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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واضتذف  ،اظتراجعةنسخة ليست للنشر بل ىي للتنقيح و ىذه ال
فن "تاب كمقتطف من  وىو  ،العلمومشاورة أىل الرأي و  ،فةاالضاو 

قمنا بتلخيصو ظتا فيو من الفوائد  "سون تزو"للقائد الصيين  "اضترب
 وىذا الكتاب ليس حجة اهلل ..ىتمام العامل بو اىتمامًا واسعاً والالعظام 

 يعد من أفضلو  لكنو كتاب متميز جدايف األرض أو خاىل من العيوب و 
 ."الكتب يف ىذا غتال "حتليل اضترب

العسااكرية ىف الصااا وباااقي  ىف تطااور النظرياااتكااان لااو تاالباه ال ااال  و 
كاااااااما لجسااااااعاتيجيات والوسااااااائل   اأعتاااااا  لفااااااعة  ويلااااااة مرجعاااااا، و العااااااامل

 لبا ضخم على التخطيط العسكري. كان لو تو العسكرية. 

. Amiotتاارجم يف أوروبااا ق اال مائتااا ساانة ماان ق اال اظت شاار الفر سااي 
ماو تسي  ،ماك آربر ،سوغاد الكتاب لعب دورا يف التلبا على  ابليون،

باااا يون ق ااال م ارتاااة اليا ودرساااواألركاااان العاماااة األظتا ياااة، و جيفاااارا، و  ،تاااو  
ىاااو كتااااب فاااامل مفياااد حاااا أن قياااادة الطااااان اظتلكاااي و ، ()باااال ىااااربور

( أبنااااار اضتاااارب ت ساااايطو علااااى ضاااا ا  ا يف )ساااايانال يطاااااع وزعتااااو بعااااد 
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وخااال حاارب ة الصااارار. العاظتيااة النا يااة وأيضااا يف ختطاايط عمليااة عا ااف
 .  فيتنام

أن كتاااب فاان  –ماوتسااي تو اا   –وقااد أفااار رئاايس الصااا الساااب  
وحر ات القاوات االمريكياة  اضترب قد ساعده كناا ضد حربو مع الياباان.

 ،أن حيمااال كااال جنااادي امريكاااي  ساااخة مناااو يف أبناااار حااارب اطتلاااي  االوىل
  .ومن بعدىا الص اينة يف عدواهنم على فلسطا

كتااااااب   ٓٓٓٔمت تاااالليف أكناااار ماااان و  .لغااااة ٖٓالكتاااااب إىل تاااارجم 
الفقااارات بدي ياااة  بعااا  أن قاااد يااارر القاااارئو ، يف الصاااا وحااادىا ورحلشاااا

لكاان ىناااك باادي يات أذا التزمنااا  الااداع ال تسااتا  الااذكريعرف ااا القا ااي و 
   .هبا تفوقنا

ات متتاليات فلماا باث مر  ة فس اطتط  طبخي اضتسن ال صريف ذ 
 . ؟"ال:"وىل عملتم هبا حا أغاىاتعجب الناس ق

بلةياة و ، عي ساون تازو بلةياة اضتارب النفسايةو : كتابا ديتاز بو الوؽت
، وػتاولتااو تفاااادي اضتاارب ماااا أمكااان، تاالباه علاااى ال لاااداإلقتصاااد للاااارب و 

ستسام ظتدينة إىل اإلدفع اتفادي الدمار و  :إىل اضتربػتاولتو إذا اضطر  و 
 .ون سفك الدمار ما أمكنإخضاع العدو دو  ،دون تدما
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 : وضع اخلططالفصن األوه

اساسااية، ين غااى ق اال  ةعواماال بابتااحيكاام فاان اضتاارب ستسااة 
 :ان تعلم ا وتضع ا يف اضتس ان ةعركاظتالدخول يف 

كااااوما حبيااااف ينفااااذ ا  :اال ساااجام بااااا اضتاااااكم وا كاااوما(ٔ) 
   .أوامر اضتاكم دون تردد

   ..اظتخا ر ،سافاتاظت ،األودية ،: اصت الالتضاريس( ٕ)

   ..حالة الطقس واظتناخ: اضترارة ال ودة فدة الرياح( ٖ)

عة واضتاااااازم : جياااااب أن يتمتااااااع حبسااااان اطتلاااااا  والشاااااجاالقائاااااد( ٗ)
  .نفس الوقتبوالصابة 

ووضع أمرار على ىاذه  ،: تقسيم اصتيش إىل وحداتاإل ض اط( ٘)
طرة الساي، و الا  ترسال للجايش ق لاماداداتو يا ة الطار  ،الفصائل

، وبنااااًر علاااى مااادر توافااا  الظاااروف يعااادل علاااى النفقاااات العساااكرية
  .اً بعا االعت ار أن اضترب خدعةالقائد خطتو آخذ
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 وو القواعد البديهية يف احلرب:   

اعتجاااوم، جياااب أن ت ااادو وكل اااك غاااا  ىعنااادما تكاااون قاااادرا علااا
وعناادما   اادأ يف اسااتخدام قواتنااا، جيااب أن ت اادو قواتنااا غااا . قااادر
وعنااادما  كاااون قاااري ا مااان العااادو، جياااب أن ؾتعااال العااادو  . شاااطة
عناادما  كااون بعياادين جيااب ان يعتقااد و  .ا نااا بعياادين دتامااا متلكاادا

 العدو ا نا قري ا منو. 

تظااىر بالفوضاى و  ،لطعم السام الاذي ساتغري العادو باوا  ازتل
 .  ساقا ، مث اساقولديك

ظااااىر تو  ،غضاااابوإاساااعى يف  ،كاااان اطتصااام ساااريع الغضااابوإذا  
 ةتعطااااو فر ااااال و ، بالضااااعف، حااااا ياااازداد عاااادوك تكاااا ا وغطرسااااة

 .تسعيح افغل عدوك ك ا ت ىي ال إذا كا ت قوات. أما للراحة

اظتكاان الاذي  . واظ ر يفقم بتفريق ا ةإذا كا ت قواتو متجمعو  
 .ال يتوقع وجودك فيو
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 طو حرب :الفصن الثاني

لان تقاادر  ةة أماد اضتماات اضتربيااة ألن الدولاحااول عادم ا الاا  
على النفقات وألن الروح اظتعنوية للجناد ساتن ار وعنادىا ساتتطلع 

  .إليك الدول اجملاورة كالفريسة اظتيتة

، وإذا كا اات الساارعة تعااد وإذا حا اارت مدينااة فسااعى  قااواك  
ع فالتسااار  !فاااان الت اااا   يعتااا  عماااًا أزتقااااً  ،أحيا ااااً عماااًا  ائشااااً 

   .األزت  أفضل من التلع اظتاىر

  .ب االعتماد على العدو كمصدر للطعام واظت  ةوجي  

وتوضايح مزاياا  ،وإذا بدأ القتال فابد من إباارة غضاب اصتناود  
 .والبد من مكافئت م ،صار على العدواإل ت
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 اهلجوم باحليمة :الفصن الثالث

 ،عظم ىاو كسار مقاوماة العادو دون قتاالاعلم أن التفوق األ   
 .  وابادتو ن تدماهفضل مأوأن تلسر اصتيش بلكملو 

فاا اااار لواحااااد  إذا قواتنااااا للعاااادو عشاااارة :وماااان حكاااام اضتاااارب
إذا كا اات قواتناااا و  ،فاااورا ورتاالواحاااد ف استسااة كا ااات إذا  و  ،العاادو

قاباال اظتوإذا كااان  ،مقدمااة وماا خرة قسااما يشاصتااقساام ا الضااعف
 . القائد األقدر نتصرعندىا سي بنفس القدر

ألن غاا ذلاك  ،ناسبوجيب وضع الرجل اظتناسب يف اظتكان اظت
 .  القائدسي ز من بقة اصتنود ب

ومااا يقااف وكيااف يتعاماال مااع ؼتتلااف  ،وماان يعاارف مااا يقاتاال
وينتظر ليلخاذ  ،وحيافظ على روح معنوية جنوده عالية ،أ واع القوة

   .ىو فقط من ينتصر دائماً  ،عدوه على حا غفلة منو

فعلمك بعدوك يعلمك كيف تدافع وعلمك بنفساك يعلماك كياف 
 .طيط لل جوموالدفاع ىو التخ ،فاعتجوم ىو سر الدفاع ،هتاجم
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 املهاورات التكتيكية :الفصن الرابع

وتساتلزم قع علاى عاتقناا تس لية زتاية  أ فسنا ضد اعتزدية م
دياة العادو فيقادم ا لاك ، أما فر اة ىز العمل بالتكتيكات الدفاعية

 . العدو  فسو

در علااى قااد تعاارف الساا يل لق اار عاادوك دون أن تكااون قااا
 . ع ق ر عدوه فعليو بالوضع الدفاعيومن ال يستطي ،حتقي  ذلك

 وشتااااع ،ال صااار حااادة علاااى الشااامس ليسااات عاماااة  ياااةفرؤ 
   .الرعد ليست دليل على قوة السمع

تتاااارك  وأن ،ختطاااط بسااارية تاماااة قاااوة التمياااز أنواعلااام أن 
وأن تنتصار  ،وتفسد ؼتططاتو ،وأن حت ط  وايا العدو ،حبذر فديد

  .الدمار ةقاون ار عليو د

النصاااار وإذا باااادأت بااااالقوة الغالااااة دون اللجااااور للخااااداع ف
 .يص ح غا م كد
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 ()القوة العشكرية  استخدام الطاقة :الفصن اخلاوص

ناورات العسكرية اظت افرة وغا اظت افرة من أجل اربااك البد من اظت     
ألكاا  . وحااا حتقاا  النصاار اضااليلو عاان معرفااة  وايا ااا اضتقيقيااةوتعاادو ال

 . يف عدوك ويف جيشك أوالً القوة و الضعف البد من معرفة  قاط 

اظت افاارة  :لاايس ىناااك أكناار ماان  ااريقتا لل جااوميف اظتعركااة       
رغاام ىااذا عنااد اصتمااع بين مااا تاا دي إىل سلساالة ال  ؛وغااا اظت افاارة

اصتيد سوف يكون  اعقا  لذلك فان اظتقاتل .اظتناوراتمن  هنائية
  ،القوسبااالطاقااة تشاا يو  ديكاانو  .اختاااذ القاارار حازمااا يفيف ىجومااو 

 .اما القرار فيمكن تش ي و با اق سراح الس م من القوس

ع ارة الفوضى ىو غترد مسللة حسان  حتت  اخفار اال ض اط    
وإخفاار الشاجاعة حتات ع اارة  ،لوحدات اصتايش ا ض اطتقسيم و 

  اطتوف تتطلب قدراً ك ااً من الطاقة الكامنة.

و رسال ا إلياتحتركات العدو بناراً على افاارات عل جتأن  وجيب    
 .  ريدهتحا ي قى يف اظتكان الذي 
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 نقاط الضعف والقوة :الفصن الشادض

مااان يصااال للميااادان أواًل وينتظااار قااادوم العااادو ساااوف يكاااون 
عناادما يصاال جنااود العاادو أرض اظتعركااة  .للااارب  أكناار اسااتعداداً 

م عالية فعلينا أال  قاتل م فان روح م اظتعنوية تكون مرتفعة وةم 
 . عزديت م مث  ضرهبم بيد من حديدم افرة بل  نتظر حا تفع

احااارص علاااى الظ اااور يف  قااااط جياااب علاااى العااادو االساااراع  
ال  ال يفاعض  وسر بلقصى سرعة إىل االماكن ،لكي يدافع عن ا
 . بك التواجد في ا

الوبااااوق بنجاااااح إذا ىارتاااات االماااااكن غااااا ا روسااااة ديكنااااك 
وإذا كنااات ترياااد القتاااال فااااىجم علاااى اظتناااا   الااا  جتااا ه  .لعملياااةا

 .  وركز ىجومك على القائد  فسو ،كمنوعلى اطتروج من م

وساايطر  ،فاااقطع خطااوط اتصاااالتو ،أمااا إذا كااان ىااو اظت اااجم
واعلااااام أن اضتااااارب  .لطااااارق الااااا  يعتماااااد علي اااااا يف العاااااودةا علاااااى
   .اعية ختون  اح  ا لكنرةالتعزيزاتالدف
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ؼتتفا يضظر العدو لتقسيم جيشو حتس اً ألي خطاوة  بقاؤ ا
 . بكامل قواك يوعندىا اىجم عل ،ديكن أن  تخذىا

مث الحااظ سااكناتو و شااا و  ،وعكاار  اافو يومااو ،ازعاا  العاادو
 .لكي تكتشف  قاط ضعفو ، فسو لك واج ه على أن يكشف

الااذي ال يرو ااو ياارون كيااف ا تصاارت يف اظتعركااة لكاان اصتميااع  
. ال تكارر التكتياك لنصارإىل اويلاة الا  أدت طة الىو تلاك القائما

 .لذي ات عتو من ق ل وجلب لك النصرا

 

 (الفصن الشابع: املهاورة )القتاه العشكري

. رب الااتخلم ماان أي اضااطرابات داخليااةجيااب ق اال فاان اضتاا    
  ي حتويال اظتاراوا اظتخاادع غاا اظت افارىا : عوبة اظتناورة التكتيكية

وسنكون غاا . ضدك ليعمل لصاضتكىو  وحتويل من ،إىل م افر
مااان  إال إذا اساااتفد ا ناقاااادرين علاااى حتويااال اظتزاياااا الط يعياااة ضتسااااب

 .ق ل أن ختطو خطوة واحدة فكر ملياً وتلىن اظترفدين ا ليا.
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 : تهوع التكتيكات احلربيةلثاووالفصن ا

 امااكن منخفضاة لايس في ااألال تعسكر يف االمااكن الصاع ة )
خطاة ومعزولة ويف ، وال تتسكع يف أماكن ( عاممصادر مياه أو 
علياك  ل اد حيف تتقا ع الطرق الواساعةويف ا . حاالت اضتصار

 يائس عليك القتال. الوقف اظت. ويف باعتد ة

وإذا وجدت فر ة لل جاوم لكناك أضاعف مان أن حتقا  النصار 
ا أردت أن إذو . مقتاااااال عاااااادوك فاااااااىجموإذا علماااااات  ،فااااااا هتاااااااجم

 .اال تقامي وعلأن حتسب رد ف فعليك ،العدوتستغل  قطة ضعف 

ر  والطايش الت او -ٔ: ت بر علاى القائاد أخطار خطاة أربعةوىناك 
 -ٕ. نااال ىاااذا غااارر باااو إىل كماااا مث اذحباااوم ،الاااذي يااا دي إىل اعتااااك
واضتاارص علااى  ،وسا  و عاادم االسااتعداد جياداً  :اصتا  اظتاا دي إىل األساار

ن الاااا  ديكاااا ،متساااارعو عحاااادة   اااا -ٖ. اضتياااااة واعتااااروب ماااان اظتواج ااااو
 ،اإلفااراط يف القلاا  علااى رجالااو -ٗ. اسااتنارهتا بساا ولة عاا  االىا ااات
  .وعدم الرغ ة يف اظتخا رة حبياهتم

   .اً الس ب لن خيرج عن ىذه األخطارعند ىزدية اصتيش حتم
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 : التحرك باجليعالفصن التاسع

علااى األراضااي الصاال ة اظتشمسااة غااا الر  ااة  ا صااب معسااكرك
  . وية اظترتفعة قليًا عن األرضلتجيدة ا

أما األراضي س لة الدخول في ا  ع ة اطتروج من ا كاألجراف 
واظتناااادرات واألدغاااال اظتتشاااابكة والغاباااات واظتساااتنقعات واظتمااارات 

 . جتعل ا يف م خرة جيش العدوالضيقة فاحرص أن 

وأفضل األماكن لنصب األكمنة ودس اصتواسيس واالستطاع 
بالعشاااب اظتتكسااار والغاباااات أحاااواض اظتيااااه ا ا اااة ىاااي اظترتفعاااات و 

ال  ائم  ىو أفارة للكما. ىروب اارتفاع الطيور يف  ااهن .الكنيفة
  تشا إىل ىجوم مفاجئ قادم. 

ان  اظتتواضعة والتج يزات اظتتزايدة عامة على ةالكلمات الذليل
عناف اللغاة والتاارك لاماام كماا لاو أماا العدو على وفاك اعتجاوم. 

وإذا كاااااان ىنااااااك ان ساااااي جم دليااااال علاااااى أ اااااو ساااااوف يعاجاااااع. كااااا
  .دليل على ضعف سيطرة القائد  ف ذا ،اضطراب يف اظتخيم



 
 

13 

مااان ح اااوب ويكسااار االواع  وماااا لديااا ويطعااام اصتااايش خيولااا عنااادما    
  .يقتل اظتافية فاعلم اهنم تعاىدوا على اظتوتوحيطم اجفان السيوف و 

علااااى اطتااااوف ماااان اظتكافاااالت الكناااااة يف وقاااات قصااااا عامااااة 
 بينمااا العقوبااات الكناااة تشااا اىل الياالس ،حاادوث التماارد والعصاايان

القائاااد الاااذي يعماااد للت دياااد والوعياااد يف ال داياااة مث حتااات . الشاااديد
 وو االة اطتااوف ماان أعااداد العاادو حيساان اظتعاملااة خوفااا ماان التماارد عتاا

منااال علااى سااور  ا عاادام اضتااد األدىن ماان الف اام واإلدراك لديااو وىااذا
  .رة و التخطيطاالدا

ويست ا بعادوه  ،من ال يفكر يف كل  غاة وك اة ق ل اعتجوم
  .سيقع يف األسر حتماً  ،ويقلل من فل و

فلاااااان  ،إذا عاق اااااات جنااااااودك ق اااااال أن يصاااااا اوا ماااااارت طا بااااااك
، وإذا جااادور ك وباااذلك يكو اااوا بااادون  فاااع أويصااا اوا مطيعاااا لااا

أيضااً وقت اا ف ام  عقوباةأ  ح اصتنود مرت طا بك ومل توقاع هبام أي 
 .بدون  فع أو جدور
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 : التضاريصالفصن العاطر

وىاااي الااا  يسااا ل التاااارك  :اظتناااال ة( سااا لٔ: )أ اااواع األراضاااي ىاااي
  .ا اصتا  ا وديكن ع ورىا بس ولةلكفي ا 

: الااا  ديكااان التخلاااي عن اااا تصااالح كفااا " الااا ( االرض اطتطااارة "ٕ)
  .ن الصعب اعادة احتاعتا مرة أخررولكن م

وتكااون  .حكاام الساايطرة علي ااالا  يسااتايل ا: اظتعوقااة (االراضايٖ)
يف حالاة رتاود وقادم  فاااول أن ت قاىاالوىل ليست لصاضتنا  ةاطتطو 
  .للعدو الطعوم

  : سيطر على أعاىا وا صب الكمائن يف  ريق ا.اظتمرات الضيقة(ٗ)

ا فاااا تلاقاااو وإ اااا : إذا سااا قك العااادو إلي ااا( اظترتفعاااات اظتناااادرة٘)
، وأال ت أال تصاااعد مرتفعااااً لتقاتااال عااادواً مااان ال ااادي يا، لاغاااره باااالنزو 

  .ما ي  ط أو يف أبنار عودتو لو نو ريقو عند ضتعع 

واعتجاوم م افارة، : ال ين غي قطع مساافات ك ااة اظتواقع ال عيدة( ٙ)
  .ينتظر ا بكامل قواهبينما العدو 
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اال ااادفاع  -ٔ: ر القيادياااة الااا  يقاااع في اااا القائااادمااان االخطاااا
  .التمرد وعصيان االوامر – ٕحساب النتائ .  وعدم

 ا  م ضااااااعفار فالنتيجااااااة ىااااااي إذا كااااااان اصتنااااااود أقويااااااار وضاااااا
االهنيااار الااداخلي ، وعناادما يكااون العكااس فالنتيجااة ىااي العصاايان

  .وفقدان الشجاعة

، عشوائيةو  فاسدة بطريقة عندما يتم تنظيم الرتب العسكريةو 
غاااا قاااادر علاااى ئاااد يكاااون القاعنااادما و  .الضاااطرابالنتيجاااة ىاااي اف

مامياة وعدم وضع افضال الرجاال يف الصافوف االالعدو  قوة تقدير
   .ىناك حتصل اعتزدية اظتنكرة

وينساااب  ،القائاد الااذي يتقاادم دون أن يكااون ىدفااو الشاا رة
والاااذي تسااايطر علياااو فكااارة  ،دون اطتاااوف مااان ضتاااوق العاااار باشتاااو

  .ح حقاً و القائد الناجعتتعاىل واحدة اعار كلمة اهلل 

إىل جا  اااو  يقفونجناااوده كل فالاااو فااااهنم سااا اذا عامااال القائاااد
.. لكان ايااك ان وكال ؽتاا يااكلون ،فال س ؽتاا يل ساون .حا اظتوت
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واجعل ااام يعرفاااون حااادود  فتعصااار وال قاساااياً فتكسااار. اً نااايلتكاااون 
  .حا ال يص اوا كاال فال اظتدللاسلطتك 

اصتنااادي اطت اااا ماااا ان يصااا ح يف وضاااع اضتركاااة فا اااو ال تصاااي و 
 ،أل اااو حيساااب كااال خطاااوة ق ااال أن يتاااارك ؛ال يرت اااك أبااادااضتااااة و 

 قولاةاظتتصاح  وىناا ،ويتارر أس اب النصر وجيعل ا تعمال لصااضتو
وعرفااات   يعاااة شتاااار ، : إذا كنااات تعااارف العااادو وتعااارف  فساااك

  .ػتل فك وارض اظتعركة فالنصر حينئذ لن يكون

الااروح اظتعنويااة للجنااود تكااون  يف أقصااى درجاهتااا يف الصاا اح 
 اادأ روحااو يف وقاات ، مث تشاارط حصااولو علااى وج ااة افطااار مق ولااةب

 .ر ينصب تفكاه يف العودة للمعسكر، ويف اظتساالظ اة بالفتور

وسااااائل لعكيااااز آذان وعيااااون اصتاااايش علااااى  والراياااااتالتك ااااا  
 . انا أما ليًا فالتك ا والن ، قطة واحدة

عااادل جردياااة ت ،قااادم وحااادهيت الاااذين جردياااة الشاااجاع واعلااام أ
 .اصت ان الذي ي رب وحده
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 : احلاالت التشعالفصن احلادي عظرا

 : اىل تسعة أ واعمن  احية التكتيك ضترب يقسم االرض فن ا

اضترب : عناااادما حيااااارب القائااااد علااااى أرضااااو فاااا( األرض اظتشااااتتةٔ)
ركياازىم مشااتت يفكاارون تاصتنااود حياااربون و ألن  ؛ليساات يف  اااضتو

 .الفر ة ابنار اضترب للعودة الي موينت زون  الزوجاتيف االبنار و 

 ساااااااااب من اااااااا سااااااا لة االوىاااااااي االرض : ( االرض السااااااا لةٕ) 
   .والعودة للو ن ساظتا

ىاي االراضااي الا  تسااتا  مشاقة االسااتيار  :( األرض اضتيوياةٖ)
  .مرات الضيقةظتعلي ا كا

الاااا  يسااااتطيع كااااا الطاااارفا التااااارك  وىااااي: ( االرض اظتفتوحااااةٗ)
ىااذه اضتالااة جيااب يف  ،وتاادعم ا فاا كة  اارق قويااة ،في ااا بساا ولة

  .تشديد وضع الدفاع
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: مااان يساااتوا علي اااا أوال سااايكون لاااو ( ارض تقا عاااات الطااارق٘)
وا ت ااو  ،لفااات وتعزيزىاااحاااول تقويااة التاا وقت ااا ،اطتضااوع والااوالر

  .ليس اعتدف التاالف مع كل الناس

  .ي األرض ا ا ة باظتمرات الضيقةى :رض اطتطرة( االٙ)

 ابات واظتستنقعات واألجراف..غال: منل ة( االرض الصع ٚ)

يف ىااذه اضتالااة  ،: تكااون يف قلااب أرض العاادواألرض اضترجااة (ٛ)
  .قضي حاجتك من ا بسرعة ودقة وحذرجيب أن ت

 جاااااة من ااااا إالن: وىااااي الاااا  ال ساااا يل للاالرض اظتياااا س من ااااا( ٜ)
 . ال عدام األمل واظتاجئ ؛الالقت

وال تقف أباداً علاى االرض ،  تقاتل أبداً على االرض اظتشتتةاف  
، وال حتاااول سااد  رياا  وال هتاااجم علااى االراضااي اضتيويااة، الساا لة

لمكاار واضتيلااة واصتاال ل ،التقا عاااتو راضااي اظتفتوحااة العاادو فااوق األ
ن أل ؛فاااااوق االرض اظتيااااا س من اااااا، وقاتااااال فاااااوق االراضاااااي اطتطااااارة

 .باطتوفاصتندي وقت ا يعطي كل ما عنده ال و يفقد االحساس 
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جيشاااااً  تحا اااار  وإذا ،ال تضااااغط بشاااادة علااااى عاااادو يااااائس 
الياالس ماان  لتارمااو ماان فااجاعة قتااال ؛أتاارك لااو منفااذاً لي اارب منااو
ر العاادو فااا تساامح لااو إذا اجتمعاات قااو  .النجاااة مث ا انااو بقااواك

ساايار علااى فااير باال، وإذا كااان العاادو ك ااا العاادد اباادأ بااالتنظيم
لااااو قيمااااة عنااااد العاااادو، وىاااااجم النقاااااط غااااا ا روسااااة، واعلاااام أن 

، واحااارص علاااى االساااتفادة مااان عااادم السااارعة ىاااي جاااوىر اضتااارب
  .استخدم  رق غا متوقعة يف القتالاستعداد العدو و 

وعااااصت م  مادرس بعناياااة اسااا اب وعوامااال راحاااة جناااودك ورف ااا
 .والشرابفي  عن حاجت م من الطعام واعط م ما ي

واقا  علاى اي  ،امنع التعا ي يف افكار  اذر اطتاا والتشااؤم 
واليااالس ألهنااا جتلااب اطتااوف  ؛خرافااات أو فااكوك يتناقل ااا اصتنااود

كافئ ك باآلخرة ال بالد يا،  ، وعّل  جنودوتقتل الرجال ق ل اظتعركة
وات الضااعيفة اجعاال القااو ، جاع بسااخار وعاقااب اصت ااان بشاادةالشاا

الاارد واجعاال مقدمااة وماا خرة اصتاايش سااريعة  ،ػتصاانة يف مواقااع قويااة
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 ،عند اعتجوم على احداةا كما لاو كا تاا عضاوين يف جساد واحاد
لاو كاان يقاود رجال واحاد فالقائد اظتااىر ىاو مان يقاود جيشاو كماا 

قااواك مااا مل ،  ااي روح اظتعنويااة يف جنااودك وال تسااتعمل بيساار ولااا
   .تكن ىناك فائدة مرجوة

 ؛ومساااااتقيماً  ،ليضااااامن السااااارية ؛علاااااى القائاااااد أن ي قاااااى ىادئااااااً 
بوضاع  كناودجشاارك تليضمن استقرار النظام العاام، وال جياب أن 

جيابية بل عليك أن جتعل م ي ت جوا بالنتائ  اال ،اطتطط يف ال داية
كان فاديد و  ،قراراتاكال تا ر صتناودك  .اظتعت ة علاى ختطيطاك ىاذا

فااااضترب خدعاااة ال تتوقاااف عناااد حااادود  ،يف غتلاااس الشاااورر اضتااازم
   .فاسب بل تتسع لتشمل رجالك وجنودكدوك ع

ن ىي تاااااك يف قلاااااوب اعااااادائك تشاااااتيت  ااااافوف العااااادو يزياااااد مااااا
إذا أظ اار العادو رغ تااو بالتقادم فااجعو علاى ذلااك وتظاااىر ، و وحلفااؤك

 لاااكيكشاااف ف، العاخااايخل يف حالاااة مااان التكاسااال و بالغ اااار حاااا ياااد
 بعادو  .أبنار ىجومكبعدىا  افس الضور يف سرعتك  ،بغرة يف  فوفو

 .ةبسد رتيع اظتمرات اظت دية للج   اظتعركة قم
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 اهلجوم بالهار :الفصن الثاني عظر

   :لل جوم بالنار  رقىناك ستسة 

 ؼتااااااازنحاااااارق : الناااااااع .حاااااارق اصتنااااااود يف معسااااااكرىم:األول
حااارق  :الراباااع. حااارق وساااائل النقااال واالمااادادات: النالاااف اظت و اااة.

 ا العدو. إسقاط النار ب :اطتامس .اسلاة العدوالعسا ات و 

اظتوسم اظتناسب لل جوم بالناار عنادما يكاون الطقاس جااف 
 .للغاية 

 أو ىاااالً في ااا:  يكااون القماار الاا االيااام ىااي وأفضاال تلااك 
( ىاذه ىااي االياام األربعااة  ٕٛ،  ٕٚ،  ٗٔ،  ٚ)   اً و ػتاقااأ اً بادر 
 تش د ارتفاع ى وب الرياح.  ال 

وف نااار ىااو بااف الفوضااى بااا  اافجااوم بالاعتاادف ماان اعتف
ار خاااارج وعنااادما دتتاااد النااا ،، فافاااعل الناااار يف م اااب الاااريحالعااادو

 . فوف اظتعسكر اىجم فوراً 
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 : اجلواسيصالفصن الثالث عظر

اق اظتاال لشارار أن ت قى جاىًا حبالة عدوك أل ك تارف  ا فا
  الفشل.قمة  هذمم اصتواسيس ف ذ

حتركات و وايا العدو ديكن معرفت ا فقط من خال  اعلم أنو 
فاااا فاااير يعااادل معلوماااة سااارهبا جاساااوس مااان أرض  ،ساصتواساااي
 .ان اصتاسوس من رجال العدو أ فس مخصو اً إذا ك ،العدو

 :  ينقسم اصتواسيس إىل ستسة أقسام
 : وىاااااااام اظتوا نااااااااون فتااااااااودد إىل السااااااااكان( جواساااااااايس ػتليااااااااأ)

  .لك عيو اً واكس  م لصفك ليكو وا 
ن غااا اظتتااذمري ( جواساايس الااداخل: وىاام ضاا اط جاايش العاادوٕ)

 .عا اظتتمردين والقيادات اظت مشةالراضا عن أحواعتم الطام
  .وىم جواسيس العدو :اظتنش (اصتاسوس ٖ)

 ا ت ااااا لااااو أن أمااااره أُكتشااااف وزودهإذا عرفاااات أحاااادىم فاااا
 ا هبااااا الاااا  ديااااد، وماااان خااااال اظتعلومااااات ىاباظتعلومااااات الاااا  تريااااد
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د ، وتزوياااااجواساااايس ػتلياااااا وداخلياااااايصاااا ح بامكا ناااااا توضااااايف 
  .ات الزائفةاظتضللا باظتعلوم

يعملااااون يف وضااااح الن ااااار ىاااام رجااااال  :اظتضااااللونواساااايس اصت( ٗ)
 . و فيزودوهنم مبعلومات غا حقيقيةحا يكتشف م العد

 .حيار ومع م أخ ار من معسكر العدوأالذين يعودون ( جواسيس ٘)
واجعل ااااام  ،وعاااااامل م بسااااارية تاماااااة ،كاااااافئ اصتواسااااايس بساااااخار

ال ين غااي أن يعرفااوا و  ،ائااد بكاال ساا ولة ويف أي وقااتلقمااع ا االون تواي
، وجياااب أن تكساااب بقاااة أكنااار ؽتاااا جياااب، وجياااب اضتااارص مااان م دائمااااً 

 .مع مواحرص على الوضوح التام  ،اماً اصتواسيس دت
جاساااوس ق ااال حلاااول الوقااات ألي إذا مت تساااريب معلوماااة سااارية  

 ام يف ، أو ابق قل إليو ىذا السراظتناسب عتا فاقتل اصتاسوس وكل من 
   .األسر حا ا ت ار العملية

االستعداد لاو تعتماد علاى قدرة اصتيش على العدو وف مو ومن مث 
تمااااد علاااي م قاااد ، لكااان جياااب اظتواز اااة فاااان االفاااراط يف االعاصتواسااايس

 .ي دي إىل أبر عكسي
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 األوينومحق يف العىن 

ٍَوِجِئُتَك ِوو َسَبٍإ ِبَهَبٍإ َيِقني 

 وآلو و ا وعلى سيد ا ػتمد  اضتمدهلل والصاة والسام
: ف ذه آية عظيمة من كتاب اهلل تعاىل بينت أماور ك ااة يف وبعد

العمااااال االساااااتخ اري وبينااااات ؽتيااااازات فخصاااااية العميااااال الساااااري 
 وؽتيزات رئيسو يف العمل فكاان الباد مان وقفاة جاادة مع اا علماا

لااا خ  "حااارب العقاااولمساااتخلم مااان كتااااب " اظتلاااا بااالن ىاااذا 
 .خاااهلل  هجزا "ع داهلل بن ػتمد"

 من ؽتيزات فخصية العميل السري :
o أةية العمل االستخ اري لديو : َِأَحطُت مبَا ملَْ حتُِْط ِبو. 
o التن ت من اظتعلومة : ٍَوِجْئُتَك ِمن َسَ ٍا بَِنَ ٍا يَِقا. 
o الشااايفرر السااارية : َوَوِرَث ُساااَلْيَماُن َداُووَد َوقَااااَل يَاااا أَيا َ اااا

 .َنا َمنِطَ  الطَّْاِ النَّاُس ُعلِّمْ 
o سرعة ايصال اظتعلومة للقائد : ٍَر بَِعيد  .َفَمَكَف َغياْ
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o  الو ف الدقي : ِإعِّ َوَجادت  اْماَرأًَة دَتِْلُكُ اْم َوأُوتِيَاْت ِمان
 .  ُكلِّ َفْيٍر َوعَتَا َعْرٌش َعِظيمٌ 

o قااااال اظتعلوماااااة االساااااتخ ارية اظت ماااااة  : َوَجااااادتا َ ا َوقَاْوَمَ اااااا
اااْيطَاُن َأْعَمااااعَتُْم َيْساااُجُدو  اااْمِس ِمااان ُدوِن اللَّاااِو َوَزيَّاااَن عَتُاااُم الشَّ َن لِلشَّ

ااِ يِل فَاُ ااْم ال يَاْ تَااُدونَ  ُىْم َعااِن السَّ أيضااا علااى  وىااذا دلياال. َفَصاادَّ
الااااذي ىااااو فاااارط  الاااادافع الااااديين عنااااد العمياااال واالديااااان الراساااا 

 .االستمرار يف العمل
o  ميال للواقاع دراساة العالشعور يف اظتس لية جتاه دينو وأمتاو و

َأالَّ َيْساُجُدوا لِلَّاِو الَّاِذي خُيْارُِج اطْتَاْبَر يف و رح اضتلول اظتناسا ة: 
 .  السََّماَواِت َواأَلْرِض َويَاْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما تُاْعِلُنونَ 

o ويتمناااال يف أن اعتدىااااد مل ينكاااار اظتنكاااار يف مدينااااة التقيااااة :
 .ليمانا أ كره عندما و ل سيد ا سس ل وإ 

o  دق العميل والتن ت مان  ادق العميال : قَااَل َساَننظُُر
فااااان الكااااذوب ال ينفعااااك . َأَ ااااَدْقَت أَْم ُكنااااَت ِمااااَن اْلَكاااااِذِباَ 

 . ، والغاش عا عليك ال عا لكخ ه وإن  دق
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o يشااك فيااو وقااادر علااى الو ااول  اختيااار العمياال الااذي ال
 ."اعتدىد": لل دف

o ل ومان العميال يف م متاو: رئيس للعمياالسرية التامة مان الا
 ُ ْْم فَااااا ظُْر َماااااَذا اْذَىااااب بِِّكتَاااااِ  َىااااَذا َفلَْلِقااااْو ِإلَااااْيِ ْم مُثَّ تَاااااَولَّ َعاااانا

 .  يَاْرِجُعونَ 
o قياس ردة الفعل:  َفَاا ظُْر َمااَذا يَاْرِجُعاون وىاذا يتطلاب .

كري والسياسااااااااااي ماااااااااان العمياااااااااال عماااااااااا  ادراك للوضااااااااااع العساااااااااا
 .واالجتماعي للمنطقة

o اعتدىااد : ويتضااح ذلااك ماان  ريقااة و ااف ارقالااذكار اطتاا
، والعماال االسااتخ اري يعتمااد علااى للمشاااىدات وحتليلااو ل مااور

 .ظتكر وسرعة ال دي ة وقوة الذاكرةالدىار وا
o واظتقصاااااود ىناااااا الشاااااجاعة القل ياااااة فاصت اااااان ال الشاااااجاعة :

، ويتمنل ذلك من حدة يف ىذا اجملاليستطيع أن خيطو خطوة وا
، ويتمناال وعودتااو للعماال ماارة أخااررد بالتجسااس فااجاعة اعتدىاا

 .َأَحطُت مبَا ملَْ حتُِْط ِبوِ  القائدأيضا يف اسلوبو الواب  أمام 
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o فاااااذا كااااان دوره  ااااافي تصاااارف  القاااادرة علااااى التمنياااال :
ويتمنااال  ..كالصاااافيا مااان حياااف  ااارح االسااائلة وغااااه وىكاااذا

ذلك مان تصارفات اعتدىاد فقاد تصارف وكل او كالي ىدىاد آخار 
  .ون أن يشعر بو أحدألقى الرسالة دو 

o ويتضااح ذلااك بامتصاااص اعتدىااد لغضااب اظتلااك الفراسااة :
َأَحطُت مبَاا سليمان باسلوب قوي جدا حيف فوقو يف ال داية 

ااااْط بِااااوِ  مث فاااارع بالتفا اااايل مث اهنااااى كامااااو بتن يااااو ذكااااي  ،ملَْ حتُِ
،  اللَُّو ال ِإلَاَو ِإالَّ ُىاَو َرب  اْلَعاْرِش اْلَعِظايمِ لطيف بقولو للملك 

وكل و يقول للملك إذا كان اهلل بعظمتو مل يلخذ قوم س ل بغضا و 
ىلااك ، والفراسااة مياازة ت  بل  يائااو أن يتالااوا هبااذه الصاافات فاااري

 .الختيار الصيد الس ل اظتناسب
o فاعتدىااد قااام باظت مااة االسااتخ ارية دون إذن روح اظت ااادرة :
ة رة دخااول مديناا، وكااان بساا ب تلااك اظت ااادقائااده ودون علمااوماان 

ااَر فَاَقاااَل َمااا ِاَ ال أََرر اعْتُْدُىاادَ ساا ل يف االسااام،  أَْم   َوتَاَفقَّااَد الطَّياْ
 .َكاَن ِمَن اْلَغائِِ اَ 
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o جار عند ابن كنا عان ابان ع ااس أن التخصم اظتسا د :
علاى اظتاار  عليو السام اعتدىد كان م ندسا يدل سيد ا سليمان

و اافا  وىااذا التخصاام ساااعد اعتدىااد يف و ااف عاارش بلقاايس
ومن التخصصات اظتسا دة تعلام لغاة . َوعَتَا َعْرٌش َعِظيمٌ دقيقا 

 .مع مر العاقات واال دماج العدو وعتجت م والقدرة على بنا

 

 :و ويزات املشؤوه عو العىين الشريو

o اظتتابعاااة اظتساااتمرة ل فاااراد : اااَر فَاَقااااَل َماااا ِاَ ال َوتَاَفقَّاااَد الطَّياْ
 .َن ِمَن اْلَغائِِ اَ أََرر اعْتُْدُىَد أَْم َكا

o اضتااااازم والصااااارامة : َوُحِشاااااَر ِلْساااااَلْيَماَن ُجنُاااااوُدُه ِماااااَن اصْتِاااااّن
اااااارَ ، َواإِل ْااااااس َوالطّااااااْاِ فَاُ ااااااْم يُوَزُعااااااونَ  إىل قولااااااو  َوتَاَفقَّااااااَد الطَّياْ

 ٍبَانَُّو َعَذابًا َفِديًدا َأْو أَلَْذحَبَنَُّو َأْو لََيْلتِيَاينِّ ِبُسْلطَاٍن م ِ ا  .أَلَُعذِّ
o  التف م والرف : َِأَحطاُت مبَاا ملَْ حتُِاْط بِاو  في اا فاير مان

ع كان ماعلياو الساام ل ب مع سايد ا ساليمانالتطاول وسور األد
 .ذلك جعلو يكمل حجتو ومل يقا عو
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o ماان خااال تقرياار العمياال اسااتنمار اظتعلومااات وبنااار اطتطااة :
ي وىااذه اظترحلااة األخاااة ماان مراحاال العماال االسااتخ اري وىااو الااذ

 .فشل ا اح العملية االستخ ارية أوحيكم من خال  تائجو على ؾت

 

 :نصائح وهىة لمعىين

o  الطاعااات الظاااىرة علااى فساااد القلااب خطاار تاارك بعاا :
تكنياااف بعلياااك ، فخصو اااا وىاااو يف مكاااان االخاااتاط والشااارك

االسااتغفار  الطاعااات اطتفيااة وػتاساا ة الاانفس يوميااا واالكنااار ماان
 .والتوبة وجتديد النية

o  ال  أال دييل قل ك ألي  دي  يف غتاال عملاك حااجيب
 .وأ ت ال تشعر أمامو يزل لسا ك بشير

o وىااو التقاااط الكلمااات اظت مااة واظتواقااف التجسااس العااابر :
 . يد ذتامن خال اظتناس ات واالحتفاالت وىذا يعت  

o أ من ق ال العمال : وت دلتزام باطتط االمين " االمنيات "اال
 .االستخ اري بكنا
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o من التدوين احذر. 

o مراقب وتلكدت من ذلك فارحل فورا إذا فعرت ا ك. 

o  اعلااام أ اااو جياااوز للعميااال قتااال  فساااو إن خشاااي الوقاااوع يف
 .اصت اد واجملاىدينبوح بلسرار تضر االسر وال 

o  للكشاااف عااان أج ااازة التساااجيل ضاااع الرادياااو علاااى موجاااة
ٜٔ.ٕٔFM   واحبف عن مكاان التشاويش وعناد اكتشاافو غاا

خف  الصاااااااوت وابقاااااااو مااااااان MWٚٛ.ٛٛ موجاااااااة الرادياااااااو إىل
 .فتاصل على تشويش معاكس

o  للكشاااف عااان كااااماات اظتراق اااة ضاااع الرادياااو علاااى موجاااة
ٜٔ.ٖٖFM   ودتشااااى يف الغرفااااة فاااااذا زاد التشااااويش فاااااعلم أن

، احضاار لياازر وا فااى اال ااوار فاااذا خاارج ظتعااان ق ااةىناااك كاااماا مرا
 .الكاماامن مكان ما ف و ا عكاس الضور عن عدسة 

م ا فعنا مبا يف ىذا الكتااب مان  اواب وآخار دعوا اا الل 
األ  يااااار  ساااايدأن اضتماااادهلل رب العاااااظتا والصاااااة والسااااام علااااى 

 .واظترسلا وعلى آلو و ا و أرتعا


