تحقيق الجهوزية الحربية وبقائها وحمايتها لدى الدول
المتحالفة.
	-7القدرة ال تقا�س بال�سالح فقط.
	-8امتالك ت�أييد النا�س م�صدر قوة كبير.
 12رومل ) 1944 – 1891 ( :من �أ�شهر القادة الأ لمان في الحرب العالمية الثانية و لقب
» ثعلب ال�صحراء».
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 -9غزو العقول �أهم من غزو الجغرافيا.
ثالثاً �أهداف الحرب النف�سية:
 -1بث الي�أ�س من تحقيق الن�صر في نفو�س القوات المعادية ،والمبالغة في
و�صف الهزائم عن طريق المبالغة في و�صف القوة وو�صف االنت�صارات
حتى ي�شعرك �أنك �أمام قوة ال تقهر من خالل ح�شده لعدد كبير من
الطائرات والدبابات وال�سفن الحربية وال�صواريخ .....الخ
 -2ت�شجيع قوات العدو على اال�ست�سالم قبل بدء المعركة من خالل:
المن�شورات ،ال�شائعات التي ت�شجعهم على اال�ست�سالم.
 -3زعزعة � إيمان العدو بمبادئه و�أهدافه عن طريق � :إثبات ا�ستحالة تحقيق
هذه المبادئ وتلك الأ هداف ،لأ ن هذه المبادئ والأ هداف خاطئة وغير
مجدية.
	-4الت�شكيك في ثقة المقاتلين بقيادتهم ال�سيا�سية والع�سكرية ،من خالل
الد�سائ�س و� إثارة الفتن.
 -5ك�سب المعركة دون قتال وهذا �أخطر �أنواع الن�صر ،ب�أن تحطم معنويات
عدوك وتفر�ض عليه الهزيمة دون قتال.
رابعاً بع�ض اال�ستراتيجيات في الحرب النف�سية:
 � -1إ�ستراتيجية «فرق ت�سد»
هذه الإ�ستراتيجية من �أهم و�أخطر اال�ستراتيجيات التي يلج أ� � إليها
الأ عداء في �أوقات الحرب وال�سلم ,لما لها من الأ ثر البالغ في تق�سيم
وتفكيك القوى المواجهة والمعادية لك ,وتعتمد هذه الإ�ستراتيجية في
تطبيقها على التكتيكات الآتية:
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 -1بث الإ�شاعات الدائمة والم�ستمرة ,كي تعم الفو�ضى والبلبلة.
 -2د�س المعلومات المزيفة و� إثارة الفتن والقالقل.
	-3الت�شكيك في القيادات والزعامات الم�ؤثرة وف�صلها عن قواعدها.
 -4تغذية غريزة الخوف ورف�ض المواجهة وقبول اال�ست�سالم وحرف
الأ ولويات والتراجع عن المبادئ.
	-5ا�ستخدام لغة المدح والإطراء التي ت�صدر عن العدو باتجاه �أحد
الأ طراف المعادية له ويهدف من وراء ذلك � إلى:
 ك�سبه ل�صفه. تحييد هذا الطرف. خلق �أجواء من ال�شقاق وزعزعة الثقة بهذا الطرف من قبلالأ طراف الأ خرى الحليفة له.
 -6ت�ضخيم قوة طرف مقابل تحجيم قوة الأ طراف الأ خرى.
	-7ا�ستهداف فريق معين �أو جهة معينة وترك الآخرين.
 -8دعم فريق معين من فرقاء الأ عداء مادي ًا ومعنوي ًا م�ستفيد ًا من
خ�صوماته الداخلية مع فرقاء �آخرين في جبهته ,من �أجل � إ�ضعاف
الجميع ,مثل« :دعم الكيان ال�صهيوني للقوات اللبنانية وحزب الكتائب
لقتال الف�صائل الوطنية والفل�سطينية في لبنان» الحرب الأ هلية عام
.»1976
 � -2إ�ستراتيجية التفاو�ض:
هذه الإ�ستراتيجية يجيد العدو ا�ستخدامها ويحاول جاهد ًا من
خاللها تحقيق �أهداف كبيرة ,هذه الإ�ستراتيجية ال تتوقف على جزئية
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معينة �أو مو�ضوع معين ,لهذه الإ�ستراتيجية مجاالت ا�ستخدام وتوظيف
وعمل وا�سعة.
مثالً«:عندما يقوم العدو ب�أي ت�صعيد �أو اجتياح �أو معركة �أو حرب,
يمار�س حرب ًا نف�سي ًة مفتوح ًة علينا عبر وُ�سطائه الذين يختارهم للتفاو�ض
مع المقاومة� ,أو عبر و�سائله الأ خرى».
هذه الإ�ستراتيجية علينا فهمها جيد ًا ودرا�سة كل �أ�شكال التفاو�ض
ال�سابقة لإجادة ا�ستخدامها و� إتقان العمل بها.
فال يواجه العقل اال�ستراتيجي المخطط � إ ّال عق ٌل ا�ستراتيجي
مخطط ,يحلل ,يح�سب جيداً ,ي�ضع الأ ولويات ,يح�سن الخداع والمناورة,
يعرف الطرف الذي يقابله كيف يفكر؟ ما هي �أهدافه؟ هل له �أهداف معلنة
و�أهداف غير معلنة؟ هل عنده قابلية للت�أثير عليه؟ قدرته على التفاو�ض؟
ذكا�ؤه ,خبرته ,حنكته,دها�ؤه؟ ما هي خطتك لمواجهته؟ مواجهة خططه؟
�أف�ضل الطرق لإقناع خ�صمك بنواياك؟ �أين تكمن نقاط �ضعفه؟ كيفية
الو�صول � إليها؟ الت�أثير عليها؟ هل يمكن ال�ضغط عليه؟ انتزاع �شيء هام
منه؟ � إجباره على قبول �شروطك؟ متى تن�سحب من المفاو�ضات؟ متى
ت�ستمر؟ كيفية � إظهار م�شاعرك؟ � إخفا�ؤها؟ كيف ومتى تعمل بالخدعة؟
المباغتة؟ الكثير من التكتيكات المهمة في التفاو�ض يجب �أن نتقنها والأ هم
هو �أن نح�سن التقاط اللحظة المنا�سبة التي � إن تم التقاطها بجدارة �أثناء
التفاو�ض تكون قد حققت هدفك وحرمت العدو من تحقيق هدفه.
هذه الأ مور ال تُترك للغرائز والأ هواء وقليلي الخبرة والتجربة,
هذه الأ مور ال يقوم بها � إ ّال من كانوا �أ�صحاب الخبرة والتجربة والحنكة,
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و�أ�صحاب � إيمان كبير ال يتزعزع.
هناك ا�ستراتيجيات كثيرة ولكننا نكتفي بهاتين الإ�ستراتيجيتين
لأ هميتهما.
الحرب النف�سية في معركة القاد�سية
لم ينت�صر الم�سلمون في معاركهم لأ نهم مت�سلحون بالإيمان فقط،
فالإيمان بهذا الدين الذي جاء به �سيد ولد �آدم محمد عليه ال�صالة وال�سالم
�أوجد بيئة جديدة خ�صبة بمعارف وثقافات ومنهاج حياة جديد.
فلم يكن ال�سيف وحده العامل الفاعل في معاركهم ,بل العقل والوعي,
والتطلع � إلى الم�ستقبل القادم الذي حَ تّم عليهم �أن يكونوا من ُ�صنّاعه ,فلم
يعد طموحهم مق�صور ًا على بئر ماء هنا �أو هناك� ,أو كلأ يتقاتلون عليه,
و�أحالم محدودة ال تبتعد عن وديانهم القفراء وجبالهم ال�صماء التي ال
يتوقف عندها �أح ٌد وال يعيرها اهتمام.
خرج ال�صحابة عليهم ر�ضوان اهلل � إلى عالم جديد ,و�آفاق وا�سعة,
تعتمر قلوبهم وعقولهم بكنوز من العلم والمعرفة.
نحن �أمام طرازٍ رفيعٍ من الب�شر �أك�سبه الإ�سالم تفوق ًا على �أعدائه
ومناف�سيه في كل �شيء.
طراز من الب�شر �أجاد كل فنون الحرب وعلومها� ,أهلته هذه الفنون
لتحقيق �أهدافه بجدارة ,وقوة ,وعزم وت�صميم.
اليوم نحن �أمام ق�صة مبدعة تظهر لنا مدى تفوق هذا الجيل في
الكثير من الفنون القتالية عامة والحرب النف�سية خا�صة ,نعم نحن �أمام
عقول ذكية ,واثقة ,حذرة تعرف عدوها وتقترب من نقاط �ضعفه ,بل
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ت�صعقه فيها وال تبالي.
عندما تجمّع الجي�شان جي�ش فار�س بقيادة «ر�ستم» وجي�ش الم�سلمين

بقيادة �سعد بن �أبي وقا�ص(� ،)أر�سل ر�ستم � إلى �سعد(� :)أن
ابعث � إلينا رج ًال نكلمه ويكلمنا...

ف�أر�سل �سعد( )ربعي بن عامر(� )أحد رجاله الأ بطال.
أ�ُعلم ر�ستم بمجيئه ف�أظهر زينته وجل�س على �سرير من ذهب بين

م�ست�شاريه وجنوده وب�سط الب�سط والنمارق.

�أقبل ربعي( )على فر�سه و�سيفه في جرابه ،ورمحه م�شدود

بع�صب ،فلما انتهى � إلى الب�سط قيل له :انزل من على فر�سك فجعل فر�سه
على الب�سط ونزل وربطها بو�سادتين ،و�أدخل الحبل فيهما.
قالوا� :ضع �سالحك ،فقال :لم �آتكم ف�أ�ضع �سالحي ب�أمركم� ،أنتم
دعوتموني.
ف�أخبروا ر�ستم بذلك فقال :ائذنوا له.
ف�أقبل يتوك أ� على رمحه ويقارب بين خطواته فلم يدع لهم فر�ش ًا وال
ب�ساط ًا � إال �أف�سده وهتكه.
فلما دنا من ر�ستم جل�س على الأ ر�ض وركز رمحه على الب�سط ،قيل
له :ما حملك على هذا.؟
قال � :إنا ال ن�ستحب القعود على زينتكم.
فقال له الترجمان :ما جاء بكم...؟
قال :اهلل جاء بنا ،وهو بعثنا لنخرج من ي�شاء من عباده من �ضيق
الدنيا � إلى �سعتها ،ومن جور الأ ديان � إلى عدل الإ�سالم ،ف�أر�سلنا بدينه
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� إلى خلقه فمن قبله قبلنا منه وتركناه و�أر�ضه دوننا ،ومن �أبى قاتلناه حتى
نف�ضي � إلى الجنة �أو الن�صر.
فقال ر�ستم :قد �سمعنا قولكم ،فهل لكم �أن ت�ؤخروا هذا الأ مر حتى
ننظر فيه؟
قال :نعم و� إن مما �سنَّ لنا الر�سول (� )أال نمكن الأ عداء �أكثر من
ثالثة �أيام فنحن منتظرون هذه الثالث ،فانظر في �أمرك ،واختر واحدة
من ثالثة بعد الأ جل � :إما الإ�سالم وندعك و�أر�ضك� ،أو الجزية فنقبلها ونكف
عنك ،و� إن احتجت � إلينا ن�صرناك� ،أو القتال في اليوم الرابع � إال �أن تبد�أها
�أنت ،و�أنا كفيل بذلك عن �أ�صحابي .قال� :أ�سيدهم �أنت..؟ قال :ال ..ولكن
الم�سلمين كالج�سد الواحد بع�ضهم من بع�ض يجير �أدناهم على �أعالهم..
(هل ر�أيتم كالم ًا �أعز و�أو�ضح من كالم هذا الرجل؟) هكذا قال
ر�ستم لأ تباعه..
مَ نْ علَّم �أبناء ال�صحراء هذه الحرب النف�سية وهذا الت�ألق في �ضرب
عقول وقلوب الأ عداء ب�سهام نارية تفقدهم �صوابهم و�شجاعتهم!!
ومن �أدب ه�ؤالء ال�صحابة الكرام بهذا الأ دب الرفيع؟
الذي يقول فيه لنخرج من ي�شاء ولم يقل من ن�شاء ..ر�سالتهم �سامية
ال �أنانية وم�صالح عقيمة ،ر�سالة �سعادة و� إنقاذ للب�شرية من عبادة العباد
� إلى عبادة رب العباد.

�أر�سل ر�ستم � إلى �سعد (� )أن ابعث � إلينا ذلك الرجل ،فبعث

� إليهم حذيفة بن مح�صن( ،)ف�أقبل في نحو ذلك ولم ينزل عن
فر�سه ووقف على ر�ستم واقفاً ،قال له :انزل ،قال:ال �أفعل! فقال له :ما جاء
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بك ولم يجيء الأ ول..؟
قال له � :إن �أميرنا يحب �أن يعدل بيننا في ال�شدة والرخاء وهذه
نوبتي.
فقال له :ما جاء بكم؟ ف�أجابه بمثل ما �أجابه الأ ول.
فقال ر�ستم� :أو الموادعة � إلى يوم ما..؟
قال :نعم ثالث ًا من �أم�س ،فرده ر�ستم و�أقبل على �أ�صحابه وقال:
ويحكم �أما ترون ما �أرى..؟
جاءنا الأ ول بالأ م�س فغلبنا على �أر�ضنا وحقر ما نعظم ،و�أقام فر�سه
على زبرجدنا ،وجاء هذا اليوم فوقف علينا ،وهو في يمن الطائر يقوم على
�أر�ضنا دوننا (انتهى كالم ر�ستم).
والحق يقال � :إنها لم تكن �سفارة بين جي�شين ولم يكن تفاو�ض ًا في
�أمر الحرب وال�سلم ،ولكنها كانت حرب ًا حقيقي ًة ير�سل �سعد كل يوم جي�ش ًا
في �صورة رجل واحد فيحطم معنويات ه�ؤالء القادة ثم يعود من حيث
�أتى.
فلما كان الغد قال ر�ستم :ابعثوا � إلينا رج ًال نكلمه.
فبعث �سعد � إليه المغيرة بن �شعبة ،ف�أقبل � إليهم ،وعليهم التيجان
والثياب المن�سوجة بالذهب ،و�سار المغيرة حتى جل�س مع ر�ستم على
�سريره.
فوثبوا عليه و�أنزلوه .....فقال :قد كان يبلغنا عنكم الأ حالم ،وال
�أرى قوم ًا �أ�سفه منكم � ،إنا مع�شر العرب ال ي�ستعبد بع�ضنا بع�ضاً ،فظننت
�أنكم كذلك وتوا�سون قومكم كما نتوا�سى ،فكان �أح�سن من الذي �صنعتم
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�أن تخبروني �أن بع�ضكم �أربابٌ لبع�ض ،ف�إن هذا الأ مر ال ي�ستقيم فيكم وال
ي�صنعه �أحد ،و� إني لم �آتكم ولكن دعوتموني .اليوم علمت �أنكم منهزمون،
� إن مُلك ًا ال يمكن �أن يقوم على هذه العبودية وال هذه العقول.
�أر�أيتم يا �أخوتي ماذا فعل هذا الجي�ش الثالث (هذا ال�صحابي الجليل
المغيرة بن �شعبة) لقد �أح�سن الطعن والتمزيق في هذا الجي�ش الم�ستعبد،
لقد نفذ � إلى عقول ه�ؤالء وزعزع ثقتهم بقادتهم ،فر�ض عليهم جد ًال ينتهي
� إلى الفو�ضى والتفكك ،هذه هي �أهداف الحرب النف�سية.
ف�إن كانت مهمة ال�سفير الأ ول والثاني تحطيم المقاومة الداخلية
عند ه�ؤالء القادة و�شحنهم نف�سياً ،ب�أنهم ال قبل لهم به�ؤالء الرجال ف� إن
مهمة ال�سفير الثالث :كانت � إيجاد �شرخ في �صفوف ه�ؤالء المقاتلين...
� إنهم �سادة وعبيد.
هذا ال�سفير الثالث يقول لجنود الأ عداء :ثوروا على ه�ؤالء الذين
يحرمونكم من الحياة حطموا ه�ؤالء الجالدين � ،إننا لم ن�أتِ لطمع في عر�ض
من �أعرا�ض الدنيا � ،إنما جئنا لنخرجكم من ظلم حكامكم وا�ستعبادهم
لكم � إلى �سماحة الإ�سالم.

وقد تحقق ما �أراد المغيرة بن �شعبة ( ،)حتى قال بع�ض

الجنود� :صدق واهلل هذا العربي.
وقال ملوكهم ،واهلل لقد رمى هذا ال�سفير بكالم ال تزال عبيدنا
يتطلعون � إليه ،قاتل اهلل �أولينا حين كانوا ي�صغرون من �ش�أن ه�ؤالء
الرجال.
�أخير ًا ـ
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كانت المعركة وانت�صر الم�سلمون بعد معركة طويلة وطاحنة وف ّر
الجند وقُتلت �أعداد كبيرة وقُتل قائدهم ر�ستم في هذه المعركة.
الخال�صة:
	-1القائد الناجح يحتاط لكل �شيء وال يهمل �صغيرة �أو كبيرة مثل �أ�ساليب
الخداع والحرب النف�سية.
 � -2إن الم�سلمين ال ي�ستهزئون بقوة �أعدائهم ويح�سبون لها جيداً.
 � -3إن هناك معرفة جيدة بالعدو وقادتهم و�أ�ساليبهم وثقافاتهم و�ش�ؤون
حياتهم.
	-4االختيار المنا�سب ل�صاحب المهمة لإي�صال الر�سالة المطلوبة.
 -5توقع ردود �أفعال العدو على الر�سالة التي ترغب في � إي�صالها له و�أخذ
االحتياط لهذه الأ فعال قبل � إر�سال الر�سالة.
 � -6إظهار ال�شجاعة والقوة في مواجهة �أعدائك وعدم االكتراث لقدرات
و� إمكانات عدوك حتى ولو ظاهري ًا كي ال ت�سمح له بك�سر معنوياتك.
العمليات النف�سية

�أو ًال تعريف العمليات النف�سية:
هي مجموعة من �أعمال علم النف�س المخططة في فترات ال�سلم
والأ زمات والحرب ,للت�أثير على الآراء واالتجاهات و�سلوك المجموعات
العدوة وال�صديقة والمحايدة ,وفر�ض � إرادتنا عليها لتحقيق الأ هداف
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والأ منية.
ثانياً �أهمية العمليات النف�سية:
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 .1توفر العمليات النف�سية فر�صة ومخاطر جديدة لك وللأ عداء.
 .2هذه العمليات هي جزء ال ينفك من كل الحرب.
 .3ت�ؤثر العمليات النف�سية في البنية الفكرية للع�سكريين والمدنيين على
حد �سواء.
 .4هكذا عمليات ت�ؤثر بقوة في تحقيق الجهوزية الحربية وبقائها وحمايتها
لدى الدول المتحالفة.
 .5تتيح العمليات النف�سية � إمكانية الح�صول على حماية دولية.
 .6من المحتمل �أن ي�ؤدي ت�أثير العمليات النف�سية على العدو وحلفائه � إلى
توقف العمليات الحربية.
 .7ت�ضعف العمليات النف�سية جهوزية وا�ستعداد القوات المتحاربة.
 .8دفع جنود العدو � إلى ت�سليم �أنف�سهم,و�أعمال التخريب في الجي�ش
ال�صديق� ,أو ترك الخدمة هي من مجمل نتائج العمليات النف�سية.
	.9الح�صول على الت�أييد ال�شعبي والر�أي العام ,من الثمار المبا�شرة
للعمليات النف�سية لكلتا القوتين المتحاربتين.
ثالثاً مهمة العمليات النف�سية.
خلق تغيّر �سلوكي يعتبر الهدف النهائي للعمليات النف�سية.
تتم عن طريق نقل معلومات انتقائية خا�صة وتوجيه ن�صائح معينة
لجمهور الهدف ،لت�ؤثر عليه وتُعدِّ ل من �سلوكه.
اال�ستفادة من العمليات النف�سية في مواجهة الأ زمة في الح�صول
على مكا�سب ح�سا�سة ب�أقل ا�ستعمال للقوات الع�سكرية وب�أقل الخ�سائر
للأ رواح.
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رابعاً �أنواع العمليات النف�سية (� إ�ستراتيجية ـ تكتيكية)
 العمليات الإ�ستراتيجية هي عبارة عن الن�شر الدائم والم�ستمرللأ خبار والمعلومات بوا�سطة و�سائل الإعالم المختلفة بطريقة تظهر
الحزب �أو المنظمة داخلي ًا وخارجي ًا على ال�صورة الح�سنة ،و� إبراز العدو
بال�صورة ال�سلبية.
 العمليات النف�سية التكتيكية :هي عمليات محدودة ،مقطّ عة. � إقناع �شخ�ص باللحاق بك هو �أكثر قيمة من قتله حُ كماً.هدف العمليات النف�سية:
الح�صول على مكا�سب ح�سا�سة ب�أقل ا�ستعمال للقوات الع�سكرية
وب�أقل خ�سائر للأ رواح.
العالقة مع مجتمعك يجب �أن تبنى على �أ�سا�س الأ من ,ال�صداقة,
المنفعة ,الرحمة.
هناك محاذير يجب تجنبها في الحرب النف�سية:
	.1االبتعاد عن مهاجمة المقد�سات الدينية واالعتقادية...
 .2عدم التنب�ؤ :االبتعاد عن توقع �أ�شياء قادمة ,فعدم وقوعها �سيكون له
انعكا�سات كبيرة ,مطلوب عدم � إعالن التنب ؤ� كي ال يكون حجة علينا عند
عدم وقوعه.
	.3التحذير :قادر من يحذر ,غير قادر من ال يحذر.
	.4اجتناب الت�ضخيم :والبعد عن المبالغة في الو�صف والتقدير.
خام�ساً تكتيكات العمليات النف�سية:
	.1الت�ضيق :جعل قادة العدو في حالة من ال�ضيق بحيث يكون لأ ي تحرك
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يقوم به انعكا�س �سلبي عليه ك�أن نك�شف مخططاته ونن�شرها.
	.2الإف�شاء واالنك�سار المبكر� :أن نقوم بت�سريب معلومات هامة �أو ك�شف
خطط ينوي العدو القيام بها فنجه�ض بهذا العمل المبكر ما ينوي العدو
القيام به (المعلومات �أداة القوة).
 .3ت�صديع التدابير الداخلية للخ�صم :ك�شف المخططات و�أ�شخا�صها
ون�شرها (عمل ف�ضيحة) هذا العمل ي�ؤدي � إلى فقدان الثقة بين القواعد
والقيادة ,خا�صة � إذا كانت ت�آمرية.
	.4اعترافات � إعالمية :اال�ستفادة من عنا�صر تم �أ�سرها �أو الح�صول
على معلومات و�أ�سرار عن العدو ون�شرها � إعالمي ًا (كلما كان م�ستوى
المعترف �أعلى كانت االعترافات �أقوى).
 .5د�س البلبلة والخالفات :ك� إثارة النعرات والقوميات (�أهم نتيجة لهذا
التكتيك هو ان�شغال القوات ال�صديقة ببع�ضهم بع�ضاً).
	.6الت�ضخيم والت�صغير :ت�ضخيم نقاط �ضعف العدو وت�صغير نقاط
�ضعفك.
 .7ت�شكيل �صورة نمطية � :إعطاء �صورة غير �صحيحة عن ال�شخ�ص �أو العدو
الم�ستهدف ك�أن نن�سب � إليه �صفة �سيئة غير حقيقية للت�شهير به.
	.8التحدث بل�سان الغير (الت�صديق وال�شهادة) اللجوء � إلى م�صادر
موثوقة من �أ�شخا�ص �أو م�صادر للعدو ولها قبول عنده لإي�صال ر�سالتنا
عبرها.
مالحظة :عدم ا�ستخدام الدعاية من قبلنا يعطي الفر�صة والمكان
للطرف الأ خر ليمار�س دعايته ويملأ الفراغ.
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�ساد�ساً :الإجراءات المطلوبة لتطوير واكت�ساب هذا الفن في �سرايا
القد�س.
	-1االهتمام ب�أخذ دورات تخ�ص�صية بهذا المجال.
� -2صنع كاد ٍر مت�أهلٍ نعطيه الأ ولوية ون�ضعه في مكانه المنا�سب.
 -3تقديم الن�شرات التعبوية والتعميمات الم�ستمرة لتوعية �أبناءنا.
 -4تطوير الإعالم الحربي وتعزيز قدراته ,لينتقل من حالة الدفاع � إلى
حالة الهجوم ,حالة الت�أثر � إلى حالة الم�ؤثر ,محدودية المناورة والحركة
والأ هداف � إلى �سعة الحركة والمناورة والأ هداف ,من �ضيق الجغرافيا
وقلة المنا�صرين � إلى ات�ساع الجغرافيا وزيادة المنا�صرين.
	-5امتالك و�سائل � إعالمية متنوعة وفاعلة.
	-6االهتمام بتعليم اللغات الأ جنبية ونخ�ص بالأ همية اللغة الإنكليزية
والعبرية.
	-7العمل على تجنيد م�صادر العدو لتعمل معنا خدم ًة لأ هدافنا وتعزيز ًا
لم�صادرنا المعلوماتية والعملياتية ,القدرة على تجنيد م�صادر العدو
م�ؤ�شر هام وعمل عظيم.
لم يحقق الفل�سطينيون نجاح ًا ملحوظ ًا في مثل هذا العمل «هذا العمل يقوم
به �أ�صحاب االخت�صا�ص».
	-8التدقيق والتحليل في كل ما ي�صدر عن هذا العدو ,و�أن نف�سر كل ما
ي�صدر عن هذا العدو تف�سير ًا علمي ًا مهني ًا واقعي ًا حذراً.
	-9التدقيق في الر�سائل التي يريد العدو � إي�صالها لنا ,في الت�صعيد,
التهديد ,المناورات التي يقوم بها .هل هو �صادق وجاد في التهديد,
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هل هو قادر على تنفيذ تهديده ...غير قادر ...وهنا كلمة «غير قادر»
ال تف�سر ب�ضعف � إمكاناته الع�سكرية ,بل بدرا�سة المحيط الداخلي
والخارجي الذي ي�ساعد العدو على تنفيذ تهديده �أو عدم تنفيذها.
الخاتمة:
عدونا «الإ�سرائيلي» يجيد ا�ستخدام هذا ال�سالح,يمار�سه كجزء
هام من حياته وعمله ويومه ,راقبوا � إعالمه وت�صريحاته و�أقوال �سا�سته
وقيادته الع�سكرية والأ منية� ,ستالحظون �أن هذا العدو ال يتعامل بالعفوية
وال يلقي لها باالً.
ر�سائله الم�سمومة التي ير�سلها لنا والتي يرجو منها نتائج ي�سعى
لتحقيقها.
مبتغاه قهرنا ,تعجيزنا � ,إحباطنا ,تفككنا ,و� إ�شغالنا ب�أنف�سنا,
وا�ستنزاف � إمكاناتنا وطاقاتنا.
يقوم بكل هذا العمل رغم امتالكه قو ًة ع�سكري ًة تكنولوجي ًة هائلة,
ي�سعى للن�صر ب�أقل الخ�سائر و�أ�سهل الطرق عبر � إتقانه فن هذه الحرب
النف�سية.
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� - 1إدارة الحرب في العقل «الإ �سرائيلي»
 - 2اال�ستراتيجية الهجومية للجي�ش «الإ �سرائيلي»
 - 3الحرب «الإ �سرائيلية» البرية في جنوب لبنان /
تموز 2006
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�إدارة الحرب في العقل
«الإ �سرائيلي»
اَ
يعا ِ�إ اَّل ِفي ُق ًرى ُم َح َّ�ص َن ٍة �أ َْو ِم ْن َو َر ِاء ُج ُدرٍ َب أ� ُْ�س ُه ْم َب ْي َن ُه ْم
ل ُي َقا ِتلُو َنكُ ْم َج ِم ً
ُون
َ�ش ِد ٌ
ُوب ُه ْم َ�ش َّتى َذ ِل َك ِب َأ� َّن ُه ْم َق ْو ٌم اَل َي ْع ِقل َ
يد َت ْح َ�س ُب ُه ْم َج ِم ً
يعا َو ُقل ُ

(الح�شر)14 :

�أو ًال � إدارة الجغرافيا في الكيان ال�صهيوني
الحدود عند الكيان ال�صهيوني تتركز على موانع طبيعية مالئمة
حتى لو �أدى ذلك � إلى التو�سع على ح�ساب الدول المجاورة وهذا يدعم
المفهوم العلمي لعدم وجود حدود وا�ضحة للكيان ال�صهيوني.
عبّر دايان (1عن الحدود الآمنة والحدود الدائمة فيقول في الأ ولى
ب�أنها خطوط التوقف الع�سكرية التي تعطي «� إ�سرائيل» القوة والمنعة في
حين تعني الثانية الحدود ال�سيا�سية للدولة.
فعندهم نوعان من ال�سيادة (�سيادة ع�سكرية مرتبطة بالحدود
الآمنة ,و�سيادة � إقليمية جغرافية مرتبطة بالحدود الدائمة).
فكرة الحدود الآمنة واحتالل المزيد من الأ را�ضي ف�شلت وتك�سرت
�أمام المقاومة في لبنان وفل�سطين.
 13مو�شيه دايان ) 1981-1915 ( :من �أ�شهر القادة الع�سكريين اال�سرائيلين كان وزير ًا
للدفاع عام .1967
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ثانياً � إدارة التنظيم الع�سكري
يقول � إيغال �آلون :في كتابه عن تكوين الجي�ش «الإ�سرائيلي» «لكي ال
تحدث الهزيمة �أبد ًا ويحدث الن�صر دائم ًا البد مما يلي:
 � -1إخ�ضاع كل حاجات الحياة في دولة «� إ�سرائيل» � إلى حاجات الحرب.
 � -2إعداد الجي�ش � إعداد ًا كام ًال للقتال بتدريبه �أح�سن تدريب.
	-3الح�صول على ال�سالح الأ كثر حداثة.
ثالثاً وظائف الجي�ش «الإ�سرائيلي»
نذكر بع�ض ًا منها:
 -1يجب �أن يكون الجي�ش «الإ�سرائيلي» جي�ش ًا �صغير ًا محترف ًا ي�سنده نظام
احتياطي قوي.
 -2يتبع الجي�ش �أحدث الأ �ساليب العلمية والو�سائل التقنية.
 -3غر�س روح الروّاد الأ وائل في نفو�س المجندين الجدد.
 .1القيادة الم�سيطرة واتخاذ القرار الع�سكري
لهذا الجانب �أهمية كبيرة في الجي�ش «الإ�سرائيلي» ,وجرى الت�أكيد
على تدريب ال�ضباط و�ضباط ال�صف كقادة لتوليتهم منا�صب قيادية مختلفة
ت�ؤهلهم التخاذ قرارات �صعبة ال ت�سمح لهم باالت�صال بقيادتهم العليا.
يتم اختيار ه�ؤالء ال�ضباط من بين �أف�ضل المجندين في �صفوف
الوحدات الميدانية التي تخ�ضع لدورة ثالثة �شهور ,ومن ينجح يخ�ضع
لدورة قادة جماعة لمدة تتراوح بين ثالثة �أو �أربعة �شهور ,يركز الجهد فيها
�أثناء الدورة على المهارات بالإ�ضافة � إلى مبادئ في علم النف�س والقيادة
وهناك مدار�س خا�صة لتخريج ال�ضباط مثل مدر�سة ال�شكوف لل�ضباط,
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ويركز في التدريب في هذه المدار�س على قدو ٍة ح�سن ٍة ومثالٍ للت�ضحية,
وغر�س مبد أ� القيادة � إلى الأ مام ,و ال�ضابط ال يكت�سب مركزه بف�ضل و�ضعه
االجتماعي بل بف�ضل قدراته الذاتية.
يقود ال�ضابط جنوده من خالل �ضرب المثل الأ على في القيادة
و� إتباع نظرية ((اتبعني)) حيث يخلقون الحوافز لدى الجنود للتقدم � إلى
الأ مام ,ومهاجمة العدو بغ�ض النظر عن الخ�سائر المتوقعة.
يولي رئي�س الأ ركان وجي�ش العدو �سالح االت�صاالت وااللكترونيات
�أهمية لما له من فعالية في تمكين القيادة من ال�سيطرة على كافة
الت�شكيالت والوحدات.
 .2الجندي «الإ�سرائيلي»
الجندي «الإ�سرائيلي» انعكا�س واقعي للمجتمع «الإ�سرائيلي» المتطور
ب�شكل عام والم�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�شكل خا�ص ,فهو نتاج الفل�سفة ال�صهيونية
وفكرها الع�سكري القائم على االغت�صاب والتملك ,فالحقيقة �أن هذا الجندي
«الإ�سرائيلي» جاء نتيجة حاجات وقوى �سيا�سية اجتماعية ع�سكرية فر�ضتها
الظروف والمواقف التاريخية ،فبينما كان ينظر � إلى اليهودي قبل خم�سين
عام ًا �أنه ال ي�صلح للقتال �أو الحرب� ،أ�صبح اليوم مثا ًال ع�سكري ًا يحتذى به في
الغرب ,وم�ضرب مثلٍ في ا�ستخدام الفكر وال�سالح في وقت واحد.
يقول بن غوريون � :إن حاجة الأ من والحاجة � إلى بناء �شعب لن يتحقق
� إ ّال � إذا تحول الجي�ش � إلى م�صنع لل�شباب الطالئعي المحارب ال�سليم الج�سم
والنف�س ،الذي يتميز بالطاقة الخالقة والجر�أة على العمل و�سرعة الحركة.
لقد ا�شترك الجندي «الإ�سرائيلي» في عدد من الحروب ,ومئات
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العمليات الخا�صة ,فكونت لديه هذه الحروب والعمليات �شخ�صية ع�سكرية
وخبرة قتالية زادت من قدراته الع�سكرية ,وطورت فكره الع�سكري ،يعتبر
الجندي «الإ�سرائيلي» الحرفة الع�سكرية ب�أنها التزام وطني وواجب قومي,
دافعة الخوف من المجهول على حياته بالدرجة الأ ولى وحياة اليهود في
الكيان ال�صهيوني بالدرجة الثانية ،حيث �أن �أي خ�سارة من وجهة نظره
تعني الهزيمة والهزيمة معناها الت�شرد وال�ضياع.
رابعاً � -شخ�صية الجندي «الإ�سرائيلي»:
1ـ الخوف:
عامل مت�أ�صل في تكوينهم له عالقة بالما�ضي وكره ال�شعوب لهم,
ونبذهم من ال�شعوب وعي�شهم في جيتوات� ,أما بعد �أن كونوا هذا الكيان
فدفعهم الخوف للقتال للحفاظ على �أنف�سهم والبط�ش بالآخرين لإظهار
عامل القوة وك�سر حاجز الخوف في نف�سه.
2ـ اال�ستعداء
رغم عامل الخوف يرى اليهودي نف�سه �أف�ضل من باقي الب�شر (�شعب
اهلل المختار)
ت�سعى الم�ؤ�س�سات الع�سكرية «الإ�سرائيلية» � إلى تكري�س هذا المفهوم
لدى جنودها لتحقيق التفوق النوعي على الخ�صم العربي ,والمحافظة على
� إدامة هذا التفوق بالتدريب والت�سليح والإعداد القتالي.
3ـ العنف والبط�ش:
�سمة على �سلوك هذا الجندي وخا�صة � إذا �شعر ب�ضعف خ�صمه ف� إنه
يبالغ في بط�شه وعنفه كما حدث في مذابح دير يا�سين� ،صبرا� ،شاتيال,
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قانا ,مجزرة مخيم جنين,حرب غزة ...2008
«�أنا �أحارب �أنا موجود».
�شخ�صية الجندي «الإ�سرائيلي» طابعها عن�صري ديني ال ي�ؤمن
ب�أديان الآخرين ويعتبر نف�سه �سيد ًا على غيره.
القوة و�سيلة وحيدة لتحقيق �أهداف الكيان ال�صهيوني وهي و�سيلة
تحقق لهم التفوق على الآخرين (فالجي�ش عندهم �صانع حرب و�صانع
ال�سالم) اعتقاد عند � إ�سحاق رابين.
خام�ساً  -دور الإعالم في بناء الجندي «الإ�سرائيلي»
تهيمن هذه الم�ؤ�س�سة على ق�سم التوجيه الثقافي وتركز على
تكوين �شخ�صية الجندي «الإ�سرائيلي» وتُعرّفه بعدوه ولماذا يقاتل،
ن�شرات و�صحف ًا تعك�س الثقافة الع�سكرية والقيم
ٍ
ي�صدر هذا الق�سم
والأ هداف الواجب تحقيقها ،كما �أن للجي�ش برامج و� إذاعة خا�صة تبث
موا�ضيع ثقافية ،اجتماعية ،علمية ,ت�ساعد في رفع الروح المعنوية لدى
الجندي.
�ساد�ساً  � -إعداد الجندي «الإ�سرائيلي»
تحر�ص الم�ؤ�س�سة الع�سكرية على �أن ت�ضع �أحدث نظم الأ �سلحة بيد
الجندي «الإ�سرائيلي» ,وت�ضع كافة الو�سائل الكفيلة با�ستيعابها ,والقدرة
العالية على ا�ستخدامها ,وت�صرف مبالغ طائلة في مجال التدريب.
تركز القيادة «الإ�سرائيلية» على خلق جندي مقاتل كف ؤ� من خالل
منهجية تدريبية مبنية على �أ�س�س نف�سية مدرو�سة لتحقق الأ هداف
التالية:
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 -1بناء �صورة مثالية للجندي الواعي لأ هداف الكيان ال�صهيوني وطموحاته,
والم�سلح بالعلم والمعرفة والمهي أ� مادي ًا ومعنوياً.
 -2تعزيز م�شاعر التالحم واالعتزاز بالنف�س والثقة واالرتباط بالوحدة
الع�سكرية.
	-3التركيز على الجانب المادي والع�سكري.
 -4تدريب الجندي كجزء من فريق �أكبر على افترا�ض �أن الكيان ال�صهيوني
يركز على العمل الجماعي.
	-5التكيف مع الحياة الع�سكرية عن طيب خاطر.
 -6خلق الثقة بين الجندي والقائد ,و�أهمية ال�ضبط والربط والن�صياع
للأ وامر ,وتنمية روح الإبداع واتخاذ القرارات في مجال الجندي دون
انتظار قرار من قيادته الأ على.
� -7سهولة التعامل مع المواقف ال�صعبة من خالل الت�سليح بالمهارات
والخبرات ال�سريعة المتتالية.
�سابعاً  -الإعداد المعنوي:
فهو عامل مهم عند الكيان ال�صهيوني وكان �سبب ًا في نجاح الكثير
من الميادين ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية ،وقد ركز الع�سكريون على
هذا الجانب الهام وفق �سيا�سة محددة تعتمد على الأ �س�س التالية:
	-1اعتبار العقيدة اليهودية ك�أحد مقومات ال�سلوك الديني ,وذلك بتطبيق
القوانين الدينية ،االهتمام بالتوراة ،والتلمود ،واعتبار حروبهم حروب ًا
مقد�سة.
	-2التاريخاليهوديتاريخمت�صلوي�شحنجنودهمبهذاالتاريخعبرمالحمهم
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مثل ملحمة (م�سعدة ومجدو)

(1

و�أنهم يكملون م�شوار ًا بد�أه

�أجدادهم.
 -3عمل رحالت ون�شاطات م�ستمرة في �أرجاء الكيان ال�صهيوني للتعرف
على جغرافيته وطبيعة الحياة فيه والآثار اليهودية القديمة ,تحقيق ًا
العتزاز الجندي بوطنه وتاريخه ومنجزات �شعبه ,و� إيجاد الحافز
القتالي للت�ضحية والتفاني في �سبيل الوطن.
	-4المبالغة في التهديد العربي للكيان ال�صهيوني.
 -5تح�صين الجندي �ضد الحرب النف�سية العربية ومكافحة كل �أنواع
الإ�شاعات و� إظهار الحقائق للجندي دون مواربة مما يزيد من ثقته
بنف�سه وقيادته.
 -6تبرير الأ عمال غير الأ خالقية �ضد العرب ب�أنها �أعمال البد منها ل�سالمة
الوطن والمواطن� ،أو �أنها وقعت بطريق الخط أ� و�سيحا�سب فاعلها
بت�شكيل لجنة تحقيق.
 -7غر�س روح التفوق واال�ستعالء لدى الجندي ب�أنه الأ ف�ضل دائم ًا والمتفوق
على خ�صمه العربي.
 -8تقديم امتيازات مادية ومعنوية بحيث �أ�صبح الجي�ش قدوة
«للإ �سرائيليين» ،كان دايان يقول� :أريد �ضباط ًا مقاتلين� ،أريد جي�ش ًا له
 14م�سعدة :قلعة تاريخية تقع بمحاذاة الطرف الغربي من البحر الميت تدعي التوراة �أن
الرومان زمن طيط�س عام  70م حا�صروا اليهود في تلك القرية ,و عندما ي�أ�س اليهود
من النجاة قرروا عدم اال�ست�سالم و انتحروا جميعهم ,رجال ,ن�ساء� ,أطفال.
 مجدو :هي في الأ �صل »هرمجدون » موقع �أثري غرب مدينة جنين العربية في فل�سطيندارت فيها رحى عدة معارك في الع�صر القديم و الحديث.
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�أ�سنان مع ذيل ق�صير على الإطالق.
ثامناً  -مراحل الدخول في الخدمة الع�سكرية
التمييز (الغربلة) تتم الغربلة للجنود الجدد على ثالث مراحل
وهي:
قبل الدخول� ،أثناء الدخول ،بعد الدخول
	-1المرحلة الأ ولى:قبل الدخول �أثناء الزيارة للمكلف لمركز التجنيد وهو
في �سن ال�سابعة ع�شرة.
	-2المرحلة الثانية� :أثناء الدخول وهي في �سن ال�سابعة ع�شرة والن�صف،
يتم خالل مراحل التجنيد الأ ولى فح�ص طبي وغربلة عقلية وفحو�صات
�أخرى لتعيين المكان المنا�سب للمجند.
الفح�ص العقلي  /يفح�ص من خالله:
 تقييم الذكاء.	الم�ستوى التعليمي.	المقدرة اللغوية.يركز الكيان ال�صهيوني في اختيار جنوده على الغربلة والتدريب
الم�ستمر.
	-3المرحلة الثالثة :ما بعد الدخول في الخدمة وتطبق على الذكور والإناث
ولها برامجها الخا�صة.
تا�سعاً  -م�صادر التحفيز القتالي
م�صدر �آني :يقول �أحد جنراالتهم :الحقيقة �أن التاريخ وحده ال
يكفي لأ ن يبقى الجندي تحت النيران ويعر�ض نف�سه للموت فهناك عوامل
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�آنية مرتبطة بالبيئة المحلية التي يعي�شها الجندي ولها ارتباط بظروف
المعركة.
فالجندي «الإ�سرائيلي» ن�سخة من ال�شعب اليهودي يحب الحياة
ويكره الموت ,وحب البقاء عامل �أ�سا�س في �صموده وقتاله ,فال خيار
� إال الحياة والبقاء ،وهناك عامل �آخر هو تقليل الخطر الذي يتعر�ض له
الجندي ,و� إ�شعاره بالأ مان لأ ن قيادته ت�ستخدم قدرتها الع�سكرية المتطورة
ب�شكل مفرط ومبالغ فيه في التدمير ,والأ ر�ض المحروقة ,بحيث يتقدم
الجندي � إلى الأ مام باطمئنان.
العامل المعنوي في رفع القدرة القتالية والروح المعنوية:
 -1تما�سك عنا�صر الوحدة القتالية وان�سجام الجنود مع بع�ضهم بع�ضاً,
ي�ساهم في رفع الروح المعنوية والقدرة القتالية ,وتظهر الوحدات
المتما�سكة المن�سجمة �شجاعة و�صمود ًا �أكبر من الوحدات غير
المن�سجمة وغير المتما�سكة.
	-2الثقة بال�سالح :هناك ارتباط بين معنويات الجندي وثقته ب�سالحه
والمجموعة التي يعمل معها.
� -3شرعية الحرب� :سلب ًا �أم � إيجاب ًا ت�ساهم في الت�أثير على معنويات
المجموعة والفرد ،فالحرب غير المقنعة والمبررة تجعل الجندي غير
متحم�س لخو�ضها وت�ؤثر على �أدائه و�أداء المجموعات كذلك.
ٍ
عا�شراً  -دور التما�سك الع�سكري في تكوين الجندي «الإ�سرائيلي».
التما�سك هو :الروابط الم�شتركة بين �أع�ضاء التنظيم بحيث
ي�ؤدي � إلى � إدامة وا�ستمرارية الرغبة وااللتزام باتجاه بع�ضهم بع�ضاً ,يقا�س

137

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

التما�سك في الجي�ش «الإ�سرائيلي» من خالل العوامل التالية:
 � -1إ�شباع الحاجات (من رتب � ،إجازة ،م�أكل ،ملب�س ،م�سكن)...
	-2التغيب والفرار من الخدمة :اختيار الرجل المنا�سب في المكان
المنا�سب ي�ساهم في التقليل من هذه الظاهرة ويعالجها.
فالفرار والتغيب عن �أر�ض المعركة عيبٌ اجتماعيٌ ي�ستحق �صاحبه
االحتقار واالزدراء من المجتمع ,ومن الممكن نبذه وعدم التعامل معه ،كما
حدث في حرب  1973وحروب لبنان والمقاومة في فل�سطين.
	-3ا�ستقرار الوحدة وتما�سكها (الت�شكيل) هذا اال�ستقرار وهذا العامل
هام ،لأ ن �أبناء الوحدات الم�ستقرة يكونون على قدر من الم�س�ؤولية
ويدركون خطورة غيابهم �أو فرارهم وما �سيلحق بوحدتهم الع�سكرية
من �أ�ضرار كارثية ب�سبب هذا الفرار في�شكل هذا حافز ًا لل�صمود وعدم
ترك الوحدة والمعركة.
الحادي ع�شر  -العوامل المهددة للكفاءة القتالية
� -1ضغوط المعركة :مثل طول مدة المعركة ،الخ�سائر......الخ
 -2حاالت القتال ال�شديد :ك�أن تواجه دفاع ًا �أو هجوم ًا �شر�س ًا �شجاع ًا يوقع
بك خ�سائر فادحة
	-3الحالة النف�سية والمعنويات الهابطة.
 -4جنود االحتياط �أكثر �ضعف ًا ووهن ًا في روحهم المعنوية من الجنود
النظاميين.
 -5عمل الجنود في وحدات غير وحداتهم ت�ساهم في الت�أثير على �أدائهم
ومعنوياتهم.
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الثاني ع�شر  -الأ �س�س التي ُبنِي عليها التدريب:
1ـ الواقعية:
بني التدريب على �أ�س�س واقعية ومعلومات �صحيحة ودقيقة يتم
تطبيقها على �أر�ض الوقائع ولو �أدى ذلك � إلى خ�سائر في المعدات
والرجال.
2ـ الالمركزية:
التخطيط يجري على �أعلى م�ستوى ع�سكري لإبراز الدرو�س المعينة
من ذلك التدريب� ,أما التنفيذ فتترك الحرية للقادة في الو�صول � إلى
�أهدافهم ،وهذا ي�ساعد القادة الميدانيين على التعامل مع كافة الطوارئ
والم�ستجدات المفاجئة غير المتوقعة.
3ـ ال�سيطرة:
هناك متابعة من �أعلى الم�ستويات القيادية � إلى �أدناها �ضمن ت�سل�سل وا�ضح.
4ـ التعاون بين ال�صفوف:
ا�شتراك كافة الأ �سلحة ح�سب اخت�صا�صها في المعارك �ضمن �آليات
تن�سيق وات�صاالت بحيث ي�ستطيع الجندي �أن يحرك الدبابة �أو الطائرة
لتدمير هدف معين ب�سرعة وكفاءة ،وت�ستطيع الطائرة تمييز القوات
ال�صديقة عبر � إ�شارات و�آليات من خالل ات�صال ال�سلكي ،فهناك تعاونُ ,
دبابات ،مدفعيةٍ� ،أ�سلح ٍة �أخرى على الأ ر�ض تعاون ًا مطلق ًا مبني ًا على
ٍ
م�شاةٍ،
تفاهم وا�ضح خالل فترات التدريب الجماعي.
5ـ �أمن التدريب:
يعمل الكيان ال�صهيوني على � إخفاء �أعماله التدريبية ويتبع قواعد
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�أمنية �صارمة كي ال يك�شف عمله التدريبي �أو ا�ستخدام �أي �أ�سلحة جديدة
وتجربة هذه الأ �سلحة.
6ـ اال�ستمرارية:
التدريب حالة دائمة وم�ستمرة رغم كلفتها المالية العالية وتُخفّ�ض
هذه الكلفة با�ستخدام �أجهزة المحاكاة (ال�سميليتر) في التدريب الفردي
والجماعي.
7ـ الأ همية:
يعطى التدريب �أهمية عالية ويو�ضع في �سل�سلة الأ ولويات عند القيادة
«الإ�سرائيلية» ويقدم له كافة الإمكانات المادية والمعنوية.
الثالث ع�شر  -خ�صائ�ص الحرب النف�سية:
تتميز الحرب النف�سية «الإ�سرائيلية» بالخ�صائ�ص التالية:
 1ـ التركيز:
هو الإكثار من تكرار المادة المراد العمل عليها عبر الو�سائل
المتاحة �سمعي ًا وب�صري ًا بحيث ت�ؤثر على الفئة الم�ستهدفة ب�أن هذه المادة
واقعية وحقيقية.
2ـ التوقيت:
اختيار الوقت المنا�سب للدعاية والإ�شاعة بحيث يكون لها الت�أثير
الأ ف�ضل.
3ـ المركزية:
التحكم في المادة المعرو�ضة عبر لجان اخت�صا�ص على �أعلى
الم�ستويات.
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4ـ التخ�ص�ص:
ا�ستخدام خبراء متخ�ص�صين في جميع المجاالت.
5ـ الم�صداقية:
اعتماد الم�صداقية الجزئية لتكون المدخل للكذب والت�ضخيم
وت�صديق الحملة الدعائية الم�ضللة.
الرابع ع�شر  -العقيدة الع�سكرية «الإ�سرائيلية»
الحرب حجر الزاوية في البناء «الإ�سرائيلي» لذلك مطلوب � إتقانها
من جميع المكونات «الإ�سرائيلية» ،رجال ،ن�ساء� ،شيوخ� ،أطفال ،فالحياة
عندهم قتال م�ستمر وحالة الال قتال حالة طارئة �سرعان ما تزول.
ما يهمهم هو تحقيق الغاية دون االلتفات � إلى الو�سيلة ،يقول
بيغن رئي�س الوزراء ال�سابق للكيان ال�صهيوني �( :إن العالم ال ي�شفق على
المذبوحين ،العالم يحترم المحاربين ،ال�سيا�سة هي فن القوة ،عندما
ت�ضرب من الفوالذ بمطرقة ف�إن الجميع يتهيبون �صوت الدوي ،وعندما
ت�ستعمل القفاز ف� إن �أحد ًا ال ينتبه � إلى وجودك � إن الأ حذية الثقيلة هي التي
ت�صنع التاريخ).
من هنا نجد �أن عقيدة الكيان ال�صهيوني تنبع من عقائد متطرفة
هجومية.
اعتمدت العقيدة «الإ�سرائيلية» على عدة �أ�س�س منها:
 -1نظرية الردع للخ�صم قبل �أن يقوى وي�شكل تهديداً.
 -2نقل المعركة � إلى �أرا�ضي الخ�صم لتفادي العمق الجغرافي ال�ضعيف
الذي تعاني منه.
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	-3االقتراب غير المبا�شر� :أي االبتعاد عن االلتحام بمعارك مبا�شرة مع
�أعدائها واعتماد مبد أ� االقتراب غير المبا�شر تفادي ًا وتجنب ًا لوقوع
الخ�سائر.
	-4الحرب الخاطفة وال�سريعة والحا�سمة غير المكلفة والم�ستنزفة ،لأ نها
ال تتحمل الخ�سائر الب�شرية واالقت�صادية.
	-5الحرب النف�سية :ف�أجهزتها اال�ستخبارية والإعالمية تتمتع بكفاءة
عالية في هذا الجانب وحققت نجاحات على هذا ال�صعيد في حروبها
ال�سابقة ،مثل حرب ..82 ،56 ،1967
ديان يقول عن حرب  � :67إن الحرب النف�سية حققت  %95من
النجاح في الحرب و� إن القوات الع�سكرية لم تحقق � إال  %5فقط ،ربما يكون
هنا مبالغة في قول دايان ولكن هناك جزء ًا كبير ًا من الحقيقة بحيث نجد
�أن الجيو�ش العربية تم �شلها وهزيمتها في تلك الحرب من خالل الحرب
النف�سية.
�أ�س�س العقيدة القتالية «الإ �سرائيلية»:

	-1االحتفاظ بزمام المبادرة والمباد�أة لتفر�ض الزمان والمكان للمعركة
الحا�سمة.
 -2عدم الدخول في القتال على �أكثر من جبهة واحدة في �آن واحد.(1
 15في ال�سنوات الأ خيرة بعد حرب لبنان وغزة �أ�صبح هذا المبد أ� غير معتمد وي�ستعد
الكيان ال�صهيوني دخول �أكثر من جبهة.
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	-3االعتماد على نظرية الثنائية الدبابة والطائرة.(1
	-4اعتماد العمل اال�ستخباري في جلب المعلومات.
	-5ال�سرعة في العمليات وعدم � إطالة الحرب.
 -6نقل المعركة � إلى �أر�ض الخ�صم عبر االختراق وااللتفاف.(1
	-7االعتماد على االحتياط ب�شكل كبير و�سرعة وح�شدها له.
	-8الحر�ص على تحقيق المفاج�أة التعبوية والإ�ستراتيجية والفنية.
الخام�س ع�شر  -مبادئ الحرب في العقيدة القتالية «الإ�سرائيلية»:
1ـ المباد�أة:
ي�سعى الكيان ال�صهيوني � إلى � إحراز المباد�أة في الحروب وتدريب
�ضباطه وقادته الع�سكريين على هذا المبد�أ ،في�سعى من خالل عدة تكتيكات
� إلى تحقيق هذا المبد أ� الإ�ستراتيجي مثل (ال�ضربة اال�ستباقية ،االختراق
العميق ،االلتفاف والتطويق ،ا�ستمرار ال�ضغط � ،إدامة الزخم ،عمليات
الردع ،الخداع الإلكتروني ،التمويه والخداع ،تدمير القوات المعادية
ووحدات الإ�سناد التعبوي واللوج�ستي).
2ـ المناورة:
فهي مفتاح الن�صر عند القادة الع�سكريين ،فهي تعتمد على مرونة
و�سرعة تحريكها � إلى قطاعاتها الع�سكرية وخا�صة الدبابات والم�شاة.
�سرعة الح�شد في المكان والزمان.
 16في المرحلة الحالية العدو يدخل �أكثر من �سالح في �آن واحد وال يقت�صر على الدبابة
و الطائرة فقط.
� 17أ�صبح هذا الهدف يتم التعامل معه بحذر وبعيد ًا عن المجازفة ،ب�سبب قوة دفاع
المقاومين.
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3ـ المفاج�أة:
يعتمد الكيان ال�صهيوني على المفاج�أة ب�أ�شكالها المختلفة التعبوية
والفنية.
كالت�ضليل الإعالمي و� إظهار الطم�أنينة وعدم � إعالن دعوة االحتياط
� إال �سر ًا.(1
تقديم معلومات ا�ستخبارية مخادعة لت�ضليل الأ جهزة اال�ستخبارية
المعادية.
4ـ ال�سيطرة:
اال�ستفادة من الأ جهزة الحديثة المتطورة لل�سيطرة على قطاعاتها
الع�سكرية.
5ـ التعاون:
� إدخال كافة ال�صفوف في الحرب والتن�سيق المحكم بينهما (هذا
الجانب يقوم الجي�ش «الإ�سرائيلي» به بجدارة).
6ـ الح�شد:
«ال�سرعة في ا�ستدعاء الإحتياط»
7ـ المعنويات:
يركز الكيان ال�صهيوني على هذا الجانب لأ هميته البالغة ,خا�ص ًة
�أثناء التدريب والعمليات ,وقد يقوم بعملية �صغيرة ومحدودة �أو كبيرة
نجاحها م�ضمون يكون الهدف منها رفع المعنويات لقواته ،وخف�ض معنويات
 » 18الكيان ال�صهيوني » يعتمد الآن الإعالن عن الحرب والتهديد المبا�شر و لم يعد يلج أ�
� إلى ال�سرية كما حدث في حربه على لبنان وغزة.
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�أعدائه ,يهتم الجي�ش «الإ�سرائيلي» بالترفيه وغر�س العقيدة ال�صهيونية
وا�ستغالل المنا�سبات الدينية والقومية لتذكيرهم بالما�ضي ,ومن �أهم ما
تفعله في هذا ال�صدد االهتمام ب�ش�ؤونهم الدينية و�أعمال � إخالء الجرحى
في الميدان القتالي.
8ـ الأ من:
مبد أ� �أ�سا�سي �ساهم ب�شكل كبير في تقوية هذا الكيان ف�أقام �أحدث
ال�شبكات اال�ستخبارية و�أكثرها فعالية في ال�شرق الأ و�سط.
9ـ التعر�ض:
الهجوم عقيدة قتالية عند الكيان ال�صهيوني وقد طبّقه في معظم
حروبه.
ال�ساد�س ع�شر العقيدة الع�سكرية للجي�ش «الإ�سرائيلي»:
	-1اعتماد ال�ضربة اال�ستباقية.
 -2نقل المعركة � إلى �أرا�ضي الأ خر.
	-3اعتماد الحرب الخاطفة.
 -4عدم فتح �أكثر من جبهة
� -5ضرورة عدم الخ�سارة ولو معركة واحدة
	-6االعتماد على جي�ش كبير في االحتياط.
	-7اعتماد االنذار المبكر.
	-8االحتفاظ بقدرة الردع.
	-9الحدود الآمنة.
 -10جي�ش كبير ومجهز وقوي.
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 -11االعتماد على دولة خارجية قوية.
 -12الذراع الطويلة.
 -13جي�ش �صغير ذكي
 -14تدمير قوات الخ�صم الع�سكرية والمدنية بد ًال من اال�ستيالء على
الأ را�ضي.
العقيدة الع�سكرية التكتيكية:
� إن من �أهم المبادئ التكتيكية الميدانية المعتمدة لدى جي�ش العدو
هي الأ تي:
	-1التعاون والتن�سيق بين القوى المقاتلة «البرية والبحرية والجوية».
 -2عدم اال�صطدام المبا�شر بالعدو.
	-3االت�صال والتحكم.
	-4الت�ضليل.
	-5الحرب النف�سية.
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الإ �ستراتيجية الهجومية

لجي�ش الدفاع «الإ �سرائيلي»
� -1إ�ستراتيجية الهجوم:

هي من �أهم اال�ستراتيجيات التي اتبعها الجي�ش «الإ�سرائيلي» في
حروبه ,ف�شكل مبد أ� الهجوم جزء ًا هام ًا من عقيدة الجي�ش «الإ�سرائيلي»
القتالية ,لأ نه يتنا�سب مع طبيعة هذا الكيان العدواني الغا�صب ,الذي و�ضع
نف�سه في محيط عدائي ال يمكن �أن يتعاي�ش معه ب�سالم طالما �أنه قائم على
اغت�صاب الحق.
وما يواجه الكيان ال�صهيوني من مقاومة �صلبة في لبنان وفل�سطين,
تجبره على � إعادة قراءة خططه و�أ�ساليبه الع�سكرية والقتالية ,و� إذا به
مربكٌ في خياراته وقراراته وخططه ,تار ًة يريد هجوم ًا مفتوح ًا على كل
الجبهات ,وتارة يريد هجوم ًا محدوداً ,تارة ي�ضخم قدرات خ�صمه ,وتارة
يقلل من قدرات خ�صمه ,الكثير من ال�سيناريوهات ي�ضعها هذا العدو لإنهاء
�أزمته ولرفع معنويات �شعبه وجي�شه ,و�سن�سوق في هذا الف�صل بع�ض هذه
ال�سيناريوهات:
ال�سيناريو الأ ول  -الهجوم الأ حادي:
	-1الهدف الأ على للجي�ش «الإ�سرائيلي» هو � إيجاد ردع كاف بعد كل جولة
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مواجهة وهكذا يتاح المجال لإبعاد جولة المواجهة التالية.
 -2تقلي�ص فترة و�ضرر كل جولة مواجهة ،والعودة � إلى الحياة العادية
ب�سرعة وا�ستغالل الفترة الزمنية من �أجل تطوير الدولة وتح�صينها
لمواجهة الأ عداد الكبيرة ل�صورايخ المقاومة ,والكميات كبيرة من
الذخيرة ،ووجود هذه الأ �شياء في مناطق متعددة ووا�سعة ,فالتعامل مع
من�صات الإطالق �سيتم عبر:
أ� � -ضربة مدمرة قا�سية للعدو «المقاومة» ت�ستهدف قدراته
الع�سكرية ,والبنية التحتية ال�سيا�سية ,وقدراته التنظيمية التي تتعلق
بمجهوداته القتالية من �أجل �أن ننزع من ذهن العدو ن�سيان هذه ال�ضربة
لفترة طويلة ,ومن �أجل ت�أجيل �ضربة �أخرى ل�سنوات.
ب  -عملية برية على الأ ر�ض وا�ستخدام النيران الدقيقة ،من
�أجل تقلي�ص حجم � إطالق النار من جانب العدو «المقاومة» على الكيان
ال�صهيوني ,مما يدفع هذا الكيان القيام بعملية �سريعة ذات قوة كبيرة
ت�ؤدي � إلى احتالل مناطق يعمل بها العدو «المقاومة».
ال�سيناريو الثاني  -الحرب الم�شتركة:
هي حرب �ضد «الإرهابي» الذي يعمل على � إطالق النيران ال�صاروخية
من داخل مناطق �سكنية على �سكان الكيان ال�صهيوني ،واحتمال تدهور
حرب محدودة � إلى حرب تقليدية �أو�سع ك�أن تدخل في هذه
الحرب من ٍ
الحرب دول مثل �سوريا �أو � إيران.
ال�سيناريو الثالث  -حرب نووية مع � إيران:
الكيان ال�صهيوني ي�ستبعد هذا النوع من الحروب ،ويعتبر �أن � إيران
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تعمل على حيازة ال�سالح النووي كقوة ردعية وهذه القوة النووية يمكن
عالجها بطرق �أخرى تابعة لعالم الحرب الباردة والعمليات الخا�صة.
ولكن ما يهم � إيران هو ا�ستخدام القوة في بناء وت�صليب قوة
الحركات الموالية لها مثل حزب اهلل وحما�س ،في كل الجوانب المتعلقة
ببناء القوة.
�أي �أن الحرب التقليدية هي �أقوى �سيناريوهات حرب الم�ستقبل،
لذلك يرى الكيان ال�صهيوني �أن عليه بناء قدرات تقليدية عالية من كل
الأ نواع مع الت�أكيد على وجود حجم قوة برية كبيرة ،حيث � إن بناء قوة
ع�سكرية م�ستقب ًال يجب �أن تتيح المجال للقتال.
ويرى كذلك �أنه في �أي حرب قادمة ي�ستوجب ح�ضور عالٍ لجنود
الجي�ش «الإ�سرائيلي» ،في مناطق القتال من جهة ومن جهة �أخرى يتيح هذا
الح�ضور توجيه �ضربات نارية مركزة ودقيقة في عمق ميدان المعركة.
حرب قادمة �أن يكون القتال
هناك رغبة لدى قيادة العدو في �أي ٍ
فيها قتال يتواجد فيه الم�شاة �أكثر على الأ ر�ض ,وتقليل ا�ستخدام �أ�سلحة
ال�سيطرة عن بعد واالعتماد �أكثر على قتال مبا�شر و ُم َركّز مع ا�ستخدام
النيران الدقيقة في ات�صال قريب تحقيق ًا لمبد أ� (قتال قانوني) �أي االبتعاد
عن قتل المدنيين.
-2كيف يقر أ� العدو ال�صهيوني واقعه وواقع المقاومة:

 -1عقيدة المقاومة الآن تقوم على جر الجي�ش «الإ�سرائيلي» للقتال في
محيط مدني كثيف من �أجل زيادة عدد الم�صابين المدنيين ،لجر الجي�ش
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«الإ�سرائيلي» � إلى المحا�سبة القانونية بتهمة تنفيذ جرائم حرب.
 -2كل من يعمل في بناء القوى الع�سكرية ملزم بالنظر � إلى التهديدات
من وجهة نظر ال�سيناريو الأ خطر ،وملزم ب�أن ال ي�ستند على �أي اتفاق،
�أو على �أي نظام يبدو في فترة معينة وك�أنه موجود خارج منظومة
التهديدات (� إن �أي تغيير في � إدارة �أي دولة في ال�شرق الأ و�سط يمكن �أن
ي�ؤدي � إلى تغيير وجهة نظر هذه الدولة ،وفي �أعقاب ذلك قد ي�ؤدي ذلك
� إلى ان�ضمامها � إلى دائرة التهديدات).
 -3هناك تهديدات يجب �أن نعترف ب�أننا ال نملك الرد عليها ،هكذا ال نخدع
�أنف�سنا بالقول ب�أننا فعلنا كل ما هو ممكن من �أجل ا�ستباق ممكن ،نحن
نعرف المخاطرة ونعرف ب�أن هناك تهديدات ل�سنا م�ستعدين لها.
 -4ال يوجد للكيان ال�صهيوني عمق عملي وال عمق � إ�ستراتيجي وب�سبب ذلك
ف�إن الف�شل التكتيكي قد يكون في ظروف معينة كارثية.
 -5الم�ساحة �صغيرة و�ضيقة ومحاطة من كل الجوانب ب�أعداء فعليين وقدرة
الكيان ال�صهيوني على االمت�صا�ص �صغيرة جداً،لأ نه لي�س بمقدوره ب�سط
بنية تحتية وت�أمين الحماية لها ،وهذا مو�ضوع كبير الأ همية في ع�صر
النيران ال�صاروخية.
 -6التطورات الجارية في ال�شرق الأ و�سط تقوده � إلى �أن يكون �أكثر و�صولية
و�أقل ت�سامح ًا و�أقل ديمقراطية .جبرائيل �سيبوني

(1

	-7المنظمات «الإرهابية» �أ�صبحت منظمات �شبه ع�سكرية تمتلك قدرات
 19جبرائيل �سيبوني :مدير برامج بحث »جي�ش وا�ستراتيجيا »في معهد �أبحاث الأ من
القومي الإ�سرائيلي.
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�شبه ع�سكرية ،وفهمت �أن الحل هو ال�سالح ال�صاروخي ،با�ستخدام
كميات كبيرة من الذخيرة.
 -8يجب �أن ال يتردد الكيان ال�صهيوني في مواجهة هذه ال�صواريخ ولكن
عليه تق�صير فترة القتال� ،أي كلما كانت الحرب ق�صيرة �أكثر كلما
تقل�ص احتمال م�شاركة الطبقة العليا لل�صواريخ الثقيلة والأ �سلحة غير
التقليدية.
 � -9إن بناء القدرة ال�صاروخية لدى المقاومة يطرح بكامل قوته �س�ؤال
«ال�ضربة اال�ستباقية» متى يجب على الكيان ال�صهيوني �أن يخرج
للحرب؟ الرد هذا يتوقف على:
 جمع المعلومات عن العدو. تركيز الو�سائل. قدرة العدو على االختفاء وعلى االنت�شار.-10

يبدو �أن نيران ال�صواريخ �أكثر تهديد ًا من «الإرهابي» رغم قلة

خ�سائر ال�صواريخ وكثرة الخ�سائر التي نتجت عن العمل «الإرهابي»,
فعملية واحدة في � إحدى البا�صات قُتل فيها � 20شخ�صاً ,ولكن خطورة
نيران ال�صورايخ هي رغبة الأ عداء في النظر � إلى الم�ؤخرة كنقطة
�ضعف «لإ�سرائيل» الذي يجب توجيه ال�ضربة � إليها من �أجل الو�صول � إلى
� إنجازات.
-11

معنى اال�ستعداد للحرب هو بناء جاهزية مثلى من �أجل تنفيذ

المهام في يوم اندالع الحرب.
	-12الحرب الأ نجع �ضد «الإرهابي» ،هي فقط من خالل ال�سيطرة على
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الأ ر�ض وعلى ال�سكان كما حدث في ال�ضفة.
-13

ي�صعب ردع الحركات الم�سلحة من تعزيز قدرتها وتعاظم قوتها,

و«� إ�سرائيل» تمتلك القدرة على ردعهم عن العمل ،لذلك يجب العمل
�أي�ض ًا على عرقلة التعاظم ،مع توجيه جوهر الطاقة فع ًال نحو ردعهم
عن العمل ,لي�س بالكالم و� إنما بالفعل.
نظرة «الكيان ال�صهيوني» للحرب القادمة ب�أهمية كبيرة يعود
للأ �سباب الآتية:
 تريد ح�سم ًا قوي ًا يجهز على قدرات المقاومة. وقت ق�صير و�سريع.	الدمج بين القدرات الهجومية للجي�ش والقدرات الدفاعية.ردنا على بع�ض هذه الأ قوال:

-3

� -1أن التطورات التي تح�صل الآن في المنطقة مثلما ح�صل في م�صر
وتون�س وليبيا ،تقودنا � إلى �أن ن�ؤكد ما قاله الدكتور ال�صهيوني (جبرائيل
�سيبوني) ب�أن المنطقة �ستكون �أقل ت�سامحاً ،ونختلف معه في تو�صيفه
لما يحدث في المنطقة ب�أنه �أقل ديمقراطية و�أ�صولية ,وح�سب مفهومه
�أن الأ �صولية تعني (التطرف الإ�سالمي) ،ونحن ن�ؤكد �أن ما يحدث هو
انت�صار للديمقراطية وللخط الإ�سالمي الو�سطي المعتدل في ثورات
المنطقة ,وانح�صار للتطرف الديني.
 -2ح�صر الفهم «الإ�سرائيلي» بمقولة �أن المقاومة تريد جر جي�شها � إلى
المدن الرتكاب المجازر ،هذا قول عدو ي�سيء للمقاومة ،وينزع عنها
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�صفتها الأ خالقية الإن�سانية ,ويوجه اتهام ًا قا�س ًا للمقاومة ب�أنها ت�ستهين
بدماء �شعبها.
 -3يجب �أن ال نكتفي ب�أن نوجه �ضربات �ضد المدن «الإ�سرائيلية» فقط،
مطلوب جر هذا العدو � إلى �أهم نقاط �ضعفه ,وهي حرب المدن ,ب�أن
نخو�ض معه ا�شتباكات ومعارك حقيقية ,يخ�شى العدو الدخول فيها،
ن�ستدرجه � إلي مناطق ونقاط ح�سا�سة تم تجهيزها ب�شكل جيد داخل
مدننا نجبره فيها على الدخول في حرب مدن ,نُكبِّده خ�سائر كبيرة
فيها ,نك�سر �شوكته ونق�سم ظهره ،وهكذا يعيد ح�ساباته و ُيكَيُّ وعيه.
 -4من خالل �أقوال العدو يت�ضح �أن �أكثر ما يقلق العدو «الإ�سرائيلي» هو
القوة ال�صاروخية الموجودة لدى المقاومة والمتزايدة ،فهذه القوة تهدد
مزيد ًا من الأ هداف الإ�ستراتيجية يوم ًا بعد يوم ،فعندما نقول الم�ؤخرة
الع�سكرية مهددة �أي �أنك تهدد كل ما ينتج القدرة القتالية «الإ�سرائيلية»
وكل ما ي�ساعدها على موا�صلة القتال مثل(( :قواعد �سالح الجو مرور ًا
باللوج�ستيك و�سائط القتال وال�سيطرة ،مقرات القيادة وكذلك على
الم�ستوى الوطني محطات طاقة ،م�صافي تكرير ،م�شافي)
 -5تركيز العدو الدائم على خو�ض معركة ق�صيرة وتجنب حرب طويلة,
نحن نقول � إنها نقطة �ضعف مهمة ,لها عالقة بالخوف من وقوع خ�سائر،
وجبهته الداخلية ال تتحمل حرب ا�ستنزاف طويلة.
مالحظات مطلوب من المقاومة االنتباه لها:
 -1نرى �أن العدو يهتم في توقف �أعمال المقاومة ,ويعتبر مثل هذا العمل
نجاح ًا حققه وفر�ضه على المقاومة في لبنان وفي فل�سطين بعد الحرب
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عليهم ،ولكنه يطمح � إلى �أكثر من ذلك وهو وقف تزايد وتعاظم قوة
المقاومة.
	-2المحافظة على و�سائطنا القتالية الهامة وعلى ر�أ�سها ال�صواريخ وباقي
الأ �سلحة وت�أمينها في مناطق �سرية و� إخفائها بكل الو�سائل المتاحة.
 -3تجهيزاتنا الدفاعية مهما كانت �صعبة تحتاج � إلى تعميق في الأ ر�ض,
التجهيزات الدفاعية بطبيعتها �أ�سهل بكثير من تح�سين القدرة
الهجومية المفرو�ضة على العدو.
 -4ي�سعى العدو � إلى � إدخال قواته البحرية كخيار يُدمج مع بقية القوات
البرية والجوية ،ك�شريك ولي�س ا�ستبدال لهذه القوات ،فالقوات البحرية
تتمتع بنقاط تفوق وا�ضحة وكثيرة وكذلك تتمتع بتفوق تكنولوجي لدى
الكيان ال�صهيوني.
وح�سب �أقوال العدو «� إن فتح ملف � إمكانية ا�ستخدام النار من البحر
�سيُمكن القوات البرية والجوية من العمل بحرية �أكبر منذ ال�ساعات والأ يام
الحا�سمة للمعركة القادمة ،والم�ستقبل �سي�ؤكد �أن تجاهل هذه الر�ؤية � إنما
هو � إخفاق في نظرية الأ من القومي».
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الحرب «الإ �سرائيلية» البرية
على لبنان في تموز2006 /
تقييم الحرب

البداية كانت في مارون الر�أ�س.
�صمود مقاتلي حزب اهلل وت�صديهم لقوات العدو حققت الآتي:
� -1أربكت قيادة العدو ال�سيا�سية والع�سكرية وعمقت �أزمة الثقة بينهم
و�أوجدت حالة من العداء بين �أع�ضاء قيادة الجي�ش «الإ�سرائيلي».
 -2غيرت اتجاه الحرب في لبنان من االعتماد على قوات �صغيرة تدخل
بعمق قليل من مئات الأ متار في الجنوب اللبناني � ،إلى جي�ش كبير
(�ألوية) تدخل � إلى عمق كيلو مترات.
 -3دفاع �صلب و�صمود منقطع النظير منع اجتياح ًا كبير ًٍا لمدن لبنانية
هامة مثل بنت جبيل ،و�أف�شل خطط الهجوم «الإ�سرائيلية».
 -4باعتراف �ضابط «� إ�سرائيلي» وفي م�ستوى الأ ركان العامة ،اعتبر المعركة
في مارون الر�أ�س (كيَّ وعي للجي�ش «الإ�سرائيلي»).
 -5مقاومة مقاتلي حزب اهلل و �شجاعتهم �أرعبت جي�ش العدو  ,و�أو�صلت
جنوده � إلى حالة ه�ستيرية ,فباتوا ال ي�سيطرون على �أع�صابهم وعقولهم,
ويت�صورون �أنهم يواجهون �أ�شباح ًا تقاتلهم ،و�أنهم ر�أوا مقاتلين بدون
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ر�ؤو�س تقاتلهم.
 -6واجه جي�ش العدو تكتيكيات عالية في المواجهة ،ومهارات عالية في
ا�ستخدام كافة الأ �سلحة التي بحوزة مقاتلي حزب اهلل.
 -7لقد وعي مقاتلو حزب اهلل مخططات العدو وتحركاتهم ،فعندما كان
العدو يتقدم باتجاه نقطة محددة �سواء كان هذا التقدم عبر الم�شاة
والدبابات �أو الإنزاالت ،كانت كل هذه المحاوالت التي قام بها العدو
تحت �أعين ور�صد و�ضربات مقاتلي حزب اهلل (�أي �أن حزب اهلل كان
لهم بالمر�صاد في كل حركة وكل محاولة).
 كانوا يقر�ؤون كل تحركات العدو ويراقبونها بدقة عالية. -8لم تترك المقاومة ثغرات ا�ستفاد منها العدو في حروبه ال�سابقة
على لبنان ,وحقق من خاللها انجازات ,كا�ستفادته من وادي الحجير
(ال�سلوقي) �سابقاً� .أغلقت المقاومة كل هذه الثغرات ولم ت�سمح للعدو
باال�ستفادة منها مرة �أخرى ,والدليل على ذلك ما حدث في وادي
الحجير في تموز  2006بما ي�سمى (مجزرة الدبابات) ,ا�ستفاد العدو
من هذا الوادي في اجتياحاته ال�سابقة على الجنوب اللبناني.
 -9لقد �أجاد مقالتي حزب اهلل الكثير من التكتيكات القتالية و�أبدوا
ان�ضباط ًا عالي ًا بااللتزام ب�أوامر قادتهم مثل :التزام مقاتلي الكمائن
بالتعليمات بعدم الإطالق � إال عندما يتم م�شاهدة العدو �ضمن المدى
الفعّال لل�سالح ليحقق قواعد ا�شتباك ناجحة له.
 -10اعتماد المقاومة على القوات الخا�صة المدربة في ح�سم بع�ض المعارك
الح�سا�سة.
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 -11مفاج�آة العدو على م�ستوى الأ �سلحة الجديدة.
� إعالمياً:
الأ داء الإعالمي لحزب اهلل على الرغم من الق�صف واال�ستهداف
الذي تعر�ضت له قناة المنار � إال �أن الإعالم الحربي لحزب اهلل كان قوي ًا
م�ستمر ًا تعبوياً ,غطى الأ حداث والمعارك واال�شتباكات عبر البيانات
اليومية ,متواجد ًا في معظم ميادين القتال �أو بالقرب منها و� إن ظهر بع�ض
الق�صور في التغطية الميدانية.
�سيا�سيا:
قامت قيادة حزب اهلل ال�سيا�سية بدور بارز على كافة الأ �صعدة,
وكان لخطابات ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل التي كانت ملبية لآمال �شعبه،
ومحفزة ومحر�ضة للمقاتلين ،باعثة الأ مل بالن�صر القادم ،وهذا �أق�صى ما
يتمناه المقاتل في مثل هذه الظروف ،مار�ست خطاباته حرب ًا نف�سي ًة على
جي�ش العدو ,وعلى قيادات العدو ال�سيا�سية والع�سكرية ،كان الأ كثر و�ضوح ًا
و� إقناع ًا وثبات ًا وحكم ًة و�شجاعةً ...وم�صداقيةً ،مت�أكد ًا من الن�صر ،مطمئن ًا
من تحقيقه.
اعترافات قادة العدو وجنوده عن جهوزية مقاتلي حزب اهلل
و�شجاعتهم:
قال �أحدهم :كان حزب اهلل يت�صيدنا مثل الأ رانب.
وقال �آخر�:أحكم رجال المقاومة ن�صب الكمائن على �أنواعها ،وزرع
العبوات وا�ستخدموا ال�صواريخ الم�ضادة للدروع مثل الكورنت وغيرها في
معركة وادي الحجير �أو (وادي �سلوقي) حتى حولوا الوادي � إلى مجزرة
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للدبابات «الإ�سرائيلية» بحق.
مقاتلو حزب اهلل مدربون ويملكون � إرادة حديدية ...ت�صميم ًا قتالي ًا
رفيعاً.
قال �أحدهم في �صحيفة ه�آرت�س :جحيم على الأ ر�ض ,فيما قال
�آخر �:إن النار كانت ت�أتي من كل الجهات ,وقال �آخر:جي�ش المقاومة بارع...
متحفز ...ال يرحم ...وعن مقاتلين ال يخ�شون الموت على ما يبدو.
�أحد الجنود قال :لم نكن نتوقع ب�أنهم يقاتلون ب�شرا�سة � ،إنهم
يتفوقون علينا في �أر�ضهم.
�صحيفة ه�آرت�س في افتتاحيتها �:إن وقف النار يجب �أن ي�أتي فقط بعد
ت�سجيل نجاح وا�ضح وباهر وح�سم المعارك.
و�صف �أحد الجنراالت :منظمة حذرة ذكية ،متخندقة جيداً،
وتتحرك بدافع ديني.
تعليقنا على قول هذا الجنرال :هذا الو�صف يلخ�ص الكثير من
المفاهيم الع�سكرية للقيادة الماهرة عند حزب اهلل ،ويك�شف عن خطط
دفاعية عميقة وقوية لدى الحزب ,وعقيدة جهادية قتالية تمتع بها مجاهدو
حزب اهلل ,وحققت هذه العقيدة وهذا الأ داء لحزب اهلل � إمكانية الو�صول
� إلى الن�صر.
خطة حزب اهلل الدفاعية
	-1اعتماد البقعة كخطة دفاعية عميقة.
	-2االكتفاء الذاتي لكل بقعة  +ت�أمين �أماكن � إيواء لحماية المقاتلين من
الق�صف.
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	-3ال�سيطرة على المناطق ،وتتبع تحركات العدو ،ومعرفة تنقالتهم،
و�أماكن تواجدهم والتعامل معها.
	-4اعتماد الهجوم المحدود ،واالبتعاد عن �أي هجوم كبير وا�سع ح�سبما
يتوفر له في الميدان.
	-5ا�ستخدام كافة الأ �سلحة بمهارة عالية (م�ضاد دروع ب�أنواعه ،عبوات،
 ،B7هاونات� ،صواريخ).
 -6جهوزية قتالية ،ومقاتلون متدربون.
 -7عمق دفاعي وال�سيطرة على الجغرافيا (االعتماد الأ كبر على �سكان
المناطق في الدفاع والهجوم).
ال�صواريخ:
	ا�ستخدام عدة �أنواع من ال�صواريخ في ق�صف المدن «الإ�سرائيلية».	ا�ستمرار الق�صف طول مدة الحرب. �ضرب الجبهة الداخلية والبنية التحتية وال�ضغط عليها. حرمان العدو من وقف � إطالق ال�صواريخ. تهديد مناطق ح�سا�سة للعدو ومدن هامة مثل تل �أبيب في حالةالت�صعيد.
 تحييد ال�سالح البحري و�ضرب البارجة (�ساعر )5وبارجة �أخرى. -تحييد �سالح الطيران العامودي (الهليكوبتر).
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الحرب «الإ �سرائيلية» على غزة
2009/2008

تقييم حرب غزة

�أوالً :جبهة العدو
• مرحلة ما قبل الحرب
	)1اقتراب موعد االنتخابات.
	)2ا�ستطالعات الر�أي عند العدو ترجح فوز نتنياهو وخ�سارة كاديما وحزب
العمل وح�صولهم على مقاعد قليلة.
� )3سقوط ال�صواريخ بدون رادع �شكل � إحراج ًا لقادة العدو �أمام جبهتهم
الداخلية.
 )4تنامي قوة البنية التحتية للف�صائل وامتالكهم �أ�سلحة تهدد كيان العدو
وخا�صة ال�صواريخ ذات المدى البعيد والتي تُخ�ضع جزء ًا كبير ًا من
�سكان العدو لتهديد هذه ال�صواريخ ويقدر هذا الجزء ب(� 700ألف
ن�سمة).
 )5تحري�ض دائم من قبل بع�ض الدول العربية وال�سلطة الفل�سطينية لإنهاء
�سيطرة حما�س على قطاع غزة وخلق وقائع جديدة.
	)6الطلب من الم�ستوطنين االلتزام بالغرف الآمنة.
	)7اال�ستنفار على الجبهة ال�شمالية والطلب من الم�ستوطنين اللجوء � إلى
المالجئ.
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 )8تم تجنيد قوات احتياطية على الجبهة الداخلية وتجنيد م�سعفين في
�سالح الجو.
• �أهداف العدو:
	.1اقتالع �سلطة حما�س من غزة لإعادتها � إلى �سلطة رام اهلل �أو �أي طرف
�آخر.
	.2اجتثاث المقاومة من غزة وتفكيك بنيتها ونزع �سالحها.
 .3و�ضع حد نهائي لأ ي تهديد ع�سكري فل�سطيني من الق�سم الجنوبي من
الكيان ال�صهيوني.
• الأ هداف المعلنة:
 .1تحرير الأ �سير �شاليط.
 � .2إعادة الهدوء � إلى الجبهة الجنوبية.
 .3منع و�صول �أي �سالح �أو ذخيرة � إلى حركة حما�س والمقاومة في غزة.
ثانياً بدء الحرب.
• ال�ضربة الجوية:
فاج أ� العدو قطاع غزة يوم ال�سبت الموافق  2008-12-27في تمام
ال�ساعة الحادية ع�شرة والن�صف �صباح ًا ب�ضربة جوية مباغتة على مقرات
ومراكز ال�شرطة ومراكز الحكومة ومنازل القيادة والدوائر الحكومية
وق�صف قواعد � إطالق ال�صواريخ ومحور فالدلفيا حيث تم ا�ستهداف 40
هدف ًا بثمانين طائرة حربية خالل اليوم الأ ول فقط ,وكانت الح�صيلة مقتل
� 220شرطي ًا وحوالي  750جريحاً.
المفاج�أة التي عمل عليها العدو «مفاج�أة في الوقت» و�أرادها العدو
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«� إ�ستراتيجية» تقطع ر�أ�س المقاومة وتف�صلها عن كامل ج�سدها ,و�شل
المقاومة ب�ضرب مراكز ال�سيطرة والتحكم واالت�صال وحرمان المقاومة
من � إطالق ال�صواريخ على المدن والبلدات والم�ستوطنات «الإ�سرائيلية».
• نتائج هذه ال�ضربة ح�سب قراءة العدو:
	)1اعتبر العدو �أنه وجه �ضربة قا�صمة لحما�س.
 )2قطع االت�صاالت وف�صل القيادة عن القواعد.
 )3تدمير جزء كبير من مخزون حما�س الع�سكري (�صواريخ ـ ذخائر ـ بنى
تحتية).
� )4ضرب كافة الم�ؤ�س�سات الهامة ومراكز القيادة ال�سيا�سية والإدارية التي
ت�ستفيد منها حما�س.
	)5اعتقد العدو �أن حما�س بعد هذه ال�ضربة تحتاج لوقت ال�ستعادة قوتها
و�سيطرتها على الميدان.
• تقييمنا لهذه ال�ضربة:
� )1أنها كانت �ضربة م�ؤثرة بالن�سبة لحما�س و�سلطة حما�س.
 )2فقدت حما�س جزء ًا من مخزونها الع�سكري.
 )3قطع االت�صال بين قيادة وقواعد المقاومة لفترة زمنية محدودة.
	)4العدو بالغ في تقييم نتائج هذه ال�ضربة بحيث اعتقد �أنه ك�سب الجولة
ومهد الطريق لك�سر حما�س و� إنهاء �سلطتها.
 )5معلومات العدو عن قوة حما�س والمقاومة لي�ست دقيقة وفيها نق�ص
كبير.
 )6روح معنوية كبيرة �أبداها �أبناء ال�شعب الفل�سطيني و�أبناء ف�صائلة في
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امت�صا�ص هذه ال�ضربة بالرد ال�سريع على العدو ب�إطالق عدد كبير من
ال�صواريخ خالل الأ �سبوع الأ ول من المعركة بحيث �شملت هذه ال�صواريخ
م�ستوطنات قريبة ومدن ًا بعيدة.
• الهجوم البري
�أوالً :ا�ستعدادات العدو للحرب البرية
	.1ا�ستدعاء االحتياط :ا�ستدعى العدو  30000جندي من االحتياط منهم
 15000من الجبهة الداخلية و�شمال فل�سطين ,و 15000لجبهة غزة.
	.2ا�ستنفر العدو كافة وحداته البرية والبحرية والجوية ،بحيث و�ضع في
هذه المعركة �أهم قواته و�أهم الأ لوية الع�سكرية مثل لواء جوالني ولواء
جفعاتي ولواء المظليين ولواء المدرعات ولواء م�شاة وقوات غير محددة
الحجم من اللواء النظامي  401ومن الفرقة .62
	.3ا�ستنفار ال�سالح الجوي بكل ت�شكيالته ,الحربية والمروحية كالأ بات�شي
والطائرة بدون طيار.
	.4ا�ستدعاء عدد كبير من القوة البحرية لإحكام ال�سيطرة على �ساحة غزة
من خالل:
• حظر منطقة بعمق  40كيلو داخل البحر ي�شغلها:
 ت�شكيل من زوارق الدورية من طراز ديفورا. زوارق �صاروخية طراز �ساعر .4.5 �سفينة �صاروخية من طراز �ساعر .5• ا�ستخدم قوات من الكوماندو�س (�شييطت  )13بعمليات � إبرار
على �سواحل غزة.
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ثانياً :مراحل الهجوم البري:
	.1الح�شد :حيث ا�ستدعى احتياطه وح�شد قواته وا�ستخدم عدة �ألوية في
الهجوم(جفعاتي ,غوالني ,مظليين).
 .2بد أ� الهجوم البري ال�ساعة  9م�سا ًء يوم .2009-1-3
	.3ال�سيطرة على المناطق الخالية من ال�سكان.
	.4احتل �أر�ض م�ستوطنة نت�ساريم �سابق ًا وف�صل مدينة غزة وال�شمال عن
الو�سطى والجنوب.
	.5احتالل العوار�ض الح�سا�سة :احتل المناطق المرتفعة المطلة على
مناطق �سكانية وا�سعة مثل (العطاطرة ,تلة الكا�شف ,جبل الري�س).
	.6اجتياح عدة مناطق حول المدن والبلدات مثل اجتياح �أطراف الزيتون
والتفاح ,تل الهوى ,مطار غزة �شرق رفح� ,شرق خانيون�س) والتهويل
بدخول المدن عبر مناورات محدودة بالتقدم والتراجع.
ثالث ًا  -المناطق التي ركز عليها العدو في التوغالت وتمو�ضع فيها:
• مناطق التوغالت:
	.1المنطقة ال�شمالية وت�شمل�( :شمال وغرب جباليا (العطاطرة ،التوام،
وال�سالطين� ,شرق بيت حانون� ,شمال بيت الهيا)
�شرق جباليا (تلة الكا�شف ،جبل الري�س ،عزبة عبد ربه ،جبل زمو).
 .2مدينة غزة وت�شمل�( :شرق غزة «التفاح ،الزيتون ،و�شرق ال�شجاعية»,
جنوب غرب غزة «الزيتون ،ال�شيخ عجلين ،نت�ساريم ،تل الهوى»).
	.3المنطقة الو�سطى وت�شمل( :جحر الديك� ،شرق البريج ،و�شرق
المغازي).
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 .4خانيون�س وت�شمل� :شرق خانيون�س (عب�سان وخزاعة).
 .5رفح وت�شمل� :شرق رفح (كرم �أبو �سالم ،المطار ،معبر �صوفا).
• �أ�سباب ا�ستهداف العدو لهذه المناطق:
� )1سهولة ال�سيطرة عليها كونها مناطق فارغة من ال�سكان.
• �سهولة حركة الدبابات والآليات فيها ,و�صعوبة ا�ستهدافها في
هذه المناطق.
• ي�صعب على المجاهدين التعامل مع المناطق الفارغة لعدم
امتالكهم �أ�سلحة م�ؤثرة مثل م�ضادات الدروع الفعالة ذات الم�سافات
البعيدة (الكورنيت ،التاو� ،أنواع �أخرى) ,وعدم توفر مدافع الهاون بكميات
منا�سبة.
 )2تجنب العدو وقوع خ�سائر كبيرة في جي�شه لذلك ابتعد عن المناطق
ال�سكنية المكتظة ،وتحا�شى ال�صدام مع المجاهدين في هذه
المناطق.
• � إنزاالت العدو البحرية:
 � )1إنزال في دير البلح «وو�ضع دمى على �شكل جنود ع�سكريين ال�ستدراج
المجاهدين وعند االقتراب من الدمى تم ق�صفهم وقتل ع�شرة
مجاهدين».
 � )2إنزال في ال�شيخ عجلين.
• �أهداف العدو من التوغالت:
	)1ا�ستدراج عدد من المقاتلين � إلى المناطق الفراغة ثم الق�ضاء عليهم.
 )2ك�شف نوعية الأ �سلحة التي يمتلكها المقاتلون وخا�صة م�ضادات الدروع.
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 )3ق�ضم م�ساحة من الأ ر�ض ي�ستفيد منها المقاتلون في � إطالق ال�صواريخ
على الم�ستوطنات.
 )4تدمير العبوات والأ نفاق المزروعة في هذه المناطق.
	)5اعتالء المناطق المرتفعة لإحكام ال�سيطرة على المناطق الم�أهولة
بال�سكان والتي ت�شكل معق ًال للمجاهدين مثل جباليا ،غزة ،ال�شجاعية،
الزيتون.
• جبهة المقاومة بداية الحرب
	.1امت�صا�ص المفاج�أة الإ�ستراتيجية التي �أرادها العدو لق�سم ظهر
المقاومة وقطع ر�أ�سها في ال�ضربة الجوية الأ ولى وحولتها المقاومة � إلى
مفاج�أة تكتيكية يمكن امت�صا�صها والتعامل معها.
	.2االلتفاف ال�شعبي حول المقاومة ووجود الروح المعنوية العالية.
	.3التحكم وال�سيطرة عند المقاومة لم ي�أخذ وقت ًا طوي ًال و�سرعان ما تم
ذلك في الأ يام الأ ولى من الحرب فتم � إحكام ال�سيطرة والتحكم بين
القيادة والقواعد.
	.4ال�صمود في المحاور المواجهة لمناطق تواجد العدو.
• نقاط قوة العدو :ـ
	-1المباغتة :نجح العدو با�ستخدام هذا المبد أ� و�شكلت ال�ضربة الجوية
الأ ولى مفاج�أة في الوقت للمقاومة.
 -2تفوق في مجال �سالح الجو والبر والبحر.
	-3الكثافة النارية.
	-4ا�ستخدام �أ�سلحة جديدة مثل القنابل النارية ذات الرائحة الكريهة،
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الدخانية ،الف�سفورية.
• نقاط �ضعف العدو:
	-1الأ هداف الإ�ستراتيجية كانت تحت مرمى المقاومة مثل (تل �أبيب,
ديمونا ,م�صانع مهمة لت�صنيع ال�صواريخ).
	-2الخوف من ات�ساع رقعة الحرب على جبهات �أخرى مثل الجبهة ال�شمالية
(لبنان).
	-3الخوف من االجتياح الكامل واحتالل غزة ونهاية حما�س وما هو القادم
بعد حما�س مما ي�ؤدي � إلى انفجار الو�ضع على خيارات �أخرى ,الحذر من
االقتراب من الأ ماكن ال�سكنية وخو�ض معركة مدن.
 -4منع جي�ش العدو من اال�ستقرار في �أي بقعة واحتاللها وحرمان العدو
من ال�شعور بالأ مان في المناطق التي احتلها بتحويلها � إلى �أهداف يتم
التعامل معها.
�« -5أ�سلوب تكتيكي �ضعيف» حيث لم يظهر العدو �أي تفوق تكتيكي وابتعد
عن اال�شتباك المبا�شر ولج أ� � إلى الق�صف عن بعد.
 -6عدم تحمل العدو للخ�سائر الب�شرية.
	-7الر�أي العام الداخلي.
� -8ضعف في المعلومات (نق�ص المعلومات).
	-9الخوف الكبير من الخ�سارة الكبرى ،الكوارث.
• نقاط قوة المقاومة:
	.1ا�ستمرار � إطالق ال�صواريخ.
	.2المدى المنا�سب لل�صواريخ.
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 .3حفظ �أ�سرار الإمكانات.
	.4الحفاظ على المقاتلين.
	.5التفاف ال�شعب حول المقاومة.
• نقاط �ضعف المقاومة:
� -1ضعف الخطة الدفاعية.
 -2عدم ا�ستخدام التجهيزات والإمكانات.
 -3عدم اال�ستفادة من الإمكانات وتوظيفها بال�شكل المنا�سب لها.
 -4عدم تق�سيم وتجزئة المناطق وعدم وجود غرفة عمليات م�شتركة لها �أو
مرجعية للمقاومة متفق عليها.
	-5ال�ضعف الكبير في ال�ضفة.
 -6عدم اال�ستفادة ال�صحيحة من ال�صواريخ بحيث خف ت�أثيرها ،ال يوجد
تركيز لي�ؤثر على النا�س ويدفعهم للهروب.
 -7عدم وجود خطة هجومية م�ؤثرة على العدو.
� -8ضعف االت�صاالت بين القيادة والعنا�صر.
� -9ضعف المعلومات الكافية عن تحركات العدو.
� -10صعوبة التنقالت بكافة �أنواعها (لأ �سباب الت�صوير والر�صد الجوي
والق�صف المتوا�صل).
 -11نق�ص في الأ �سلحة الفعالة مثل م�ضادات الدروع وم�ضادات الطيران
والم�ضادات البحرية.
� -12ضعف القدرة الع�سكرية عند المقاتلين ،الخبرة غير كافية ،التدريب
كاف.
غير ٍ
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• نتائج الحرب:
نتائج العدوان على الجانب «الإ�سرائيلي».
	.1اعتبرت القيادة «الإ�سرائيلية» �أنها ا�ستعادت ثقة ال�شعب بالجي�ش
وبقيادته لإدارة الحرب.
	.2الخ�سائر التي �أعلن عنها العدو (قتل  13جندي ًا و� إ�صابة  367جندياً).
قلة خ�سائر العدو جعلته بالن�صر على المقاومة.
	.3اعتماد الذراع الطويلة من خالل اال�شتباك عن بعد خارج مدى �أ�سلحة
المقاومة ,معتمد ًا على الإفراط في الق�صف الجوي والمدفعي.
وي�صف �أحدهم القتال في غزة «الحملة كانت اختبار ًا �سه ًال ن�سبياً,
العدو كان بائ�س ًا م�شو�شاً ,بدون و�سائل متطورة وبعيدة عن �أن يكون جي�ش ًا
حقيقي ًا وطائراتنا المقاتلة عملت في ظروف مريحة �أكثر من ظروف
التدريب ,دون �أي مقاومة ,لم يكن للعدو مدفعية  ,قوة مدرعات ,وال
حتى �صواريخ م�ضادة للدبابات ,ا�ستخباراته كانت �ضعيفة ,وقيادته غير
مجربين ,وغير من�ضبطين با�ستثناء الهرب ال�سريع في الوقت المنا�سب»
قول �أحد الجنود «الخ�صم كان �ضعيفاً ,امتنع عن � إبداء �أي
مقاومة»
• نتائج العدوان على الجانب الفل�سطيني
� -1أخفقت حرب العدو في تحقيق �أهدافها ,فلم ي�ستطع � إيقاف � إطالق
ال�صواريخ وتحطيم بنية المقاومة و� إنهاء �سلطة حما�س والو�صول
للأ �سير �شاليط.
 -2لم ينجح العدو ال�صهيوني من خالل هجومه الكبير ومناورته ومباغتته
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في ك�سر �صمود و� إرادة المقاتلين.
 -3لم ي َُ�صعِّد العمليات البرية ولم يقترب من المدن والمخيمات وظل يراوح
في المناطق الخالية ,خ�شية تكبده خ�سائر ال يقدر على تحملها.
العدو ي�ستخل�ص العبر من حربي  2006و2008

�أوالً :حرب تموز .2006
هدف ع�سكري �آخر:
�أقوال العدو :تلزم الحرب القادمة من تعيين ٍ
 تحقيق تفوق تكتيكي. � إظهار فعالية في ميدان المعركة وحرية العمل للو�صول � إلى �أيمكان ل�ضرب �أي هدف.
	النجاح التكتيكي يفر�ض م�ساومة �سيا�سية لم�صلحتك. عدم النجاح التكتيكي يُلزم دف َع ثمن �سيا�سي من �أجل الخروجمن النزاع.
ثانياً :عملية الر�صا�ص الم�سكوب غزة 2009/ 2008
�أقوال العدو :العملية �أظهرت نجاح ًا في الأ داء التكتيكي من وجهة
نظر العدو ،ويقول� :صحيح �أن الخ�صم كان �ضعيف ًا وامتنع عن � إبداء �أية
مقاومة يعتد بها � إال �أن العملية حتى كتدريب (بدون عدو) ت�ضمنت ن�شاط ًا
كبير ًا وتن�سيق ًا لكافة ت�شكيالت ووحدات العدو البرية والجوية والبحرية
واال�ستخبارية العاملة في المعركة ,االنجاز الع�سكري الذي تم في عملية
(الر�صا�ص الم�سكوب) ال يعدو كونه �أكثر من �ضغط �شامل ،وتحقيق قدرات
تكتيكية والقدرة على خلق تهديد � إ�ستراتيجي (بدون ا�ستخدام التهديد

171

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

ومن دون خلق و�ضع ع�سكري نهائي) �أما االنجاز ال�سيا�سي فهو الت�أثير
ب�شكل جزئي وم�ؤقت على الرغبة الغزية ،بالدخول في مواجهة وعلى الرغبة
الم�صرية في قمع تهريب ال�سالح( .بدون �أن ي�شكل هذا �ضغط ًا �سيا�سي ًا
نهائياً)
ولم تحقق العملية «�سالم ًا �أف�ضل» بح�سب ر�ؤية ليدل هارت ،ولم
تفر�ض � إرادة «� إ�سرائيل» ال�سيا�سية بح�سب ر�أي (كالوزفيتز) ،ولكنها حققت
نجاح ًا �صغير ًا نموذجي ًا للمعركة المتوا�ضعة«.انتهى هنا قول المتحدث»
الإ�سرائيلي»
مالحظة :ربما المتحدث هنا لم يذكر التفوق التكتيكي و� إنما ذكر
فقط النجاح في الأ داء التكتيكي لأ ن المعركة في غزة خلت من �أي تفوق
تكتيكي للعدو.
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�أقوال العدو عن حرب تموز 2006
و�أقوال العدو عن حرب غزة 2008
والتعليق عليهما
�أو ًال � -أقوال العدو في و�صف قادة ومقاتلي حزب اهلل في حرب تموز.
 -1ي�صف �أحد الجنراالت قتالهم مع حزب اهلل« :منظمة حذرة ذكية،
متخندقة جيداً ،وتتحرك بدافع ديني».
 -2قول �أحد الجنود «كان حزب اهلل يت�صيدنا كالأ رانب».
 -3قول �أحد الجنود «مقاتلو حزب اهلل مدربون ويملكون � إرادة حديدية...
وت�صميم ًا قتالي ًا رفيعاً».
تعليق على ( :)1عندما ندقق في هذا التو�صيف نجد �أن هذا
التو�صيف يت�ضمن فهم ًا دقيق ًا وواعي ًا لمجريات الحرب مع مقاتلي حزب
اهلل ويلخ�ص القتال بكلمات دقيقة وبتو�صيف ع�سكري عملياتي فعندما
يقول:
 منظمة حذرة :هذا التو�صيف ي�شمل القيادة والعنا�صر المقاتلة,حذرة �أي �أن هذه القيادة تعرف عدوها جيد ًا وتحتاط له وتعد الخطط
الذكية لمواجهته.
 متخندقة جيداً :تملك خطة دفاعية عميقة وقوية. -تتحرك بدافع ديني :مقاتلين عقائديين ,روح معنوية عالية.
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تعليق على (� :)2أنهم واجهوا تكتيكات قتالية �شجاعة وماهرة
ومفاجئة.
تعليق على ( :)3مقاتلون مدربون يملكون كفاءات قتالية ومحترفون,
�شجعان ,ال مكان بينهم للخوف والجبن والتراجع ,قادتهم ومقاتلوهم
يجمعون بين الذكاء وال�شجاعة ,وهذا �أرقى �أنواع ال�شجاعة التي تحتكم � إلى
العقل والذكاء وال تحتكم � إلى العناد والجهل.
ثانياً �أقوال العدو في و�صف قادة ومقاتلي المقاومة في غزة :2008
 -1ي�صف �أحدهم القتال في غزة «الحملة كانت اختبار ًا �سه ًال ن�سبياً,
العدو كان بائ�س ًا م�شو�شاً ,بدون و�سائل متطورة وبعيدة عن �أن يكون
جي�ش ًا حقيقي ًا وطائراتنا المقاتلة عملت في ظروف مريحة �أكثر من
ظروف التدريب ,دون �أي مقاومة ,لم يكن للعدو مدفعية  ,قوة مدرعات,
وال حتى �صواريخ م�ضادة للدبابات ,ا�ستخباراته كانت �ضعيفة ,وقادته
غير مجربين ,وغير من�ضبطين با�ستثناء الهرب ال�سريع في الوقت
المنا�سب»
 -2قول �أحد الجنود «الخ�صم كان �ضعيفاً ,امتنع عن � إبداء �أي مقاومة».
 -3قول �أحد �ضباط المظليين «� إن حما�س كانت تخطط لمذبحة لنا في
القطاع».
� إن كان هذا التو�صيف في الأ قوال ال�سابقة �صحيحاً ,ف�إنه يعك�س
واقع ًا قتالي ًا �سلبي ًا كما و�صفه جنود وقادة العدو ,ولم يرتقِ هذا الو�صف
ليقترب من الو�صف الإيجابي الذي خرج من �أفواه قادة وجنود العدو لقادة
ومقاتلي حزب اهلل.
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فنحن نعلم �أن المقارنة بين قادة وعنا�صر المقاومة في حزب اهلل
وقادة وعنا�صر المقاومة في غزة على م�ستوى الأ داء والكفاءة غير عادلة
وال تراعي ظرف وواقع و� إمكانات وقدرات كل طرف.
فلكلٍ منهما تجربته الخ�صو�صية ,وعوامل قوة وعوامل �ضعف ,ونحن
نفتخر بالقدرات الحقيقية للإ خوة في حزب اهلل ,ونفتخر �أكثر بالن�صر
المتوا�ضع الذي حققه رجال حزب اهلل.
�سننطلق من �أن تقييم جنود و�ضباط العدو لواقع الحال والمقاومة
في غزة تقييم ًا �سلبي ًا بائ�ساً� ,سببه �أن العدو الذي نتعامل معه ال يعرف � إال
لغة القوة و ال ينحني � إال للأ قوياء.
ال يكترث هذا العدو بل يزداد غطر�س ًة �أمام العدو ال�ضعيف الذي
يتلقى ال�ضربات وال يقاوم ,و� إن قاوم ال ي�ؤلم.
ربما ال تكون ال�صورة بهذا الحجم وهذه الفداحة لأ ننا على يقيين
�أن �أبناء المقاومة و�أبناء فل�سطين جربوا هذا العدو وجربهم طوال �سنوات
االنتفا�ضة ,كبدوا العدو خ�سائر فادحة في عملياتهم البطولية الرائعة التي
�أذهلت العالم ,عمليات �أفقدت قادة وجنود هذا العدو �صوابهم بل �أبكتهم
وركعتهم ,نعم ركعوا خا�ضعين �صاغرين.
كنت �أرغب �أن يقول هذا القائد المظلي �أن حما�س ذبحتنا و�أن
المقاومة �أفقدتنا �صوابنا ,ولم يقل تخطط لذبحنا.
الكثير من الأ عمال الم�شرفة ح�صلت في حرب غزة وعلى ر�أ�سها
ا�ستمرار � إطالق ال�صواريخ ,ودعم �شعبنا للمقاومة ,وحرمان هذا العدو من
تحقيق �أهدافه وهذا يكفي.
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�أكثر ما �آلمني �أن هذا العدو يتحدث عن الهرب ال�سريع وعن القيادة
غير المجربة.
�أفهم �أن القيادة غير المجربة عامل هام ,عامل يتم عالجه مع
الزمن بالعلم والتجربة والخبرة ,وهذا ما ن�سعى � إليه وي�سعى � إليه كل غيور
�صاحب م�شروع يعمل على تطوير قدراته و� إمكاناته ومعارفه.
�أما �أن يقول «غير منظمين با�ستثناء الهرب ال�سريع في الوقت
المنا�سب»
قا�س وم�ؤلم لأ نه ي�ضرب مرتكزات العقيدة الإيمانية
فهذا تو�صيف ٍ
عندنا ,وي�ضرب روح ال�شجاعة والإقدام وال�صبر عند مالقاة الأ عداء ب�شكل
�أكبر.
�أذكر �أن هذه الأ حكام ال�صادرة عن العدو �سمعنا عنها من �أفواه
متعددة ,ب�أن هناك من ترك �سالحه ,لماذا؟ وكيف؟ وال�سبب؟!.
الحرب كانت تجربة جديدة ,تجربة من طراز مختلف و�أدوات
مختلفة ومقاتل مختلف ,المعنويات لها مذاق مختلف ,والعمل لها كذلك
يجب �أن يكون من طراز مختلف «كل �شيء في الحرب مختلف «لذلك علينا
�أن نح�سب جيداً ,ندقق ,ونعيد ترتيب ال�صفوف.
و�أولوية الأ ولويات التي علينا القيام بها واالهتمام بها في المرحلة
القادمة هي االبتعاد عن الكثرة الع�شوائية في العدد لأ نها في الغالب تكون
على ح�ساب القلة الم�ؤمنة الموعودة بالن�صر
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ما هو المطلوب لمواجهة �أي حرب قادمة؟:
 � -1إعداد خطة دفاعية عميقة.
 -2بناء عقيدة جهادية ,قتالية قوية ومتما�سكة.
	-3االهتمام بالمقاتلين تدريب ًا وت�سليح ًا وتنظيماً ,واالهتمام بالعامل
المعنوي و�أن ال ي�سقط هذا العامل من �أي ح�سابات قادمة لأ ن �سقوطه
يعني لنا �أننا ذاهبون � إلى الهزيمة ال محالة.
	-4اعتماد ت�شكيل المجموعة القتالية كر�أ�س حربة في القتال في �أي معركة
�أو �أي حرب قادمة.
نحن على ثقة ب�أن تجربة الحرب في غزة � إن كانت هي الأ ولى بهذا
النوع وهذه الكيفية فلن تكون الأ خيرة مع هذا العدو � إال �أنها كانت تجربة
هامة ومعلّمة لنا وفيها العبر والدرو�س المفيدة .تعلمنا منها الكثير و�سنتعلم
المزيد ولن نتوقف عن التعلم طالما ظل فينا رمق.
ثقتنا كبيرة باهلل ومن ثم بمقاتلينا ب�أن العدو �سيعيد قراءته وح�ساباته
جيد ًا ويعرف �أن غزة هي نقطة البداية واالنطالقة لهزيمته ودحره من كل
فل�سطين ب�إذن اهلل.
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 - 1الحرب «الإ �سرائيلية» القادمة على غزة و�شروط المواجهة

 - 2الخطة
 - 3التدريب
 - 4المعنويات
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الحرب «الإ �سرائيلية» القادمة
�شروط المواجهة

� إن من �أهم نقاط ال�ضعف التي واجهت المقاومة في قطاع غزة ,هو
عدم وجود خطة دفاعية تنظم العمل وتحدد الأ دوار وتجري الح�سابات لكل
ما هو قادم ومتوقع من هذا العدو.
الخطة تعني �أننا نتابع هذا العدو ونجمع المعلومات عنه والأ هم �أننا
نعي مهمتنا ومتطلبات هذه المهمة في كل الظروف والأ وقات .لهذا نحن
نقدم بع�ض الأ فكار والأ راء حول تقديم خطة ربما ت�ساهم في � إ�ضافة �شيء
من الأ همية.
ال�شرط الأ ول الخطة

محتويات الخطة:
وجود �أهداف وا�ضحة ومحددة نركز في هذه الأ هداف على:
 -1تعزيز الأ عمال الدفاعية ب�أعمال الهجوم والمناورة.
 -2مفاج�أة العدو وحرمانه من مفاج�أتنا.
	-3اعتماد حرب المدن في الخطة الدفاعية.
	-4الأ من.
الهدف الأ ول  -تعزيز الأ عمال الدفاعية ب�أعمال الهجوم والمناورة:
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 .1خطة دفاع عميقة (�أنفاق ,خنادق ,مراب�ض �أر�ضية ,نقاط دفاعية نقطية
تغطي كافة المناطق مع التركيز على المناطق الحيوية.......الخ).
	.2االهتمام بالتدريب المتوا�صل والم�ستمر المحاكي للحرب.
	.3التعزيز المعنوي و العمل المتوا�صل من �أجل ذلك هو من �أهم عوامل
الن�صر و خا�صة عندما ي�شمل كل المقاتلين .مطلوب دعم دور
(الدّعوية) في كافة الأ قاليم لتتولى هذه المهمة عبر الحلقات التربوية,
الن�شرات ,التعميمات ,االهتمام بالم�ساجد كدور عبادة وكحوا�ضن
ل�صناعة الرجال والتن�سيق الكامل مع الإعالم الحربي لإنجاح المهمة.
 � .4إحكام القيادة وال�سيطرة وذلك من خالل و�ضع خطة ات�صاالت �أمنة
ودائمة تحت �أ�صعب الظروف ,التن�سيق بين كافة الم�ستويات القيادية
داخل الت�شكيالت لتنفيذ المهام.ال�سعي لت�شكيل غرفة عمليات ميدانية
تت�شكل من بع�ض قيادات �سرايا القد�س وبع�ض قيادات الق�سام ومن
يختاره هذان الف�صيالنن من باقي الف�صائل .تحدد غرفة العمليات
�أدوار ومهام و�آليات لكافة الف�صائل الم�شتركة في غرفة العمليات وعلى
الجميع االلتزام بهذه التكليفات والحر�ص على تنفيذها.
	.5االكتفاء الذاتي :ت�أمين كافة االحتياجات القتالية واللوج�ستية لكل
مجموعة وت�شكيل ووحدة تخ�ص�صية.
	.6االنق�ضا�ض و� إدامة اال�شتباك.
� إن مح�صلة التدريب الجيد والجهوزية القتالية والروح المعنوية
الثائرة تدفع المقاتلين � إلى �أعمال الإقدام وال�شجاعة واالحتكاك بالعدو
لأ ن اال�شتباك مع العدو هو �أق�صر الطرق لتحقيق الن�صر ،و� إدامة اال�شتباك
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ت�ساعدنا في تحقيق الغايات التالية:
 � -1إنهاء حالة االنتظار التي يعاني منها المقاتل «وغالب ًا ما تكون هذه
الحالة قبل الدخول في المعركة �أو في بدايات المعركة».
 -2تكبيد العدو الخ�سائر المادية والمعنوية.
 -3تعزيز الروح المعنوية لدى مقاتلينا «اال�شتباك يحتاج � إلى �شجاعة
و� إقدام وت�ضحية».
 � -4إك�ساب المهارة والكفاءة القتالية عند المقاتلين.
� -5ضرب الروح المعنوية عند العدو ,فعندما يواجه مقاتلين �أ�شداء ال
يهابون الموت وال ي�أبهون به وب�آلته الع�سكرية� ,سيجعلهم �أكثر انك�سار ًا
ويعيدون ح�ساباتهم.
 -6تعزيز عامل المناورة والمباغتة والهجوم في القتال ,فالدفاع ال يحقق
ن�صر ًا بدون �أعمال هجومية.
الهدف الثاني  -مواجهة مفاج�آت العدو:
�أجاد العدو ا�ستخدام هذا المبد أ� وبرع فيه ..في كافة حروبه ,ويكاد
يكون هذا المبد أ� من �أهم المبادئ عند العدو ال�صهيوني لذا علينا درا�سة
كل االحتماالت والتوقعات التي تواجه �أي مباغتة يمكن �أن يُقدم عليها
العدو ون�ضع الخطط الم�ضادة لها ,ولت�شمل هذه الخطط مجموعة من
ال�سيناريوهات المتوقعة من العدو ومنها:
 -1هل �سيبد أ� العدو بالمفاج�أة كعادته؟ �أين؟ ومتى؟ وكيف؟.
 -2وهل �سيبد أ� هجومه با�ستخدام �سالح الجو �أو ًال �أو �سالح البر �أو �أي �سالح
�أخر؟.
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 -3وهل �سيلج أ� العدو لمفاج�أة واحدة �أم �سيلج أ� � إلى �أكثر من مفاج�أة.
 -4هل �سيقدم العدو على اجتياح مناطق محددة ,يحا�صرها ,يعزلها,
ي�ستفرد بها دون المناطق الأ خرى؟.
 -5في حال واجه العدو دفاع ًا قوي ًا عنيد ًا �صامد ًا هل �سينكفئ العدو
ويتراجع �أم �سيزداد � إ�صرار ًا على موا�صلة الهجوم؟
 -6من الم�ؤكد �أن العدو يعالج نقاط �ضعفه ويعدل خططه ,فهل عالجنا
نقاط �ضعفنا في الحرب ال�سابقة عام  2008وو�ضعنا خطط ًا بنا ًء على
هذه المعالجة؟.
	-7العدو يجيد ا�ستخدام الحرب النف�سية ويجيد العمل على كافة
التكتيكات العملياتية لهذه الحرب من � إ�شاعة� ,أكاذيب ,ت�ضخيم,
بلبلة...الخ� ,سيناريوهات متعددة يلج أ� لها العدو معدة م�سبق ًا وتحمل
من الر�سائل الم�سمومة التي ي�سعى من خاللها الت�أثير على معنويات
�شعبنا ومقاتلينا.
�أخير ًا نطرح هذا ال�س�ؤال:
ما هو المطلوب عمله لمواجهة كافة ال�سيناريوهات المتوقعة من
العدو؟.
الهدف الثالث  -اعتماد حرب المدن.
	-1التح�صين والتمويه الناجح.
	-2التخندق جيد ًا في الأ ر�ض عبر الأ نفاق والخنادق.
	-3الحفاظ على �آليات توا�صل �آمنة بين المجموعات والت�شكيالت.
	-4ال�سيطرة على المداخل والمخارج للمدن.
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 -5ت�أمين نقاط ا�ستطالع كا�شفة و�آمنة وقادرة على ر�صد حركة العدو �أو ًال
ب�أول والإبالغ عنها.
 -6توزيع النقاط الدفاعية ح�سب خطة محكمة تراعي تغطية كافة المناطق
الحيوية الرئي�سية والمناطق الهام�شية الفرعية في المدينة ,نقاط
دفاعية رئي�سية للدفاع عن مراكز الثقل ,ونقاط دفاع فرعية للدفاع عن
مناطق هام�شية ت�سمى (نقاط م�شاغلة للعدو لحين ح�ضور الإمداد).
 -7و�ضع بع�ض الخطط التكتيكية التي تعطي للهجوم والمباغتة �أولوية في
خطتنا الدفاعية.
الهدف الرابع الأ من:
«مك�شوف الخطة والهدف والحركة والت�شكيل ال يحقق ن�صراً».
 نجاح �أي عمل تقوم به �ضد عدوك ,يرتبط بقدرتك على التعتيم الكليعلى �أعدائك وال ت�سمح لهم بمعرفة نواياك وخططك� ,أهدافك,
تحركاتك ,ت�شكيالتك ,م�صادر القوة لديك.
	العدو يريد معرفة كل �شيء عن المقاومة ,بدون هذه المعرفة �سيكونعاجز ًا �أمامها� ,سيتخبط� ,سيغامر ,يقامر ,لن يحقق �أهدافه بنجاح.
 �أمام هذا الر�صد الدقيق المتوا�صل ,و�أمام هذه القدرات المتنوعةوالمتعددة ,طائرات بدون طيار وعمالء ,مناطيد ,كميرات مزروعة هنا
وهناك,ر�صد وا�ستطالع ...الخ � .إمكانات كبيرة ت�سخر لتحقيق هدف
وحيد وهو «جمع المعلومات عن المقاومة».
	المقاومة ال تملك التقنية والم�صادر والخيارات التي ت�سمح لها بمجاراةهذا العدو ,لي�س �أمام المقاومة � إال �أن تعمل على هذا المبد أ� ليتحول
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من معارف وعلم � إلى �سلوك معتاد في كل عمل و� إجراء ,تتقنه بمهارة
واعتياد ,و�آليات وطرق �أمنية من�ضبطة يقوم بها كل قائد ومقاوم ,فال
تهاون في �أي � إجراء ,وال تب�سيط وال تبرير لأ ي خط�أ.
	التدريب المتوا�صل وانت�شار ثقافة الوعي الأ مني �سيُحَ �سّ ن قدراتالمقاومة وعملها� .سنلم�س النتائج المبهرة ,نتائج الحفاظ على �أرواح
مقاتلينا ,الحفاظ على عتادنا وو�سائط قتالنا� ,سيكون النجاح رائدنا
وحليفنا.
 مطلوب العمل على ا�ستراتيجية «غلق الدوائر» ا�ستراتيجية غلق الدوائرقائمة على ح�صر المعلومات وح�صر تداولها في �أ�ضيق دائرة عددية
وال�سيطرة على م�صدر �أي معلومة تدخل �أو تخرج من و� إلى الدائرة.
	الدخول � إلى �أي دائرة �سواء كانت هذه الدائرة تخ�ص المجموعة �أوالت�شكيالت �أو القائد هذا الدخول ال يتم � إال عبر � إجراءات محددة
و�صارمة.
	الحذر كل الحذر من ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت المك�شوفة ,موبايل,انترنت ...الخ.
لذلك على المقاومة تفعيل االت�صاالت عبر الر�سل ,عبر الت�شفير,
«الم�سافات بين المناطق في داخل فل�سطين م�سافات ق�صيرة ال تحتاج � إلى
عناء لت�أمين ات�صال �آمن».
�أخيراً :مطلوب من المقاومة محا�صرة العمالء ومالحقتهم والت�ضييق
عليهم وعلى مهامهم ,وحجب المعلومات الهامة والثمينة عنهم ,والقب�ض على
العمالء ومحا�سبتهم ,والإ�صرار التام على االلتزام بال�ضوابط الأ منية.
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ال�شرط الثاني التدريب
ا�س َت َط ْع ُتم ِم ْن ُق َّو ٍة َو ِم ْن رِ َب ِ
ون ِب ِه َع ُد َّو الل َِّه
اط ال َْخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
َ
و�أ َِع ُّدوا ل َُه ْم َما ْ
ْ
ين ِم ْن ُدو ِنهِ ْم اَل َت ْعل َُمو َن ُه ُم الل َُّه َي ْعل َُم ُه ْم َو َما ُت ْن ِف ُقوا ِم ْن َ�ش ْي ٍء
َو َع ُد َّوكُ ْم َو�آ ََخرِ َ
ِفي َ�سب ِ
ون 
ِيل الل َِّه ُي َو َّف ِ�إل َْيكُ ْم َو َ�أ ْن ُت ْم اَل ُت ْظل َُم َ

(الأ نفال)60:

قال ر�سول اهلل(« :)من تعلم الرمي ثم تركه فقد ع�صاني»
قال (« :)ارموا بنو � إ�سماعيل ،ف� إن �أباكم كان رامياً ،ارموا و�أنا
مع بني فالن
ف�أم�سك الفريقين ب�أيديهم ،فقال ر�سول اهلل ( :)مالكم ال
ترمون؟ قالوا :كيف نرمي و�أنتم معهم؟ فقال النبي ( )ارموا ف�أنا معكم
كلكم».
قال ر�سول اهلل (« :)من ترك الرمي بعد ما علمه ف�إنما هي نعمة
جحدها»
التدريب :عملية متوا�صلة ال تتوقف عند مرحلة معينة �أو م�ستوى
معين ،لأ نها تواكب حداثة الع�صر ومتطلباته و� إ�صرار �أ�صحاب الم�شاريع
والأ هداف ال�سامية على تطوير �أدائهم وت�صويب �أخطائهم للو�صول � إلى
�أهدافهم.
عندما نتكلم عن التدريب ن�ضع في ح�سابنا �أننا �أمام عمل طويل جادٍ
و�شاق ،ال يتم هذا العمل بنجاح � إال عبر برامج تنظم هذا العمل وتراعي
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م�ستوياته ومراحله دون تداخل وع�شوائية في العمل.
ال يوجد بناء ع�سكري قتالي ناجح دون االهتمام بالتدريب اليومي
المبرمج والهادف ,وال يمكن مواجهة عدو مدجج بال�سالح وله تاريخ طويل
في خو�ض الحروب ,دون تدريب جيد وا�ستعداد قتالي عالٍ وقوة محققة.
علينا تدريب مقاتلين يقدمون على الخطر ب�شجاعة ,وعندهم
القدرة على الفعل.
فالتدريب و�سيلة تحقق الكفاءة للمقاتلين في القتال ,والقوات
الع�سكرية الماهرة المدربة جيد ًا تقوم بجميع الأ عمال الع�سكرية.
الإن�سان هو العن�صر الحا�سم في بناء الكفاءة القتالية للقوات
الع�سكرية وفي قدرتها على �أداء مهامها في ال�سلم والحرب( ,ال يوجد
وحدة رديئة بل قائد رديء).
التدريب هو جزء من التجهيز واال�ستعداد للحرب وهو �أي�ض ًا جزء
�أ�سا�سي في تحقيق الن�صر ،وهو يبد أ� بطاعة اهلل وال ينتهي بالأ خذ ب�أ�سباب
القوة« ,عن عمر ر�ضي اهلل عنه �أنه قال» واهلل � إني ال �أخ�شى عليكم العدو
عَ دده وال عُ دده ،ولكني �أخ�شى عليكم من مع�صية اهلل ،ف�إن ع�صيتم اهلل
فقد ت�ساويتم معهم بالمع�صية فوكلكم اهلل � إلى قوتكم».
عملية الحرب هامة جد ًا في التدريب لأ نها تطور المهارات وت�ساعد
على التخطيط وتمنحك فر�صة التعرف على مخططات وتكتيكات مختلفة،
وتحديد �أدوار الأ فراد وواجباتهم ،تقويم الأ �سلحة�(.سان �أتزو).

(2

� 20سان �أتزو (:حوالي  330 – 400قبل الميالد ) قائد ع�سكري و كاتب �صيني من �أ�شهر
من كتب في الحرب له كتاب با�سم » فن الحرب ».
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�أوالً� -أهمية التدريب
	-1التدريب الجيد والعقيدة القتالية ت�ساهمان في �صنع مقاتل قوي.
	-2التدريب مهم للجيو�ش مثل �أهمية التعليم في حياة النا�س.
	-3التعرف على حاجات واهتمامات المتدرب وعالج �شكواه الدائمة.
 -4مدى مطابقة حاجات المتدرب مع قناعاته ومبادئه .هل المتدرب
�أناني؟ متطلب؟ يميل للم�شاركة؟ ال يميل للم�شاركة؟ متوا�ضع؟ ملتزم؟
مبدئي؟
 -5مدى جدية المتدرب وحر�صه على الم�شاركة وااللتزام واال�ستمرار في
العمل.
 -6تعريف المقاتل على ال�ضوابط الع�سكرية وتدريبه عليها.
	-7التدريب جزء هام من حياة المقاتل يرافقه ويالزمه دون انقطاع.
	-8المقاتل المدرّب تدريب ًا كام ًال تكون لديه حياة مفيدة �أطول ويتحمل
ال�ضغوط ب�شكل �أف�ضل ,وي�ستطيع تحمل ال�ضجر والملل مثلما يتحمل
العمل ،وي�ستطيع �أن يقدم مثا ًال جيد ًا في �أعمال الهجوم �أو الدفاع لأ ن
هذه الأ عمال مهنته.
	-9التدريب يقلل خ�سائر المقاتلين في الأ رواح والمعدات في الحرب.
-10

يجعل المقاتلين على درجة عالية من اال�ستعداد للقتال الفوري،

وبم�ستوى عالٍ من الكفاءة في �أية لحظة وتحت كل الظروف.
-11

يوفر الكفاءة القتالية العالية للمقاتلين والقادة.

ثانياً � -أهداف التدريب:
	-1التدريب هو المكمل العملي للتعليم النظري ،يقلب المعرفة � إلى � إتقان
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العمل.
 -2زيادة المعلومات الع�سكرية عند المقاتل ،والتعرف على الأ �سلحة
والتكتيكات القتالية.
	-3التعرف على نقاط ال�ضعف عند المقاتلين.
 -4تعلم ال�صبر والجلد والمثابرة وقوة التحمل.
	-5امتالك الخبرات والتعامل مع كافة �أنواع الأ �سلحة المتاحة.
 -6محاكاة الحروب والمعارك عبر تمرينات ومناورات �أمر هام و�ضروري
للت�شكيل وتطوير المهارات والقدرات.
 -7رفع اال�ستعداد القتالي � إلى �أعلى الدرجات.
 � -8إتقان �سرعة الأ داء يتطلب تكرار ًا م�ستمراً.
	-9اكت�ساب المهارات القتالية.
-10

� إعادة الت�أهيل :تدريب المقاتل على مهارات وتقنيات العمل الذي

�سيقوم به ح�سب احتياجات الت�شكيالت والوحدات.
-11

فرز المقاتل � إلى الت�شكيالت المنا�سبة له ح�سب ا�ستمارة تقييم

المدربين.
	-12التدريب على ال�سالح ب�أف�ضل الطرق و�أي�سرها من خالل الآتي:
 ما هو ال�سالح الأ ف�ضل المالئم لنا ،والذي يحقق لنا الن�صر؟ ما هي الطريقة الأ ف�ضل ال�ستخدام ال�سالح المطلوب؟ اختيار �أف�ضل المقاتلين المنا�سبين لهذا ال�سالح.مالحظة :التدريب هو �أحد �أهم المقايي�س الدالة على اال�ستعداد
الجيد والجهوزية القتالية ،وال�سعي المتالك القوة.
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ثالثاً – �أهمية الحاجة التدريبية:
احتياجات المتدربين م�س�ألة في غاية الأ همية وعلينا �أن نعمل على
تلبيتها وفق �ضوابط وو�سائل تعليمية م�صممة من خالل التعرف على
حاجات المتدرب ولهذه الحاجات �أهمية نذكرها:
	-1المعرفة الدقيقة بالدورة المنا�سبة للمقاتل.
 -2تحديد الم�سار التدريبي الذي �سيخ�ضع له المقاتل منذ بداية العمل
لت�أهيله.
 -3مالئمة حاجات التنظيم مع رغبات المقاتل.
 -4معالجة العيوب والأ خطاء والق�صور عبر الدورات الهادفة.
 -5تحديد ما هو موجود وما هو مطلوب (�أي ما نريد تحقيقه من
�أهداف).
 -6مالئمة حاجات الت�شكيالت والوحدات والمجموعات مع حاجات
المقاتل.
رابعاً  -برامج التدريب:
• البرامج :هي المواد التدريبية المعدة والمختارة بعناية وبما
ينا�سب المقاتلين لرفع م�ستوياتهم التدريبية في كافة المجاالت التي
�سنحددها بالآتي:
 -1برنامج للتدريب البدني:
يتم فيه التركيز على المهارات ،الحركة الج�سمية والفنية ,لبناء
ج�سم قوي ومرن قاد ٍر على تحمل ال�صعاب.
 -2برامج التدريب الع�سكري:
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التدريب على الأ �سلحة ،المعدات الع�سكرية ،تنمية القدرات العقلية
المرتبطة بالعلوم الع�سكرية والفنون التكتيكية.
 -3برامج تعبوية:
توجيه معنوي� ،ضبط ،ربط ،رفع الروح المعنوية لدى المقاتلين
(خلق ظروف مالئمة لظروف المعركة من خالل «المناورات»).
• �أهمية البرامج التدريبية:
 .1تنظيم العمل.
 .2تحديد الأ دوار.
 .3تحديد نقطة االنطالق من نقطة ما هو موجود وما هو مطلوب.
 .4تحديد الأ زمنة النجاز الم�شروعات التدريبية.
 .5تقييم االنجاز لمطابقة ما تم العمل عليه وتنفيذه وما لم يتم العمل
عليه.
 .6تحديد االحتياجات المطلوبة و� إيجاد الحلول لها.
خام�ساً  -مراحل التدريب:
تمر المراحل التدريبية في اختيار المتدربين عبر الطرق الآتية:
�أوالً :لجان الفرز والتقييم وعملها
 مطلوب اختيارهم من الكوادر المتخ�ص�صة العدول� ،أ�صحابالخبرة والتجربة ال يت�أثرون بقرابة ،ن�سب� ،صداقة ،لبا�س معين ،منظر،
خلفية اجتماعية �أو ثقافية.
	الحذر من تقييم المقاتلين والكوادر القيادية بناء على الحد�سفقط ،التقييم يجب �أن ي�ستند على معلومات دقيقة عن ال�شخ�ص ،واختبارات
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عملية يمر بها الكادر.
 فالخبرة ثمينة والحكمة ونظرة الخبير الع�سكري ال�سريعة الحاذقةلها قيمة في االختيار ,و� إجراءات اتخاذ القرارات الخا�صة بالأ فراد
والكوادر.
	اعتماد ال�سيرة الذاتية وتقييمات الم�شرفين والم�س�ؤولين عنالمر�شح كبيانات ي�ؤخذ بها في عملية التقييم.
	اعتماد معايير خا�صة متفق عليها مع القيادة في تحديد العنا�صرالمطلوب تر�شيحها للدورات.
ثانياً :التر�شيح
يتم اختيار المتدرب عبر لجان فرز خا�صة تر�شحه للتدريب ح�سب
المعايير المنا�سبة فيتم قبوله في المرحلة الأ ولى من التدريب (التدريب
الأ �سا�سي).
ثالثاً :التمهيد (التدريب الأ �سا�سي)
ي�شمل دورات للمنت�سبين الجدد ويكون م�ستوى هذه الدورات
الع�سكرية �أقل من الم�ستويات الأ على منها وت�شمل:
 .1دورة ع�سكرية.
 .2دورة دفاع عن النف�س.
رابعاً :الت�أهيل
ت�شمل دورات الت�أهيل على الأ تي:
 -1دورة الدفاع عن النف�س.
 -2دورات ع�سكرية ذات م�ستوى �أعلى من دورات المرحلة
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التمهيدية.
خام�س ُا دورات تخ�ص�صية.
�ساد�س ًا دورات الم�ستويات الأ على.
�سابع ًا دورات التوجيه المعنوي:
ت�شمل محا�ضرات ،ندوات ،ن�شرات ،تعزيز القدرات ،وتقدم كل
جديد على كافة الم�ستويات وهذه الن�شاطات تتم عبر �آلية تحددها الجهة
المخت�صة.
مالحظة :يتم التو�ضيح والتف�صيل لهذه الدورات عبر ق�سم التدريب
في وحدة العمليات لل�سرايا.
�ساد�ساً  -الدورة:
• تعريف :هي مكان وزمان تنفيذ البرامج التدريبية على عدد
من المقاتلين.
• �أهمية الدورة:
 -1ت�ساهم ب�شكل كبير في تح�سين قدراتنا الج�سمية والعقلية:
 الج�سمية :بالتمرين والريا�ضة والحركات القتالية. العقلية :من خالل تح�صيل المعلومات الع�سكرية عبر هذهالدورات.
	-2الدورات ت�ساهم �أكثر في التعرف على �سلوكيات وطباع وقناعات
الأ فراد.
 -3تلبي الكثير من حاجات المتدربين (النف�سية ,العقلية ,االجتماعية
والع�سكرية)
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 -4ت�ساهم الدورات في تقييم �أداء ومهارات وكفاءات المتدربين.
 -5ت�سهل عملية الفرز على الت�شكيالت والوحدات.
 -6تعزز روح عمل الفريق وت�ؤكد عليه ،وتحارب ال�سلوك والممار�سات
الفردية.
• �سلبيات:
تك�شف الدورات عن الكثير من ال�سلبيات التي تظهر في �سلوك
المتدربين منها:
 -1وجود حاالت متذمرة متطلبة كثيرة ال�شكوى.
� -2ضعف الإرادة ونفاذ ال�صبر عند بع�ض المتدربين.
 -3ي�سعى بع�ضهم لتق�صير مدة الدورة �أو � إنهائها.
	-4المبالغة في �سوء التقدير والتقييم للمادة التدريبية والمدربين و�أحيان ًا
طريقة العي�ش.
	-5الم�ستوى التعليمي ال�ضعيف عند الأ فراد والذي ال ي�ؤهلهم ال�ستيعاب
الكثير من المعلومات الهامة.
	-6الم�شاكل ال�صحية التي ت�شكل عوائق في التدريب عند المتدرب.
 -7ت�صدر عن بع�ض المتدربين بع�ض ال�سلبيات كالفو�ضى والم�شاك�سة
و� إثارة الفتن وعدم االن�ضباط.
• العالج:
	-1االختيار الجيد للعنا�صر.
 � -2إعطاء ال�صفات الأ خالقية �أولوية في التر�شح للدورات وخا�صة الدورات
الخارجية.
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	-3التدقيق الأ مني لكل المتدربين.
	-4اختيار ذوي القدرات البدنية والذهنية الجيدة ,و� إعطا�ؤهم الأ ولوية في
التر�شح للتدريب.
	-5االبتعاد عن ذوي الم�شاكل و�أ�صحاب الحاجات المبالغ
بها(المتطلبين).
 � -6إخ�ضاع المر�شحين للتدريب لدورات تمهيدية قبل تر�شيحهم لدورات
�أكثر �أهمية وتخ�ص�صية.
	-7االهتمام بالتثقيف الديني والحركي عند الإخوة جميعاً ,وتعزيز المبادئ
والقناعات في نفو�س الإخوة (المبادئ ت�ساهم في معالجة الكثير من
ال�سلبيات كالتردد والخوف ونفوذ ال�صبر ,وتحث �أ�صحابها على ال�صبر
وال�صمود والنجاح).
 � -8إعطاء الأ ولوية للإ خوة المتعلمين و�أ�صحاب اللياقة البدنية العالية.
�أخيراً:
هناك الكثير من المتدربين الذين يتحلون بقدر من الم�صداقية
واالنتماء وااللتزام الديني والخلقي ،ه�ؤالء المتدربون الجيدون من �أبرز
العنا�صر التي تعطينا التفا�ؤل والأ مل والثقة ،لأ نهم يثبتون على الدوام ب�أنهم
الأ ف�ضل والأ جدر في المعاملة وال�سلوك وال�صفات الحميدة ,فتجدهم
�صابرين مثابرين من�ضبطين ،غير ثرثارين ،حري�صين على الم�صلحة
العامة ,مهتمين بدوراتهم وبتح�صيلهم العلمي والتدريبي ،حق ًا � إنهم
رائعون ي�ستحقون االهتمام والتقدير ومنحهم �أف�ضل الفر�ص للو�صول � إلى
�أف�ضل المراتب.
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�أمثال ه�ؤالء الأ خوة ي�ساهمون ببناء م�شروع حقيقي ا�سمه �سرايا
القد�س ،مطلوب التركيز عليهم في البناء واال�ستقطاب ،والتقلي�ص
التدريجي من الفئات ال�سلبية.
�سابعاً  -الدفاع عن النف�س:
رغبنا في �أن نولي هذا التخ�ص�ص اهتمام ًا خا�ص ًا لما له من الأ همية
بمكان.ف�إغفال الدفاع عن النف�س في تدريبنا ودوراتنا يحرم مقاتلينا من
اال�ستفادة العظيمة من فنون قتالية هامة تبعث الروح والثقة وال�صالبة في
�أج�ساد ونفو�س مقاتلينا ,عالوة على كون هذه الفنون متوفرة ومن ال�سهل
الح�صول عليها وتعلمها.
يجب �أن ي�أخذ هذا الفن القتالي حقه من االهتمام ويتم و�ضعه في
�صلب برامجنا التدريبية كمعيار وم�ستوى مطلوب من كل �أبناء ال�سرايا.
فالدفاع عن النف�س هو التدريب على التعامل مع المواقف الم�ضطربة,
حيث يكون هناك العديد من المهاجمين �أو �أن ي�ضطر المقاتل � إلى التعامل
مع خ�صمه بين المدنيين �أو للقفز على الأ ر�ض� ،أو اال�شتباك مع �أ�شخا�ص
م�سلحين.
على المقاتل التدريب على كيفية الجمع وب�سرعة وعلى الرمي
بالم�سد�س والر�شا�ش بدقة وبحركات تكتيكية ،ويعدد من �أ�ساليب القتال
دون �سالح.
هذا التدريب ،يجب �أن ال ينظر له ك�أنه حركات روتينية �أو �سهلة،
فتعلم حمل ال�سكين بال�شكل ال�صحيح يحتاج � إلى عدد كبير من ال�ساعات
للممار�سة والتدريب ،ففي بع�ض التدريبات بالقوات الخا�صة مث ًال نجد �أن
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المتدرب يحتاج � إلى � 2400ساعة � إعادة حركة ا�ستخدام ال�سكين ب�شكل
�صحيح ،مقرون مع التدريبات الواقعية بحيث تتحول � إلى �آلية عملية تتم
بالبديهة ،وتمكن المقاتل من قتل جندي معادٍ ب�شكل �صامت ،ال�سكين
جزء مهم للغاية من معدات المقاتل ,ففي الميدان تفيده ال�سكين في حفر
الحفر ،فتح معلبات ،قطع �أخ�شاب.
ن�ضيف � :إن ال�سكين تمكن م�ستخدمها من توجيه �ضربة للعدو �أ�سرع
و�أجدى من الر�صا�صة وخا�صة � إذا كان خ�صمك في حال من القرب �أو
االحتكاك بك بحيث يحاول القب�ض عليك.
فنون الدفاع عن النف�س ت�شمل التعلم على ال�سكين ،الع�صا،
ال�ساطور ....،الحبل (كمخنق).
�أهمية تدريب الدفاع عن النف�س.
 -1تعلم فنون القتال والدفاع عن النف�س تك�سب المقاتل الثقة بالنف�س
والجر�أة المطلقة و�سرعة اتخاذ القرار بالحركة.
 � -2إن الأ يدي والأ رجل ت�صلح في كل مكان.
 -3يجب �أن يتعلم المقاتل الرغبة بالقتال بالأ يدي والإقدام بمهارة عالية
ورباط ج�أ�ش.
 -4نُعوّد مقاتلينا على القتال لك�سب المعركة في �أي وقت ولإعداد المقاتلين
كي يت�أقلمون وي�صبحون قادرين على مجابهة ما هو غير متوقع في كل
الأ وقات .فاعتياد المقاتل على القتال دون �سالح ي�ؤهله على مواجهة
مواقف قتال حقيقية بكل ثقة وتكيف وموائمة.
	-5التدريب على فنون القتال ي�ؤهل المقاتل لتعلّم مهارات دقيقة وفعّالة
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ت�ساعده في تجنب الوقوع في مواقف حرجة �أو قاتلة ،ك�أن يتعلم الهروب
من قيد الأ �سر ،ا�ستخدام الأ يدي والأ رجل لمواجهة مهاجم ي�ستخدم
ال�سالح �أو ال�سكين �أو الع�صا.
�أ�شكال التدريب على الفنون القتالية:
 -1درو�س ت�ضاف � إلى الدورات.
 -2دورات خا�صة.
	-3النوادي الريا�ضية :فتعلم � إحدى الفنون القتالية ي�ساعد في ت�أ�سي�س
مقاتل ت�أ�سي�س ًا جيد ًا وقوياً ،وتعطيه ثقة عالية بنف�سه وقدراته ,ففي بع�ض
الفنون �أ�ساليب قتالية قوية تمكن المقاتل من ا�ستخدام الأ يدي والأ رجل
وبع�ض الأ �سلحة الحادة والأ �سلحة المرتجلة من �سكين ،ع�صا ،حبل...
بمهارة
مالحظة :علينا اعتماد هذا التدريب �ضمن برامج التدريب والت�أهيل
لي�صبح معيار ًا هام ًا يتم فيه قبول �أبناء ال�سرايا داخل الت�شكيالت والوحدات
والمجموعات الع�سكرية.
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ال�شرط الثالث المعنويات
يما ًنا
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يم(�ِ )174إ َّن َما َذ ِلكُ ُم
ان الل َِّه َوالل َُّه ذُو َف ْ�ض ٍل َع ِظ ٍ
وء َوا َّت َب ُعوا رِ ْ�ض َو َ
َي ْم َ�س ْ�س ُه ْم ُ�س ٌ
وه ْم َو َخا ُف ِ
ين( )175
َّ
ال�ش ْي َط ُ
ان ُي َخ ِّو ُف �أ َْو ِل َي َاء ُه َفلاَ َت َخا ُف ُ
ون ِ�إ ْن كُ ْن ُت ْم ُم ْ ؤ� ِم ِن َ

(�آل عمران)175 - 173 :

� إن مبادئ الإ�سالم هي التي ترفع المعنويات وتجعل من الم�ؤمنين
رجا ًال ال يقهرون ,فالنف�س الب�شرية هي �أغلى ما يملكه الإن�سان ومن
الم�ستحيل �أن ي�ضحي بها دون اعتقاد ومبادئ وقيم تعطي للنف�س قيمة
ودور ًا وتحفزه على الت�ضحية بماله ونف�سه من �أجل هدف �أكبر قيمة.
عن �أبي بكر ( )عنه قال«:ال يدع �أحد منكم الجهاد في �سبيل
اهلل ،ف�إنه ال يدعه قوم � إال �ضربهم اهلل بالذل»
«� إنني �أعتبر الروح المعنوية �أعظم عامل بل هي العامل الوحيد في
الحرب» وبالرغم من عدم � إيمان كثير من المدار�س الع�سكرية ب�أنه العامل
الوحيد � ,إال �أن العامل المادي والمعنوي مترابطان ترابط ًا كامالً ,فما قيمة
�سالح حديث بيد جندي ال ي�ؤمن بالق�ضية التي يحارب من �أجلها �أو ال يثق
ثقة كاملة بالقيادة التي توجهه .الجنرال مونتغمري.(2
 21الجنرال مونتغمري :قائد ع�سكري بريطاني �أحد �أبرز قادة الحلفاء في الحرب
العالمية الثانية ,معركة العلمين في م�صر من �أ�شهر المعارك التي قادها و انت�صر فيها
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العامل المعنوي في الحرب �أكثر �أهمية من العامل المادي بن�سبة
ثالثة � إلى واحد.
لأ ن القوى المعنوية هي القوى الوحيدة التي ت�سمح باجتياز هذه
كاف لمنحها الأ ولوية في الحرب.
الم�سافة ،وهذا ٍ
عن عبد اهلل بن رواحة ( )في غزوة م�ؤتة قال �« :إننا لم نقاتل
يوم ًا بكثرة العدد والعدة و� إنما بما �أكرمنا اهلل بهذا الدين».
الحرب مجال الجهد والأ لم البدني ،وعلى من ي�شاء المقاومة
وال�صمود فيها �أن يملك نوع ًا من القوة البدنية والمعنوية ،و�سواء �أكانت
هذه القوة طبيعية �أو مكت�سبة فهي تجعل المرء قادر ًا على تحمل الأ لم.
ا�ستعادة التوازن المعنوي لجي�ش تعر�ض للهزيمة كفيلة ب�إعادته � إلى
المعركة وك�سبها وحيازة الن�صر وعليه يجب �أن ال نقلل من �أهمية الجانب
المعنوي.
الطموح يحفز القادة والجند لتحقيق الن�صر ،وال يعقل وجود قائدٍ
ع�سكريٍ كبيرٍ بال طموح ،وهل يعقل وجود قائد بال طموح؟
القلب الإن�ساني هو نقطه انطالق كل �شيء في الحرب ،ع�صب
الحرب هو الجندي ولي�س �أحدً �سواه.
«من العوامل التي جعلت العرب قوم ًا ال يقهرون �شجاعتُهم و� إقدامُهم
وح�شدهم لقواتهم» القائد مونتجمري.
� إن المعنويات هي م�س�ألة قيادية �أكثر من كونها ق�ضية فردية
�شخ�صية ،وهي من واجبات القيادة على جميع الم�ستويات ،وم�س�ؤولياتها في
على الجي�ش الأ لماني بقيادة رومل » ثعلب ال�صحراء ».
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كافة ال�صعد ،كل �شيء له ت�أثير مبا�شر على المعنويات :الطعام ،اللبا�س،
المنامة ،التدريب� ،سلوك القادة ,نمط الحياة ,الجندية اليومية.
كن �شجاع ًا ذكي ًا في خططك ،كن قوي ًا وعنيد ًا وم�صمم ًا في التنفيذ
و� إذا �ساءت الأ مور �صمّمْ على الموت مع الحفاظ على ال�شرف».
تعريف الروح المعنوية:
هي حالة نف�سية داخلية تنطوي على ال�شعور الذاتي من قبل كل فرد
من �أفراد الجماعة ب�أهمية الجماعة التي ينتمي � إليها والأ هداف التي ت�سعى
� إلى تحقيقها ،ومدى الحاجة � إلى العمل لمواجهة كافة التحديات التي تحول
دون تحقيق الأ هداف �أو تلك التي تهدد كيان الجماعة �أو تما�سكها.
هي مجموع ال�صفات والأ �سباب التي تت�ضافر لتجعل من الجندي
مقات ًال مدرب ًا منقاد ًا � إلى �أ�س�س ال�ضبط مطيع ًا با�س ًال �صبوراً.
� -1أهمية المعنويات:
 -1ت�ساهم المعنويات في تما�سك الجماعة ووحدتها ,وتعزيز الوالء واالنتماء
للجماعة.
 -2زيادة ثقة الأ فراد ب�أنف�سهم وب�أهمية الدور الذي يقومون به وهذا يزيد
من دافعهم في تحقيق �أهداف الجماعة.
 -3زيادة م�ستوى الوئام والوفاق واالن�سجام بين �أع�ضاء الجماعة ,وهذا
يعزز �سيادة روح الفريق الواحد.
 -4تبديد م�شاعر الخوف والقلق والعزلة واالغتراب لدى �أفراد الجماعة.
 -5توليد م�شاعر الثقة بين �أع�ضاء الجماعة والقائد.
� -6شعور كل فرد بالم�س�ؤولية حول ما يواجه الجماعة من مخاطر وم�صاعب
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�أو �أية م�صادر تهديد محتملة.
 -7قيمة القيادة وعدد المقاتلين وتدريبهم وقوة الأ �سلحة ووفرتها ال ت�شكل
كل �شيء في الحرب ،كل هذه ال�صفات ال تعد �شيئ ًا � إذا لم تبث القيم
المعنوية فيها الروح.
	-8القتال �صراع معنوي �أ�سا�س ًا والأ �سلحة ال حياة فيها � إذا لم ي�ستخدمها
رجال من لحم ودم بقوتهم و�ضعفهم مهما كانت القوى المادية كبيرة,
ف� إنها ال تحقق �أبد ًا التدمير الكامل للخ�صم ،ال يهزم الطرف الذي تكبد
الخ�سائر في الرجال والعتاد � ،إنما يغلب من تحطمت معنوياته قبل
الآخر.
 -9علينا �أن نُعير ال�صالبة المعنوية اهتمام ًا �أكبر بعيد ًا عن القوى
الع�ضلية ,ونهتم بالقوة الع�ضلية لتتجاوز م�شاق العمل اليومي فالتربية
البدنية المتوازنة غير الأ لعاب التناف�سية ،ف�سوء حالة المقاتل البدنية
ت�ؤثر على نف�سيته ،ال يذهب النا�س � إلى الحرب ليموتوا � ،إنهم يذهبون
دوم ًا ليقهروا الخ�صم.
	-10المعنويات عن�صر حا�سم من عنا�صر الن�صر ،وهي ذات قيمة
عند القادة الإ�ستراتيجيين عبر التاريخ ،و�أجمع القادة على القول ب�أن
المعنوية مرتبطة بالدرجة الأ ولى وقبل كل �شيء ،بالأ هداف ال�سيا�سية
للحرب� ،أي بالقيم التي يجري القتال من �أجلها.
 -2العقيدة الجهادية:
عقيدة ثابتة م�ستقرة را�سخة وفيها �شرف المق�صد ،ال �أحد ي�ستطيع
� إلغاءها �أو اال�ستغناء عنها ،ال يوجد في �أي عامل من العوامل الإن�سانية �أث ٌر
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�أقوى من الدين ،ال يوجد ما ي�ضاهي هذه العقيدة من ع�صبية وطنية وعُ رف
و�أخالق وقوانين.
العقيدة الجهادية هي التي تحرك المقاتل بدافع ذاتي � إلى اال�ستب�سال
في القتال والت�صميم على تحقيق الهدف.
العقيدة الجهادية عقيدة الجهاد في �سبيل اهلل تتناول �شخ�صية
المجاهد وتكوينه النف�سي والوجداني و�سلوكه االجتماعي ,وتنمي فيه
االتجاهات النف�سية الإيجابية وتحركه ذاتي ًا نحو اال�ستب�سال في القتال
و� إعالء كلمة اهلل.
مقولة لأ حد الع�سكريين الغربيين «نحن نحب الأ عداء � إن لم نكن
نتحلى بال�شعور الديني»
هذه مقولة هامة يجب �أن نتوقف عندها ,القائل يريد �أن يثبت حقيقة
�أن ال�صراع الذي يخلو من ال�شعور الديني هو �صرا ٌع خا�ض ٌع لتقلب م�شاعر
الحب والكره ,ولت�أكيد هذا القول نقول � إن الكثير من الأ طراف المت�صارعة
في منطقتنا العربية و�صلت في نهايات �صراعها � إلى هذه الحقيقة التي
تحولت فيها الم�شاعر العدوانية � إلى م�شاعر المحبة وال�صداقة وو�ضعت
م�صالح العدو في مرتبة تقدم على م�صالح وحقوق �أبناء �أمتنا ,وما حدث
في اتفاق �أو�سلو – اتفاقية وادي عربة – اتفاقية كامب ديفيد ...الخ �أكبر
دليل على ذلك.
هنا نحن ن�ؤكد على �أهمية ال�شعور الديني فنقول� :أن جوهر �صراعنا
مع الأ عداء م�ستم ٌد من عقائدنا الدينية و� إيماننا بعدالة ق�ضايانا وا�سترداد
حقوقنا ,ولي�س طلب ًا للطموح وتحقيق ًا للم�صالح.
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تعريف العقيدة الجهادية:
هي مُثل عُ ليا ي�ؤمن بها الإن�سان في�ضحي من �أجلها بالمال والنف�س،
لأ نها �أغلى من الأ موال والأ نف�س.
ثانياً � -أهداف التوجيه العقائدي:
� -1صناعة مقاتل �شجاع ومن�ضبط
	-2القدرة على تحمل الم�شاق والحرمان.
	-3التم�سك بالحق وعدم التفريط ب�شبر من الأ ر�ض.
	-4الإيمان بالعقيدة الجهادية والتفاني من �أجلها.
	-5االعتقاد الرا�سخ بالقدر وحتمية الموت واال�ستعداد له.
 � -6إعداد مقاتل يقاتل بذكاء وبراعة وحيطة و�ضراوة ويتفوق على
خ�صمه.
 � -7إعداد مقاتل يتمتع بال�صبر وال�صمود وقوة الجلد واحتمال البرد
والجوع ،كما ويكون با�ستطاعته �أن ي�ستغني ب�سرعة و�سهولة عن كثير من
الأ �شياء التي تعتبر �ضرورية ل�سواه.
 � -8إعداد مقاتل مطيع غير متذمر ومتردد قاد ٍر على القيام بمهامه بكل
ر�ض ًا وطاعةً.
من�ضبط مت�سلحٍ قويٍ بالإيمان والثقة العالية بوعد اهلل لنا
ٍ
 � -9إعداد مقاتل
بالن�صر.
ثالثاً� :آثار العقيدة في نفو�س المقاتلين:
 -1تحرير المقاتلين من الخوف من الموت وانق�ضاء الأ جل

ان ِل َن ْف ٍ
الد ْن َيا
�س �أ َْن َت ُم َ
اب ُّ
و َما كَ َ
وت ِ�إ اَّل ِب ِ إ�ذ ِْن الل َِّه ِك َت ًابا ُم َ ؤ� َّجلاً َو َم ْن ُيرِ ْد َث َو َ
َ
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اب ْ َآ
ين
ال ِخ َر ِة ُن ْ ؤ� ِت ِه ِم ْن َها َو َ�س َن ْجزِ ي َّ
ُن ْ ؤ� ِت ِه ِم ْن َها َو َم ْن ُيرِ ْد َث َو َ
ال�ش ِاكرِ َ

(�آل عمران)145 :

 -2الحر�ص على ال�صالة �أثناء المعركة لأ نها و�سيلة من و�سائل الن�صر

ال�صلاَ َة َفل َْت ُق ْم َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َم َع َك َول َْي أ� ُْخذُوا
و ِ�إذَا كُ ْن َت ِفيهِ ْم َف َأ� َق ْم َت ل َُه ُم َّ
َ
�أ َْ�س ِل َح َت ُه ْم َف ِ إ�ذَا َ�س َج ُدوا َفل َْيكُ و ُنوا ِم ْن َو َرا ِئكُ ْم َول َْت أ� ِْت َطا ِئ َف ٌة �أ ُْخ َرى ل َْم ُي َ�صلُّوا
ُون َع ْن
ين كَ َف ُروا ل َْو َت ْغ ُفل َ
َفل ُْي َ�صلُّوا َم َع َك َول َْي أ� ُْخذُوا ِحذْ َر ُه ْم َو�أ َْ�س ِل َح َت ُه ْم َو َّد ال َِّذ َ
ُون َعلَيكُ م َمي َل ًة َو ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ان
اح َعل َْيكُ ْم ِ�إ ْن كَ َ
اح َد ًة َو اَل ُج َن َ
�أ َْ�سل َحتكُ ْم َو�أ َْمت َعتكُ ْم َف َيميل َ ْ ْ ْ
بِكُ ْم َ�أذًى ِم ْن َم َطرٍ �أ َْو كُ ْن ُت ْم َم ْر َ�ضى �أ َْن َت َ�ض ُعوا �أ َْ�س ِل َح َتكُ ْم َو ُخذُوا ِحذْ َركُ ْم ِ�إ َّن
ين َعذَ ًابا ُمهِ ي ًنا
الل ََّه �أ ََع َّد ِللْكَ ِافرِ َ

(�آل عمران)102 :

 -3تحرير المقاتلين من هَ مْ الرزق و�ضغط الفقر
َِ
ون
وع ُد َ
ال�س َم ِاء رِ ْز ُقكُ ْم َو َما ُت َ
وفي َّ

(الذاريات )22 :

 -4الإيمان الجازم والحا�سم بالق�ضاء والقدر

ٍ ِ
�أ َْي َن َما َتكُ و ُنوا َي أ� ِْت بِكُ م الل َُّه َج ِم ً ِ
ير 
ُ
يعا �إ َّن الل ََّه َعلَى كُ ِّل َ�ش ْيء َقد ٌ

(البقرة)148 :

 -5عقيدة ال ح�سابات فيها وال �أولويات �شخ�صية ،عقيدة �أهدافها �سامية
ال ت�سمح ل�صاحبها باتخاذ �أي قرار 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:
 القائد الذي ال يتحلى بالف�ضائل الدينية ال يكون مو�ضع � إعجابكثير من النا�س.
	العقيدة تجعل القائد كالكاهن ال يفكر في نف�سه وال في ماله وال في�أي م�آرب من �أمور الدنيا ،غير �أن ينت�صر في ميدان يح�سب �أنه فيه يحمي
الف�ضيلة.
رابعاُ � -أمرا�ض ت�صيب المقاتلين نتيجة الممار�سات الخاطئة في الأ داء
والعمل:
�أمرا�ض ت�صيب المقاتلين نتيجة ممار�سات خاطئة وبرامج �ضعيفة
و� إدارة قيادية فا�شلة �أو �ضغوطات المهنة نذكر منها:
�آ -الإحباط:
حالة انفعالية تترافق بنوع من التهديد والتوتر النف�سي يمر بها
المقاتل حين يدرك �أن هناك عوائق تحول دون � إ�شباع حاجاته ودوافعه �أو
عندما يتوقع وجود مثل هذه العوائق في الم�ستقبل.
�أ�سباب الإحباط:
 -1هناك �أ�سباب عقلية تتمثل في �ضعف قدرات الذكاء �أو القدرات العقلية
عند المقاتل تحول دون نجاحه في تنفيذ العديد من المهام .هذا الف�شل
يولد �شعور ًا بال�ضيق والنقمة والإحباط عند �صاحبه.
 -2عيوب �شخ�صية مثل الجبن ،التردد ،االنطواء ،العدوانية ،الأ نانية،
ال�شك ،الخجل� ،سرعة الت�أثير بالآخرين ،الميل � إلى �شعور العظمة �أو
اال�ضطهاد.
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	-3القيود ال�شديدة والتع�سف في المعاملة من قبل القيادة �أو المقاتلين
بع�ضهم مع بع�ض.
 -4حجب المراكز القيادية عن المقاتلين وح�صرها في فئات مقربة �أو
ا�ستحواذ القادة على المنا�صب والأ عمال الهامة وعدم ف�سح المجال
لتولي الآخرين هذه المهام والأ عمال.
 -5عدم توفر الإمكانات الالزمة للتدريب على المهام والمهارات
الع�سكرية.
 -6قطع الإمدادات واالت�صاالت عن المقاتلين �أثناء المعارك.
 -7وجود عوائق تمنع المقاتلين من المناورة والتحرك.
	-8ال�صراع بين الت�شكيالت والوحدات المتناف�سة على بع�ض االمتيازات.
	-9الف�شل في تحقيق بع�ض االنت�صارات وحدوث الهزائم المتكررة ب�سبب
نق�ص الإمكانات والمعدات الع�سكرية و�ضعف القيادة.
 -10تَدَ خُّ ل القيادة العليا في عمل وخطط مر�ؤو�سيهم ,وتجاهل وجهات
نظر القادة الميدانيين.
الآثار المترتبة على الإحباط:
	-1الإبداع والنجاح ,القائد الذي يواجه نق�ص ًا في المعدات والإمكانات قد
ي�شكل له هذا النق�ص دافع ًا عظيم ًا في � إيجاد تدابير و� إجراءات ت�ساعده
في التغلب على الم�شكلة.
	-2العدوانية ـ قد يُولّد هذا الإحباط �أفعا ًال و�سلوكيات �سلبية منفرة باتجاه
الزمالء �أو المر�ؤو�سين مثل :ال�ضرب ـ الأ لفاظ البذيئة ـ التك�سيرـ
التخريب في الموقع واال�ست�سالم والي�أ�س واال�ضطراب النف�سي.
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 -3تكرار الإحباط والف�شل ينتج عنه العجز والي�أ�س و�ضعف الثقة بالنف�س,
وال�شعور بالوحدة والعزلة واالكتئاب.
ب -النكو�ص:
قد ي�ؤدي الإحباط � إلى النكو�ص وهو نوع من االن�سحاب كو�سيلة
دفاعية يلج أ� � إليها الإن�سان في الكثير من حاالت الإحباط� ،أو ي�ؤدي النكو�ص
� إلى اللجوء � إلى �آليات تكيف غير منا�سبة مثل البكاء ،ال�صراخ ،الغيرة،
العناد.
جـ  -التبرير:
من �أجل حماية الذات من اللوم والت�أنيب والنقد الذاتي غالب ًا ما
يلج أ� المقاتل � إلى الحيلة محاو ًال تقديم �أ�سباب قد تبدو منطقية لت�سويغ مثل
هذه الحاالت ،هروب ًا من االعتراف بحقيقة الخط أ� والف�شل الذي وقع به،
ك�أن يبرر قائد الت�شكيل �أو الوحدة الف�شل الذي وقع فيه بنق�ص الإمكانات �أو
عدم تعاون �أفراد ت�شكيله �أو وحدته.
د -الإ�سقاط:
وهو � إ�ضفاء ال�صفات ال�سلبية الموجودة لدى الفرد على الآخرين،
ك�أن ت�صف الآخرين ب�صفات �سلبية تتميز �أنت بها ،على �سبيل المثال:
القائد �أو المقاتل المرت�شي تجده يتهم الآخرين بالر�شوة ،والمت�آمر ي�صف
الآخرين ب�أنهم مت�آمرون.
هناك بع�ض الم�شاكل والأ مرا�ض التي تن� أش� ب�سبب الحروب مثل
ع�صاب الحرب ،ك�أن ي�صاب المقاتل بالقلق ،المخاوف ،الحاالت اله�ستيرية،
ب�سبب �صدمة المعركة� ،صدمة القنبلة ،الق�صف الجوي ،الإ�صابات التي تقع
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مع زمالئه مثل القتل ،الجرح ،الأ �سر ـ انقطاع و�سائل االت�صاالت والدعم
والمواد الغذائية ،التغيب لفترة طويلة عن الأ هل ـ زيادة حدة ال�صراع لدى
المقاتلين من حيث الت�ضحية واال�ستمرار في المعركة �أو الهروب منها.
 زيادة الخوف والقلق لدى المقاتلين يترتب عليه فقدان القدرةعلى ال�سيطرة و�سرعة الغ�ضب� ،صعوبة التركيز والتذكر والفزع ال�شديد
الأ حالم المزعجة واالرتباك وفقد الحركة والتخ�شّ ب.
 � إ�ضطرابات نف�سية ج�سمية ت�ؤدي � إلى فقدان ال�شهية ،الغثيان،الإ�سهال� ،سرعة دقات القلب ،ا�ضطرابات التنف�س.
 هذا يتطلب عالج ًا لمواجهة هذه الم�شاكل وهذه العالجات يجب�أن تقدم عبر برامج تعبوية وتدريبية لتمكن المقاتلين من مواجهة كافة
هذه العيوب والأ مرا�ض وعدم الخ�ضوع لت�أثيرها ،فالإعداد المعنوي الجيد
المبني على الإيمان والعقيدة ال�سليمة هو الكفيل ب�أن يمكن �صاحبها من
مواجهة كل هذه الأ مرا�ض والم�شاكل والو�صول � إلى بر الأ مان ب�إذن اهلل.
خام�ساً  -بناء العقيدة الجهادية:
ت�ساهم عدة عنا�صر �أ�سا�سية في بناء عقيدة م�ؤمنة �صلبة متما�سكة
ومن �أهم هذه العنا�صر:
�أوالً :الطاعة

ا�صب ُِروا ِ�إ َّن
يحكُ ْم َو ْ
يعوا الل ََّه َو َر ُ�سول َُه َو اَل َت َنا َز ُعوا َف َت ْف َ�شلُوا َو َتذْ َه َب رِ ُ
و�أ َِط ُ
َ
ين
الل ََّه َم َع َّ
ال�صابِرِ َ

()46الأ نفال

قال �أن النبي (�( :)سباب الم�سلم ف�سوق ،وقتاله كفر).
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البخاري
عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما «عن النبي ( )قال( :من
حمل علينا ال�سالح فلي�س منا)».البخاري
عن �أبي هريرة ( :)عن النبي ( )قال« :من �أطاعني فقد
�أطاع اهلل ،ومن ع�صاني فقد ع�صى اهلل ،ومن يطع الأ مير فقد �أطاعني،
ومن يع�ص الأ مير فقد ع�صاني» البخاري
قال الإمام علي ((( )ال ر�أي لمن ال يطاع))
 رباط الجماعة هو رباط الإ�سالم ,والأ خوة �أخوة في اهلل ,الجميعمترابطون متما�سكون بالعروة الوثقى ال انف�صام لها ،فلوال هذا الرباط
لما كانت وحدة القيادة .فالم�سلم أ�ُمر بعدم نزع اليد من الطاعة �أو �شق
ع�صا الجماعة.
	الطاعة تتحقق ب�إح�سا�س المقاتل بالفخر والعزة والتقدير وال�شعور ب�أنهيملك هذه ال�صفات وعلى قادته التعامل معه وفق تلك الم�شاعر ب�أنه
عزيز النف�س ويجب تر�سيخ هذا التعامل ذلك التعامل بين المقاتل و
قائده ،من هنا تتحقق الطاعة المبنية على القناعة والإيمان.
 على القائد �أن يلطف �أ�سلوبه وينوعه من �أجل الح�صول على الطاعةواال�ست�سالم للأ وامر و�أن ي�ستخدم كل الأ �ساليب ال�سيا�سية اللبقة
والإقناع والمقارنة بين الأ فعال وال�صفات الجيدة وال�سيئة لينجح �أمام
جنوده.
 تحقيق روح الجماعة يحقق الطاعة فالطاعة والجماعة متالزمتانمتالحمتان.
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	الطاعة �أهم دعائم االن�ضباط ،ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالقيادة ل�صالحالجماعة.
 «نحن نعمل في جماعتنا بواجبنا وال نعمل بقناعتنا فقط» كل من يحاول �أن يخ�ضع الآخرين لتحقيق مجد ذاتي له على ح�سابالواجب العام فهو رجل غير �شريف وقائد �سيء ال يمكن �أن يُطاع
جيداً.
 ي�ستطيع القائد �أو الحزب �أو الجماعة فر�ض الطاعة و� إخ�ضاع الجماعةبالقوة اعتماد ًا على �أفكار معينة ,ولكن هذه الت�أثيرات الفكرية لن
ت�صمد و�سرعان ما تنتهي ,فالم�ؤثرات الدينية العقائدية هي التي تر�سخ
في النفو�س جذورها.
 مطلوب بذل كل الجهود لإجها�ض �أي عمل يفقد الجماعة توازنهاوتما�سكها مهما كان هذا العمل ،ع�صيان ،تمرد ,ان�شقاق ...الخ.
عدم االلتزام بالطاعة ي�ؤدي � إلى-:
�أوالً :تفكك الجماعة:
فعدم االلتزام بالطاعة ,مدخ ٌل للهوى والفرقة واالنحراف عن
الهدف ,هذا ي�سمح لمخالفي الجماعة ب�أن يحققوا �أهدافهم المتمثلة
بالآتي:
	-1ا�ستقطاب عنا�صر داخل الجماعة للعمل معهم.
 -2تفتيت الجماعة وخلق حالة من عدم االن�سجام بين �أفرادها و�ضرب
وحدة الجماعة.
 -3بلبلة الأ فكار وا�ضطرابها و� إيجاد حالة من االنق�سام بين �أبناء الجماعة
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حول �أفكارهم و�أهدافهم.
 -4فقدان ال�سيطرة والتحكم �أي �أن ت�صبح القيادة عاجزة وغير قادرة
على فر�ض هيبتها و�أوامرها على �أفراد الجماعة وف�صل القيادة عن
القاعدة.
بع�ض من �أبناء الجماعة ب�أعمال تخالف الأ وامر والمواثيق والعهود
 -5قيام ٍ
التي يتم�سك بها القائد وتلتزم بها الجماعة.
ثانياً� :أثر عدم االلتزام بالطاعة في �أوقات الخطر والتهديد:
عدم االلتزام بالطاعة �سي�ؤدي � إلى القيام ب�أعمال مخالفة وخا�صة
في �أوقات الخطر والتهديد مثل:
	-1التذمر ورف�ض الأ وامر والع�صيان.
	-2العزوف عن القتال واالكتفاء بت�أمين النف�س.
	-3التحري�ض على اال�ست�سالم وترك ال�سالح.
	-4الفرار من القتال.
 -5عدوى الهروب وترك المعركة قد ي�صيب عدد ًا كبير ًا من المقاتلين.
ثالثاُ النتائج المترتبة عن هروب المقاتلين وعدم االلتزام بالطاعة:
	-1الفو�ضى واالرتباك بين �صفوف المقاتلين.
 -2حرمان الجماعة من تحقيق �أي � إنجاز �أو ن�صر.
 -3عدم االلتزام بالطاعة ي�ؤدي � إلى حاالت هروب وان�سحابات غير منظمة
فيقع المقاتلون فري�سة للقتل ب�أعداد كبيرة.
 -4حتمية الخ�سارة والهزيمة وما يترتب عليها.
�أخيراً :المن�شقون عن الجماعة عندهم قابلية عالية لالن�شقاق على
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�أنف�سهم ,و�سرعة ت�شرذمهم� ,أمثال الخوارج والتكفيريين ,وكل من ي�ستهين
بدور وفعالية وت�أثير الجماعات وي�ضرب عر�ض الحائط بكل ذلك ,ويخرج
مغرد ًا خارج ال�سرب «لن ينال � إال مزيد ًا من ال�شقاق والفرقة له ولمن معه,
هذا من عِ بر الما�ضي و�سنن اهلل في خلقه».
علينا تح�صين الجماعات بمزيد من الوعي وتر�سيخ القيم الدينية
الو�سطية ال�سمحة بعيد ًا عن التع�صب وفر�ض الر�أي على ح�ساب �صوابية
الفهم والت�صور الديني ال�سليم.
غياب الطاعة يفرق الجماعة (�أكبر مثال على الخروج عن الطاعة
وتفرق الجماعة هو الردة بعد وفاة الر�سول ()
فال تبنى الجماعات والدول القوية بدون هذا المبد أ� الأ �سا�س
والحا�سم ,تعطي اليوم النظم الحديثة اهتمام ًا كبير ًا باالن�ضباط لما فيه
م�صلحة الفرد والجماعة وهذا مبعثٌ للطاعة وفطرة الإن�سان ال�سليمة.
ثانياً :االن�ضباط
كل ت�شكيلة ع�سكرية ت�سقط فري�سة الذعر ،فتفقد كل �صلة بال�ضبط
والنظام ،ومن ثم تتحول � إلى ما ي�شبه القطيع المرتعب الذي بال راع ،وما
من � إن�سان �سليم العقل �صحيح الفكر � إال ويتعر�ض للخوف لأ ول وهلة ،لكن
حا�صل االن�ضباط الجيد والمعنويات العالية ت�ساعد في ال�سيطرة على
الخوف فور الإح�سا�س به ،وذلك بفعل الم�شاعر النبيلة المكت�سبة ،م�شاعر
التفهم للواجب وال�شجاعة والوالء� ،أي�ض ًا ت�أثير �أحا�سي�س العز واالعتزاز
من قبل كل فرد تجاه وطنه ،ومن وحدته و�شخ�صه ،الخوف �شعور � إن�ساني
ي�شترك فيه الب�شر دون ا�ستثناء .وهو مالزم لغريزة حب البقاء ،والجندي
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الممتاز في الت�شكيلة الممتازة ومع ال�ضباط الممتازين ،ي�ستطيع التغلب كل
مرة على الخوف من الموت ب�أيدي العدو ،وذلك ب�ضرورة �أكثر خوف ًا على
نف�سه من �سوء ال�سمعة واالحتقار ،ومما قد تتعر�ض له الت�شكيلة الجماعية
من �أخطار �أو تجريح وانتقاد.
الخوف عدوى فتاكة ،و�أكثر ما ت�ؤثر هذه العدوى في حاالت يكون
المقاتل فيها منعز ًال نتيجة عملية التفاف �أو تطويق يقوم بها العدو �أو � إهمال
قيادته له كتركه في المعركة بدون �أي ات�صال ودعم.
االن�ضباط في حالتنا الجهادية يفر�ضه كل فرد على نف�سه ،طواعية
وباختياره ،وعندما يقوم االن�ضباط على مثل هذا الأ �سا�س ،ف�إن با�ستطاعة
كل محارب جهادي �أن يتفهم تمام ًا الأ �سباب التي تحمله على المقاتلة،
وعلى � إطاعة الر�ؤ�ساء ،وتنفيذ الأ وامر ،والتقيد بالنواهي والتعليمات ،هذا
االن�ضباط الجهادي م�صد ٌر عظي ٌم للطاقة ,والقدرة ,والحيوية ,والمعنوية
في قوات الحركة الجهادية ،وهو االن�ضباط الوحيد من نوعه ،الذي ي�ستطيع
بكل ت�أكيد تقييم عالقات القادة بالأ فراد على �أ�س�س �صالحة وروابط متينة
مثمرة.
فغر�س االن�ضباط في الت�شكيالت الع�سكرية لي�س �أمر ًا �سهالً ،لأ ن
االن�ضباط بحد ذاته ي�شكل عملية اجتماعية معقدة تنطوي على الطاعة
التلقائية و� إتباع ال�سلوك المنا�سب في ظل مختلف الظروف والحاالت.
يجب �أن يكون االن�ضباط جدير ًا باالعتماد على �أبناء �أي ت�شكيل
ع�سكري في �أي معركة مع عدم االرتباط بالمعاملة القا�سية ,فعلى العك�س
فمن الأ رجح �أن تدمر هذه المعاملة ت�شكي ًال ع�سكري ًا بد ًال من �أن ت�صنعه,
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من الممكن بث التعليمات والأ وامر ب�أ�سلوب معين ,المهم �أن هذه الأ �ساليب
تبث لدى المقاتل �شعور ًا عظيم ًا بالطاعة لقادته ،فال�شخ�ص الذي ي�شعر
بالواجب واالحترام نحو الآخرين هو ذلك ال�شخ�ص الذي ي�شعر باحترام
الآخرين لنف�سه ،فالعالقات تتطور وتتعاظم بتبادل الم�شاعر ال�صادقة بين
من يعمل بها.
• تعريف:
االن�ضباط هو حالة عقلية ومقدار من التدريب الذي يجعل الطاعة
وال�سلوك ال�سليم �أمور ًا غريزية لدى المقاتلين تحت مختلف الظروف.
�أو ًال � -أهمية االن�ضباط:
	-1االن�ضباط �أ�سا�س الجندية ومن دونه ال يكون المقاتل م�ؤهل للقتال،
االن�ضباط هو الطاعة والإخال�ص والتنفيذ لكل ما ي�صدر عن �أوامر
القيادة بال توان �أو تردد.
	-2االن�ضباط الع�سكري لم يعد في �صلب الجماعة كما كان �سابق ًا بل في
�صلب كل فرد.
	-3االن�ضباط �أ�صبح دافع ًا ذاتي ًا مبني ًا عن قناعة و� إيمان ولي�س على القهر
والطاعة الجبرية العمياء.
	-4االن�ضباط هو �أ�سا�س العدالة في المعاملة فالجندي ال يكترث ل�صرامة
القانون ،على �شرط �أن ي�سري القانون والنظام على الجميع بالعدل
والإن�صاف والم�ساواة وبالمنطق الذي يقبله العقل ال�سليم.
	-5االن�ضباط ي�ساهم في � إح�سا�س الجندي باالرتياح ،االرتياح لحالته
المادية خا�صة ،الإح�سا�س باالرتياح ي�أتي مح�ص ًال للعناية التي يتلقاها
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بالم�أكل ،الملب�س ،ال�سكن ،عناية طبية..
	-6االن�ضباط يعطي �أولوية الحترام كرامة من نكلفه بالقيام بمهمة �شريفة
مثل القتال ،القائد الذي يعطي الأ مر لجنده وهو يعلم �أن هذا الأ مر
يتعذر تنفيذه فهو قائد بائ�س.
	-7االن�ضباط يخ�ضع � إلى �أ�س�س وعموميات وقوانين و�أنظمة ,ال يطيع
الجندي في الجي�ش قائده لكنه يطيع واجبه ونداء الخدمة.
	-8التدريب الم�ستمر يحول االن�ضباط من عادة � إلى قناعة وممار�سة.
	-9االن�ضباط يفقد قيمته � إذا خ�ضع � إلى اال�ستبداد وفر�ض � إرادة الم�س�ؤول
على � إخوانه و� إذابة �شخ�صياتهم« ,العبد الذليل �صاحب النف�س ال�ضعيفة
ال يقاتل وال ينت�صر في الحرب ،الذي يقاتل هم الرجال الأ حرار
المن�ضبطون».
 -10االن�ضباط يميز الجماعات المتما�سكة القوية عن الجماعات الغوغائية،
�أو الفو�ضوية.
 -11االن�ضباط هو القوة المعنوية والمادية التي تحمل الإن�سان على التقيد
بالنظام من خالل الح�سنى والر�ضى واالختيار �أو الإكراه والق�سر,
فالق�صا�ص هو الوا�سطة الأ ولى لقيام االن�ضباط ،وقد ت�ساعد التربية
والمكاف�آت على التقليل من فر�ض اللجوء � إلى العقاب� ،أي � إلى الإكراه
ولكن ال يمكن �أن تحل مكانه ،و�أن ال تكون عذر ًا لال�ستغناء عنه.
 -12يجب �أن يكون االن�ضباط �صارماً ،و�أن يفر�ض الق�صا�ص ويطبق وفق
الأ نظمة والقوانين المرعية ،لكن بعدالة وبال تحيز �أو محاباة ،كل تهاون
في �ش�ؤون االن�ضباط هو حتم ًا � إخالل بالنظام وخطوة مبا�شرة في طريق
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� إف�ساده وتخريبه.
 -13االن�ضباط يقود � إلى االهتمام ب�سالمة المقاتل ال�شخ�صية والتي
تتطلب من قيادته �أن تر�سله � إلى المعركة مجهز ًا � إلى �أق�صى ما يمكن
من حظوظ الن�صر والبقاء على قيد الحياة.
ثانياً  -مبادئ غر�س االن�ضباط عند المقاتلين
 -1خلق االن�ضباط واالن�صياع واالمتثال لدى المقاتلين � إحدى الم�س�ؤوليات
الرئي�سية للقادة.
	-2التفاعل بين القادة والمر�ؤو�سين القائم على االحترام المتبادل والقيم
الأ خالقية �أحد العوامل الرئي�سية في خلق االن�ضباط لدى �أفراد
الت�شكيالت الع�سكرية.
 � -3إعطاء المقاتلين حقهم في ممار�سة الم�س�ؤولية وفق �ضوابط محددة،
ينمي ال�ضبط والربط لديهم.
	-4ا�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل الت�شجيع والتعزيز والمكاف�آت.
	-5ا�ستخدام العقاب عندما يتطلب الأ مر ذلك وال �سيما في حاالت التمرد
والع�صيان والفو�ضى.
	-6العمل على جعل االن�ضباط حالة تهي ؤ� و� إقناع داخلي ذاتي لدى المقاتلين
ولي�س مجرد حالة فر�ض �أوامر.
 -7على القائد �أن يكون قدوة في القول والفعل فال يعاقب �أحد ًا على �سلوك
�أو فعل ارتكبه في الوقت الذي يرتكب القائد الخط أ� نف�سه و ال�سلوك
نف�سه و كذلك الفعل نف�سه.
 -8على القائد توخي العدل في التعامل مع مقاتليه ،ي�ستخدم المكاف�آت
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والمعززات ،على القائد �أن ال يت�ساهل مع المخالفين لقواعد ال�ضبط
والربط و�أن يراعي التباين في � إجراءات العقاب ح�سب الجرم �أو
المخالفة.
ثالثاً :الخوف:
لي�ست النف�س القوية ملك من ال يعرف � إال االنفعاالت القوية؟ ولكنها
ملك من يعرف كيف يبقى الإن�سان �سيد نف�سه تحت ت�أثير �أعنف االنفعاالت
و�أ�شدها �سوءاً.
بعقيدة ثابتة و� إيمان را�سخ تواجه الخوف من الموت

ون
اع ًة َو اَل َي ْ�س َت ْق ِد ُم َ
و ِلكُ ِّل �أ َُّم ٍة �أ ََجلٌ َف ِ إ�ذَا َج َاء �أ ََجل ُُه ْم اَل َي ْ�س َت أ� ِْخ ُر َ
ون َ�س َ
َ

(الأ عراف)34 :

يدرك الإن�سان �أن الحر�ص على الحياة �أو الجبن ال يطيالن العمر
وكذلك ال�شجاعة والإقدام ال يق�صران الأ جل.

وج ُم َ�ش َّي َد ٍة َو ِ�إ ْن ُت ِ�ص ْب ُه ْم
�أ َْي َن َما َتكُ و ُنوا ُي ْدرِ كُ كُ ُم ال َْم ْو ُت َول َْو كُ ْن ُت ْم ِفي ُب ُر ٍ
َح َ�س َن ٌة َي ُقولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد الل َِّه َو ِ�إ ْن ُت ِ�ص ْب ُه ْم َ�س ِّي َئ ٌة َي ُقولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِدكَ ُق ْل
كُ لٌّ ِم ْن ِع ْن ِد الل َِّه َف َم ِ
ون َح ِدي ًثا
ون َي ْف َق ُه َ
اد َ
ال َه ُ ؤ� اَل ِء ا ْل َق ْو ِم اَل َيكَ ُ

(الن�ساء)78 :

اال�ست�شهاد �شرف و�أمل المجاهد فهو الذي ي�سعى � إليه.

الد ْن َيا ِب ْ َآ
َ فل ُْي َقا ِت ْل ِفي َ�سب ِ
ال ِخ َر ِة َو َم ْن ُي َقا ِت ْل ِفي
ون ال َْح َيا َة ُّ
ين َي ْ�ش ُر َ
ِيل الل َِّه ال َِّذ َ
َ�سب ِ
يما
ِيل الل َِّه َف ُي ْق َت ْل �أ َْو َي ْغ ِل ْب َف َ�س ْو َف ُن ْ ؤ� ِت ِيه �أ َْج ًرا َع ِظ ً

()74الن�ساء

الخوف في الحرب مِ عوَل هدم وهزيمة يبدد في لحظة واحدة �أجمل
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الخطط الع�سكرية و�أقواها.
الجبن هو الخوف الم�سلم به� ،أما ال�شجاعة فهي الخوف المقهور.
الخوف ظاهرة عامة ،وموجودة عند الجميع وقد يُعرِّفه بع�ضهم
بحالة طبيعية وغريزية تقابل ال�شجاعة الموهوبة ,ولكنها حالة نادرة جداً،
كما �أن الجبن الغريزي ي�شمل جزء ًا قلي ًال من الرجال .وهناك فرق بين
الجبن والخوف المنطقي.
من واجب كل قائد �أن يعلِّم جنوده كيف يتغلبون على الخوف ،وكيف ي�سيطرون
عليه ،لأن الخوف هو العدو الأول لالن�ضباط والمعنوية ،فالخوف غير المن�ضبط ي�سوق
�سريع ًا � إلى الذعر ,الخوف مر�ض ي�ؤثر على باقي المقاتلين.
�أخيراً :حبك للحياة والخوف من الموت ال يح�سمه � إال الإيمان القوي
بالقدر وتر�سيخ هذا الإيمان في نف�سك م�شك ًال قناعات وعقائد ال يمكن �أن
ت�سمح للخوف والتردد والهروب من المعركة ب�أن ي�سيطر عليك.
�أو ًال ال�صراع مع الخوف.
ال�صراع مع الخوف يتلخ�ص في ثالث نقاط:
 -1حب البقاء ي�ؤدي � إلى تدهور القوى وال�ضعف وانهيار المعنويات ي�ؤدي
� إلى اال�ست�سالم �أو الفرار.
	-2الوفاء بالواجب ـ يحارب ب�شجاعة وا�ستب�سال ال يبالي الموت.
 -3يقف على مفترق طرق يمنعه حب البقاء من التقدم و�ضميره يمنعه من
الفرار (ي�ؤدي � إلى حالة ع�صبية «ع�صاب الحرب»).
ثانياً مواجهة الخوف:
مع بدء المعركة ,تتحفز م�شاعر الخوف لدى المقاتلين ,وتبد أ�
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بالتفاعل داخلهم م�شجعة � إياهم على الهرب وترك المعركة ,وهنا يبد أ�
ال�صراع بين الغرائز والمبادئ عند كل مقاتل ويمر هذا ال�صراع بمراحل
نذكرها:
 -1تحفيز المبادئ :المبادئ وحدها من يكبح ال�شعور بالخوف الذي ي�صيب
المقاتلين في اللحظات الأ ولى من المعركة ,فالمبد أ� يُفعِّل الطموح
والقيم النبيلة والطموح والقيم النبيلة تحفزان القادة والجند لتحقيق
الن�صر.
 -2ال�سيطرة على النف�س :في لحظات الخوف وال�صدمة تتطلب ذكا ًء
خا�ص ًا يت�صف بالقوة (النف�س القوية هي النف�س التي ال تفقد توازنها
حتى في �أعنف حاالت الغليان).
	-3الحزم :هو مقاومة الإرادة لل�صدمة� ,أي و�ضع حد لحالة الهلع والخوف
لكي تتوقف وننتقل لحالة ال�صمود.
	-4ال�صمود :يحمل في طياته معنى المدى واال�ستمرار ,وهو �أنك تزن كل
الخيارات المتناق�ضة والمتفاعلة التي تظهر �أمامك معبر ًة عن حاالت
القلق والخوف والتردد التي ت�صيب القادة والمقاتلين � إال �أن القائد
والمقاتل ال�شجاع �صاحب التجربة و�صاحب المبد أ� هو من يزن ويح�سم
خياراته ليقرر البقاء وال�صمود في المعركة.
 -5الت�صميم :مهمة � إبعاد خطر ال�شك والتردد عندما ال تكتفي الدوافع
لتوجيهنا الوجهة ال�صحيحة ,واالنتقال من حالة البقاء � إلى حالة قبول
المواجهة واال�ستعداد لها.
مالحظة � :إذا عمل المرء بت�أثير دوافع كافية ,نف�سية كانت �أم
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مو�ضوعية ,نبيلة �أم تافهة ,فال مبرر للتحدث عن الت�صميم.
الت�صميم الذي يتغلب على حالة ال�شك ثمرة من ثمار الذكاء،
فالت�صميم ال ينبثق � إال من عمل الذكاء الذي يجعل الإقدام �ضرورة واعية
ويحدد الإرادة � ،إنه ناجم عن توجيه الذكاء الذي يقهر خوف الإن�سان،
ويتغلب على تردده ونقاط �ضعفه.
	-6الإقدام وال�شجاعة :كمراحل نهائية في مواجهة الخوف �سنتحدث عنهما
في الفقرتين الرابعة والخام�سة.
رابعاً :الإقدام:
يمكننا �أن نبد أ� كل �شيء بالإقدام ولكنّ الإقدام ال يكفي لعمل كل
�شيء ،ال يمكن مقارنة العتاد بالمعنويات فهذا عبث ،لأ ن هذا يعني �أي�ض ًا �أن
القوى المعنوية ال حاجة لها � إلى العتاد.
	-1الإقدام �أف�ضل ف�ضيلة يمكن �أن يت�سم بها كل مقاتل �أو قائد في
المعركة.
 -2الإقدام هو ترجمة حقيقية لل�شجاعة.
 -3الإقدام يقف وجه ًا لوجه �أمام الحيطة والحذر المبالغ بهما.
 -4بف�ضل الدوافع النبيلة في النف�س الب�شرية تقتحم النف�س �أ�سو أ�
المخاطر.
 -5يبدو الإقدام �أكثر تفوق ًا �أمام الجبن ،لأ ن الجبن هو نوع من فقدان
التوازن.
 -6الإقدام يتراجع عندما ي�صطدم بالعقل �أو الحذر الواعي.
 -7كلما ارتفعت الرتبة �أ�صبح من ال�ضروري �أن يترافق الإقدام بالتفكير
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لكي ال ي�صبح الإقدام عقيم ًا �أو جموح ًا �أو �أعمى ،لأ ن ارتفاع الرتبة يزيد
من �ضرورة الحفاظ على حياة الآخرين.
 -8ال يجوز ازدراء العمل الجريء ,الإقدام الطائ�ش مقبول ولكن الإقدام
المرفو�ض والخطير هو الذي يرف�ض االحتكام للعقل كما يرف�ض
الخ�ضوع بازدراء ل�سلطة �أعلى منه وي�ستهتر بها (منعه ومحا�سبته)
وهنا يقع المقاتل المقدام في محظور كبير وهو الخروج عن الطاعة
و�أوامر قادته ليعالج م�شكلة �صغيرة ليقع في م�شكلة �أكبر ,هنا ن�ؤكد على
�أهمية هذه المقولة التالية« :ال �شيء في الحرب �أهم من الطاعة».
 � -9إقدام القائد ميزة من المطلوب البحث عنها والتركيز عليها �أكثر من
الجنود.
 -10مع ارتفاع ت�سل�سل الرتب تحل �صفات �أخرى عند �أ�صحاب هذه الرتب
مثل :الفكر والذكاء وفهم العمل ك�أولوية عن الإقدام.
 -11كلما ارتبط الإقدام بالفكر والفهم كلما كان الإقدام مبدع ًا ومحقق ًا
للنتائج ال�صحيحة.
 -12من المحال �أن يكون قائد �أو �ضابط ممتاز ال يت�صف بالإقدام و�أي
قائد �أعلى ال يتمتع بهذه ال�صفة ال يمكن �أن يكون قائداً.
 -13قوة الإقدام تزيد من قوة العبقرية ـ الِ�سلم الذي يحد من المواهب
وي�ضعف ال�شعور لي�س �شيئ ًا ح�سن ًا ـ لي�س هناك مجد قد تحقق بدون
�سالح.
-14على كل من يجد نف�سه في طريق م�سدودة ،وال ي�أمل النجدة� ،أن
ي�ضع �آخر �آماله في التفوق المعنوي ،فهو �آخر ما يلج أ� � إليه ال�شجاع
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في الأ و�ضاع اليائ�سة ،وعليه �أن يعتبر الإقدام الكبير حكمة كبرى ـ وهو
ي�ستطيع مع ذلك اللجوء � إلى حيلة جزئية ـ ف�إذا لم ينجح كانت نهايته
المجيدة منطلق ًا لبعثه في الم�ستقبل.
خام�ساً :ال�شجاعة:
	الخوف �شعور فطري طبيعي� ،أما ال�شجاعة فهي مك�سب وف�ضيلةاجتماعية وعندما ننكر ال�شجاعة ال يمكن �أن نفهم �أبد ًا عملية القوى
المعنوية في الحرب.
 فلي�س الرجل ال�شجاع الذي ال يخاف ،بل ذلك الذي يعمل ك�أنه غيرخائف.
	ال�شجاعة تعني عند القائد والجند ال�سيطرة على الخوف والتحكمفيه.
 قليل من النا�س يولدون �شجعاناً ،ومعظم النا�س ي�صبحون �شجعان ًا تحتت�أثير توجيه ح�سن.
	ال�شجاعة نوعان �شجاعة �شخ�صية و�شجاعة �أمام الم�س�ؤولية التيتحكمها قوة خارجية �أو قوة داخلية هي ال�ضمير.
 هناك فئة من المقاتلين قادرون على الت�ضحية ب�أنف�سهم بعد فقدانهمالأ مل .ه�ؤالء �أبطال لأ ن البطولة هي ا�ستمرار ال�شجاعة رغم كل الظروف
غير المالئمة.
 � إذ يعرَّ�ض المقاتل نف�سه للموت يُعرّ�ضها � إذا كانت الت�ضحية مجدية،ويذهب المقاتل للمعركة من �أجل الن�صر .والأ مل يولد العمل.
	-الجندي المجرب ،هو من ال يهاب الموت لأ نه يتفاعل مع مبادئه وهو

225

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

الذي ح�سم ق�ضية الموت بالقدرية الإيجابية التي ي�ؤمن بها.
 قول الأ �شعث بن قي�س في معركة القاد�سية «يا مع�شر العرب � إنه ال ينبغي�أن يكون ه�ؤالء القوم �أجر أ� على الموت ،وال �أ�سخى �أنف�س ًا عن الدنيا،
تناف�سوا الأ زواج والأ والد ،وال تجزعوا من القتل ف� إنه �أماني الكرام،
ومنايا ال�شهداء.
	الحرب مجال الخطر ،ال�شجاعة � إذن �أ�سمى الف�ضائل الحربية. �شجاعة الجند ال ت�ستدعي من القائد بذل الجهد والإرادة الكبيرةللو�صول � إلى الهدف.
 �أما عندما تتراجع ال�شجاعة وت�ضعف الإرادة عند الجند ي�أتي دور القائدو�شجاعته وهيبته للت�أثير على الجند.
 فالخطر هو العن�صر الذي تتحرك من خالله ن�شاطات الحرب ،وتبرزفي الحرب قوة �سامية ن�سمّيها ال�شجاعة ,وال�شجاعة ممكن �أن تقترن
بالح�ساب الر�صين ،على الرغم من �أن الح�ساب وال�شجاعة �شيئان
مختلفان� ،أما الج�سارة والثقة بالنجاح ،والإقدام والجر�أة لي�ست كلها
�سوى تعبيرٍ عن ال�شجاعة.
�أخيراً:
ال�شجاعة مرتبة �أولى من ف�ضائل القائد الحربية« ،مُولتكه» (2ليعلم
القادة كيف يموتون البد لهم �أن ي�ضربوا المثل� ،أي �أن يتعر�ضوا للموت مع
جنودهم � ،إن عيون الجنود ت�شخ�ص للقائد في �ساعة الخطر ،ال�شجاعة
المطلوبة للقائد هي �شجاعة معنوية ال بدنية� ،شجاعة اتخاذ القرارات
22
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الحا�سمة.
�ساد�ساً  -العقيدة الع�سكرية ل�سرايا القد�س:
	-1االحتماء بالأ ر�ض لالختفاء والتمويه والت�ضليل (نفق ،قواعد �أر�ضية،
خنادق ،اال�ستفادة من الأ ر�ض والتمويه).
	-2اعتماد حرب المدن واال�ستفادة منها في عمليات دفاعية هجومية.
	-3اعتماد العمل اال�ست�شهادي.
 � -4إدامة مدة اال�شتباك واال�ستفادة من عامل الزمن.
 -5يجب �أن نعمل على امتالك قوات و�أ�سلحة بحريّة خا�صة ذات قدرات
ومهارات فنية بحرية عملياتية.
 -6تعزيز العمل الأ مني.
	-7اعتماد الحرب النف�سية.
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 - 1المجموعة

 - 2فل�سفة القتال بالمجموعة
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المجموعة
� إن طبيعة التهديد المتوا�صل والمت�صاعد من هذا العدو المدجج
بال�سالح والعتاد والتجهيزات الفائقة الفعالية والتطور يحتم علينا �أن
نقاتل هذا العدو ب�أ�سلوب فاعل يقلل من خ�سائرنا ,ويعطينا هام�ش ًا للحركة
والمناورة والقتال الأ ف�ضل.
المجموعة هي الن�سق الذي ن�سعى لتثبيته وتعزيزه كنواة �صلبة تُبنى
وبحر�ص وجديةٍ ,ومجهود.
ٍ
جيد ًا
انتماء �أفراد المجموعة الحديثة لمجموعاتهم انتماء كبير ،يدافعون
عن وحدة مجموعتهم ويتبعون �أهدافها كما يبينها لهم القائد ،وتقاتل
المجموعة طالما بقي قادتها �أحياء وطالما بقيت لديهم � إرادة قتال,
فال�شعور بوجود تهديد �أو خطر خارجي يهدد المجموعة ،يزيد والء الأ فراد
� إلى المجموعة.
علينا بناء هذه المجموعات واعتمادها كنواة �صلبة للت�شكيالت,
وااللتزام بكافة المعايير في بنائها لتكوين النموذج المحتذى واالنطالقة
ال�صحيحة لبناء �أكبر ج�سم قوي.
المجموعة حا�ضنة لمقاتليها ,فيها يقاتلون ,و� إليها ينتمون,
م�شاعرهم متجان�سة ,وروابطهم قوية متما�سكة ,تتقارب وتقوى عالقاتهم
و�أحا�سي�سهم عند الخطر وفي الحرب.
ان�سجام مقاتلي المجموعة مع بع�ضهم بع�ض ًا ي�ساهم في رفع الروح
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المعنوية والقدرة القتالية ,وتُظهر المجموعات المتما�سكة والمن�سجمة
�شجاعة و�صمود ًا �أكبر من المجموعات غير المن�سجمة وغير المتما�سكة.
داخل المجموعات يلعب كل مقاتل دوره الخا�ص ,فتنظيم هذه
المجموعة مرن� ،أع�ضا�ؤها مدربون على التعاون وت�شجع فيهم روح المبادرة
والذكاء ،وعنا�صر القيادة يتعلمها الجميع و� إذا �أ�صيب القائد ف� إن قادة جدد ًا
ربما لم تكن مواهبهم ظاهرة �سيظهرون وي�أخذون �أماكنهم وبهذه الطريقة
ت�ستطيع المجموعة �أن تحافظ على هويتها حتى �آخر قائد محتمل.
في الحروب الحديثة تت�سع دائرة القتل والخ�سائر تحت ت�أثير
عامل الق�صف المركز والكثيف ,وت�أثير نوعية المواد ذات التدمير الهائل
الم�ستخدمة في ح�شوات القذائف وال�صواريخ ,في مثل هذه الحروب القتال
بالمجموعة ال�صغيرة يجنبنا الخ�سائر الكبيرة في العديد والعتاد.
�أمام الحرب التكنولوجية وتفّوق الأ عداء �أ�صبح ب� إمكان مجموعة
�صغيرة من المقاتلين الت�سبب ب�ضرر �أكبر بكثير في العدو.
 -1تعريف المجموعة:
هي عبارة عن مجموعة من المقاتلين تجمعهم حالة من االن�سجام
في الم�شاعر والقناعات وتماثل الأ هداف ,ي�شكلون نوا ًة �صغيرة مترابطة
داخل الت�شكيل ,وتخ�ضع لقوانين الت�شكيل و�ضوابطه.
هي �أ�صغر ت�شكيل قتالي في الت�شكيالت الع�سكرية.
 -2مميزات القتال في المجموعة:
 .1قوة التما�سك بين مقاتلي المجموعة وقائدهم.
 .2التقليل من الخ�سائر المتوقعة في المعارك.
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 .3القدرة على المناورة واالختفاء والت�أمين.
� .4سهولة التكوين والتجهيز واالنت�شار.
� .5صغر عدد المجموعة ي�ساعد في �سرعة و�سهولة � إمدادها بالعديد والعتاد
في �أ�صعب الظروف.
 .6الحرب الحديثة ت�شير � إلى �أن مثل هذه المجموعات تكون �أكثر فعّالية.
 .7المناف�سة بين المجموعات ت�ساعد على تجاوز الأ خطار وتحقيق
الأ هداف.
� -3أهداف المجموعة
 .1لها دور قتالي.
 .2مهام دفاعية وهجومية.
 � .3إنجاز �أهداف عملياتية.
 -4العوامل التي ت�ساعد في نجاح المجموعة المقاتلة
	-1القتال يكون �ضمن مجموعات متباعدة ،وغالب ًا ما يكونون بعيدين عن
�أنظار القائد وعلى المجموعات ترجمة الأ وامر �أكثر من طاعتها ب�شكل
�أعمى.
 -2التركيز على اللياقة البدنية واكت�ساب المهارات الع�سكرية واختبارات
التحمل واالعتماد على النف�س.
	-3الحاجات الذهنية لها دور هام في ن�شاط المقاتلين وفي خلق حالة
من التوازن الذهني والبدني عند المقاتلين .تعزز الحاجات الذهنية
ب�إك�ساب المقاتلين معارف في العلم والفن الع�سكري وتعزيز القيم
واالهتمام بالتعبئة المعنوية.
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 -4تعزز الحاجات البدنية,ت�أمين الأ كل ,الم�شرب ,الملب�س ,التدريب الذي
يركز على تنقية البدن وتقويته.
 � -5إبعاد العنا�صر غير المنتمية من تركيب المجموعات والت�شكيالت.
	-6العمل الدائم الم�ستمر دون انقطاع يبني مقات ًال ملتزم ًا جاد ًا وال تبنى
المجموعات على الفائ�ض المتبقي من الوقت نعطيه لبناء مجموعاتنا.
	-7الرجولة وال�صمود والجر�أة لمقاتلي المجموعة وقائدهم تحقق الهيبة
للمجموعة كذلك ي�ستمد �آمر المجموعة هيبته من هيبة قيادته.
	-8االن�ضباط داخل المجموعة �سلوك يحقق ال�سمعة الجيدة للمجموعة.
	-9االلتزام بالتعليمات والأ داء الع�سكري والأ وامر مظه ٌر جي ٌد للقوة والطاعة
واالن�ضباط داخل المجموعات.
-10

هناك ارتباط بين معنويات المقاتل وثقته بال�سالح والمجموعة

التي يعمل بها.
	-11االلتزام بالمجموعة وعدم التفلت �أو الفرار والمغادرة من
المجموعة ي�ساعد في قوة وتما�سك وتعزيز االنتماء للمجموعة.
	-12ال�سلوك الإيجابي لقائد المجموعة ك�أن يمثل لهم القدوة الح�سنة
في ال�شجاعة وال�صبر والمهارة في القتال وح�سن الخلق .هذا ال�سلوك
ي�ؤثر في تما�سك المجموعة وقوتها.
-13

َركِّبْ مجموعتك ح�سب نقاط ال�ضعف والقوة عند �أفرادها ,هذا

التركيب ي�ساهم في � إيجاد حالة من التوازن داخل المجموعة.
-14

و�ضع الرجل المنا�سب في المكان المنا�سب.

-15

قوة المجموعة تمنحنا فر�صة �أكبر لمواجهة عدو متغطر�س ي�سعى
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لتحطيمنا.
 -5معايير اختيار مقاتلي المجموعة:
هناك معايير يجب �أن نلتزم بها في ت�شكيل هذه المجموعة:
 .1تقارب الأ عمار بين المقاتلين« .فالأ جيال المتقاربة هي الأ كثر تفاهم ًا
وان�سجام ًا مع بع�ضها بع�ضاً».
 .2عوامل ثقافية وفكرية ودينية م�شتركة.
	.3التركيز على ال�شريحة الطالبية فهي الأ كثر ثوري ًة وطموح ًا وا�ستقالالً.
	.4االلتزام الديني والأ خالقي ,النظافة الأ منية و�سالمة البدن.
 .5علينا اختيار �أعداد متجان�سة في الذكاء والقدرات والمهارات عند
بع�ض المقاتلين و�ضمهم � إلى مجموعات �صغيرة نقوم بتجهيزهم ورفع
م�ستواهم الع�سكري والتعبوي ويتدربون على �أعمال الهجوم والدفاع
كمجموعات �صغيرة لتحقيق �أهداف خا�صة ومحددة.
 -6معوقات عمل المجموعة:
 -1بع�ض المقاتلين لديهم ميول نحو العنف والتخريب و�شخ�صياتهم
مهزوزة ،ويعك�سون هذه الم�شاعر وال�سلوكيات على مجموعاتهم
محاولين تحطيم كل قيمة عند غيرهم ،وك�شف ه�ؤالء ومعرفتهم و�شل
�أعمالهم لهو جز ٌء كبي ٌر من مهارة القائد.
	-2ا�ضطراب الروح المعنوية في المجموعة وقت الخطر ينعك�س �أكثر على
مقاتليها.
	-3الحذر من الدالل والمحاباة في التعامل مع المقاتلين.
 -4وقت الفراغ يقتل نف�سية المقاتل ,وعلينا � إ�شغال هذا الوقت بمجموعة
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من الن�شاطات المختلفة والمتنوعة والهادفة وعلى ر�أ�سها التدريب
و�أعمال اللياقة البدنية.
 -5قناعة المقاتل �سلب ًا �أم � إيجاب ًا بالمهمة الموكلة � إليه ت�ؤثر على معنوياته
ومعنويات مجموعته ,فالمهمة غير المبررة وغير المقنعة تُ�ضعف حما�س
المجموعة وت�ؤثر على مقاتليها.
� -7أهمية تعزيز الالمركزية عند قادة المجموعات:
 -1قادة المجموعات هم العمود الفقري للت�شكيل.
 -2قادة المجموعات والف�صائل وال�سرايا والكتائب يعرفون �أكثر من القادة
الكبار عن جنودهم ويعرفون نواحي القوة وال�ضعف في ت�شكيالتهم,
وعلى القادة الكبار �أن ين�صتوا �أكثر مما يتكلموا عندما يلتقون به�ؤالء
القادة ال�صغار «الميدانيين».
	-3المجموعة جزء من الت�شكيل وعالقتها مع الت�شكيل عالقة مركزية
�آمرية ,ولكن طبيعة المعارك والحروب ال�ضارية تفر�ض علينا � إعطاء
قادة المجموعات هام�ش ًا ال مركزي ًا م�ستق ًال في القرار والحركة
والمناورة.
 � -4إعطاء �صالحيات وا�سعة لقيادة المجموعات في العمل لتمكنها من
مواجهة المواقف ال�صعبة في الأ وقات ال�صعبة والأ ماكن ال�صعبة
خا�صة المعزولة ,لأ ن انت�شار هذه المجموعات يجعلها �أقرب � إلى العزلة
التي تفر�ض على قائد المجموعة التحرك بحرية �أكثر ,وهذا يتطلب
تدريب ًا لقادة المجموعات ليميزوا بين الحرية في القرار الذي يخدم
م�صلحة العمل والمجموعة وبين الحرية التي ت�ضعف العمل والمجموعة.
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دخول المعركة ي�ساعد المقاتلين على التم�سك بمجموعتهم القتالية
وبارتباطهم بقادتهم ال�صغار «الميدانيين» ,ويجب �أن تكون هناك
مقاطعة ورف�ض تام �ضد الفرار ورف�ض الأ وامر.
	-5ا�ستقاللية القرار للمجموعة في وقت الحرب ال يعر�ض المجموعة
والت�شكيل للفو�ضى والإرباك ,بل يعطيها مجا ًال �أو�سع للتما�سك
والحركة.
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فل�سفة القتال بالمجموعة
هناك نوعان من القتال بالمجموعة (الأ ول كال�سيكي ,الثاني حرب
ع�صابات «للمقاومة»).
�أما النوع الأ ول الكال�سيكي فيتلخ�ص في ما تم التطرق � إليه في هذا
الف�صل من الدرا�سة عن المجموعة وطرق عملها ,وما يهمنا هو �أن مجموعة
النوع الأ ول «المجموعة الكال�سيكية» لها ن�سق وت�شكيل قتالي وتركيب يختلف
عن المجموعة في النوع الثاني حرب الع�صابات,ففي كلتا المجموعتين �أنت
�أمام تركيب مرن ت�ستطيع �أن تقاتل به ح�سب الظرف والواقع الذي تتحرك
به والمتاح �أمامك للقيام به والعمل عليه.
في ظرف قتالي كقطاع غزة نحن قادرون على العمل بالنوع الأ ول
ولأ �سباب تتعلق بطبيعة القطاع الحالية� ,أما في ال�ضفة الغربية ومناطق
 48فلي�س �أمامنا في الوقت الحالي � إال النوع الثاني وهو ت�شكيل مجموعات
�صغيرة منف�صلة غير مرتبطة بخيوط تو�صلها بع�ضها ببع�ض فتدخل هذه
المجموعات في م�سمى حرب الع�صابات «المقاومة».
حرب الع�صابات

مدخل:
� إذا حكمنا بح�سب التجارب الحديثة ،ف�إن ن�صر ًا ع�سكري ًا على حرب
الع�صابات حقيق ًة يبقى م�شكوك ًا فيها � ،إال � إذا لج أ� العدو � إلى حرب الإبادة
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الجماعية ،كما فعل الأ لمان في بع�ض المناطق خالل الحرب العالمية
الثانية.
رجل الع�صابات يمكن �أن يجيز لنف�سه �أن يهرب عندما ال تتوفر
لديه في القتال فر�ص جيدة لإحراز الن�صر ،و�أن يهاجم �أو يختبئ عندما
ي�صبح التجول من عدم الحذر ،وفي �أق�صى الحاالت يمكن له �أن يندمج مع
ال�شعب ،وكما قال «ماوت�س تونغ» (2فهو من ذلك البحر الذي ينبغي على
رجل الع�صابات �أن ي�سبح فيه كال�سمكة.
رجل الع�صابات يقاتل بمعونة الجماهير ال�شعبية المدنية ،التي
ت�شكل تموينه ،ومنابع � إمداده ،وم�صدر تطوعه ،و�شبكة ات�صاالته ،وم�صلحة
ا�ستخباراته ،تلك الموجودة في كل مكان وال�شديدة الفعالية.
رجل الع�صابات يتمتع بكل الحرية التي يكت�سبها من الفقر ،فهو ال
يملك � إال بندقيته وقمي�صه ،ولي�س له � إال حياته ليدافع عنها ،فهو ال يحتل
�أية �أر�ض ،وال يمتلك دبابة ،وال يملك طائرات ،وال يملك ت�شكيالت ع�سكرية
كبيرة ،وقواعد ع�سكرية وم�ستودعات ال يت�سع له الوقت لتركها على الفور.
التقنيات المميزة لحرب الع�صابات :الهجمات الليلية والكمائن،
الإغارات البعيدة عن القواعد الع�سكرية.
رجل الع�صابات يمتلك بالغالب المبادرة فهو يبد أ� الحرب ،ويقرر �أين
ومتى ي�ضرب ,وعلى عدوه الع�سكري �أن ينتظر م�ستعد ًا لمواجهته في كل مكان,
وغالب ًا ما يكون موقف رجل حرب الع�صابات هجومي ًا ولي�س دفاعياً.
 23ماوت�س تونغ :زعيم ثوري �صيني (  ) 1976 – 1893من �أ�شهر من كتب في حرب
الع�صابات و قاتل فيها و يعتبر من م�ؤ�س�سيها.
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�أوالً :تعريف حرب الع�صابات :هي حرب ثورية ،تجند �سكان ًا مدنيين
�أو على الأ قل جزء ًا من ال�سكان� ،ضد القوى الع�سكرية لل�سلطة الحكومية
القائمة �شرعي ًا �أو المغت�صبة �أو االحتالل.
هي حرب غير نظامية بين طرفين غير متكافئين.
ثانياً :الأ عمال والمهام الع�سكرية لرجل الع�صابات:
	-1العمل على ا�ستنزاف العدو و� إنهاكه.
 -2يعمل رجال الع�صابات على تقوية وتنمية قواهم الخا�صة.
� -3سلب �أ�سلحة العدو.
 -4زيادة عددهم بتطويع عدد �أكبر من �أفراد ال�شعب.
� -5أن يبتعدوا عن كل مواجهة ع�سكرية كبيرة ،وي�سعون � إلى � إيجاد توازن
القوى مع عدوهم.
 -6على رجال حرب الع�صابات تجنب البحث عن �أي ح�سم ع�سكري ،حتى
اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوى وي�صبح بالإمكان �ضمان تحقيق
الن�صر في المواجهة.
«� إن الذين يقبلون الهزيمة ،هم وحدهم يمكن �أن يُقهروا»
فالمق�صود من تجنب الح�سم الع�سكري ولتحقيق ذلك ا�ضرب وتملّ�ص،
قاتل لتبقى حياً ،تراجع �أمام تقدم عدو م�صمم ،و�أطبق عليه من خلفه
كالبحر.
 -7على رجل الع�صابات �أن ال ي�شن معركة بال تح�ضير ،وال ي�شتبك في معركة � إال
� إذا كنا واثقين من ك�سبها ،و�أن يبذل الجهود من �أجل اال�ستعداد لكل معركة.
 -8رجل الع�صابات مطلوب منه �أن يقاتل ب�شجاعة بال خوف من الت�ضحيات
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والتعب.
	-9المباغتة تلعب دور ًا كبير ًا في تكتيكات رجال حرب الع�صابات ،فالمباغتة
تعو�ض الكثير من فقدان التوازن مع قوى العدو وت�سديد �ضربات قا�سية
مفاجئة مربكة للعدو ،وت�ؤمن لك ان�سحاب ًا �سريع ًا وح�سم ًا خاطفاً.
ثالثاً :ن�صائح تقدم لرجل حرب الع�صابات.
 -1من ي�سعى النت�صار �سهل على �أعدائه ،يمنى بهزيمة قا�سية محققة.
 -2رجل الع�صابات ي�ستفيد دائم ًا من محطات التهدئة وفك اال�شتباك
لإعادة ترتيب م�ؤنه وعتاده ويك�سب ق�سط ًا من الراحة ليعاود االنق�ضا�ض
على عدوه.
 -3من ال يخاطر ب�شيء ال يخ�سر �شيئاً ،ف�إن لم تكن هناك �أية مخاطرة
ع�سكرية حقيقية ال يمكن �أن ت�صل � إلى هدفك.
 -4على رجال الع�صابات تجنب العدو في المواقع التي يلعب فيها التفوق
العددي دوراً.
 � -5إذا ح�شد العدو جنده في مكان ما ..على رجال الع�صابات االبتعاد عن
هذه المكان.
 -6عليه تطوير �أ�سلحته وابتكار �أ�سلحة جديدة ب�سيطة ومتنوعة يفاجئ بها
عدوه ,فذهنية رجل الع�صابات مبنية على هذا الت�صور.
 -7في مرحلة من المراحل ي�صبح من ال�ضروري محاكاة الجيو�ش والقوات
النظامية والعمل ب�أ�ساليبهم وفنون القتال عندهم.
رابعاً :الأ �سباب التي تفر�ض علينا القتال بالمجموعة على طريقة
حرب الع�صابات «المقاومة» في ال�ضفة الغربية في فل�سطين.
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 .1وجود االحتالل الجاثم على �أر�ضنا.
 .2تعاون جهات �صديقة مع العدو.
 .3و�ضع �أمني ل�صالح العدو ويتمثل «باالعتقاالت التي ي�ؤدي جز ٌء منها
� إلى تفكيك الخاليا ب�سبب االعترافات والمالحقة والمتابعة الأ منية
للمنا�ضلين ال�شرفاء».
	.4انت�شار العمالء.
 .5بناء الجدار العازل في ال�ضفة ,وانح�صار فر�ص العمل الع�سكري.
� .6ضعف البنية التنظيمية والع�سكرية.
 .7غياب الطاقات والخبرات و�أ�صحاب التجربة عن الميدان لأ �سباب
(االعتقاالت ,ال�ضغوط الأ منية ال�شديدة التي تجبر جزء ًا كبير ًا منهم
على االنزواء واالبتعاد).
 .8ظهور �أجيال جديدة ذات خبرات �ضعيفة.
 .9قلة الوعي الأ مني واللجوء � إلى طرق مك�شوفة في العمل مثل:
 االت�صاالت المك�شوفة عبر التلفون واالنترنت والو�سائل الأ خرى. االعتقاد الخاطئ عند المجاهدين ب�أن بع�ض المناطق �أو البلدانغير مراقبة عبر االت�صاالت «وغير مثيرة الهتمام العدو و�أن الم�ستهدف
للعدو هي بلد معين �أو منطقة معينة فقط» «ال �شيء من هذه الو�سائل خارج
نطاق المراقبة «الإ�سرائيلية».
 انعدام الحذر وا�ستبعاد المخاطر الناتجة عن االعتقاد الوهميب�أنك غير مالحق �أو مك�شوف �أو معروف من قبل العدو وتت�صرف بدون
�ضوابط ومحاذير.
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 انعدام ال�صبر والمبادرة � إلى �أعمال مت�سرعة متالحقة غيرمدرو�سة لإنجاز مهام خطرة دون � إن�ضاجها و� إعطاءها حقها في الدرا�سة
والتخطيط«,ا�ستعجال الن�صر» فيبادر المقاتلون بات�صاالت وتحركات غير
�آمنة فينك�شف كل �شيء.
 التعامل مع الدوائر المحروقة والمك�شوفة من المجاهدينالمتابعين من العدو وعمالئه.
خام�ساً� :أخطاء يقع فيها المقاتلون في العمل:
 .1تجنيد �صغار ال�سن.
 .2تجنيد غير المن�ضبطين ,غير الملتزمين ,الثرثارين.
 .3ك�شف الأ �سرار على الإخوة الجدد في العمل دون مراعاة المراحل
التنظيمية وطبيعة المهمة الموكلة لل�شخ�ص.
 .4عدم التدرج في العمل واالختيار الغير موفق بالبدء ب�أعمال كبيرة غير
قابلة للتحقيق.
 .5تجنيد ال�شباب المراقبين من قبل العدو.
 .6عدم مراعاة ال�ضوابط الأ منية والتنظيمية في عمليات التجنيد.
�ساد�ساً � :إتباع الطرق ال�صحيحة في العمل:
	.1التجنيد وفق المعايير وال�ضوابط ال�سليمة.
 .2ت�أمين االت�صال الآمن دون ا�ستثناء مع �أبناء المجموعة والتقيد ب�ضوابط
هذا االت�صال الآمن.
 .3ن�شر الوعي الأ مني بين �أبناء المجموعة.
 .4تقديم التدريب المنا�سب لأ فراد المجموعة وح�سب الإمكانية المتاحة
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و�إتّباع ال�ضوابط الأ منية والع�سكرية �أثناء مرحلة التدريب.
	.5التركيز على تعزيز الروح المعنوية عبر «االهتمام بال�صالة في
الم�ساجد ,تقديم ن�شرات ودرو�س ومحا�ضرات عبر الو�سائل الإعالمية
المختلفة من ...CDالخ نعزز فيها جانب التربية ال�شرعية ال�سليمة
وامتثال الخلق الح�سن وتكري�س ال�صفات النبيلة عند كل مجاهد في
المجموعة مثل ال�صبر ,الأ مانة ,التقوى ,ال�شجاعة ,الإقدام ,مواجهة
الخوف...الخ».
�سابعاً :التدريب الع�سكري يجب �أن ي�شمل:
	.1التدريب على الدفاع عن النف�س عبر النوادي والتدريبات الخا�صة.
	.2التدريب على الأ �سلحة الخفيفة ح�سب المتاح وفق �ضوابط �أمنية �سليمة
في اختيار المكان والزمان.
	.3التدريب على المتفجرات بكل �أنواعها وطرق ت�صنيعها وخا�صة
المتفجرات ال�شعبية وهذا العلم متوفر ومن ال�سهل الو�صول � إليه.
	.4التدريب على الفنون القتالية كعلم التكتيك «بع�ض المبادئ في حرب
الع�صابات مثل الكر والفر ,الخدعة «الحرب خدعة» ,المفاج�أة
والمباغتة ,الكمائن� ,ضرب العدو بنقاط �ضعفه,
	.5التدريب على علم العمليات والمعلومات وي�شمل «تحليل المعلومات,
تحويلها � إلى هدف ,التخطيط ,و�ضع خطة لعملية ع�سكرية».
ثامناً :التدريب الأ مني:
هو من �أولويات التدريب المطلوب التركيز عليها ,لأ نه يعطي ميزة
� إ�ضافية لمجموعات المقاومة �أو حرب الع�صابات.

245

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

المقاتل ال�سري مقاتل مت�أهب ,يتوقع ويتنب�أ ,وال يعرف اال�ستهتار
واالتكال والت�سويف والتبرير والتب�سيط ,وعدم قبول احتمالية وقوع النتائج
ال�سيئة التي ال توافق هواه �أو مزاجه� ,أو التو�صل للحقيقة المرة التي ال
يتقبلها ويبتعد عنها وال يرغب في مواجهتها .هذا ما ال نرغبه وال نقبله
لإخواننا ومقاتلينا الذين يعي�شون الظروف ال�صعبة ,تكاد الأ ر�ض تبتلعهم
من �شدة ما يعانون من مالحقات وم�ضايقات.
ي�شمل التدريب الأ مني على:
	.1التوعية الأ منية لمواجهة �أ�ساليب العدو «المراقبة و�ضد المراقبة,
التحقيق و�ضد التحقيق ,جمع المعلومات عن العدو».
� .2أمن المعلومات� ,أمن الأ ر�شيف� ,أمن نقل المعلومات والمحافظة
عليها.
	.3النقطة الميتة وهي من �أهم الو�سائل التي يلج أ� � إليها المقاتل ال�سري
وللنقطة الميتة �شروط وهي« :تحديد المكان بدقة ,ا�ستعالمات النقطة
الميتة ,اختيار المكان المنا�سب لها ,غير قابل للعبث فيه والتغيرات
والك�شف».
	ا�ستخدامات النقطة الميتة «لتخزين ال�سالح ,المعلومات ,الأ دواتالقتالية» كل هذه الأ �شياء تو�ضع في �أواني بال�ستيكية تقاوم الرطوبة وتحافظ
على المادة داخلها وتغلق جيداً.
	.4المخازن :المقاتل ال�سري يعتمد كثير ًا على تجهيز �أماكن خا�صة �أمنية,
ت�ساعده على � إخفاء �أدواته ,و�أ�سراره فيها ,كعمل مخزن داخل ال�سيارة
�أوفي البيت �أو في �أي مكان يراه منا�سباً.
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	.5الإخفاء :هو �أن ال تظهر �أمام �أعدائك �أي �شيء هام ي�ستفيد منه العدو,
لذا تعاملْ مع عدوك بحنكة وخداع و� إخفاء لهذه الأ �شياء حتى ال تمكنه
من الح�صول عليها مثل :الر�سائل المكتوبة على الورق �أو داخل الموبايل
�أو الكمبيوتر �أو �أي �شيء هام .هذه الأ �شياء يجب �أن نح�سن ت�شفيرها
و� إخفاءها.
	.6التثقيف الأ مني (كيفية التعامل مع الآخرين ال�صديق �أو العدو,
االن�ضباط ,التكتم وال�سرية ,دقة المالحظة ,طرق التمل�ص من المواقف
الحرجة �أو الخطرة ,الغطاء الأ مني واال�ستفادة منه في كل حركة وعمل
وهدف ت�سعى لتحقيقه).
تا�سعاً :مهام المجموعة:
تنح�صر مهام المجموعة القتالية هنا في:
 -1مهام �أمنية.
 -2مهام قتالية «هجومية ,مباغتة».
المطلوب من هذه المجموعات ال�صغيرة التي ال يتجاوز عددها
خم�سة �أ�شخا�ص وال يقل عددها عن اثنين �أن تقوم كل مجموعة ب�أعمال
قادرة عليها ,باحث ًة عن الخيارات المتاحة لها ,تبتدع ما ت�ستطيع � إبداعه
«�أي �أن ال تقف عاجزة عن العمل ,و�أن ال تر�ضى بالجمود والثبات ,لأ ن
الثبات يقتل همم الرجال وطموحاتهم
عا�شراً :تجارب ومراحل العمل الفل�سطيني
التجارب الفل�سطينية متعددة ومتنوعة ,ومرت بالعديد من المراحل
وابتكرت الكثير من الو�سائل والأ دوات التي جعلتها في �صدارة التجارب
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المبدعة على م�ستوى الكثير من التجارب المختلفة لدى �شعوب العالم,
فلم تترك هذه التجارب و�سيلة اعتقدت ب�أنها �صالحة لمهمتها � إال ولج�أت
� إليها.
�سنتحدث عن بع�ض التجارب الفل�سطينية ومراحلها باخت�صار فقط
للتذكرة و� إن تجاوزنا بع�ض الأ �سماء �أو الأ عمال فهذا لأ ن مجال الدرا�سة ال
ي�سمح لنا بتناول كل �شيء .نحن �سنذكر بع�ض النماذج فقط:
العمل الفل�سطيني لم يت�سم بمراحل زمنية معينة با�ستخدام نوع
معين من ال�سالح في كل مرحلة ثم انطلق � إلى المرحلة التالية لي�ستخدم
�أ�سلحة �أخرى مختلفة ,فجميع المراحل فيها تنوع في الأ �سلحة والأ دوات,
حيث لج أ� المقاتلون � إلى الو�سائل التي �أتاحت الفر�صة لهم ا�ستخدام هذا
النوع من ال�سالح �أو الأ داة التي مكنتهم من تحقيق �أهدافهم.
	-1ا�ستخدام ال�سكاكين ,ال�سيف ,المناجل :مثل المجاهد خالد جعيدي
ومجموعته (ال�سكاكين) في منت�صف الثمانينيات وقتل عدد من
ال�صهاينة ,ال�شهيد رائد الريفي (ال�سيف) بتاريخ ,1992-3-13
مجموعة عائلة اغبارية (المناجل).
 -2عمليات اال�شتباك الم�سلح و�ضرب القنابل والعبوات ,وهذه العمليات
كثيرة وتعد بع�شرات الآالف من العمليات على مدار التاريخ الفل�سطيني,
و�أهمها عملية دالل المغربي «فتح» عام  ,1978عملية فندق �سافوي عام
 ,1975عملية خالد عكر «جبهة �شعبية القيادة العامة»  ,1987عملية
وادي الحرامية البطولية «عيون الحرامية» المجاهد ثائر حماد «فتح»
عام  ,2002عملية الخليل البطولية عام  2002في االنتفا�ضة الحالية
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والتي نفذها �صقور �سرايا القد�س البوا�سل ال�شهداء �أكرم الهنيني ,والء
�سرور ,محمد المحت�سب وقتل فيها �أربعة ع�شر �ضابط ًا وجندي ًا وعدد
من الجرحى ,واعتبرها العدو من �أهم العمليات الع�سكرية التي نفذت
في انتفا�ضة الأ ق�صى ,وملحمة مخيم جنين البا�سلة عام  2002بقيادة
ال�شهيد القائد الميداني محمود طوالبة وقتل فيها  23جندي ًا وجرح
الع�شرات ,وعملية � إيالت التي نفذت في عام .2011
 -3عمليات با�ستخدام ال�سيارات للده�س مثل( :عبد الهادي غنيم وقتل
فيها خم�سة ع�شر �صهيونياً ,عملية خليل �أبو علبة وقتل فيها � 8صهاينة,
عملية راتب زيدان وقتل فيها � 3صهاينة).
	-4العمليات اال�ست�شهادية:هناك تاريخ حافل من العمليات اال�ست�شهادية
التي نفذها �أبطال المقاومة الفل�سطينية والتي كان نتيجتها �أالف القتلى
والجرحى من جنود وم�ستوطني الكيان ال�صهيوني وكان �أبرزها:
 -1عملية بيت ليد المزدوجة:عام  1995نفذها «ال�شهيد �صالح �شاكر
وال�شهيد �أنور �سكر» وقتل فيها  22جندي ًا و�ضابط �صهيوني وجرح 75
«حركة الجهاد الإ�سالمي -ق�سم».
 -2عملية ديزنكوف :نفذت العملية عام  1996في تل �أبيب �شارع
ديزنكوف ,المنفذ رامز عبيد ,عدد القتلى 23وجرح « 120حركة
الجهاد الإ�سالمي -ق�سم».
 -3تفجيرات ع�سقالن عام  1996حيث قتل � 21صهيوني ًا وجرح
80وعملية القد�س والتي قتل فيها  19وجرح « 10مجموعات ال�شهيد
المهند�س يحيى عيا�ش» «كتائب الق�سام».
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 -4عملية مطعم �سوبارو عام  2001في االنتفا�ضة الحالية اال�ست�شهادي
عز الدين الم�صري وقتل فيها  20وجرح « 100كتائب الق�سام».
 -5عملية دولفين عام  2001اال�ست�شهادي �سعيد الحوتري وقتل فيها 20
وجرح «150كتائب الق�سام».
 -6عملية فندق باراك عام  2002في نتانيا «لال�ست�شهادي عبد البا�سط
عودة» وقتل فيها � 32صهيوني ًا و 160جريح ًا «كتائب الق�سام».
 -7عملية مجدو عام  2002لال�ست�شهادي حمزة ال�سمودي ,قتل فيها 19
جندي ًا و�ضابط ًا و�أ�صيب ع�شرات ال�صهاينة «حركة الجهاد الإ�سالمي
 �سرايا القد�س». -8عملية كركور:عام  2002اال�ست�شهاديان محمد ح�سنين و�أ�شرف
الأ �سمر ,وقتل � 16صهيوني ًا وجرح «59حركة الجهاد الإ�سالمي
– �سرايا القد�س».
 -9عملية راغب جرادات عام  2002قتل  8وجرح « 22حركة الجهاد
الإ�سالمي � -سرايا القد�س».
 -10عملية اال�ست�شهادي ر�أفت �أبو دياك عام  2002قتل  7وجرح 30
«حركة الجهاد الإ�سالمي �-سرايا القد�س»
 -11عملية اال�ست�شهادية هنادي جرادات عام  2003حيث قتل فيها 21
م�ستوطن ًا وجرح « 60حركة الجهاد الإ�سالمي �سرايا القد�س».
 -12عملية هبة دراغمة عام  2003قتل  3وجرح « 7حركة الجهاد
الإ�سالمي � -سرايا القد�س».
 -13عملية تل �أبيب عام  2006لال�ست�شهادي �سامي حماد من طولكرم,
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قتل  11وجرح « 60حركة الجهاد الإ�سالمي � -سرايا القد�س».
مالحظة :جميع هذه العمليات اال�ست�شهادية نفذت داخل المناطق
المحتلة عام  48في فل�سطين.
وهناك عدد كبير من العمليات اال�ست�شهادية التي نفذت في انتفا�ضة
الأ ق�صى في غزة بالهجوم على الم�ستوطنات وغيرها من الأ هداف.
 -5عمليات االختطاف والتي قامت بها كتائب الق�سام و�آخرها عملية خطف
الجندي �شاليط عام  2006من خالل عملية م�شتركة بين حما�س وبع�ض
الف�صائل وتم � إطالق �سراحه على خلفية عملية تبادل م�شرّفة قامت بها
حما�س مع العدو.
 -6عمليات االغتيال و�أ�شهرها عملية قتل المتطرف ال�صهيوني الوزير
رحبعام زئيفي حيث قتله �أبطال الجبهة ال�شعبية في �أحد فنادق القد�س
المحتلة.
	-7ال�سيارات المفخخة :و�أ�شهرها �سيارة القد�س عام  2000التي قتلت فيها
� إبنة الوزير ا�سحاق ليفي رئي�س حزب المفدال �سابق ًا ومحاميها.
 -8عمليات ال�صواريخ:
هذه ال�صواريخ من �أعظم � إنجازات و� إبداعات ال�شعب الفل�سطيني في الع�صر
الحديث حيث ا�ستطاعت المقاومة �أن ت�صل � إلى مرحلة من الإبداع ب�أن
ت�صنع �صاروخ ًا �شعبي ًا بد أ� بمدى ق�صير حوالي  2كلم وانتهى � إلى مدى
ع�شرات الكيلومترات ,فحقق هذه الإبداع توازن ًا ا�ستراتيجي ًا هام ًا في
�صراعنا �ضد العدو ال�صهيوني الذي �أمطرته المقاومة الفل�سطينية
ب�آالف ال�صواريخ م�ستهدف ًة المدن والم�ستوطنات «الإ�سرائيلية» مهدد ًة
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الجبهة الداخلية «الإ�سرائيلية» والبنى التحتية.
الحادي ع�شر :مميزات القتال بمجموعات حرب الع�صابات «المقاومة»
التي نريدها:
 -1مجموعة �صغيرة التكوين التي ال يتجاوز عددها � 5أ�شخا�ص وال يقل عن
�شخ�صين.
� -2سرعة الحركة والمناورة والمباغتة.
� -3صعوبة ك�شف المجموعة ال�صغيرة لأ نها تتحرك في بحر من النا�س.
 -4محدودية الو�سائل والإمكانات و�سهولة الح�صول عليها.
� -5سهولة ت�شكيل المجموعة ال�صغيرة في ظل واقع �أمني خطير و�ضعف
ع�سكري ملحوظ وخا�صة في ال�ضفة الغربية.
�أخيراً:
العمل في المجموعة ال يلغي �أو يق�صي العمل الفردي القائم على
المبادرة الفردية بل يف�سح له مجا ًال كبير ًا من خالل التعلم واال�ستفادة
من ثقافة عمل المجموعة وثقافة العمليات التي اعتمدت على المبادرات
الفردية في التاريخ الفل�سطيني «ك�أن ي�شق الطريق مجاهد �شجاع يلتقط
زمام المبادرة ,يبادر ,يخطط ,يحدد الهدف ,ي�ؤمن ويحدد و�سائله
المتاحة ,ويتقدم باتجاه تحقيق الهدف الذي حدده».
�أخي المقاوم �أمامك الكثير من النماذج والخيارات لتختار ما
ينا�سبك منها في معركتك مع هذا العدو لتك�سر ال�صمت ولتك�سر هذا
الجمود القاتل ولتعلم �أن في الحركة الن�صر على الأ عداء ,فتحرك على
بركة اهلل وقدم النموذج الأ ف�ضل الذي ي�ساعدك ويخدم تحقيق هدفك.
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 - 1القائد

 - 2القائد وعالقته مع مر�ؤو�سيه
 - 3القائد وعالقته مع جنوده
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القيادة
ا�ص َط َف ُاه َعل َْيكُ ْم َو َز َاد ُه َب ْ�س َط ًة ِفي ال ِْعل ِْم َوال ِْج ْ�س ِم َوالل َُّه ُي ْ ؤ� ِتي ُملْكَ ُه
�ِ إ َّن الل ََّه ْ
ِ ِ
يم 
َم ْن َي َ�ش ُاء َوالل َُّه َوا�س ٌع َعل ٌ

(البقرة)247 :

ا�س َت أ� َْجر َت ا ْل َقوِ ُّي ْ َأ
ين
َ قال َْت ِ�إ ْح َد ُ
ال ِم ُ
ا�س َت أ� ِْج ْر ُه ِ�إ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
اه َما َيا �أ ََب ِت ْ
ْ

(الق�ص�ص)26 :

نحن في بحثنا هذا نناق�ش �سمات و�صفات القائد الع�سكري ,فهو
مجال عملنا ونطاق تكليفنا ,لذا علينا �أن نقترب �أكثر من هذه ال�شخ�صية
لنتفهمها ونتفهم �سيكولوجيتها ,وحجم الأ عباء الملقاة على كاهلها ,وما
هي ال�صفات وال�سمات المطلوب توفرها في هذه ال�شخ�صية ,لتكون لنا
حافز ًا ودافع ًا نتعلم منها الكثير ونعمل على التحلي بها وتطبيقها.
تعريف القيادة:
هناك تعريفات كثيرة للقيادة ولكن نتفق مع من عرفها بهذا التعريف
«القيادة هي ت�أثير» هذا كل ما في الأ مر.
ولنو�ضح �أكثر � :إن كل من يظن نف�سه قائد ًا وال �أحد يتبعه ما هو � إال �شخ�ص
ذاهب في نزهة فقط .و�سنتطرق � إلى مكونات هامة من مكونات العملية القيادية:
	.1القائد.
	.2القائد و عالقته مع مر�ؤو�سيه.
	.3القائد و عالقته مع جنوده.
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�أوالً :القائد
تعريف القائد :القيادة الناجحة ،نبوغ فطري ومواهب مكت�سبة� ،أنها
عبقرية تتجلى بالقدرة على الإبداع واالبتكار.
�صفات القائد:
	-1اال�ستقامة :هي مطابقة القول بالعمل «يا �أيها الذين �آمنوا لما تقولون ما
ال تفعلون»
	-2القائد الذي ي�ستطيع � إقناع الرجال المترددين ليقاتلوا ويخاطروا
بحياتهم دون مكاف�أة ملمو�سة ,لديه معرفة وا�سعة في ال�سلوك
الإن�ساني.
 -3على القائد �أن يلطف �أ�سلوبه وينوعه من �أجل الح�صول على الطاعة
واال�ست�سالم للأ وامر و�أن ي�ستخدم كل الأ �ساليب ال�سيا�سية اللبقة
والإقناع والمقارنة بين الأ فعال وال�صفات الجيدة وال�سيئة لينجح �أمام
جنوده.
 �« -4إن الهدف الحقيقي في الحرب هو دماغ قادة العدو ولي�س �أج�ساد
جنودهم ,ف� إذا عملنا �ضد جنودهم ف�إن ذلك في الأ �سا�س للت�أثير في
فكر و� إرادة القادة».
	-5ال�شيء الذي ال يت�ساهل به القائد هو عدم الإخال�ص الذي قد ينبع
من ( -1الطموح � إلى مركز القيادة  -2المعار�ضة  -3االفتقار � إلى
الحما�س)
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 -6على القائد �أن يكون (�شديد المالحظة ,ن�شيطاً ,حاذقاً ,ر�ؤوف ًا قا�سياً,
ب�سيط ًا وداهية ,كريم ًا مقتراً ,عجو ًال مت�أنياً ,عالم ًا بعلوم التكتيك».
	-7القائد يهتم باالن�ضباط والتهذيب الع�سكري با�ستمرار ,االن�ضباط
الع�سكري هو العدالة في المعاملة فالمقاتل ال يكترث ل�صرامة القانون,
على �شرط �أن ي�سري القانون والنظام �سوا�سية على الجميع بالعدل
والإن�صاف وبالمنطق الذي يقبله العقل ال�سليم.
 -8يجب �أن ال ي�سعى القائد � إلى محبة ومعزة جنوده على ح�ساب الواجبات
الم�سلكية.
 -9على القائد �أن ال يتوا�صل في تقييمه وتحليله � إلى �أنه يعرف كل نوايا
العدو ,ويهمل بقية االحتماالت الأ خرى للعمل.
-10

على القائد �أن ال يعتمد على التنب ؤ� فح�سب ,حتى ولو كان التنب ؤ�

مبني ًا على �أ�سا�س متين من المعلومات والتحليل ,عليه �أن يظل متحفز ًا
من �أي �شيء طارئ غير متوقع.
	-11القائد الناجح ال يترك نف�سه لعوامل ال�صدف والتقدير والحظ,
فهذه عوامل تدخل في تكوين المجهول الذي يرهق كل قائد حري�ص
ويقلقه.
-12

على القائد �أن يبتعد عن الحلول الو�سطية ,لأ ن مثل هذه الحلول

�سيئة النهاية في معظم الأ حيان.
-13

على القائد �أن يبني نف�سه على (�صبره ,جَ لَدهِ ,علو همته ,مطالعته

ودرا�سته ,خبرته وتجاربه ,ونجاحه وف�شله.)..
	-14القائد الناجح من ي�ضع من نف�سه رجل مهمته (يتوقع ,يفكر ,يقرر
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في حدود الزمان والمكان ,يحدد ن�سق القيادة التي ي�شغلها).
-15

� إعطاء الأ وامر بعد فوات الأ وان خطيئة قاتلة.

-16

من زاد فكره وقلت �شخ�صيته ال ي�صلح للقيادة.

 -17ت�أثير الخطر على القائد ال يهدده وحده فح�سب ,بل يهدد كل العنا�صر
الموجودة في تلك الخطة.
� -18أف�ضل دليل على عبقرية القائد هي قدرته على تطابق و�سائله و�أهدافه
ب�شكل �صحيح دون المبالغة فيها �أو التق�صير في ا�ستخدامها.
 -19القائد الماهر الذي يعرف مراكز ثقل العدو الع�سكرية وك�شف حدود
عملها ,معرفة تراجع �أو تقدم جزء من قواتنا على الأ جزاء الأ خرى.
 -20تكون الحرب كما يكون القائد الذي يقودها.
 -21ينظر �أ�صحاب الن�شاط الفكري في القيادة العليا � إلى القادة
الميدانيين با�ستهزاء رغم احترامهم ل�شجاعتهم البطولية .ولكن من
يحمل ال�سالح في الحرب قادر على تحقيق عمل كبير على الرغم من
عدم تمتعه بتفكير �أريب «فذ».ال�شجاعة غريزة �أكثر نب ًال و�أ�صالة بينما
الخوف نوع من المحافظة البدنية.
 -22كلما كان القائد جيد ًا كلما �أ�صبح �صعب ًا كمر�ؤو�س ,كل قائد �أو �آمر
هو الملك المحتكر لمجموعة يحاول �أن يحمي وحدته من �أي تدخل,
يقاوم كل محاولة له�ضم حق المجموعة ب� إلحاقها � إلى مجموعة �أخرى,
بل يحاول �أن ي�ضيف تحت قيادته �أي مجموعة ي�ستطيع � إ�ضافتها
كتعزيز لنف�سه ودوره القيادي ,علينا فهم هذه االتجاهات الغريزية في
الوعي الباطن ,وتهذيب هذه ال�سلوكيات والطموحات من خالل تعزيز
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العالقات بين القيادة ,وبنائها على الثقة وحب الإيثار ,والتركيز على
�سمو الأ هداف التي ن�سعى لتحقيقها.
 -23القادة الجديرون لهم حا�سة �ساد�سة �أو حد�س �أو بديهة ,تمكنهم
غريزي ًا عند ا�شتداد الأ زمة من اتخاذ القرار ال�صحيح ب�سرعة وبدون
تقدير موقف ابتدائي.
-24القادة يجب �أن يكونوا ذوي روحية هجومية مع �أنهم ال يت�صلون
بالخ�صم ب�شكل مبا�شر.
-25القادة الذين يديرون الحروب ويوجهونها يجب �أن يكون لديهم رغبة
وا�ستعداد نحو ال�صدام.ال يوجد قائد ك�سب معركة �أو حرب ًا وكان �ضميره
ي�ؤنبه �أولم يكن راغب ًا كثير ًا في التغلب على خ�صمه.
 -26على القائد �أن يعرف �أنه �سيكون وحيد ًا في لحظة الخطر على الرغم
من �.إمكانات من حوله و� إخال�صهم ,يجب �أن يعرف �أن الوحدة تخلق
عظمته وتبرهن على حقه في القيادة فهو الذي يحمل الم�س�ؤولية فوق
ر�أ�سه.
-27على القائد �أن ال يطلب الم�ستحيل ويبتعد عن الحرية الفردية في
المواقف.
-28هناك قوانين للأ �شياء تتحكم بنا وت�ؤثر على قراراتنا وانطباعاتنا «لن
ت�ستطيع �أن تجبر اال�سمنت على الجفاف ب�سرعة �أكبر».
-29التجربة والخبرة ت�صنع القائد.
-30قد ينجح القائد � إذا كان قلبه قا�سي ًا وذكا�ؤه محدوداً ,ولكنه لن ينجح
� إذا قاد بنف�س ذليلة.
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-31قيمة القيادة وعدد المقاتلين وقوة �سالحهم ووفرتها ال ت�شكل كل �شيء
في الحرب ,كل هذه ال�صفات ال تعد �شيئ ًا � إذا لم تبث القيم الروحية
فيها الروح.
-32القائد هو المثل الأ على ,والمثل خير معلم ,وكيفما يكون القائد يكون
الجنود.
-33القائد الذي يهمل العامل الإن�ساني لن يكون قائد ًا ناجحاً.
-34القائد ال�شجاع يقود رجاله للن�صر ,والجبان يقودهم � إلى الهزيمة,
القائد ال�شجاع ال يهرب رجاله � إذا ثبت ,القائد الرعديد يهرب رجاله.
-35غبيٌ هذا القائد الذي يح�سب نف�سه قادر ًا على كتمان �أخبار �سقطاته,
فالجندي يعرف
عنه �أكثر مما يعرفه عن نف�سه.
-36على القائد �أن ال يت�ساهل مع المخالفين لقواعد ال�ضبط والربط
(االن�ضباط) و�أن يراعي التباين في � إجراءات العقاب ح�سب الجرم �أو
المخالفة.
-37القائد الناجح يلتقط الفر�صة ويح�سن اال�ستفادة منها لأ نها قد ال
تتكرر.
-38القائد من يتحمل م�س�ؤوليته وم�س�ؤولية من يقودهم.
-39القائد يراجع المعلومات وينقحها با�ستمرار وخا�صة المرتبطة
بالعدو.
-40القائد يتحلى ب�صفات المقاتلين فال يقود المقاتلين � إال مقاتل.
-41القائد المنت�صر هو القائد الذي ارتكب من الأ خطاء �أقل من خ�صمه.

261

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

-42مطلوب �أن يكون الإن�سان بطيئ ًا في اال�ست�شارة �سريع ًا في التنفيذ.
-43على القائد �أن يكون هادئاً ،ال ينفعل وال ينبهر وال يطرب للأ خبار
الح�سنة �أو ال�سيئة.
-44مطلوب منه متابعة التطور التقني والفني للأ �سلحة وكذلك �آخر
الم�ستجدات.
-45علينا �أال نق�صر بحق قائدنا لأ نه ال يق�صر بحق �أحد.
-46ي�سعى القائد العبقري ،با�ستمرار � إلى تحطيم توازن الخ�صم بينما
يظل هو محتفظ ًا بتوازنه ،فهو في حاجة فطرية � إلى ال�شجاعة الهادفة
في وجه العوا�صف عليه �أن يتمتع برباطه الج�أ�ش و�سرعة التكيف (الر�أ�س
البارد) عليه �أن يتمتع بحا�سة الممكن ،ح�سا�سة معرفة ما هو قابل
للتحقيق وما هو غير قابل لذلك.
-47هناك قادة يلمعون في ال�صف الثاني وال يظهرون �أي تفوق في ال�صف
الأ ول.
-48على القائد معرفة المحيط من حوله ,يجب �أن يرى �أماكن الأ زمات� ,أن
يعرف المحيط الداخلي.
-49القائد يتمتع بر�ؤية الم�ستقبل� ,أي �أن ي�ست�شرف نف�سه مع الم�ستقبل
ليعرف كيفية تنظيم � إمكاناته بنا ًء على ذلك.
�-50أن يكون له تقدير ا�ستراتيجي حول التهديد القادم م�ستقب ًال وي�ضع
ا�ستراتيجيات للعمل بها.
�سلبيات القائد:
 .1متكبر ,غير متوا�ضع وبعيد عن ال�صدق.
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 .2فج الطباع ,غير عادل.
 .3ال يهتم بحاجات المقاتلين وال يتفاعل معهم وال ي�شاركهم الر�أي.
 .4ال يمثل القدوة الح�سنة ,غير موثوق به.
 .5متردد ,جبان غير مقدام.
 .6غير حازم وال يراعي االن�ضباط.
� .7ضعيف الإرادة ,مت�شائم ,دائم ال�شكوى.
 .8غير قادر على تحمل م�س�ؤولية �أخطائه و�أخطاء مر�ؤو�سيه ومقاتليه.
 .9غير متعاون ,ي�ضع الحواجز مع من هم تحت � إمرته.
.10

عديم الت�أثير وغير مقنع لمقاتليه ,غير قادر على التحفيز.

.11

غياب الطموح عنده وغياب الهمة العالية.

	.12انتقائي في عالقاته مع مر�ؤو�سيه� ,أناني ,متقلب المزاج.
.13

عديم الهيبة و�شخ�صيته �ضعيفة وال مبالٍ .
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ثانياً :القائد وعالقته مع مر�ؤو�سيه

	-1القائد يتقيد بقاعدتين ( -1االمتناع عن القيام بعمل مر�ؤو�سيه-2 ,
الحيلولة دون حلول مر�ؤو�سيه كحاجز بينه وبين مقاتليه).
 -2على القائد �أن يكون على تما�س مع مقاتليه وال يرى الأ �شياء ب�أعين
مر�ؤو�سيه.
	-3القائد يعرف من مر�ؤو�سيه من منهم الذي يتطلب كبح الجماح ,ومن
الذي يجب �أن يُ�شَ جّ ع �أو يُ�ستَحث ,ومن الذي يجب �أن ال يبتعد �أبد ًا عن
�أنظار القائد ورقابته ,ومن الذي يلزمه تعاليم مف�صلّة و�أوامر م�شروحة
ومن الذي يريد علم ًا عام ًا فقط �أو � إي�ضاح مخت�صر.
 -4على القائد ممار�سة مركزية ديمقراطية مع مر�ؤو�سيه ومقاتليه ب�أن
يحاورهم ي�شاورهم يحترم �أراءهم ون�صائحهم ولكن بان�ضباط
واحترام متبادل وحر�ص على تنفيذ الأ وامر ال�صادرة عن قائدهم بدقة
متناهية.
	-5القائد ي�سمع لمر�ؤو�سيه محاو ًال فهمهم ولكن ما � إن ي�ؤخذ القرار ,وي�صدر
الأ مر ,على الجميع التنفيذ وال مجال للتردد �أو الع�صيان� ,سواء كان هذا
القرار له قبول �أم رف�ض عند بع�ضهم لأ ن الواجب يفر�ض نف�سه على
الجميع.
 -6تعليمات القائد لمر�ؤو�سيه وا�ضحة ,محددة ,دقيقة ال غمو�ض فيها وال
� إبهام وكلما كانت محررة ومكتوبة كان �أف�ضل.
	-7القائد الم�شغول الذي يريد �أن يعرف كل �شيء ،ال يك�سب في النهاية
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�سوى بع�ض الأ فكار المبهمة ال�سطحية العامة التي ال ت�ساعده على
اتخاذ قرار �سليم ،مطلوب توزيع المهام والعمل وعدم � إ�شغال القائد
بما يزيد عن طاقته وترك الموا�ضيع الثانوية لمر�ؤو�سيه الثقاة ويتابع
معهم وال يعتبر �أذكى النا�س و�أمهرهم ,مر�ؤو�سوه هم ورثته وعليه عدم
الخجل منهم وتدريبهم وعليه � إعطا�ؤهم ومنحهم الثقة وال�صالحيات
لأ نهم قادة الغد .وال يمكن اعتبار الخلف دائم ًا �أقل فهم ًا و�أ�ضعف من
ال�سلف.
( -8القائد يقود مر�ؤو�سيه وال يناف�سهم) فالتكبر والح�سد قد يقلبان
الموازين.
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ثالثاً :القائد وعالقته مع جنوده

� -1شجاعة الجند ال ت�ستدعي من القائد بذل الجهد والإرادة الكبيرة
للو�صول للهدف ,عندما تتراجع ال�شجاعة وت�ضعف الإرادة عند الجند,
ي�أتي دور القائد و�شجاعته وهيبته.
	-2الطموح يحفز القائد والجند لتحقيق الن�صر ,وال يعقل وجود قائدٍ
ع�سكريٍ بال طموح.
	-3الأ مانة والإخال�ص هي المكاف�أة التي يطلبها القادة الناجحون من
جنودهم وهديتهم التي تعلو على �أي جائزة مادية.
 -4في حالة الخطر يحاول المقاتلون �أن يزيحون حملهم ومخاوفهم وف�شلهم
و�أخطاءهم.
	-5القائد يقول الحقيقة لمقاتليه با�ستثناء الظروف التي تفر�ض عدم � إف�شاء
الخطط الع�سكرية والأ �سرار ,المقاتل يت�ضايق من النفاق والدعاية
الكاذبة ,على القائد �أن ال ي�صف عدوه بموا�صفات غير �صحيحة ك�أن
ي�صف عدوه بالجبن وهم �شجعان وهذا ي�ساعد على فقدان م�صداقية
القائد �أمام مقاتليه.
 -6يهدف القائد � إلى تحقيق نوع من الإخوة والزمالة مع مقاتليه ,دون �أن
يتخلى وال قيراط واحد عن �سلطته.
	-7القائد الذي يعطي الأ مر لجنده وهو يعلم �أن هذا الأ مر يتعذر تنفيذه
فهو قائد بائ�س.
	-8ال�شجاعة تعني عند القائد والجند ال�سيطرة على الخوف والتحكم

267

قاتلوهم

�سرايا الــقـد�س

فيه.
 -9عين المقاتل على قائده ,فهو ملهُمه ,قدوته.
 -10يقاتل الجنود من �أجل �أداء المهمة ويقاتل القائد من �أجل الن�صر.
 -11ال ينبغي �أن يترك القائد الجندي يتحدث عنه �أنه رجل طيب ,لأ ن
مثل هذه الكلمة بمثل هذا الموقع ت�ضمر ال�ضعف ,ولكن ينبغي �أن يجعله
يقول � إنه عادل � ,إن�سان� ,أب للجنود.
 -12على القائد �أن يبتعد عن فر�ض عالقات ا�ستعالئية وتحطيمية مع
جنوده .لأ ن مثل هذه العالقات لن تورث � إال الكراهية والذل وم�سخ
لل�شخ�صية المقاتلة.
 -13على القائد �أن يكون متفائ ًال ي�سري ت�أثيره على جنوده ,و�أن يكون لديه
العزم على الثبات في وجه الم�صاعب ويبعث الثقة في النفو�س.
 -14على القائد �أن ال يت�ساهل مع المخالفين لقواعد ال�ضبط والربط
(االن�ضباط) و�أن يراعي التباين في � إجراءات العقاب ح�سب الجرم �أو
المخالفة.
 -15القائد من يتحمل م�س�ؤوليته وم�س�ؤولية من يقودهم.
 -16القائد يتحلى ب�صفات المقاتلين فال يقود المقاتلين � إال مقاتل.
 -17الجند يعملون مع القائد ب�شكل �أف�ضل كثير ًا � إذا كان يعمل معهم ب�شكل
�أف�ضل قليالً.
 -18على القائد �أن يُوفق في � إقناعهم بمهام خطرة وغير مرغوبة .الخطر
والخوف هما قوة الجذب التي ت�شد القائد والمقود � إلى بع�ضهم بع�ضاً.
 -19القائد الذي ال يلقي با ًال واعتبار ًا لجنوده وحاجاتهم ال ينبغي �أن يقود
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نف�سه.
 -20من واجب القائد �أن يهتم بالتقاليد الع�سكرية ويعمل على تقويتها،
و�أن ي�سهر على �سالمة االن�ضباط والتهذيب الع�سكري با�ستمرار ،لكن
ب�صورة � إن�سانية وطريقة ذكية معقولة.
 -21القائد الذي يعتني بجنوده والذي يقود جنوده في �ساحة ال�شرف � إلى
الظفر والغلبة يك�سب ثقة جنوده وتقديرهم ,القائد يجب �أن يح�صل
على ثقة جنوده وتقديرهم ،هذا هو القائد المطلوب ،لأ ن هذا �أهم من
المحبة والمعزة.
واجب القائد تجاه جنوده يفر�ض عليه �أن ينا�ضل من �أجل حقوقهم،
ففي المكان الذي ي�صبح فيه الإن�سان م�س�ؤو ًال عن �شيء ما غير م�س�ؤوليته
عن نف�سه.
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