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 ﴾ كلمة البد منها ﴿

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه           ﴿ القائل يف كتابه املبني      احلمد هللا رب العاملني،   
 .)٦٠:ألنفالا (﴾َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم

، أما  )اًارموا بين امساعيل فإن أباكم كان رامي      (والصالة والسالم على خري األنام، حبيب رب العاملني، القائل          
ال خيفى حال املسلمني اآلن على أحد، فإن األمة اآلن حمتلة من مشرقها إىل مغرهبا، ومن مشاهلا إىل جنوهبا،            ف؛  بعد

وجيوش الكفر واإلحلاد تفعلها فعلها باملسلمني، وختليص األمة من هذا الواقع األليم املخزي فرض عـني علـى                  
 .أبنائها كما قرره مجع من العلماء

كيف يتأتى لنا القيام بواجب اجلهاد وحنن يف هذا احلـال مـن       : بد أن يربز لكل منا السؤال التايل      وهنا ال   (
َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َوال َتَناَزُعوا فََتفَْشـلُوا َوَتـذَْهَب         ﴿: واجلواب هو قوله تعاىل    ؟ الضعف والتفرق وِقلّة احليلة   
 ﴾َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسـَتطَْعُتْم ِمـْن قُـوَّةٍ        ﴿:  تعاىل وقوله،  )٤٦:ألنفالا( ﴾ الصَّاِبِرينَ ِرُحيكُْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمعَ    

كما جيب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليـل يف وقـت            ”:  ابن تيمية رمحه اهللا    وقال،  )٦٠:ألنفالا(
ؤال السابق هو أن القيـام بواجـب        جواب الس ف )١(.“سقوطه للعجز، فإن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب         

َولَْو أََراُدوا  ﴿:  بني املؤمن واملنافق يف قوله تعاىل      اجلهاد يتأتى باإلعداد، ذلك اإلعداد الذي جعله اهللا تعاىل فرقاناً         
 )٢( ).)٤٦:التوبة (﴾َع الْقَاِعِديَنالُْخُروَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً َولَِكْن كَِرَه اللَُّه اْنِبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيلَ اقُْعُدوا َم

، وهي املوسـوعة الـيت كتبـها        موسوعة اجلهاد  كتابة   نعيدومسامهة منا يف نشر الثقافة اجلهادية يسرنا أن         
وقد كتب اجملاهدون خالصة جتربتـهم وخـربهتم         ،اجملاهدون العرب أيام جهادهم ضد السوفييت يف أفغانستان       

 املوسوعة واليت بلغت تسعة جملدات أو عشرة لتكون بـذلك أول موسـوعة              الطويلة يف ميادين اجلهاد يف هذه     
 .جهادية ضخمة أنتجها شباب اجلهاد

 .والذي بني أيدينا اآلن هو اجلزء األول منها، ونسأل اهللا أن ييسر احلصول على األجزاء األخرى
                                           

 .٢٨/٢٥٩:  جمموع الفتاوى1

وأوصي القارئ الكرمي بقراءته فإنه كتـاب         ، – حفظه اهللا تعاىل     –للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز       ) العمدة يف إعداد العدة   (من مقدمة كتاب     2
 .نفيس عظيم يف بابه
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 صورة ضوئية من صفحات    هن؛ أل اًكن واضح ي ولكنه مل    )االنترنت(الشبكة العاملية    على   اجلزء وقد وضع هذا  
 .ها عدة مرات مما أفقده الوضوحسبق تصوير

 .وهذا التقسيم غري موجود يف األصل وإمنا وضعناه للتسهيل وقد قسمنا هذا اجلزء إىل قسمني،

، ويتضمن بعض األحكام الفقهية عن أعمـال األمـن ومكافحـة            قسم األمن واملخابرات  : القسم األول 
خابرات يف التجسس واحلصول على املعلومات، كمـا يتضـمن موضـوع عـن              التجسس وبيان ألساليب امل   

 . إخل... االتصاالت، ومحاية الشخصيات، وأساليب املعاينة والتفتيش 

، ويتضمن طرق صنع القنابل واملتفجـرات بأنواعهـا واسـتخدام           قسم الدورات العملية  : والقسم الثاين 
 . إخل... األسلحة

 هي إال يف بعض احلاالت، كتصحيح خطأ إمالئي أو حنوي، أو ختريج بعض              وقد قمنا بكتابة املوسوعة كما    
 مت حذف كلمة شكر موجهة حلكومـة         كما ،وهذا قليل جداً   ،اآليات، أو وضع عنوان فرعي لتنظيم املوضوع      

 فإن أي مسـلم لـه        ملا ال خيفى،   الباكستان أيام جهاد الروس، وهي حكومة اجلنرال ضياء احلق، وقد مت حذفها           
 .ة بالتوحيد ال يشك يف أن احلكومة احلالية حكومة كافرة باهللا ورسوله، وحكومة طاغوتية بكل املقاييسمعرف

وخصوصاً يف قسم األمـن     وقد وجدت بعضها    ومبا أن هذه املوسوعة عمل بشري فإهنا ال ختلو من أخطاء،            
يها، وألين لست مـن طلبـة    واملخابرات، وقد نبهت يف اهلامش على بعض األخطاء اليت أرى أن الكاتب وقع ف             

 إىل اثـنني ممـن      - عرب الربيد    –العلم فقد كنت أمتىن لو أن أحد املختصني راجع هذا العمل، وبالفعل أرسلت              
أحسبهم من أهل العلم األخيار ألجل مراجعة املوسوعة مراجعة شرعية، أما أحدمها فلم يرد، وأما اآلخر فقـد                  

 .واهللا املستعان.. كل عذره ول.. وعدين خرياً إال أن األمر مل يتم 

فما كان يف هذه العمل من صواب فهو من اهللا وحده، وما كان فيه من خطـأ فمـن أنفسـنا           ... وأخرياً  
 .والشيطان واهللا ورسوله بريئان منه

نسأل اهللا أن يتقبل هذا العمل وأن جيعله يف ميزان من كتبه، ومن ساهم يف إعادة كتابته، ومن نشره، ومـن        
 .خطأ فيهدلنا على 

 هو ويل ذلك والقادر عليه،،

 إخوانكم 
 ادــار اجلهــأنص 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ داء األولـاإله ﴿

 

 

  ...آلمة حق ودمعة وفاء

  –رحمه اهللا تعالى  - عبد اهللا عزامإلى األخ الحبيب وشيخنا الفاضل 

 . وآتاباتهلماتهالذي أحيا روح الجهاد في نفوس الشباب بك

 . النفوس على الجهاد بصدقه وإخالصهالذي ربى

 .الذي قدم ما تعجز أي جماعة عن عمله

 .الذي قدم الجهاد األفغاني االسالمي للعالم

يـذاء مـن معظـم النـاس إال مـن           ن رغم الحجج ورغم الضغوط ورغـم اإل       الذي صبر ولم يترك الميدا    
 .والديه رحمهم اهللا

 .الجهادالذي قدم حياته وحياة ثمرتين من فؤاده من أجل 

 .إلى اهللا هذا العمل ثم إليك

أسأل اهللا أن يجعله في ميزان حسناتك وآل من يستفيد منـه إلـى يـوم القيامـة ثـم إلـى أرواح               
 .الشهداء المسلمين في أفغانستان وغيرها

 

 مكتب الخدمات

قيادة المعسكرات والجبهات
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ ثـانيداء الـاإله ﴿

 

 

 ... – أسامة بن الدن –أبي عبد اهللا إلى األخ الحبيب 

 . وفي تأسيسه لمكتب الخدماتك الشهيد عبد اهللا عزام في جهاده،الذي شار

 .الذي جاهد في أفغانستان بنفسه وما يملك

 .الذي ما زال يجاهد ويحرض على الجهاد حتى اآلن

 .الذي ظلمه في جهاده معظم الملتزمين باالسالم أفرادًا وجماعات

 .لجهاد والمجاهدين آل خيران وأسأل اهللا أن يصبرك ويجزيك عن االسالم والمسلمي

 

 

 
 مكتب الخدمات

قيادة المعسكرات والجبهات
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ ثـالثداء الـاإله ﴿

 

 

  ...قادة الجهاد األفغاني االسالميإلى 

 .الذين أعادوا للمسلمين روح الجهاد بعد أن خمدت

الذين قدموا للمجاهدين المسلمين في آل مكان طاقاتهم والذي تعتبر هذه الموسـوعة إحـدى               

 . قدموهاالطاقات التي

الذين وضـعوا بجهـادهم أول لبنـة فـي صـرح خالفـة إسـالمية عادلـة، أسـأل اهللا أن يجعـل فـي                          

 . في إقامة صرح خالفة المسلمينحسناتهم آل من استفاد من هذا الجهاد

 

 
 مكتب الخدمات

قيادة المعسكرات والجبهات
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ رابـعداء الـاإله ﴿

 

 

  ... يعلمهم إال اهللا والذين الاإلخوة الذين ساهموا في إخراج هذه الموسوعةإلى 

نسأل اهللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة؛ وأن يجـزي خيـرًا آـل مـن شـارك                     

 أو مـن    – بالترجمة أو الرسم أو الطباعة أو الكتابة أو المراجعة أو اإلعداد وجمع المادة               سواًءفيها  

 أو  –أمـدنا بكتـاب أو مـذآرة         أجهزة الكمبيوتر أو     ارسلساهم بمعلومة بالتجربة أو التصوير أو من        

 .وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. غير ذلك مما نكون قد نسيناه

 

 

 

 

 مكتب الخدمات

سكرات والجبهاتقيادة المع
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 ﴾  األولقسـمال ﴿

 
 

 واالستخبارات نـاألم
 



 

 ٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
 

جلماعات  فبقدر ما تكون ا    ،إن من أسباب النجاح، وأسباب الفشل يف نفس الوقت هو العامل األمين           
اإلسالمية والتنظيمات والدول تعطي هذا اجلانب أمهية وعناية بقدر ما تكون ناجحة وقوية، وبقدر مـا                
تقلل من االهتمام هبذا اجلانب، أو يكون العمل به بشكل خاطئ بقدر ما حيقق الفشـل واخلسـارة يف                    

 .اجلماعة وأفرادها

ذا اجلانب االهتمام األقصى ومعظم أسباب      وجيب على اجلماعة اإلسالمية أي مجاعة كانت أن تويل ه         
الفشل يف العمل اإلسالمي هو فقره الشديد وخربته الضحلة بأعمال األمن واالستخبارات، وأن جهادنـا               

 كان نوعه أقوى أسلحته األمن واالستخبارات، فبقدر ما تكون حركتنا مكتومـة عـن               أياًمع أعداء اهللا    
َيا ﴿: ا نكون أقوياء، وقد حذرنا اهللا من عدونا فقال تعاىل         عدونا، ونعرف كل شيء عن عدونا، بقدر م       

كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن     َودَّ الَِّذينَ ﴿: ، وأخربنا عنه بقوله تعاىل    ٧١: النساء ﴾أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُم    
 ).١٠٢:النساء( ﴾ِحَدةًَعلَْيكُم مَّْيلَةً َوا أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعِتكُْم فََيِميلُونَ

 سالح األمن واالستخبارات، وأن     ،وإن أمضى األسلحة ألي مجاعة إسالمية، بعد اإلميان باهللا وبرسوله         
اجلماعة اليت ال تقوم بدراسة أمنية لكل أفرادها كل ستة أشهر من الناحية الفكرية واالجتماعية واألمنيـة،      

 .د حني، أو تصبح عدمية الفاعليةيها بالفشل والفناء، ولو بعلهي مجاعة حمكوم ع

ن أي مجاعة تنشأ حديثاً أو مستقبالً، وال جتعل الناحية األمنية أوىل اهتماماهتا وأول أعماهلا، سرعان                وإ
 ما تصبو إليه من أهداف وستجد نفسها يف النهاية أهنا ال شـيء، وقـد                أبداًما ختترق، وبالتايل لن حتقق      

راع بيننا وبني عدونا هو صراع عقيدة يف الدرجة األوىل، مث صراع            أضاعت الشباب والزمن، ذلك أن الص     
 .أمن واستخبارات



 

 ١٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

وجيب على اجلماعات أن تفكر بأساليب أمنية ودعوية جديدة حبيث تكون قـادرة علـى مواجهـة                 
 . الدول احمليطة هبا والدول املؤثرةإىلخصومها يف كافة امليادين، وليس فقط داخل الدولة، بل تتعداها 

 كتبنا هذا الكتاب أمانة منا ألمتنا اإلسالمية، الذي نأمل أن تستفيد منه اجلماعات اإلسـالمية،                وقد
وهو حصيلة مطالعات كثرية يف الكتب اليت تتحدث عن هذا اجملال وحصيلة خربات جتمعت كلها يف هذا                 

 .الكتاب، وجهود أخوة خملصني لدينهم

 

 . أفراداً ومجاعاتفع به املسلمنيننسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ي

 



 

 ١١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 القواعد األمنية يف اإلسالم
 

ُتْؤِمن قَـالَ َبلَـى      أََولَْم﴿ قول اهللا تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم،          ،مع األصدقاء واملؤمنني   )١
، هذا بني إبراهيم عليه السالم وبني ربه سبحانه وتعـاىل،           )٢٦٠:البقرة( ﴾َولَـِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلِْبي  

 .فراد التنظيم الواحد واجلماعة الواحدة وبني اجلماعاتأ فكيف بني
 الَّـِذينَ  َودَّ َوأَْسِلَحَتُهْم ِحذَْرُهْم َولَْيأُْخذُواْ﴿:  قول اهللا تعاىل حمذراً املؤمنني، قال تعاىل       ،مع األعداء  )٢

 كَانَ ِإن َعلَْيكُْم ُجَناَح َوالَ َواِحَدةً ْيلَةًمَّ َعلَْيكُم فََيِميلُونَ َوأَْمِتَعِتكُْم أَْسِلَحِتكُْم َعْن َتْغفُلُونَ لَْو كَفَُرواْ
 ِللْكَـاِفِرينَ  أََعدَّ اللَّه ِإنَّ ِحذَْركُْم َوُخذُواْ أَْسِلَحَتكُْم َتَضُعواْ أَن مَّْرَضى كُنُتم أَْو مَّطٍَر مِّن أَذًى ِبكُْم
 .)١٠٢:النساء( ﴾مُِّهيًنا َعذَاًبا

كفى باملرء إمثاً   : ( احلاجة، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        املعرفة على قدر   ،مجيعاًمع املسلمني    )٣
 .، ما أكثر الثرثارين يف جمتمعنا اإلسالمي واملتباهني بأهنم يعرفون كل شيء)أن حيدث بكل ما مسع

 أَْمٌر َجاءُهْم َوِإذَا﴿: التربية األمنية للمسلمني وعدم اخلوض يف الشائعات واإلرجاف هبا، قال تعاىل           )٤
 َيْسَتنِبطُوَنُه الَِّذيَن لََعِلَمُه ِمْنُهْم اَألْمِر أُْوِلي َوِإلَى الرَُّسوِل إىل َردُّوُه َولَْو ِبِه أَذَاُعواْ الَْخْوِف أَِو ْمِناَأل مَِّن
 ).٨٣:النساء( ﴾ِمْنُهْم

 



 

 ١٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 األمن واملخابرات
 

 :متهيد

 اإلنسان يعمل علـى إشـباع        منذ أن بدأ   دائماًإن حاجة اإلنسان لألمن غريزة فطرية فيه يسعى إليه          
حاجاته الفطرية أو األساسية عن طريق القنص، والصيد، فكان جيمع كل املعلومات عن احليوانات الـيت                
يرد صيدها بأقل األضرار تلحق به، فكان يبحث عن مكان إقامتها وكيفية مقاومتها ومـدى خطورهتـا                 

ة هـذه   رته وكي يعيش يف مأمن من خطو      ونقاط الضعف فيها ليستعني هبذه املعلومات على إشباع حاجا        
 يظهر ذلك يف حبث اإلنسان القدمي الذي مل تصله دعوة األنبياء والرسل، عن قوى حيتمي هبـا                  .احليوانات

ويشعر باألمن يف ظلها، فتعددت أنواع معبوداته، وحني نقرأ هذه اآليات الكرمية ميكن أن نتعـرف مـن           
سان يف حياته وذلك كي حيصل على األمن واالطمئنـان النفسـي            خالهلا أبرز املعبودات اليت مر هبا اإلن      

َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َألِبيـِه آَزَر أََتتَِّخـذُ        ﴿: ٨١ إىل ٧٤والعادي، قال تعاىل يف سورة األنعام يف اآليات من          
ـ  *أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضالٍَل مُِّبٍني   أَْصَناًما آِلَهةً ِإنِّي   َملَكُـوَت السَّـَماَواِت َواَألْرِض    َراِهيَمَوكَذَِلَك ُنِري ِإْب

 *ال أُِحبُّ اآلِفِلَني      فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى كَْوكًَبا قَالَ َهـذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ            * َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقِننيَ  

 فَلَمَّا  *الضَّالَِّني   أَفَلَ قَالَ لَِئن لَّْم َيْهِدِني َربِّي ألكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ        َربِّي فَلَمَّا    فَلَمَّا َرأَى الْقََمَر َباِزغًا قَالَ َهـذَا     
ِإنِّـي   *أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْوِم ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا ُتْشِركُونَ            َرأَى الشَّْمَس َباِزغَةً قَالَ َهـذَا َربِّي َهـذَآ      

  َوَحآجَّـُه قَْوُمـُه قَـالَ      *َحِنيفًا َوَما أََناْ ِمَن الُْمْشـِرِكَني        ِذي فَطََر السََّماَواِت َواَألْرضَ   َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَّ  
 َوِسَع َربِّي كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما      شيئاًِإالَّ أَن َيَشاء َربِّي      أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللِّه َوقَْد َهَداِن َوالَ أََخاُف َما ُتْشِركُونَ ِبهِ         

ُسلْطَاًنا  َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتم ِباللِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ ِبِه َعلَْيكُمْ          َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َوالَ     *َتَتذَكَُّرونَ   أَفَالَ
 ).٨١-٧٤:األنعام (﴾فَأَيُّ الْفَِريقَْيِن أََحقُّ ِباَألْمِن ِإن كُنُتْم َتْعلَُمونَ

 هلم  ارسلم عليه الصالة والسالم بعد أن هداه اهللا إليه وأما األقوام الذين             وقد حصل عليه سيدنا إبراهي    
الرسل فإهنم آمنوا باهللا وبرسله طلباً وسعياً ولالطمئنان يف الدنيا واآلخرة، وقد أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أن                 
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الذين ال خيافون   الذين ال يؤمنون باهللا هم يف خوف دائم وقلق، وأن الذين آمنوا هم أصحاب األمن، وهم                 
 .كما أخرب اهللا تعاىل يف اآليات السابقة

فأساس األمن لإلنسان يف الدنيا واآلخرة هو األمن من اهللا تعاىل، من عذابه وعقابه وهذا ال يتحقق إال                  
باإلميان باهللا سبحانه وتعاىل، فاإلميان هو أساس األمن، وهبذا نرى أن األمن ضرورة من ضروريات احلياة                

، وما هذه احلروب اليت وقعت على مر العصور يف معظمهـا إال نتيجـة سـعي                 دائماً اإلنسان   يسعى هلا 
ل على األمن مما يتهدده، ونشر األمن بني الناس، وهو من األمور الالزمة للفرد واجلماعة               واإلنسان للحص 

 يعترب من أقدم من     ومحاية الدين أوىل مهمات احلاكم أو اخلليفة، وعمل األمن واملخابرات باملفهوم احلديث           
) سنحوى (إىل) حورحمب(قام به من الشعوب الفراعنة يف مصر، ونرى ذلك يف التوجيهات اليت أعطاها              

وقد مارست الشـعوب   الرابع تعد من أقدم أعمال األمن واملخابرات،        ) أمتحب(الطبيب املصري يف عهد     
 إليهـا املخـابرات يف عصـرنا        ولكن ليس بالصورة اليت وصلت    والتجمعات أعمال األمن واملخابرات،     

 .احلاضر

 

 األمن يف اإلسالم

د أعطى اإلسالم األمن أمهية يستحقها منذ بداية الدعوة اإلسالمية، فقد ظل النيب صـلى اهللا عليـه         قل
 اإلميان باهللا سراً ما يقارب ثالثة سنوات ونرى ذلك يف أسلوب دعوته، حيث أنـه                إىلوسلم يدعو الناس    

جته خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها، وعلي بن أيب طالب وزيد بن حارثة رضي               هبذا األسلوب دعى زو   
اهللا عنهم وعن الصحابة أمجعني، كما نرى ذلك عندما أعلن الدعوة جهراً، حيث اختار دار ابن األرقـم                  

فظه ح -رضي اهللا عنه يلتقي فيه بصحابته سراً، ونالحظ يف هذا االختيار كما قال األستاذ منري الغضبان                 
 –يف كتابة املنهج احلركي، أن األرقم كان عمره ستة عشر عاماً وكانت داره يف حي بين خمـزوم                    -اهللا  

 . فما كان أحد يتوقع ذلك–حي أيب جهل 

 احلبشـة، ونـرى ذلـك يف        إىلونرى ذلك عندما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بـاهلجرة             
 املدينة، حيث استعمل    إىل اهللا عليه وسلم عند هجرته من مكة         االحتياطات األمنية اليت اختذها النيب صلى     
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 األمن، من االستطالع والتمويه والتخفي وتضليل العدو حىت وصل املدينـة            إجراءاتكل ما استطاع من     
ساملاً، ونرى ذلك يف غزواته صلى اهللا عليه وسلم، كما استعمل أساليب احلرب النفسية واإلعالمية ضـد       

 .عيم بن مسعود عندما قام بتأليب األحزاب على بعضها البعضقريش مثل حادثة ن

 اليوم من ختصص وتفرغ إال أهنا كانت كافية ومالئمـة            األمنية وإن مل تكن مثل ما عليه       جراءاتواإل
اء الراشدين املهديني رضي اهللا     وناجحة وموجودة بأصوهلا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد اخللف           

ك إال من ال يرى الشمس يف رابعة الصيف والنهار، وجند يف هذه الرسالة أصوالً مـن                 نهم وال جيحد ذل   ع
 . القائد سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنـه         إىلعنه  ها عمر بن اخلطاب رضي اهللا       ارسلاالستخبارات اليت   

إذا : بعـد  القائد سعد بن أيب وقاص، أما        إىلمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم   (
 أرض العدو فأذِك العيون بينك وبينهم، وال خيَف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو أهـل                  وطئَت

 يف بعضه، والغاش عني     ك نصحه وصدقه، فإن الكذوب ال ينفعك خربه وإن صدق         إىلاألرض من تطمئن    
 )عليك وليس عيناً لك

 

 األمن واملخابرات اليوم

شرين تطورت أجهزة األمن وتفرعت وختصصـت وتنوعـت لتشـمل           يف الربع األخري من القرن الع     
األعضاء الدائمني  (اجلوانب األربع السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية، وخمابرات الدول الست          

تتنافس فيما بينها للحصول على معلومات أكثر لدراستها واالستفادة منـها يف تـأمني              ) يف األمم املتحدة  
ار وتدور احلروب السرية بني هذه األجهزة حدث فيما يعرف باحلرب البـاردة بـني               بالدها من األخط  

روسيا وأمريكا، وقد تسفر هذه احلروب عن معارك عسكرية، والذي ينجح هو الذي يستطيع أن حيصل                
على معلومات أكثر، وتكون استخباراته أقوى وأمنه أشد، ويف عصرنا احلاضر تشـكل االسـتخبارات               

 يف الصراعات اخلفية والظاهرة، وداًء مستشرياً يف كل أجهزة الدولة يف كل بلد وبالـذات                رئيسياً سالحاً
 أجهزة املخـابرات أمضـى      ألنالدول الشيوعية، والبالد ذات احلزب الواحد، أو البالد امللكية، وذلك           

 .اإلسالميةاألسلحة يف احلفاظ على أنظمة احلكم الفاسدة يف معظم دول العامل وخاصة الدول العربية و
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 األسرار، واملعلومات لدى الطرف املعـادي والطـرف احملايـد           إىلواملخابرات أبرز عملها الوصول     
والطرف الصديق، والقيام باألعمال اليت ال تستطيع اجليوش القيام هبا، وتنفيذ املهام اخلاصة اليت تكلف هبا،                

 من اخلري والشر، وتستخدم الرجـال       وهي يف العصر احلديث عبارة عن منشأة ذات إمكانيات هائلة لكل          
كل الناس و والنساء، وكل أصناف البشر بكل الوسائل الشريفة واحلقرية، وهي تتعاون مع كافة أصناف              

الوزراء واملمثلني والتجار واألثرياء والعلماء ورجال الدين، وهي تستغل أمسى          و من رؤساء الدول     طبقاهتم
الوطنية حىت أعظم معانيها، والرتوات حىت أحط مـداركها،         وأدىن العواطف، وتستخدم يف الوقت نفسه       

 القتـل، وهـي     إىلوالشهوات بكل أنواعها وشذوذها، وهي تربر الوسائل اليت حتقق أغراضها حىت تصل             
اليوم تتدخل يف كل صغرية وكبرية يف الدول، تتدخل يف انتخاب رؤساء الدول واختيار الوزراء، ووضع                

، وإثارة احلروب العسكرية واالقتصادية والنفسية، وإزاحة الرؤسـاء وإقامـة           السياسات وإبرام املعاهدات  
 .غريهم

وقد تطورت يف الدول الكربى تطوراً مذهالً يف التخصص والفروع والوسائل واألدوات، وكل جهاز              
له مهمتان، مهمة األمن ومهمة االستخبارات عن العدو، وميكن أن نقول أن يف كل دولة جهازان، جهاز                 

من ومهمته احملافظة على أسرار ومنشآت وشخصيات الدولة من أن يصل إليهـا الطـرف اآلخـر أو                  األ
خيترقها، ومهمة االستخبارات احلصول على املعلومات اليت عند الطرف اآلخر لالستفادة منها واإلطـالع            

إلطـالع علـى    على النوايا احلقيقة له، ومن الطريف أن تعرف أن الرئيس األمريكي من أعماله اليومية ا              
 .التقرير الذي ترفعه له املخابرات عن أوضاع الدول املختلفة واحلوادث اليت وقعت يف العامل
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 أخالقيات األمن يف اإلسالم

عندما يقرأ رجال املخابرات هذا العنوان سوف يضحكون يف داخل أنفسـهم هـل يف املخـابرات                 
 !نعم: أخالق؟ اجلواب

على أمن النـاس وعقيـدهتم مـن    و أمن حيافظون على العقيدة إن اإلسالم جعل كل املسلمني رجال 
كُنـُتْم  ﴿:  قال تعاىل  . وهذه مهمة كل مسلم عندما يرى منكراً أن يغريه أو يبلغ عنه ويل األمر              ،االحنراف

، )١٠٩:آل عمـران  ( ﴾اللّـهِ َوَتْنَهْونَ َعِن الُْمنكَِر َوُتْؤِمُنونَ بِ     َخْيَر أُمٍَّة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس َتأُْمُرونَ ِبالَْمْعُروفِ     
ن كل خطر، وأن يعاجل كل احنراف، ويف مناط التبليغ عـن كـل              مفمهمة كل مسلم أن حيمي اجملتمع       

 ما جيب عليهم أن يفعلوه أمام كل حدث أو شائعة ال يعرفـون              إىلحادثة قول اهللا تعاىل منبهاً املسلمني       
 الرَُّسوِل َوِإلَـى  إىلأَِو الَْخْوِف أَذَاُعواْ ِبِه َولَْو َردُّوُه  مَِّن اَألْمِنَوِإذَا َجاءُهْم أَْمٌر   ﴿: سببها أو علتها قال تعاىل    

 ).٨٣:النساء( ﴾اَألْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُوَنُه ِمْنُهْم أُْوِلي

:ومن أخالق األمن يف اإلسالم ما يلي

خالفة، ويف الدول املستبدة هي حلمايـة       يف خالفة اإلسالم رجال األمن حراس للشعب ولل        :أوالً 
 . كان حزباً أو فرداًسواًءاحلاكم ضد رغبة احملكومني 

 اهللا هنى عن    ألنيف خالفة اإلسالم ليس عمل رجال األمن التجسس على عورات املسلمني،             :ثانياً 
يـة  ، وكل خمابرات العامل تفعل ذلك محا      )١٢: احلجرات( ﴾َولَا َتَجسَُّسوا ﴿: التجسس حيث قال  

والدول ذات احلزب الواحد، وهي تكـره       ا وخري مثال على ذلك روسيا       هلنظام االستبداد يف بلد   
الناس على فعل ما تريده املخابرات، وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تتتبـع عـورات                  

هل هذا فالن   : املسلمني ففي احلديث الصحيح عن ابن مسعود رضي اهللا علنه أنه أيت برجل فقيل             
 .)إنا قد هنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيٌء نأخذ به: (طر حليته مخراً، فقالتق

: ويف احلديث احلسن عن معاوية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول                 
 هذا ويف التجسس الضرر علـى       .)إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم أو كدت تفسدهم        (

 .املسلمني
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 اهللا كمـا    ألنيف خالفة اإلسالم رجال األمن واملخابرات ليس مبدأهم الغاية تربر الوسيلة،             :ثالثاً 
 بالوسيلة فليس املنكر وسيلة لتحقيق مرضاة اهللا، وكل خمابرات اليوم ال            أيضاًتعبدنا بالغاية تعبدنا    

 استحالل  يتورعون عن فعل أي جرمية أخالقية أو سياسية، أو قتل أي نفس أو فعل أي فاحشة أو                
 .رذيلة يف سبيل حتقيق غاياهتا

يف خالفة اإلسالم رجال األمن واملخابرات يقومون بعملهم بوازع من اهللا، وابتغاء مرضاته،              :رابعاً 
 .ووالًء هللا سبحانه وتعاىل

 . إهنا حمدودة، أي ال تكون إال ضد من حيارب اإلسالم واملسلمني:خامساً 
من واملخابرات منضبطة باإلسالم أي أهنا ال تتدخل يف شؤون           يف خالفة اإلسالم أجهزة األ     :سادساً 

 .الدول األخرى كما أهنا منضبطة يف الوسائل حبدود الشرع

 

 عماهلا يف القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي اهللا عنهمأأدلة جواز املخابرات و

 األدلة من القرآن الكرمي: أوالً

: ، قال تعاىل يف كتابـه العزيـز       )٢٦ حىت   ٢٠( من اآلية    ونالحظ ذلك يف اآليات التالية من سورة النمل       
أَْو   لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشـِديًدا أَْو لَأَذَْبَحنَّـهُ       *الَْغاِئِبَني   َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهَد أَْم كَانَ ِمنَ          ﴿

ِإنِّـي   *أََحطُت ِبَما لَْم ُتِحطْ ِبِه َوِجئُْتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقٍني            َر َبِعيٍد فَقَالَ   فََمكَثَ غَيْ  *لََيأِْتَينِّي ِبُسلْطَاٍن مُِّبٍني    
 َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمِس ِمن     *َعْرٌش َعِظيٌم    َوَجدتُّ اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء َولََها       

أَلَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج      *فَُهْم لَا َيْهَتُدونَ     َن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَِّبيلِ      ُدوِن اللَِّه َوَزيَّ  
 ﴾لَْعـْرِش الَْعِظـيمِ   لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو َربُّ ا      اللَُّه *ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ          الَْخْبَء

 .)٢٦-٢٠:النمل(
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 :نالحظ يف هذه اآليات تطبيق عناصر االستخبارات اليت هي

إقرار مبدأ من مبادئ االستخبارات وهو مبدأ احلصول على املعلومات، إذ أقر سليمان اهلدهـد مث                 )١
فَأَلِْقْه  اذَْهب بِِّكَتاِبي َهذَا  ﴿ل   مث قا  ﴾أََصَدقَْت أَْم كُنَت ِمَن الْكَاِذِبنيَ     قَالَ َسَننظُرُ ﴿ ه مرة أخرى  ارسل

 .﴾ِإلَْيِهْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُهْم فَانظُْر َماذَا َيْرِجُعونَ
 *َعْرٌش َعِظـيٌم     ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء َولََها        ﴿عرض املعلومات اجملمعة     )٢

 ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَِّبيلِ         لشَّْمِس ِمن َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِ   
 .﴾فَُهْم لَا َيْهَتُدونَ

 .﴾أََصَدقَْت أَْم كُنَت ِمَن الْكَاِذِبَني قَالَ َسَننظُُر﴿تقييم املعلومات املعروضة وتقرير مدى صحتها  )٣
 .ص النتائج املفيدة منهاحتليل ودراسة املعلومات واستخال )٤
فاهلدهد كجندي من جنود سليمان رأى أن مـن          .طالع القادة على املعلومات   إعداد املسئولني وإ   )٥

َوِجئُْتَك ِمن  ﴿ مسؤوليه، وهو سليمان عليه السالم       إىلواجبه أن يأيت مبا حصل عليه من معلومات         
 يف تأخريه   سبباًليه من معلومات، وإن كانت       ولذا نرى اهتمام اهلدهد مبا حصل ع       ﴾َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقنيٍ  

 .عن سليمان، حىت صار هذا اخلرب للهدهد عذراً وحجة عند سليمان درء به عنه ما كان توعده به
 .املباغتة واملفاجأة يف مجع املعلومات وتوصيلها يف الوقت املناسب )٦
: ، قال تعاىل  “ار احلق ختريب الباطل وإظه  ”دة من املعلومات القيمة يف التخريب الفكري        ااالستف )٧

 .﴾فَأَلِْقْه ِإلَْيِهْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُهْم فَانظُْر َماذَا َيْرِجُعونَ اذَْهب بِِّكَتاِبي َهذَا﴿
َوِإنِّـي  ﴿: استخدام املال يف عملية االستخبارات كوسيلة من وسائل كشف اآلخرين، قال تعاىل            )٨

 .)٣٥:النمل( ﴾ َيْرِجُع الُْمْرَسلُونَُمْرِسلَةٌ ِإلَْيِهم ِبَهِديٍَّة فََناِظَرةٌ ِبَم
 َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْمَراِضـَع  * ِلأُْخِتِه قُصِّيِه فََبُصَرْت ِبِه َعن ُجُنٍب َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ        َوقَالَْت﴿: قال تعاىل  )٩

 .)١٢-١١:القصص( ﴾ َناِصُحونَ َعلَى أَْهِل َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَهُ       ِمن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُمْ    
ى اليت متثل جانب اإلميان     سومات، واستخدامه من قبل أم مو     ل مبدأ مجع املع   إىلتشري اآلية الكرمية    

مع فرعون الطاغية يف اجملتمع الفرعوين مبصر، وتوضح اآلية أمهة تلك الوسيلة اليت اتبعتها أم موسى                
وأظـن أن اآليـة      .ته يف اليم، وأصبح فؤادها فارغاً     يف تقصي أخبار ابنها، وتتبع آثاره بعد أن قذف        

 الطريقة والوسيلة اليت استخدمتها أم موسى ملعرفة أخبـار ابنـها قـد              إىلالكرمية عندما أشارت    
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امتدحت تلك الطريقة على اعتبار أهنا وسائل بني امرأة أوحى اهللا إليها احملافظـة علـى ولـدها                  
 إىل أمه، ويف كل هذا إشارة   إىللك الطريقة يف رد موسى      وقد أمثرت ت   . فرعون إىلاملبعوث رسوالً   

طريقة التقصي والتتبع ومجع املعلومات واالستفادة منها ملصلحة مشروعة، وإبرازاً للمعاين املستفادة  
 :من اآليات نالحظ ما يلي

 َوقَالَـتْ ﴿استخدام أم موسى مبدأ مجع املعلومات واحلصول عليها يف حفظها على ابنها              ) أ 
 . والتقصي هو تتبع األثر ومجع املعلومات﴾ِه قُصِّيِهِلأُْخِت

اختيار العنصر األمني واحلريص يف مجع املعلومات لتكن صحيحة وموثقة وأمينة وقبل ذلك              )ب 
 األخت  ألن، فأم موسى مل ختتر غري أخته،        ﴾ِلأُْخِتِه َوقَالَْت﴿حريصة على تلك املعلومات     

لحة وهي تندفع من ذاهتا يف مجـع املعلومـات     تعترب من احلريصني واألمناء على تلك املص      
 . أهنا من األمور الضرورية يف العنصر املرسل إليهاأيضاًوحتصيل األخبار، وأظن 

 إذ نفهم من كلمة التقصي االنتبـاه        ﴾قُصِّيِه﴿التقصي والتتبع بدون إثارة أو جلب أنظار         )ج 
 .اوعدم إثارة األنظار، ودليل ذلك أهنا بصرت به دون أن يشعروا هب

فََبُصَرْت ِبِه َعـن ُجُنـٍب َوُهـْم لَـا          ﴿دقة املالحظة وقوة الفراسة أثناء مجع املعلومات         ) د 
 .﴾َيْشُعُرونَ

استعملت أخت موسى شكالً من أشكال االستخبارات العصرية وهو التخريب الفكري،            ) ه 
ِل َبْيـٍت  َعلَى أَهْ  فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُمْ  ﴿فبعد أن نظرت إليهن وهو غري قادرات على إرضاعه          

 أمها  إىل ص وقد قصدت إبعاد موسى عن املراضع، ليخل       ﴾َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ    
 .دون إشعارهم أهنا منه بسبيل

حماولة حتقيق اهلدف أثناء مجع املعلومات، فأخت موسى مل تكتِف بأن تعرف مكان موسى               ) و 
 أمه  إىل مكانه وحاولت إعادته     إىل لتخرب أمها مكانه، وإمنا هي تقصت األخبار، وتوصلت       

 .وقد جنحت يف هذا
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 األدلة من السنة النبوية الشريفة: ثانياً

 عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه بعث عبد اهللا بن جحش يف السنة الثانية للهجرة يف اثـين                    روي
 موقـع   إىل ويصل   عشر رجالً من املهاجرين، وزوده بكتاب خمتوم، أمره أن ال ينظر فيه حىت يسري يومني              

إذا نظرت يف كتايب هذا     (فإذا فيه   معلوم حدده له، فلما وصل ذلك املكان وآن وقت فض الكتاب، فضه             
ابك على السري معك، وامِض فيمن تبعك حـىت         حفامِض على اسم اهللا وبركاته، وال تكره أحداً من أص         

  .)تأيت بطن خنلة فترصد هبا عري قريش وتعلم لنا من أخبارهم

 : يف هذه املهمة أموريالحظ

ة العدو واستطالع أخباره علـى حنـو        ب أن هذه السرية كانت سرية استطالع، غايتها مراق        :أوالً 
السرايا االستكشافية اليت تضعها اجليوش أمامها أو على جانبها، أو على حنو املخافر األماميـة يف                

 لألعـداء بـالتحرش أو      جهة القتال، وكانت مهمتها املراقبة، واالستطالع فقط دون التعـرض         
، هدفها مجع املعلومـات عـن       “االستخبارات اهلجومية ”االحتكاك أو القتال، وهذا يسمى بـ       
 .العدو فقط ملصلحة الدولة اإلسالمية

 أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر أن تبقى سرية ومكتومة حـىت علـى مـن حيملـها                    :ثانياً 
، فيكون بينهم من دخيل عليهم أو غريب عنـهم          وسينفذها، خشية أن يطلع عليها من حييطون به       

أو يكون عيناً لألعداء على املسلمني فينبئهم باألمر ويكشف هلم عن السر، وهذا ما يسمى بعرف                
 . اليت تقي ومتنع تسرب املعلومات“االستخبارات الوقائية”االستخبارات احلديثة 

َحّدثََنا َجِريٌر َعِن اَألْعَمـِش،     : ، َعْن َجِريٍر، قَالَ ُزَهْيرٌ    مجيعاً،  ِإْسَحُق ْبُن ِإْبَراِهيمَ   و حّدثنا ُزَهْيُر ْبُن َحْربٍ   
لَْو أَْدَركُْت َرُسولَ اللِّه صـلى اهللا عليـه         : فَقَالَ َرُجلٌ . كُّنا ِعْنَد ُحذَْيفَةَ  : َعْن إْبَراِهيَم الّتْيِمّي، َعْن أَِبيِه قَالَ     

أَْنَت كُْنَت َتفَْعلُ ذَِلَك؟ لَقَْد َرأَْيُتَنا َمَع َرُسوِل اللِّه صلى اهللا عليـه            : ذَْيفَةُفَقَالَ حُ . وسلم قَاَتلُْت َمَعُه َوأَْبلَْيتُ   
أَالَ َرُجلٌ َيـأِْتيِني    : "فَقَالَ َرُسولُ اللِّه صلى اهللا عليه وسلم      . وسلم لَْيلَةَ اَألْحَزاِب، َوأََخذَْتَنا ِريٌح َشِديَدةٌ َوقُرّ      

أَالَ َرُجلٌ َيأِْتيَنـا ِبَخَبـِر      : "ثُّم قَالَ . فَلَْم ُيِجْبُه ِمّنا أََحدٌ   . فََسكَْتَنا"  اللُّه َمِعي َيْوَم الِْقَياَمِة؟    ِبَخَبِر الْقَْوِم، َجَعلَهُ  
َنا ِبَخَبـِر الْقَـْوِم،     أَالَ َرُجلٌ َيأِْتي  : "ثُّم قَالَ . فَلَْم ُيِجْبُه ِمّنا أََحدٌ   . فََسكَْتَنا" الْقَْوِم، َجَعلَُه اللُّه َمِعي َيْوَم الِْقَياَمِة؟     
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فَلَـْم  " فَأِْتَنا ِبَخَبِر الْقَْومِ  ! َيا ُحذَْيفَةُ . قُْم: "فَقَالَ. فََسكَْتَنا، فَلَْم ُيِجْبُه ِمّنا أََحدٌ    " َجَعلَُه اللُّه َمِعي َيْوَم الِْقَياَمِة؟    
فَلَّما َولّْيُت ِمْن   " ي ِبَخَبِر الْقَْوِم، َوالَ َتذَْعْرُهْم َعلَيّ     فَأِْتِن. اذَْهْب: "قَالَ. أَِجْد ُبّداً، إذْ َدَعاِني ِباْسِمي، أَنْ أَقُومَ      

فََرأَْيُت أََبا ُسفَْيانَ َيْصِلي ظَْهَرُه ِبالّناِر، فََوَضْعُت َسـْهماً  . ِعْنِدِه َجَعلُْت كَأَّنَما أَْمِشي ِفي َحّماٍم، َحّتَى أََتْيُتُهمْ    
" َوالَ َتذَْعْرُهْم َعلَـيّ   : "ْرِمَيُه، فَذَكَْرُت قَْولَ َرُسوِل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم        ِفي كَِبِد الْقَْوِس، فَأََرْدُت أَنْ أَ     

. فََرَجْعُت َوأََنا أَْمِشي ِفي ِمثِْل الَْحّماِم، فَلَّما أََتْيُتُه فَأَْخَبْرُتُه ِبَخَبِر الْقَْوِم، َوفََرغُْت، قُِرْرتُ            . َولَْو َرَمْيُتُه َألَصْبُتهُ  
َسِني َرُسولُ اللِّه صلى اهللا عليه وسلم ِمْن فَْضِل َعَباَءٍة كَاَنْت َعلَْيِه ُيَصلّي ِفيَها، فَلَْم أََزلْ َناِئمـاً َحّتـَى                    فَأَلَْب

 !".َيا َنْوَمانُ. قُْم: "أَْصَبْحُت، فَلَّما أَْصَبْحُت قَالَ

 :ث أموراًينالحظ يف هذا احلد

 أن ال حيدث حدثاً ينبه إليه، وأن ال يقتل أحداً إال            إىلأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يرشد عينه          )١
 املعلومات النافعة تبىن عليهـا      ألن فوز العني باملعلومات النافعة أمٌر مهم،        ألنإذا أجرب على ذلك،     
 . ما توفر الظفر للجيوشغالباًاخلطط السليمة اليت 

 .ينبغي لإلمام أو القائد بعث العيون والطالئع لكشف األعداء )٢
 حذيفة هو استخبار ما حل باملشركني وبأحواهلم وإخبار الرسول صـلى            إرساللغرض من   كان ا  )٣

 .اهللا عليه وسلم بذلك

 :وجه االستدالل

 الرسول صلى   ألنهذا احلديث يدل مبنطوقه على مشروعية االستخبارات العسكرية على األعداء            )١
للمرة الثانيـة والثالثـة وأن      اهللا عليه وسلم طلب من قومه أن يأتوه خبرب القوم وكرر ذلك عليهم              

 .اختيار حذيفة بعد املرة الثالثة يؤكد مشروعية هذا العمل وأمهيته
يدل احلديث على أن العني خيتار من األصفياء الذين يؤمن جانبهم بعدم اخليانة، والذين يلتزمـون                 )٢

 .بالطاعة وتنفيذ األوامر
مه هبذه املهمة االستخبارية ينتج منه      أن ذهاب الربد عن حذيفة وشعوره بالدفء واألنس أثناء قيا          )٣

أن عمل االستخبارات العسكرية ضد األعداء مشروع ومقبول عند اهللا عز وجل، إذ لو مل تكـن                 



 

 ٢٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

مقبولة ملا شعر حذيفة بذهاب الربد والوحشة أثناء قيامه هبذه املهمة االستخبارية يف الوقت الذي                
 حذيفـة بعـد     إىل ذلك عودة الربد     إىلري  بلغت يف القلوب احلناجر من شدة الربد واخلوف، ويش        

 .انتهاء املهمة

 

 ألدلة من آثار الصحابة ومن بعدهما: ثالثاً

 يف مجع املعلومات عن العدو وأرضه ووحدته        كبرياً اهتماماًكان القادة على اختالف مراتبهم يبذلون       
 ما كان القائد ذاته يباشـر       وكثرياًات،  م هو املسئول األول عن مجع املعلو      ١العسكرية، وكان قائد املساحل   

تأكد من صحتها،   لع املعلومات أو استجواب األسرى وإجراء عملية التقاطع بني املعلومات، وا          مجأعمال  
مث توزيع هذه املعلومات بأسرع ما ميكن، وكان القادة بدورهم يتبادلون املعلومات فيما بينهم، ويرسلون               

مات من مصادر خمتلفة عند اخلليفـة يصـبح         ولعة لتجمع امل   اخلليفة، ونتيج  إىلموجزاً عن هذه املعلومات     
 قادته، وعندما تكون املعلومات املتوفرة عنـد        إىلاستطاعته اختاذ القرار املناسب فريسله على شكل أوامر         ب

 قادة آخرين مـن     إىل قادته الستكماهلا، أو يرسل      إىلاخلليفة أو القائد منقوصة أو غري كاملة كان يبعث          
مات وتتضح صورة املوقف بشكل     لوع فتصله امل  – إذا كان مصدر املعلومات يتعلق جببهاهتم        –جبهة ثانية   

 :كامل، ومن أمثلة ذلك

بكر الصديق رضي اهللا عنه مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستطلعان أخبـار العـدو                 خرج أبو  )١
 .قرب بدر

فأذك العيـون    – إذا وطئت أرض العدو   ( :أوصى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سعد بن وقاص          )٢
 إىلرض من تطمئن    بينك وبينهم، وال خيف عليك أمرهم، وليكن عندك من احلرب أو من أهل األ             

                                           
 القوم الذين حيفظون الثغور من العدو، ومسوا مسلحة ألهنم يكونون ذوي سالح أو ألهنم يسـكنون                 املساحل مجع املسلح واملسلحة   : قال ابن األثري يف النهاية      1

الثغر من  : ويف املصباح املنري    .املسلحة وهي كالثغور واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئال يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحاهبم ليتأهبوا له انتهى                   
 . خياف منه هجوم العدو فهوكالثلمة يف احلائط خياف هجوم السارق منها، واجلمع ثغور مثل فلس وفلوسالبالد املوضع الذي
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 والغاش عني عليك ولـيس      - ينفعك خبثه وأن صدقك يف بعضه      نصحه وصدقه فإن الكذوب ال    
 .)عينا لك

ادسية وعدم  كما أوصى اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سعد بن أيب وقاص التوقف يف الق                )٣
 - فتكون مساحلك على أنقاهبا    – القادسية   إىلفإذا انتهيت   ....(،   اإلمام إىلوزها ودفع املساحل    اجت

يعـين يكـون معسـكر      )  وحافات املدر  - على حافات احلجر   -ويكون الناس بني احلجر واملدر    
 نقاط املراقبـة    نألطراف العراق وسهوله وتكون املساحل يف نقاط املراقبة املتقدمة،          أاملسلمني على   

 .هذه ترتبط بقيادة واحدة
 .وكان خالد خيرج بنفسه جيمع املعلومات عن األعداء زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم )٤
 وعيـون املقدمـة     .ن مقدمة القوم عيـوهنم    أواعلموا   (:وقد عرف عن علي بن أيب طالب قوله        )٥

 .)طالئعهم
 على أساس أنه رسول عمـرو بـن          بن العاص أحد احلصون يف فلسطني متخفيا       وقد دخل عمرو   )٦

 .ون بقصد استطالعه بنفسهب القائد البيزنطي أرطإىلالعاص 

وينبغي أن تكون له مساحل على املواضع اليت        ”: قال أبو يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة رمحهما اهللا        
ه ورد،  خذ من أ بالد أهل الشرك من الطرق فيفتشون من مر هبم من التجار، فمن كان معه سالح                 إىلتنفذ  

خذ أت كتبه فما كان من أخبار املسلمني قد كتب به           أ ومن كان معه كتاب قر     ،ومن كان معه رقيق رد    
 وهذا ما يسمى بعرف االستخبارات احلديثة       “.يهأ اإلمام لريى فيه ر    إىلالذي أصيب معه الكتاب وبعث      

جند قادة اإلسالم يف عصـر       وهكذا   . األعداء إىل اليت متنع تسرب املعلومات      “االستخبارات الوقائية ”بـ  
 .اخللفاء الراشدين، ومن بعدهم يهتمون باستطالع أخبار العدو مما يدل على مشروعية هذا العمل وأمهيته
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 اهتمام اإلسالم باملخابرات واألمن

 :يليملا اهتم اإلسالم باملخابرات واألمن وذلك 

أَفََمن َيْمِشي ُمِكبا   ﴿ وله تعاىل  املخابرات ضرورة حيوية للتخطيط والقتال، وذلك يفهم من ق         ألن )١
حيث جيب على القيادات     .)٢٢:امللك( ﴾َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّن َيْمِشي َسِويا َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ        

سـلحته وقدراتـه    أوالقائد احلصول على أكرب قدر من املعلومات عن العدو من حيث قوتـه و             
 .التخطيط سليماوأوضاعه وحركاته ونواياه، حىت يكون 

َوأَِعدُّواْ لَُهـم   ﴿:  قال تعاىل  . املخابرات من أسباب القوة ومظاهرها اليت أمر اإلسالم بإعدادها         ألن )٢
، وبقدر ما تعرف عن عدوك بقـدر مـا          )٦٠:األنفال( ﴾مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيلِ      

  .تكون أقوى منه
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ       ﴿: باط، قال تعاىل   املخابرات مطلب أساسي للر    ألن )٣

فاملرابطة هي حراسة ويقظة وتأهب لرد العـدو         .)٢٠٠:آل عمران ( ﴾َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ   
 .يدور على اجلانب اآلخر كمل عندما نعرف ماوذلك يتم على الوجه األ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـواْ ُخـذُواْ       ﴿:  بقوله تعاىل  خابرات من مظاهر اليقظة واحلذر وذلك عمالً       امل ألن )٤
وهذا احلذر ال يتم إال مبعرفة املعلومات عن العدو حىت مننع العدو مـن               .)٧١:النساء( ﴾ِحذَْركُم
 .ماعات اإلسالمية كان هذا يف عملية عسكرية أو ضد مهامجة الطواغيت ألفراد اجلسواًءاملفاجأة 

 املخابرات توفر اإلنذار وذلك مبا حتصل عليه من معلومات عن نوايا العدو وحتركاته اليت توفر                ألن )٥
 . الالزمةجراءاتاإلنذار املبكر للقيادة والقائد كي تستعد وتتخذ اإل

 املخابرات وقاية من الضرر واهلالك، وذلك مبا تقوم به أجهزة األمن واملخـابرات مـن تـوفري                 )٦
 فهي هبذا حتقق الوقاية لألمة      . معلومات عنا  إىل ومن منع العدو من أن يصل        .املعلومات عن العدو  

مهاهلا أو التراخي يف ممارسة األمن واملخابرات يعرض األمة للتهلكـة وقـد             إواجليش من اهلزمية، و   
: ا بقوله تعاىل  ضرار البالغة اليت يتعرض هلا املسلمون بسببه      جسد القرآن الكرمي عواقب الغفلة واأل     

 ﴾َودَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعـِتكُْم فََيِميلُـونَ َعلَـْيكُم مَّْيلَـةً َواِحـَدةً                ﴿
 .)١٠٢:النساء(
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 الصفات الالزمة لرجل االستخبارات واألمن

م املغريات الكثرية الـيت      ليثق به اآلخرون وليصمد أما     ، ونزاهة ، واستقامة ، وضمري ،أخالق حسنة  )١
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللَّه َواْبَتُغواْ ِإلَيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدواْ ِفـي َسـِبيِلِه              ﴿: يتعرض هلا، قال تعاىل   

خلق التقوى، وخلق ابتغـاء     :  وقد علق الفالح على ثالثة أخالق      .)٣٥:املائدة( ﴾لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
 .يلة، وخلق اجلهاد يف سبيل اهللالوس

جلها من أي مكروه، ذلـك أن رجـل املخـابرات    أاإلخالص لعقيدته واالستعداد للتضحية من       )٢
 فإذا مل يكن    .واألمن يتعرض لشىت املغريات أثناء عمله من مال ونساء أو منصب أو مستقبل باهر             

، وعندما يكون رجل األمـن      خملصاً لعقيدته سقط يف هذه املغريات وأصبح شرا على أمته ودولته          
هتمه  واالستخبارات خملصاً يف عمله مبتغيا به رضوان اهللا وخدمة وسنه ال يضره اهلالك واملوت وال              

  .السمعة أو الصيت
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن الرجـل           : عن أيب موسى االشعري رضي اهللا عنه قال       

 يف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه           يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء، أي ذلك       
  . عليهمتفق) من يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا(وسلم 

أي ( نقب منـه     إىل للهجرة فندب الناس     ١٣٠حاصر مسلمة بن عبد امللك بن مروان حصناً سنة          
 فدخله رجل ففتحه اهللا عليه      ، فما دخله أحد،   ) دخول هذا النقب الذي يف اجلدار      إىلدعاء الناس   

أي ( إال جاء    يهوعليهم فنادى مسلمة أين صاحب النقب فما جاءه أحد فنادى إين قد عزمت عل             
أال تسودوا  : ن صاحب النقب يأخذ عليكم ثالثاً     إفجاء رجل فقال أنا أخربكم عنه،       ) حلف عليه 

 .أنا هو : قال .فذاك له :  قال .ولوه ممن ه  أتس تأمروا له بشيء، وال     اخلليفة، وال  إىلامسه يف صحيفة    
 .اللهم اجعلين مع صاحب النقب: فكان مسلمة ال يصلي بعدها صالة إال قال

 قد عرف هذا عن رسـول اهللا        .صدقائه وأقربائه وزوجته ومن يثق به     أكتمان السر حىت أمام أعز       )٣
ة اخلندق   يف فتح مكة ويف غزو     واضحاًق الناس به، ونرى ذلك      صلأصلى اهللا عليه وسلم حىت عن       

ن هذه ملكيدة   فاجأة للمشركني حىت قالوا واهللا إ     حني حفر املسلمون خندقاً حول املدينة، فكان م       
ما كانت العرب تكيدها، وهذا يدل على جناح استخبارات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف معرفـة                 
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 حفر اخلنـدق    نوايا اعدائه، وجناح األمن عنده يف كتمان عملية حفر اخلندق حول املدينة رغم أن             
 .اًاستمر ما يقارب عشرين يوم

 ذلك يفسده ويكشفه أمام الناس، جيعله يكشف        ألنعدم الطموح للشهرة وحب الظهور والتعايل        )٤
 .األسرار وهذه سقطة يقع فيها الكثري من رجال األمن واملخابرات

ا حىت يسـتطيع    مهة عالية وقدرة على االستمرار يف العمل الشاق ملدة طويلة، وهذا صفة البد منه              )٥
 .رجل األمن املخابرات أداء عمله

 بديهة والتصرف املناسب يف املواقف احلرجة ونرى ذلك عندما دخل حذيفة رضي             ةذكاء وسرع  )٦
اهللا عنه يف وسط األحزاب، ومن معهم فسمع أبا سفيان يقول يا معشر قريش ليتعرف كل امرئ                 

د جليسه على ميينه وقال مـن أنـت         منكم جليسه، واحذروا اجلواسيس والعيون فأخذ حذيفة بي       
 رضي اهللا عنهما، وقبض على يد من على يساره وقال من أنت،             -يب سفيان   أوية بن   اجاب مع أف

 . النيب صلى اهللا عليه وسلمإىل مث عاد .وهكذا جنا رضي اهللا عنه من املوت وحقق مهمته بنجاح
 .ضروري وغري الضروري من املعلومات    القدرة على التمييز واملوازنة بني احلقيقة واخليال، وبني ال         )٧

ونرى ذلك يف غزوة بدر حني أراد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يعرف من خرج لقتاله مـن                   
 إىل دورية استطالع فوجدت غالمني لقريش فأتت هبما         ارسلين وصلوا، ف  أقريش، وكم عددهم و   

 معلومات عن قريش ويف     إىلالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فتوىل هو استجواب الغالمني حىت توصل            
شراف قـريش قـد     ألف وأن   الوقت املناسب، وأهنم بالعدوة القصوى وأهنم بني التسع مائة واأل         

 .خرجوا للقتال
حب استطالع ذكى وقدرة على حتليل املعلومات ونرى ذلك يف سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم                 )٨

 فقال النيب صـلى اهللا      . عشرة إىلتسعة  ما بني   : ؟ فقال الغالمان   بلللغالمني، كم ينحرون من اإل    
 .لفبني تسع مائة واأل القوم ما: عليه وسلم

َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن َعَمٍل ِإالَّ كُنَّا ﴿قال تعاىل    .مهيته يف خدمة تنظيمه أو دولته     أاستيعاب لطبيعة عمله و    )٩
مله الـذي هـو     ن يتفهم طبيعة ع   أ جيب على رجل االستخبارات      .)٦١:يونس( ﴾َعلَْيكُْم ُشُهوًدا 

 يف مهمة عبـد اهللا      واضحاً نرى ذلك    .قبال عليه تقان العمل واإل  إ إىل وهذا يدفعه    جيداًمقدم عليه   
 الرسول صلى اهللا عليه وسلم كي يقتل خالد بن سفيان اهلذيل الذي مجـع               هارسلبن أنيس عندما    

 .اجلموع حلرب النيب صلى اهللا عليه وسلم



 

 ٢٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 األمن واحليطة واحلذر من جهة      إجراءاتالشجاعة من جهة وبني     القدرة على املوازنة بني اجلرأة و      )١٠
 ونرى ذلـك يف     .جم فيجب على رجل األمن واالستخبارات أن يعرف مىت يقدم ومىت حي           .أخرى

ن يقاتل القوم حىت يقتل،     أمكانه  إفعل حذيفة رضي اهللا عنه عندما دخل يف وسط األحزاب كان ب           
ه اختذ أسباب األمن واحليطة واحلذر وقدمها على اجلرأة         با سفيان رضي اهللا عنه، ولكن     أن يقتل   وأ

 .والشجاعة يف القتال
 ألنن يؤمن الساتر املناسب لـذلك       أ و أمننه رجل   مكان كشف نفسه للناس أ    أن يتفادى قدر اإل    )١١

 ونـرى   .فكار اليت هتدد األمن    باأل حاطةون يف هذا يفوت عليه العديد من فرص النجاح واإل         االته
ي ارتكبه عبد اهللا بن قيس الذي خرج طليعة للمسلمني يف غزو قربص فسـألته               ذلك يف اخلطأ الذ   

 . املتسوالت اليت كانت تعمل كجاسوسة، سألته الصدقة فأعطاها فرجعت ودلـت عليـه             ىحدإ
 كان كالتـاجر فلمـا      :ن عبد اهللا بن قيس يف امليناء وملا قيل هلا بأي شيء عرفتيه؟ قالت             وقالت إ 

 .فته هبذاعطاين كامللك فعرأسألته 
أن يتمتع خبربة واسعة باجملتمع والناس من حوله وجييد التعامل معهم ويعرف تقوميهم والتركيبات               )١٢

 ونرى ذلك . حال حسب الظروف  إىلاالجتماعية والسياسية احمليطة به، والتحول السريع من حال         
ر هـذيل وبـىن      عبد اهللا بن أنيس الستطالع أخبا      ارسليف فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما         

 .ورهتا ديار قومه جهينةايان من قبائل احلجاز وكان يعرف تلك القبائل جملحالل
القدرة على التعبري على أفكاره ومعلوماته بوضوح واختصار، ونرى ذلك عندما أخرب سعد بـن                )١٣

 .معاذ رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نقض بين قريضة العهد فقال عضل والقارة
يتعصب لوجهة نظره أو حيلل املعلومات مبـا         ون قابال الستيعاب وجهات النظر األخرى ال      أن يك  )١٤

 . اخلطأ واملصائبإىليوافق وجهة نظره، فيؤدي ذلك 
 .سعة اإلطالع يف اجملال الذي يعمل فيه السياسي أو العسكري أو االقتصادي أو العلمي )١٥
 . حتدثشديد املالحظة لكل ما تقع عليه عينه من املتغريات اليت )١٦
ا الرسول الكرمي صـلى اهللا      هارسلقادر على حتمل املسئولية ونرى ذلك يف سرية االستطالع اليت            )١٧

بعد  الإيفتحه   الأمره  أعطاه كتابا و  أعليه وسلم لتستطلع أخبار قريش بقيادة عبد اهللا بن جحش و          
رب أصـحابه   ال يكره أحدا على السري معه فـأخ       أيومني وعندما وجد فيه أن يستطلع أخبار مكة و        

 . لتنفيذ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمين ماٍضإأما أنا ف: بذلك وقال
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طبيعي يف حياته وعادته، فان الذي كان يكشف اجلواسيس الروس اهنم كانوا يعيشون حياة الترف   )١٨
 .تناسب الدخل يف بالدهم أو يف البالد اليت يتجسسون عليها بسرعة يف الدول الغربية ال

، فان الكرب والقسوة أبرز صفات املخابرات واألمن يف كثري من الـبالد، حيـث               الًسهمتواضعا   )١٩
 .تستطيع أن تعرفهم من مسدسه أو قوته أو من اعتداده بنفسه، ومن حبه للظهور

ه الـنيب   ارسلان رضي اهللا عنه عندما      يم، ونرى ذلك يف حادثة حذيفة بن ال       ومسئولهمريه  الطاعة أل  )٢٠
مكانه أن يقتل أبا سفيان رضي اهللا عنه يف ذلك          إه خبرب األحزاب وكان ب    صلى اهللا عليه وسلم ليأتي    

الوقت حيث وضع السهم يف القوس، ولكنه مل يرمه طاعة وتنفيذا ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم                 
 .ال حتدثن يف القوم حدثا حىت تأتيين: ه وقال لهارسلعندما 

 من املعلومات عن    شيئاًخيفي   الأيجب عليه   النصيحة والصدق، وهذه البد منها لرجل املخابرات ف        )٢١
 .قيادته

الده ووطنـه، وان    أوهلـه و  أالصرب، وهي صفة الزمة لرجل االستخبارات يصرب فيها على فراق            )٢٢
 .يصرب على ما يصري إليه من العقوبة أن ظفر به العدو

لم عندما مسع    التكيف مع اجملتمع الذي هو فيه، ونرى ذلك يف فعل النيب صلى اهللا عليه وس               إمكانية )٢٣
 وأمـره أن  يسلمباجتماع ثقيف وهوازن لقتاله فبعث برجل استخباراته عبد اهللا بن أيب حدرد األ     

 قيادهتم، فعاد وأخرب رسـول      إىليدخل فيهم ويسمع منهم، فمكث يومني يف وسطهم حىت وصل           
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبربهم

ر بن اخلطاب رضي    رى ذلك يف وصية عم    الشجاعة، وهي صفة البد منها لرجل االستخبارات ون        )٢٤
ختر للطالئع أهل الرأي والبأس من أصـحابك  ا:  سعد بن أيب وقاص حيث قال له اهللا عنه، لقائده  

 .وختري هلم سوابق اخليل، فإذا لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك
 .معرفة اللغات، البد لرجل االستخبارات أن يعرف أكثر من لغة )٢٥
 .خصائيني يكون جناحه أكربهارة يف العمل فالذي ميلك خربات أكثر على يد األاخلربة وامل )٢٦
 هذه الصفات جيب أن يتحقـق أكثرهـا يف          .استنتاج + ربط + مالحظة: يطبق القاعدة املعروفة   )٢٧

رجل املخابرات واألمن وكلما كان رجل األمن واملخابرات يف منصب أعلى وجب أن تكـون               
  .هذه الصفات أكثر حتققا فيه
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كما جيب على الرؤساء املباشرين عن رجال األمن واالستخبارات أن يولوا كل واحد منهم أمهية               
 مبشكالته ومهومه القدمية واآلتية     حاطةخاصة لتفهم حالته النفسية ووضعه االجتماعي واملايل واإل       

واملـادي   عن اإلرهاق النفسـي      بعيداً على أداء واجباته كاملة      قادراً ليكون   .ومساعدته يف حلها  
 .ويدخل هنا نظام املكافآت لتشجيع العناصر وحثهم على مزيد من العمل

 

 أمهية العنصر البشري يف أعمال األمن واالستخبارات

ن العصر الذي نعيشه اآلن يتميز يف الواقـع          إ .ن أهم ميزة يف هذا اجلهاز هي رعاية العنصر البشري         إ
ما بني أجهزة االستخبارات البشرية وبـني االسـتخبارات         ن املقارنة   إبالتقدم يف الوسائل التكنولوجية و    

يزال العنصر البشري هو العنصر     غري أنه ال   . صاحل االستخبارات التكنولوجية   إىلالتكنولوجية متيل بوضوح    
ن كافـة األجهـزة      وإ .احلاسم يف هذا اجملال حىت اليوم فاالستخبارات يف هناية األمر هي حرب أدمغـة             

 إذ لـيس باإلمكـان      .ة ما هي سوى مساعدات ملساعدة اإلنسان على احلرب العقلية         التكنولوجية املتوفر 
ن أي جهاز هو مـزيج       إ .احلصول على معلومات استخبارية فقط عن طريق الضغط على األزرة واآلالت          

ويف إطار هذا الدمج يكون اإلنسان هـو         ..لة، طائرة وطيار دبابة ورجل دبابة، وهكذا      بني اإلنسان واآل  
 . ويف جمال االستخبارات يكون تأثري العنصر البشري أكثر.لقرار واملسيطرصاحب ا
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 عقوبة اجلاسوس املسلم

 .هناك عدة آراء يف عقوبة املسلم الذي يتجسس ألعداء اهللا ضد اإلسالم واملسلمني

 : الرأي األول 

ه عـن   ، حكمه كحكم اجلاسوس احلريب أو املشرك ليكون ذلك ردعا له ولغـري            نه يقتل اطالقاً  أ
 عيـاض   يابه، كما حكى القاض   حالتجسس على حساب املسلمني وهو منهج مالك وبعض أص        

 .نه يقتلوابن عقيل من احلنابلة أ

  :الرأي الثاين 

شون جايقتل اجلاسوس املسلم عن حالة تكرار التجسس، واختاذه عادة، وبه قال عبد امللك بن امل              
 .من املالكية

  :الرأي الثالث 

 فعله صلى اهللا عليـه وسـلم يف         إىل اًه اإلمام مبا يراه من ضرب أو حبس استناد        رزال يقتل وإمنا يع   
حاطب بن أيب بلتعه، فقد عفا عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يأمر بقتله ألنه مسلم، دمـه                   

ن يطيل حبسه وينفى مبوضع ينأى عن       أ وإمنا جيازى بأوجع ما يراه اإلمام يف العقوبة وعليه           .حرام
 وهو مذهب احلنفية والشافعية وظاهر مذهب أمحد بن حنبل وبعض املالكيـة             .ىت يتوب الكفار ح 

 .وابن قيم اجلوزية والشيعة الزيدية

 :الرأي املختار 

 اإلمام لريى العقوبـة     إىلأن املسلم إذا جتسس على املسلمني لصاحل األعداء فنرى أن يفوض أمره             
الذي قام هبا واخلطورة اليت ترتبت عليها، فـإذا مل          املناسبة هلذه اخليانة مبا يتناسب وحالة الشخص        

عذر معقول وإمنا قام بعمله خيانة للمسلمني وخدمة لألعـداء           لمتجسس تأويل مقبول وال   ليكن  
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نين أميـل   إ درجة القتل، و   إىلن يتشدد يف عقوبته حىت تصل       أومواالة هلم فمثل هذا جيوز لإلمام       
 لذا جيب على    .م حفاظاً على املصلحة العامة للمسلمني     لرأي اإلمام مالك ومن وافقه يف هذا احلك       

كل من يرى ويطلع من املسلمني على أمر اجلاسوس أن خيرب الدولة عنه حذرا ودفعا لشره وضرره                 
ونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياء ُتلْقُ         ﴿لترى رأيها املناسب فيه، قال تعاىل       

 .)١:ةاملمتحن( ﴾ِإلَْيِهم ِبالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا ِبَما َجاءكُم مَِّن الَْحّق

وإذا كان املتجسس املسلم قد قام بعمله عن تأويل مقبول أو ظرف خاص أحاط به ودفعه علـى                  
عمله كما كان شأن حاطب بن أيب بلتعه رضي اهللا عنه فإن كان املتجسس على هذه الشاكلة أو                  

ميثلها مل جيز لإلمام قتله كما مل يقتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حاطب رضي اهللا عنـه ومل                   ما  
 إىل لليهود خالل غزوة بين قريظة إذ أشار بيـده           يقتل أبا لبابة رضي اهللا عنه الذي كان مناصحاً        

 .الذبح عندما استشاره بنو قريظة يف الرتول على حكم سعد بن معاذ

 

 عقوبة اجلاسوس الذمي

 .للفقهاء يف عقوبة الذمي إذا جتسس على عورات املسلمني لصاحل األعداء أو آوى عيوهنم، ثالثة أقوال

 :الرأي األول 

عـي  ازوسترقاق وبه قال اإلمام مالك واأل    ينقض عهده وخيري فيه اإلمام بني القتل أو الصلب أو اال          
 .وأمحد يف الراجح عنه وأبو يوسف

  :الرأي الثاين 

 عليه ولكن يوجع عقوبة ويطال      طَِرينقض عهده التجسس إال أن يكون شُ       مي ال أن اجلاسوس الذ  
 . وقول مرجوح عند احلنابلةةحبسه وهو قول الشافعي
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  :الرأي الثالث 

 يف كلتا احلالتني وبه قال احلنفيـة وبعـض          ة عقوب ع شرط عليه أم ال، ويوج     سواًءال ينقض عهده    
 .الشافعية

 

 :أدلة الرأي األول 

بن بشار قال حدثين حممد بن حمبب أبو مهام الدالل قال حدثنا سفيان بن سعيد عـن أيب            حدثنا حممد   
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتله وكـان           أسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان          إ

 إين مسلم، فقال رجل من    :  لرجل من األنصار فمر حبلقة من األنصار فقال        عينا أليب سفيان وكان حليفاً    
ن منكم رجاال نكلهم    إ(رسول اهللا إنه يقول إين مسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               يا: األنصار

 .)مياهنم منهم فرات بن حيانإ إىل

 أليب سفيان وكـان     ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل فرات باعتباره عيناً           أوجه االستدالل   
نه ينقل أا لعدوهم، فلما عرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم          يعيش يف كنف املسلمني وكان يعمل جاسوس      

سالمه أمر الرسول   إ ولكن عندما أعلن     . عدوهم أمر بقتله بسبب جتسسه على املسلمني       إىلأخبار املسلمني   
 فهذا يدل على جواز قتل اجلاسوس الذمي الذي يتجسـس علـى             .صلى اهللا عليه وسلم برفع القتل عنه      

 أليب سفيان وهذا يدل بوضوح على أن         ففرات كان من أهل الذمة، وكان عيناً       .عدائهمأاملسلمني لصاحل   
 .عالنه اإلسالمإالتجسس ينقض العهد ويستوجب القتل، إذ مل يرفع حكم القتل عن فرات إال ب

اجلاسوس يعترب عينا للمشركني على املسلمني، فإذا فعل ذلك أهل الذمة انتقض عهـدهم، فالصـلح                
ن ال يدلوا على    أن من شروط الصلح عليهم       يوم القيامة، وإ   إىلنفذه عمر بن اخلطاب     أمعهم نافذ على ما     

 فإذا وجد يف    . بشرط عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه       ييشترط ذلك عليهم بل يكتف     عورات املسلمني وال  
 .بالد املسلمني من أهل الذمة من يكاتب العدو بعورات املسلمني يقتل ليكون عربة لغريه وينقض عهده
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فيه ضـرر علـى      ورد يف كتاب األحكام السلطانية أليب يعلى أن على أهل الذمة أن يلتزموا ترك ما              
االجتماع على قتال املسلمني، وأن ال يزين مبسلمة وال يصيبها باسم النكاح وال يفـنت               (املسلمني، وهي   

 املسلمني بداليـة،  ون علىامسلما عن دينه وال يقطع عليه الطريق وال يأوي للمشركني جاسوسا، وال يع       
 منه نقض   شيئاًمسلمة، فإذا فعلوا ذلك أو        ال يكاتب املشركني بأخبار املسلمني، وال يقتل مسلما وال         نوأ

 هبذه الثمانية أشياء وال فرق بني أن تشـترط          ي قال ابن القاسم ينتقض عهد الذم      .العهد يف أحد الروايتني   
 .عليه أم مل تشترط

 للمشركني أنتقض عهده وخرج من الذمة وجرى عليه          أو أوى عيناً   فإذا جتسس الذمي على املسلمني    
 نقض العهـد يوجـب      ألن احملاربني   أسريأحكام احلربيني، ومادام انتقض عهده فاإلمام خمري فيه ويعترب ك         

 . رأي اإلمامإىلسترقاق وهذا موكل ن والفداء والصلب واالالرجوع لألصل من التخيري بني امل

  :الرأي املختار 

يفعل ذلك انتقض عهده عمال بالشرط وأن مل تشترط عليه           الذمي إن جتسس وقد شرط عليه أن ال       أن  
ال ينقض عهده ألنه صار من أهل دار اإلسالم وخيضع يف ذلك لقانون اإلسالم، وال تالزم بـني جرميـة                    

في أو حبس   ر يف هذه احلالة مبا يراه اإلمام مناسبا من ن         زالتجسس وذمة الذمي حىت ينقض عهده ولكن يع       
أو ضرب أو قتل إذا اقتضت الضرورة كما هو مذهب أيب يوسف، وألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                   

، ففيه دليل على جواز قتل اجلاسوس الذمي إن رأى اإلمـام ذلـك              أمر بقتل فرات بن حيان، وكان ذمياً      
 .حىت يقضى على هذه اجلرمية اخلطرية وتصان أسرار املسلمني

 

 ملستأمنعقوبة اجلاسوس ا

  :الرأي األول 

 منه، فإذا فعلـه     شيئاً األمان يقتضي أال يفعل      ألن القول بنقض أمانه بالتجسس،      إىلذهب املالكية   
انتقض أمانه ملخالفته مبوجب عقده، والظاهر من مذهب احلنابلة أهنم يقولون بنفس القول وذلك              
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قوى من أمان   أمان املستأمن ليس ب    أ ألنشهر عنهم،   قالوه يف اجلاسوس الذمي يف األ      قياساً على ما  
 فعلى هذه من دخـل      .خراجه من دار اإلسالم   إ بنبذ العهد إليه و    ي يكتف :عىاالذمي، وقال األوز  

اإلسالم بأمان ملدة حمدودة مث تبني أنه جاسوس فأنه يقتل إال أن يرى اإلمام استرقاقه وينقض بذلك    
 .ظهر عنهم واملالكيةأل قال بذلك أبو يوسف واألوزاعى واحلنابلة يف ا.أمانه

  :الرأي الثاين 

ذلك بأنـه ال    ن  واحلنفينتقاض أمان املستأمن بالتجسس، وعلل      ا عدم   إىل ةذهب الشافعية واحلنفي  
يره باحلبس وحنوه، فالظـاهر     زيقاع عقوبة وتع  إينقض أمان املستأمن بالتجسس عليهم، ويكتفى ب      

 .ذلك خالفاً أليب يوسف أهنم ال جييزون قتله إال إذا شرط عليه ةعند احلنفي

 :ي األولأأدلة الر 

أن األمان يقتضي االمتناع عن التجسس وأن األمان ال يتضمن كونه عينا وال يستلزمه، ولـو مل                  )١
 .ضرار هبم االستخفاف باملسلمني واإلإىلجنعله ناقضا للعهد هبذا رجع 

الذمي علـى اجلاسـوس     قياساً على ما قالته احلنابلة يف اجلاسوس الذمي إذ يطبق حكم اجلاسوس              )٢
  . أمان املستأمن ليس بأقوى من أمان الذميألناملستأمن 

ون على املسلمني بداللة، أما األوزاعى      اولذا فال جيوز للمستأمن أن يأوي عينا للمشركني وال يع         
خراجـه  إفق يف املستأمن ويكتفى بنبذ العهد إليه و       رالذي قال بنقض عهد الذمة بالتجسس نراه يت       

 .سالممن دار اإل

 :الرأي املختار 

 املسلمني أو الداللـة  أسرارفشاء إ األمان يقتضي عدم ألنالرأي الراجح هو رأي املالكية ومن وافقهم     
 إىلى ذلك   دعلى عوراهتم، فإذا فعله املستأمن انتقض ملخالفته موجب عقده إذا لو مل جنعله ناقضا للعهد أل               

 .وهم مما يلحق باملسلمني افدح األخطارغراء هبم وجترئهم على غزإضياع هيبة املسلمني و
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فإذا ارتكب املستأمن جرمية التجسس ضد املسلمني خالف مقتضى العقد وبطل األمان مـن جانبـه                
 احلريب ألنه ال عهد وال أمـان        سريسترقاق واملن والفداء كاأل   الفينقض عهده وخري فيه اإلمام بني القتل وا       

 .بقى له

 

 عقوبة اجلاسوس احلريب

 كمهح: أوالً

ال إ وقال امام حممد انه يصلب       . جواز قتل اجلاسوس احلريب والكافر     إىلذهب الفقهاء ما عدا اهلادوية      
 . ألهنا عورة وستر العورة أوىلامرأةن تكون أ

 

  على جواز قتلهدلةاأل: ثانياً

 فبينا حنن نتضحى مـع      .غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوازن        كوع قال   عن سلمة بن األ   
 مث انتزع طلقا من حقبه فقيد بـه         . فأناخه .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل على مجل أمحر           

 وبعضنا  .ورقة يف الظهر  ) حالة ضعف وهزال  ( وفينا ضعفة    . وجعل ينظر  . مث تقدم يتغدى مع القوم     .اجلمل
 فاتبعه رجـل    .د به اجلمل   فاشت . فأثاره . مث أناخ وقعد عليه    . فأتى مجله فأطلق قيده    . إذ خرج يشتد   .مشاة

 حىت كنت عنـد ورك      . مث تقدمت  . فكنت عند ورك الناقة    .وخرجت أشتد :  قال سلمة  .على ناقة ورقاء  
 فلما وضع ركبته يف األرض اخترطت سيفي فضربت         . مث تقدمت حىت أخذت خبطام اجلمل فأخنته       .اجلمل

بلين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         فاستق . مث جئت باجلمل أقوده، عليه رحله وسالحه       . فندر .رأس الرجل 
 .)أي كله() له سلبه أمجع: ( قال.ابن األكوع: قال) من قتل الرجل؟( فقال .وسلم والناس معه

هذا احلديث يدل على جواز قتل اجلاسوس احلريب الكافر، إذ أن الباعث على طلبه وقتله هو اطالعـه                  
 أصحابه لينالوا من املسلمني، لذا جند يف        ىلإولة نقل هذه األخبار     اعلى ضعف املسلمني ورقة ظهرهم وحم     
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بل إن الرسول صلى اهللا عليـه       ) اطلبوه فاقتلوه (بعض روايات احلديث قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
وسلم رغب يف قتل اجلاسوس احلريب إذا جعل سلبه لقاتله، وهذا يدل على خطر هذا اجلاسـوس علـى                   

ية أخرى، ومادام أنه جاسوس حريب دخل بالد املسلمني بدون          املسلمني من جهة وعلى جواز قتله من ناح       
أمان أو عهد فيكون حكمه حكم احلريب الذي قدرنا عليه يف بالدنا، لذا خيري فيه اإلمـام بـني القتـل                     

 .واالسترقاق واملن والفداء

 

 حكم استعمال رجل االستخبارات العسكرية للكذب يف احلرب مع األعداء

 يف احلرب ولكن االختالف يف املراد يف الكذب املباح فهل هـو حقيقـة               ال خالف يف جواز الكذب    
 . للفقهاء يف ذلك آراء.الكذب أم هو التعريض واخلديعة

 

 رأي اجمليزين حلقيقة الكذب يف احلرب

 جيوز خداع الكفار كيفما أمكن إال أن يكون         :قال النووي ،  جيوز الكذب يف احلرب تصرحيا وتلوحيا     
 - التعـريض  - ةيورتوتكون اخلديعة خبلف الوعد وبال    :  قال ابن العريب   .ن فال جيوز  فيه نقض عهد أو أما    

 فيجوز استعمال الرأي يف احلرب، بل االحتياج        .وبالكمني وذلك من املستثىن اجلائز اخلصوص من احلرب       
ا هـي   احلرب اجليدة لصاحبها الكاملة يف مقصودها إمن      : قوله املنريبن  ا وينقل عن    .إليه آكد من الشجاعة   
 .املخادعة بغري خطر

 املقاصد لكـل    إىل فالكالم وسيلة    .الكذب يف بعض املواطن خري من الصدق      : قال ميمون بن مهران   
 فالكذب فيه حرام، وان أمكن التوصـل إليـه          مجيعاًمقصود حممود ميكن التوصل إليه بالصدق والكذب        

وواجب أن كـان املقصـود      بالكذب دون الصدق فالكذب مباح إن كان حتصيل ذلك القصد مباحا،            
 فمهما كان حتصيل ذلك القصد مباحـا، وواجـب إن كـان             . كما أن عصمة دم املسلم واجبة      .واجبا

 مسلم قد اختفى    ئاملقصود واجبا، كما أن عصمة دم املسلم واجبة، فمهما كان يف الصدق سفك دم امر              
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 البني أو اسـتحالة قلـب       صالح ذات إمن ظامل فالكذب فيه واجب مهما كان ال يتم مقصود احلرب أو             
ن يتحرز منه ما أمكن ألنه إذا فتح باب الكذب علـى            أنه ينبغي   أاجملين عليه إال بكذب الكذب مباح إال        

 عنه وإىل ما ال يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حرامـا   ما يستغين  إىلنفسه فيخشى أن يتداعى     
 .صل إال لضرورةيف األ

 

  وتعريضاً احلرب تصرحياًأدلة اجمليزين حلقيقة الكذب يف

ومل أمسع يرخص يف شيء     ( ما رواه ابن شهاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه قال               :أوالً 
ته وحديث  أمراصالح بني الناس وحديث الرجل      احلرب واإل : ا يقول الناس كذب إال يف ثالث      مم

باحة حقيقـة الكـذب يف      إر  الظاه: ، قال النووي  أيضاًوهذه الرواية عن أم كلثوم      ) املرأة زوجها 
 .األمور الثالثة ولكن التعريض أوىل

شرف فأنـه آذى    من لكعب بن األ   ( عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              :ثانياً 
ن إ: فأتاه فقـال  : نعم، قال : رسول اهللا؟ قال    أحتب أن اقتله يا    :اهللا ورسوله؟ قال حممد بن مسلمة     

نا قد اتبعناه فنكـره     إف: لنه، قال م واهللا لت  وأيضاً:  عنانا وسألنا الصدقة، قال     قد - يعين النيب  –هذا  
ويف رواية قال   ) فلم يزل يكلمه حىت استمكن منه فقتله      : يصري أمره قال    ما إىلأن ندعه حىت ننظر     

-قد فعلت   : فأذن يل فأقول، قال   : نعم، قال : رسول اهللا؟ قال   أحتب أن أقتله يا   : حممد بن مسلمة  
 .- نت لك يف أن تقول من الكذب ما تراه يعينك يف مهمتكأي أذ

 

 :وجه االستدالل

ن كـان حممـد بـن    إ، فاحلديث قد ورد يف حالة احلرب وهو و  اًضفيه جواز الكذب يف احلرب تعري     
مسلمة قد تكلم بالصدق، لكنه أستأذن أن يقول كل شيء فأذن له يف كل شيء، ويدخل يف األذن جواز                   

 .الكذب تصرحياً
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 سبق أن اإلمام حممد بن احلسن ال جييز الكذب يف احلرب كما يالحظ يف الروايـات الـيت                   اح مم يتض
حاديث الصحيحة والصـرحية الـيت أجـازت         باأل حمجوجاستشهد هبا وإمنا جييز املعاريض والتمويه وهو        

لـك   فاإلسالم حيرم الكذب، وجيعله من أقبح الذنوب وأفحشها لكنه مع ذ           .الكذب واخلداع يف احلرب   
، وكأن يتحقق من الكذب مصلحة كالكذب يف احلـرب، فـإن            ةيستثىن بعض احلاالت من هذه القاعد     

عالهنا ينتهي التفاهم بني املتحاربني، ويف خداع العدو التغرير به والكذب عليـه             إاحلرب خدعة ومبجرد    
 أن الكـذب     ويف ذلك مصلحة كربى تعلو على كثري من املصاحل، فالراجح          .وكسر شوكته، وحتطيم قوته   

 املتتبع لكالم عدوه هو الذي خيدع نفسه وقد قرر تشرشل ما قرره رسـول اهللا                ألنيف احلروب أمر جائز     
جتماع مع ورزفلت وستالني لبحث أمر احلـرب        ا، فقد قال يف     صلى اهللا عليه وسلم قبل ثالثة عشر قرناً       

ـ        إىلن احلقيقة يف احلرب مثينة      إيف منتهى الصراحة     (:ملانياأومستقبل    ٍسَر حد أنه البد من احملافظة عليها َحب
 .)كاذيبكامل من األ

 .ن أمكن لقـوة اجمليـزين      كان التعريض أوىل إ    نإفنختار جواز الكذب يف احلرب تصرحياً وتعريضاً و       
وكذلك كذب أفراد اجلماعات اإلسالمية على أجهزة املخابرات جائزة وخاصة عندما يأتون للقبض على              

 .ذ حياهتمنقاإ فيه ألناألفراد 

 

 حكم استسالم رجل االستخبارات للعدو

إذا أحيط برجل االستخبارات وظن اهلالك يف الثبات أو الفرار فأوىل له أن يقاتل حىت يقتل، وال يسلم                  
ن إستخدام والفتنة، و  سر، ألنه يفوز بثواب الشهداء، ويسلم من حتكم الكفار عليه بالتعذيب واال           نفسه لأل 

 .استأسر جاز

سر شديد، والبد من املوت،      األ .)ما يعجبين أن يستأسر، يقاتل أحب إيل      : (م أمحد بن حنبل   قال اإلما 
 والذي يظهر   .يوروى عن أمحد أنه يلزمه القتال إذا ظن اهلالك يف الفرار والثبات وهو ظاهر كالم اخلرق               

جياب، ملا روى أبو    إ أن رجل االستخبارات إذا ظن اهلالك يف الفرار ويف الثبات، فاألوىل له القتال من غري              
هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عشرة عيناً، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فنفرت هذيل بقريب                  
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عطونا بأيديكم ولكم   أ فدفد، فقالوا هلم انزلوا ف     إىلوا  أمن مائة رجل راٍم، فلما أحس عاصم وأصحابه جل        
ما أنا فال أنزل يف ذمة كافر فرموهم بالنبل، فقتلـوا           أ:  فقال عاصم  .العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحدا      

 وسبعة معه، ونزل إليهم ثالثة على العهد وامليثاق، منهم خبيب وزيدا أخذا بالرخصـة وكلـهم                 عاصماً
 .ملوم حممود غري مذموم وال

 .سر والقتل فله أن يدفعن جوز األإ إذ ال جيوز االستسالم لكافر يف القتل، وةوهذا رأي الشافعي

شتعلت فيها فما غلب على ظنهم السالمة فيـه مـن           ا يف سفينة فيها مسلمون ف     ناراًإذا ألقى الكفار    و
مران، فقـال أمحـد     لقاء نفوسهم يف املاء فاألوىل هلم فعله، وإن استوى عندهم األ          إبقائهم يف مركبهم أو     

رواية أخـرى أهنـم     كيف شاء يصنع، قال األوزاعي مها موتان فاختر أيسرمها، وقال أبو اخلطاب، فيه              
 من هذا   .، وان قاموا فموهتم بفعل غريهم     مهنم إذا رموا نفوسهم يف املاء كان موهتم بفعله        يلزمهم املقام أل  

النص أرى أن رجل االستخبارات إذا رأى اهلالك يف الثبات ويف الفرار من العدو مل خيتر االستسالم فأرى                  
 . ما فيه اهلالك بفعل نفسه واهللا سبحانه وتعاىل أعلمفيه اهلالك بفعل العدو ال أن خيتار أن خيتار ما
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 قصداًحكم قتل رجل االستخبارات لنفسه 

 قصداًحكم قتل النفس 

إذا أحيط برجل االستخبارات العسكرية من قبل األعداء وظن اهلالك يف الثبات أو الفـرار ومل خيتـر                 
 . لورود النصوص الناهية عن ذلك     طالقاًإ اًقصدن يقاتل وال جيوز له أن يقتل نفسه         أاالستسالم فاألوىل له    

فقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن من قتل نفسه حرمت عليه اجلنة واستحق دخول النـار                    
  .واخللود فيها

 

 القرآنالدليل من 

ذَِلَك ُعْدَواًنا َوظُلًْما فََسـْوَف      َوَمن َيفَْعلْ    *َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُْم َرِحيًما         ﴿: قال تعاىل 
ية أن يقتل الرجل    ن من مجلة املراد هبذه اآل     إ .)٣٠-٢٩: النساء( ﴾ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللِّه َيِسًريا     ناراًُنْصِليِه  

  للقتل، وقد ورد الوعيد على قتل النفس، وهذا يدل على حرمة قتل النفس عـن قصـدٍ                 هنفسه بقصد من  
 .للقتل

 

 السنةالدليل من 

من قتل نفسه حبديد فحديدته     (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
 .)أبداً فيها  هبا يف بطنه يف نار جهنم خملداًأيف يده يتوج

 من القرآن والسنة أرى أن قتل رجل االستخبارات لنفسه إذا أحيط به من              دلةوبعد استعراض هذه األ   
ن شاء عذبه مبا قتل بـه       إن شاء أخلده يف النار و     إ مشيئة اهللا    إىلأن جزاءه يف اآلخرة مرده      العدو حرام، و  

 .)ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامـة        (ن شاء عفا عنه بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم           إنفسه، و 
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لدوام واهللا سـبحانه    وأما اخللود يف النار ملن قتل نفسه فقد يراد به طول املدة وغلظ التحريك ال حقيقة ا                
 .وتعاىل أعلم

 

 تعريف جهاز األمن

مـع األجهـزة     هو نظام يقوم بعمله يف إطار من التنسيق املشترك حبيث يأخذ على عاتقه وبالتعاون             
األخرى حلماية الدولة أو التنظيم من األخطار واخلرق، وتأمني محاية القادة واملشاة واملناطق ورجال الدولة             

 ومن مهامه   . تعطيل املبىن أو الشخصية من عملها اليومي ومن أي اختراق          إىليؤدي  الكبار من أي هجوم     
 :ما يلي

 مجع املعلومات وحتليلها )١
 مقاومة التجسس )٢
 احلرب النفسية )٣
 االستطالع العام )٤
 القيام باخلدمة السرية )٥
 فرز املعلومات وتقدير صحتها )٦
 تفسري هذه املعلومات واستخالص النتائج املفيدة منها )٧
 سئولني باملعلومات والنتائج املستخلصةمداد املإ )٨
 اإلفادة من هذه املعلومات يف التخطيط واختاذ القرارات )٩

 واألمن  ، واألمن الداخلي  ،فرع األمن العسكري، واألمن السياسي    :  فروع مثل  إىلويقسم جهاز األمن    
 .من الدولةأ و،ةمن رئاسة اجلمهوريأو،  واألمن اخلارجي،واألمن الصناعيي،  واألمن العلم،االقتصادي
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 تعريف االستخبارات

عملية التخابر والتراسل لنقل املعلومات بني شخص وآخر أو بـني           : االستخبارات أو املخابرات هي   
 وميكن أن نقول هي اخلطة املدروسة الستخدام        .جهة وشخص أو بني شخص وجهة أو بني جهة وأخرى         
 .ماعة يف الوقت املناسب   اجلم الدولة أو التنظيم أو      اإلمكانات املتاحة للحصول على كافة املعلومات اليت هت       

وذلك لوضع استراتيجية الدولة ويرسم سياسة التنظيم واختاذ القرارات اليت تكفل سالمة أمن الدولـة أو                
 .التنظيم وملقاومة كل من حياول سرقة املعلومات وبذلك نرى شدة ارتباط األمن باملخابرات

 

 هي االستخبارات؟ ما

 :ت تزود املعلومات الضرورية الختاذ القرار وهذه املعلومات ميكن تزويدها بثالث طرقاالستخبارا

 . متحيص وتقديرإىلكمادة خام أساسية حتتاج : أوالً 
 .كتقديرات وضع، استخلصت على أساس املادة اخلام: ثانياً 
سبة للعمليـة    وبتوصيالت بالن  .كتقديرات وضع، مرفقة بتقدير االحتماالت املفتوحة للعمل      : ثالثاً 

 .اليت جيب القيام هبا

 وهذا اجلدال يعرض أساليب خمتلفـة ملـدى         .هناك جدل حول أفضل طريقة من هذه الطرق الثالث        
 تعترب الطريقة الثالثة هـي      ي الشخص أييتدخل االستخبارات املرغوب فيه يف قرارات احلكومة، حسب ر        

علومات ومن هنا يأخذ التقدير الوزن والقيمة       الصحيحة، ألهنا تظهر مسؤولية مقدم املعلومات عن تلك امل        
 .املناسبني

ـ      إاالستخبارات، هي قناة تأثري قصرية وفعالة،         وز األجهـزة   اهنا توفر إمكانية للعمل السريع وتتج
البريوقراطية وبروتوكوالت متنوعة، وتوفر للزعماء إمكانية التأثري بطريق قصري ومباشر يف جماالت            

 .كثرية
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 أحيانـاً داة سهلة لعقد صفقات سياسية على صعيد العالقات الدولية، تنشأ           االستخبارات، هي أ   
 بني الدول، وبدون توقيع رمسي، إذ عندما يكـون           أو اتفاقيات جترى سراً    أوضاع تتطلب حلوالً  

سهل على  مواج عالية ويكون من الصعب السباحة فوق سطح املاء يصبح من األ            واأل البحر هائجاً 
 .اج والعوم يف مياه هادئةمواملرء الغوص حتت األ

ن االستخبارات متنح احلكومات، من خالل      إاالستخبارات متنح األمن من حيث الزمان واملكان،         
 أو للبقاء يف    .عدائهاأ من الوقت يف حشدها القوة ملواجهة         للعمق اإلستراتيجي، جماالً   بديالًعملها  

ـ     .ئحالة تأهب خشية تعرضها هلجوم مفاج      دة وصـحيحة يف الوقـت       لذلك فان معلومات جي
 وعن  .الصحيح متكن الدولة ذات املوارد احملددة من االمتناع عن القيام بعمليات جتنيد ال مربر هلا              

 .فائدة منه، وبعثرة جهودهاال استعداد 
 داخل الدولة أو خارجها وبطرق غـري عسـكرية          سواًء أخرى   جهزةاالستخبارات متنح األمن أل    

 يف  أيضـاً عنـه    عبري وهذا األمن ميكن الت    “االستخبارات الوقائية ”وذلك يف إطار اجملال املسمى      
 .وغريها وكذلك القيام بإحباط نشاطات العدو وبطرق أخرى) محاية املنشآت(جماالت 

 واملقصود هنا هو حرب     .ميكن حتقيقها بطريقة أخرى    االستخبارات هي وسيلة لتحقيق أهداف ال      
ام خبدع متنوعة لتحقيق أهداف بطرق غري عاديـة          واحلرب النفسية، وكذلك القي    .االستخبارات
 .وغري مقبولة

 .نذار مبكرإاالستخبارات وسيلة  

 

 ساسية لألمنالقواعد األ

املعرفة على قدر احلاجة يف املهمة وغريها، فال ينبغي لرجل األمن أن يعرف أكثـر مـن املهمـة                    )١
 .املكلف هبا أو جزء من املهمة وال يعرف املهمة كلها

 ذلك من أسـباب جناحـه يف        ألنعتدال يف الصفات، ودائما يقيم نفسه أين وصل،         تزان واال اال )٢
 .عمله

 . أن يكون غري ملفت لالنتباه حىت يتم عمله بسهولة، وينجح فيه،التواضع )٣
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 .س معني تبطل عمل رجل األمنا أي عالمة ثابتة أو دائمة أو لب،املظهر )٤
 كشفه لنفسه، مثل حديثه عن نفسه، أو         إذ ال يستطيع أحد أن يكشف اإلنسان أكثر من         ،التخفي )٥

 .حب الظهور
 رجل املتفجرات، أي احلذر من الالمباالة وعدم التواكـل          أوي خط اخطأ رجل األمن يس   : احلذر )٦

 .والركون والتأكد من صحة املعلومات
 .متثال للتنفيذاال )٧
 .بعد النظر وختمني املستقبل )٨

 

 دد األسرارالعوامل اليت هت

 أم حرب نفسية    ينوع اخلطر هل هو خترييب أو جتسس      (د الدولة أو التنظيم     طبيعة األخطار اليت هتد    )١
 .)أم عسكرية

 هل هي يف حالة استرخاء أمين أو يف حالـة           مثالً ،الظروف السياسية اليت حتكم الدولة أو التنظيم       )٢
 .اضطراب أمين

 .الوضع االقتصادي يف الدولة أو التنظيم من تضخم وخطط اقتصادية )٣
ة للدولة أو التنظيم، ونقصد بالعالقات غري الطبيعية كعالقات بعض الزعامـات            العالقات اخلارجي  )٤

 .سرائيلإمات االعربية مع زع
 هل الوضع الداخلي مستقر أم أن هناك ثورة داخلية ومعرفة           ،الوضع الداخلي يف الدولة أو التنظيم      )٥

ا والتعتـيم   حدود هذه الثورة الداخلية وحجمها ووضع اخلطط الكفيلة لتحجيمها ومنع نشـره           
 . تتم بشكل سريجراءات كل هذه اإل.اإلعالمي عليها
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 العوامل املؤثرة على األمن

 :هناك عوامل تؤثر على أمن اجملتمع منها خارجية ومنها داخلية وهي كالتايل

هديد أمن  عوامل داخلية تتعلق ببنية اجملتمع بوجود ثغرات اجتماعية وثقافية ميكن الدخول منها لت             )١
شـيعة،  : ة غري املتجانسة بوجود طوائف عدة وأقليات وقوميات شىت مثل     تمع مثل البني  الدولة واجمل 

 ومذاهب ثقافية متنوعة ميكن     .اخل ....تراكأكراد،  أسنة، دروز، نصريية، نصارى، يهود، عرب،       
 . الصراع واحلركةإىل واجملتمع غري املتجانس مييل .استغالهلا لتهديد األمن

كون احلكومة على خالف مع الشعب أو مع غالبيته العظمى وتعمـل             فعندما ت  ،شرعية احلكومة  )٢
ن هذا مصدر هتديد لألمن، أما إذا كانـت         إضده أو تضيق اخلناق على حزب معني وتضطهده ف        

 .حتوز على ثقة أغلبية الشعب وتكسب رضاهم وتعمل خلدمتهم فهي مستقرة أكثر
ا تقدم على حرب أو على خطوة سياسية جريئة          فعندم ،طبيعة املرحلة اليت متر هبا الدولة أو التنظيم        )٣

 أمنيـة   إجراءات إىلأو يقدم التنظيم على ثورة أو خطوة حامسة يصبح أمنه معرضا للخطر وحباجة              
 .وحذر ويقظة ووعي شديد

 فالصراعات الدولية عندما متتد لتشمل دولة معينة تصبح موضع خالف           ،العوامل الدولية اخلارجية   )٤
ولة أن تبسط نفوذها عليها وأن تزرع اجلواسيس فيها عندئذ يصبح أمن            ول كل د  ابني الدول وحت  

 جهود أمنية واسعة وكذلك عندما ينشب خالف بـني دولـة            إىلهذه الدولة يف خطر، وحباجة      
ن وجود مشكالت   أ كما   .ورة هلا أو تنظيم وآخر على متاس معه، يصبح األمن مهددا          اوأخرى جم 

 .امنها مهدد أحدودية بني دولتني جيعل

 

 سالح رجل املخابرات

ساسي املسدسات والرشاشات اخلفيفة عند القيام باملهمات وذلك للدفاع عن الـنفس أو        سالحهم األ 
 . يف مراقبة عميل خطري موضوع حتت املراقبـة        ليالًعند مدامهة أي مقر لشبكة التجسس أو عند االنتظار          
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حبمالة هلا حزام يلتف على الكتف األيسر       بطه األيسر حمموال    إوحيمل رجل املخابرات عادة مسدسه حتت       
بط األيسـر   صر املسدس حتت اإل   ح لين ، الكتف األمين  إىلمع حزام آخر من البالستيك يشد احلزام األول         

وذلك لسهولة استعماله باليد اليمىن بأسرع وقت ويلزم ثانيتني لرجل املخابرات احملترف لكـي خيـرج                
 .حدى مهامهإمسدسه عند شعوره باخلطر أو مفاجأته يف 

أما وضع املسدس على حزام احلامل للبنطال من اخللف من اجلهة اليمىن فهذه الطريقة هلـا مضـارها                  
 :تيةاآل

 . من حتت اجلاكيتواضحاًظهور املسدس  )١
 .زدحامإمكانية خطفه من حاملة يف اال )٢
 .شهاره من اخللفإالتأخر يف  )٣

 .راجع دورة املسدسات

 

  سالحهمىت يستعمل رجل األمن املخابرات

ن يستعمل مسدسه أو التهديد به ضد جاسوس أو شخص مشتبه بعمالته وذلك             أحيق لرجل األمن     
ومته اعند مدامهته مرتل هذا العميل حىت يستسلم ويقيد يد بيد مع رجل املخابرات، ويف حال مق               

حيق لرجل املخابرات التصرف حسب املوقف ويكون التسديد يف أماكن غري قاتلة لتعطيله عـن               
 .رباهل

 ويكون استعماله لسالحه ضمن حدود األوامر املـزود         ،رياف يف القرى واأل   عميالًعندما يراقب    
 .ن قتل العميل يضيع على رجل األمن املعلومات اليت حيملها العميلأهبا، إذ 

 .يستعمل رجل األمن سالحه للدفاع عن نفسه يف كل زمان ومكان طاملا يعمل يف هذه املهنة 

 



 

 ٤٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 أقسام األمن
 

 قسمني أمن داخلي وأمن خارجي، أو أمن وقائي أو أمن إجيـايب أو األمـن                إىل كن أن نقسم األمن   مي
 فعندما حتاول الدولة أو التنظيم محاية نفسها مـن          .الدفاعي اهلجومي وكلها تلتقي حول معىن عمل معني       

ي، وعنـدما تقـوم     االختراق أو السرقة أو التخريب يكون األمن يف هذه احلالة وقائي أو داخلي أو دفاع              
 أو هجومي    أو خارجي  إجيايبالدولة أو التنظيم هبذا العمل ضد دولة أخرى أو تنظيم معادي يكون األمن              

االستخبارات الوقائيـة واالسـتخبارات     :  قسمني إىلأو استخبارات، وأشهر التقاسيم هو تقسيم األمن        
 .ةاإلجيابي

 

 )األمن الوقائي(املخابرات الوقائية 

 :تعريفها

 اليت تتخذها الدولة أو التنظيم لتحقيق أمنها وحفظ أسرارها ومحايـة كياهنـا           جراءاتجمموعة اإل هي  
االسـتخبارات  ” أحياناًومنشآهتا لغرض تأمينها ضد حماوالت االستخبارات اإلجيابية املعادية ويطلق عليها     

  .“املضادة

 واالستخبارات الوقائيـة    .اجأتنامن مف خمابراته   اليت حترم العدو منظمات      جراءاتكما تشمل مجيع اإل   
من املعلومات، أمـن املنشـآت، أمـن        أ، و ألفرادخمابرات أمن ومقاومة التجسس، وتشمل أمن ا      : تشمل

 .املواصالت السلكية والالسلكية
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 خمابرات األمن

 السياسة القوميـة أو املعلومـات العسـكرية أو القـرارات            خفاءيقصد هبا اجملهودات اليت تبذل ال     
ية وغريها من املعلومات ذات الطابع السري الذي يؤثر على أمن الدولة ومنع تسـريبها لغـري                 الدبلوماس

 . األشخاص املسئولني الذين جيب أن يعرفوها وحدهمإىلاملختصني عن طريق حتديد وصوهلا 

 

 مهماهتا

 .م من حماولة احلصول على معلومات ليست من حقهفرادصدار القوانني والتشريعات اليت متنع األإ )١
 .عمال اخلاصةاختيار األشخاص املوثوقني والذين تتوفر لديهم موهبة احلس األمين للقيام باأل )٢
تضع اخلطة الالزمة حلماية املوارد الطبيعية واملناطق اإلنتاجية واالقتصادية ضد أعمال اجلاسوسـية              )٣

 .والتخريب
 مقاومة التجسس    وختتلف عن  . عن طريق نشر معلومات غري صحيحة      هتقوم خبداع العدو وتضليل    )٤

 منع العدو من احلصول على املعلومات       إىلرغم وحدة اهلدف بينهما يف أن خمابرات األمن هتدف          
عماهلم تتسم بطابع التوجيه والتوعية أكثر من       أن  أخصائيني  ذات الطابع السري لذا يرى بعض األ      
 أجهـزة   إىلات   اصطياد اجلواسيس قبل أن يرسلوا معلوم      إىلأجهزة مقاومة التجسس اليت هتدف      

 .األمن اليت يعملون حلساهبا

ويلقى على عاتق خمابرات األمن واجب كبري وتتعلق بدورها يف احلرب النفسية وهو مـا يتعلـق                 
 . األمنإجراءاتب
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 رهابمكافحة التخريب واإل

 :شكالأسلحة احلرب النفسية وهلا عدة أ من رئيسياً سالحاًتعترب عملية التخريب 

ساسية اهلامة كاملصانع واملنشآت االقتصادية غراض األويستهدف األ:  املباشرب االقتصاديالتخري )أ 
حراقها أو تفجريها أو تعطيل آالهتا وذلك لضرب االقتصاد، وهذا إوالعسكرية والبحرية وذلك ب

 .ختريب عنيف ومثله نصب الكمائن واالغتياالت
 أو قلة العمل أو عدم نتاجوهو ختريب هادئ مثل احلث على ختفيض مستوى اإل: التخريب السليب )ب 

 بضائع سيئة التصنيع أو الصرف غري إنتاجتقان العمل أو السخط والغضب أثناء أداء العمل أو إ
الالزم من املواد للمؤسسات احلكومية، أو عدم احلرص على اآلالت أثناء العمل وعدم تزييتها، أو 

 .لق عليه ختريب عنيفت العمل، وسرقة املستودعات وهذا يطآالالتخريب املتعمد يف 
 .ره ويعتمد على الدعاية والشائعة وغريهاا إزعاج العدو يف عقر دإىل ويهدف: التخريب النفسي )ج 

ما أن هناك ختريب أثناء كن التخريب العنيف، أو القيام بالثورة الداخلية، تقل خطورة ع  الهثارأو
القطارات وسكك احلديد احلروب يستهدف املنشآت العسكرية كاملطارات واملوانئ البحرية و

واجلسور وعقد صفقات أسلحة فاسدة وتتوىل ذلك شبكات ختريب خاصة ويتم جناح العمليات 
 :اخلاصة معتمدا على

 .) ربيعريف، شتاء، خ،صيف(حوال اجلوية املناسبة األ )١
 .غرافيةووالظروف الطوب )٢
 .هداف وحتديدهاكيفية التأثري على هذه األ )٣
 .دومعرفة التقدم التكنولوجي للع )٤
 .التدريب اجليد على املهمة أو العملية اخلاصة، بعد مجع املعلومات الوافية عن اهلدف )٥
 . األماكن املطلوب تدمريها أو ختريبهاإىلالوصول  )٦

جراء االحتياطات املضادة عن طريق تأمني املنشآت واملصـانع         إ تقوم املخابرات ب   مجيعاًوملقاومة ذلك   
 : األسس التاليةعلىن وتعتمد املخابرات يف مقاومة التخريب يسمى مبشروع األم  وهذا مافرادواأل
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 منها التوصية بعدم نشر اإلحصائيات االقتصادية والعسكرية بشكلها         ،وضع خطة ملقاومة التخريب    )١
 ومحاية املسئولني ومرافقتـهم      وهناراً ليالً ومنها التوصية حبراسة املنشآت اهلامة       ،الصحيح والدقيق 

 .سبل كشفهمووطرق مقاومة املخربني 
منها وجود صـاحب    : ةستفادة من معطيات كثري   توقع اجلهة املؤهلة للقيام بالتخريب، وذلك باال       )٢

 اجلهة الفاعلة والبد مـن      إىلقليات، وجود دالئل أولية تشري      املصلحة يف التخريب يف الدولة، واأل     
 . اجلهة الفاعلةإىلالعمل للوصول 

يتم اعتقاله مباشرة وإمنا تتم متابعته       تشاف املخرب قد ال   اعتقال املخرب قبل البدء بالعمل، عند اك       )٣
ال يترك أمرهم حىت ال يتمكنوا من القيـام         شف خطوط الشبكة كاملة، ولكن جيب أ      ومراقبته لك 

 .بعمل خترييب، ومن هنا يظهر التشابه بني مقاومة التخريب ومقاومة التجسس

 

 مقاومة التآمر والتمرد

 تغيريه أو تغيري الشخصيات احلاكمة      إىلري للقيام بثورة ضد احلكم هتدف       يقصد بالتآمر والتمرد التداب   
ـ  من داخل الشعب نفسـه أو بت        وقد يكون نابعاً    مدنياً  أو عصياناً  عسكرياً فيه وقد يكون انقالباً    ض يرح

ومته تشبه  اوتوجيه من دولة خارجية معادية للنظام القائم، وتستخدم خمابرات األمن أساليب خمتلفة يف مق             
وئة هلـا   ا ما تقوم بزرع عناصر هلا ضمن احلركات املن        وكثرياً . حد كبري أساليب مكافحة اجلاسوسية     إىل

 .)حجمها، قياداهتا، نشاطها، خططها، دعمها املايل، دعمها الدويل، تسليحها        (مبعرفة كل التفاصيل عنها     
 :مر والتعرف على األسس التاليةآوتعتمد مقاومة الت

ت واملؤسسات اليت حيتمل أن يباشر أفرادها أي نشـاط ضـد            ئالغل يف اهلي  حماولة السيطرة والتغ   )١
 .حتادات والنقاباتاجلامعات واال واحلكم، مثل اجليش والشرطة واملخابرات

 .معرفة اجلماعات والتنظيمات املهيأة للتمرد والعصيان، شيوعيني ناصريني، بعثيني )٢
 .رات واالنقالباتمت املؤي ملديرهدفاً مراقبة نشاط اهليئات واألفراد واهليئات اليت تعترب )٣
 .حتديد الدول اليت ينتظر أن تساند التآمر والتمرد )٤
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وضع املسئولني يف    .الوقوف على مشاعر اجلماهري ووجود ظروف مساعدة وموسعة للقيام بالتمرد          )٥
 .ؤامراتتقاء املإخطاء وحاسيس يف سد الثغرات وتاليف األصورة األحداث واأل

 

 داممقاومة النشاط اهل

النشاط اهلدام هو التشكيك بصحة مذهب أو عقيدة الدولة أو التنظيم أو تبىن عقيدة مضادة والترويج                
 :هلا، وله ثالث مراحل

 حيث يقوم بالتشكيك يف املذهب أو العقيدة حبمالت         نف، الع إىلمرحلة غزو العقل دون اللجوء       )١
َوقَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني اكَْتَتَبَها    ﴿:  تعاىل اهتام القرآن الكرمي بأنه أساطري، قال     : سة، مثل وفكرية مدر 

  .)٥:الفرقان( ﴾فَِهَي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً َوأَِصيلًا
ضواء للنقد على رجل العقيدة ورجاهلا للطعن هبم وتشـويه مسعتـهم ومـن مث                تسلط األ  وأحياناً

صلى اهللا عليه وسلم بأنـه سـاحر        هتامات قريش للنيب    الينسف العقيدة اليت حيملها وجند ذلك يف        
 ويف طعن املنافقني يف عرضه صلى اهللا عليه وسلم، ويف دخول بعـض              ،وجمنون وكاهن وكذاب  

 .اليهود يف اإلسالم مث خروجهم منه ليحدثوا بلبلة يف صفوف املسلمني، وبالعقيدة اليت آمنوا هبا
حلمالت الفكرية لدحض افتراءاته    وتتطلب مقاومة النشاط اهلدام مقارعة الفكرة بالفكرة وتنظيم ا        

 .ساليب اإلجيابية ملواجهته األإىلوال مانع للجوء 
 السلبيات والتركيز عليه وتضخيمها وأحداث متلمل شعيب        إثارة وذلك من خالل     مرحلة التململ،  )٢

 . وجند ذلك فيما فعلته قريش يف سرية عبد اهللا بن جحش عندما قتلوا اثنني يف الشهر احلرام.عام
ي صدام  أيقوم ب   ال هاجعقسم  :  يتألف التنظيم للنشاط اهلدام من قسمني       الثورة اجلماهريية،  مرحلة )٣

أو مواجهة مع السلطة، وإمنا يكون مبثابة عيون استطالع للتنظيم، ويدخر للثورة العامة، وقسـم               
ناشط يقوم بالتخريب والصدام وهو معرض لالعتقال والكشف ويتم الربط بني هذين التنظـيمني       

  . ما تكون خارج البالدغالباًوط دقيقة خبي



 

 ٥٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 الوقائية املتخذة للتحفظ على األسرار اهلامة املختلفة ومنـع          جراءاتويقصد به اإل  ،  األمن الداخلي  )٤
 املراكز احلساسة يف مجيع قطاعات الدولة، فهو مكافحة جتسس          إىلتسريبها ويهتم مبنع أي تسرب      

 . مركز قيادة يف الدولة أو التنظيمإىل أخطر جاسوس هو الذي يصل ألنطبيعة خاصة ي ذ
نكليزي وهو عميل روسي     جهاز استخبارات الدولة، كما فعل فلييب اإل       إىل منه من يصل     أخطرو

نكليزيـة  وهو قسم األمن الداخلي للمخـابرات اإل      ) ٥ أم أي ) (MA5( رئاسة جهاز    إىلوصل  
  .)Piter Whiteراجع كتاب صائد اجلواسيس لبيتر وايت (

 وهذا يعترب خلال يف عمل      .سرائيلياًإ  السلطة السورية وكان جاسوساً    إىلني الذي وصل    ومثل كوه 
رشـيف يف جهـاز األمـن        فرع املعلومات واأل   إىل وأخطر منه من يصل      .جهاز األمن الداخلي  

 .واالستخبارات

 

 مكافحة اجلاسوسية

 :مقدمة

، لذلك قد يترك العميل يستمر يف       يقاع العميل وهي أفضل من التعذيب     كر أن األدلة خري برهان إل     تذَّ
 .عمله حىت تتوافر األدلة الدالة على جتسسه

 يف أيام السلم واحلرب،     هاماً دوراًوهي من اجلانب اإلجيايب لالستخبارات الوقائية وتلعب اجلاسوسية         
 .وال ميكن مكافحتها إال باجلاسوسية املضادة

التحليل والنشاط الذي تستخدمه خمابرات الدولة       املعرفة والتنظيم و   دائماًوتعرف مكافحة اجلاسوسية    
 الوقائية اليت تعيقه أو     جراءات وميكن معاجلة اجلاسوسية عن طريق بعض اإل       .لشل نشاط املخابرات املعادية   

 :جراءات ومن هذه اإل.ميكن القضاء عليه هنائياً  الوله بشكل كبري إذتبطله مفع

 .لشبكاتاوحصر األماكن املهمة مثل اجلسور واملنشآت  )١
 .حفظ املعلومات وعدم تسرهبا )٢
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 .محاية األسرار العسكرية )٣
 .تنظيم الدعاية وخاصة أثناء احلرب )٤
 .تنظيم املراقبة الربيدية )٥
 .معرفة نشاط عمالء العدو السريني واستغالله والسيطرة عليه لوقاية أمن الدولة وسالمتها )٦

 

 مهمة مكتب مكافحة التجسس العسكري

 .باالشتراك مع الشرطة العسكريةاحملافظة على أمن اجليش  )١
 .تنظيم اخلطط للمحافظة على سالمة املؤسسات احلربية )٢
 . صفوف اجليشإىلتنظيم ومكافحة العناصر واملبادئ اخلطرة اليت قد تتسرب  )٣
 .نضباط العسكرياحملافظة على اال )٤
 :جنبية املكشوفة ويتجلى ذلك يفمكافحة العناصر األ )٥

 .استجواب املشبوهني )أ 
 .جانب مبساعدة الشرطة املدنية السرية ملراقبة األتشكيل خاليا )ب 
 .يف حالة احلرب اعتقال كل من تدور حوله الشبهات )ج 
 . الدعايات املعاديةحماربة )د 

التوجيه العام والتوجيه ضد التجسس وذلك باتباع توزيع نشرات توضـح أهـداف املخـابرات       )٦
يم مكافحة التجسس عن طريـق      املعادية، وتوزيع نشرات توضح وسائل املخابرات املعادية، وتنظ       

 .لقاء القبض على جواسيسإنشر القصص عن عمليات 
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 أعمال منظمات مكافحة التجسس

 :مراقبة ما يلي )١
 .اهليئات السرية املعادية ) أ 
 .امللحقني العسكريني والدبلوماسيني )ب 
 .املطبوعات والصحف )ج 
 .إدارة الربيد واهلاتف ) د 
 .األجانب املقيمون ) ه 
 .املهاجرون ) و 
 .لسياحية الشركات اموظفو )ز 
 .السائحون )ح 
 .املضيفون واملضيفات يف الطائرات ) ط 
 . القطارات واملرافئموظفو )ي 
 .إدارة جوازات السفر )ك 
 .الالجئون السياسيون )ل 

 . احلدود أو املناطق العسكرية وأماكن تردد العسكرإىل بيوت الدعاية واللهو أو إىلتوجيه النشاط  )٢
 :اغتيال األشخاص، ويتم ذلك مبرحلتني )٣

 .خاص على القتلتدريب بعض األش ) أ 
 .حري الكامل عن األشخاص قبل قتلهمالت )ب 

 .وهذا العمل يتم عندما تريد املخابرات تصفية العمالء األجانب الذين ال حيملون صفة رمسية
 :وذلك عن طريق: اكتشاف احملطات الالسلكية )٤

 . غري الشرعيةرسالالبحث عن حمطات اإل ) أ 
 .التنصت على الراديو واإلذاعات األجنبية )ب 

حة التجسس داخل القوات املسلحة ويتم بشكل أساسي باالنضباط العسكري ويتم باألمور            ومكاف
 :التالية
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 .عدم استعمال اهلاتف والتحدث يف األمور العسكرية ) أ 
 .حصر األماكن لصنع اإلشارات والرتب العسكرية ملنع تسرهبا )ب 
 .عدم السماح ألحد بالتجول وهو حيمل أوراق سرية مهمة )ج 
 .هما كانت قيمتها بعد استخدامهاحرق كافة األوراق م ) د 
التأكد من إخالص العاملني وخاصة الذين يعملون يف قسم األرشيف أو على اآللة الكاتبة               ) ه 

 .أو املراسلني أو من يقومون باخلدمة عند الضباط الكبار

 

 مكافحة التجسس داخل مصنع أسلحة

 :ويتم بالشكل التايل

 .العمل بالئحة أمن األفراد واملنشآت )١
 .تيار العمال بعد إجراء األمن عليهمحسن اخ )٢
 .مراقبة العمال أثناء وقبل وبعد العمل )٣
 .دقة برنامج الزيارات )٤

 يهتم رجال مكافحة التجسس بشكل عام بأربعة ميادين للحصول على املعلومات اليت وعموماً
 :تساعدهم يف تنفيذ مهمات عملهم ووضع خططهم وتنفيذها، وهذه امليادين هي

فراد الذين يعملون يف أجهزة املخابرات املعادية ومعرفـة عمالئهـم وطبيعتـهم             معرفة نوعية األ   
 .)دروز، أقباط، شيعة، نصريية، نصارى، يهود(وانتماءاهتم مثل 

معرفة أسلوب منظمات العدو يف التجسس مثل استخدام الساتر وطريقة التجنيد وطرق االتصال              
نظمة أسلوباً يف نشاطها وتقوم بتكريـره إذا        والتمويل، وحمطات العمل السري، علماً بأن لكل م       

 تغيري أسلوهبا يف    إىل ما يؤدي كشف نشاطها من قبل رجال مقاومة التجسس           وكثرياًثبت جناحه   
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 هو  دائماًبتكار بطرق جديدة    العمل، وقد يدفعها لتجميد نشاطها لفترة قد تطول لذا فالبحث واال          
 .أساس جناح عملية التجسس

 . العدو ونوع املعلومات اليت حتظى باهتمامه اخلاصز حشد قواتكمعرفة مر 
 .معرفة ودراسة وحتليل األغراض واألهداف والنوايا القريبة والبعيدة ملنظمات التجسس 

 

 املعلومات اليت يسعى العدو ملعرفتها

 يعـرف    فبالنسبة لألرقام فإنه يريد أن     .قام واملواقع والتوقيت واملستقبل   لعدو يهتم مبعرفة األمساء واألر    ا
عدد املقاتلني من جاهزين واحتياطيني وكميات األسلحة ونوعيتها ومصادرها وطرق ادخاهلـا ومـداها              
ليتخذ وقاية منها وليتوقع نوايانا وخمططاتنا املستقبلية والدول اليت متدنا بالسالح ليحاول إقناعها بقطعه عنا               

نـوي  يب ليقدر نوعية املعارك الـيت ن      تدر معرفة مناهج ال   إىل، ويهدف   وحيداً إذا كان مصدرنا     خصوصاً
 معرفة طرق االتصال بني اخلاليا يف الداخل وبني املدن مع بعضها وبني الداخل              إىلالقيام هبا، كما يهدف     

واخلارج ليقوم بقطعها وشل حركتها، ويهدف ملعرفة طرق التنفيذ والتحرك والتنقل وطرق اختيار عناصر              
 معرفة التأييـد الـدويل وأبعـاد        إىلشاطه واستخباراته ويهدف    التنفيذ وأعمارهم ليعرف أين سريكز ن     

 وميزقها، ويهدف من وراء معرفة أمساء الشخصـيات وأمهيتـها ومهامهـا             ا السياسية ليشعله  اتالتحالف
وطبائعها وسلوكها ونقاط الضعف والقوة فيها، ومواقعها وحتركاهتا ليشن حرباً نفسية ضـدها وليقـوم               

 األوامـر   إىل معرفة مدى االستجابة     إىل كما يهدف    .، أو جتنيدها والسيطرة عليها    باغتياهلا والقضاء عليها  
 .ومدى الضبط والربط وغري ذلك
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 وسائل مكافحة اجلاسوسية

 :وهي بشكل عام ميكن أن تتم على الشكل التايل

ر التوعية األمنية ألفراد التنظيم والشعب، حيث أن توعية األفراد جتاه اجلواسيس لكشفهم واحلـذ              )١
منهم وربط ذلك الواجب بالعقيدة جيعل املواطنني كلهم حذرين ضد اجلواسيس من منطلق ديين،              

 يف أمـاكن    صـوراً  السائحني والزوار واألجانب والغرباء وإىل من يلتقط         إىلحيث جيب تنبيههم    
 .حساسة أو يسجل مالحظات أو يكثر من األسئلة

ن أن األقليات واألحزاب املضطهدة واملرتبطـة       مراقبة الناس املشبوهني، جيب أن يوضع يف احلسبا        )٢
جبهات خارجية كالشيوعيني والطالب الذي يدرسون يف اخلارج هم بيئـة صـاحلة ميكـن أن                
تتجسس على الدولة فيجب مراقبتها بشكل خفي، كما جيب مراقبة األموال املرسلة من اخلـارج               

 إذا كانوا مـن  خصوصاً عن العمل، ومراقبة حاالت الغىن املفاجئ عند الناس املشبوهني والعاطلني  
شتباه بعنصر معني جيب متابعته بدقـة       دولة أخرى، ومراقبة الشائعات ومعرفة مصادرها، وعند اال       

 .وحذر لكشف شبكته وقد يكون من املصلحة اعتقاله دون اإلعالن عنه
سـتعمال  الرقابة على الربيد والربق واهلاتف وسائر وسائل االتصال السلكية وغري السـلكية كا             )٣

الراشدات وأجهزة حتديد االجتاه ملعرفة مكانه، ومراقبة حمطـات القطـار واملطـارات واملـوانئ          
ات، روالعاملني على الطائرات والفنادق واملقاهي واملطاعم الشهرية والسياحية، وحمطـات السـيا           

ـ            بوهناك ضغوط أخرى تستدعي الرقا     يهم ة على الربيد إذ أن األشخاص العاديني ممن ال يسـِر إل
 عدم تقديرهم   إىل قيمة األوامر املشددة للمحافظة على األمن ويرجع ذلك          كثرياًالشك ال يقدرون    

عن مدى أمهية ما ينقلونه من أحاديث فيتكلمون على اهلاتف بـأمور تضـر بـاألمن، وميكـن                  
 إرسـال جلواسيس العدو املتنصتني على اهلاتف أن يستفيدوا من هذه املعلومات، أو يقوم هؤالء ب             

 خارج الدولـة فتفشـى      إىلرسائل فيها أخبار عن وضع البلد االقتصادي أو العسكري أو غريه            
 .األسرار
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 أمنية طارئة بعد حصول عملية ختريب معادية أو عند كشف أحد أفراد شـبكة               إجراءاتالقيام ب  )٤
هم مـن   جتسس مثل مراقبة احلدود الربية والبحرية واملطارات، ووضع اللوائح بأمساء املشبوهني ملنع           

 . اخلارج والتشديد على مراقبة اهلاتف والربيد واالتصاالت السلكية والالسلكيةإىلالسفر 
املفاجآت واهلفوات الشخصية اليت تصدر من اجلاسوس مثل أن حيمل معه أجهزة تصوير أو اتصال                )٥

 .أو وثائق تثبت شخصيته احلقيقة
 املضادة وهو يعمـل     ستخباراتميزة لال تشغيل العمالء املزدوجني، والعميل املزدوج هو األداة امل        )٦

 جلهتني أو ثالث وهذا حيدث إما بسبب الضغط عليـه بعـد             عميالًحتت أشكال عدة وقد يكون      
كشفه وهتديده أو بسبب حبه للمال، عن طريق هذا العميل املزدوج يتم توصيل معلومات للعدو               

عية املعلومات اليت يطلبـها     وال ضرر منها حىت ال ينكشف أمرهم، كما ميكن عن طريقه معرفة نو            
 .اخلصم كما ميكن اجتذاب وكشف عمالء آخرين كي ينضموا إليه

عن اجلانب الدفاعي يف احلرب     ) ١٩٨٥(يف عددها الثامن والثالثني يف أبريل       ) استراتيجية(وقد كتبت   
 :السرية احلديثة تقول

على سرية املعلومات مين بني صفوف الشعب واجليش، حبيث يصبح احلفاظ األرفع مستوى الوعي     )١
 .عمالً تلقائياً وواجباً وطنياً وأبرز الشعوب يف هذا الشعب الياباين

حتسني أساليب حفظ الوثائق واملعلومات وانتقائها واحلفاظ على سـريتها داخـل املؤسسـات               )٢
 .الصناعية والسياسية ومراكز البحوث والقيادات يف القوات املسلحة

الصناعي والسياسي بشكل يضمن عدم حصول اخلصم علـى         مراقبة النشر العسكري والعلمي و     )٣
 .معلومات سرية من خالل مراجعة املنشورات العلنية املتاحة للجميع

 األهداف احليوية أو تبديل مالحمها وبناء أهداف كاذبة تفرض على اخلصم إجراء تقديرات              اخفاء )٤
ياد أو زيادة املواقع الومهية     إعطاء إجازات ألعداد كثرية يف مناسبات مثل احلج واألع        : خاطئة مثل 

 .أو تقليل اإلنتاج
إغراق العدو بسيل من املعلومات اجلزئية املتنافية اليت ترهق أجهزته األمنية وتزيد أعبائها وتصيبها               )٥

 .باإلحباط النفسي
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ية وكافة عناصر بنية القـوات      دقتصاالتضليل اخلصم مبعومات كاذبة حول األوضاع السياسية وا        )٦
 .املسلحة

 أجهزة االتصال وتشفري الربقيات بغية منع اخلصم من اختراق شبكات االتصال السـلكية              حتديث )٧
 .والالسلكية

 .التشويش على وسائط الكشف اجلوية والربية والبحرية والفضائية واختاذ التدابري الكفيلة خبداعها )٨
لـك   تطـوير ت   إىلعدم تصدير األسلحة اليت تتضمن تكنولوجيا حديثة إال بعد توصل اخلصـم              )٩

 .عملياًالتكنولوجيا واستخدامها 
 .مراقبة وحتديد تصدير التكنولوجيا املدنية اليت تشف مدى التطور احملقق )١٠

 وجوهر املخابرات الوقائية هو كتمان األسرار ومحايتـها،         .وقد اهتم اإلسالم باألمن ومقاومة اجلاسوسية     
 صلى  أعدائهم الكثريين أن أسرار النيب    وقد أثبت تاريخ صدر اإلسالم أن من أسباب انتصار املسلمني على            

اهللا عليه وسلم وأسرار املسلمني كانت مصونة وبعدية عن مناول األعداء يف الوقت الذي كانت أخبـار                 
 .اول يد النيب صلى اهللا عليه وسلمنالعدو يف مت

 

 منهج اإلسالم يف مقاومة اجلاسوسية

 :اومة اجلاسوسية ما يليوقد هنج اإلسالم يف كتمان األسرار ومحايتها أو يف مق

سان وأمانة الكلمة، واللسان نعمة من اهللا تعاىل وهو سالح ذو حدين ميكن النفع وميكن               لأمانة ال  )١
 فالكلمة أمانة عظمى هلا     .)١٨:ق( ﴾َما َيلِْفظُ ِمن قَْوٍل ِإلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ       ﴿: الضرر به قال تعاىل   

 التلفظ هبا مرتبط باإلميان كما قال الرسول صلى اهللا عليـه            مكانتها يف اإلسالم وتقدير أمرها قبل     
  .)من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت: (وسلم

 وقال الرسـول    .)٧١:النساء( ﴾َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُمْ     ﴿:  قال تعاىل  ،كتمان األسرار  )٢
إمنـا يتجـالس    : (وقـال )  ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له          ال إميان : (صلى اهللا عليه وسلم   
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كفى باملرء إمثاً أن    : ( وقال .)أن يفشي على صاحبه ما يكره      نة وال حيل ألحدها   ااملتجالسان باألم 
 .)حيدث بكل ما مسع

 أتى رسول اهللا صلى اهللا    (:  قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه       ،مين بالتربية والتوعية  غرس الوعي األ   )٣
عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا وبعثين يف حاجة فأبطأت على أمي فلمـا جئـت                  

حاجته؟ قلـت    ما:  قالت .بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجة       : ما حبسك؟ قلت  : قالت
 .رواه مسلم) إهنا سر، قالت ال ختربن بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحداً

 الصمت ويـدعو    إىل أسباب الوقاية من إفشاء األسرار، واإلسالم يرشد          وهو من أكرب   ،الصمت )٤
، وقـال   )من سره أن يسلم فليلزم الصمت     : (املسلمني إليه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 .وهو حديث متفق عليه)  أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً: (أيضاً
لم اإلنسان مبا يعرف وما ال يعرف، فال يدع سراً إال أذاعه وقد             كبح شهوة الكالم، وهي أن يتك      )٥

 الدُّْنَيا الَْحَياِة ِفي قَْولُُه ُيْعِجُبَك َمن النَّاِس َوِمَن﴿: هنى اإلسالم عن ذلك، ويفهم هذا من قوله تعاىل        
: ال النيب صلى اهللا عليه وسلم      وق ).٢٠٤:البقرة( ﴾الِْخَصاِم أَلَدُّ َوُهَو قَلِْبِه ِفي َما َعلَى اللَّه َوُيْشِهُد

ال تتكلم يف ما يعنيـك      : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم    ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده      (
  .)موضعاًله حىت جتد 

 فال حياول املسلم أن يطلع على أسرار أخيه املسلم فال يكشف سره وال يهتك               ،النهي عن التطفل   )٦
وال يدخل بيته بدون إذن، وال يتدخل يف شؤونه اخلاصـة           ستره وال يسخر منه وال يتجسس عليه        

 يف هذا التدخل هتك لألستار وكشف لألسرار وانتهاك للحرمات قال الرسول صلى اهللا عليه               ألن
أميا رجل كشـف    : ( وقال .)ا عينه أومن اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حق هلم أن يفق           : (وسلم

د أتى حداً، ال حيل له أن يأتيه ولو أن رجالً فقـأ عينـه          سراً فأدخل فيه بصره قبل أن يؤذن له فق        
 .)هلدرت

ال   من الناس من تستبد به شهوة الفضول وحب االستطالع فيما يعنيه ومـا             ،النهي عن الفضول   )٧
 ميد بصره ويرهف مسعه ويدس أنفه يف كل األمور وإذا وجد من الناس إعراضـاً                دائماًيعنيه، فتراه   
 بإلقاء األسئلة يف إحلاح، وهذا مناف ملبادئ األمن والسرية، ويؤدي            إشباع فضوله  إىلعنه يسعى   

 الَ آَمُنـواْ  الَِّذيَن أَيَُّها َيا﴿:  كشف األسرار لذلك هنى اإلسالم عنه، كما يفهم من قوله تعاىل           إىل
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من حسـن   : (م وقال صلى اهللا عليه وسل     ).١٠١:املائدة( ﴾َتُسْؤكُْم لَكُْم ُتْبَد ِإن أَْشَياء َعْن َتْسأَلُواْ
 .)ال يعنيه إسالم املرء تركه ما

ومن الدروس األمنية املستفادة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم واليت تعترب من أروع األمثلة التارخيية                
 .“املنهج احلركي للسرية النبوية” و“الرحيق املختوم”يف جمال السرية والكتمان، فارجع إليها يف كتاب 

 

 عتقالاال

 .خبارات الوقائية مكافحة التجسس، خمابرات األمن، مقاومة اإلرهاب والتآمر والتمرد         من نشاط االست  
 رفاقه مباشرة عن طريـق أهلـه أو أصـدقائه أو            إىلوعند اعتقال عنصر من التنظيم جيب أن يصل اخلرب          

 .جريانه

نه احلايل  امسه الكامل، عمره، دراسته، بلده األصلي، مهنته، سك        :عند اعتقال الشخص يسأل عما يأيت     
والسابق، تنظيمه، أقاربه، زمالؤه يف الدراسة والعمل واحلي، اعتقاله السابق، كيف يقضي حياته، هواياته،              

 .مطالعاته، اهتماماته، حالته املادية

مسؤوله املباشر، أفراد أسرته، مهامه الـيت قـام هبـا            :عند ثبوت التنظيم على عنصر يتم سؤاله عن       
 شاركوه مهماته، الوثائق اليت حيملها، األموال ومصدرها، مهامـه خـارج            نالذيواحلالية، أمساء العناصر    

البلد، قاعدته، العناصر املستورين الذي يعملون معه، سفره وكم استغرق وإىل أين، تدريبه على السـالح                
، السواتر اليت يتخذها أثناء حركتـه، امسـه احلركـي، اخلطـط             )...تزوير(والقتال واملهارات األخرى    

 .عمليات املستقبلية، قيادته العليا، مواقعهاوال
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 أساليب نزع املعلومات

 التعذيب

 : وهو نوعان

الكرباج، العصا، الدوالب، بساط الريح، امليـاه، الكهربـاء، قلـع األظـافر،             ( مثل   ،جسدي 
تعلة والرخى يف مواطن العفة، احلرق بالنـار، كسـر العظـام وحتريكهـا،              شاللذع بالسجائر امل  

 .)...اءبتر األعض
مساع صوت املعذبني، التهديـد باإلعـدام، السـب والشـتم والـتحقري      إ( مثل  ،نفسيواآلخر   

واإلهانات النفسية، التهديد بارتكاب الفاحشة معـه أو مـع زوجتـه، جلـب أهلـه وأوالده                 
ذيبهم أمامه بأسلوب الشد والرخي، أحد احملققني ميثـل دور الشـدة والقسـوة واآلخـر                عوت

، ترفيـه املعتقـل، إيهامـه بـأن         عترافاملشفق ليجربه حبسن معاملته على اال     ميثل دور الناصح    
رفاقه قد اعترفوا مع أهنم يكونون خارج السجن وقد يقومـون بإمساعـه أصـواهتم، واألمـر                 
سهل إذ حيصلون على تسجيل صـويت ألحـد رفاقـه يقومـون بتحليـل تـرددات صـوته                   

 .صة ويتكلمون الكالم الذي يريدونهامون بتوليد ترددات مماثلة باستخدام أجهزة خوويق

 فكـل شـيء مكشـوف، وضـعه علـى           عتـراف  جبلب أحد زمالئه ليجربه على اال      هعاخد
لقد استعملوا مع اإلمـام اهلضـييب رمحـه اهللا أسـلوب             .املشنقة والتهديد بشنقه إن مل يعترف     

 .هالتهديد بقتل األهل، مث مرروا أمامه ثالثة توابيت على أهنا فيها زوجته وولدا

وضع شخص عميل مع املعتقل على أنه سجني ليحاول استجراره للحديث واالعتراف والتجسس             
 .عليه

ها يف الزنزانة بشكل مموه مع وضع أشخاص من التنظـيم معـه             عاستخدام أجهزة التصنت ووض   
 . عليهماصتونليتكلموا بأمور تنظيمية ويت
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يستجوبه يف جو من الصداقة، ويأخـذ       تستمر االستجوابات أليام وأسابيع، ويعيش احملقق مع من         
يفية، وفحص احملقق معتقدات األسري فحصاً انتقاديا وافيـاً         قاحلديث طابع اجللسات التهذيبية التث    

 . منطقة اخلطر ويدخل منهاإىلليصل 

التكرار والصرب، إذ يكرر احملقق أسئلة معينة مرات عدة ويقارن األجوبة عساه جيد زلة لسـان أو                 
 .فاً يف اإلجاباتثغرة أو اختال

 يبدأ احملقق مبسائل تافهة ال قيمة هلا ويتدرج مع األسري، يف األسئلة بعـد أن                ،التدرج يف املطالب  
 .يغرس فيه عادة االستجابة يف األسئلة األوىل التافهة

يطلب من األسري أن يكتب السؤال وجييب عليه فإذا رفض اإلجابة الصحيحة طواعية واختيـاراً               
يف نقل كالم لن يوقع حتتـه، وال        نقلها من كراس احملقق، فال جيد األسري غضاضة         يطلب منه أن ي   

رب عن رأيه ولكن هذه الورقة اليت يكتبها تستخدم ضد زمالئه للتدليل على أنه اعترف وهـذه                 يع
 .داعهم وإجبارهم على االعترافخلكتابته 

 

 أهداف التعذيب

 .نزع املعلومات )١
 .الشعور بالذنباهلزمية النفسية إلجياد الندم و )٢
 .التشفي واحلقد الدفني )٣
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 األجهزة املستخدمة يف التحقيق

 :أمهها أجهزة كشف الكذب وهي أنواع منها

) جهاز كشـف الكـذب     (أحياناً حجمه حبجم جهاز حلام الكهرباء، يكتب عليه         ،جهاز كلدان  )١
ن واحد دليل على    وهذه العبارة حيد ذاهتا هي نفسية ضد املعتقل لتقنعه بأنه جهاز فعال وهي يف آ              
  .عدم فعالية اجلهاز، إذ لو كان فعاالً ملا كتب عليه ذلك وألستخدم بشكل سري

وضع األسالك عند رقبته لتنقل نبضه وترسم توتره        تيعمل اجلهاز على مبدأ قياس نبض املعتقل، إذ         
ضـه  بشكل حي، وعندما يسأل املتهم عن قضية حساسة حياول إنكارها أو التخلص منها يزداد نب           

 مفاجئاً يف الرسم، ويقوم احملقق يف هذه اللحظة بالضغط على زر كهرباء من عنده اًويسجل ارتفاع
 ما يكتشف املعتقلون كذب هـذا       وكثرياً(فتلسع األسالك املتهم ليومهه بأن اجلهاز كشف كذبه         

تكلم عليها  اجلهاز وعدم فاعليته إذ يقوم احملقق بضغط زر الكهرباء عند قضية يتوقع أن املعتقل سي              
مع أن املعتقل يتكلم عنها بصدق وعندما يسأل املتهم سؤاالً حساساً ويزداد نبضه، يعيـد عليـه                 

 أيـة إشـارة     إىل ما خيف انفعاله يف املرة الثانية وبالتايل ال يشري اجلهاز            وكثرياًاحملقق السؤال ثانية    
ساً، كما أن عندهم القـدرة       مهما كان السؤال حسا    أبداًمفاجئة، كما أن هناك أناس ال ينفعلون        

على الكذب والتمويه بكل ارتياح وهدوء وسرعة بديهة، ويف احلقيقة فلو أن اجلهاز كان فعـاالً                
 .الستخدمته مجيع دول العامل واعتمدت عليه وحده ولكن ال يؤخذ به إال لالستئناس فقط

 عرب اجللد، فعندما يسـأل       يتم مترير تيار كهربائي    ،جهاز يعمل مبرور التيار الكهربائي عرب اجللد       )٢
املتهم عن قضية حساسة يتعرض لتوتر وانفعال نفسي ختتلف بسببه مقاومة اجلسم للتيار، بسـبب               

 تغيري شدة التيار مما يدل على أن السـؤال          إىل، فيشري مؤشر املقياس     نفعالالتعرق الذي يرافق اال   
 .حساس بالنسبة للمتهم

ما خيتلف هذا التردد عنـد      دات الصوت للمتهم، فعن    يقيس تردد نرب   ،جهاز حتليل نربات الصوت    )٣
 . فيما يقولكاذباًنقطة معينة فهذا يعين أن الشخص منفعل جتاه هذا السؤال وقد يكون 
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 : واخلالصة

أن أجهزة كشف الكذب ليست أكثر من وهم وخداع للمتهم، بقدر ما يعتقد املتهم بعدم تأثريها                 
 .ينعدم تأثريها عليه

ة خمتلفة لقياس نبض األسري عند سؤاله ولكن هذه األجهزة ال تشكل جناحـاً              يتم استخدام أجهز   
 .مضموناً، وإال الستعملته مجيع الدول لكشف الكذب

 

 وسائل كشف الكذب البدائية

 فكـانوا   ،استخدم القدماء وسائل عدة لكشف الكذب، فمثالً استخدم الصينيون األرز املسـحوق           
 وأما العرب فكـانوا     .ه فإذا وجد جافاً فهو مذنب     قرونه مبضغه مث بص    منه يف فم املتهم ويأم     شيئاًيضعون  

يضعون قطعة من احلديد احملمى على لسان املتهم فإذا مل حيرق اللسان من تأثري هذه النار كان املتهم بريئاً،                   
 .عابية يف جسم اإلنسانل الشديد مينع إفراز الغدد النفعالوكلتا العمليتني تعتمد على أن اخلوف واال

 منها ما يروى عن سيدنا سليمان حينمـا         ،كما استخدمت الوسائل النفسية البحتة لكشف الكذب      
م الطفل فقبلت إحـدامها     يا تقس م امرأتان تتنازعان طفالً وكل منهما تدعي أنه ابنها، فاقترح عليه          ءتهجا

 .فعرف أهنا كاذبة

ويدهنون ذيله مبسحوق أسود مث     كما استخدم اليهود حجرة مظلمة كانوا يضعون فيها محاراً مقدساً           
 .يطلبون من املتهم أن ميسك فإذا هنق كان مذنباً

واعتمد ابن سينا يف كشف ما خيفيه إنسان ما على النبض، فذات مرة كان ابن سينا يف إحدى جوالته          
ا فدخل إحدى املدن وكان أحد أقارب حاكم املدينة مريضاً مبرض حري األطباء احملليني، واستشري ابن سين               

عه على نبض   ب يردد أمساء املناطق واملدن، وابن سينا يضع اص        شخصاًيف هذا املريض ففحصه بعناية وطلب       
املريض حىت إذا ذكرت مدينة معينة زاد نبضه، مث جاء رجل يعرف كل الشوارع واألحيـاء وذكرهـا،                  

 الشـارع، وعنـدما      زاد نبض املريض، مث جاء فذكر أمساء العائالت القاطنة يف          معيناًفعندما ذكر شارع    
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ذكرت عائلة معينة زاد نبض املريض، عندئٍذ توقف ابن سينا عن التجربة معلناً أنه وصل لنوع املرض وهو                  
 أن املريض حيب فتاة من عائلة فالن تسكن يف الشارع الفالين يف املدينة الفالنية، ومت تزوجيه منها فشـفي                  

  .متاماً

أراد صاحبه أن حيتفظ به     و النساءعلى  ) ..كلمة غري مفهومة  ..( االستجابة العاطفية غري اإلرادية      فهذه
 .لنفسه

عتمد قدر منها على قياس النبض وتسجيل تغرياتـه         ويوقد جلأت أجهزة الكشف عن الكذب احلديثة        
الت االنفعال كاخلوف والغضب، فعنـدما      اتغري يف ح  ي وتعتمد على أن النبض      بوليجرافعلى آلة تدعى    

  .نه حياول أن ينكر خوفا من انكشافه فيزداد نبضهيوجه للمتهم سؤال يدي

ويطلب من الشخص الذي جترى     ) مثالً(ويبدأ القائم بالتجربة بالتقاط سبع ورقات من أوراق اللعب          
 أوراق  سـرييه لشـخص أنـه     ل الكوتشينه مث يقول     إىلعليه التجربة أن خيتار ورقة وينظر إليها ويعيدها         

عندما تعرض عليه األوراق اليت اختارهـا       ) ال: (يقولأن  خرى ويريد منه    الكوتشينة السبعة واحدة تلو األ    
ويعيد التجربة عدة مرات مث خيرب الشخص الذي جترى عليه التجربة بالورقة اليت كان قد اختارها ويبني له                  

 .جراف عندما رد على سؤاله بالكذب ليقنعه بفعالية اجلهاز ضد الكذبيالتغريات اليت وقعت يف البول

 توجه أسئلة عدمية الصلة باملوضوع ويدس بينها فجأة أسـئلة ذات صـلة              يناء االستجواب احلقيق  وأث
 يظهر التغري على البوليجراف عندما يكـون املتـهم          وأحياناً . كدور أوراق اللعب   متاماًوثيقة باملوضوع   

 .مذنبا، وتعاد األسئلة عدة مرات ملالحظة التغريات كل مرة للتأكد من ذلك

 إىلضعف اجلهاز أن العوامل العارضة للمتهم كالعطاس أو مساع صوت عال مفاجئ تؤدي              ومن نقاط   
ية املصاحبة للكذب، كما أن هناك أشخاص أبرياء تظهر عليهم حاالت           نفعال املوقف اال  إثارة مشاهبة آلثار  

م أسئلة، ويف عصبية لدى استجواهبم ال ترتبط بأسئلة معينة بل قد تظهر يف فترات الراحة عندما ال توجه هل            
 أصـالً هذه احلالة جيب تكرار العملية للتأكد ولو عشر مرات، كما أن هناك أناساً حمترفني ال ينفعلـون                  

 .هؤالء ال جيدي معهم هذا اجلهاز
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 مقاومة نزع املعلومات

عدم التكلم أو االعتراف أول االعتقال إلتاحة الفرصة لزمالء التنظيم بأن يأخذوا احتياطاهتم، هذا               )١
 .ة وليعرف املتهم حجم التهم واالعترافات ضده من جهة أخرىمن جه

 .اختصار الكالم قدر اإلمكان وعدم التكلم بشيء مل يطلب منك )٢
 مظلوم، برئ، فالن الذي اعترف علي مغرض بيين وبينـه عـداوة،             ،إظهار االنفعال يف رد التهم     )٣

عترافـات دامغـة مـن      اعترف ليخلص نفسه من العذاب، وال يفيد اإلنكار التام بوجود عدة ا           
 .أشخاص عديدين

 بل ميكن وضع صيغة     ،عند وجود إثبات دامغ بشهادة عدة أشخاص عندئذ ال جمال لإلنكار التام            )٤
 .رحلة، زيارة عادية، دراسة، حلقة جتويد:  أمر عاديإىلبديلة يقلب املوضوع 

 .ربط االعترافات بناس مالحقني خارج القطر أو أموات أو شهداء )٥
علومات املزورة اليت تعطيها بشكل حمبوك حبيث كلما طلب منك إعادهتـا أعـدهتا              الثبات على امل   )٦

 ويف هذه احلالة عندما تعطى شخصيات مزورة بأوصاف ختيليـة جيـب أن حتفـظ                متاماًنفسها  
 إلعادهتا كل مرة، لذا ميكن ختيل أشـخاص حقيقـيني يف الـذهن السـتذكار                جيداًاألوصاف  

 . معلوماته هو وكالمه جيعل احملقق يشك يفوماتلأوصافهم، وثباتك على املع
 كأن نضع مقدمة فيستنتج احملقق بشكل طبيعي وحتمي         ،وضع مقدمات لنتائج نريد الوصول إليها      )٧

نعم، :  مكان كذا، فاصمُت برهة مث أقولُ      إىل يقول هل ذهبت     مثالً نريد أن نوصله إليه،      معيناًأمراً  
 .لوطة فأثبت له أين مل أذهبفيشك يف كالمي، مث أصف له املكان بصورة مغ

 إذا كانت احلوادث قدمية فمن الطبيعـي أن ينسـاها           خصوصاًالتظاهر بضعف الذاكرة والنسيان      )٨
 . لشك احملقق يف كالمهجيداًسان ولو تذكرها ناإل

 . النفسي والقلق وأمثاله، ويعترب آخر األساليب اليت ميكن استخدامهاهنيارالتظاهر باال )٩
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 وس ومعاملتهكيفية اعتقال اجلاس

 بوجود جواسيس باألخبار عنهم من قبل أشخاص حاولوا         أحياناًمجيع أجهزة املخابرات يف العامل تعلم       
 وضع اجلاسوس حتت املراقبة الدقيقة، حـىت تعتقلـه          إىلاالتصال هبم، أو بأي وسيلة من وسائلها، فتعمد         

، أو وجود خـرائط أو      رسال جهاز اإل   يف غرفته أو وجود تقارير     إرسالمتلبساً باجلرمية مثل وجود جهاز      
رة عن املناطق اإلستراتيجية، ونظرا لدقة عملية اعتقال اجلاسوس، نظراً خلطورته مـن جهـة               وأفالم مص 

قيامه بإتالف أدوات التجسس بالتفجري أو احلرق قبل وصول رجـال   وإمكانية كونه مسلحاً ومقاومته أو   
شعر أنه ال مفر له، لذلك جيب على رجال املخابرات مراعـاة             عندما ي  نتحاراملخابرات إليه، أو قيامه باال    

 :األمور التالية لدى التوجه إللقاء القبض على أي جاسوس

 اجلاسوس يكون يف هذا الوقـت       ألن،  صباحاًأن يكون وقت اعتقال اجلاسوس يف الساعة الثالثة          )١
 الفـراش بعـد     إىليأوون   أغلب اجلواسيس    ألنمستغرقاً يف النوم، وال يتمكن من املقاومة حاالً،         

 .الثانية أي بعد منتصف الليل بعد التخابر بالالسلكي مع بالدهم، أو كتابة تقاريرهم
تفتيشه تفتيشاً دقيقاً، وتقييد يديه بعيدتني عن بعضهما، ووضع حمرمة أو قطعة قماش يف فمه حاالً،   )٢

اسوس فيها سم، وهذه    وترك تنفسه الطبيعي من أنفه وذلك احتياطاً من وجود سن اصطناعية للج           
 . عند إلقاء القبض عليهنتحاراألسنان يزود هبا اجلاسوس اخلطر لال

 مركز املخابرات وذلك الحتمال تبادله يف املستقبل        إىلعصب عينيه لدى قيادته من مقر جتسسه،         )٣
 .مع جاسوس آخر حىت ال يدل على مركز املخابرات

ى حديد القيد لليـدين فقـط       وس فيها س  وضعه يف غرفة توقيف خاصة تكون جدراهنا ملساء لي         )٤
 الحتمال قيام اجلاسوس بإجراء ماس يف الكهرباء وانتحـاره،          بعيداًوتكون إنارهتا خمفية وحمفوظة     

 .ويستحسن ترك رجل املخابرات معه يف هذه الغرفة
يـده مـع    ي عن النوافذ، ومراقبته بدقة ويستحسن تق      بعيداًلدى إحضاره للتحقيق معه جيب إبقاؤه        )٥

 .املخابرات يد بيدرجل 
 املخابرات أماكن خاصة لتوقيف اجلواسيس، تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله وذلـك             ئهتي )٦

 .هم، وضياع معلومات قيمة يدخروهنا عما قاموا به قبل اعتقاهلمانتحارحتسبا من 
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 كيفية اعتقال متهمة بالتجسس

 طلب  إىل) كأنثى(ل بسبب تعرض املرأة     إن نسبة عمل املرأة يف اجلاسوسية أقل بكثري من نسبة الرجا          
شتراكهن يف شبكات التجسس أو العمالة لبلـد        االرجل يف أي وقت، وإن أغلب النساء اللوايت مسعنا عن           

 الوقوع يف أيدي الرجال من صناعيني أو مسؤولني أو جتار وحىت ضابط املخابرات،              إىلما، كن يتعرضن    
 غرضهن، ولكن املـرأة ضـعيفة   إىلبغية الوصول   ) قة الغرامية العال(والبعض منهن كن البادئات يف إنشاء       

 ارتكاب أخطاء يكـون نتيجتـها       إىلها غريهتا العمياء    ع منافسة هلا تنسى نفسها، وتدف     إىلعندما تتعرض   
تقال اجلاسوسة نفسها وتعرض مهمتها للخطر، ومن كل هذه األخطار احملدقة بأعمال اجلاسوسية يعلن              عا

ويف هذه احلالة جيب مراعاة األمـور  ) امرأة(ن اكتشاف شبكة جتسس من ضمنها       بني كل فترة وأخرى ع    
 :التالية لدى اإليعاز باعتقال أي امرأة مشبوهة جبرم التجسس

 .إيفاد من أمضى مدة طويلة يف املخابرات للقيام هبذه املهمة احلساسة )١
رأة ومنـها التظـاهر     عدم التأثر من أي مظهر من مظاهر اخلداع أو احلركات اليت تصدر عن امل              )٢

 .باإلغماء عند إلقاء القبض عليها
حسب مقياس معصمها بالضبط، وعدم تركها بـدون قيـد          ) الكلبشة(تقييدها بالقيد احلديدي     )٣

 .)مهما كانت صفتها قبل االعتقال(
 مركز املخابرات مث إعادة عصب عينيهـا لـدى         إىلعصب عينيها لدى نقلها من مكان االعتقال         )٤

 . سجن النساءإىلرات نقلها من املخاب
 يراعى يف املخابرات أو يف سجن النساء إخالء غرفتها من كل ما ميكنها من إحلاق األذى بنفسها                 )٥

 .خابرات أو السجندة مسؤولة يف املي بعد تفتيش دقيق من قبل سإىلوعدم إدخاهلا الغرفة 
 من حتدث له نفسـه      وذلك ملنع إظهار مفاتنها إلغراء    ) بدون حزام (إرغامها على ارتداء بنطلون      )٦

 .)أثناء التحقيق(بالسوء 
سحب ما بيدها من مصاغ وخوامت وأدوات الشعر، مهما كانت صغرية وذلك لكـي ال تـؤذي                  )٧

 .نفسها هبا
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لـدى  ) انتحاره( أهم نقطة يدرب عليها اجلاسوس       ألنال اجلاسوس فيختلف األمر     قتعأما بالنسبة ال  
ك لعدم إحلاق األذى ببقية أفراد الشبكة أو لعـدم إحلـاق            إلقاء القبض عليه يف أول فرصة تسنح له، وذل        

 اجلاسوس معرض بعد إلقاء القبض عليه للتشهري به يف اإلذاعة والتلفزيون، وطلب             ألناألذى بنفس دولته،    
 :فه أمام اجلماهري بأنه كلف بالتجسس وميكن انتحار اجلاسوس بالطرق التاليةارتاع

 .حد أسنانه أو مكان آخر حلني احلاجةبتناول كمية من السم تعطى له ضمن أ )١
شرشف، حزام، طرف القماش، بالتعليق يف شبكاك السجن أو شباك          (االنتحار شنقا بأي وسيلة      )٢

 .)التواليت أو احلمام
 .االنتحار بإلقاء نفسه من علو شاهق إذا كان مركز التحقيق يف الطوابق العليا )٣
لذا ينصح   . قطع الزجاج أو ما شابه ذلك      قطع الشريان بأي وسيلة وبأي شيء حاد كالشفرات أو         )٤

 .)الغالية(باتباع مجيع وسائل االحتياط حلفظ حياة اجلاسوس 
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 منوذج أمر مدامهة للقبض على جاسوس

 
 القيادة العامة

 املخابرات العربية
 فرع مكافحة اجلاسوسية

  م.س / ١٤٠/ رقم 
 ١٩٦٥ / ١/ ١٤تاريخ 

 
 )أمر مدامهة(
  فرع اخلدماتإىل

روبني سكايدن، هو عميل املخابرات اإلسرائيلية نتيجة مراقبته مما يستدعي          / العميل األجنيب املدعو  ثبت أن   
إلقاء القبض عليه بعد أن استنفذت مراقبته أغراضها، وخيشى فراره خارج البالد، لذلك يطلب إلـيكم إلقـاء                  

 .ته لضمان مفاجأصباحاً يف الساعة الثانية ١٩٦٥ / ١ / ١٥القبض عليه بتاريخ 
 .رئيس مفرزة املراقبة الذي سيشترك يف املدامهة) حسني(معروف من قبل النقيب : العنوان

، وعلى آمر العملية احملافظة على حيـاة        حياًمينع قتل العميل إذا أظهر أية مقاومة وجيب إحضاره          : تنبيه عام 
 .العميل وإفهام العناصر ذلك

 
 موسى العيد)  ج.ا(العقيد             

 رئيس فرع مكافحة اجلاسوسية        
 

 :املرسل إليهم
 ) يرجى اإلطالع( السيد قائد شعبة املخابرات إىلنسخة 
 .)حسني( النقيب إىلنسخة 

 .نسخة للحفظ بإضبارة العميل
 ١٩٦٥-١-١٤تاريخ  م / ٨٣/  موافقتها رقم إىلنسخة ملقام النيابة العامة إشارة 
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 القيادة العامة

 املخابرات العامة
 ع اخلدماتفر
 س م / ٧٢: رقم
 ١٤/١/١٩٦٥: تاريخ

 .اعتقال عميل: املوضوع
 ١٤/١/١٩٦٥س م وتاريخ /١٤٠كتاب السيد رئيس فرع مكافحة اجلاسوسية رقم : إشارة

 
 أمر مهمة

) روبن سـكايدن  ( كتاب السيد العقيد رئيس فرع مكافحة اجلاسوسية بتكليفنا باعتقال العميل األجنيب             إىلاستناداً  
اجلبـار   آمر مفرزة املراقبة، تتحرك العناصر اآلتية بقيادة الرائد عبـد         ) حسني( معروف بالداللة من النقيب      وعنوانه

 –أمحـد   ( : باجتاه مرتل العميـل وهـم      ١٩٦٥ / ١ / ١٥محدي يف الساعة الواحدة والدقيقة الثالثني من صباح         
 :عملية االعتقال كما يلي يذوتنف)  سامل– كاظم – حممود – انطوان – عمر – غازي – جورج –مصطفى 

 .أمحد ومصطفى وجورج يتمركزون يف ثالثة زوايا خلف املرتل خشية هروب العميل لدى شعوره باملدامهة -١
 .غازي وعمر وانطوان يصعدون على السطح احتياطا حملاولة العميل اهلروب من على السطح -٢
يل بأي وسيلة، وذلك لعدم ترك جمـال ألي ردة          قتحام وكسر باب شقة العم    حسني وحممود وكاظم وسامل لال     -٣

 .فعل، كاملقاومة أو اهلروب أو االنتحار لدى مدامهة الشقة
 : اليت تتخذ بعد إلقاء القبض على العميلجراءاتاإل
 . حممود الستدعاء أمحد ومصطفى من احلديقة خلف املرتل وترك جورج فقط للمراقبةإرسال -١
 وأمحد وحممد ومصطفى وكاظم وسامل يف الشقة يرسل أمحد الستدعاء غازي            )حسني(يف حالة تواجد النقيب      -٢

 .وعمر من السطح وإبقاء انطوان للمراقبة فقط حىت النهاية
 املركز حاالً بعد عصب     إىلالعميل ومعه أمحد وحممود ومصطفى وكاظم سائق السيارة         ) حسني(يقود النقيب    -٣

 .عينيه
اجلبار تقوم بتفتيش الشقة تفتيشاً دقيقاً ويترك جهاز الالسـلكي يف            ة الرائد عبد  العناصر الباقية يف الشقة بقياد     -٤

 .مكانه مع بقية األشياء اليت يشتبه هبا حىت حضور األخصائيني
 سالحهم الفردي وعلى أمني املستودع      إىلتسلح عناصر هذه املهمة برشاشات بريتا مع الذخرية الكافية إضافة            -٥

        .تنفيذ هذه الفقرة
 رئيس فرع اخلدمات املقدم فخري حممد
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 اعتقال العميل
 طلب السيد رئيس فرع مكافحة اجلاسوسـية        إىلاجلبار محدي أمر اعتقال من رئاسة فرعه، استناداً          تلقى الرائد عبد  

ضـحة  الذي أثبت أن العميل اختذ من صفته وإقامته ستاراً للتجسس لصاحل املخابرات اإلسرائيلية بدالئل إثباتات وا               
رات هذه الدالئل حتت تصرف النيابة العامة اليت وافقت على          ابنتيجة مراقبته مدة كافية لكشفه، ومن مث وضعت املخ        

 إىلاجلبار محدي    جتهت هذه القوة من املخابرات بقيادة الرائد عبد       ااعتقاله حسب األصول املرعية اإلجارة، وهكذا       
رة اليت يسكن إحدى شققها حسب اخلطة املوضوعة، فجرت مدامهتها          املنطقة اليت يقطن هبا العميل، مث دخلت العما       

ومفاجأة العميل وهو يف فراشه، فاعتقل وجرى تقييده يد بيد مع أحد رجال املخابرات منعاً ألي حماولة منه، وسيق                   
 ... مركز املخابرات مث احملاكمة كغريه من اجلواسيس الذين سقطوا يف قبضة املخابرات العربية قبلهإىل
 

 تقرير تنفيذ مهمة
 .سيدي العقيد رئيس قسم مكافحة اجلاسوسية احملترم

 فمت مع العناصر املعنية الـيت حضـرت         ١٩٦٥ / ١ / ١٥س م تاريخ     / ١٤٠/ تنفيذاً لألمر الصادر حتت رقم      
 وقد  ، وكان التنفيذ حسب اخلطة املوضوعة من قبل سيادتكم حرفياً، ولدى مدامهة شقة اجلاسوس وجد نائماً               مجيعاً
 املـالزم األول    إىلمن فراشه، وقد أصيب بالذهول والرعب نتيجة املفاجأة فشلت حركته، وقد مت تسـليمه                اعتقل

 دقيقة باعتباره الضابط املناوب، وباشرت التفتيش مع العناصر فوجدنا يف الشـقة             ٣٥يف الساعة الثانية و   ) صادق(
 :شياء التاليةاأل
 إرسـال دس أنـه جهـاز      نيل من أحدث نوع، اتضح بعد حضور اخلبري امله        راديو عادي على ميني سرير العم      .١

اخلـاص  ) يريالاال(واستقبال، كما أنه بنفس الوقت جهاز راديو عادي إذا استعمله شخص ما غريه وقد مت سحب                 
 .شرق- جهة مشالإىلبه، والذي وجد موجهاً 

 . املختربإىللها زجاجات أدوية خمتلفة جرى تغليفها مبعرفة املهندس اخلبري ونق .٢
 ٣٥ مم وجد حتت وسادة العميل مع مذخر احتياط وعلبة ذخرية حتـوي              ٩مسدس بلجيكي نوع براونغ عيار       .٣

 . مم وجدوا يف درج صغري جانب السرير٩طلقة 
، تقرير طـيب باسـم      ٤عدد   دوالر وصور نسائية     ٨٠ و ليين جنيه استر  ٣٤٠حتتوي  ) جلد أسود (حمفظة نقود    .٤

 .ن سويسرا يشهد بأنه مصاب بالقرحة، شهادة قيادة سيارة دولية صادرة من أنقرة بتركياالعميل صادر م
 .دفتر صغري للعناوين وأرقام اهلواتف .٥
 . بداخلها كاألقالم املصغرةء عادية، ومن أسفلها يوجد أمكنة وضع أي شي١  ظاهر٣منافض للسجائر عدد  .٦
 .)ي حتميضه بواسطة األستوديوسيجر(جديدة وبداخلها فيلم ) كنون(كامريا  .٧
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 العميل بتنفيذ بعض املهمات اليت      إىل، منها رسالة مظهرة باحلرب السري تبني الطلب         ٨أوراق رسائل واردة عدد      .٨
 .السلكياًا له إرساهلمل يتمكن رؤسائه من 

 . سلمت للخبري٥أصابع معجون حالقة معجون أسنان عدد  .٩
، مالبس خمتلفة )١(فرشة، سرينك عدد  ) ١(واحدة، سرير للنوم    ) ١(س عدد   خزانة مالب : أثاث الشقة وحيوي   .١٠

 . أزواج٣ص وبنطال وجاكيت وأحذية مي قطعة من ق١٨عدد 
 

نقلت مبعرفة اخلبري   ) ٩-٢-١( مركز املخابرات، واملصادرات     إىل) ٧-٦-٥-٤-٣(ومن مث نقلت املصادرات رقم      
 .سة بانتظار التفضل باإليعاز مبا ترونه مناسباًأبقيناها يف الشقة حتت احلرا) ١٠(واملصادرات 

١٩٦٥ / ١ / ١٦       
 املقدم فخري حممد

 رئيس فرع اخلدمات        
 

وبعد إجراء التحقيق مع هذا العميل تبني أنه من اجلنسية الكندية وقد دخل البالد مبوجب تأشرية دخول قانونية على                   
يت يسمح له تقدم بطلب إقامة مدعيا بأنه يود افتتـاح مكتبـا لألعمـال               دة القانونية ال  جواز سفره، وبعد إقامته امل    

 لذلك عدة كتب اعتماد من جتارية معروفة من قبـل           مالتجارية، وعرض مناذج صناعات لعدة شركات ميثلها وقد       
 غرفة التجارة فجرت املوافقة على منحه اإلقامة، بنفس الوقت قام جهاز مكافحة التجسس لدى املخابرات بوضعه               
حتت املراقبة الدقيقة من أول يوم، الفتتاح مكتبه الومهي بل وكان أول زبون يتعامل معه من املخـابرات العربيـة،                    

ضـباط املخـابرات    أحـد   منذ ثالث سنوات حيث تعرف على       واعترف بكيفية تعامله مع املخابرات اإلسرائيلية       
 عمل عرض عليه التعاون معه      إىلا، وملا علم حباجته     نتريال بكند ويف م ) دومبنيون(مقاهي ميدان   االسرائيلية يف أحد    

دوالر كسلفة، مث   ) ٣٠٠(يف مجع معلومات عن احلركات اهلدامة وبعد أن وافق على العمل حبكم حاجته تسم مبلغ                
 إسرائيل مدة ثالثة أشهر تدرب خالهلا على خمتلف أنواع التجسس،           إىلوضع حتت األمر الواقع، وطلب منه السفر        

نه وجد أن األعمال التجاريـة       البالد العربية، مث يطلب منحة إقامة أل       إىل أوالًطلق منها كسائح    ن كندا لي  ىلإمث أعيد   
 .رائجة، وهكذا كان

 إىله  ارسـل  أغلب ما    ألن ،وجدت حمكمة أمن الدولة أن ما قام به من جتسس ال يشكل خطراً على السالمة العامة               
جنيب ال حيمل يف قلبه أي وفاء للوطن، وأنه تعاون مع فرع مكافحة             رؤسائه كان حتت إشراف املخابرات، وإنه كأ      

التجسس تعاوناً كامالً لدى التحقيق، وأظهر ندمه على عمله يف مجيع مراحل التحقيق، وأكد ندمـه يف احملكمـة                   
  .وطلب الرمحة، لذلك جرى احلكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات وإبعاده عن البالد
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 اجلاسوس للحصول عليهااملعلومات اليت يسعى 

 املعلومات السياسية

 :حتاول الدول املتحاربة معرفة معلومات سياسية دقيقة ومفصلة عن بعضها، ومن هذه املعلومات ما يلي

 .التشكيل القومي والقبلي والتوزيع اجلغرايف لذلك التشكيل يف بالد العدو )١
 .عدوالتشكيل احلزيب وتوزيع القوى احلربية اجلغرايف يف بالد ال )٢
 .التشكيل الديين والطائفي وتوزيع قوى هذا التشكيل اجلغرايف يف بالد العدو )٣
 .التوزيع اجلغرايف لسكان العدو )٤
 .جهاز الدولة اإلداري وتنظيمه وروابطه، والقوة الشخصية لدى أقطابه )٥
 .جهاز الدولة القضائي وتنظيمه وقوته واستقالله )٦
 .عامجهاز الدولة التشريعي وقوة متثيله للرأي ال )٧
 .جهاز أمن الدولة وتنظيمه ووالئه للسلطة احلاكمة ومحاسه )٨
 . حريتها وأثرها،إذاعة وتلفزيون وصحافة العدو )٩
 .شبكات االتصال السلكي والالسلكي يف بالد العدو )١٠
 .الوالء ومحاس وارتباط سكان العدو بالقائد )١١
 .التفاوت الطبقي والتطاحن بني طبقات أمة العدو )١٢
 .)االشتراكية(سكان األعداء الجتماعية بني مدى تطبيق العدالة اال )١٣
الروابط السياسية والعسكرية واالقتصادية والدبلوماسية مع الدول اجملاورة واألجنبية بالنسبة للدولة            )١٤

 .العدوة
ي أو القبلي أو القومي     التطاحن داخل الدولة العدوة الستئثار السلطة وطبيعة ذلك التطاحن العائل          )١٥

 . غريه أوأو احلزيب أو الديين
 .تنازع العقائد وتيارات التعصب احمللية والوافدة يف بالد العدو )١٦
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 أو لغات التخاطب اجلماعي يف بالد العدو وقد تضيف معلومات تفصيلية سياسية عن أوجـه                ةلغ )١٧
 .أخرى يف اجملتمع العدو بالشكل الذي ميكننا أن نستفيد منها يف غلبة العدو

 

 املعلومات العسكرية

 .دو وخطة جتنيده وموارد العدو البشريةيش العاجلتعداد  )١
 .تنظيم وتشكيل اجليش العدو )٢
 .تدريب اجليش العدو )٣
 .تسليح اجليش العدو )٤
 .جتهيز اجليش العدو )٥
 .تغذية اجليش العدو )٦
 .وسائط ترفيه وتثقيف اجليش العدو )٧
 .وسائط نقل وسرعة انتقال اجليش العدو )٨
 .روابط ضباط صف وجنود اجليش العدو وضباطه )٩
 .يش العدو أثناء السلمتوزيع اجل )١٠
 .خطة جتحفل اجليش العدو أثناء احلرب ونظام معركته )١١
 .والء اجليش العدو لقادته )١٢
 .تأثر اجليش العدو باألوضاع السياسية يف الداخل )١٣
 .تأثر اجليش العدو بالتيارات الفكرية الوافدة من سياسية وعقائدية )١٤
 .نظام إشارات ورتب اجليش العدو )١٥
 .العدوة فر واألساليب املخابرةخرائط العدو واجل ورموز ومصطلحات إشارات )١٦
 .يف اجليش العدو) الالسلكية(كفاءة وسائط االتصال  )١٧
 .صفوف اجليش العدو وتعاوهنا )١٨
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السكك العـدوة وطبيعـة      شبكات الطرق املعبدة الرئيسية والفرعية والنياسم واملمرات وشبكات        )١٩
 .أراضي العدو واجلسور

 .اهات وأوقات حركتهاطبيعة وجتمع الوحدات العدوة واجت )٢٠
 .اخلصائص ذات العالقة اليت تؤثر يف قوة جيش العدو )٢١

  

 املعلومات االقتصادية

للمعلومات االقتصادية عن بالد العدو أثراً حيوياً حيث ميكن تعطيل اجليش العدو يف ثكناته قبـل أن                 
 وللمعلومات  .ة والصناعية يتحرك وذلك نتيجة لتدمري مصادر املقاومة العدوة وهي إمكانيات البالد الزراعي          

داء القتال، ومن هـذه     تاالقتصادية أمهية عظمى يف بناء خطة السوق ضد البالد العدوة والعمل هبا حال اب             
 :املعلومات ما يلي

 .د ري الدولة العدوةونظام ري وتوزيع سد )١
 .آليات ومكائن قطر الدولة العدوة )٢
 .خرىآبار وخمازن ومصايف وأنابيب البترول ومود الوقود األ )٣
 .ة وذخرية اجليش العدوحمصانع أسلحة وذخرية ومستودعات أسل )٤
 .مصانع اآلليات، وسائط النقل العسكري واملدين )٥
 .مستودعات احلبوب ومعامل األغذية ومصانع السكر العدوة )٦
 .مصانع اإلمسنت ومواد البناء اليت تستخدم يف خطوط دفاع العدو وبنائه )٧
 .مصانع مراحل النسيج املختلفة )٨
 .ز األحباث العلميةمراك )٩
 .املخترعات احلديثة امليكانيكية والكيماوية العدوة )١٠
 .معامل املستحضرات واألدوية الطبية )١١
 .أكداس ومعامل الورق واملطابع العدوة )١٢
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 .خزانات املياه )١٣
 .نقاط وتوزيع الوقود على الطرق )١٤
 .مواقع البنوك ونظام الدولة النقدي واملصريف ونظام التأمني )١٥
 .ديو والتلفزيون وحمطات اإلذاعة والبثمصانع أجهزة الرا )١٦
 .مصانع اآلالت واألدوات الزراعية )١٧
 .حمطات توليد القوة الكهربائية )١٨
 .املوانئ واألرصفة العدوة )١٩
 .أسطول الدولة البحري )٢٠

وميكن إضافة معلومات أخرى اقتصادية تتناسب مع خصائص الدولة املختلفة، وتستخدم اليوم طريان             
 العسكرية واالقتصادية عن البالد العدوة، وما عمليات جتسـس الطـائرات            االستطالع جلمع املعلومات  

على اجلميع الـتحفظ يف     ووهروب البحاثة يف حقول الذرة إال امتداد هلذه الفعاليات الطبيعية بني الدول،             
 .الكالم عن مثل هذه املعلومات

 

 وسائل تصدير املعلومات

 احلي وامليت، سـاعي الربيـد، الصـور       سلكي، الربيد   الشيفرة، احلرب السري، الطرق الفنية مثل الال      
واإلعالنات، احلقيبة الدبلوماسية، طوابع الربيد، اخلوامت ذات اجليوب السرية، أطراف املالبس، طـرابيش             

خدام النقود املزيفة، استعمال الثقوب يف اجملـالت والصـحف،          تطال، اس ناألسنان، نعل احلذاء، حزام الب    
والعة السجائر، علبة السجائر، أزرار القميص، األقفال، األقالم، أدوات الزينـة           استعمال احلجر اجملوف ل   

غريها بواسطة ميكرو كامريا    صالنسائية، داخل التماثيل الصغرية، داخل قطع الزجاج، تصوير املستندات وت         
 قية أو داخل الرسـالة مكـان      رخل العمالت الو  اهنا تصغر حىت رأس الدبوس أو نقطة صغرية وتوضع د         إف

حرف من احلروف، داخل األماكن احلساسة يف اجلسم، الطاقية، اجلوارب، الكرافتة، معجون األسـنان،              
ك على القشرة اخلارجية للبيضة وبعد أن       يستبواسطة البيض املسلوق وذلك بكتابة الرسالة على حامض األ        
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يـة للبيضـة    رة اخلارج  البيض دون أن تترك أثرا على القش       إىلينشف احلامض تسلق البيضة فتنفذ الكتابة       
 وعند تقشري البيضة تظهر الكتابة، لعب األطفال، أدوات الصيد، داخل بعض ر أو اجمله بالنسبة للعني اجملردة  

 .حتت مالبس األطفال الصغار الرضع أنواع اخلضرة،

وأساليب تصدير املعلومات تعتمد على الذكاء قدر اعتمادها على العلم وكل يـوم يتفتـق الـذهن                 
 .ن وسائل جديدةالبشري ع

 

 االحتماالت اليت يواجهها العميل يف عمله

إما أن تكون املعلومات مدونة يف وثائق، فعليه خداع املسئولني ويصورها أو حيصـل عليهـا أو                  )١
 .ينسخها

 . كان نوعهاأياًوإما أن تكون املعلومات من النوع الذي ميكن احلصول عليه باملراقبة مثل املنشآت  )٢
شخص، وتظهر اخلطورة هنا يف مدى دهاء الشخص الذي عنده املعلومـات            ما أن تكون عند     إو )٣

 .لذلك فمن الضروري أن حيصل العميل على ثقة الشخص الذي عنده معلومات

 

 )املستجوب(احملقق  صفات مكافح اجلاسوسية

 الذاكرة القوية: الصفة األوىل

ات، وأن يتذكر االسـتجوابات  وهي ضرورية لتذكر الوجوه واحلوادث واألمكنة اليت يعرفها منذ سنو      
قـالم يف  أق، وأخذ رؤوس ق معه يثق باحملقِ  وذلك جيعل الشخص احملقَ    ،اليت مرت به منذ عدة أيام واألمساء      

 أسلوب احملادثـة    ألن املستجوب الفرصة يف جعل االستجواب أشبه باحملادثة         دالكالم ويف هذه احلالة يفق    
ستوجب بالكتابة وإذا جلس املستجوب على الكرسي فمن احملتمل         جيعل املتهم ينظم أفكاره أثناء اهنماك امل      
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أن يعطى املتهم الفكرة بأن املوضوع روتيين عادي وهبذا يقع املتهم بالثقة العمياء واليت تنتج عادة باخلطـأ                  
 . كل كلمةبخر يكتآعني بأجهزة التسجيل أو بشخص تواالرتباك وأن يس

 

 ب بالتفصيلالشغالصرب و: الصفة الثانية

حيث أن اجلاسوس طبع يف ذهنه قصته ومن الصعب على املستجوب أن يلتقط خطـأه يف األوجـه                  
العريضة اليت عادة ما تكون حقيقة ولكنه خيطئ يف التفصيالت الصغرية، ويفشل باإلتيان حبجج معقولـة،                

 . أهم أسلحة االستجوابا بالتفصيل مع الصرب مهالشغبوهذا 

 

 معرفة اللغات: الصفة الثالثة

 .ها اللهجات بدقةعمعرفة اللغات وخاصة إذا كان يعرف م

 

 علم النفس العملي: الصفة الرابعة

فعلى مكافح اجلاسوسية أن خيمن بذكاء شخصية املتهم لغرض معرفة اخلطوط العريضة الـيت حيـب                
إشباعها يف االستجواب، فمن املتهمني من تقوى عزائمهم اخللقية بالتهديد والغضـب ولكنـها تنـهار                

 .الشفقة والعبارات الرقيقة، كما أن الثناء املعقول قد ينتزع من بعض اجلواسيس املعلومات الكثريةب

 

 الشجاعة: الصفة اخلامسة

 .فال يهاب أحد وخاصة املتهمني ذوي الشخصية القوية
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 معرفة مفصلة باجلغرافيا: الصفة السادسة

ة العدوة واحملايـدة والصـديقة ومعرفـة        معرفة مفصلة ملناطق جغرافية واسعة وللعواصم واملدن املهم       
الشوارع الرئيسية والفرعية واألبنية الضخمة والفنادق واملطاعم واملالهي واخلصائص احملليـة واملسـافات             

 .املختلفة بني األمكنة والقرى واملدن وخزن هذه املعلومات يف ذهنه

 

 املعرفة بالقانون الدويل: الصفة السابعة

جوب جيب أن   تيتمكن من إخافة مستجوبه بأن القانون الدويل حيميه، واملس        حيث اجلاسوس املاهر قد     
 .يتمكن من غلبة املتهم يف هذا احلقل

 

 الرباعة يف التمثيل: الصفة الثامنة

 ،حيث جيب عليه أن يتظاهر بالغضب أو عدم الصرب أو الرمحة دون فقدان السيطرة علـى عواطفـه                 
 اعتياديـاً ع املتهم عليه أن يتقن متثيلها، فعندما يكون الصـوت           حيث بعد أن يتقن الطريقة اليت يسلكها م       

يزال  والعينان طبيعية ليس من الصواب اختاذ هلجة شديدة وبالعكس من اخلطأ اختاذ العطف واملستجوب ال        
 النربة  إىلس ماهراً يف وزن مستجوبه فهو ينتبه بسرعة         وشديد اللهجة وحاد النظرات، حيث يكون اجلاس      

وقت لبتسامة الباردة وعلى مكافح اجلاسوسية أن خيفي شعوره احلقيقي ويف نفس ا           الصوت واال الكاذبة يف   
ـ    يعالتظاهر مبظهر كاذب، وقد خيطئ املتهم ويهفو هفوة صغرية دون أن             جوب أن  ترف ذلك وعلى املس

يتابع ذلك بشكل عرضي وبدون رغبة ظاهرة، حيث ال يتخذ املتهم منه احلذر يف إجاباته وجيـب علـى                   
 املتهم وعليه أن خيفي هذه املشاعر حبزم وال يسمح بإثارة أو نظرة تفشي              م أما مطلقاًملستجوب أن ال ميل     ا
 .فكاره احلقيقيةأ
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 موهبة االستنتاج: الصفة التاسعة

وهي قابلية التمييز بني السبب والنتيجة والفحص الفكري جلميع حلقات اإلثبات اليت يعرضها املتهم،              
 إذا كان املستجوب حاذقـاً،  ه قصة معقولة يف الظاهر وال ميكن معرفة احلقيقة إال       وكل جاسوس ماهر لدي   

وعنصر الوقت له أمهية كبرية يف النجاح، وكذلك لطرد امللل أمهية يف النجاح، ومجيع لوازم اجلاسـوس                 
حقائبه، وميكن معرفة األشياء الـيت       -لوازمه–مهمة يف إثبات أو دحض شخصيته، وتشمل هذه ألبسته          

 وأن يكون له خربة عملية يف هذا ومعرفـة طـرق            ،بحث عنها وال ينشغل بغريها وجيب معرفة اخلدع       ي
 وطرق حصر املعلومات احليوية، وعليه أن جيعل املتهم يوقع على ورقة باحلاجات أهنا لـه                ،الكتابة السرية 

 .قبل التفتيش وبعد ثبوت األدلة يف حاجياته يوقع أن احلاجات له

 

 ١ب وأساليب نزع املعلوماتوسائل االستجوا

 :التعذيب بكل ما خيطر على الفكر من وسائل منها

 .استخدام التجويع والعقاقري بغرض إضعاف مقاومة املتهم )١
 . ساعة٣٦االستجواب ملدة  )٢
 .السهر املتواصل ميزق مقاومة أعند األشخاص )٣
 .االستجواب حتت الضوء الشديد وحىت ال يشاهد املتهم احملققني معه )٤
 . بقطرات املاء املتساقط على الرأس بالتتايل قطرة بعد أخرىالتعذيب )٥
 .الضرب بالكرباج والعصا والدوالب )٦
 .املياه الساخنة والباردة )٧

                                           
ص “ أخالقيات األمن يف السالم   ”الكاتب هنا يذكر األساليب املستخدمة من قبل املخابرات العاملية وليس معىن هذا إقرار هلا فقد نبه الكاتب يف موضوع                      1
 . إىل الفرق بني املخابرات االسالمية وغريها من املخابرات األخرى١٦
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 .الكهرباء )٨
 .قلع األظافر )٩
 .اللذع بالسجائر املشتعلة وإطفاؤها يف مواطن العفة ويف الثدي )١٠
 .احلرق بالنار )١١
 .كسر العظام )١٢
 .بتر األعضاء )١٣
 .ن أو الكالباللواط به بفعل اإلنسا )١٤
 .عتداء اجلنسي على أهلهاال )١٥
 .تعذيب أهله أمامه )١٦
 .الشتم واإلهانة وغريها من األساليب )١٧

 

 طرق االستجواب

 ويضرب املنضدة بيده،    دائماًوهناك طريقة أن يستجوب املتهم شخصني أحدمها من النوع الذي يهدد            
ستطيعه لتهدئة زميله الشرس ويستمر     واآلخر من النوع اهلادئ الذي تظاهر بالرمحة والشفقة، ويبذل ما ي          

 سب املتهم، وهتديده بشكل خميف مث يدخل أحد احلراس          إىلاالستجواب للحد الذي يصل فيه املستجوب       
جوب اللطيف باالستجواب بطريقة معتدلة ومفعمـة       تويبلغ هذا أنه مطلوب على التليفون، ويستمر املس       

 .ة ويتغري اجلو حبيث تأيت النتائج كلها جيدة سيجارة وقهومبالصراحة ويطرد خماوف املتهم ويقد

وهناك طريقة مهذبة حيث يكون املستجوب ذا خلق ويقوم خبلق جو الصداقة مع املتـهم، ويكـون                 
ستجوب حاذق يف احلصول على املعلومات واالعترافات حبرية، ويفضل أن جيد احملقق فاجعة نفسية يف               امل

 .م املبادرةنفس املتهم يف أول التحقيق حبيث يأخذ زما
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 :واحملقق عنده ميزات

 .فهو ال خياف من الفشل ألنه ال يعين بالنسبة له املوت كما هو احلال بالنسبة للجاسوس 
ميكنه األخذ باالستجواب يف الوقت واملكان املالئمني له وميكنه أن يقرر مىت يقطع االسـتجواب                

ة ويسـتغلها   ر مل يأخذ زمام املباد    ومىت يكمله، وليس هذا للجاسوس ولكنه يفقد هذه امليزات إذا         
وحيصل على قلق واضطراب خصمه فإذا حصل على غضب أو خوف املتهم فإنه          . من البداية  جيداً
 باالجتاه الصحيح ولذلك البد أن يكون املستجوب ملماً بعلم النفس، وميكن يف هذه الطريقة               رييس

 على كرسي صلب أو يقـف       جلس املتهم تجواب مثل أن يُ   سأن يستخدم اجلسم كمساعد يف اال     
مدة طويلة يف حالة االستعداد أو يعطي املتهم كميات كبرية من املاء والشاي والقهوة حىت يشعر                

 . التبول الشديد، حبيث يعطي املعلومات ليذهب لقضاء حاجتهإىلاملتهم حباجة 

سـي مـريح    وهناك طريقة أن احملقق يبدأ مع املتهم بصورة اعتيادية وجيعل املتهم جيلـس علـى كر               
 حىت  صباحاًتمر من التاسعة    س وميكن أن ت   ، وال تكون ساعات االستجواب كثرية تفوق حتمله       ،يسترخيو

السادسة مساًء مبا فيها ساعة الطعام ودون تسجيل رؤوس أقالم ويكون الغرض حتطـيم اجلـو الرمسـي                  
 إربـاك   إىلفع املتـهم    داملبادرة و  ب دائماًحتفاظ   إذا كان املتهم يتأثر أكثر باجلدية واال       والتفاهم للمتهم إال  

 على املعلومات مع التأكد من أن املتهم جاسوس يطلب منه إعادة القصة             لالنفس وعند الفشل يف احلصو    
مرة ومرات، ويف اإلعادة يتحدى احملقق بذاكرته وصربه ذاكرة املتهم وصربه وإذا كان املتهم يتكلم غـري                 

  . أمام فضحهمفتوحاًباب احلقيقة فإنه ينسى بعض التفاصيل ويصبح ال

ورأيي أن طرق االستجواب حسب احلالة وطبيعة املتهم وبعد تقديره وبعد فحص معتقدات املتـهم               
 منطقة الضعف عند املتهم ومجع املعلومات الكافية واملمكنة عنه تكون طريقـة             إىل لتصل   فحصا انتقادياً 
 ة كان كتاب أو جمل    سواًء ترك أي شيء      والبد من فحص حاجيات املتهم بدقة متناهية دون        ،االستجواب

 دفـاتر اجليـب     كة والبطانة وجيب أن يكون الفحص مبنتهى الدقة، وكذل        لأو جريدة وفحص خياطة البد    
واملذكرات ودفتر املالحظات وفحص أي قطعة من القماش أو الورق حـىت ورق السـجائر املمـزق،                 

 الصفحات املطوية   إىلجمللد بدقة وجيب االنتباه     ين وأرقام التليفونات وفحص الكتاب ا     وانتسجيل مجيع الع  و
من طرفها واليت يوجد حتت سطورها خط أو مالحظة أو أي إشارة أو عالمة وفحص فهرست الكتـاب                  
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وعلبة الكربيت من الداخل واخلارج بدقة، وفحص أي مسحوق أو مادة كيماويـة وفحـص القطـن                 
 من املعلومات، فحص أرقام العمالت إذا كانت        والكربون املستعملة وورق النشاف فقد يوجد هبا الكثري       

 .مسلسلة أم ال

 

 مالحظات االستجواب األول

 :تنتبه ملا يلي

 .ام أو أي شعور آخر فيه إهانةإهباحترام املتهم وجيب أن ال يتكلم احملقق بأي كلمة فيها اهتام أو  )١
 .ناقض أقوالهجيب تشجيع الكذب الواضح عند املتهم، ونشجع التخبط وال نذكر املتهم بت )٢
 ذلـك يف    إىلقق وظهر تناقض يف أقوال املتهم جيب عـدم اإلشـارة            حمإذا كان هناك أكثر من       )٣

 .االستجواب األول
إذا كانت القصة غري معقولة أو مشكوك فيها جيب على احملقق أن يقبلها دون تردد وكل إشـارة                   )٤

 . أن قصة املتهم ال تصدق جيب االبتعاد عنهاإىل
 . اليت جتعل املتهم حيترس يف اإلجابة عليهاعدم توجيه األسئلة )٥
وإذا كان هناك أدىن شك حول أي نقطة من كالم املتهم جيب إيقاف االستجواب األول عند هذا                  )٦

 .احلد
عند وضع التقرير جيب ذكر دين املتهم ومذهبه، وانتمائه السياسي أو احلزيب، وضـعه النقـايب،                 )٧

 .تقاهناإاللغات اليت جييدها ودرجة 
 مثل ألناية االستجواب األول ال تظن أو تقول أن هذا الرجل يبدو عليه الصدق أو الكذب     عند هن  )٨

 . اجلاسوس املاهر يعطي انطباعاً حسناً عنهألنهذا االنطباع غري جمدي 
جيب حتليل املتهم نفسياً قبل البدء باالستجواب ومعاملته على ضوء ذلك التحليـل فقـد تنـهار           )٩

بعض يكون صلباً بالتهديد ويعترب ذلك إهانة فيجب معرفة ذلـك وأن            مقاومة البعض بالتهديد وال   
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ـ  معاملة املتهم وهل هو من ذلك النوع من الرجال الذي ينهار بالتهديد أو اال              مسبقاًتقرر   زاء هتس
 .أو الربود والسلبية أو الشفقة أو العبث بعواطفه

 أن يعترف على    إىلبذلك فيلجأ   عند التحقيق يف بعض النقاط تكون إجابة املتهم غري مقنعة ويشعر             )١٠
قنع احملقق بصدقه فيجب يف مثل هذه احلالة أال نقتنع بتلك           يوكذب أو قتل كي     أنفسه بأنه سرق    

القصة املكذوبة، وإمنا تسجل عليه نقطة وذلك أن من طبيعة النفس أن تصدق القول الذي يقولـه           
 .املتهم ضد نفسه

خل املكتب ومرة داخل غرفة جلوس وقد تكون داخل          مرة دا  مثالًعلى احملقق أن يغري جو اجللسة        )١١
 . بيت معني هلذا الغرضإىلمقهى أو يؤخذ 

 إذا تأكد أن املتهم جاسوس وأخذ يدافع عن نفسه بالقصص ال نقبل منه هذه القصص كحل أخري                 )١٢
 . بل تأكد أنه جاسوسيدل على العكس

ا مرات أخرى قبل اجللسـة      مراجعة أقوال كل جلسة ودراستها واختيار النقاط احلساسة إلعادهت         )١٣
 .التالية

 اجلاسوس املـاهر  ألن الشخصية عن بعض املتهمني      هتكرار القول أن ال يعتمد احملقق على انطباعات        )١٤
 .يف فجاءته هو التظاهر بالصراحة والشرف يدرب إلعطاء انطباع باهر وأهم ما

 

 مالحظات حول مقاومة التجسس

خابرات املعادية أال يكتفـي مبراقبـة       سه من اعتداء امل   جيب على كل دولة أو تنظيم يريد محاية نف         
األجانب الذين يدخلون أو خيرجون من أراضيها أو أن تضع حراسة على األماكن احلساسـة أو                

 عما تبحث   أيضاًظفيها الذين يشغلون مناصب سياسية بل جيب أن تكشف          والتأكد من إخالص م   
ن ذلك وما طبيعة الناس الـذي يسـتخدموهنم         عنه أجهزة خمابرات الدولة املعادية، وكيف يفعلو      

حباط إ غرضها األول    ألنكعمالء، واجلاسوسية املضادة هي عملية إجيابية ووقائية يف نفس الوقت           
 يف الكشـف علـى      جداًأعمال اجلاسوسية ضد الدولة أو التنظيم، ولكنها يف نفس الوقت مفيدة            

 .التسرب املعادي وعن املؤامرات اليت حتاك
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لتنسيق بني أجهزة األمن املختلفة وبالرغم من أمهية األهداف اليت تسعى إليهـا أجهـزة               البد من ا   
مقاومة اجلاسوسية واملخابرات املضادة إال أن حتديد الغرض يسبق حتديد اهلدف وللدراسة الدقيقة             

 .والتحليل الشامل أمهية كبرية يف تقدير أمهية اهلدف وقيمته

 

 يةجماالت مقاومة اجلاسوسية األساس

هناك ستة جماالت أساسية هلا أمهية يف حتديد املعلومات اإلجيابية الالزمة خلدمة مقاومة التجسس كما               
 يف املعلومات اإلجيابية اهلامة للمخابرات وهي اليت تبىن عليها اخلطط للعمـل             أيضاًأن هذه اجملاالت تسهم     

 .والتنفيذ

 

 اجملال األول

خابرات املعادية وعمالئهم وخاصة الذين يعملون يف الدول اليت         هو األفراد الذين يعملون يف أجهزة امل      
، واحلصول على معلومات تفصيلية عن نشاطهم       جيداً للجاسوسية، وجيب فحص هؤالء العمالء       هدفاًتعد  

عارفهم وأصدقائهم وإفساد عملهم بكشفهم إذ أن أفضل الطرق إلفساد نشاط العميـل أو              موأسرارهم و 
 .أو التهديد بكشفه فالعميل الذي ينكشف امسه يصبح ال فائدة منهرجل املخابرات هو كشفه 

 

 اجملال الثاين

هو اكتشاف خطط خمابرات الدول املعادية، وهي يف مراحلها األوىل قبل أن يبدأ عملـها الضـار،                 
 الدوائر الداخلية ألجهزة األمن املعادية على أعلى مستوى ممكن حيث ترسـم             إىلولذلك البد أن تتسلل     

 ذلك أن حيضر العميل وهو مزود مبعلومات مغرية         إىلط وخيتار العمالء ويدربون، ومن الطرق املؤدية        اخلط
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 بني من يتقدم باملعلومات طواعية      زعرضها على أجهزة اخلصوم وتظهر مشكلة أن املخابرات جيب أن متي          ي
 .أم هو مدسوس وهذا عمل ليس هيناً

قوم هبا ذات حساسية شديدة، ويقوم العميل بالتبليغ عنها         وعندما يتم زرع العميل فإن العمليات اليت ي       
ن العميل قد يعترف على نفسه بالعمالة كي تثق به          إىل أ  اجلهاز الذي يدير عملية التسلل وجيب االنتباه         إىل

أجهزة األمن املضادة مث يبدأ عمله بعد ذلك فالبد من مراقبة العميل الذي يعترف على نفسه واختباره يف                  
 .ميل مزدوج ومراقبته أثناء عملهالعمل كع

 

 اجملال الثالث

 .هو مطلوب عن املواقع واألماكن واألطراف مركز حشد القوات حبيث تغطي املعلومات كل ما

 

 اجملال الرابع

 .وهو معرفة األغراض والنوايا القريبة والبعيدة ملنظمات التجسس

 

 اجملال اخلامس

 .ة جهاز التجسسءحيدد مدى كفانوع التدريب الذي تلقاه عمالء العدو حيث 

 



 

 ٨٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 اجملال السادس

 . الدولة اهلدفإىلا إرساهلطريقة التمويل ودفع املرتبات وكيفية 

 

 األهداف الرئيسية اليت توجه العمليات ضدها

ات ضدها وكل هدف يزود رجال مقاومة التجسس        يهناك مخس أهداف رئيسة ميكن أن توجه العمل       
هدف طبيعته اخلاصة اليت حتدد إمكانية اختراقـه أو احلصـول علـى             جبزء من املعلومات وإن كان لكل       

 .املعلومات منه

 

 اهلدف األول

 احلصول على معلومات صحيحة ومهمة وهذا اهلدف        إىلاختراق مركز رئاسة املنظمة املعادية ويؤدي       
كيم (  عملية زرع على املدى البعيد كما حدث مع        إىل وحيتاج   مستحيالًصعب الوصول إليه ولكنه ليس      

 أن مت اكتشـافه     إىل سـنة    ٣٠وهو عميل روسي طوال     ) ٦إم آي   ( رئاسة جهاز    إىل حيث وصل    )فلييب
 . موسكو من بريوتإىلولكن استطاع اهلرب 

 

 اهلدف الثاين

 . يعيشون حتت سواتر معينةنهو أفراد منظمة املخابرات املعادية الذي
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 اهلدف الثالث

ء العمليات ويستطيعون أن ميـدوا      الهؤالء على صلة بعم   هو معرفة عمالء تغطية الساتر حيث يكون        
مبعلومات تساعد مقامة التجسس يف القضاء على عمالء العمليات كما أهنم يهيئون الفرصـة ألجهـزة                

 .املقاومة ملتابعة نشاط الشبكات والقبض على أفرادها

 

 اهلدف الرابع

 .ذين يتوفر هلم ساتر قانوينهو العمالء السريون ال

والبد أن تتم حبذر شديد حىت تتيح للعميل التحرك حبرية أما إذا شعر أنه مراقب               : املستمرةالرقابة   
 والغاية من الرقابة لفتـرة      .ختفاءويصبح مهه يف التفكري باهلرب واال     ة  ن إمكانات حتركه حمدود   إف

 الكشف عن حقائق أخرى تؤكد االشتباه وتوفر التفاصيل اخلاصـة مبهمـة             إىلطويلة أهنا تؤدي    
نفسه لذلك يتصل مبعاونيه ورؤسائه لتلقي      بلعميل وكيفية تنفيذه للعملية، والعميل نادرا ما يعمل         ا

 .نتمي إليهاية الناجحة تكشف الشبكة اليت باألوامر لذلك الرقا
 منه يف زمن احلرب ملنع وصول األحاديـث عـن البلـد وتعتـرب أداة                البدأمر  : الرقابة الربيدية  

 .سية املضادةللجاسوسية ومعاون للجاسو
ها أجهزة حتديد االجتـاه، وهـذه       لمما يعني أجهزة مقاومة التجسس يف عم      : أجهزة حتديد االجتاه   

األجهزة تركب على السيارة وتثبت على أجهزة االستقبال، وأجهزة القياس اإللكترونية حساسة            
شـكلة الـيت     وهي تتبع اإلشارة الالسلكية وحتدد مكاهنا عن طريق قوة وضعف اإلشارة وامل            جداً

 ه فجأة وال يستطيع اجلهاز العثور عليـه إال        إرسالتعترض اجلهاز ومن يعمل عليه أن املرسل يقطع         
 .بعد أن يتصل مرة ثانية، وقد يستغرق ذلك أياماً وأسابيع
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 :اهلدف اخلامس

 .اجلماعات والتنظيمات اإلسالمية

 

 الفرق بني اجلاسوس ومكافح اجلاسوسية

املكافح مهمته   و . دولة أخرى أو تنظيم آخر     إىلأسرار الدولة أو التنظيم     أن اجلاسوس مهمته سرقة      )١
 .احلفاظ على أسرار دولته وتنظيمه من السرقة ومؤسساهتا من االختراق والتخريب

 .أن عمل اجلاسوس حمفوف باملخاطر ومكافح اجلاسوسية يعمل يف أمان )٢

 

 أساليب مقاومة التجسس

 ويكـون   ،هـا ئللعميـل يف طريقـه بواسـطة عمال       من أساليب مقاومة التجسس دس الطعم        )١
 أن يكـون الطعـم مغريـاً،        إىلالطعم عبارة عن معلومات مغرية وذلك لإليقاع بـه وحيتـاج            

 اخلـوف   ألنوالبد أن يقدم بصورة طبيعية غري مبالغ هبا حىت ال يقع الشـك عنـد العميـل،                  
ـ   ل ذلك العرض، ولـذلك البـد أن يكـون           ومن الوقوع مينع العمالء من قب      س ولـدى اجلاس

ملكة التمييز واإلدراك بني العرض املدسوس والعـرض احلقيقـي وإذا مل تكـن عنـده فإنـه                  
 .خيسر نفسه ويكون ألعوبة يتدرب عليه رجال مقاومة التجسس

 :الغرض من دس الطعم هو

أن يتصل املبلغ بعميل املخابرات األجنبية الذي يوضع حتت مراقبـة مشـددة وحينئـذ                
سس مـن اكتشـاف العمـالء األجانـب واألشـخاص الـذين             تتمكن مكافحة التج  

 .يقابلوهنم
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تضليل صانعي القرارات السياسية يف الدولة األخـرى أو تضـليل القـادة العسـكريني                
يف الدولة األخرى إذا كانت العملية عسكرية، وقد يكـون الشـخص الـذي يقـوم                

الطـرف   ميتا ولكن يدس يف جيوبـه معلومـات مث يلقـي عنـد               شخصاًبعملية الدس   
 .اآلخر، وقد فعلت هذا املخابرات اإلجنليزية ضد األملان

عنـدما يسـتلم الضـابط عـن         .اعتقال العمالء األجانب بعد التحري الدقيق عنـهم        
العميل أي معلومة يف املكان الذي يتالقيان فيه ال يأخذها منه مباشرة بـل ينتقـل بـه                  

 العميـل غـري مراقـب،        يتأكد أن  شخصاً مكان يف الوقت الذي يكلف       إىلمن مكان   
 . مكان أعده لذلكإىلمث ينتقل به 

 :العالج ضد ابتالع الطعم

 .أن يكون عند اجلاسوس احلس األمين الذي يشم به رائحة اخلطر 
 .كبت اإلغراء مهما كانت املعلومة مثينة 
 .تقييم وتقدير سليم لكل األشخاص الذين هلم به صلة 
 ما يطلـب األفـراد الـذين ميتلكـون هـذه            اًوغالباحلاسة السادسة هلا دورها الكبري،       

 اختـاذ قـرار هنـائي       إىلاحلاسة الستشارهتم يف القضايا اخلطرية وعندها حيتاج املوقـف          
  فـأيهم أكثـر دهـاءً      .عقلية املكافح وعقلية العميـل    : به والقضية صراع بني عقليتني    

لـى   وأكثر احتياطـاً هـو الـذي يتغلـب ع           وأقل خطأً  مكانية وخربة وأكثر حظاً   إو
 .اآلخر

وذلـك باسـتغالل نقطـة الضـعف عنـد          ) الفـخ (ك  َرمن وسائل املكافحة اإليقاع يف الشَ      )٢
العميل مثل حب املـال أو اإلدمـان علـى اخلمـر واملخـدرات، أو الرغبـة يف النسـاء، أو            

 الصور الفاضـحة أو تسـجيل فـيلم فيـديو           التقاطالشذوذ اجلنسي، أو اخلوف على حياته أو        
 .نتقامخط على احلكم أو استغالل الرغبة يف االعنه فاضح أو يكون سا
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وسائل اخلداع والتزيني، وجيب على مكافحـة التجسـس أن تتأكـد عمـا يفكـر بـه                  المن   )٣
العدو وأال خترج عن النطاق العلمي للخطط اليت يعرف العـدو احتمـال القيـام بتنفيـذها مث                  

.اع العدودالبد من التفكري يف الطريقة اليت توصل خل
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 رات اإلجيابيـةاالستخبا
 

 :تعريفها

 اليت تتخذها أجهزة أمن للحصول على املعلومات والقيام باخلدمة السرية، أو            جراءاتهي جمموعة اإل  
 اليت نقوم هبا يف عمق العدو ومواقعه للحصول على املعلومات والقيام بأعمال ذات              جراءاتهي جمموع اإل  

 .غتيال والقيام بالثوراتطابع سري مثل التخريب واال

والقيام بأعمال التخريب واألعمـال السياسـية        وهكذا فإن نشاطها يشمل احلصول على املعلومات      
 .واملظاهرات والدعاية واإلشاعة وما شاهبها

لـة مـا،    وتعلقة بد هدفه البحث أو احلصول على املعلومات امل      ووهي من أنواع العمل االستخباري      
 بواسطة عمالء دولة أخرى، والتجسس هبذا املعـىن          مكان آخر  إىلونقلها بطرق سرية خاصة من مكاهنا       

 .يعين أنواع خمتلفة من النشاطات املتعلقة باألمن القومي والسياسة اخلارجية اليت متارسها الدولة

وتنبع أمهيته أن كافة القرارات تتخذ بناًء على توافر معلومات معينة وأن يوم رجل الدولة يبدأ وينتهي                 
 .ثل أن يتخذ القرارات املناسبةعادة بقراءة املعلومات م

 معلومـات   مـثالً عة املعلومات املطلوبة، حتتاج وزارة احلربيـة        يعة التجسس باختالف طب   يختتلف طب 
رة ا معلومات علمية وتقنيـة، وحتتـاج وز       إىلعسكرية عن العدو واألرض، وحتتاج وكالة الطاقة النووية         

 باإلضافة  مجيعاً مزيج من هذه املعلومات      إىله حيتاج    أما رئيس الدولة فإن    ، معلومات سياسية  إىلاخلارجية  
 . املعلومات االقتصادية والنفسيةإىل
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 التجسس واجلواسيس

ة الـيت يضـعها     ر اهلدف، وهو عملية التغلب على العقبات الوع       إىلإن جوهر التجسس هو الوصول      
 .العدو يف طريق اهلدف

 

 :تعريفه

 مكان آخر بطـرق سـرية       إىلة عن العدو ونقلها      معلومات هام  إىلعمل استخباري هدفه الوصول     
 . وهي مهمة االستخبارات اإلجيابية.)اجلواسيس(بواسطة العمالء 

 من االستطالع املستتر عندما يكون املطلوب إلقـاء         نوعاًالتجسس يف أقل صورة ال يعدو أن يكون         
ميل أن حيصل على وثائق      قد يستطيع الع   وأحياناً)  جتمع قوات  ، ثكنة ،مطار(نظرة خاطفة على هدف مثل      
 .منه، وتكون فترة بقائه حمدودة

 إىلع فيه أن يصل     يالتغلغل الذي يقوم به العميل ويستط     : أما التجسس يف صورته احلقيقة واملطلوبة فهو      
مكتب أو دائرة هامة حبيلة ما، ويستخرج منها املعلومات          إىل كأن يدخل عميل     .داخل اهلدف ويبقى فيه   
ذين يأمتنونه وال يعرفون دوره احلقيقي ويصطلح على هذه العملية بالزرع الـذي             عن طريق األشخاص ال   

 . مظاهر اإلخالص والوالءإىليستند 
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 أنواع التجسس

 التجسس السياسي) ١

 أحيانـاً لدبلوماسية، ويعتمد   ا معرفة القوة احلقيقية اليت حتكم البالد وأهم مصادره البعثات           إىليهدف  
لعاملية واملعاهد االستراتيجية وميكن القول بأن الوثائق السياسية من بيانات سنوية           على املنظمات القومية وا   

 أو اهليئات   بلوماسية يف اخلارج، ومعرفة النظم الداخلية لألحزا      ب أساليب البعثات الد   إىلوغريها باإلضافة   
 .احلاكمة تعترب من أهم املعلومات يف هذا اجلانب

 

 التجسس العسكري) ٢

ة القدرات العسكرية لدولة أو تنظيم ما واحتماالت تطور وتقـدم هـذه القـدرات               معرف إىليهدف  
علومات العسكرية اليت   مستقبال ويتم ذلك عن طريق امللحقني العسكريني أيام السلم واحلرب ومن أهم امل            

 يهدف إليها نوع التسليح، مصادره، براجمه، اهليكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية، القادة واملسـئولون،            
 ....ات الصف الداخلي  ية هامة، أساليب القتال، التحصينات، معنو     ريتفصيالت حول كل شخصية عسك    

 .إخل

 

 التجسس االقتصادي) ٣

فة النشاط املايل والتجاري للدولة أو التنظيم املعادي، ويدخل ضمنه معرفة املقومـات             ر مع إىليهدف  
ـ عيات املنتجة، نسبة الصادرات والواردات، امليزان     مكانيات اإلنتاج، النو  إاالقتصادية يف الدولة املعادية،      ة ي

، ويعتمد  ) إخل .. فوسفات ، معادن مثينة  ، فحم حجري  ،بترول(العامة، نوعية الصادرات، الثروات الطبيعية      
 .داده للمعارك املقبلة وإمكانية استمراره فيهاععلى هذه املعلومات يف تقدير قوة العدو، است

 



 

 ٩٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )وجيالسيكول(التجسس النفسي ) ٤

هو الوقوف على األسرار الدفينة يف أعماق نفسية اهلدف املراد التجسـس عليـه للحصـول علـى                  
 هتديد علميات التجسس املعادية، ويسـتطيع أن        إىلاملعلومات، وهو من أحدث أنواع التجسس ويهدف        

لـى  فة ويركـز ع   ليقدر طباع الناس الذين يتعامل معهم، ويعرف كيف يتصرف معهم يف املواقف املخت            
الشخصيات القيادية ملعرفة طريقة تفكريها وطباعها والروابط النفسية بينها وبني جنودها، وإمكانية إثارهتا             

والقائم على هذا    . املواقع املطلوبة  إىلد فعلها جتاه أي فعل أو حدث يقوم به الستجرارهم           وحبيث يتوقع رد  
 يف مواقف   نظيفاًذا تطلب األمر ذلك يبدو      إر  ، يثو طبيعياًالعمل النفسي عليه أن يعرف كيف يبدو إنساناً         

أخرى، حبيث يستطيع مبهارة أن يدرك داخلية خصمه وأن يستشف بسرعة اللهجة الزائفة يف صوت حمدثه                
 .بتسامة الباردة اليت ال تعرب عن غرض حقيقيواال

سـتنفرة  نواع الثالثة اليت ورد ذكرها، فأجهزة التجسس تبقى م        ألاهزة التجسس على    جوال تقتصر أ  
لرصد أي تطورات علمية أو تقنية، كما نشأت احلاجة جلمع املعلومات عن األشخاص وحياهتم ملعرفـة                

عهم وطرق تفكريهم، كما تعكف أجهزة االستخبارات والتجسس على مجع معلومات عن السكان             اأطب
 .وطبوغرافيا األرض ليتسىن للمحلل اإلجابة على خمتلف التساؤالت
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  جماالتهتصنيف التجسس حسب

 التجسس اإلستراتيجي) ١

 . إذ يغطي املعلومات املتعلقة بقرارات الدول واألخرى ونواياهاالًاوهو أوسعها جم ويسمى بالقومي

 

 التجسس التكتيكي) ٢

 .سمى بالقتايل، وتغطي املعلومات اليت حيتاجها القائد امليداين وضابط القضيةيو

 

 التجسس املضاد) ٣

حدى الدول للمحافظة على املعلومات السرية اليت       إليسية املضادة اليت تتخذها      البو جراءاتويسمى باإل 
متلكها ومنع عمالء العدو من الوصول إليها، واحلفاظ على سرية عملياهتا التجسسية واكتشـاف نوايـا                

 .عمليات العدو املماثلة

 

 مراحل العملية التجسسية

، خوفـا   )الحتياجات املطلوبة من املعلومات   وضع خطة ل  (ماهية املعلومات املطلوبة    مرحلة حتديد    )١
من قيام أجهزة التجسس يف مجع معلومات عشوائية تترك صانع القرار يف النهاية بدون املعلومات               

 .اليت تساعد يف اختاذ القرار
 .كن تناوهلا بالتحليل حيث ميإىل من مكاهنا مرحلة النقل للمعلومات، )٢
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 وهتدف هذه املرحلة لوضع املعلومات يف قالب عملـي          ،قديرهامرحلة دراسة املعلومات اجملمعة وت     )٣
 .ليتسىن التصرف هبا أو حفظها للمستقبل

 .وضع املعلومات حتت تصرف صانع القرار يف الوقت املناسب )٤
وتقوم أجهزة التجسس بوضع مقاييس خاصة هبا حتدد من خالهلا مصادر املعلومات ودرجة الثقة               )٥

 . تتخذ قراراهتا على معلومات خاطئةهبا، ومدى دقة هذه املعلومات، حىت ال

 

 من أجهزة التجسس الدولية

    KGB   الروسية
 CIA   األمريكية
   SDECE   الفرنسية
 M1-6, M1-5   الربيطانية

 SHINBET  )املوساد(الصهيونية 

 

 جهزة املستخدمة يف عمليات التجسساأل

 :ماكن املغلقةالتجسس على احملادثات يف األ )١
ة صـغرية مموهـة بأشـكال       ي السـلك  إرسال أجهزة   ،نات السلكية استخدام ميكروفو  

كثرية، وتتراوح من علبة السجائر وطـابع الربيـد، وحتتـوي هـذه األجهـزة علـى                 
ميكروفونات حساسة اللتقاط الكالم وبطاريـات جافـة صـغرية احلجـم لتغذيتـها              

ث، بالطاقة الكهربائية، وتوضع يف مكان خمفي من الغرفـة الـيت جيـري فيهـا احلـدي                
 .FM ا بأجهزة استقبل حتتوي على موجةإرساهل التقاطوميكن 
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ميكروفونات سلكية صغرية احلجم توضـع داخـل مسـجل وتوصـل بالتيـار مـن                 
 .خالل أسالك رفيعة

ـ                ع أو انقطـاع    اأجهزة تسجيل من النوع الذي عمـل ويوقـف تلقائيـاً لـدى مس
حلـديث مـع    الصوت وخيفيها العمـالء يف الغـرف ويف مالبسـهم أثنـاء إجـراء ا              

 .األشخاص املتابعني
 :التجسس على احملادثات اهلاتفية )٢

ة مغـذاة مـن أجهـزة اهلـاتف، صـغرية ال تتجـاوز علبـة                السلكي إرسالأجهزة   
ربائيـة مـن اخلـط      ه مصدر كهربائي ألهنا تستمد الطاقـة الك       إىلالكربيت، وال حتتاج    

 اهلـاتفي،   اهلاتفي، وتوصل هذه األجهزة خبطوط اهلـاتف داخـل أو خـارج اجلهـاز             
 أجهـزة اسـتقبل     إىل السـلكياً بإمكاهنا أن تنقل املكاملات اليت جتري علـى اخلطـوط           

 .تقريباً متر ٢٥٠وعلى بعد  حتتوي على موجة
 مـن   متامـاً بواسطة استبدال كبسولة جهاز اهلاتف امليكروفونية بكبسولة مشـاهبة هلـا             

هـاز مجيـع    اجل ، وينقل هـذا   السلكي إرسالحيث الشكل ولكنها حتتوي على جهاز       
 .FM ، ويتم االستقبال بواسطة جهازتقريباً متر ١٠٠املكاملات على بعد 

 علـى الشـخص     جهزة اهلاتف، ويف هـذه احلالـة فإنـه        أجهزة مراقبة توضع داخل أ     
بواسـطة  ) املوضـوع حتـت املراقبـة     (املكلف باملراقبة أن يطلب رقم اهلاتف املطلوب        

ها فـإن جـرس اهلـاتف املطلـوب ال           عنـد  بعيـداً جهاز تلفون خارجي مهما كان      
ـ  األحاديـث الـيت جتـري يف الغرفـة، و          إىلستماع  يقرع، بل إن الطالب يبدأ باال      ذا ب

 ما يشبه امليكروفون السـلكي بـدون أن يشـعر أحـد مـن               إىلينقلب جهاز اهلاتف    
 .املوجودين بذلك

 : تسجيل األحاديث بصورة سرية )٣
ـ    ،بواسطة امليكروفون الالسلكي    م يضـعه العميـل يف جيبـه ولـه           جهاز صغري احلج

 رسـال ميكروفون صغري مموه الشكل يوضع يف ثقب زرار سـترته ويتصـل جبهـاز اإل              
 ٣٠٠ حـىت مسـافة      رسـال بواسطة شريط كهربائي دقيق مير يف داخل ثيابه ويـتم اإل          
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ل جبهـاز   ا ويوصـل جهـاز االسـتقب      رسـال  اإل التقاطميكن   FM متر جهاز استقبال  
 .للتسجيل

 وميكـن تشـغيلها بواسـطة    إرسـال صة حتوي أجهزة تسـجيل و هناك حقائب يد خا    
زر مركب بالقرب من يد اإلمسـاك يف احلقيبـة وبالتـايل ميكـن اسـتخدامه وهـي                  

 .مقفلة
 :السلكية تستخدم يف تعقب السيارات إرسالأجهزة  )٤

 صغرية ميكـن تثبيتـها يف حمـرك السـيارة           إرسالوهي أجهزة   : أجهزة تعقب داخلية   
لبـث   السيارة ووصلها حبيث يستخدم مفتـاح تشـغيل السـيارة            املشتبهة أو يف أسفل   

 إىل ٢٠٠، وترسل هذه األجهزة نغمـات منقطعـة تتـراوح تردداهتـا بـني               رسالاإل
 . وحدة لكل ثانية أو ثانيتني١٠٠٠

خيتلف كونـه وحـدة متكاملـة حتـوي مصـدر الطاقـة             : أجهزة التعقب اخلارجية   
 بـأي معـدن يف أسـفل        جيـداً  ويكون داخل مغنـاطيس يلتصـق        رسالوهوائي اإل 
 FM  وهو يشبه األجهزة السابقة بواسـطة جهـاز اسـتقبال حيتـوي علـى     .السيارة

موضوعة يف سيارة املتابعة يف التعقب، ويسـتطيع املخـرب أن يتـابع السـيارة املراقبـة                 
 ميـل يف املنـاطق      ١٤ و ضمن منطقة يتراوح قطرها بني ميل ونصـف داخـل املـدن           

 .)اخلالية (املنبسطة والشبه صحراوية
 :التجسس على احملادثات اخلارجية )٥

وهي عملية صعبة من الناحية التقنية وغري جمديـة يف كـثري مـن األحيـان، وهنـاك                   
ة حساسة ويتم إخفاؤهـا يف أجسـاد الكـالب املدربـة علـى              السلكيميكروفونات  

قتراب من مصادر احلديث، وقد استخدمت إبـان االحـتالل النـازي لفرنسـا يف               اال
 .لعاملية الثانيةاحلرب ا
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  املضادة للتجسسجراءاتاإل

فيما يتعلق باهلاتف، كما هي نفـس       ) أمن املوصالت ( املتخذة يف محاية اهلاتف      جراءاتوهي نفس اإل  
 املتخذة حلماية الالسلكي مبا يتعلق بالالسلكي، أما فيما يتعلق باحملادثات ميكن وضع أجهـزة               جراءاتاإل

دث هبا على أجهزة التصنت الالسلكية إال أهنـا ال تكشـف األجهـزة              تشويش يف الغرفة اليت يتم التح     
 .السلكية، كما ميكن تشغيل راديو أو مسجل أو آلة ما حىت تشوش على التصنت أثناء احلديث السري

 

 التجسس باستخدام األقمار الصناعية

اليت تسـتخدم   ناعية  صرفت اليوم األقمار ال   ع وسائل التجسس و   تمع تطور العلم والتكنولوجيا تطور    
أبعادهـا   (جـداً ، وتستطيع هذه األقمار التقاط صور ألهـداف صـغرية           أيضاًلالتصاالت والتجسس   

 ميل يف الفضاء ومعىن ذلك أهنا تستطيع التقاط صور تفصيلية ألية            ٨٠من ارتفاع حوايل    ) بالسنتيميترات
 األسرار العسكرية عن    فاءاخأهداف على سطح األرض بوضوح الرؤية املباشرة للعني، األمر الذي جيعل            

 أن األقمار ال تستطيع التقاط صور خالل الغيوم الكثيفـة           إىل، وجتدر اإلشارة    جداًالدول األخرى صعبا    
 .كما ال تستطيع أن ترى ما بداخل األبنية أو األجسام الداخلية

 

 األقمار الصناعية األمريكية

نصت وجتسس واتصال وإنذار، وترسـل      تتميز بضخامة حجمها، ويتم إطالقها بشكل دائم مبهمات ت        
صـبحت ترسـل    أورت فيما بعد ف   ، ولقد طُ  السلكياًملكاملات فترسل   ا األرض لتحميضها، أما     إىلاألفالم  

 حمطة اإلطالق األرضية كما أنه يف الوقت احلاضر تطلـق طـائرات             إىل) صناديق(كبسوالت املعلومات   
 أية معلومات فوق أي مكان على سطح الكرة         خاصة اللتقاط هذه الكبسوالت حبيث ميكن احلصول على       

األرضية خالل دقائق معدودة، على سبيل املثال فإن املكاملات اليت جترى بني طياري املقاتالت التابعة لبلد                
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 احلسابات اإللكترونية يف مركز االستخبارات األمريكية يف ضواحي واشـنطن           إىل فوراًما ميكن أن تصل     
 طن وقطر   ١١,٥ إىليصل وزن القمر األمريكي      . خالل عشر دقائق فقط    حبيث تترجم وتقدم للمسؤولني   

 .)صاروخ( متراً ١٥ أمتار، وطول ٣

 

 األقمار الصناعية الروسية

فوق منطقة معينـة،    )  أيام ٤ إىل ٣(تتميز بصغر حجمها ووزهنا، ويطلق القمر مبهمة حمدودة قصرية          
، لإلطالق مىت أرادوا، متتاز بأهنا      دوماًأقمار جاهزة    املكان الذي أطلق منه، ويكون عند الروس         إىلويعود  

 . نفس املكان لتستخرج منه املعلومات وحتللهاإىلميكن سرقتها أو التصنت عليها حيث يرجع  ال

 إىلسـرائليون    بني يدي الروس واألمريكان، وحني دخل اإل       متاماً واضحة   ١٩٧٣ولقد كانت معارك    
 .من أجل وقف إطالق النارغرب القناة، ومت الضغط على إسرائيل 

ولقد اخترعت يف الوقت احلاضر طائرات خاصة للتجسس واالستطالع بطيار وبدون طيار تطلق فوق              
 .منطقة معينة للتصوير

 

 )الدبلوماسي( التجسس عرب السفارات والبعثات

 السفارات يف األساس متثيل دبلوماسي للدولة تعكس عالقات الدولة املضـيفة السياسـية، والسـفري           
ات السياسية اليت حيصل عليها من املصادر املكشوفة والسرية من احتكاكه مع بعض النـاس               قالالعيعكس  

واألصدقاء يف البلد املضيف، أما القنصل فيختص باألمور االقتصادية بني البلدين من تبادل جتاري وغريه،               
 .ايف يتابع األمور الثقافية والعلميةاملباحثات العسكرية، وامللحق الثقوأما امللحق العسكري فيهتم بالشؤون 
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يف اللغة الدبلوماسية للداللة على العميل السـري الـذي          ) شخص غري مرغوب فيه   (وتستخدم عبارة   
مـن خـالل    (اته احملرمة، ومتارس معظم السفارات يف العـامل         اط لنش يستخدم السفارة أو القنصلية غطاءً    

ذا الدور، واكتشاف هذا الدور رمسيا أو ممارسة نشاطات         ه) ملحقيها والعاملني فيها، ورمبا السفري نفسه     
 .بشكل فاضح جيعل األشخاص الذين يقومون هبذا الدور غري مرغوب فيهم

وتقوم السفارات عادة بإخضاع العاملني فيها لدورات أمنية لتنمية حسهم األمين للحذر من أجهـزة               
 .ومات وتوسيع جمال عمل اجلواسيسالتجسس على السفارة من قبل البلد املضيف وللحصول على معل

ويتم كشف هذا التجسس بوعي املواطنني يف البلد املضيف حيـث خيـربون اجلهـات املختصـة                 
 مراقبتهم وإلقاء القـبض     إىل اتصال هبم من قبل هؤالء امللحقني فيصار         لمباشرة لدى أو  ) االستخبارات(

 .عليهم متلبسني باجلرم

 

 التجسس البحري

ديثة يف كشف الغواصات والسفن قبل وصوهلا بفترة ومن هذه األجهـزة الـيت              هناك أجهزة تقنية ح   
 :كانت تستعملها إسرائيل

 األصوات اليت حيدثها سري الغواصات يف املـاء،         إىلهي أجهزة لالستماع    : أجهزة سونار السلبية   )١
صوتية تستطيع اكتشـاف الغواصـات      وهناك أجهزة سونار اإلجيابية وهي أجهزة تطلق موجات         

 .ديد بعدها وذلك باستقبال املوجات الصوتية بعد انعكاسها عن األهدافوحت
تستخدم بفاعلية يف االستطالع البحري، مهمتها التحليق على ارتفاع عـدة           : طائرات اهلليوكوبتر  )٢

 ما وراء األفق، كما تستخدم يف القيام برحالت         إىلآالف من األقدام ومد جمال الكشف الراداري        
أو مغناطيسـية   ) أشعة حتت احلمراء  (ي مزودة بتجهيزات استطالعية حرارية      استطالعية قصرية وه  
 .طسة حتت املاء الكتشاف وجود الغواصات حتت املاءاأو أجهزة سونار غ

 .كاشفات حرارية للغاز املنطلق من الغواصات اليت تعمل مبحركات الديزل )٣
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وبتطويرها مث زرع حمطات    تتميز بقدرهتا على كشف حركة األجسام الصلبة،        ): دوبلر(رات  اراد )٤
أتوماتيكية حتت البحار وهو مبثابة القط صويت مائي، تلقط مجيع األصوات املميزة اليت تصدر عن               

األصوات الناجتة عن التحرك يف املاء، وطـنني هيكـل          والسفينة املشبوهة مثل ضربات املراوح،      
طة املركزية وجيمع احلاسـب      احمل إىلالسفينة، وتسجل حمطة املراقبة مجيع هذه األصوات وترسلها         

اإللكتروين يف ذاكرته مجيع التسجيالت اليت يتم احلصول عليها يف مهمات التجسس السابقة عرب              
السفن احلربية املعادية، حيث تشكل هذه األصوات إيقاعا مميزاً لكل غواصة أو سـفينة وتكـون                

 .جممع هذه األصوات شبكة تدعي شبكة سيزار

 :مالحظة

حيذرون من كتابة شيفراهتم بالروسية بل كانوا يكتبوهنا باإلجنليزيـة عنـدما كـانوا              كان السوفييت   
 حيذرون من استعمال اجلاسوس التابع هلم ألية معدات من صنعهم تدل            ايتعاملون مع جواسيسهم، وكانو   

 .على تورطهم يف التجسس

 

 العمليات اخلاصة يف إطار احلرب السرية

 من اإلرهاب على    نوعاًة تعترب العمليات اخلاصة يف احلرب السرية        ومن مهمات االستخبارات اإلجيابي   
 .املباشر املتزامن عادة مع املفهوم التقليدي لإلرهاب عنفمستوى الدولة حىت وإن مل تتسم بال

إعطاء أجهزة احلرب السرية فاعلية كبرية      وحتقيق نتائج هامة وسريعة      إن العمليات اخلاصة قادرة على    
 مسعـة تلـك     إىلصة الناجحة والفاشلة تسـيء      ااخلة اليت ترافق انكشاف العمليات       الكبري ضجةولكن ال 

األجهزة بشكل حاد وتؤثر على مسعة الدولة يف الداخل واخلارج وتضع الدولة يف مأزق دبلوماسي صعب                
يقي  األفرمالزعي) ابملومو(كمأزق أمريكا الناجم عن كشف احلقائق اخلاصة خبليج اخلنازير وحماولة اغتيال        

 اغتيـال فيـديل     إىلمن قبل املخابرات األمريكية والتعاون مع نقابات اجملرمني واحملترفني واملؤامرة الرامية            
 .كاسترو
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 ضـد   أحيانـاً وتكون العمليات اخلاصة عادة ليست موجهة ضد اخلصم اخلارجي فحسب بل تنفذ             
) وثر كينج يف الواليـات املتحـدة       ل تناغتيال القس مار  (مواطنون يتمتعون بسمعة طيبة داخلية أو عاملية        

اغتيال الرئيس الفيتنامي اجلنـويب     (زافه واعتباره عقبة البد من إزاحتها       ـنوضد حليف خارجي بعد است    
 .)لمخططات األمريكيةل اًمعيقوجوده  عندما غدا ١٩٦٣دبيم عام 

ائيل بعملية يف لبنـان     ومن األمثلة على العمليات السرية اليت نفذهتا االستخبارات اإلسرائيلية قيام إسر          
 واغتيال حممود العشري يف باريس، واغتيال       ، حممد يوسف النجار   -  كمال ناصر  -  عدوان كمالواغتيال  

رية للصـحفي   و اغتيال املخابرات الس   أيضاًومتابعة شخصيات من منظمة التحرير يف أوروبا، ومن ذلك          
نزار الصباغ يف أسبانيا، وزوجة عصام العطار        لألخ الداعية    أيضاً، واغتياهلا   ١٩٧٩وزي يف أواخر    لسليم ال 

 .١٩٨٠ولتها اغتيال رئيس الوزراء األردين مضر بدران يف األردن عام ايف أملانيا، وحم

 . كانت إسالمية أو صليبيةسواًء عن طريق املؤسسات اخلرية التجسس 
ات تعلـيم    عن طريق املدارس اليت تنشأ يف الدولة تربعا من دولة أخرى وبالـذات دور              التجسس 

 .اللغات
 اليت  ت، املدارس، التمريض، املستوصفات    اخلدمات الطبية مثل املستشفيا    مي عن طريق تقد   التجسس 

 .تقام داخل أراضي العمليات أو يف الدول الصديقة تقدم على شكل هدية
 .ها سفارات الدول أو املؤسسات الكربىئ عن طريق املراكز الثقافية اليت تنشالتجسس 
 .سترياد والتصديريق مكاتب الشحن واال عن طرالتجسس 
 .جداًواجهات التجسس كثرية  
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  العسكريةستخباراتاال
 

هذه التسمية معناها أن اجليش له استخباراته اخلاصة به وكثري من األعمال يقـوم هبـا كـال مـن                    
ـ ت خمابراته اخلاصة به ولكن      ا املدنية والعسكرية بل أصبح لكل صنف من القو        ستخباراتاال  قـد   اًأحيان

طر نوع من املخابرات حسب     ي العكس وقد يس   وأحياناًتتغلب املخابرات العامة على املخابرات العسكرية،       
قربه من السلطة على املخابرات العامة والعسكرية مثل نزع األمن السياسي وذلك حسب نظام احلكم يف                

 .البلد

 

 :تعريف

خمتلف القيادات والتشكيالت باملعلومات عن     املقصود من االستخبارات العسكرية هو تزويد القادة يف         
إمكانية العدو ومقاصده، وذلك لتمكني القادة من وضع اخلطط والشروع للقيام بأي عملية من العمليات               

 :ي عملية حربية جيب أن يتوفر له عنصران رئيسيانأاحلربية، ولكي يتمكن القائد العسكري من القيام ب

 .)ستخبارات اهلجوميةاال(معلومات موثوقة لبناء اخلطة  )أ 
 .)االستخبارات الدفاعية(األمن حلماية اخلطة  )ب 

 

 ت االستخبارات العسكريةتماماأهداف واه

وهدفها احلصول على املعلومات املتعلقة بالقدرة العسكرية لدولة ما، ويتم احلصول على قدر كـبري               
  موضـوع التجسـس     التجسـس العسـكري يف     انظر(مللحقني العسكريني يف السفارات     منها بواسطة ا  

 .)٩٦ص
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 :تمام االستخبارات العسكرية ألغراض بناء القوة هياهإن جماالت 

 من الطلقة   املقصود كل ما ميكن معرفته عن وسائل القتال لدى العدو ابتداءً          : االستخبارات الفنية  )١
 .) جو–أرض (والصواريخ  وحىت نظام السيطرة املشترك لسالح اجلو

فرة لدى العـدو  وات الوسائل القتالية وعدد التشكيالت العسكرية املت    ي املقصود كم  :نظام القوات  )٢
وطبيعة تنظميها أي التركيب الداخلي هلذه التشكيالت من ناحية اإلطار، الطاقة البشرية، ووسائل             

ة متكـن مـن   إن املعلومات بشأن كميات الوسائل القتالية وفهم تنظيم التشكيالت املعادي       .القتال
د صحيحة أكثر يف جمال نسبة القوات وبلورة تقدير أفضل عن قدرة العـدو يف منطقـة    واختاذ رد 

 .معلومة بناء على النظرية القتالية
حماور، حتصينات، عوائق، أجهزة إدارية ولوازم كهرباء،       (املقصود كل ما بين على األرض       : البنية )٣

 . ذلكنية عسكرية وغريدمصانع م) ماء، وقود، ذخرية
 املقصود قدرة الطرف الثاين من حيث حجم السكان وتغيري النوعية اليت تطرأ عليه،              :طاقة التعاظم  )٤

ما يتعلق بالقـدرة االقتصـادية      ل  دورات التجنيد والقدرة على التدريب، ومرونة السلطات يف ك        
 .للعدو

 لدى العدو، تـوفر      التغلغل يف أعماق مبادئ التفكري والتمرين      :النظرية القتالية وتدريب اجليش    )٥
 . يف القتالوصطدام املتوقع مع العدإمكانية رسم طابع اال

 ما يبنيه العدو يستنفذ يف هناية األمر يف خططه، والقدرة على عرض هـذه               ل إن ك  :خطط عملية  )٦
متناع عـن بعثـرة     اخلطط بأكرب دقة ممكنة، متكن من بناء اجليش ملواجهة هتديدات حمددة مع اال            

عالوة على ذلك إن نقـاط الضـعف يف          . أمنية وقائية ال مربر هلا     إجراءاتى  وتبذير الطاقات عل  
 . إحباط مطامعهإىلخطط العدو تشكل املفتاح للعمل الذي يهدف 

وحتديد درجة سريتها وهوية مـن يسـمح لـه          : ية إعداد الوثائق العسكرية السرية    جمنه ) أ 
 .)لعسكريةأمن الوثائق ا(باإلطالع عليها، والتدابري املتعلقة حبراستها 

 . األمن حوهلاإجراءاتثكنات واملواقع واملؤسسات العسكرية والتنظيم احلراسة على  )ب 
وتدابري منع التنصت والـدخول     ) العسكرية(ة والالسلكية   يحتديد أمن املواصالت السلك    )ج 

 .املضاد على شبكات القوات املسلحة
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تب وعربـات   جتماعات وغرف العمليات واملكا   تأمني الكشف الدوري على قاعات اال      ) د 
 إخل، وذلك باستخدام وسائط تكشف أجهزة استراق السـمع          ...القيادة وأماكن إقامتهم  

 .اليت يزرعها العمالء يف هذه األماكن
 االتصال بالسفارات   إىلضطرار  ساليب اليت ينبغي على العسكريني اتباعها عند اال       تنظيم األ  ) ه 

 .والشخصيات األجنبية داخل وخارج الدولة
ة والتدابري اليت تكفل عدم تسرب املعلومات عن طريق         ير العسكري العلن  تنظيم خطة النش   ) و 

املنشورات والبيانات والبحوث العسكرية ومجع املعلومات العسكرية عن العدو ومتابعـة           
 .البعثات العسكرية وامللحقني

تنظيم دوريات الشرطة العسكرية يف املدن ملراقبة العسكريني يف األماكن العامة والتحقـق              )ز 
 .أن تصرفاهتم ال تتعارض ومتطلبات السريةمن 

تنظيم عملية تبديل وتعديل اخلطط العسكرية أو تدابري األمن ملؤسسة من املؤسسات عند              )ح 
 العدو أو فقدان وثـائق      إىلاكتشاف اختراق ما يف القيادة العسكرية أو فرار شخص مهم           

 . إخل...هامة سرية
مين بني أفراد القوات املسلحة والعاملني      وى الوعي األ  توضع برامج تعليمية خاصة برفع مس      ) ط 

لصاحلها يف مؤسسات ختدم اجملهود احلريب والتوعيـة بأسـاليب العـدو االسـتخباراتية              
 .التكنولوجية والنفسية والعلمية

 الوسـائل الـيت     ثإعداد العناصر املسئولة عن األمن وفق مناهج تأخذ يف االعتبار أحـد            )ي 
 .يستخدمها العدو جلمع املعلومات

ظيم خمطط التحقق من سالمة السرية وذلك باتباع عدة طرق من بينها القيام من حـني                تن )ك 
آلخر بتوزيع معلومات كاذبة يفترض أهنا سرية ومراقبة ردود فعل العدو لتحديد مـدى              

 .اطالعه عليها وكشف مستوى التسرب مث حتديد مصادره
مشـاركة   و سـلحة استخدام أساليب التجسس ومكافحة التجسس بني أفراد القوات امل         )ل 

 .القيادة العسكرية يف قرارات احلرب
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 أنواع االستخبارات العسكرية

 االستخبارات االستراتيجية) ١

مهمتها مجع املعلومات العسكرية وتنسيقها وحتليلها وتوزيعها على املستوى االسـتراتيجي للدولـة             
 والتكهن بنواياها للعمـل علـى       اًواجتماعي واقتصادياً وسياسياً عسكرياً معرفة قدرات الدولة     إىلوهتدف  

 .مقابلة االحتماالت كافة ومصادر معلوماهتا يف كافة أساليب مجع املعلومات السابق ذكرها

 

 االستخبارات التكتيكية) ٢

 :ومهمتها مجع املعلومات عن العدو يف منطقة حمددة أو حول منطقتها، ويتم ذلك بـ

 .االستطالع امليداين )١
 .الرصد )٢
 .األرضيالتصوير اجلوي و )٣
 .استجواب األسرى والفارين من العدو )٤
 .استشارة ذوي الرأي )٥
 .التجسس بأنواعه )٦
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 تنظيم االستخبارات يف امليدان

 :يشمل تنظيم االستخبارات يف امليدان ما يلي

 .هيئات ركن االستخبارات واألمن يف مجيع املستويات )١
 .وحدات االستخبارات واألمن )٢

 

 مصادر املعلومات

 :تعريف

 : االستخبارات حتصل على املعلومات واالستخبارات من مصادر ووكاالت خمتلفةهيئة ركن

 إخل  ...الصـور وشاعات  ليها من املراقبات والتقارير واال     هي تلك األخبار املتحصل ع     :املعلومات )١
 .واليت تقدم استخبارات عند حتليلها

 . هي املعلومات اليت جرى تنسيقها وتقييمها وترمجتها:االستخبارات )٢
 هو الشخص أو الشيء الذي يتم احلصول منه على معلومات بواسطة وكالـة التجمـع                :صدرامل )٣

 مـن   . على إفشاء األسـرار    قادراًوعادة ال يكون عاملاً بقيمة املعلومات اليت يقدمها أو ال يكون            
ى احلرب، أجهزة الرادار، الصور اجلوية، تقارير الدوريات، وثائق العـدو ومعداتـه             ر أس :ذلك

 . إخل...عليهااملستوىل 
، تكـون   )املعلومات( هي أي فرد أو منظمة خمتصة تقوم جبمع أو تنسيق االستخبارات             :الوكالة )٤

 املصدر وتكون قادرة على استخالص ومترير املعلومات        إىلالوكالة مسيطرة أو هلا حرية الوصول       
ى تقدير أمهية    هيئة ركن االستخبارات بترمجتها، ويف بعض احلاالت يكون للوكالة القدرة عل           إىل

ت هي  ااملعلومات وتزويد هيئة ركن االستخبارات بترمجتها، ويالحظ أن هيئات ركن االستخبار          
 .مجيعها وكاالت تقوم مبهام بعضها البعض
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 :ومن أهم مصادر هيئة ركن االستخبارات أن تصلها املعلومات واملشورة مما يلي )٥
 .االت تقوم مبهام بعضها البعضوكمجيع قيادات التشكيالت والوحدات  تعترب :القيادات ) أ 
 :الدروع )ب 

 .استطالع: كتائب املدرعات )١
 .معلومات تعبوية: كتائب الدروع )٢

 تقدم املعلومات املتعلقة مبدافع العدو وقذائفه باإلضافة لذلك فإهنا تقدم املعلومات            :املدفعية )ج 
ط املالحظة،  التعبوية ومن مراقبة ميدان املعركة مبا يف ذلك طائرات، درونز، الرادارات، نقا           

 .تقارير القصف، تقارير اهلاون
 تقدم املعلومات املتعلقة بتنظيمات العدو اهلندسية وتعبئته وطبوغرافيـة األرض           :اهلندسية ) د 

 .وصالحية السري ضمن منطقة القتال
 . العدوإرسال مسؤول عن أمن اتصاالتنا والترصد عن أجهزة :الالسلكي ) ه 
 :املشاة )و 

 .ماميةمعلومات تعبوية من القطاعات األ )١
 .معلومات عن املناطق اخللفية للعدو ومن الدوريات البعيدة املدى )٢

 .وحدات االستخبارات )ز 
 : سالح اجلو ) ح 

 .اإلمكانيات اجلوية للعدو )١
 .معلومات األحوال اجلوية )٢
 .االستطالع اجلوي )٣
 .املعلومات املتعلقة بنشاط العدو عن احلد األمامي ملنطقة املعركة )٤
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 ستخبارات وواجباهتاتنظيم هيئات ركن ووحدات اال

 .عمال االستخبارية وتوجيهها ضمن التشكيلة    األن إدارة   ط الركن يف كل قيادة هو املسئول ع       إن ضاب 
 :ويف الفقرات التالية تفاصل عن تنظيم وبعض واجبات هيئات ركن االستخبارات

وحـدة  خيتلف األفراد الذين يتوفرون ألعمال االستخبارات باختالف األسلحة يف كـل            : الكتيبة )١
رئيسية مقاتلة كاملشاة والدروع واملدفعية واهلندسة يوجد ضابط استخبارات ومعه هيئة بسـيطة،             

 :عمليات خيتص باالستخبارات املتعلقة باليقوم هذا الضابط وهيئته مبساعدة قائد الوحدة فيما
 .بةيواجبات أفراد االستخبارات يف الكت ) أ 
و ونواياه ونقاط ضعفه فيما يتعلق باملهمـة        مكانيات العد إمساعدة قائد الكتيبة يف تقدير       )ب 

 .التعبوية لتلك الكتيبة
 . مبا يف ذلك مراقبة ميدان املعركة:التخطيط جلميع املعلومات )٢
 . وتوزيع استخبارات القتال واستخبارات األمن الداخليإنتاج )٣
احلرب وعمل الترتيبات حول التصرف بأسرى   “توجيه أسئلة تعبوية  ” القيام باالستجواب التعبوي   )٤

 .واهلاربني والالجئني
 .وضع برامج دوريات )٥
 .مساعدة ضابط أمن الكتيبة يف واجباته األمنية الوقائية )٦
 .تنظيم وإجراء تدريب االستخبارات يف الكتيبة )٧
 .احلصول على اخلرائط والصور اجلوية وصرفها وإدامتها )٨
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 واجبات مراقبة ميدان املعركة

 . عناصر املراقبةتقدمي النصح للقائد حول تشكيل وتوزيع )١
 .التخطيط جلمع املعلومات وفق توجيهات القائد وبالتنسيق مع قائد القوات املراقبة )٢
 .تقدير املشورة للقائد حول التغيريات احملتملة واليت تلزم يف خطة املراقبة )٣
 .املساعدة يف وضع خطة الرؤيا الليلية )٤

 

 الكيماويةواجلرثومية والواجبات النووية 

 .ركز االستخبارات النووية اجلرثومية الكيماويةتأسيس وإدامة م )١
مجع وتنسيق وتوزيع مجيع املعلومات املتعلقة بضربات العدو النووية اجلرثومية والكيماوية مبـا يف               )٢

 .ذلك إنذار السرايا والكتائب اليت على األجنحة وقيادات اللواء
االستخبارات املعاكسة ضمن   ليات و مضابط استخبارات اللواء ينسق مجيع استخبارات الع      : اللواء )٣

 .اللواء
فرقة ويدمي االتصال   لرف على مجيع أعمال االستخبارات با     شركن االستخبارات واألمن، ي   : الفرقة )٤

هبيئات ركن املدفعية وهندسة الفرقة وعليه أن يطلع على كافة قضايا العمليات لذا جيب أن يعمل                
 .ال املباشر بقائد الفرقةبارتباط وثيق مع هيئة ركن العمليات وله احلق باالتص

 ينسق مجيع أعمال االستخبارات ضمن الفيلق كمـا يقـدم           ،ركن االستخبارات واألمن  : الفيلق )٥
 . بشؤون االستخباراتقالنصح للقائد، وله احلق االتصال املباشر بقائد الفيلق فيما يتعل
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 أقسام االستخبارات العسكرية

 :لمية حربية جيب أن يتوفر له عنصران رئيسيانلكي يتمكن القائد العسكري من القيام بأي ع

 .)استخبارات هجومية(معلومات موثوقة لبناء اخلطة  )١
 .)استخبارات دفاعية(األمن حلماية اخلطة  )٢

 

 االستخبارات اهلجومية: أوالً

ن اجليوش األجنبية وذلك لـيمكن      عوهي عبارة عن نظام يتم مبوجبه مجع وتقييم وترمجة املعلومات           
يرات للعوامل اليت تؤثر على جمرى العمليات العسكرية ضد هذه اجليوش أو ضـد القـوات                جراء التقد إ

 .احلليفة لنا

 

 أقسام االستخبارات اهلجومية

 )استخبارات القتال (استخبارات املعركة )١

ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بالعدو والطقس واألرض اليت حيتاجها القائد يف ختطيط وإجراء              
 .ات التعبويةالعملي

 :مصادر هذه املعلومات

 .االستطالع اجلوي )١
 .الصور اجلوية )٢
 .) إخل..الصيادون، الرادار، أشعة حتت احلمراء، تلسكوب (عناصر املراقبة )٣
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 .اد األماميونالرّص )٤
 .الدوريات )٥
 .أسرى احلرب )٦
 .الوثائق املستوىل عليها )٧
 . املستوىل عليهاتاملعدات واملهما )٨
 .املرتدون )٩
 .الالجئون )١٠
 .الفارون/ بون اهلار )١١
 تائهو )١٢
 . العدو )١٣
 .ات العدو من جثث قتالهيتشخيص هو )١٤
 .الترصد الالسلكي )١٥
 .جمتازو احلدود مثل مراقبو اهلدنة والقوات الدولية )١٦

 

 التجسس )٢

و تلك الوسائل السرية اليت حتصل بواسطتها الدول أو املنظمات أو األشخاص أو حتاول احلصـول                ه
القومية، تلك املعلومات اليت ال حيق هلا احلصول عليهـا كقـوة العـدو              على املعلومات املتعلقة باملصاحل     

العددية، وتشكيالت ومصادر ثروته االقتصادية، مقدرته على اإلنتاج، وحالته الفكرية والنشاط السياسي            
 .) ١١١ صراجع مصادر املعلومات(مصادر هذه املعلومات  .وتفاصيل عن أجهزته االستخبارية واألمنية
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 التخريب )٣

م حنو األهداف اليت تـؤثر علـى        هتتمامايوجه املخربون اه  إيقاع الضرر املادي مبصاحل الدول املعادية،       
 :اجملهود احلريب بسرعة وهذه األهداف هي

 .وسائل املواصالت كالسكك احلديدية والطرق واملوانئ واملطارات )١
 .ات اإلذاعة والتلفزيون وحمطات األقمار الصناعيةوسائل االتصاالت كمقاسم اهلاتف وحمط )٢
 .مصادر الطاقة الكهربائية كاملولدات واحملوالت )٣
 .مصادر الزيوت كمصايف الزيت وحمطات الضخ )٤
 .املصانع احليوية )٥
 .ودعات التزويدتمس )٦

 

 )تدمري املعنويات(الدعاية اهلادمة  )٤

ة كمـا    والنفسية والقوة السياسية للدول    ويض املعنويات العسكرية واالقتصادية    تق إىلهي عمل يهدف    
 .ويض إخالص رعايا الدولةيهدف لتق

 :وميكن نشر الدعاية بواسطة

 .اإلذاعة والتلفزيون )١
 .املنشورات اليت تلقى من اجلو مباشرة لبلد العدو )٢
 . شأهنا حتطيم املعنويات من وذلك بتلفيق احلكايات وتروج اإلشاعات اليت،العمالء )٣
 .مكربات الصوت )٤

 سبق ميكن تعريف االستخبارات اهلجومية بأهنا القيام بالتحضريات الالزمـة وتنفيـذ             خالل ما ومن  
 .اهلجوم غري املباشر ضد اجملهود احلركي للعدو واحلرب احملتملة
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 االستخبارات الدفاعية: ثانياً

اتنـا   متخذة حلرمان العدو احلقيقي أو احملتمل من احلصول على أية معلومات تتعلق بقو             إجراءاتهي  
 .مكانياتنا وتدمري فعالية استخباراته املوجهة ضدنا أو ضد القوات احلليفة لناإو

 

 مقاومة استخبارات العدو اهلجوميةطرق 

 :ومية بالطرق التاليةجاومة استخبارات العدو اهلقميكن م

ومجيع د الدعاية   ض املعلومات واحملافظة على املواد واحلصانة       اخفاء وهي   : األمن الوقائية  إجراءات )١
 اليت تفرض على القوات املسـلحة ال        جراءات وإن هذه اإل   . املانعة لتسرب املعلومات   جراءاتاإل

 : قسمنيإىلميكن أن تطبق على املكان عامة ونتيجة لذلك قد قسمت احتياطات األمن 
وهو النظام الوقائي الذي ميكن فرضه للحد من نشاط العناصر اهلدامة           : األمن بني السكان   ) أ 

  .ؤذية يف البالداخلطرة امل
 .وتشمل على األنظمة املفروضة على القوات العسكرية: األمن يف الوحدات العسكرية )ب 

كتشاف ومعرفـة   الوهي استيفاء املعلومات اليت تقودنا      ): استخبارات األمن ( الفعالة   جراءاتاإل )٢
ومـة   اإلخباريـة ومقا   جراءاتأشخاص قائمني على العرقلة والتخريب واجلواسيس والتعرف باإل       

 الوقائية  جراءاتميكن إعاقة أو تأخري العمالء ومكافحتهم بأساليب اإل        للنشاط االستخباري، وال  
 اهلجومية ومعرفة عمالء العدو     جراءات اإل إىلوعليها فقد بات من الضروري اللجوء        .املار ذكرها 

 :ى الدفاعية مضموناً ويشمل هذا القسم علجراءات اإلاخفاءيف البالد وذلك ليصبح أمر 
استيفاء املعلومات بواسطة مجيع األفراد العسكريني واألهليني وتقدميها للمراجع املسـئولة            ) أ 

 .لتتمكن من االهتداء للمشبوهني بالعدو املخلني باألمن
 .خبارياتالتحقيق يف احلوادث وعلى املشبوهني الذين تضمنتهم اإل )ب 
 .ضرورياًمتابعة املشبوهني ووضعهم حتت الرقابة إذا كان ذلك  )ج 
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األساليب اليت ميكن أن يسـتخدمها أركـان        ووضع املعلومات املنظمة لتشكيالت العدو       ) د 
 .االستخبارات اهلجومية

 

 : النقاط التاليةإىللضمان جناح االستخبارت الدفاعية جيب االنتباه 

 .التحفظ التام على أي تدخل أو نفوذ أجنيب يف مجيع األمور اهلامة )١
 أو أي حركة يشتبه أن تكـون        ختصة عن أي نشاط انقاليب    اكتشاف التحقيق وإعالم املراجع امل     )٢

قليات يف البالد أو اليت يسريها أو ميدها نفوذ         انقالبية هدامة ميكن أن تقوم هبا بعض األحزاب واأل        
 .أجنيب

 .مراقبة األشخاص أو اهليئات اليت سامهت معنا إبان احلرب ولكنهم باتوا غري مميزين )٣
نفاً ميكن أن يكون ذا فائدة ألي قسم مـن أقسـام القـوات              أي معلومات أخرى عدا ما ذكر آ       )٤

 .املسلحة

من العسكري على تعاون مجيع الرتب مع أركان االستخبارات وضباط أمـن الوحـدات              يعتمد األ 
 :شتراك مع أخصائي االستخبارات املعاكسة، هذا يتوقف بصورة عامة على ما يليباال

 .األوامر الشاملة القابلة للتنفيذ )١
 .األمن العادية املناسبة إجراءات )٢
 . األمن يف تدقيق اهلويةإجراءاتاحملافظة على  )٣
 .توعية وتدريب مجيع الرتب من قبل ضباط أمن الوحدة )٤
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 أمن املعلومات العسكرية

 مصادر معلومات العدو

 :سلم أو احلرب هيلى املعلومات يف الإن املصادر الرئيسية اليت يتحصل منها العدو ع

 .كة من قبل مجيع الوحدات ومجيع الصفوفمراقبة ميدان املعر )١
 .استجواب أسرى احلرب واهلاربني وجمتازي احلدود )٢
 .فحص الوثائق مثل الوثائق الرمسية واملراسالت الشخصية )٣
 .فحص التجهيزات املأسورة )٤
 .دمات املعلومات اخلاصة مثل الصحافة والراديو والتلفزيون والسينماخ )٥
 .الشارات، وشارات الوحدات )٦
 . املدنيوناملخربون )٧
 .استخدام وكالء التجسس )٨
 .الثرثرة وعدم التبصر )٩

وقد يستعمل العدو الستغالل هذه املصادر أساليب سرية أو غري سرية مثـل اسـتخدام جواسـيس                 
ويشمل الوسائل السرية، واستغالل ما يتسرب من الصحافة ال يشمل طرق سرية وال يتعدى شراء مجيع                 

 فالدفاع يف هذه احلالة هو ضمان عدم تسرب املعلومات السرية           .ةأنواع الصحف واجملالت ودراستها بدق    
 . الصحف أو أي شخص غري مسموح له باالطالع عليهاإىلمن قبل أشخاص مسؤولني عنها 

 

  الوقائيةجراءاتاإل

لعدم متكينه من احلصول على      فرصة وغلق مجيع الطرق أمامه    أي  هي ضرورة ملنع العدو من استغالل       
 : تعرف بأمن املعلومات ومبنية على األمور التاليةجراءات وهذه اإلأية معلومات عنا
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 للداللة على أمهية جزء من املعلومات والضرر الذي يترتب على إفشائها الغري             ،تصنيف املعلومات  )١
 .املناسب ودرجة احلماية اليت تستحقها بناًء على الضرر املتوقع نتيجة إلفشائها

 شـخص إال  إىل وتعين عدم إعطاء أية معلومات مصنفة     ، للمعرفة  مبدأ احلاجة  دائماًجيب أن يطبق     )٢
 .بقدر حاجة ذلك الشخص ليتمكن من القيام بعمله

 حتديد مقدار تعميم الوثائق املصنفة أو قوائم التوزيـع          إىل يهدف   ،مبدأ احلاجة باالحتفاظ الدائم    )٣
همهم االطالع على   جيب أن تكون حمدودة مع معرفة من هم األشخاص يف قائمة التوزيع الذين ي             

 .هذه املعلومات أو جزء منها وهل تكفي نسخة واحدة من الوثيقة لعدد الوحدات
 وتشمل هذه األوامر مراقبـة املكاتـب ومراقبـة املفـاتيح            ،أوامر األمن الثابتة للوحدة واملكتب     )٤

من جبات األ ا واستالم وتعميم وحفظ الوثائق املصنفة واملسئوليات لو       إرسالوحتضريات وتسجيل و  
 .داخل الوحدة أو املكتب

 إىل ل مجيع األشخاص من العسكريني واملدنيني مهم يف نطاق واجباهتم حىت الوصـو            ،تدقيق اهلوية  )٥
العمل املصنف، ولكن جيب أن تدقق هوياهتم قبل مباشرة العمل أو عدم إعطاء شـخص معـني                 

ل التحري والتدقيق   واجبات ويستطيع مبوجب هذه الواجبات االطالع على املعلومات املصنفة قب         
 .على ذلك الشخص

 جيب حتذير مجيع األشخاص العسكريني أو املدنيني من إعطاء اخلدمات           ،األنظمة السرية والرمسية   )٦
 إىلاألخرى للملحقني يف اجليش لعدم االهتمام بالعمل أو إمهال القيام بالعمل من شأنه أن يؤدي                

 .وبات على خمالفة هذه األنظمة بالعقدائماًكشف املعلومات املصنفة وجيب تذكريهم 
 تستعمل كلمة السر لتعطي غطاء أمن للمادة املصنفة واألنظمة اليت تـنص علـى               ،كلمات السر  )٧

 .استعماهلا جيب أن تكون مفهومة يف تعليمات األمن الثابتة بالوحدة
 اليت  هي املعلومات املصنفة  ا   جيب أن يعلم مجيع الرتب م      ، بالد أخرى  إىلمراقبة تسرب املعلومات     )٨

ميكن أن تعطى للدولة احلليفة أو الشقيقة األخرى وعادة جيب أن تصدر نشرة القيادة بـني مـدة           
 .عطاؤها لتلك الدولإن املعلومات اليت فقدت قيمتها السرية واليت ميكن عوأخرى 

 تشمل بصورة خاصة األقفال     جراءات فيما يتعلق حبفظ الوثائق املصنفة وهذه اإل       ، املادية جراءاتاإل )٩
احلراس وجيب تـوفري     و ياتراخلزائن احلديدية والصناديق والغرف القوية واملناطق األمنية والدو       و

 . حسب املقدرةجراءاتهذه اإل
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 .ختفاء والتستر وأمن امليداناال )١٠
 .أمن املوصالت عند توزيع الوثائق )١١
 .أنظمة معينة الستعمال الالسلكي يف اجليش )١٢

 هـذا  ألنب تتدريب املستمر على شؤون األمن جلميع الر     األمن تعتمد على ال    إجراءاتإن جناح مجيع    
هي األضرار من إفشاء األسرار       ما متاماً على الفرد وعندما يكون مجيع األفراد متفهمني         كلياًالنجاح يعتمد   

 . األشخاص الغري مسموح هلم باالطالع عليهاإىلو التحدث هبا أوضرورة عدم بعثها 

 

 أمن املواد

 حيث يقوم بالتخريب بـني      ،وسعه لتخريب املواد قبل نشوب احلرب واهلجوم      يف   يبذل العدو كل ما   
 ومكان االستعمال الفعلي ونستطيع أن نفرق بني العمل التخرييب املنفصل الغـري متعمـد               نتاجمكان اإل 

والذي يقوم به الفرد وهو ما نسميه التخريب املؤذي، وبني العمل الذي نتج عن دوافـع عسـكرية أو                   
 . هي ما يعرف بالتخريب املنظمسياسية منظمة

ـ           :والتعريف العسكري للتخريب   ـ ادي وتقو عمل غادر أو إمهال عمل يقصد منه إحلاق الضرر امل ة ي
 .مصاحل دولة أجنبية أو منظمة سياسية هامة هو جزء من خطة منظمة مستمرة ومنسقة

 

 طبيعة التخريب

ى أساس أن هلا قيمة إزعاجية سريعة ومع        إن أهداف التخريب الغري منظمة صعبة التنبؤ ألهنا تنتخب عل         
 : ومن هذه اإلشارات،ات معينة للداللة على أن عمليات التخريب وشيكة الوقوعرذلك يوجد إشا

 .سرقة أسلحة وذخرية املتفجرات من املستودعات العسكرية أو مستودعات الشرطة )١
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 .اكتشاف خمابئ الذخرية أو املستودعات السرية األخرى )٢
 .شغب واالضطراباتإثارة أعمال ال )٣
 عن النقاط احلساسة    بعيداًهجمات العصابات لالستيالء على املتفجرات أو لسحب قوات األمن           )٤

 .لتسهيل هجمات املخربني عليها

 :وقد يتخذ التخريب عدة أشكال وخيتلف يف فعاليته وأهدافه وميكن مجعها يف نوعني

د أهداف خمتارة بصورة خاصة ويكون هذا        ض عالياًاألعمال اليت يقوم هبا خمربون مدربون تدريباً         )١
 .النوع من التخريب هو جزء متمم خلطة عامة

 خطـة   لى ع ىناألعمال اليت يقوم هبا خمربون غري مدربون ضد أهداف عريضة أو بالصدفة وال تب              )٢
 .معينة يف هذا النوع من التخريب

ط هذا النوع من التخريب     والنوع األول من التخريب جيري عادة يف احلرب بني قوتني رئيسيتني وخيط           
 وسيكون هـذا النـوع مـن        جيداًمنظمة االستخبارات ومستخدمة يف التنفيذ أشخاصاً مدربني تدريباً         

 :التخريب

 . ألنه جيري ضد أهداف حيوية مثل املصانع احلربية ومستودعات التكديس:مؤثراً )١
 .ألنه جيري بشكل منظم وسري وأقل ما ميكن من الضوضاء: هادئ )٢
ي على شكل واسع لعدة أهداف حيوية قد خترب يف آن واحد وتشـمل األهـداف                 جير :خمطط )٣

 .احليوية اليت تساعد على جناح عملياتنا احلربية

أما النوع الثاين من التخريب جيري عادة يف الفترة ما قبل احلرب والذي يقابـل بـإعالن الطـوارئ                   
 :يكون هذا النوع من التخريبوتنفيذها يكون عادة من قبل أشخاص غري مدربني وأهداف عريضة و

 .زعاج وإحلاق الضرر بالعدو وال يهم قيمة األهدافإ الغرض منه هو ألن :غري منظم )١
 . مثل نصب الكمائن وشن الغارات وقطع طرق املواصالت):فوضوي(ضوضائي  )٢
 . ألنه يكون ألهداف حمدودة واليت ميكن ضرهبا بسهولة إلزعاج قوات األمن فقط:غري خمطط )٣
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 خريبوسائل الت

صة ومصممة خصيصاً مثل احلشـوات البالسـتيكية      صل أجهزة خم  اتعمباس :استعمال املتفجرات  )١
امللتصقة، أو بواسطة مواد جتارية مثل الديناميت، ويستعمل املخرب املدرب وسائل غـري             والقنابل  
 . أما الغري مدرب قد يستعمل متفجرات عادية مسروقة أو يقوم بعملها بنفسهمقبولة،

 املواد احملرقـة    إىل حيث يستخدم كافة الوسائل املمكنة من القنابل احملرقة          :ملواد احملرقة استعمال ا  )٢
 .العادية

 واملقصود من هذا النوع من التخريب هو ختريـب األدوات امليكانيكيـة        :التخريبات امليكانيكية  )٣
القطـع  سائل منها التدمري أو تلويث الزيوت املستعملة فيها بالسكر والرمـل و           ووتستعمل عدة   

 .احلديدية
 وجيب أن حيسب حسابه أثناء ختطيط عمليـات الـدفاع ضـد             جداًال   وهو شكل فعَّ   :االغتيال )٤

 ميكن أن يكون مباشر بشكل قتل بعض الشخصيات بالطرق العادية أو ختويف بعضهم              .التهريب
 .ميكن حصرها بطرق التهديد، وطرق االغتيال ال

 

 أهداف التخريب

اجملهود احلريب ويعين ذلك أن املخرب سيهاجم النقاط احليوية، وهـذه           إن قصد التخريب هو حتطيم      
عة الرتاع والدور الذي وصل إليه املخرب وقـد تشـمل أبنيـة             بياألهداف ختتلف باختالف األرض وط    

حكومية وجسور وسكك حديدية، وعندما يعني للمخرب هدف عليه أن يالحظ نقطة الضعف، ولنجاح              
 :ء وذلك اهلدف حبيث يكونالتخريب عليه أن يبحث عن جز

 .حيوياً )١
 .سهل التدمري )٢
 .صعب إعادة بدٍل منهي )٣
 .سهل الوصول إليه )٤
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  مسؤولية محاية املواد احلربية

 وميكن  ، كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم      سواًءتقع مسؤولية احلماية على عاتق أولئك الذين استلموها         
داخل وإشراف دقيق على كافة املستخدمني يف       احلماية بإقامة حراسة وموانع كافية ورقابة حازمة على امل        

 .الداخل، وجيب مراقبة املدنيني وال سيما املختصني باألسلحة والذخرية واملفرقعات مراقبة دقيقة

 

 الطرق الوقائية

 .ملستودعات وأمكنة التكديسعلى االتركيز اجليد  )١
 .الرقابة اجليدة على املداخل واملخارج )٢
 .لتصاريحاتباع أنظمة جيدة يف مداولة ا )٣
 .فحص مجيع األشخاص املوجودين يف املنطقة فحصاً دقيقاً )٤
 .تنفيذ أوامر أمن الوحدة الثابتة والفعالة )٥
 .اليقظة الدائمة )٦

من عمل االستخبارات العسكرية الدفاعية مقاومة الشائعات أثناء السلم واحلـرب داخـل اجلـيش               
 .واملؤسسات العسكرية

 

 صلى اهللا عليه وسلم لنيبمثلة للمخابرات التكتيكية يف عهد اأ

اد حملية يف املدينة يطلعونه على كل صغرية وكبرية تضـر           صَّكان للنيب صلى اهللا عليه وسلم عيون ورُ       
 حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه      مثالً، فاختار   سواًءباملصلحة العامة للمسلمني يف السلم واحلرب على حد         

 .بأخبار املنافقني ونواياهم
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 النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنني من الصحابة للحصول على معلومات عن قافلـة               يف غزوة بدر بعث   
أي (عنـدما تـأيت العـري       : قريش، وعند بئر بدر مسعا جارية تطالب صاحبتها بدين عليها والثانية جتيبها           

غدا أو بعد غد سأقوم خبدمتها مث أقضيك الذي لك، فأسرع الرجالن فأخربا الرسول صـلى اهللا                 ) القافلة
 .عليه وسلم مبا مسعا

بعث عليه الصالة والسالم دورية أخرى للحصول على معلومات عن قريش وقافلتها كانت تتألف من               
علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحابه وعند ماء بـدر وجـدت                     

 عليه الصالة والسالم اسـتجواب       النيب صلى اهللا عليه وسلم فتوىل      إىلغالمني لقريش يستقيان فأتت هبما      
وملا أجابا بأهنما ال يعرفان عدد رجـال        ) بالعدوة القصوى (الغالمني فعلم منهما أن قريشاً وراء الكثيب        

يوما تسعة ويوماً عشرة، فاسـتنبط      :  فقاال .كل يوم؟ ) أي اإلبل (ن اجلزر   كم ينحرون م  : قريش، سأهلما 
)  العرب خيصصون بعرياً لكل مائة     ألن( التسعمائة واأللف    الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ذلك أهنم بني        

 . خرجوا للقتالمجيعاًكذلك عرف الرسول من الغالمني أن أشراف قريش 

 

 صلى اهللا عليه وسلم أمثلة للمخابرات االستراتيجية يف عهد النيب

وهـي  ) يسيمركز قريش الرئ  (يف مكة    :كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم عيون وأرصاد خارج املدينة         
 .رضي اهللا عنهما كم كان عمه العباس وبشري بن سفيان العتكي ٤٠٠تبعد عن املدينة حبوايل 

اهللا بن أيب حدرد االسلمي      عبد: مثالًكان منهم    يف القبائل العربية األخرى يف أحناء شبه اجلزيرة العربية        
 .يف قبيلة هوازن

 



 

 ١٢٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 حتليل املعلومات العسكرية

 ريةاملعلومات العسك: أوالً

 .عداد والتسلسل القيادي واملعداتوتشمل اال: التنظيم )١
 .ع والكميات املستلمة والتجهيزوالن: التسلم والتجهيز )٢
 . تنظيم املعاركإجراءاتاملذهب القتايل، وواجبات األركان، و: يدة القتاليةقعال )٣
 .من احلرب ومن املناورات: املستوى القتايل )٤
 .ئلهنوعية التدريب ومناهجه ووسا: التدريب )٥
 .الثقة بني القادة واجلند، واألمانة، اإلخالص، الضبط: املعنويات )٦
املوانئ، والقواعد اجلوية، والصناعات العسكرية، واملعسكرات والتحصينات       : املنشآت العسكرية  )٧

 .الدفاعية، والتجمعات السكانية، وحمطات توليد الطاقة
 .طبوغرافية األرض )٨
 .عجبال، أهنار، موان: املواقع الطبيعية )٩
 .املوانع الصناعية )١٠
  .املناخ )١١
 .)قطارات، طرق برية، جسور(طرق املواصالت الربية  )١٢
معلومات أولية، اخلربة العملية، الثقافة املدنية والعسكرية، نقـاط         (الشخصيات املدنية والعسكرية     )١٣

 .)القوة والضعف
 .، الوحدات، األسلحةبتالر: إشارات التمييز )١٤
 .صفقات التسليح النووي )١٥
 .عسكرية واألجنبيةالبعثات ال )١٦
 .النشاطات العسكرية الظاهرة واخلفية للتنظيمات املناوئة للحكومة )١٧

 



 

 ١٢٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )االجتماعية، التارخيية، االقتصادية، نظام احلكم: (املعلومات العامة: ثانياً

 .العنصر، واللغة، والدين )١
 .توزيعات قوميات السكان )٢
 .التاريخ )٣
 .أهم العادات )٤
 .) إخل...راعة والصناعة والتجارة والنقل، النظام املايلعدد السكان، الز(املسح االقتصادي  )٥
 .األحزاب السياسية )٦
 .النقابات والتجمعات واحلركات الطالبية والعمالية )٧
 .املرسومات الرمسية العامة واجتاهاهتا )٨

 

 املعلومات السياسية: ثالثاً

 .أهداف البلد املعلنة واخلفية )١
 .) إخل..اسي السائد، املشاكل اليت تواجهها الدولةمدى االستقرار السي(املوقف السياسي الداخلي  )٢
العالقات مع الدول اجملاورة، العالقـات مـع التكـتالت العامليـة            (املوقف السياسي اخلارجي     )٣

 .)واملعاهدات واالتفاقات
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  املعلومات العسكريةإنتاجكيفية 

 : املعلوماتإنتاجخطوات 

 .التخطيط جلمع املعلومات )١
 .مجع املعلومات )٢
 . املعلوماتاستخدام )٣

 

 التخطيط جلمع املعلومات: أوالً

 :وتبىن مدة اإلنتاج على األسس التالية :مدة اإلنتاج )١
 .مهمة وحدة وقرار التشكيل ) أ 
 .مهام االستطالع املخصصة بواسطة القائد )ب 
 .تعليمات رتب األركان خبصوص االستطالع )ج 
 .تعليمات القتال الصادرة من املستوى األعلى ) د 
 .سطع االستطالعالة قوات حاالت وامكانيات وكفاء ) ه 

 :حتديد الطرق املتبعة لنجاح عملية مجع املعلومات )٢
 .حتديد مهام وأهداف االستطالع ) أ 
 .املعلومات املتيسرة لديه عن العدو )ب 
 .)رئيسية، ثانوية(حتديد املعلومات املطلوبة عن العدو  )ج 
 .حتديد أسبقية احلصول على املعلومات ) د 
 .حتديد املهام جملموعة االستطالع ) ه 
 .يد املهام لعناصر االستطالع املرؤوسةحتد ) و 
 .جيب أن يوضع عنصران على األقل الستطالع األهداف الرئيسية )ز 
 .جيب أن يوضع يف االعتبار االحتفاظ باالحتياطي من االستطالع يف مجيع مراحل املعركة )ح 
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 .جناح االستطالع التشكيلي الرئيسيجيب أن يركز اجملهود إل ) ط 
ة علـى   رمع رئيس فرع اإلشارات للسيط    (رع التخصصية   جيب أن يقوم بالتنسيق مع األف      )ي 

 .)العناصر
 .وباالعتماد على ما سبق يتم التوصل إىل مجع وتنسيق املعلومات

 

 :مجع املعلومات: ثانياً

 :خطواهتا

 املتخـذة   جـراءات حيث يتم تدوينها مبجر وصوهلا دون تعديلها كما تدون اإل         : يد املعلومات يقت )١
 .حيال هذه املعلومات

 :ييم األويل للمعلوماتالتق )٢
  لتحديد هل هذه املعلومات عاجلة أم ال؟،حتديد درجة األمهية واستعجال املعلومات ) أ 
 :تقييم درجة الوثوق باملعلومات كالتايل )ب 
 .مت احلصول عليها بأكثر من مصدر وتطابق املوقف: معلومات مؤكدة )ج 
حلصول عليها من مصدر هي املعلومات اليت تتطابق مع املوقف ولكن مت ا  : معلومات حمتملة  ) د 

 .واحد فقط، أو عدة مصادر ولكن غري موثوقة
هي املعلومات اليت تتطابق مع املوقف وأمكن احلصول عليها من          : معلومات مشكوك فيها   ) ه 

مصدر واحد مؤكد أو أكثر من مصدر مشكوك فيهم ولكن ختتلـف عـن املعلومـات                
 .السابقة

 .تعارض مع املعلومات املتحصل عليهامعلومات ال تنطبق مع املوقف وت: معلومات مزيفة ) و 
 :جتمع املعلومات ذات الفائدة وتسجيلها كالتايل: تسجيل وتصنيف املعلومات )٣

يسجل عليها أوضاع قواتنا مبا فيها أوضـاع عناصـر          : عالطتساالطريقة العمل لرئيس     ) أ 
 .عالطتساال
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 .عالطتسااليتم تسجيل دائم للمعلومات اليت هلا عالقة بعناصر : سجل سري احلوادث )ب 
 .)مدفعية، طريان، كل على حدة(يتم التسجيل مع التصنيف : عالطتساالسجل معلومات  )ج 
 .اخلرائط والصور اجلوية ) د 
ملف قـوات العـدو     ( عبارة عن عدة ملفات حتمل معلومات خمتلفة      : أرشيف املعلومات  ) ه 

املختلفة، أوضاع القوات، األسلحة ومواصفاهتا، تنظيمـات وأسـاليب قتـال العـدو،             
 .) إخل..افيا واملوصالتالطبوغر

علومات، فصل املعلومات اليت هلا تأثري على       مالغرض منها حتقيق املعىن احلقيقي لل     : فسري املعلومات ت )٤
أعمال القتال عن املعلومات األخرى، وإدماج املعلومات السابقة مع املعلومات اليت هلا تأثري على              

 .أعمال القتال واخلروج باستنتاج
 :ماتمراحل تفسري املعلو )٥

 .فصل املعلومات اليت هلا أمهية عن املوقف: حتليل املعلومات ) أ 
 .املعلومات السابقة مع املعلومات اليت هلا تأثري على املوقف: إدماج املعلومات )ب 
 .)حتماالتاال(وهو اخلروج باستنتاج عن الغرض : االستنتاج )ج 

 

 :استخدام املعلومات: ثالثاً

 .أمهية املعلومات لألفراد والوحدات )١
 :إىليغ املعلومات تبل )٢

 .)تقرير موقف(يف املرحلة التحضريية، أثناء القتال ) يف صورة تقرير: (القائد ) أ 
علومات، مليشمل العناصر، مكاهنا، الوقت، ا    (  اليوم ليف املواقف املختلفة خال   : القيادة العليا  )ب 

 .)االستنتاج
تقريـر  (م القتـال     املعلومات اليت هتمهم، يف هناية يو      استطالع بالغات   إرسال: اجملاورين )ج 

 .)موقف العدو



 

 ١٣٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

عن العدو يف مواجهاتـه أثنـاء   ) بالغات قتال خمتصرة (أثناء املواقف   : الوحدات املرؤوسة  ) د 
 .)تقرير موقف العدو أثناء القتال(اليوم 

 .)االتصال الشخصي( بأول تعطى هلم املواقف أوالً: دة ورؤساء الوحدةاهيئة القي ) ه 

 

 التحليل

، ة البحث األكادميي، وإن كان خيتلف عنها يف كثري من التفصيالت          ي عمل التحليل يف املخابرات يشبه   
ة أو املبدأ يف حني أنه إذا كانت هنـاك نظريـة            يالباحث األكادميي ذو حرية أوسع يف حبث النظر       : فمثال

 ملطالب من يطلب االحتيـاج، والباحـث األكـادميي         فوراًاقتصادية تفيد حملل املخابرات فإنه يستجيب       
زاء إن يوجه حبثه صوب مواضيع يرى أن املعلومات عنها ميسرة ولكن حملل املخابرات مضـطٌر                يستطيع أ 

 وهذا معناه أن حملـل  جداً أن حيلل موقفاً جيد فيه ثغرات املعلومات واسعة    إىلطلبات مستهلك املعلومات    
 مـا   غالبـاً  الثاين   ألناملخابرات يطلب لتقدمي نتائج على سبيل التجربة ال يستطيع األكادميي أن يقدمها             

 قرارات السياسة ال حتتمل التريث حىت تصل املعلومـات كاملـة            ألنيعلقها لوصول بيانات أكثر وذلك      
 .وقلما حيدث هذا الوصول

 

 مزايا جيب توفرها يف احمللل

 وتعترب اخلربة مـن أهـم       ،يتها عند احمللل الصغري عن طريق املمارسة على العمل        مميكن تن : اخلربة )١
 البد له من معرفة اللغة العربية وأن يكون قـد           مثالًفاحمللل الكبري إلسرائيل    (ل الكبري   صفات احملل 

 بشؤوهنا كأي فـرد يف       وعليه أن يكون على معرفة تامة      ).مارس العمل يف املنطقة أو الرحلة إليها      
 .كلية جامعية

 خمابرات احلكومة   قد يكون احمللل واقع حتت ضغط قوي ملساندة ميوله التقليدية، فمنظمة          : األمانة )٢
د السمات الدالة على التدمري الـداخلي،       ييف املنفى تكون عادة حتت شعور قوي للمبالغة يف حتد         
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 على احملللـني    ضغوطاً فإن االختالفات بني التقديرات اليت تعدها املصاحل احلكومية تعكس           وغالباً
 .ت هذه املصاحلتمامالتعزيز اه

  صفحة مفقودةيوجد هنا

 

 كل ما أمكنه مجعه عن      أيضاًإلنتاج الزراعي السابق حملاصيل معينة، كما عليه أن جيمع          معلومات عن ا  
األهداف االقتصادية لنظام إسرائيل االقتصادي، كذلك عليه أن جيمع معلومات عـن جنـاح أو فشـل                 

 .األهداف الزراعية السابقة

دير قنات ميكنه أن يقوم بت     أحسن التفسريات للمعلومات والبيا    إىلوبواسطة دراسته الشاخصة ووصوله     
 . لنمو السكان وحالة اهلجرةطبقاًملصاحل إسرائيل مع موازنة بينها وبني االحتياجات الغذائية كما وردت 

وال تعترب من النوع    ) املخابرات املصقولة (عن مفهوم   ) معلومات املخابرات ( ختتلف عبارة    :التقدمي )٥
والتفسري بطريقة تضمن صـالحياهتا ألنــها متـر         الثاين إال بعد أن متر من خالل عملية التعليق          

 مـا تقـدم     غالبـاً ة ولكن   يألشخاص آخرين وقد حيدث هذا التمرير عن طريق خالصات شفه         
املخابرات املصقولة كتابة متخذة أشكاالً تتراوح ما بني صفحة واحـدة ودراسـات تفصـيلية               

 .مصحوبة خبرائط ومساعدات فنية أخرى

 

 :مثال التحليل

  املخابرات معلومات عن مطار للعمليات، فما هي طريقة التحليل؟إذا طلب من

 :التحليل

 : املشكلة من عدة زواياإىلميكن للمخابرات أن تنظر 
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 :جيب أن حيلل املطار من وجهة النظر اآلتية )١
كيف ميكن لعدو حمتمل أن يستخدمه، وما درجة كفايته من ناحية حتقيق أغـراض هـذا           ) أ 

على اخلريطة، وموقعه بالنسبة لغريه من املطـارات، ومراكـز           متاماًالعدو، وأين موضعه    
تمتع هبا، مثل   ياإلمدادات، ما مدى ارتفاعه عن سطح البحر، ما تسهيالت اإلمدادات اليت            

ة وعنـابر   صالت ويف شبكة القوة الكهربائية، وطبيعة ورش      اموقعه يف شبكات النقل واملو    
 .والشحوم وخمازن الذخريةة به وثكناته وخمازن الوقود دوالطائرات املوج

كن أن يستوعبها وكم عددها، وما مدى صالحيته هلبوط أنـواع           ميما نوع الطائرات اليت      )ب 
أخطار املالحة اجلوية اليت حتيط به، مثل الطقس واملناخ، واجلبال وغريهـا            ا  الطائرات، وم 

خان ة للطريان، ووسـائل إطـالق الـد       دمن العقبات الطبيعية، وأين توجد املدافع املضا      
 املوجودة به؟ 

ميكن حتليل هذا املطار نفسه من جانب تعرضه للهجوم ويف هذه احلالة ميكن تطبيق كـثري مـن                   )٢
 :اخلصائص اليت ذكرناها سابقاً، وإن كانت هناك خصائص أخرى جديدة، أمهها ما يلي

 .زة للمطار كما ترى من اجلويخلصائص املماما  ) أ 
اء املطار اليت أنشأهتا الدولة، وما مدى إمكان        ما مدى التغلب على اجلانب املادي من أجز        )ب 

 .ا تعرضت لقذف القنابل من اجلوهنإصالحها لو أ
ويل عليه، وقد يستدعى هذا التحليل عدد آخر مـن          تميكن حتليل املطار من جانب فائدته ملن يس        )٣

 :املعلومات التفصيلية عن املعدات املوجودة يف املطار
 إذا استولينا عليها إلصالح طائراتنا؟ة يهل ميكن استخدام املعدات الورش ) أ 
 استخدام األبراج ومواقف الطائرات، وإذا مل يكن ذلك مستطاعاً فما مدى            أيضاًهل ميكن    )ب 

 التعديل الالزم إجراؤه هبا؟
 

ما تكتمل املعلومات اليت تعطي اإلجابة على هذه األسئلة وكثري غريها فما يتعلق جبميع الطائرات               دوعن
 ، البالد عندئذ يكون قد اكتمل هذا اجلزء الذي يعترب أحد أجزاء القـوى العسـكرية               اجلوية املوجودة يف  

 على مجيع املنشآت األخرى أو القطع احلربية الكـبرية          أيضاًواملوضوعات اليت من هذا القبيل واليت تنطبق        
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لى األسـئلة  ابة ع تكون املعلومات اليت جتمع لإلج    أيضاًبية وهنا   ررج احل اة والترسانة والبو  يكالقواعد البحر 
 . من مادة املعلومات االستراتيجيةاليت تتعلق هبذا جزًء

 

 أسلوب حتليل العدو

 :يطلب القائد هذه املعلومات من رئيس االستطالع: املعلومات املطلوب استكماهلا من ناحية القائد

 .)قوته البشرية، أسلحته، معداته(دراسة دقيقة : قوة العدو )١
 .)من ناحية الكم، النوع(لوحدات، أسلحته، معداته احلجم با: القوة البشرية ) أ 
 .قوته املؤكدة، قوته احملتملة بعد الدعم )ب 

ت اوملععدم االعتماد على تنظيمات العدو السائدة ولكن يذكر تنظيم العدو على امل           : تنظيم العدو  )٢
 .الواردة

مـع  ) االسـتطالع الغري متوقعة مت معرفتها بواسطة      (املتوقعة والغري متوقعة    : ساليب عمل العدو  أ )٣
 أساليب خداع العدو، مع الوضع يف االعتبار التوقيت املناسب، أعمال اخلـداع احملتملـة،            ةمراعا

 : ويتم استنتاج أسلوب العمل كالتايل.استنتاج أسلوب العمل
 .صور املعركة القادمة ) أ 
 .)رئيسي، ثانوي، اجتاه خمادع(جتاه العمل ا )ب 
 .جم القوات املنفذة للعمليةح )ج 
 .كانالزمان وامل ) د 

 .متابعة أعمال العدو وحتديد درجة استعداده باستمرار: درجة استعداد العدو للقتال )٤
 .خطط ونوايا العدو احملتملة )٥
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 مبادئ التحليل

 .ف العدود حتقيق هإىلالتحليل يهدف : حتقيق األهداف )١
 .أولوية التحليل )٢
 .يستمر التحليل حىت هناية القتال: استمرارية التحليل )٣
 .بأقل جهد ممكن ويف أقل وقت ممكن: كفاءة التحليل )٤

 

 عوامل التحليل الرئيسية

 .مهمة القتال ونوع العملية )١
 .)املهمة(اليت ستقوم بالعملية : حجم القوات وتنظيمها )٢
 .وسائل الدعم )٣
 .)أوضاع القوات وأماكنها النسبية (األماكن النسبية )٤

 

 مبادئ تبادل املعلومات

ا البعض يتم دجمها وجتميعها والبد أن تكـون مبسـطة           املعلومات املتصلة ببعضه  : دمج املعلومات  )١
 .بأسلوب معني

 .البساطة يف األسلوب، وضوح املعىن: تبسيط املعلومات )٢
 .حيث يتم حذف كل ما هو غري ضروري لتوفري الوقت واجلهد: احلذف )٣
 .تريبت املعلومات يف شكل منطقي حيدد سري العدو: إعادة ترتيب املعلومات )٤
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 دافكيفية عمل ملف لأله

 .املعلومات )١
 .الصور )٢
 .الكاريكاتور )٣
 .التقارير )٤

 . وحذف املعلومات اليت تغريتفوراًويتم جتديد هذه امللفات وإضافة املعلومات اجلديدة 
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  رجل األمن واالستخباراتإىلنصائح 
 

 .ال تكشف عما يتوافر لك من دراية باللغات لتشجع الناس على التحدث بطالقة أمامك )١
 .كلمة واحدة بلغتك األصلية حينا تكون يف البالد األجنبية اليت ستعمل هباال تكتب وال تنبس ب )٢
 أقصى ما ميكـن     إىلنما تقوم جبميع معلومات دع أولئك الذين يزودونك باملعلومات يرحلون           يح )٣

ذي تعمل فيه أنت عادة، دع كال منهم يـذهب          ل عن أماكن إقامتهم األصلية، وعن املكان ا       بعيداً
 أو  لـيالً قابلك فيه بطريق ملتو أي بغري الطريق املباشر ويفضل أن يكون ذلك              املكان الذي سي   إىل

 .يف أيام العطالت
امجع كل ما ميكن أن حتصل عليه من معلومات دون أن تبدي أي اهتمـام بشـيء مـا علـى                      )٤

التخصيص، وال تستعجل احلصول على املعلومات خاصة مبوضوع تعتقد أنك جيب أن حتصل عليه              
ك خبصوص هذه املعلومات، وقيامك بتحقيقات خاصة عنه وحده قد تكشـف             إحلاح ألنوذلك  

عن درجة اهتمامك به، كما تكشف عن رغبتك يف معرفة موضوع بالذات، مع أن املفروض أنك                
 .تسمع كل ما يقال لك دون غرض ظاهر

ـ            اخفاءجيب   )٥ ام أو   املعلومات اجلديدة اليت يكن احلصول عليها بواسطة وسائل بريئة املظهر، فاألرق
 . تسجيلها وقيدها على أساس أهنا نفقات مصروفات شخصيةمثالًاألبعاد أو املسافات ميكن 

هتا مادامـت  ءر أن بقايا األوراق احملترقة ميكن قراحينما تقوم بإحراق رسائل أو أوراق أخرى تذكَّ    )٦
ات  رماد، فإن الفحص امليكروسكويب يستطيع أن حيصل منها على معلوم          إىلمتماسكة مل تسحق    

 ال يعين أن التصرف فيهـا سـليم         بعيداًهلا قيمتها، كما جيب مالحظة أن متزيق األوراق وإلقائها          
تصـرف  ) املراحيض (–دخبانات  حىت بإلقائها يف اإل–وصحيح، إن قطع األوراق املمزقة ال تعترب   

 .سليم
ر أن   إال حينما حتاول حث شـخص ثرثـا         غامضاً ال تتكلم بإهبام وغموض وال تتصرف تصرفاً       )٧

 .يتحدث لك عن أشياء كثرية مما يعرفها
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 وال تتعجل وال حتاول أن تكون ابتداعياً أو ابتكارياً          ،جتنب كل ما يكشف بسرعة عن شخصيتك       )٨
) تـالريان (كـان    ن نفسك، وتذكر ما   م شيئاً درجة كبرية، أو مبعىن آخر ال حتاول أن ختترع           إىل

 .)إياكم واحلماسة(يقوله ملبعوثيه السياسيني 
 مدى بعيد حينما تتحرك ببطء، واعـرف أن الشـخص األكثـر جناحـاً يف                إىل انك تسري    وثق )٩

إن ( ما يقوله هنري أوسـنت       أيضاًاجلاسوسية هو الشخص الذي ال يكون ظاهراً معروفاً، وتذكر          
 .)العبقرية اليت حتري األعني الفتاكة يف العادة، هي اإلصرار واملثابرة للبقاء يف صورة مستورة خمتفية

نما تبحث عن مكان حاول أن تبحث عن غرفة أو طابق له أكثر من مدخل واحـد وضـع                   حي )١٠
 .ختطيطك للفكاك من البداية

 . طريقة التخلص ممن يتعقبك يف الطريقجيداًوتعلم ) متبوع( أنك غري دائماًتيقن  )١١
 .١ احلد الذي يفقدك وعيك، وال تصادق النساء الاليت تثق هبنإىلال تكثر من الشراب  )١٢
 خصومة ظاهرة، بل جيب أن      إىل صداقة عاجلة، أو     إىلل أي شيء كما هو وال تنظر بسرعة         ال تقب  )١٣

 .ة يف تقدير قيم األشياء وأمهيتها وال حتكم بظواهرهايتدقق بعنا

 

 ضرورات جلاسوس التخريب

بعض النقاط الرئيسية الالزمة لتدريب العميل الـذي يقـوم يف           ) رونالد مسيث (ويعطى لنا اجلاسوس    
ن جتربة شخصية حينما كان مكلفاً بتدمري حقول البترول يف أستونيا           عريب، ويذكر هذه النقاط     مهمة خت 

 .١٩٤٢عام 

 :إنه كان عليه أن يتدرب على نواح فنية عدة، وذكر على سبيل املثال ما يلي) مسيث(يقول 

 . كلماتإىلة وإعادة الشفرة ر شفإىلكان عليه أن يتعلم حتويل الكلمات  )١
                                           

يبدو أن الكاتب ينقل من كتب املخابرات األجنبيه، وفاته التنبيه على أن املسلم ال جيوز له شرب املسكر ال قليالً وال كثرياً كما حيرم عليه مصادقة النسـاء                             1
 .مطلقاً
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رسل ويستقبل عشرين كلمة يف الدقيقة يف املورس، ألنه عامل السـلكي للشـبكة   كان عليه أن ي   )٢
 .املكونة من رجل واحد هو شخصه

 . على صيانة جهازه الالسلكي وإصالحهقادراًكان عليه أن يكون  )٣
كان عليه أن يتدرب على وسائل خاصة لتخريب مناطق املعتدين، وأن يعرف وسـائل ختريـب                 )٤

ة، وقاطرات السكك احلديديـة والعربـات والطـائرات والغواصـات      طات القوى الكهربائي  حملا
 .والسيارات واللوريات

 .نفجاركان عليه أن يعرف كيف يستخدم ثالثة أنواع خمتلفة من املتفجرات شديدة اال )٥
 .كان عليه أن يعرف كيف ميد العبوات املختلفة لألغراض املتباينة )٦
 .شيء كان عليه أن يعرف كيف ينظم حركة مقاومة من ال )٧
 . على تدريب العمالء الذين يستخدمهمقادراًكان عليه أن يكون  )٨
 . على القتل يف سكون مستخدماً يده أو سكيناًقادراًكان عليه أن يكون  )٩
 .كان عليه أن يكون يف استطاعته الدفاع عن نفسه دون سالح )١٠
 .كان عليه أن يعرف كيف يطارد غزاالً )١١
 .احلاسة السادسة لألمنب أن تتوافر فيه بدرجة كبرية جيوأخريا  )١٢
 بلد واحد، ننصح بعدم معرفة بعضـهم بعضـاً مهمـا كانـت              إىل أكثر من عميل     إرساللدى   )١٣

 .الظروف
يف حال وجود عمالء من عدة فروع يف بلد واحد ومشاهدهتم لبعضهم أثناء تأدية اخلدمة ننصـح                )١٤

 مراقباًن الطرف اآلخر    لتقاء، وحىت التحية لكيال يفوت فرصة املهمة ومن احملتمل أن يكو          بعدم اال 
 االعتقال، بينما يكفي لو اعتقل عميل       إىل معه   هجر) زميله (ات تلك البلد، فإذا حىي    من قبل خمابر  

 أكثر ما يبوح به حتت التعذيب هو اسم فرعه ورئيسه وما يعرفه عنهم، بينمـا يتـابع                  ألنواحد  
 .زعاجإالعميل اآلخر مهمته دون أي 

ن بالتجول يف فروع املخابرات املختلفة والتعرف على املـوظفني،          عدم السماح للعمالء واملخربي    )١٥
 اجلهة املعادية وهذا حمتمل احلدوث، فإن ما يعرفه عن املخابرات ال            إىلألنه يف حال انتقال العميل      

 .)كبرياًيشكل خطراً  وهذا ال(يتعدى معرفته بالفرع الذي كان يتعامل معه 
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لتحقيـق ومـن مث مطابقـة هـذه         لميل يف نفس البلدة      أكثر من ع   إىل) طلب املعلومات (إعطاء   )١٦
هذه الطريقة تكشف العميل أو املوظف الـذي يقـوم     (املعلومات عند ورودها من مجيع اجلهات       

 .)جيداًبعمله 
نفس طريقة الفقرة السابقة ننصح باتباعها مع العمالء الذين يقدمون معلومات من خارج الدولـة                )١٧

 .)طريقة املخابرات الربيطانية(
لب حتديد أماكن دائمة لوجود العمالء يف البلد الذي يرسلون إليه بغية االتصـال هبـم عنـد                  ط )١٨

الضرورة، ومثال على ذلك حتديد دار سينما للعميل، ورقم الصف وساعة معينة يكـون فيهـا                
 . حديقة عامة،ندقف ،موجوداً مع كلمة السر، ومن املمكن أن يكون العنوان الدائم يف مقهى

 بقائها  ألنلعميل متزوجاً ويرسل مبهمة ننصح بعدم رفقة زوجته مهما كان السبب            ما يكون ا  دعن )١٩
 .أضمن إلجناز املهمة

االتصال دورياً بالعمالء واملخربين والتعرف على مشاكلهم وطلباهتم إن وجدت والعمـل علـى               )٢٠
 .مساعدهتم قدر اإلمكان للرفع من معنوياهتم وجتديد الثقة هبم

 مثالً كشفه، فعليه    إىل لكل األشياء مهما بدت صغرية وتافهة فقد تؤدي          جيب على العميل أن ينتبه     )٢١
 .جيداً الغسال أن يفتشها إىلقبل أن يرسل مالبسه 

 مثل أن ينسى حقيبة صغرية يف سيارة األجـرة أو الربيـد أو يف               شيئاًأن يكون متحققاً ال ينسى       )٢٢
 .القطار وليعلم أن خطأ اجلاسوس هو خطأ رجل املتفجرات

ر العميل أنه مراقب جيب عليه أن يفكر بسرعة ويقدر املوقف ويتخذ القرار الفوري املتعلق               إذا شع  )٢٣
 .نهاعبه وبشبكته ويعمل على إلغاء املواعيد أو التخلف 

 مكـان   إىل يغادر هبا البلد وينتقل      يدمر كافة املستندات واآلثار اليت تدل على عمله وحيدد طريقةً          )٢٤
 .ة إلخراجه حني إعداد اخلطإىلمعد إلخفائه 

 مراقبته،  إىللذي دفع رجال األمن     ا ل ما ءعندما يشعر رجل االستخبارات أنه مراقب البد أن يتسا         )٢٥
هي املعلومات اليت يعرفوهنا عنه؟ وهل هناك خائن بينهم؟ والبد من رجال على درجة عاليـة                 وما

ج الشبكة،  من الكفاءة يف فن التآمر والتجسس ملعرفة السبب، وقد يكون سبب الكشف من خار             
 مثل شراء سيارة     التصرفات الطائشة أو عدم مباالة     وقد يكون تقصري املدرب، وقد يكون بسبب      

 أهله، ويظهر   إىلحساسه بالغربة واحلنني    إ التصرف الطائش والغضب     إىل وقد يدفع    ،جديدة فجأة 
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كانت مـن    سواًءهتا  ءذلك يف احتفاظهم باخلطابات ملدة طويلة اليت كان املفروض حرقها بعد قرا           
 .زوجاهتم أو أوالدهم، وقد يكشف العميل نفسه عندما يصادق فتاة يبدأ أبوها بالبحث عنه

 .وجيب على رجل االستخبارات اتباع التدابري االحتياطية السابقة )٢٦
 وأخـرياً   أوالً إميانه بـاهللا     إىلجيب أن يعلم رجل االستخبارات أنه ال يستطيع أن يضمن سالمته             )٢٧

طرته على مشاعره وتصرفاته وكف لسانه، والتفكر حبكمة والتصرف برويـة           وقناعته باملهمة وسي  
 .وهدوء يف كل حلظة من حلظات حياته اليومية

 .مل فيه ألنه يكشفك والبد أن تكون نقودك معكح حساباً بالبنك يف البلد الذي تعال تفت )٢٨
 .اإلعداد السليم جينب األخطاء وبالتايل الكشف )٢٩
وف يـؤدي   س التحري عنك    ألنضوع حتت املراقبة أن تنسحب      جيب عليك عندما تشعر أنك مو      )٣٠

 . كشف حقيقتك مهما كانت حماطة بتمويه ماهرإىل
 وال تترك ما يدل على عملك احلقيقي        جيداًقد يفتش رجال األمن املضاد مرتلك، فيجب أن تعده           )٣١

 .بل تترك ما يدل على عملك الظاهر كي ينخدع به رجال األمن املضاد
س الطعم الذي يقوم به األمن املضاد، وتظهر أي اهتمام بأي نوع من املعلومات              احذر من عملية د    )٣٢

 .حىت اليت تريدها
 .احذر أن يطلع األمن املضاد على أي نقطة ضعف فتقع يف شراكهم )٣٣
درب عمالئك على إدراك أمهية أي معلومة يلتقطوها وإن بدت أول األمر غري ذات أمهية علـى                  )٣٤

 .دقة املالحظة

 

 ضابط الذي يقوم بتشغيل العمالء الإىلنصائح 

 .املعرفة على قدر احلاجة )١
 .البد أن يشعر الضابط العميل بأنه حمل ثقته، وأمهية دوره يف العمل واجنازه )٢
 .الوفاء بالوعود اليت قطها الضابط على نفسه )٣
 .التسلح باملعرفة فيما يتعلق بالعميل )٤
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 .شغيل يتصل جهاز األمن بالعميل إال بعد إعالم ضابط التأن ال )٥
 .أن يكون لقاء الضابط بالعميل يف األماكن العامة )٦
 .جيب على الضابط أن يعرف دوافع العميل وتاريخ حياته حىت حيسن التعامل معه والسيطرة عليه )٧
 .عند إهناء خدمة عميل البد أن تتم بطريقة عادلة الكتساب ثقة العمالء )٨
 .أن يكون العميل مناسب يف عمره لسن ضابط التشغيل )٩
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 )أعمال رجال األمن واالستخبارات (واترالس
 

 :تعريف

 حقيقـة العمـل السـري،       خفاءهو عبارة عن املظهر اخلارجي الذي يتخذه األفراد أو اجلماعات ال          
 )القصة العلنية اليت ختفي وراءها حقيقة العمل السري( . نشاطهم عن رجاالت األمن املضادخفاءوال

 

 شروط الساتر

 قد يكون الساتر مطعـم  مثالًالذي يكون فيه العمل السري،     ) املكان( حقيقة وجود اهلدف     اخفاء )١
كي تتم فيه املقابالت السرية لرئيس الشبكة مع عمالئه أو أي مقابلة سرية فالبد أن تكون احلقيقة                 

 .متاماًاليت أنشأ من أجلها املطعم خمفية 
هذا العمل أو عامل يف      حقيقة وجود األفراد داخل اهلدف، فالذي يعمل استعالمات ميارس           اخفاء )٢

 .مقهى بكل مستلزمات املهنة اليت يتستر خلفها
 الساتر قد ينشأ وال يعرف اهلدف منـه    ، حقيقة االتصاالت السرية بني األفراد داخل اهلدف       اخفاء )٣

 .إال الشخص املسئول عن العمل السري ومن يساعده فقط
ون مطابقاً للحالـة االقتصـادية      يرضي فضول الناس وال يثري تساؤالهتم عن أشياء غريبة، أي يك           )٤

واالجتماعية واملهنية ألهل املنطقة وهذا أهم شيء يف الساتر لذلك يكون أفراد الساتر من نفـس                
أهل البلد واملنطقة اليت فيها يقام الساتر وأن يكونوا بعيدين عن أي شبهة أو خمالفة، وذلك قبـل                  

 .جتنيدهم وبعد جتهيزهم عند إنشاء الساتر
 .أجهزة األمن املضاد)  علىينطلي(يقنع  )٥
يتناسب مع املوقع الذي اختري له، فنعمل ساتر عيادة طبيب يف مكان فيه عيادات أو يصلح وجود                  )٦

 .عيادة فيه، أو إنشاء مكتبة جبانب املؤسسات التعليمية وليس يف سوق خضرة أو سوق حدادة
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 مثالًعرف الثروة احليوانية ننشئ      نريد أن ن   مثالًيتناسب مع طبيعة املهمة السرية وال يتناقض معها،          )٧
 .مجعية الرفق باحليوان، أو مستشفى بيطري، أو مركز أحباث على احليوانات وهكذا

 فإذا كان مكتب استرياد أو بيوت لالستئجار أو حمل جتاري البد أن ميارس              فعالًأن ميارس الساتر     )٨
 .هذا العمل بكل مواصفاته

ت العمل السري، وهبذا حيل مشكلة نفقاته وجيعل وجـوده          أن يوفر الساتر دخالً مادياً يغطي نفقا       )٩
 .مقنعاً والبد أن يكون الربح يف مستوى الساتر، وكذلك اإلعالن عن اخلسارة ألهنا تلفت األنظار

 .إخل) هوية شخصية، هوية عمل(جيب توافر املستندات املؤيدة للساتر الدائم  )١٠
ال تقل عن سنة حىت يقنـع وخيـدع األمـن            ةأن يزاول الساتر عمله قبل بدء العمل السري بفتر         )١١

 .املضاد، أو الطرف املضاد

 

 أنواع السواتر

وهو ساتر موجود يف مكان معني أو هدف لفترة حمدودة هي فترة القيـام بالعمـل                 :ساتر مؤقت  )١
 .السري مثل مراقبة شخص يف مكان أو معاينة مكان

وهنا ) طالب، تاجر، مدرس  ( لفترة معينة    وهو ساتر التواجد املستمر يف البلد أو املنطقة        :ساتر دائم  )٢
 .)جواز، هوية، إقامة(جيب تواجد املستند هلذا الساتر 

 تضليل األمن املضاد واستهالك قدراته وصرفه عن منطقـة          إىل ويهدف   :)اعدَّاخلَ( معَّطَالساتر املُ  )٣
 .اهلدف الرئيسية أو احلقيقية

 

 مراحل بناء الساتر

اسباً للمكان فال تفتح صيدلية يف حي احلدادين، أو حمل تصوير يف      اختيار الساتر والبد أن يكون من      )١
 .سوق اخلضار
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 .دائماًبناء الساتر وجتربته وذلك قبل بدء العمل السري بسنة إذا كان الساتر  )٢
 .تثبني الساتر وتدعيمه باملستندات اليت تؤكد وجوده وتربر نشاطه )٣
 .أن يؤدي الغرض منه بعد ذلك )٤

 

 احتياجات الساتر

نظام األمن املضاد يف املنطقـة، واألمـاكن املمنوعـة،          (راسة منطقة اهلدف دراسة شاملة      جيب د  )١
 .)العادات والتقاليد، املستوى الطبقي، الطرق، املواصالت، املدن

 .)النواحي االجتماعية، الثقافية، العلمية(ة تالئم الساتر مع الظرف للفرد أو اجلماعة ورضر )٢

 

 بهمالحظات حول الساتر وما يتعلق 

عند وضع قصة للعميل البد من مراعاة صناعة العميل ومعلوماته، وما عنده من معرفة وعلـوم،                 
 العميـل يف    ألناألماكن السابقة اليت عاش فيها أو زارها، والناس الذي تربطهم بـه صـالت،               

شخصيته اجلديدة يتغري مكان مولده ودراسته السابقة وختتفي صناعته األصلية، واملكان الذي سبق             
 .له اإلقامة به

البد أن تكون القصة سهلة احلفظ بكل تفاصيلها الدقيقة إذ قد تتطلب الظروف منه سردها حتت                 
 .أقصى ألوان التعذيب

جواز السفر اجلديد والبطاقة الشخصية والبطاقات األخرى مهمة للعميل يف شخصـيته اجلديـدة               
 .ويشكل تاريخ وماضي خاص للعميل

 أن تكون القصة حول حياة شخص آخر يستخدم         هي للعميل   ضأفضل طريقة للحصول على ما     
جواز سفره ويتقمص العميل شخصيته، والبد من االتفاق مع هذا الشخص، أو يعلن العميل وفاة               

 .والديه
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لتغطية مهنته البد من االتفاق مع أحد التجار على ذلك وجيب أن ال يعطـى العميـل عنـاوين                    
ك العمارات ليؤكد أن العميل كان مستأجراً عنده وميكن         الشخص احلقيقي، وإمنا خيتار أحد أمال     

أن صاحب العمالة يعمل مع األمن كساتر ملثل هذه األشياء ومما يساعد العميل على ذلك أن جيهز                 
 .عنوانني قد أزيال أو هدما من مكاهنما

عبريات جيب أن يتقن العميل احلديث عن مهنته اليت يف اجلواز اجلديد وأن يتعلم كيف يستخدم الت                
 .واملصطلحات الفنية املتعلقة هبا باعتباره خبرياً هبا

البد للعميل من معرفة املدن اليت يفترض أنه عاش هبا وأن مير باألحياء القدمية ويعرف معاملها، فإذا                  
كانت املدن مثل القاهرة وباريس ونيويورك البد له من اإلملام باملالهي واملسارح، واملباين الرئيسية              

 .املساجد والكنائس ووسائل املواصالت وأمساء الضواحيفيها، و
من األفضل للعميل أن يزور بلده اليت حيملها يف جواز سفره اجلديد ويعرفها بدقة، وأن يعرف نبذة        

 .عن تاريخ أهلها والعائالت الكبرية فيها وأبرز األحداث اليت وقعت
 البحث  ألنجهزة األمن أن ينسحب     جيب على العميل عندما يعلم أنه موضوع حتت املراقبة من أ           

 . كشف حقيقته املزعومة مهما كانت شخصيته حماطة بتمويه ماهرإىلعنه سوف يؤدي 
 .اإلعداد السليم جبنب األخطاء وبالتايل الكشف 
عندما تشك أجهزة األمن يف شخص فإهنا تفتش مسكنه لذلك البد من تطعيم العميل مبا خيـدع                  

 .رجال األمن
ـ ( عليهـا اصـطالح      قابرات السوفييتية حيلة بارعة يطل    ولقد اخترعت املخ    ) رض السـري  الع

SECRET EXIBITION،  وقد أثبتت فاعليتها يف حاالت قليلة معروفة، وتتكون هذه احليلـة 
من سلسلة من بعض األشياء أو األدلة اليت يدسها العميل السوفيايت عمداً يف شقته بطريقة ما، حىت                 

 األجـنيب  ألننظر الدخيل السري فإهنا سوف تضلل الزائر الـدخيل  إذا ما استلفتت هذه األشياء  
وف أمام الناس هبذا االسم ومن مث تتبدد أي شكوك تـراود            راملشبوه هو حقا نفس الشخص املع     

 .شرطة األمن يف شخصيته
 جبواز سفر إيطايل، فإن رجال األمن الذي يفتشون مكـان إقامتـه             مثالً شفإذا كان العميل يعي    

بني احتياجات العميل املتناثرة بطاقيت بريد قدميتني مرسلتني على عنوانه يف ميالنـو             سوف جيدون   
 روما، وبطاقة االشتراك يف مكتبة      إىلوعليها أختام مكتب الربيد املناسبة، وتذكرة قطار من ميالنو          
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ـ              إىل مرسـل    يعامة صدرت بامسه من موطنه، وبطاقة عضوية يف نادي إيطايل، وتلغراف حقيق
 .شتة دواء مصروفة من خمزن أدوية مبيالنووبروما، ورعنوانه 

 ملحقـات ال تسـتخدم إال يف        إىل أنبوبة معجون أسنان إيطايل أو جمرد النظرة         إىلومبجرد النظرة    
ديري العميـل، أو تـذكرة أوتـوبيس        صإيطاليا، أو فاتورة من خمزن بضائع إيطايل موجود يف          

 احملققني كدليل موضوعي، وبنفس الطريقة لـو أن          كل هذه األشياء كفيلة التأثري على      ،مكرمشة
احملققني أو رجال املخابرات عثروا بني مقتنيات العميل على تذكرة أوتوبيس مـن موسـكو أو                

 استنتاج خمتلـف    إىلعمال يف موسكو، لكان هلما احلق يف الوصل         أإيصال يستحق السداد الحتاد     
 .)اإليطالية(فيما يتعلق حبقيقة شخصيته 

متام تطعيمه هبذه األوراق الزائفة اليت هي دعامة        إملية اكتمال الشخصية اجلديدة للعميل ب     وتنتهي ع  
شخصيته اجلديدة، ومن بني هذه األوراق جوازات السفر وتذكرة حتقيق الشخصـية، وبطاقـة              

 . إخل..اإلقامة وبطاقة النوادي املنتمى إليها، وبطاقة التموين وتصاريح قيادة السيارات
، فمـن الواجـب أن      متاماًلشخصية اجلديدة أكثر انطباقاً على الواقع ولتبدو طبيعية         ولكي تكون ا   

 بالتذاكر املومسية، وبعض املراسالت القدمية مع األصدقاء وبقايا تذاكر السيارات           أيضاًيزود العميل   
 واملترو، وتذاكر السينما القدمية ما إليها مما يتواجد يف جيوب األشخاص عادة يف كل مكان مـن                

 .العامل
 والفرق بني منظمات الساتر ومنظمات اجلبهـة أن         ،وقريب من عمل الساتر عمل منظمة اجلبهة       

على حني منظمة اجلبهة ال      عملية انغماس احلكومة يف النشاط السري،        اخفاءمنظمة الساتر تقوم ب   
جانب وختفي الغرض احلقيقي من وراء هذا التورط من         ختفي انغماس احلكومة يف النشاط السري،       

احلكومة كما أن أكثر األشخاص يف منظمة الساتر يعرفون طبيعة وعمل منظمة الساتر على عكس               
 . الذي يعرف صلة منظمة اجلبهة باحلكومةجداًمنظمة اجلبهة، قليل 
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 ملعاينةا
 

 :تعريف املعاينة

مصدر من   ويعترب   معاً ال يعرفه، عن طريق الرسم أو الوصف أو االثنني           وهي تعريف شخص مبكان ما    
 أخـرى   ر القيادة من مصـاد    إىلمصادر املعلومات وأسلوب من أساليب مجع وتدقيق املعلومات القادمة          

وهي جمموعة التدابري املتخذة جلمع املعلومات الدقيقة عـن         )  إخل ...استخبارات، عمالء، أسرى، خرائط   (
ومات دقيقـة وعـدم التعـرض       العدو وحتركاته بغية مساعدة القيادة على اختذا قرار سليم بناء على معل           

 .تئاجاللمف

 

 الرسم

 : ملوقع املكان السري أو املراد معاينته حبيث يرسميفكرته أن يقوم الشخص املكلف برسم ختطيط

 .داً الشارع بالنسبة للمنطقةِدَحاملنطقة اليت يقع فيها الشارع ُم )١
 .سبة للشارعناملكان بالداً ِدَحُمالشارع الذي يقع فيه املكان  )٢
 .اًي يف الرسم أن يكون تقريبى إخل، ويراع…هلكشاده وأبعداً ِدَحُمن املكا )٣

 

 الوصف

 :وذلك جبمع أكرب ما ميكن من التفاصيل عن املكان وهنا جيب التركيز على

 . إخل...تقدير األطوال للشوارع واملنطقة واتساع املكان: املسافة )١
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 .اجتاهات الشوارع واألماكن احملددة على الرسم: االجتاه )٢
 .ماكن املميزةاأل )٣

انه من إشارات مرور على الشارع واجتاه السري ومواقـع رجـال       بيكذلك يبني على الرسم ما ميكن ت      
 يف املعاينة بشرط أن يكون غري ملفت     هاماً دوراً أن يؤدي    أيضاً إخل، وميكن للتصوير     ..الشرطة والتلفونات 

تصوير املتصل جبميع املناظر حبيث يبدأ التصوير       ال(للنظر وحتت ساتر معني، ويتم التصوير بطريقة البانوراما         
وعلى )  وهكذا ...دد الطرف الذي ظهر يف الصورة األوىل ليكون بداية الصورة الثانية          حيمن مكان معني و   

 يف التصوير حبيث يقوم بااللتقاط والتحمـيض        ين خمتص ف  إىليكون التصوير من مكان واحد وحتتاج        أن
 .يظهر منها سوى العدسة ة التصوير حبيث ال آلاخفاءوالتظهري والطبع وجيب 

 

 خطة املعاينة

 .تاريخ كتابة اخلطة )١
 .تاريخ وقت بدء التنفيذ )٢
 .حتديد املكان املطلوب معاينته بدقة )٣
 .أيضاًال يقل عن اثنني الرسم والوصف والتصوير ) األفراد املكلفني هبا(طاقم املعاينة  )٤
 .) إخل..امريا تصوير وأوراق وأقالمك(اآلالت واألدوات واألغراض الالزمة للعملية  )٥

 يوجد هنا صفحة مفقودة

 .األقليات املوجودة يف املنطقة )١٩
 . والسياسيةةاألحزاب والتيارات الفكري )٢٠
 .مشاريع حتت التنفيذ )٢١
 .اجلامعات واملعاهد واملدارس )٢٢
 .السفارات والقنصليات )٢٣
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 إخل ورسـم هـذه      .. مقابلة سرية أو وضع رسالة سـرية       سواًءاألماكن الصاحلة للعمل السري،      )٢٤
 .األماكن

 .املستشفيات وعيادات األطباء )٢٥
 .البنوك )٢٦
 .األماكن املميزة )٢٧

 

 معاينة مكاٍن من اخلارج: ثانياً

 .موقع املكان من الشارع )١
 .“كثافته بالساعة”الشارع الذي أمام املكان  )٢
 .رجال األمن بالقرب من املكان وكيفية تدخلهم فيما حيدث )٣
 .كن اجملاورة لهاألمابنوع املكان مع االهتمام  )٤
 .طرق املواصالت املؤدية للمكان )٥
 .عملية وصف املكان من اخلارج بدقة متناهية )٦
 .نوعية املهن املوجودة يف املكان )٧

 

 معاينة مكان من الداخل: ثالثاً

 .)حمتوياته(حجم املكان وتقسيمه وعدد حجراته وأثاثه  )١
 .العمل املخصص للمكان وبرناجمه ونظامه )٢
 .دورات املياه )٣
 .باء ومفاتيحها، واملاء وساعته ومفاتيحه وأنابيب الغازالكهر )٤
 .شروط الدخول للمكان )٥
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 .عدد العاملني وطبيعة عمل كل واحد )٦
 .أنسب األوقات لدخول املكان )٧
 .أنسب السواتر لدخول املكان )٨
 .نوعية الناس املترددين على املكان )٩
 .)شبابيك، طاقات، هتوية(املداخل واملخارج للمكان، والفتحات  )١٠
 .ظة ما إذا كان املكان حيتوي على أماكن ميكن استخدامها كنقاط ميتةمالح )١١
 .مالحظة أي نشاط سري جيري داخل املكان )١٢
 .صالحية املكان للعمل السري مبا فيه ذلك املقابلة السرية )١٣
 .التلفونات )١٤
 .دحامالزأوقات ا )١٥
 .مكان تناول املشروبات واألطعمة )١٦
 .)آلة اإلطفاء (.مكان مقاومة احلريق )١٧
 .راسة يف الداخل واخلارجنظام احل )١٨

 

 )مرفقات التقرير( ترتيب تقرير املعاينة

 .مكان املعاينة )١
 .األفراد القائمني باملعاينة )٢
 .السواتر اليت استخدمت ومدى جناحها )٣
 .تاريخ وقت بدء وانتهاء املعاينة )٤
 .مادة املعاينة )٥
 .األخطاء اليت ارتكبت )٦
 .ذا لزم األمرللتوضيح إ) صور، كراسة، خرائط(املرفقات بالتقرير  )٧
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 أهداف املعاينة

 .مجع املعلومات )١
 .إجراء مقابلة سرية )٢
 .إيصال رسالة سرية بواسطة نقطة التقاط ميتة )٣
 .إجراء مراقبة سرية )٤
 .ختريب املكان )٥
 .إجراء عملية تصوير سري من ضمن املعاينة )٦
 .استطالع التحرك العسكري السري )٧
 .) اغتيال شخصمثل(أهداف أخرى حتددها طبيعة العمل  )٨

 

 مالحظات املعاينة

 .كلما ازدادت التفاصيل كلما كانت املعاينة أمشل وأجنح )١
 هنـاك   ألناالعتماد يف املعاينة على دقة املالحظة والقدرة على احلفظ واالعتماد على الـذاكرة،               )٢

 . معاينتها بدقة وال ميكن الدخول إليها إال مرة واحدة وبسرعةإىلاج تأماكن حن
 . كل فرد يف طاقم املعاينة يعطي الدقة والشمول عند املعاينةتقسيم العمل وحتديد اختصاص )٣
 .كات مشبوهة كإمعان النظر الزائد عن حده يف مكان معنيرجيب عدم لفت األنظار حب )٤
إذا احتاجت املعاينة أكثر من زيارة واحدة فيجب اختيار أوقات الزيارة بدقة وعلى فترات متباعدة                )٥

 .وغري ملفتة للنظر
 .زدحام وكثافتهيارة معظم أوقات الدوام للمكان ملعرفة أوقات االجيب أن تغطى الز )٦
 .تبويب املعلومات والتفصيالت بشكل نقاط وعدم حشدها بشكل غري مبوب أو إنشائي )٧
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 منوذج عملي ملعاينة معسكر

 مكان املعاينة: أوالً

 .١٥/٢/٨٩تارخيها ) س(غرفة القيادة يف معسكر 

 

 القائم باملعاينة: ثانياً

 .)ك(

 

 السواتر اليت استخدمت يف املعاينة ومدى جناحها: ثالثاً

 .جداً ساتر احلراسة وكان ناحجاً دمتاستخ 

 

 مادة املعاينة: رابعاً

 .الوصف

 

 معاينة املنطقة: خامساً

 .معسكر صغري يقع بني جبلني متوسطني )١
 .مير من املعسكر جدول ماء صغري )٢
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 .قع جبال خاليةاحول املعسكر مو )٣
 .ساعة) ٢٤(حيرس املعسكر  )٤
 .خمزن األسلحة على يسار املدخل الرئيسي للمعسكر )٥
 .كم) ١ (تقريباًطول حدود املعسكر  )٦
 .نفر عادةً) ٨٠(عدد املتدربني يف املعسكر ال يزيد عن  )٧

 

 معاينة املكان من اخلارج: سادساً

متر سترى على ميينك خيمـة كـبرية        ) ١٥( املعسكر من املدخل الرئيسي وبعد       إىلعند دخولك    )١
 .تقريباًمتر ) ١٠( خيمة عادة للمتدربني وبينها وبني محامات القيادة وهي

 .متر أخرى فسترى على ميينك مبىن القيادة) ١٥(مث تتحرك  )٢
 . مفترق طرقإىلمتر ستصل ) ١٥(أثناء انتهاء الـ  )٣
 . الساحة الرئيسية وإىل باقي املرافقإىل املسجد واأليسر يؤدي إىلالطريق األمين يؤدي  )٤
 .ي املصعد للقيادةهدرجات ) ٨( الطريق األمني على اليمني يوجد عند بداية )٥
 .غالباًمتر يقف حارس مسلح بكالشنكوف وجعبة يبدل كل ساعتني ) ٢(بعد هناية املدرج بـ  )٦
متـر مث   ) ١,٥( ارتفاعهو تقريباًمتر  ) ١٥( جهة الشارع يوجد سور صغري طوله        إىلأمام احلارس    )٧

 . الشارع أكوام ترابيةإىليتتابع 
مزروعـة بشـجريات    )  م ١×  م   ١٠( جهة غرفة القيادة يوجد مساحة صـغرية         إىل السور   مأما )٨

 .صغرية
 .تقريباًم ) ٣,٥(من املسافة بني املساحة املزروعة وجدار الغرفة  )٩
 .تقريباًمتر ) ١٥(حول الساحة الفارقة بني السور والغرفة  )١٠
 . وغسالة كهربائيةيف هناية هذه الساحة وعلى مشالك سترى خزان ماء ذو صبابني )١١
 .وعن يسار اخلزان هناك محامني ومكان لالغتسال )١٢
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 إىلمتر، يـؤدي    ) ١٠(م وطول   ) ٢(عند بداية الساحة وعلى يسار احلارس هناك مدخل بعرض           )١٣
 .الباب الثاين للنفق، وال يسمح ألحد بدخول هذا الباب إال أمري احلرس

متر وهـذا   ) ٥(متر وطول   ) ١,٢(رض  عند بداية هذا املدخل وعلى ميينك يوجد مدخل آخر بع          )١٤
 . الغرفة الرئيسية للقيادةإىلاملدخل يؤدي 

متر باجتاه اليسار يوجد املولد الكهربائي الـذي ميـد          ) ٤(على مستوى مدخل النفق وعلى بعد        )١٥
 .املعسكر بالكهرباء

متر ) ٠,٨(فذة صغرية بعرض    ايف منتصف حائط الغرفة الرئيسية للقيادة من اجلهة للشارع توجد ن           )١٦
 .متر) ١(وطول 

 .) م٣×  م ٦(مساحة الغرفة الرئيسية  )١٧

 

 معاينة املكان من الداخل: سابعاً

 .تقريباًمتر ) ١(عرض جدار الغرفة  )١
 .يوجد يف الغرفة أربعة أسرة )٢
ك لوحة خشبية مصقولة بيضاء معلق عليها جمموعة رشاشات         امعند دخولك من الباب سترى أم      )٣

 إخل، ويوجد فـوق     ..CMH2، G3 وزي،ع مارك،   كالكوف، كالشنكوف، سنت  : خفيفة مثل 
 .هذه اللوحة مباشرة صاروخ ستنجر

 . جهة اليسار معلق على اجلدار خارطتني ألفغانستان إحدامها صغرية واألخرى كبرية ودقيقةإىل )٤
 .)صغرية(انب النافذة من اليسار يوجد خارطة ألفغانستان باإلجنليزية جب )٥
 .رية عليها تريموس ماء وبعض األشياءحتت النافذة مباشرة يوجد طاولة صغ )٦
 .على يسار الباب يوجد مكتبة من خزانتني )٧
 .علق يف وسطها)  مشعة٤٠نيون (الغرفة مضاءة مبصباح فلوري  )٨
 .يوجد يف الغرفة السلكي ومسدسات وعدة جعب )٩
 . ع– ص –س : يوجد يف الغرفة حالياً )١٠
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: احلقيقة القائد الفعلي واألعلـى هـو      ولكن يف   ) ص(ونائبه  ) س (العلنيان :القائد العام للمعسكر   )١١
 .)ع(

 .كل مجيع األفراد يف القيادة مع املعسكر يف املطبخ إال يف بعض األحيانيأ )١٢
 .ال تقام الصالة إال بعد وصول هؤالء القادة، وأثناء صالة اجلماعة تكون غرفة القيادة فارغة )١٣
 .مينع دخول أي أخ من املتدربني دون إذن حيضره له احلارس )١٤

 

 كن امليتةاألما

 .ميكن ختريب أو تشريك املولد الكهربائي لبعده عن الرقابة )١
 . القيادة عرب النفقإىلميكن التسلل  )٢
 .ميكن تسميم خزان املاء بسهولة )٣
 .ميكن تفجري غرفة القيادة من اجلهة اخللفية )٤

 

 ألخطاء اليت ارتكبتا

 .مل حيدد مكان نوم قائد املعسكر وبقية املسئولني )١
 .مسئول الفردي، ومكان موضعهمل حيدد سالح كل  )٢
 .مل حيدد مواعيد الطعام )٣
 .مل حيدد قوة السقف هل هو ضعيف أم قوي )٤
 .مل حيدد غياب قائد املعسكر ونائبه على وجه التقريب عن الغرفة )٥
 .مل حيدد نوع الشباك والباب من اخلشب أو غريه )٦
 .اجلبال احمليطة ليست خالية، بل يوجد عليها نشاط )٧
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 تقرير املعاينة
 وذج عملي ملعاينة بيت داخل مدينةمن

 

  >ج <: اسم القائم باملعاينة )١
 .مضافة املهاجرين واألنصار: منطقة املعاينة )٢
 .١١/٤/١٩٨٨: تاريخ خطة املعاينة )٣
 .١٦/٤/١٩٨٩: تاريخ بدء تنفيذ اخلطة )٤
 .٨/٥/١٩٨٩: تاريخ انتهاء اخلطة )٥
 .يوجد أخطاء كثرية رغم جودة املعاينة: األخطاء )٦
 .أول وأهم ساتر كوين من أفراد اإلدارة: استخدمت يف املعاينةالسواتر اليت  )٧
 .مت تصوير البيت بسرعة وسرية تامة يف وقت صالة اجلمعة )٨
حيث طلبوا إحضار القمـاش     ،  مت تصوير اإلدارة العليا عن طريق استغالل خطأ وإمهال املسؤولني          )٩

ضـعت الكـامريا يف جـييب       من اإلدارة لصنع كفن للشهيد عبد الرمحن اإلمارايت فتربعت أنا وو          
 .وصورت

 .مت تصوير الشوارع والطرق يف وقت الظهرية وعلى دراجة نارية ودون لفت انتباه )١٠
 .عن طريق حثه على دعويت لزياريت) ب(متت زيارة اهلدف  )١١
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 :فهرست

 .تقرير املعاينة 
 .الفهرست 
 . اهلدفإىلبيان الطرق واملنافذ املؤدية : الفصل األول 
 .)مادة املعاينة(ح والوصف الشر: الفصل الثاين 
 .وطرق اغتياهلا) ا، ب(األهداف : الفصل الثالث 
 .األعمال التخريبية املمكن القيام هبا يف املضافة: الفصل الرابع 
 .اإلغارة على املضافة: الفصل اخلامس 

 
 :امللحقات

 .يف الفصل األول) ٥( ملحق إىل) ١(من ملحق  
 .ثاينيف الفصل ال) ١٤( ملحق إىل) ٦(من ملحق  
 .صفحة: باستثناء 
 ب/٦ملحق  
 أ/٧ملحق  
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  مضافة املهاجرين واألنصارإىلبيان الطرق واملنافذ املؤدية  :الفصل األول

 :ويشمل

 :إىلاملعاينة حسب املنطقة والشارع ويتفرع  
 .من عند مستشفى اهلالل األمحر الكوييت) أبدره رود(الطريق من  )١
 .سبني مجعتطرف تاون من من ) أبدره رود(الطريق من  )٢
 . البيت من عند السكة احلديدية عند بيت جالل الدين حقاينإىلتوضيح الطريق  )٣
 .)ب( و)أ( البيت من عند مكتب إىلالطريق  )٤
 .)ب( و)أ( البيت من عند النهر إىلالطريق  )٥

 :يتبع هذا الفصل

 .)أ(ملحق  )٦
 .أ/٢ملحق  )٧
 .ب/٢ملحق  )٨
 .أ/٤ملحق  )٩
 .ب/٤ملحق  )١٠
 .٥ملحق  )١١
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 ) والعرضالشرح(مادة املعاينة 

تقع مضافة املهـاجرين     :معاينة ضيافة املهاجرين واألنصار حسب املنطقة وحسب الشارع       : أوالً 
 .)تاون(واألنصار يف منطقة تسمى 

 
 :وكالمها يوصل للمضافة) تاون( منطقة إىليدخالن ) صدر رود(هناك طريقان متفرعان من شارع 

حنراف جلهة  محر الكوييت ومبقابله مع بعض اال     عند مستشفى اهلالل األ   ) أبدره رود (الطريق األول    )  أ(
 .)أبدره رود(اليسار مدخل 

 
وعلى يسار الشارع يوجد جتمع للموصالت العامة املسـتخدمة يف هـذا            ) أبدره رود (يف مدخل    )١

 .)ركشات وخيول(وهي  الشارع
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 مث مشالك  هذا التقاطع فتأخذ ميينكإىل حىت تصل    تقريباً)  كم ١,٥( اجلنوب مسافة    إىلتبقى سائراً    )٢
 :كما يف الشكل

 
 السكة احلديدية وبعد السكة بعدة أمتار يوجد       إىل حىت تصل    تقريباً) كم٢,٢٥(تبقى سائراً مسافة     )٣

  .تقاطع للطرق وهنا عليك أن تسلك الطريق الذي جبهة اجلنوب واملشار إليه بالسهم
حىت ) م١٥٠(وطوله  ) ٢(وهنا أسلك الطريق رقم      . التقاطع الثاين  إىلستصل  ) م٢٠٠(بعد حوايل    )٤

 .الذي تقع فيه املضافة) مجال الدين أفغاين رود(يتقاطع مع شارع 

 

 
) م٢×م٥(ستجد باباً أبيضاً    ) م٢٠٠(عند التقاطع سر على يسارك باجتاه السهم وعلى بعد حوايل            )٥

 .)٤(والشكل ) ٢( الشكل انظر) قسم لألفراد وقسم لآلليات( قسمني إىل مقسم تقريباً
 .“أقوام متحدة عاملي إدارة خوران”مباشرة هناك لوحة زرقاء كتب عليها قبل البيت  )٦
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 بقليل) سبني مجعت(من عند الدوار قبل : الطريق الثاين )  ب(

سر يف الشارع الذي على يسارك       )١
)  م ١٠٠(عند الدوار وبعد حوايل     

سترى على يسـارك مستشـفى      
 .صلييب

 تقاطع عنـد    إىلبعد ذلك ستصل     )٢
ماً دوار صغري وهنا سـر مسـتقي      

 .باجتاه السهم
بقليل سـترى علـى     بعد الدوار    )٣

يسارك القنصلية اإليرانية وعليهـا     
 حارس على الباب حيمل بندقيـة     

G3.  
 إىلمث سر مستقيماً حـىت تصـل         )٤

السكة احلديدية وتابع سريك بعدها     
  املنطقـة  إىلمستقيماً حىت تصـل     

عالمة [املشار إليها باملثلث األمحر     
  .]يف الرمسة املقابلة× 

 . إخل...وجد على يسار املثلث كشك صغري يبيع الدخان واملشروباتي )٥
 جهة اليمني يوجد شارع وعلى بداية الشارع من جهة اليسار لوحة كتب عليها              إىلأمام الكشك    )٦

SAVE THE CHILDERN FUND. 
  . التقاطعإىل حىت تصل تقريباً) م٨٠(سر على هذا الشارع مسافة  )٧
 بيـت   إىلستصـل   ) م٢٠٠(وبعد حـوايل    ) دين أفغاين رود  شارع مجال ال  (مث سر على يسارك      )٨

  .)اهلدف(املهاجرين واألنصار 
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وهـي مؤسسـة   ) UNION AID(قبل البيت مباشرة من هذه اجلهة يوجد لوحة كتب عليهـا   )٩
 .)٤(وشكل ) ١(وشكل ) ٣( الشكل انظر .صليبية

 : مالحظة

 .)م٢٠(وايل وباب املضافة أي طول السور ح) UNION AID(املسافة بني مؤسسة 

 
 .صورة تبني موقع البيت حسب الطريق املشروح أعاله
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 ):هـ( املضافة من مكتب إىلالطريق 

الـذي  ) أبـدره رود  ( البيت عن طريـق      إىلعند قدومك   
 السكة احلديدية ستجد بعـد      إىلشرحناه آنفاً، وعند وصولك     

 :مفترق طرق كالتايل) م٥(حوايل 

شـكل  ) ١(حـق   ملإىل انظر،  )٣(أسلك الطريق رقم     )١
)٢٥(. 

وبعد أول شارع فرعي من جهة      )  م ٥٠٠(بعد حوايل    )٢
اليسار مباشرة هناك لوحـة بيضـاء كتـب عليهـا           

”RIVITE HOSPITAL “ هـ( وهذا هو مكتب(. 
 بيت األنصار سر يف الشارع الفرعي الذي        إىلللذهاب   )٣

 ١٠٠(قبل املكتب مباشرة وطول هذا الشارع حـوايل         
 .لشارع الرئيسي الثاين اإىل حىت تصل تقريباً) م

، ولنبدأ بشرح طريـق     )ب(و) أ(من هنا يوجد طريقان      )٤
 .)أ(

 إىل وحىت تصل    تقريباً)  م ٢٥٠(سر باجتاه اليسار مسافة      )٥
 .)أ-٢(وملحق ) ٩(و) ٨(التقاطع املبني يف شكل 

)  م ١٠٠(وطوله حىت التقاطع    ) ١٠شكل  / أ  -٢ ملحق   انظر(مث سر يف الطريق الذي على ميينك         )٦
  .اًتقريب

 ....انظر(حيث تقع املضافة ) مجال الدين أفغاين رود(ملتقى التقاطع هو شارع  )٧

 

  صفحتان مفقودتانهنايوجد 
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 الشرح والوصف: الفصل الثاين

 مادة املعاينة

 .)٨٥ إىل ١(ومن شكل ) أ، ب(بفرعيه ) ١٤( ملحق إىل) ٦(وتلحق امللحقات من ملحق 

 

 خمطط عام لبيت األنصار
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 .ة البواب-١
 . خيمة احلراسة-٣
 . اإلدارة السفلية-٥
 . الدرج املوصل إىل اإلدارة وبيت الدرج-٧
 . غرفة القادمني من املعسكرات واجلبهات-٩
 ).الكابينة( غرفة التلفون -١١
 . الدكان-١٣
 ).٢مصلى ( قاعة الطعام -١٥
 ).االستراحة( غرفة الطباخني -١٧
 . املسجد-١٩
 .محامات لالستنجاء) أ (-٢١
 .محامات للغسل) ب(      
 “الغساالت وأماكن الغسل” الدورة -٢٣
 ).٢( خمزن رقم -٢٥
 ).٢( ساحة -٢٧
 ).س( موقف سيارة -٢٩
 . جدار مستوي مع اإلدارة والبيت-٣١
 . ممر فرعي صغري-٣٣
 

 
 . غرفة االستعالمات-٢
 . ممر صغري حماط باألشجار-٤
 ).١مصلى ( غرفة الزوار الغرفة الكبرية -٦
 . ممر داخلي صغري-٨
 . غرفة حفظ األمانات العينية-١٠
 . غرفة قسم اجلوازات-١٢
 . غرفة املرضى-١٤
 . املطبخ-١٦
 . غرفة القادمني اجلدد-١٨
 ).لغري الشرب( خزان ماء -٢٠
حنفيات ماء للوضوء وتسـتخدم يف       -٢٢

  كثري من األحيان للشرب
 ). ١( خمزن رقم -٢٤
 ).١) (حديقة( ساحة -٢٦
 .ف باصات موق-٢٨
 . اإلدارة العليا-٣٠
 . ممر طويل أساسي-٣٢
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 : البوابة-١

 : قمسنيإىلمتر وهي مقسومة ) ٤(متر وطوهلا ) ٢(هي عبارة عن بوابة حديدية بيضاء ارتفاعها  
 . خمصص لآللياتنسبياًباب كبري ) ٢( .باب صغري لألفراد) ١( 
الدخول ملن حيمل بطاقة انتساب للبيت أما        ويسمح ب  ،، وال يفتح إال إذا طرق     دائماًوالباب مغلق    

 وال يسمح ألي أخ بإدخال الزائر       .الزائر فينتظر عند الباب حىت ينادى على الشخص الذي يزوره         
 . البيت، وهذا الكالم طبعا نظري أكثر مما هو عمليإىل

 خلف الباب الصغري مباشرة يقع حارس واحد هو الذي يقوم باالستفسار عن البطاقة وهو غـري                
 .مسلح

 

 : غرفة االستعالمات-٢

) ط(ويعمل يف هذه الغرفة أخ عريب امسه        )  م ٢,٥ × ٣ × ٢,٥(هي غرفة صغرية خشبية أطواهلا       
سنة ويعمل معه اثنان من األفغان ومها يتكلمان        ) ٢٦-٢٤(سعودي اجلنسية وعمره يتراوح مابني      

 .العربية
ني الغرفة وعن يسـاره ويف املنتصـف    باب غرفة االستعالمات مغلق من الداخل وهو يف أقصى مي          

 .من خالله تتم املعامالت مع الغرفة)  سم٨٠×  سم ٨٠(يوجد شباك صغري 
 .)جهة الشباك مليئة باإلعالنات وفوق الشباك مباشرة يوجد نيون صغري(اجلهة األمامية للغرفة  
 :وصف الغرفة من حيث اجلهات 

 .على مقعد طويل فقط) ١(حتتوي اجلهة رقم  )١
 . سجادة معلقة يف الوسط وبعض امللصقاتإىلعلى مقعد طويل باإلضافة ) ٢(جلهة رقم حتتوي ا )٢
 .حتتوي اجلهة الثالثة على جزء من خزانة امللفات )٣
 .ومنها شباك املراجعات) طاولة وكرسي(حتتوي على خزانة حديدية للملفات ومكتب  )٤
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 : خيمة احلراس–٣

 .سة وفيها أربعة أسرة مخوأحياناًخيمة وسط، ينام فيها أربعة أشخاص  
 .عند باب اخليمة يوجد مضخة مياه 
 .ال يوجد يف اخليمة أسلحة 
 .يتناوب أفراد اخليمة احلراسة كل ساعتني يف الليل وهذا نظام غري ثابت 
 .كما حتتوي على مروحة كهربائية)  واط١٠٠(اخليمة منارة بلمبة  

 

 : ممر صغري حماط باألشجار– ٤

 .١٦١  وموضح باملخطط العام يف صفحةتقريباً)  م٤( وعرضه ) م١٠(هو ممر صغري طوله 
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 : اإلدارة السفلى- ٥

وهي الغرفة اليت تتم فيها املعامالت وهـي ثالثـة           
 :أقسام

 

 :القسم األول

 .محام وهو غري مستخدم اآلن كحمام وإمنا يستخدم كممر يدخل منه لإلدارة 

 :القسم الثاين

يف ) ص(دية واألشياء املهمـة، ويعمـل يف هـذه الغرفـة            غرفة حفظ اجلوازات واألمانات النق     
 .االتصاالت

 .وهي مقر النوم واالستراحة ألفراد اإلدارة 
، وأما عرضها من جهتها الثانيـة فهـو         تقريباً) م٦(وارتفاعها  ) م٤,٥(عرضها من جهتها األوىل      

 .تقريباً) م٨(
 يوجد كالشنكوف صـيين     يوجد يف هذا القسم خزانة خشبية من ثالث رفوف وبداخل اخلزانة           

أمخص حديدي مع خمزنني وجبانب اخلزانة على اليسار اللوحة اخلاصة باملفاتيح، مث يوجد شـبابك            
 هـذا يف    أيضـاً  القسم الثالث وبعده يوجد الباب املوصل للقسم الثالث          إىلينفذ  ) م١,٥ × ٢(

 .)١(الواجهة رقم 
ية هبا نقود مث جبانبـها خـزائن حفـظ          فيوجد يف أقصى ميينها خزانة حديد     ) ٢(أما يف الواجهة     

مث بعد هناية اخلزائن توجد عدة فرشات للنوم، على         ) األمانات(اجلوازات واألوراق املهمة والنقود     
 .ظهر اخلزائن يوجد كتب
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) ٤٣٣١١(هاتف خارجي رقمـه   :  هواتف ةفيوجد طاولتان إحداها عليها ثالث    ) ٣(وأما الواجهة    
جهـاز   أيضـاً ، وهاتف متصل باإلدارة العليا، ويوجد       )٤٤٢٧٦(وهاتف خاص باإلدارة ورقمه     

 .وأما حائط هذه الواجهة فمغطى بالشبابيك الزجاجية) ص(سبيكر ويعمل على هذا الشخص 
 .ال يوجد فيها شيء) ب٤(فيها املكيف والواجهة ) أ٤(الواجهة  

 :أما القسم الثالث من اإلدارة فهو كالتايل

مسـؤول الربيـد    ) ص(هو مكان عمل     )١
  . املعسكراتإىلوالترحيل 

مسؤول الصـندوق   ) ش(هو مكان عمل     )٢
 .واحملاسبة

مسؤول املعـامالت   ) ق(هو مكان عمل     )٣
 .واألمانات

للقسم الثالث زجاجية وكذلك    ) أ(اجلهة   
فهي حائطية الطرف وخشبية يف معظمهـا ويوجـد يف منتصـفها شـباك              ) ج(أما  ) ب(اجلهة  

 .خشيباملعامالت، وعلى يسار الشباك يوجد باب 
بناء اإلدارة بناء مسيك وقوي إال أنه ضعيف بسبب كثرة النوافذ الزجاجية فيها، بـل إن ثـالث                   

 . النصفإىلجهات فيها زجاجية 
) ٥( وحىت موعد أذان الظهر، ومن السـاعة         صباحاً) ٨(أوقات الدوام الرمسي لإلدارة من الساعة        

 .بعد العصر حىت موعد أذان املغرب
فهم ينامون يف   )  ق – س   – ظ   – م   –ش  ( باستثناء   أيضاًداخلها وينامون فيها    يأكل أفراد اإلدارة     

 .بيوهتم
، التسلسل  ))مسؤول الدكان ( د   –) أحياناً( ط   – ص   –ض  (األشخاص الذين ينامون يف اإلدارة       

األخري يف الصباح واألول يف املساء مث بعد ذلك حيق ألي فرد من             )  ق – م   –س  (اإلداري كالتايل   
 .دارة التصرفأفراد اإل



 

 ١٧٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :مرتبات أفراد اإلدارة

 . روبية٦٠٠٠) = ق(مرتب  
 . روبية٦٠٠٠) = م(مرتب  
 . روبية٦٠٠٠) = ش(مرتب  
 . روبية٤٠٠٠) = ظ(مرتب  
 ." اآلنإىل"والباقي ال يأخذ وراتب  

 

 :نبذة عن احلالة االجتماعية ألفراد اإلدارة

 .تقريباًسنة ) ٣٥( عمره .متزوج وعنده أوالد): س( 
 .تقريباًسنة ) ٣٠(، وعمره ) سنة١,٥(تزوج وعنده ولد م) م( 
 .سنة) ٢٧(متزوج وعمره ): ق( 
 .تقريباًسنة ) ٣٠(متزوج وعنده ولدين وبنت، عمره ): ش( 
 .سنة) ٢٥(متزوج وليس عنده أوالد، عمره ) ظ( 
 .سنة) ١٩(أعزب وعمره ): ض( 
 .سنة) ٢٣(أعزب وعمره ): ص( 
 .سنة) ٢٢(أعزب وعمره ): د( 
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 خيمة احلراس) ب - ٦ (ملحق

 
 صورة جانبية للخيمة وتظهر فيها املضخة اليت جبانب اخليمة وال يوجد يف اخليمة أية أسلحة) ٨(شكل 

 

 
 صورة خلفية للخيمة) ٩(شكل 
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 صورة خلفية يظهر خالهلا وضع األسرة االربعة) ١٠(شكل 

 

 
 هلا اإلدارةوتبدو من خال) ٤(صورة توضح املمر الصغري احملاط باالشجار 
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 )٣(ولوحة املفاتيح قسم ) ٢(وباب قسم ) ١(صورة من داخل اإلدارة ويظهر فيها قسم 
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 ) أ– ٧(ملحق  

 
املعامالت ) ظ(شباك ) ٣(احملاسب، ) ش(شباك ) ٢( صورة توضح القسم الثاين من اخلارج) ١١(شكل 

 واألمانات

 
 وتبدو منه اإلدارة) ٤(صورة املمر اجلانيب 
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 ):الغرفة الكبرية(ة الزوار  غرف– ٦

متر فسترى من يسارك مدخالً مستٍو وعن يسار       ) ٨(تقدم حوايل   ) ٤(بعد أن تنتهي من املمر رقم        
 .املدخل شباك الربيد وعن ميينه غرفة الزوار

 . قسمني يفصل بينهما حائط خشيبإىلغرفة الزوار مقسمة  

 :القسم األول

 .متر) ٨(هة حوايل فيها شباك زجاجي وطل هذه اجل) أ(اجلهة  
 .متر) ٤(وفيها مدخل الغرفة وعرضها حوايل ) ب(اجلهة  
 . القسم الثاين من الغرفةإىلمتر، وفيها املدخل ) ٨,٥(طوهلا ) ج(اجلهة  
 .وفيها الفرش) د(اجلهة  

 

 :القسم الثاين

 .متر أمسنت) ١(وهي خشبية يف معظمها إال أن هنايتها حوايل ) أ(اجلهة  
 .متر) ٥(ة وطوهلا حوايل حائطي) ب(اجلهة  
 .)٨( باب يوصل للمر رقم أيضاًفيهما خزانة داخلة يف احلائط فيها مكتبة وفيها ) ج(اجلهة  
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وشباك يطل على ساحة املطبخ وفيها      ) وهو مغلق ( املطبخ   إىلفيهما مغسلة ومرآة باب     ) د(اجلهة   
 .مكيف

 .نفر) ٥٠(ينام يف هذه الغرفة ما ال يقل عن  
 .رفة كمصلى يف الشتاء، وكذلك للدروس واحملاضراتتستخدم هذه الغ 

 

 : الدرج املوصل لإلدارة وبيت الدرج– ٧

من جهة اليمني يوجد درج من قسمني يوصل لإلدارة العليا وحتت هـذا             ) ٨(عند بداية املدخل     
، ٣٤/ ٩/م( امللحـق    انظر( بعض احلقائب    إىلالدرج توضع الفرش واألغطية والوسائد باإلضافة       

٣٦، ٣٥((. 

 

 : ممر داخلي صغري-٨

متر ) ٦( عن ميينه مباشرة يوجد الدرج وبيت الدرج مث بعد حوايل            تقريباًمتر  ) ١٠(هو ممر طوله     
    يوجد على اليمني باب غرفة الزوار الثاين ومبقابله يف جهة اليسار باب غرفة حفظ األمانات العينية               

 .)٣٧، ٣٣، ٣٢/ ٩/ م انظر(

 

 : سكرات واجلبهات غرفة القادمني من املع-٩

 .نفر) ٢٠(، ينام فيها حوايل ) م٥×  م ٧(هي غرفة ذات أطوال متوسطة  
 .فيهما مكتبة تواجهك عند دخولك 
 .عند دخولك سترى عند جهة اليسار خزانة خشبية حلفظ األمتعة 
 .) ب– ٨( ملحق انظر)  م١,٥×  م ٢(يوجد هلا شبكاك  
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 : غرفة حفظ األمانات العينية-١٠

) تقريبـاً  م   ٣×٣(هبذه الغرفة عبارة عن محام إال أنه ال يستخدم أما الغرفة فمسـاحتها              والعنصر   
وفيها خزانة خشبية من ثالث رفوف حتفظ فيها األمانات حسب نظام معني، وينام يف هذه الغرفة                

 .أيضاًمسؤول البوابة وهو حيمل مسؤولية هذه األمانات ) ط(األخ 
 .)٨(ممر رقم  
 .)٦(غرفة الزوار  
 .حلمام املؤدي لغرفة حفظ األماناتا 
 .غرفة األمانات 
 .)٣٧، ٣٣(شكل ) ٩( ملحق انظر 

 

 ):الكابينة( غرفة التلفون -١١

 .تقريباًمتر ) ٢(بارتفاع )  م١,٥ × ١,٥(هي عبارة عن غرفة خشبية صغرية  
سطة وممكن قطع االتصال بني التلفونني بوا     ) ٤٢٣١١(فيهما تلفون موصول بتلفون اإلدارة العام        

 .مفتاح حتكم موجود عند طاولة التلفونات يف اإلدارة
 .تستعمل ملكاملات اإلخوة من غري اإلدارة 
 .)٣٩، .٣٨(شكل ) ٩( ملحق انظر 

 

 :“) ي–و (غرفة ” قسم اجلوازات -١٢

 .مباشرة) ٣٣( وتقابل املمر رقم تقريباً) م٤× م ٤(وهي غرفة صغرية  
 .غرفة التلفون) م٢(ب  عن يسار الغرفة 
 .الدكان )م١(ب   ميني الغرفةعن 
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واألخري يداوم ساعة يف الصباح وساعة يف املسـاء وبعـد           ) ي+ و  (يعمل يف هذه الغرفة اإلخوة       
الظهر أغلب األوقات، حيث يكون معظم عمله خارج املكتب، يف وزارة اخلارجيـة ومديريـة               

 .تقريباًفيفتح من الثامنة حىت الواحدة ظهراً ) و(اجلوازات، وأما 
 .ص عمل هذه الغرفة يف إخراج اإلقامات وتصاريح اخلروج وغري ذلك من معامالت اجلوازاتخيت 
 .يتم االتصال بالغرفة عن طريق إدارة بيت األنصار إال يف احلاالت اخلاصة 
) ٤٤٢٤٦(يوجد يف الغرفة آلة تصوير وآلة كاتبة إلكترونية وتلفون مرتبط بالبوابة، وتلفون آخر               

 .رة، كما يوجد هبا مكيفمصدره األساسي اإلدا
 .يوجد بالغرفة طاولة وخلفها مباشرة توجد خزائن حفظ اجلوازات 
 .عن ميني هذه الغرفة اخلزانات، يوجد خزانة طويلة تستعمل لنفس الغرض 
 .فيستخدم حافلة البيت) ي(هي سيارة تويوتا بيضاء صغرية، أما ) و(وسيلة النقل اليت يستخدمها  

 

 : الدكان-١٣

 .على ميني الدكان) ٣٢(ن يف آخر املمر رقم يقع الدكا 
 .تقريباً)  متر٣×٧(مساحة الدكان  
 .)د(يعمل يف الدكان  
يتكون الدكان من عدة رفوف فيها البدالت واملالبس واألحذية واملشروبات وغري ذلـك مـن                

 .األمور البسيطة
 .)اإلدارة(أوقات دوام الدكان يف نفس أوقات دوام املكتب  
 .مع الزبائن بالروبية والريال والدوالريتعامل الدكان  
 .وهو الذي يقوم بشراء أشياء املركز) ش(املسؤول األول عن الدكان  
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 للدكان) ١(صورة 

 

 
 للدكان) ٢(صورة 
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 : غرفة املرضى-١٤

 .)٣٢(تقع غرفة املرضى على ميني املمر رقم  
 :غرفة املرضى عبارة عن قسمني 

  :القسم األول

ينام فيها اإلخوة املرضى وفيها     )  متر ٤×٦(هو عبارة عن غرفة      
 أيضـاً ، وفيها خزانة للمالبس     أيضاًمسؤول الغرفة وهو مسؤول املطبخ      ) ك(سرير ينام عليه األخ     

 .، ينام يف القسم األول اإلخوة املرضى واجلرحى على فرش عادية)مكتبة صغرية(وبعض الكتب 

  :القسم الثاين

 . محام خاص بالغرفةإىلباإلضافة ) صيدلية صغرية(وهو عبارة عن جزء خاص باألدوية  
 .تطفأ األنوار يف الغرفة يف الساعة العاشرة مساًء 
 . صالة الطعامإىليأكل املرضى يف الغرفة وال خيرجون  

 

 ):١املصلى رقم ( قاعة الطعام – ١٥

 .تقريباً) م٥× م ١٥(هي قاعة طويلة  
 .مفروشة بالسجاد 
 .فيهما جهاز مكرب صوت 
 .ها درجانيتفرع من 
 .هبا) ٣٣، ٨(ينتهي املمران  
 .أعمدة من احلجر األمحر) ٦(على جهة اليسار يوجد  
 .)٤٢، ٤١، ٤٠(شكل ) ١٠( ملحق انظر 
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 : املطبخ-١٦

 :يتكون املطبخ من ثالثة أقسام

  :القسم األول

ساحة حتضري تابعة للمطـبخ وهـي يف         
احلقيقة ممر من وإىل املطبخ وال تتم فيها        

 املطبخ، وفيها شـباك     أي أعمال ختص  
 .يطل على غرفة الزوار

 :القسم الثاين

ويف هذا القسم توجد الثالجة واملواد الغذائية املستخدمة، ويكون هذا القسم مغلق إال يف وقـت                 
 املطـبخ وغرفـة     تهالطبخ ومفتاحه مع مسؤول املطبخ األول وهو رجل كبري يف السن ومسؤولي           

ستانية وهو ينام على السرير يف غرفة املرضى، وهو متـزوج           املرضى، راتبه أربعة آالف روبية باك     
 .وعنده أوالد إال أن عائلته ليست معه

 : القسم الثالث

وغازين عاديني وموقد غاز كـبري،  ) من ثالث عيون كبار(ويف هذا القسم توجد املواقد فرن غاز      
 واجللي والتنظيف،   كما توجد الصحون واملالعق وغريها من األدوات، ويف هذا القسم يتم الطبخ           

 .ومن هذا القسم يتم توزيع الطعام من خالل النافذة املبينة يف الرسم
 .يعمل يف املطبخ ثالثة من األفغان 
 :موعد الوجبات يف غري رمضان 
 . وجبة اإلفطارصباحاً ٧:٣٠الساعة  )١
 .ظهرا وجبة الغداء ١:٣٠الساعة  )٢
 .واخلميس فيكونا بعد املغرببعد صالة العشاء تكون وجبة العشاء إال يومي االثنني  )٣
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 .)أ، ب(من خالل بابني فقط مها ) ٢، ٣( القسم إىلأي يدخل : للمطبخ بابني 
 .)٤٤، ٤٣(شكل ) ١٠( امللحق انظر 

 

 : غرفة نوم الطباخني-١٧

 .)١( املطبخ قسم إىلوهي غرفة صغرية جبانب املطبخ وهلا بابان، واحد خراجي واآلخر  
واحـد يكـون    ( وعمال التنظيف وهم اثنان والسواقون وهم ثالثة         ينام يف هذه الغرفة الطباخون     

 .)جماز
 .هذه الغرفة خاصة باألفغان 

 

 :  غرفة القادمني اجلدد-١٨

 .يوجد باب غرفة القادمني اجلدد وهي آخر غرفة)  متر٥(بعد باب القسم األول من املطبخ بـ  
 .أشخاص) ١٠(تتسع لـ )  متر٤,٥ × ٣(غرفة صغرية  
 .ل الغرفة خزانة وهلا شباكني وباب من داخلها للحمام الذي على ميينهايوجد يف داخ 
تغلق الغرفة صباح األحد والثالثاء واخلميس ويبقى املفتاح مع الذي يذهب الستقبال القـادمني               

 .اجلدد يف إسالم أباد
 .)١٩رقم (يقابل الغرفة مباشرة املسجد  
 .)٤٦، ٤٥(شكل ) ١٠( ملحق انظر 
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 : املسجد-١٩

 .تقريباًمتر ) ٢٠ × ١٥(عبارة عن ساحة كبرية وهو  
 .وجترى له اإلصالحات اآلن) سقطت الشوادر(يغطى املسجد بشوادر إال أنه اهندم مرتني  
 .يستعمل يف رمضان لتقدمي وجبيت اإلفطار والسحور 
 .)٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧(شكل ) ١١( ملحق انظر 

 

 : خزان املاء-٢٠

  شكل انظرمتر ويقع أمام احلمامات،     ) ١,٥ × ١,٥(ساحته  وال يستخدم هذا اخلزان للشرب وم      
)٥٢(. 

 

 : محامات-٢١

 .وهي محامات غري افرجنية) ٢ × ١,٥(وهي سبع محامات مساحة الواحد : لالستنجاء 
وفيها حنفيات، واملاء الساخن متوفر     )  متر ٢ × ١,٥(وهي ست محامات مساحة الواحد      : للغسل 

 ." تستخدم اآلن اثنني من احلمامات ال" باستمرار 
وأما احلفرة االمتصاصية فتقع أمام احلمامات وهي متتلئ كل يومني أو ثالثة أيـام ويـتم الضـخ        

 . مرفوع أو شبه مرفوعدائماًمبضخة كهربائية وغطاء احلفرة 
 .)٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢(شكل ) ١١( ملحق انظر 
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 : حنفيات للوضوء-٢٢

 .مباشرة" فوق السطح"املاء من اخلزانات فوقها وتوجد على ميني احلمامات ويصلها ) ٧(وعددها  
 .)١٢( ملحق انظر 

 

 ":الغساالت وأماكن الغسل" الدورة -٢٣

 . أماكن غسل املالبس واالغتسالإىلدخل يعند هناية محامات االستنجاء يوجد باب أزرق  
 .محامات لالغتسال، اثنني عند دخولك على جهة اليسار واثنني مبقابلك) ٤(يوجد  
 .) متر١,٥ × ٢(حلمام الواحد مساحة ا 
 .ساعة) ٢٤(املاء الساخن متوفر طول  
 .يوجد سخانني للماء أمام احلمامات 
 .يوجد أربع غساالت كهربائية، اثنني منها غري صاحلة لالستعمال 
 .أشد ما تكون األزمة يوم اجلمعة 
 .)١٣(امللحق  انظر 

 

 ):٢(وخمزن رقم ) ١( خمزن رقم –) ٢٥ – ٢٤(

 .تقريباً)  متر٤ × ١٠(حجم املخزن  
 .توضع احلقائب والصناديق الكبرية فقط يف املخزن 
 .املسؤول حالياً عن املخزن هو شفيق اهللا األفغاين 
 وضع احلقيقة تتمثل يف كتابة رقم بطاقة االنتساب على احلقيبة مث تسليمها لألخ املسؤول               إجراءات 

 .وهو يقوم بوضعها حسب نظام معني
 .ة يف إبراز بطاقة االنتساب لألخ املسؤول وهو يقوم بإخراج احلقائب إخراج احلقيبإجراءات 



 

 ١٨٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 . املخازنإىلمينع دخول األفراد  
يوجد مفتاح احتياطي للمخازن يف اإلدارة وميكن ألي أخ من اإلدارة فتح املخازن والـدخول يف                 

 .أي وقت

 

 )":١(حديقة " ساحة -٢٦

 وهي ترابية مكسوة    تقريباًمتر  ) ١٠ × ٢٥(ا  وهي الساحة اليت تقع فيها خيمة احلراسة، مساحته        
 .باحلشيش والعشب األخضر وفيها بعض األشجار والورود

 .ينام فيها عدد ال بأس فيه بالليل 
 .يف اجلزء الذي خلف الدكان مباشرة يوحد أحبال نشر الغسيل 
 .)١٣( ملحق انظر 

 

 )":٢(حديقة " ساحة -٢٧

 .ستعالماتوهي الساحة اليت يف زاويتها تقع غرفة اال 
 .تقريباًمتر ) ١٠ × ١٥(مساحتها  
 .)ل(يوجد فيها اآلن خيول تابعة  
 .)١٣( ملحق انظر 
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 ويظهر فيها خزان املاء) ١(صورة ملخزن رقم 

 

 
 )٢(صورة ملخزن رقم 
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 : موقف الباصات-٢٨

 .وعلى ميينه مباشرة تقف الباصات) ٢٤١) / (١(جبانب املخزن رقم  
، رقم )PRL 8814: ( املضافة باصني تويوتا وسط بضاويني رقم األولوسائل النقل املستخدمة يف 

 )..: (الثاين
جياز واحد ويبقى ثالثة يف األحول غري العادية أما يف األحوال           : يوجد أربعة سائقني يتاوبون العمل     

 .العادية فيبقى يف البيت اثنان
 .أفغانوحيد، سيد حسني، سيد معصوم، عبد اجلليل، كلهم : أمساء السائقني 
 .) نفر١٥(سعة الباص  

 

 ):س( موقف باص -٢٩

 .)PRL 9548(نفر، ورقمه ) ٥(يتسع لـ  " SUZUKI" وهو باص صغري  
 . للنقل اخلاص بأعمال املضافةأيضاًيستخدم  
 .غالباً) س(يسوقه  

 

 : اإلدارة العليا-٣٠

 .تقع فوق اإلدارة السفلى مباشرة 
 . اإلدارةإىلصعد مباشرة يوجد درج ي) ٨(على ميني املمر رقم  
وآخر ) م(وآخر مع   ) س(يف هناية الدرج يوجد باب مقفل ويوجد للقفل ثالثة مفاتيح واحد مع              

 .)ق(مع 
يتم االتصال باإلدارة من عند مسؤول اهلاتف يف اإلدارة السفلى حىت يفتح الباب عن طرق هاتف                 

 .داخلي
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 .بعد الباب يوجد السطح ومساحة واسعة 
متر يوجد  ) ١( الداخل مبسافة    على يسار الباب وإىل    

متر وعلى جهة الـيمني     ) ٣(باب آخر وبعده بـ     
س، (يوجد باب آخر مقفل بقفل ومفاتيح ثالثة مع         

 .، وهذا باب اإلدارة) م، ق
 غرفـة العميـل وإىل      إىلمن الداخل تقسم اإلدارة      

 .محام
 . ويوجد يف هذه اجلهة مكيف.يوجد فرش للجلوس) أ(من اجلهة  
 . يوجد شباكوأيضاً يوجد فراش للجلوس )ب(من اجلهة  
 .يوجد مكيف املكتب) ج(من اجلهة  
 .يوجد باب احلمام وخزانة حائطية) د( من اجلهة  
 .يوجد فرشة وبعض األشياء ويوجد شباك صغري) هـ( من اجلهة  
 .توجد بعض الكتب كما يوجد شباك كبري) و(من اجلهة  
 . ثغرات سنبينها فيما بعد أن فيهاإىلبناء الغرفة من األمسنت املقوى  
 .)أ، ب) / (١٤( ملحق انظر 
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 صورة تبني موقف الباصات

 

 
 صورة سيارة اهلدف اليت تقف أمام شباك احملاسبة واألمانات
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  جدار مستو مع اإلدارة والبيت-٣١

 
 .صورة تبني جدار مسقوف مع اإلدارة والبيت

 

 : ممر طويل أساسي-٣٢

 )٣٣(واملمـر   ) ٨(ب غرفة الزار وباب اإلدارة ومنه يتفرع املمـر           أول ممر يواجهك وفيه با     وهو 
 .متر ويف آخره يوجد الدكان) ٢٠(طوله حوايل 

 
 األساسيصورة املمر 
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 )٣٢(صورة املمر األساسي 

 

 : ممر فرعي صغري-٣٣

وهو مبقابل قسم اجلوازات مباشرة وعن يساره توجد غرفة املرضى وعن ميينه غرفة القادمني مـن                 
 . قاعة الطعامإىلعسكرات واجلبهات وهنايته تصل امل

 
 )٣٣ (صورة للممر الفرعي
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 وطرق اغتياهلا) أ، ب(األهداف : الفصل الثالث

اغتياهلا يتطلب استطالع وسرية كاملني وموقع مناسب وخطة تنفيذ متكاملة كما جيـب احملافظـة               
حمكماً وتكون البداية سريعة واالنسحاب     والتركيز على اهلدف املقصود أو جيب أن يكون التنفيذ سريعاً و          

 .أيضاًسريعاً 

 

 )أ(اهلدف : أوالً

 .)س(وهو أمري البيت حالياً وكنيته  
 .سنوات) ٦(متزوج وله ابن حبدود  
 .تقريباًسنة ) ٣٥(عمره  
 .ا البعضمومها صديقان محيمان ويسكنان جبانب بعضه) ع(جاء من بلده مع  
 .يف قسم الترمجة التابع جمللة اجلهادإدارة بيت األنصار، ويعمل : أعماله 
 :من عمله وإىل البيت كالتايل) س(الطريق الذي يسلكه  

 

 . تابعة للبيت)SUZAKIباص صغري (وسيلة النقل اليت يستخدمها اهلدف سيارة  
ويغادر بعد الظهر وعلى العموم ليس      ) صباحاً ١٠ أو الـ    ٩,٣٠( املضافة الساعة    إىل يصل   غالباً 

 .ددةله مواعيد حم
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 .يأيت بعض األحيان يف صالة الفجر 
 .عندما يأيت اهلدف جيلس يف معظم وقته يف اإلدارة العليا 
 .حمط احترام اآلخرين) حافظ للقرآن(شخصية دينية ) س( 
 . العربيةإىليتقن اللغة الفارسية واإلجنليزية باإلضافة  
 .ينوصاحب البيت الباكستا) ق، م، ل(الشخصيات اليت يقابلها بشكل عام  

 

 :مشاكله يف العمل

 .عدم العثور على إخوة يثبتون يف العمل يف البيت 
 .اإلحراج يف مسائل التذاكر واملعونات املالية 
 .تذمر بعض منتسيب البيت من بعض األمور اإلدارية 

 

 :اغتيال علين) أ(أنسب األماكن الغتيال اهلدف 

رئيسية حىت يفتح له، يف هذه الفترة ميكن        بة ال  يقف عدة ثواين أمام البوا     يف السيارة ) س(عند قدوم    
 .قنصه من بعيد

 .ميكن تشريك سيارته 
 شبكاك اإلدارة العليا مباشرة لتحرق اهلـدف        إىلمن أمام البوابة    ) آر يب جي  (طالق قذيفة   ميكن إ  

 .)ق(واهلدف ) ب(واهلدف ) أ(
 .طالق النار عليهميكن الصعود إليه وإ 
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 :اغتيال صامت) أ(دف أنسب األماكن والوسائل الغتيال اهل

 . رسالة ملغمة لهإرسالميكن  
 .طالق النار عليه بكامت صوتميكن الصعود إليه وإ 
 .أيضاًميكن قتله يف اإلدارة بالسكني أو بالشنق  
 . يستخدمهميكن تشريك التلفون الذي 
 .ميكن تسميمه عن طريق حلوى أو أي هدية أخرى 

 

 ):ب(اهلدف : ثانياً

 .)ق(ده يف العمل اآلن ويساع) س(نائب ) م(هو  
 .سنة) ١,٥(عمره ) ء(متزوج من أمريكية وعنده ولد امسه  
 .دقيقة بالباص من بيت األنصار) ٢٠(يسكن يف منطقة كبابيان على بعد حويل  
 : البيتإىلالطريق الذي يسلكه  

 
 .وسيلة النقل اليت يستخدمها هي باص املضافة، حيث يذهب الباص إلحضاره وكذلك إلرجاعه 
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 املغرب إال أنه هناك خمالفات      إىليف املكتب فترة بعد الظهر      ) م(م العمل على أساس أن يكون       قس 
 .كثرية

 .عندما يأيت اهلدف جيلس يف معظم أوقاته يف اإلدارة العليا 
 .ميكن االلتقاء به يف أي وقت 
 .معاملته مع الناس لذلك فهو شخص حمبوب برقة وحسن) م(يتميز  
 .يتقن اللغة اإلجنليزية 

 

 :مشاكله يف العمل

 : إىلباإلضافة ) أ(هي نفس مشاكل اهلدف 

 إىل ما خيرج يف وقت عمله فإذا حدث طارئ كمجئ شهيد ومل يكن موجوداً فإنه يتعرض                 كثرياً 
 .)س(اإلحراج مع 

 

 :اغتيال علين) ب(أنسب األماكن الغتيال اهلدف 

 ."اإلدارة العليا"ها  غرفته لتحرق كل من فيإىلتطلق من الشارع ) آر يب جي(قذيفة  
 .ميكن قتله يف اإلدارة عن طريق مسدس 

 

 :االغتيال الصامت

 .الرسالة امللغمة 
 .إطالق النار عليه بواسطة مسدس كامت الصوت 
 .قتله يف مكتبه بواسطة السكني أو الشنق 
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 .تشريك التلفون الذي يستخدمه يف اإلدارة العليا 
 .تسميمه 
 1. وزوجته وابنه اغتيال علين أو صامت بيته واغتياله هوإىلميكن الصعود  

 

 .غرفة االستقبال )١
 .املطبخ )٢
 .غرفة النوم )٣
 .الصالون )٤
 .باب املرتل )٥
 .درج )٦
 .درج )٧
 .باب حديدي ويقع الدرج على ميينه مباشرة )٨
 .الباب الرئيسي للمرتل )٩

 .)ز(هذا البيت يف الدور الثاين أما الدور األول فهو بيت : مالحظة

                                           
 !صر يستحق القتل وطريقة قتله، ولكن مع هذا فما الداعي القحام اغتيال طفل يبلغ من العمر سنة ونصف وأمه ؟ املوضوع كله من باب ختيل عن 1
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 ريبية املمكن القيام هبا يف املضافةاألعمال التخ: الفصل الرابع

 :ميكن القيام باألعمال التخريبية التالية

، وعن طريق   )١(تسميم مياه الشرب داخل البيت عن طريق خزانات املياه اليت فوق املخزن رقم               
ا أمام باب املطبخ على طرف قاعة الطعام واألخرى املوجودة علـى            الثالجات اليت توجد إحدامه   

 .)٣٢(م يسار املمر رق
ميكن تشريك كل شيء يف املضافة والوقت املناسب لذلك هو صالة اجلمعة حيث خيرج اجلميع،                

 . أحد أفراد اإلدارة داخلهادائماًمع مالحظة أنه يبقى 
 املضـافة إلفـراغ     إىلميكن إدخال سيارة ملغومة، حيث يسمح دخول سيارة ذات محل ثقيـل              

ال سيارة مليئة باملتفجرات حتت ساتر أهنا مواد عينيـة          محولتها، وميكن استغالل هذه النقطة بإدخ     
 . اجلبهةإىلمساعدة للمجاهدين أو ألخذها 

 .ميكن زرع عبوات ناسفة يف املضافة 
ميكن تشريك باصات املضافة حبيث تنفجر بسرعة معينة أو يف وقت معني وخنتار لـذلك وقـت                  

ة وتكون يف هذه احلالة سيارات       املقرب إىلمناسب كوجود جنازة شهيد حيث يذهب مجيع األفراد         
 .أو وقت صالة اجلمعة) أ(املضافة متوسطة لباقي السيارات اليت يكون رأسها سيارة اهلدف 

 :مسعة املضافة مثلميكن القيام بعدة أعمال ختريبية معنوية اهلدف منها تشويه  
 .) مفتوحةدائماًصناديق اجلوازات (سرقة اجلوازات  )١
وهذه تتم عن طريق جتنيد أحد أفـراد اإلدارة أو عـن            : أماناتسرقة املبالغ اليت توضع ك     )٢

طريق استغالل فترات خلو اإلدارة من األفراد يف أوقات الصالة وعن طريق إمهال أفـراد               
 .اإلدارة

تسميم األطعمة أو حماولة إضافة مواد كيماوية تقوم بإتالف بعض املواد الغذائية ودخـول               )٣
 .جداًاملطبخ متيسر 

 .)أعين هبذا فتح احلقائب وسرقة بعض األشياء منها(املوجودة يف البيت سرقة األمتعة  )٤
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بث اإلشاعات داخل املضافة كإشاعة أن اإلدارة تنوي منع املساعدات املالية أو غري ذلك               )٥
وحتريض أفراد البيت على التذمر من اإلدارة وأهنا تعاملهم معاملة رمسية وأننا جئنا للجهاد              

 . اخل، أي بث اإلشاعات وتروجيها بشىت أشكاهلا...ال للمعاملة مع املكاتب
 .استغالل األحداث يف البيت لصاحل األمن املضاد )٦

 .)اإلدارة(ميكن تشريك الكالشنكوف داخل الغرفة  

 

 اإلغارة على املضافة: الفصل اخلامس

 :يعتمد جناح اإلغارة على بيت األنصار على ما يلي

الستطالع والتطورات الطارئة على املكان أي أنـه        استطالع جيد وقوي وجيب استمرار متابعة ا       )١
 .جيب قبل البدء بتنفيذ اإلغارة مراجعة هذه املعاينة وتصليح األخطاء الناجتة عن التطورات اإلدارية

 وأهم عنصر جيب أن يتوفر فـيهم هـو عنصـر الـذكاء      جيداًجيب انتقاء العناصر املنفذة انتقاًء       )٢
 .واالستعداد للمفاجآت

 .راء جتارب ومهية لتنفيذ خطة اإلغارةمن األفضل إج )٣
جيب تدريب جمموعة اإلغارة تدريبات شاقة وكذلك جيب جتهيزيهم بكافة املستلزمات الضـرورة            )٤

 .) اخل...سيارات النقل اجليدة، األسلحة، الذخرية، األمور الالزمة للتمويه،(للعملية 
 .جيب احملافظة على عنصري السرية واملباغتة يف مجيع املراحل )٥
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 أساليب اإلغارة

 :تتم اإلغارة بأسلوبني

 .تقتل احلرس والبوابني: صامت )١
 .علين )٢

 

 اجملموعات اليت تنفذ عملية اإلغارة

 .جمموعة االستطالع، وُنذَّكر هنا بضرورة متابعة االستطالع )١
 .جمموعة احلماية وتكون مسلحة بالرشاشات املتوسطة، وتكون بعدة عن موقع العملية )٢
 .جمموعة االقتحام )٣

 

 اإلغارة على مضافة األنصار خطة مقترحة

 هذه اخلطة،   بناًء على االستطالع السابق تنفذ     .وهذه اخلطة على أساس أن اهلدف تدمريي خترييب فقط        
 :تقسيم اجملموعات وحتديد عددها وأسلحتها ومهامها

 : جمموعة احلماية )١
آر (وقـاذف   وعدد كل جمموعة اثنان حيمل أحدمها بيكا أو ديكتريوف، واآلخر مسدس             ) أ 

 .وقذيفة واحدة) يب جي
 .)٢(والثانية يف املنطقة ) ١( جمموعتني، تقف األوىل يف املنطقة رقم إىلوحنتاج يف العملية  )ب 

ومها لتأمني عملية االنسحاب بالدرجة األوىل، حبيث تقوم بعرقلة وضرب أي سـيارة أو              
ن األفضل أن يكـون     أشخاص أو أي وسيلة أخرى يقوم مبتابعتنا أو اللحاق بسياراتنا، وم          

 ومنـاطق تـاون     ..قريباًمع كل جمموعة دراجة نارية سريعة وأن يكون مكان اختبائهما           
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 الدراجة واألسلحة خيرج األفراد اخفاء بعد .. شوارعها يف معظم األوقات خالية ألنتصلح  
 . مكان ماإىلويذهب كل منهما 

 :جمموعة االقتحام )٢
حامية، تكون عبارة عن سيارتني بك آب تويوتا        يف احلقيقة هذه عملية تعرضية وليست اقت       ) أ 

يركب يف اخللف اثنان يف كل سيارة حيمل كال منهما آر يب جي وقذيفتني وتقف السيارة                
 .األوىل عند منتصف السور الذي بعكس اجتاه جملة اجلهاد، وأما األخرى فتقف عند البوابة

، غرفـة القـادمني مـن       )٨(قم  ممر ر : األماكن اليت يرمى عليها الذين يف السيارة األوىل        )ب 
 .قسم اجلوازات) ي(املعسكرات، غرفة 

شباك اإلدارة العلوي، شـباك اإلدارة السـفلى،        : األماكن اليت ترمى عليها السيارة الثانية      )ج 
الباصات اليت يف املضافة، كما تقوم أفراد هذه السيارة بإلقاء قنابل يدويـة علـى غرفـة                 

وخيمة احلرس، وهبذا ميكن منـع التقـدم حنـو    االستعالمات وخلف الباب على احلراس   
 .السيارة

 .جداًجيب أن تتم هذه العملية بسرعة متناهية وبدقة عالية  ) د 
 .يتم االنسحاب بعد ذلك بأقصى سرعة وكذلك انسحاب جمموعة احلماية ) ه 
 :أنسب األوقات إلجراء العملية هي ) و 

 . هو قبل الفجريف اإلغارة فإن أنسب األوقات) أ، ب(إذا مل نرد اغتيال األهداف  )١
 البيت ألداء الصالة إىلجيب معرفة اليوم الذي سيأيت فيه ) أ(إذا أردنا اغتيال هدف   )٢

 .وعمل العملية وقت الفجر مباشرة
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 .)مع دكتريوف RPGقواذف (جمموعة احلماية 
 .)مع كالكوف مع كليكوف RPG(سيارات نقل املقتحمني 

 .اجتاه القدوم
 .اجتاه االنسحاب
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 المالحق

 )  ج– ٧(لحق م

 

 )٢١(شكل 

 .ويظهر أيضا كرسي احملاسب. طاولة الرسائل

 

 )٢٢(شكل 

 .وكرسي وطاولة الربيد. طاولة الرسائل
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 ) ج-٧(تابع ملحق 

 

 )٢٣(شكل 

 .أحد املراجعني للمسؤول عن الربيد

 

 ) ٢٤(شكل 

 "مغلق. "والترحيل إىل املعسكراتمكتب الربيد 
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 ) ج-٧(تابع ملحق 

 

 ) ٢٥(شكل 

 . مكتب احملاسب

 

 ) ٢٦(شكل 

 . مكتب مسؤول األمانات واجلوازات
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 )ب-١٤(ملحق 

 

 )٧٧(شكل 

 .اإلدارة العليا من الداخل

 

 )٧٨(شكل 

 .اإلدارة العليا من الداخل

 

 ) ٧٩(شكل 

 .اإلدارة العليا من الداخل
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 ) ب– ١٤(تابع ملحق 
 

 ) ٨٠(شكل 

 . اإلدارة العليا من الداخل

 

 )٨١(شكل 

 . اإلدارة العليا من الداخل

 

 )٨٢(شكل 

 .دارة العليا من الداخلاإل
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 ) ب– ١٤(تابع ملحق 
 

 )٨٣(شكل 

 .اإلدارة العليا من الداخل

 

 )٨٤(شكل 

 .اإلدارة العليا من الداخل

 

 ) ٨٥(شكل 

 .املكيف واملراوح يف اإلدارة العليا من الداخل
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 ) أ– ١٤(لحق م
 

 ) ٧٠(شكل 
اإلدارة العليا من اخلارج صورة للطريق إىل الباب 

 . الرئيسي لإلدارة

 

 ) ٧١(شكل 
صورة للباب الرئيسي . اإلدارة العليا من اخلارج

 .لإلدارة

 

 ) ٧٢(شكل 
والباب " ٢"باب رقم . اإلدارة العليا من اخلارج
 . يالرئيس
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 )أ-٤(تابع ملحق 
 

 ) ٧٣(شكل 

 ". مغلق"الباب الرئيسي لإلدارة 

 

 ) ٧٤(شكل 

 . شباك اإلدارة العليا
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 )أ-٤(تابع ملحق 
 

 ) ٧٥(شكل 

 . غرفة اإلدارة العليا وغرفة اإلدارة السفلى

 

 ) ٧٦(شكل 

 .اإلدارة العليا
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 )١٣(ملحق 

 ) ٦٥(شكل 

 ". ٢٧"الساحة رقم 

 

 ) ٦٦(شكل 

 ". ٢٧"الساحة رقم 

 

 ) ٦٨(شكل 

 ". ٢٧"الساحة رقم 

 



 

 ٢١٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

  )١٣(تابع ملحق 
 

 ) ٦٤(شكل 

 ". ٢٦"الساحة رقم 

 

 ) ٦٧(شكل 

 ". ٢٦"غرفة اجلوازات يف الساحة رقم 
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 ) ٥٦(شكل 

 

 ) ٥٧(شكل 

 



 

 ٢١٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ١٢(تابع ملحق 
 . الغساالت+ محامات االغتسال + حنفيات الوضوء + دورات املياه 

 ) ٥٨(شكل 



 

 ٢١٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١٢(تابع ملحق 

 

 )٥٩(شكل 

 )٦٠(شكل 

 .حنفيات الوضوء واحلفرة األرضية

 



 

 ٢١٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١٢(تابع ملحق 
 

 ) ٦١(شكل 

 . محامات االغتسال

 ) ٦٣(شكل 

 .محامات االغتسال

 

 ) ٦٢(شكل 

 . الغساالت

 



 

 ٢١٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١١(لحق م

 ) ٥٣(شكل 

 . دورات املياه والباب إىل محامات االغتسال

 

 ) ٥٤(شكل 

 . دورات املياه

 

 ) ٥٥(شكل 

 . احلفرة االمتصاصية

 



 

 ٢٢٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١١(تابع ملحق 
 

 ) ٤٧(شكل 

 . املسجد

 

 ) ٤٨(شكل 

 . املسجد

 

 ) ٤٩(شكل 

 . املسجد
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 )١١(تابع ملحق 
 

 ) ٥٠(شكل 

 . ويظهر جزء من قاعة الطعام، املسجد 

 

 ) ٥١(شكل 

 . مواسري خيمة املسجد

 

 ) ٥٢(شكل 

 . احلمامات خلف املسجد

 



 

 ٢٢٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١٠(ملحق 
 

 ) ٤٠(شكل 

 ". ٢مصلى رقم "صالة الطعام 

 

 ) ٤١(شكل 

 ". ٢مصلى رقم "صالة الطعام 

 

 ) ٤٢(شكل 

 ". ٢مصلى رقم "صالة الطعام 

 



 

 ٢٢٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )١٠(تابع ملحق 
 

 ) ٤٣(شكل 

 . الباب املؤدي إىل املطبخ

 

 ) ٤٥(شكل 

 . غرفة القادمني اجلدد

 

 



 

 ٢٢٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ١٠(تابع ملحق 
 

 ) ٤٦(شكل 

 . غرفة القادمني اجلدد

 

 ) ٤٤(شكل 

 . املطبخ من اخلارج

 

 



 

 ٢٢٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )أ-٨(ملحق 
 

 )٢١(شكل 

 .شباك الربيد وغرفة الزوار

 

 )٢٢(شكل 

 .الزوارباب غرفة 

 

 



 

 ٢٢٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) أ-٨(تابع ملحق 
 . غرفة الزوار القسم األول

 

 ) ٢٤(شكل 

 " د"جهة . غرفة الزوار

 

 ) ٢٥(شكل 

 "أ"وجزء من " ب"اجلهة . غرفة الزوار

 



 

 ٢٢٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) أ-٨(تابع ملحق 
 . غرفة الزوار القسم األول

 

 ) ٢٦(شكل 

 " ج"جزء من جهة . زوارغرفة ال

 

 ) ٢٧(شكل 

 " ج"اجلزء اآلخر من . غرفة الزوار

 

  



 

 ٢٢٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٨(ملحق 
 "القسم الثاين"غرفة الزوار 

 

 )٢٨(شكل 
 "أ"جزء من اجلهة . غرفة الزوار 

 

 )٣١(شكل 
 "هـ"اجلهة . غرفة الزوار 

 

 

 )٢٩(شكل 
 "د"جزء من اجلهة . غرفة الزوار 

 

 )٣٠(شكل 
 "د"اجلزء الباقي من جهة . غرفة الزوار 

 



 

 ٢٢٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٨(ملحق 
 "القسم الثاين"غرفة الزوار 

 

 )٣٢(شكل 
 

 

 )٣٣(شكل 

 



 

 ٢٣٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ٩(ملحق 
 ١١ – ٧النقاط من 

 

 )٣٤(شكل 

 

 



 

 ٢٣١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٩( تابع ملحق 

 

 )٣٥(شكل 

 

 



 

 ٢٣٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٩(ملحق تابع 
 

 )٣٦(شكل 

 

 



 

 ٢٣٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ٩(تابع ملحق 

 )٣٧(شكل 

 

 



 

 ٢٣٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٩(تابع ملحق 

 )٣٨(شكل 

 

 

 



 

 ٢٣٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ٩(تابع ملحق 
 

 )٣٩(شكل 

 

 
 



 

 ٢٣٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٧(ملحق 

 

 )١٣(شكل 
 باب اإلدارة الرئيسي

 )١(قسم 

 )١٤(شكل 
 اخلزانة واملكيف ولوحة املفاتيح

 



 

 ٢٣٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٧(تابع ملحق 

 

 )١٥(شكل 
 اخلزانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )١٦(شكل 

 .كالشنكوف صيين معلق داخل اخلزانة

 

 



 

 ٢٣٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٧(تابع ملحق 

 )١٧(شكل 
 )١(الواجهة رقم ) ٢(قسم 

 )١٨(شكل 
 )٢(الواجهة رقم ) ٢(قسم 

 )١٩(شكل 
 )٣(الواجهة رقم ) ٢(قسم 

 



 

 ٢٣٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ) ب– ٧(تابع ملحق 

 )٢٠(شكل 
 :االتصاالت وتبدو فيها اهلواتف اآلتيةطاولة 

 .خاص باإلدارة" ٤٤٢٧٦"اهلاتف األخضر
 . الصغري داخلي مع اإلدارة العليااهلاتف األبيض

 ".٤٢٣١١"اهلاتف األبيض الكبري

 

 الطريق إىل املضافة ابتداًء من سكة احلديد والقدوم من أبدرة رود
 )١(ملحق 

 )٢٤(شكل 

 



 

 ٢٤٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 بقية الطريق من أبدرة رود
 )١(تابع ملحق 

 

 )٢٥(شكل 

 

 )٢٦(شكل 

 

 )٢٧(شكل 

 
 



 

 ٢٤١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 بقية الطريق من أبدرة رود
 )١(تابع ملحق 

 

 )٢٨(شكل 

 

 )٢٩(شكل 

 



 

 ٢٤٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 الطريق من أبدرة رودبقية 
 )١(تابع ملحق 

 

 )٣٠(شكل 

 

 
 )أ(الطريق إىل املضافة من النهر قرب مدرسة األنصار العربية 

  )أ-٤(ملحق 
 

      
 )٣٣(شكل  



 

 ٢٤٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 بقية الطريق من النهر
 )أ-٤(تابع ملحق 

 

 )٣٤(شكل 

 

 )٣٥(شكل 

 

 )٣٦(شكل 

 



 

 ٢٤٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 بقية الطريق من النهر
 )أ-٤(تابع ملحق 

 

 )٣٧(شكل 

 )٣٨(شكل 

 



 

 ٢٤٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )ب(الطريق إىل املضافة من النهر 
 )ب-٤(ملحق 

 

 )٣٩(شكل 

 

 )٤٠(شكل 

 

 )٤١(شكل 

 

 



 

 ٢٤٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )ب(بقية الطريق من النهر 
 )ب-٤(تابع ملحق 

 

 )٤٢(شكل 

 

 )٤٣(شكل 

 )٤٤(شكل 

 



 

 ٢٤٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )ب(بقية الطريق من النهر 
 )ب-٤(تابع ملحق 

 

 )٤٥(شكل 

 

 )٤٦(شكل 

 

 



 

 ٢٤٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )هـ( إىل املضافة من مكتب )أ (الطريق
 )أ-٢(ملحق 

 

 )٦(شكل 

 )٧(شكل 

 



 

 ٢٤٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(من مكتب ) أ(بقية الطريق 
 )أ-٢(تابع ملحق 

 

 )٨(شكل 

 

 )٩(شكل 

 



 

 ٢٥٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(تب من مك) أ(بقية الطريق 
 )أ-٢(تابع ملحق 

 

 )١٠(شكل 

 )١١(شكل 

 



 

 ٢٥١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(من مكتب ) أ(بقية الطريق 
 )أ-٢(تابع ملحق 

 )١٢(شكل 

 )١٣(شكل 

 )١٤(شكل 

 

 



 

 ٢٥٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(من مكتب ) ب( الطريق
 )ب-٤(ملحق 

 )١٧(شكل 

 

 )١٨(شكل 

 

 



 

 ٢٥٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(من مكتب ) ب(الطريق 
 )ب-٤(تابع ملحق 

 )١٩(شكل 

 )٢٠(شكل 

 )٢١(شكل 

 



 

 ٢٥٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 إىل املضافة) هـ(من مكتب ) ب(الطريق 
 )ب-٤(تابع ملحق 

 

 )٢٢(شكل 

 

 )٢٣(شكل 

 



 

 ٢٥٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٦(ملحق 
 

 )١(شكل 
ويظهر الباب الصـغري لـدخول      . البوابة البيضاء 

 وخلفه جيلس حـارس     -× عليه عالمة    -األفراد  
. يسأل عدة أسئلة قبل السماح للوافد بالـدخول       

 ويظهر -××× عليه عالمة –اآلليات ويظهر باب  
أيضا جزء من سطح غرفة االستعالمات وهو من        

 . خشب

 ) ٢(شكل 
مكان جلوس حارس البوابة ويظهر خلفه باب 

 .غرفة االستعالمات

 

 



 

 ٢٥٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٦(تابع ملحق 
 

 ) ٣(شكل 
باب غرفة االستعالمات والشباك الذي تتم 

 .  املعامالتمن خالله

 ) ٤(شكل 
املوظف يف غرفة االستعالمات وتبدو خلفه 

 . الواجهة الداخلية للغرفة

 



 

 ٢٥٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 )٦(تابع ملحق 

 ) ٥(شكل 
اخلزانة اليت حتفظ فيها ملفات األفراد يف الغرفة 

 ). غري مقفلة(

 

 ) ٦(شكل 
غرفة االستعالمات ويظهر منظر داخلي ل

 .الشباك واملكتب واخلزانة

 

 )٧(شكل 
صورة جانبية للغرفة من داخل البيت ويظهر 
.فيها ارتفاعها عن األرض وارتفاع السور خلفها

 



 

 ٢٥٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 

 )ج( اليت قام هبا –املالحظات على معاينة منطقة 

 .  يذكر أمساء احلراسمل 
 . كر أمساء الطباخني يذمل 
 . مل يذكر نوع املكيف ومل حيدد موقعه ومل يعاين الغرفة من الداخل جيداً 
 . مل يذكر نوع الثالجة هل هي ثالجة أم فريزر 
 . مل يذكر األماكن امليتة يف املبىن 
 . مل يذكر حمتويات غرف الطباخني 
 . مل يبني الطريق إىل جملة اجلهاد ومل يبني موقع اجمللة 
 . بني كثافة السكان يف املنطقةمل ي 
 . مل يذكر املستوى االجتماعي واالقتصادي لسكان املنطقة 
 . مل يذكر اللباس السائد 
 . مل يذكر طريقة املواصالت املستعملة 
 . مل يذكر ساعات االزدحام واهلدوء 
 . مل يذكر شبكات اجملاري 
 . مل يذكر الطابع العام الذي يغلب على املنطقة 
 . ومل يذكر بقية املؤسسات يف نفس الشارع املوجود فيه املبىن) UN( مؤسسة مل يذكر سوى 



 

 ٢٥٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 التخريب
 

 .هو إيقاع ضرر مادي أو معنوي مبصاحل الدول أو املنظمات املعادية

إن التخريب جزء أساسي يف عمل اجلاسوسية واملخابرات، وهذا العمل البد منه عند القيام باحلرب،               
نويات األمة املعادية، وهو عمل تقوم به الدول واملنظمات بغرض إخضاع           وهو عامل مؤثر يف إضعاف مع     

 .الطرف اآلخر لرغبة وحاجات الطرف األول

والتخريب يستخدم عنوة على نطاق واسع يف احلروب وهو إحدى الوسائل اهلامة يف كسب احلروب               
لـذلك أخـذت     وبعدها،    يف أسلحة احلرب وظهر ذلك يف احلرب العاملية الثانية         ضرورياً سالحاً وأصبح

 إتـالف وتـدمري     إىل، والتخريب يهدف    معاًمنظمات املخابرات تعمل على تدريب املخربني والعمالء        
النظام، أو التنظيم العسكري واالقتصادي للطرف اآلخر وهو عمل مضاد إلرادة العدو وإنتاجه الصناعي              

 .والغذائي وقواته املسلحة ونظام أمنه وخطوط مواصالته

 يف فن   جيداًلى أمور التخريب من اخلارج القوى األجنبية املعادية بواسطة عمالئها املدربون            ويشرف ع 
التخريب، ويشرف من الداخل مجاعات أو منظمات على استعداد الستخدام العنف لتحقيق أطمـاعهم              

 غـري   مجاعات عنصرية ومجاعات قبلية ومجاعات دينية، واجلماعات السياسـية        : ونوعية اجلماعات التالية  
 .املوالية مثل األحزاب املمنوعة

 

 صور التخريب

يأخذ التخريب صورة عمل مباشر أي عمليات ختريب عنيفة ضد األهداف الرئيسية مثـل املصـانع                
واملعامل واملستودعات ووسائل النقل اجلوية، واألهداف اهلامة للعدو، وتنفذ هذه األعمال بعدة وسـائل              



 

 ٢٦٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 تكون األهداف صغرية مثل اغتيال شخص أو ختريب جسـر صـغري              إعداد كبرية، وقد   إىلوهذه حتتاج   
 . إعداد قليلة ال تزيد عن ثالثةإىلوهذه حتتاج 

والتخريب يتم بواسطة إشعال احلرائق والتدمري بواسطة املتفجرات، ويتم التخريب املباشر للمصـانع             
 الكهربـاء أو    لـدات اآلالت أو بداخل احملركات ومو    بتخريب اآلالت مثل وضع تراب الصنفرة داخل        

 .باغتيال األشخاص املهمني يف املصنع مثل املدير أو اخلبري

 أو تعطيل اإلنتاج أو     ري عنيف مثل تشجيع العمال على االضراب      وقد يكون التخريب غري مباشر أو غ      
تقليله أو تشويهه أو اإلبطاء فيه أو حتريض العمال على الغياب أو تعطيل إحدى اآلالت أو وضع األشياء                  

 .يف غري أماكنها أو إتالف املواد اخلام بعدم االهتمام هبا وتعريضها للتلف والسرقة وسرقتها

 أو نشر الذعر والفوضى وإزعـاج       باالضراب القيام   إىلوهناك التخريب السيكولوجي الذي يهدف      
تنظيم هبدف العدو يف عقر داره أو املناطق اليت حيتلها، والتخريب قد يكون بدس عميل داخل اجلماعة أو ال                

 القيادة كـي ينحرفـوا      إىلبث الشائعات بني أفراد التنظيم ضد القيادة وأفرادها، أو دس عمالء يصلون             
 عدا نتيجة املهمة    هبدف اجلماعة، وال فرق بني املخرب واجلاسوس يف الطريقة اليت يتبعها كل منهما فيما             

صيته وعليه أن يطيع مجيع األوامر اليت        شخ اخفاءاليت يؤديها املخرب تكشف عن وجوده ولو أنه يأمل يف           
 آخر ومجع املعلومـات الـيت   إىلتنطبق على اجلاسوس كمراقبة تعليمات األمن وسرية االنتقال من مكان     

 .يصادفها وقبول األخطار والعقوبات اليت تواجه اجلاسوس يف حالة القبض عليه

 العمل ضد السـفن واملنشـآت       ىلإ دائماًويعترب التخريب البحري من أدق أنواع التخريب ويهدف         
 وتشتعل احلرائق   .البحرية وطرق املالحة وميكن أن يضطرب عمل البوصلة بإدخاهلا يف جماالت مغناطيسية           

 يف اجلو احلار، وكذلك بسكب سائل الكريوسني        صيف السفن بسكب جازولني على الفحم وعلى األخ       
 إغراق السفن بواسطة    إىلها، وقد تتجه هذه األعمال      ملها السفن إلتالف   اللحوم واملواد الغذائية اليت حت     على

 ضـد   اء، ومن أعمال التخريب اليت توجـه      فتح صمامات الغلق املوجودة أسفل السفينة وبذلك متتلئ بامل        
السفن عندما تكون وسط البحر أو عندما تكون يف امليناء، القيام بقطـع الكـابالت الكهربائيـة، إذ أن        

 .ويعطل هذا من رحيل السفن طويالًإصالحها يتطلب وقتا 



 

 ٢٦١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 تعطيل آالت الرفع، وبذلك تتعطل عمليات الشـحن         إىل ما تتجه أعمال التخريب يف املوانئ        وغالباً
والتفريغ، أو قد تغري العالمات املوضوعة على صناديق البضائع مما يعطل تسليمها أو يربك أماكن إنزاهلا،                

، وقد يعطل هذا من تصـحيح توجيههـا         فعالً حتتاجها    تسليمها فيها واليت    مناطق غري املقصود   إىلفتوجه  
 يف صفوف العمـال،     االضراب نشر بذور    إىللشهور، وقد يعمل املخربون الذين يقومون بإثارة العمال         

 .وحىت ولو امتنع عن العمل فقط عمال آالت الرفع وحدهم، فإن امليناء كله جتمد حركته

 حىت لو استخدم فها عميل واحد فقـط كمـا أهنـا             وعمليات التخريب تعترب من العمليات املعقدة     
لوجية، كما جيب أن تكون هلـا       وكأعمال املخابرات تتطلب حتضريات عسكرية واقتصادية وفنية وسيك       

خطة استراتيجية عامة، وأن توضع توجيهات تكتيكية للعمليات الفردية، وتتطلب عمليـات التخريـب              
امليدان، كذا يف أرض الوطن أو يف اخلارج، كما جيـب أن             يف مراكز الرياسة أو يف       سواًءتنظيمات جيدة   

أفراداً خيتـارون ويـدربون خصيصـاً هلـذه          توفر هلا خطوط مواصالهتا ومتوينها اخلاصة، وأن تستخدم       
 .العمليات

إن املشروع اخلاص بالتخريب جيب أن جيمع بني كل هذه العوامل املختلفة، ومن هذا جيب أن يعـىن                  
 .ل على حدةبدراسة هذه العوامل ك

 

 خطة التخريب

جيب أن تدرك منذ البداية أن كل شيء يتوقف على شجاعة املخرب ويقظته وقوة ابتكاره، وعمليـة                 
 توجيهات تكتيكيـة لعمليـات      إىلالتخريب تبدأ من خطة عامة توضع يف مستوى استراتيجي مث تنقسم            

 .فردية

حتياجات العسكرية كمـا جيـب أن       وتعد خطة التخريب يف مراكز الرياسة على أساس املطالب واال         
 . أدق العمليات التفصيلية للمخابراتإىلتستند 
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ويف هذه اخلطة تقدر وتقيم كل إمكانيات العدو اليت ميكن القيام بتخريبها وإتالفها وتتضـمن هـذه                 
يـة  اإلمكانيات املواد اخلام وموارد القوة للصناعات والقوات العسكرية واألغذية وموارد امليـاه االحتياط            

 .وخطوط املواصالت ووسائل النقل

وتوجـه عمليـات    ) االكتشاف العـام  (وميكن احلصول على املعلومات اخلاصية هبذه كلها بواسطة         
 حتديد األمهية العسكرية واالقتصادية للمناطق الصناعية يف بالد العدو وحتديد أماكن            إىلاالستكشاف هذه   

أي العمليات اليت توجه    ) االكتشاف اخلاص ( هذا عمليات     وتبدأ بعد  .املصانع املختلفة داخل هذه املناطق    
 .للحصول على املعلومات الالزمة للعمليات الفنية التكتيكية للتخريب

تخريب أن يقدر منذ البداية املدى الذي جيـب أن تصـل إليـه عمليـات     الوجيب عند إعداد خطة   
 أن يضع األفراد الذين يعـدون       التخريب، وجيب أن تعد هذه اخلطوط على أسس بعيدة املدى، كما جيب           

 له خطره يف مرحلة إعادة الـتعمري        كبرياً تأثرياًخطط التخريب هذه يف أذهاهنم أن للعمليات غري احملدودة          
 هذه املناطق اخلربة،    إىل يف عمليات قواهتم نفسها أثناء احلرب عندما تصل          أيضاًبعد احلرب، بل وهلا أثرها      

 بعملية ختريب على نطاق واسع يف مناطق يتوقع أن حيتلها بعـد وقـت               والقائد العسكري احملنك ال يقوم    
 هذه املناطق املخربة أن تـدمري اجلسـور وختريـب خطـوط             إىلقصري، ذلك ألنه رمبا جيد عندما يصل        

 .عطل تقدمه أو تقهقره أكثر مما تعطل عمليات العدوتاملواصالت 

لنطاق ضد وارسو عاصمة بولندا، بالرغم أنه       وقد أمر هتلر يف غمرة غضبه الذي أعماه بتدمري واسع ا          
 من أن املدينة ستسقط يف أيدي قواته بعد أيام قليلة، وقد ثبت أن هذا التدمري الذي قـام بـه                     واثقاًكان  

 على قواته، وعند إعداد خطة      عبئاً من أن تكون عونا هلتلر كانت        بدالًاألملان كان خسارة هلم وأن وارسو       
 الصورة اليت كانـت     إىل كل هدف على حده، أي يف صورة أقرب ما تكون            إىلالتخريب جيب أن ينظر     

 أغراضها وأهدافها، ويتم اختيار الغرض ونعين به املنطقة أو املصنع أو املنشأة             إىلتنظر فيها القوات اجلوية     
ملفـات  (اليت تعد العدة لتخريبها من البداية، وتوضع كل املعلومات اخلاصة هبا يف ملفات يقـال هلـا                  

وحيتوي كل ملف على التعليمات احلربية، كما حيتوي على اخلرائط وتقارير املخابرات اخلاصة             ) ألغراضا
وكذا التقريرات اخلاصة بترتيبات الوقاية واألمـن يف        ) الغرض(وتقدير القيمة الصناعية أو االقتصادية هلذا       

 .التفصيلذلك الغرض على أن تكون هذه املعلومات يف غاية الدقة وأن تكون كاملة 
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 على كل تقديرات املوقف وعلى درجة األمهية اليت للغرض وعلـى أمهيتـه              أيضاًكما حيتوي امللف    
على أمهيته لالقتصاد القـومي يف أرض       والنسبية حنو عمليات الفرد نفسه، فضال عن أمهيته بالنسبة للعدو           

 .العدو

 

 تنظيم منظمات التخريب

رية واحدة من األنواع الثالثة الرئيسية اليت تتطلب خاليا         وتعد أعمال التخريب بالنسبة للحركات الس     
 أحيانـاً ، وتسمى أعمال التخريب     )الدعاية(و) املخابرات(وأطقماً خاصة ملزاولتها، والنوعان اآلخران مها       

 ملسرح أو ميدان    تبعاًوتنظم يف مجاعات للمناطق واألقسام والنواحي، وتتوىل كل مجاعة          ) أعمال اخلاليا (
فيذ أعمال التخريب بواسطة أفراد من املواطنني، والعادة أن تعد خاليا خاصة لتلقى املواد الـيت                عملها تن 

 داخل الدولة، وتنظم هذه اخلاليا يف األسلوب نفسه أي يف مناطق، وتتوىل اخللية اخلاصة بكـل                 إىلهترب  
ال والتوزيع للمـواد    منطقة حل كل مشكالت متوينها بنفسها، وهي اليت تتوىل األعمال اخلاصة باالستقب           

 .والعتاد يف داخل منطقة عملها

وتتوىل منظمات التخريب عادة صيانة وسائل النقل اليت تستخدمها، كما أن هلا وسائل املواصـالت               
اخلاصة هبا، وتتكون وسائل النقل من القوارب السريعة والغواصات والطائرات الصغرية، وتستخدم هـذه              

اليت متكنها من إنزال األفراد باملظالت وراء        ، كما أن هلا الطائرات الكبرية      أراضي العدو  إىلإلنزال األفراد   
خطوط العدو، ويف أوائل أيام احلرب العاملية الثانية كانت منظمات التخريب تعتمـد علـى األسـاطيل                 

 على  كلياً اعتماداًالبحرية واجلوية للدول إلمدادها بوسائل النقل، ولكن عندما اتضح عدم إمكان االعتماد             
 . البحرية أو اجلوية حصلت منظمات التخريب على وسائل النقل اخلاصة هباسواًءالقوات النظامية 

وتتكون شبكات املواصالت من الرسل وعمال الالسلكي وغري هذا من أفراد ووسائل املواصالت اليت              
 منظمـة   صالت يف مركز رئاسة أعمال التخريب هـو عضـو         اتستخدم يف أعمال املخابرات، وقسم املو     

 وذلـك لضـمان     - نقط املواصالت التحويلية يف مسرح العمليـات       - وتعمل بالتعاون معه     ،التخريب
 .استمرار االتصال بني خمتلف اجلماعات داخل منطقة عمل املنظمة



 

 ٢٦٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ومع هذا هناك وسـائل أخـرى تسـتخدم    ،ويف عمليات التخريب يعد الراديو خري وسيلة لالتصال      
 .ل الرسائل بوسائل غري مباشرةلضمان االتصال الشخصي ولنق

 

 التنظيم واملعرفة اخلارجية والتوجيه

 أو عنـدما    ،عندما تستخدم أعمال التخريب على نطاق واسع، أو عندما تصحب بصـدام مسـلح             
تستخدم يف احلرب الباردة، يستحيل أن تكون منظمات التخريب مستقلة يف عملها أو أن تكون مسؤولة                

لو تكونت وشكلت من مواطين الدولة اليت سيشن اهلجوم عليها، ألنه           و وحدها عن حل مشكالهتا، حىت    
 .ال ميكن أن تعيش هذه املنظمات لو تركت لنفسها

 املادية  اخلارج وللمعاونة ظم وأن متون من     ن فمن الضروري أن ت    مؤثراًولكي يكون عمل هذه املنظمات      
، بعد التوجيه يعد االتصـال      أيضاًن  ضرورياً أمهيتها احلامسة، ولكن التوجيه السياسي والتوجيه الدبلوماسي      

بني كل منظمات مجاعات التخريب يف امليدان وكذلك إمدادها حباجاهتا مـن إمـدادات وأدوات، بـل                 
 .ضرورياًوإمدادها بالتوجيهات السياسية واالستراتيجية واإلرشادات التكتيكية أمراً 

لنفسية، وهي كأعمال املخابرات تتطلـب       من أسلحة احلرب ا    رئيسياً سالحاًوعمليات التخريب تعد    
 على املعلومات اليت توفرهـا      أساساًحتضريات عسكرية واقتصادية وفنية، وسيكلوجية، وتعتمد يف خطتها         

 . ما يقوم بتنفيذها عمالء من رعايا الدولة نفسها اليت تتم فيها احلوادثوغالباًأجهزة املخابرات اإلجيابية 

لوقائية بإجراء االحتياطات املضادة عن طريق تأمني املنشآت واملصـاحل          من أجل هذا تقوم املخابرات ا     
 يعملون فيه، وهـذا     نواملرافق احليوية، وذلك بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام العمل وطبيعته واألفراد الذي           

 .ما يسمى مبشروع األمن

 مجيـع أشـكاهلا      مقاومة األعمال التخريبية يف    إىلعلى أن أسلوب مقاومة التخريب جيب أن يهدف         
وصورها، مادية أو معنوية مباشرة أو غري مباشرة، وتعتمد مقاومة التخريـب علـى الدراسـة العلميـة                

 : تعتمد على العناصر اآلتيةوعموماًالحتماالت التخريب واألماكن املعرضة له، 
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 .اعتماد الدراسة واملعرفة يف توجيه األعمال التنفيذية )١
وولـف  (ضية العميل اإلسرائيلي    قياته، ومن األمثلة يف هذا اجملال       اعتقال املخرب قبل أن يبدأ عمل      )٢

 :الذي كلفته املخابرات اإلسرائيلية مبا يلي) جانج لوتز
 .مجع معومات عن اجملهود احلريب ) أ 
مجع معلومات عن اخلرباء األجانب الذين يعملون يف تطوير اجملهود احلريب بغرض مباشرة              )ب 

عمال التدمري واالغتيال وكذلك مباشـرة تعليمـات        عمليات التخريب املادي والقيام بأ    
 إىل خطابات التهديد هلم وتوزيع املنشورات املعادية اليت هتدف          إرسالالتخريب املعنوي ب  

التفرقة واالنقسام، ومن ذلك يتضح يف هذه احلالة أنه ال ميكن أن نفـرق بـني مقاومـة                  
 .التجسس ومقاومة التخريب

 

 أمهية اختيار األفراد

اجلاسوسية مثلها مثل أعمال املخابرات، تنجح أو تفشل بسبب أفرادها العاملني فيها، والواقع             ومنظمة  
أن مسألة األفراد أكثر أمهية يف عمليات التخريب عنه يف اجلاسوسية نتيجة تعقد طبيعة هذه العمليـات،                 

وسية، وهلذا فـإن    ا يستخدمون يف عملية اجلاس    مم استخدام أفراد بعدد أكرب      إىلوبسبب حقيقة احتياجها    
 .منظمات التخريب تثري عادة أعقد مشاكل األفراد يف خدمة املخابرات

 لطبيعة األعمال اليت ينتظر قيامهم هبا، وجتمع هذه املنظمات بـني            تبعاًوتنظيم عضوية هذه املنظمات     
 األسـلحة   أولئك الذي يتولون اإلدارة والذين يتولون التخطيط وبني العمالء والرسل واملرشدين ومعلمي           

  .واألخصائيني

 العديد من الفنيني، أي من عمال الالسـلكي والطيـارين والبحـريني      أيضاًكما يوجد بني أعضائها     
ورجال اإلشارة وغريهم، ومع أن كل فرد يعني لعمل خاص، فمن الضروري أن يعرف أشياء من أعمال                 

ا، ومن النادر أن جند من مجاعـات         على تنسيق عمله مع أعمال اجملموعة كله       قادراًاآلخرين، وأن يكون    
 أشبه ما يكون باجلداول املنظمة اليت توضح اختصاصـات          حتديداً لألعمال، أي    حتديداًالتخريب بامليدان   
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كل فرد، وقد جيد الفرد الذي خيرج لعمله وهو فرد عادي نفسه فجأة وقد أضحى يتـوىل القيـادة، أو                    
 . يعمل يف مزج الفرقعات أو بث األلغامألنسري  للعمل على جهاز راديو ارسليضطر أخصائي عادي 

هو صورة مـن    ) املخرب الكامل (أي  ) املخرب املثايل (فإن  ) اجلاسوس املثايل ( ويف جمال احلديث عن     
حمض اخليال، ومع هذا فإن كل منظمات التخريب تعمل الختيار أفراد تتوافر هلم صفات خاصة وتعدهم                

 .لواهناللقيام باملهام على اختالف صورها وأ

 هؤالء األفراد الذي يرسـلون      إىلوقد يتراود يف ذهن الكثري بعض التساؤالت وذلك حينما ينظرون           
 احلد الذي جيعل أعمـال التـدمري        إىلللقيام بأعمال التدمري، هل هم أشخاص غري متزين القوى العقلية           

 مـن املعتـوهني     هل هم من طبقات اجلماهري ؟ أو هل هـم         ! والتخريب غريزة تتملك كل مشاعرهم ؟     
 احلمقى الذين يتجهون للشر والعنف بدوافع داخلية تكمن يف أعماقهم ؟

أسئلة كثرية ميكن أن ختطر لنا، ولكن الواقع أن التاريخ حيدثنا بأن معظم الذين يقومون بأكرب أعمال                 
ان األملـاين   التخريب واإلتالف كانوا يتمتعون مبكانة طيبة يف اجملتمع، وكان هلم ماضيهم احلسن، فلقد ك             

من النبالء األملان   ) فرانز فون رينتلن  ( الكابنت   ١٩١٦الذي توىل أعمال التخريب يف الواليات املتحدة سنة         
القدامى، وارتبط تاريخ أسرته بتاريخ الرايخ، وكان أهم املخربني اإليطاليني يف احلرب العاملية الثانية ضابط               

جنليزية يف قارب صغري يصري أسفل سطح املـاء فيهـاجم            داخل املوانئ اإل   إىلحبري إيطايل كان يتسرب     
 )يورجياس (إىلنسبه  البوراج وسفن النقل الكبرية وخيرهبا وحده، وكان هذا الضابط البحري أمرياً ينتمي             

سـيمون  (من أحفاد امللكة فكتوريا، وكان أكفأ معاونيه        ) لورد لويس مونتباتن  (وكان قائد الكوماندوز    
، ١٤٨٥اليت أسسـت دوقيتـه سـنة        ) لوفات(اللورد اخلامس عشر للوردية     ) كرستوفر جوزيف فرازار  

وراء كل أعمال التخريـب الـيت       ) العقل املدبر (وارتبطت أسرته منذ تلك السنة بتاريخ بريطانيا، وكان         
 .البارون الثالث لبارونية روتشيلد) ناشنيال مريفكتور(تولتها بريطانيا 

ذي كان رئيس العمليات يف اخلدمة السرية للجنرال دجيول أثناء           ال )ميكشه(ويف هذا يقول الكولونيل     
 كل املعرفة الفنية املطلوبة هي يف الواقـع         ألنأهنا ليست مسألة القدرة العسكرية،      ”: احلرب العاملية الثانية  
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عمال التخريب  هارة سياسية، وإن الذين يقومون بأ     ، إن األمر يتطلب غريزة سيكلوجية مع م       نسبياًصغرية  
 .“سائل العسكرية، على أن تتوافر هلم املهارة يف زعامة اجلماهرينون عادة أقل مهارة يف امليكو

جيب أن يكونوا قد    ” :وقد أضاف ميكشه يف حديث عن أولئك الذين يتولون أعمال التخريب بقوله           
فر  لتـوا  تبعـاً نشؤوا يف صفوف مجاهري الشعب وأن يكونوا معتادين على احلياة البسيطة، ويسـتطيعون              

الصفات اليت متيزهم يف أعني زمالئهم أن حيصلوا على ثقة هؤالء الزمالء الـذين يتبعـوهنم، إن أحسـن                   
تدريب لزعماء وقادة حرب العصابات أو مبعىن آخر لقيادة أطقم ومجاعات التخريب، هو التعود علـى                

 .“احلياة القاسية

 

 صفات املخرب

 وحيـداً  عاتقه طلبات كثرية وعليه أن يعمل        إن صفات املخرب تشابه صفات اجلواسيس، تلقى على       
داخل أرض العدو إذا حدث أي خطأ فال تتوفر له أي مساعدة وعليه االعتماد على مصـادره اخلاصـة                   

هي التخصص، الشجاعة، الصالبة، الذكاء، ضـبط       : للتغلب على مجيع مشاكله وأهم صفاته الشخصية      
 . اجلاسوس املخرب صفاتانظر بأعمال تافهة، ه القبول بالقيامكناحملترف ال مي واملخرب .النفس
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 أمن األفراد
 

 :تعريف

 للحيلولـة دون    سرياً الذين يزاولون نشاطاً     األفراد والترتيبات اليت تتخذ حيال      جراءاتهو جمموعة اإل  
 .وصول العدو إليهم وألسرارهم

 

 أهدافه

 .امنع املخابرات املضادة واألجنبية من جتنيد أفراد داخل صفوف تنظيمن )١
عمل نظام دقيق الختيار األفراد الذين يعملون يف األماكن احلساسة وهذا يتطلب التأكد الكامـل                )٢

وهل يكـب   ( االلتزام والبعد عن الثرثرة      إىلمن الوالء الكامل والتقيد التام بالنظام الداخلي إضافة         
 .)الناس على وجوههم إال حصائد ألسنتهم

املضادة ملعرفة كيفية مواجهتها وملنع توريد أي فرد للعمل         توعية األفراد بطرق ووسائل املخابرات       )٣
لصاحل هذه اجلهات، وتتم هذه التوعية عن طريق التفتيشات األمنية وإصدار التعليمات واألوامـر              

 . اجلزاءات واحلوافز من أجل أن يبقى كل فرد حمصناً ال خيترقإىلاألمنية إضافة 
يؤثر ويتأثر، وعليـه جيـب أن ال        ) إنسان حساس ( الفرد   ألنمحاية األفراد من املؤثرات املعنوية،       )٤

 .تكون هناك مؤثرات داخلية وخارجية
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 وسائل احلصول على املعلومات من األفراد

 . أي إجياد نقاط ضعفه مث السيطرة عليه١)توريطه، تعذيبه، جتنيده: (مبعرفته: أوالً
 :بدون معرفته وبالطرق التالية: ثانياً
 .عن طريق اإلثارة )١
 .)اليت يف حوزة اهلدف( طريق السرقة عن )٢
 .)أدوات للسمع(أي استراق السمع بواسطة األذن أو بواسطة اآلالت : عن طريق التسمع )٣
 .التخدير وأخذ ما يلزم )٤

 

  أمن األفرادإجراءات

 :ويتم عرب املراحل التالية

 :وتتم باخلطوات التالية) مرحلة التجنيد(املرحلة السرية : أوالً

 وهي مرحلـة أوليـة      ةحيث يتم املطابقة بني اهلدف واملواصفات املطلوبة واحملدد       ) التنشني(الفرز   )١
هل يصلح أم ال ؟ وملاذا ؟ والبد لإلجابة علـى السـؤال مـن    :  بشكل سؤالأولياً حكماًتعطي  

معلومات بدائية عن اهلدف، دون تعارف مباشر عن اهلدف من خـالل مالحظـة نشـاطاته يف                 
 أن إمكانية اختـراق املنظمـات       إىلهرات وغري ذلك، مع االنتباه الشديد       املنظمات النقابية واملظا  

 ما اخترق اجلواسيس التنظيمـات مـن        وكثرياً من قبل السلطات     جداًالنقابية واجلماهريية سهلة    
 .خالل املظاهرات والنشاط النقايب امللحوظ

 : فوائده....التشجيع على األسئلة

                                           
وحىت ال يتعرض املسلم إىل حمارم اهللا ومساخطه بأدىن الشبه جيـب            . وتعذيب اإلنسان واحليوان حمرم يف االسالم     .  جيب االنتباه إىل أن الغاية ال تربر الوسيلة         1

 .فاألمر مرده إىل القرآن والسنة وليس إىل العواطف واألهواء.  هذه األمور وغريها إىل عامل معروف بالورع والتقوىالرجوع يف
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 .زرع الثقة عند األفراد ) أ 
 . النفس من سوء الفهمإزالة ما يف )ب 
 .معرفة خلفية السؤال ومن الذي أوحى به من األشخاص اآلخرين )ج 
 .معرفة املتميز يف نشاطه وفكره ) د 
 .معرفة القناعات هل هي باقية أم تغريت ) ه 

التحري يف الوالء واملقدرة على تنفيذ املطلوب وكونه مأموناً، أي عدم وجود نقـاط ضـعف أو        )٢
 :مهاسيطرة، ويتم التأكد من نقطتني 

مثال ذلك شخص كان له عالقة بتنظيم       ) خلوه من نقاط سيطرة أو ضعف     (معرفة ماضيه    ) أ 
معني سابق، ولسبب غري معروف ترك التنظيم والسبب معروف عند بعض األشخاص أو             

 االختالس أو سلوك شاذ أو غري ذلك، فمثل هذا املاضي           مثالًعند السلطة وليكن السبب     
ضعف هذه والسيطرة على هذا الشخص مقابـل عـدم          ميكن العدو من استغالل نقطة ال     

 .خر للعمل لصاحل العدو وصاحله الشخصيسالكشف عن سره، وبالتايل تسريه حبيث ي
وهنا يتوفر عنصر احلذر خاصة لألشخاص املكشوفني يف تبنـيهم          : معرفة قناعاته السياسية   )ب 

 مـن   خلط معني، فقد يكون طرح اهلدف لقناعة سياسية جمرد مسـايرة لـك للـتمكن              
 .االندساس واالختراق

 خالياًآخذين بعني االعتبار سلوكه الشخصي واحنرافاته السابقة ومدى تكرارها وبكونه           : االختيار )٣
 مرحلة تبدأ بدراسة سلوكه القدمي      ة وال تعين االنضمام مباشرة بل هي      من نقاط الضعف والسيطر   

 . التحري عنهوتقوميه وال يدخل يف مرحلة االختيار إال بعد النجاح يف مرحلة
أن يكلف مبهام صغرية أو كبرية ولكنها بسيطة أو ومهية، وتكون االختبارات نفسـية              : االختبار )٤

باالستجواب أو االستدراج، ومهية، جسدية، ذهنية، مثل نقل رسائل أو مجع معلومات، أو نقـل               
 . إخل...سالح بطريقة سرية مروراً باجلسور أو حواجز التفتيش

 . وتستمر حىت بعد جتنيده:املراقبة املستمرة )٥
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 :وتتم باخلطوات التالية: املرحلة العلنية: ثانياً

أي إعطاء الشخص فكرة عن املهمة اليت سيكلف هبا، كما يتعرف الشخص على حجـم     : التلقني )١
 . إخل..املخاطر اليت سيتعرض هلا كشخص

 . أمين وعسكري– عملي –نظري : التدريب والتكوين )٢
 .املراقبة املستمرة )٣
 :حتضري الفرد ملمارسة العمل اجلهادي وعليه جيب إجراء ما يلي: هيلالتأ )٤

يكلف الفرد بتعبئة ذاتية تشمل جمموعة أسئلة هتتم حبياته املاضية قبل دخوله التنظيم وبعدها               ) أ 
 .يتم التأكد من صحة ما ورد هبا

خلي حىت  يزود الفرد بالئحة العقوبات واجلزاءات وقانون العقوبات يف التنظيم والنظام الدا           )ب 
يستطيع التعرف على اجلانب القانوين الذي يعترب أساس جوهري، وبعدها يـتم حتديـد              

 .العالقة بني الفرد والتنظيم وكيفية تعامله مع األسرار
 املراقبة تكون دقيقة للفرد خالل ممارسته للعمل هبدف التعرف إذا ما كان الفرد يعاين من                إجراءات )٥

 .نقاط ضعف والتخلص من هذه النقاط
 : حسب املهمة وطبيعتها وتكونإجراءات ما بعد النشاط وهي إجراءات )٦

 .تعهد ) أ 
 . تقييدإجراءات )ب 
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  اإلرشادات وتشمل املُجِند واجملَند-تعليمات أمن األفراد 

التعامل باالسم املناسب يف املكان املناسب وعدم كشف األمساء احلقيقيـة واالكتفـاء باألمسـاء                )١
 .)الكنية(احلركية 

املسكرات واملخدرات واملنبهات بأنواعها، وتذكر أهنا نقاط ضعف وجرمية حياسـب           عدم تعاطي    )٢
 ١.عليها قانون العقوبات التنظيمي، وألهنا نقاط ضعف يف رجل األمن

تعويد النفس على عدم االستجابة لإلثارة، فال تستفز مهما كانت األحوال حىت ال تكشف عـن                 )٣
 .نفسك

 .ادية للغريعدم التدخل يف احلوادث اليومية والع )٤
 .عدم إظهار العداء ألحد، وحماولة كسب أكرب عدد من األصدقاء )٥
 . أن من كثر لغطه كثر غلطهدائماًعدم الثرثرة واإلكثار من الكالم دون فائدة وتذكر  )٦
 .احملافظة على التصرفات الشخصية ضمن حدود األدب واملنطق )٧
اسـتعينوا  : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم     حديث القائد رسول     دائماًمراعاة السرية يف الكالم وتذكر       )٨

 .)على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان
 .عدم نشر وترديد الشائعات )٩
التائب مـن الـذنب   (االعتراف باألخطاء والتبليغ عنها مباشرة وتذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم           )١٠

 . واالعتراف باخلطأ فضيلة.)كمن ال ذنب له
 .املشبوهةالتبليغ عن املراقبة وحماوالت التقرب  )١١
االستغناء وعدم التعود على الروتني اليومي أثناء ممارسة النشاط السري، كتغيري طريق الوصـول               )١٢

 .ومواعيد الدخول واخلروج أو التعود على اجللوس يف مقهى أو مطعم معني يف أوقات حمدودة
 .عدم التكلم بصوت مرتفع وتذكر أن الصوت املرتفع لرجل األمن مبثابة عورة له )١٣
 .لتكلم باملوضوعات اخلاصة بعملك أمام أصدقائك أو أقاربكعدم ا )١٤

                                           
وجرمية حياسب عليها قانون العقوبات التنظيمي بل ألهنا وقبل كل شئ حمرمة             عدم تعاطي املسكرات واملخدرات ليس فقط ألهنا نقطة ضعف يف رجل األمن            1

 .كبائرشرعاً ومن ال
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وإذا ) يعترف بكل ما عنـده    (راعي مبدأ املعرفة على قدر احلاجة، حبيث إذا اعترف أحد األفراد             )١٥
كان ما عنده حمدود فسيكون اخلطر حمدوداً، كذلك إذا كان يعرف كل شي فسوف يكشف كل                

 . ثقة، بل هي أن أعرف ما يلزمين فقط وليس أكثر أو عدميء، فقضية املعرفة ليست قضية ثقةش
احترس من أولئك الذين يسايرونك من أن خيدعوك لغرض احلصول على معلومات، وعليك إجياد               )١٦

 .لكل حترك مهما كان لتخفي حقيقة وضعك السري) قصة علنية مناسبة(ساتر مناسب 
ات ليست حمدودة بل تتوقـف  إجراء اختبارات كشف املراقبة عند أداء كل مهمة، وهذه االختبار        )١٧

على الزمان واملكان، والقدرة على االبتداع وسنأخذها بشيء من التفصيل يف موضوع املراقبة إن              
 .شاء اهللا

 تنظر أمام ثكنة    طويالًاالبتعاد عن املمنوعات األمنية فال تصور يف مكان ممنوع التصوير، وال تقف              )١٨
 . إخل...عسكرية

اجد هبا األمن املضاد فال جتري مقابلة يف مقهى يكثر به املخـربين أو              االبتعاد عن األماكن اليت يتو     )١٩
 .مكان جيتمع فيه املهربني

عند تركك املكتب احبث يف جيوبك عن أي مواد أو أوراق سرية واتركها يف مكـان أمـني يف                    )٢٠
 .املكتب

 أيدي  ال تكتب أمساء حقيقية يف مفكرتك وحاول استخدام التشفري يف املفكرة حىت ولو وقعت يف               )٢١
 .األمن املضاد ال تضر
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 أمن املنشآت
 

مرتل، مركز قيادة، غرفة عمليات، مصـنع       : هي عبارة عن أي مبىن يتم بداخله عملٌ سري        : املنشأة
 . إخل...أسلحة، سفارة،

 : من وجهني أساسينيأمنياًوتتكون املنشأة 

 ..زاناتاحلائط الذي حييط بالعمارة، غرف العمارة، املدخل واخل: مثالً: املبىن )١
 . إخل...احلارس، الزائر، العاملني، املسؤول الكبري يف املبىن: مثالً: األفراد )٢

 

 والتدابري اليت تتخذ على املنشآت من خالل العاملني واملتـرددين           جراءاتهي جمموعة اإل  : أمن املنشأة 
 . اختراق زمين طويل أو ختريب-عليها، من أجل العمليات املضادة 

 

 املنشأةاألخطار اليت هتدد 

 : ويكون- التخريب – رجال اجملموعات اخلاصة ) أ 
 .ويقصد به إحداث أضرار مادية باملنشأة بطرق عديدة: ختريب مادي )١
وتعين تدمري مدبر للمنشأة أو تعطيل لإلنتاج       ) SABOTAGE(ختريب بواسطة السوبوتاج     )٢

 أو عميـل    يقوم به العمال انتقاماً من صاحب العمل أو عمل خترييب يقوم به أحد املدنيني             
من عمالء العدو إلعاقة جمهود املنشأة االقتصادية أو الدفاعية أو األمنيـة مث تطـور هـذا     

 ما مسي بالطابور اخلامس يف احلرب األهلية األسـبانية وتطـورت لتشـمل              إىلاملصطلح  
 .التخريب بكافة وسائله
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 .)النسف(ختريب بواسطة املتفجرات  )٣
 . مواد سامة أو ضارة للمواد الغذائيةإدخال: التخريب بالطرق الكيماوية مثل )٤
 .التخريب االقتصادي )٥
 .التخريب بواسطة احلرائق )٦
 .التخريب بواسطة التقنيات )٧

ويقصد به التأثري على الروح املعنوية بإصدار إشاعات ومناشري ومحالت حتـريض            : ختريب معنوي  )ب 
 :وإذاعات موجهة عن طريق

 .بواسطة اجلواسيس وعمالء العدو )١
الوطنية أو التنظيمية، وذلك بتحريض واسع للجماهري هبدف فقـد الثقـة            بواسطة اخليانة    )٢

 .باستخدام كافة الوسائل
 .بواسطة األعداء الداخليني واملنافسني غري الشرفاء )٣

 :وهو حصول العدو على املعلومات بإحدى الطرق التالية: التجسس )ج 
 .التجنيد )١
 .التسلل )٢
 .دس أحد أفراده يف التنظيم) االختراق(االقتحام  )٣
 .التصوير )٤

 

 ترتيبات أمن املنشأة

 :قواعد أساسية: أوالً
حتديد الغرض الذي أقيمت من أجله املنشأة وعمل ساتر مناسب يتفق مع الظـروف واملنطقـة                 )١

 .وطبيعة العمل وحتديد نوعية املترددين عليه وعددهم وأمسائهم بدقة
 :اعتبار املكان يف الضواحي لالعتبارات التالية )٢

 .لةمنع الرؤيا املتباد ) أ 
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 .سهولة احلراسة )ب 
 .كشف املراقبات )ج 
 .سهولة التحري عن الوسط ) د 
ضرورة وجود سواتر طبيعية حول املبىن كالشجر وتأمني اإلنارة بينهما للكشف عـن أي               ) ه 

 عن جتمعات األمن وأن يكون قـابالً        بعيداًحترك وضرورة تأمني أكثر من باب للطوارئ        
 .للتنفيذ وسهل الوصول إليه

 : مع إقامة حراسة دائمة على أن يتمتع رجل األمن مبا يليتعيني ضابط أمن للمبىن )٣
 .مأمون وموايل ) أ 
 .صادق وحسن السمعة )ب 
 .يتمتع بلياقة بدنية وصحة جيدة )ج 
 .يتمتع بالفطنة والذكاء وسرعة البديهة ) د 
 . عن أمن املبىن بصفة مباشرةمسؤوالًويكون ضابط األمن  ) ه 

 
 :تعليمات احلراسة اخلارجية: ثانياً
 . أمن األفرادإجراءات وقائماً على جيداًراسة اختياراً اختيار أفراد احل )١
 .إقامة حتريات دائمة عن رجال احلراسات أو رجال األمن )٢
 .حتديد واجباهتم باألوامر والتعليمات املستدمية )٣
 .وضع سجالت للدخول واخلروج واحلوادث )٤
 .فتهمنح تصاريح دخول لكل العاملني وعدم إدخال أي منهم بدون تصريح مهما كانت ص )٥
 .منح تصارح للزيارة إن كانت مسموحة ووضع نظام لطرق استقبال الزوار )٦
إنشاء سجل األمن تسجل فيه مالحظات حول تطبيق نظام األمن املوضوع وتسجل فيه أخطـاء                )٧

 .األمن اليت حدثت لتحديد سرية املكان كل فترة
 .حتديد هل احلراسة مشكوفة أم خمفية )٨
 .حتديد أماكن التجول )٩



 

 ٢٧٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :ليمات األمن الداخليةتع: ثالثاً
 :األمن الداخلي )١

 .أمن الساتر ) أ 
 .)حسب نظام معني(حتديد الدخول واخلروج  )ب 
 .حتديد مواعيد العمل العلين )ج 
 .حتديد مواعيد العمل السري ) د 
 .حرق األوراق املستخدمة يف العمل ) ه 
 .)داخلية وخارجية(التفتيش الدائم على احلراسات  ) و 

 :تعليمات احلريق )٢
يق، فيدرب بعضهم على إطفاء احلريق، وأن جييد القائم باحلراسـة           إقامة نظام إلطفاء احلر    ) أ 

 .عملية إطفاء احلريق
يات اإلطفاء حسب األمهية، وخاصة الوثائق واملعلومـات واألدوات السـرية           وحتديد أول  )ب 

 .املوجودة
 .حتديد رجال اإلطفاء وواجب كل منهم )ج 
 . عند حدوث احلريقجراءاتحتديد اإل ) د 

 :لوحة األمن املستدمية )٣
ي عبارة عن لوحة مغلقة توضع فيها مفاتيح املكان، وتعليمات احلريق وأرقام تلفونات الطوارئ  وه

وصندوق اإلسعافات األولية، وتوضع يف مكان يعرفه ضابط األمن فقط وال جيوز أن يعرف مكاهنا    
 . األمنية ألي مبىن حسب أمهيته السريةجراءاتغريه إال عند الضرورة، وجتري اإل
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 نشأة حسب األمهيةتصنيف امل

 هي املنشأة اليت إذا تعرضت لتخريب حتدث ضرراً خطرياً على التنظيم مثـل مراكـز                ):أ(درجة   )١
 .املعلومات السرية

 معسـكر، موقـع     .. وهي املنشأة اليت إذا تعرضت لتخريب حتدث ضرراً جزئيـاً          ):ب(درجة   )٢
 . إخل..عسكري

ضرراً ولكن على مستوى قسم معـني        وهي املنشأة اليت إذا تعرضت لتخريب حتدث         ):ج(درجة   )٣
 . إخل...مثل خمزن أسلحة

 

  األمنية على املنشأةجراءاتاإل

 نظام احلراسات: أوالً

 :أفراد )١
 .ملعرفة مدى استعداده العقلي ملواجهة أي طارئ: اختبار عقلي ) أ 
 .أحياناًملعرفة األمور اليت تدور حوله ورمبا تتخذ شكل التمويه : اختبار ثقايف )ب 
 .ملعرفة قدرته ولياقته البدنية على اختاذ اإلجراء الالزم عند حدوث طارئ: اختبار طيب )ج 
عند التحري عن ماضي، حاضر، مستقبل الفرد للتأكد من عدم جتنيـده            : الة واألمانة ااملو ) د 

 .لألمن املضاد
 .أن يكون عنده حس أمين ملعرفة الوسائل اليت قد يتخذها األمن املضاد ) ه 

 :تقنيات )٢
 .ةاألقفال ذات شفرة معين ) أ 
 .الزوايا امليتة، تسليط ضوء قوي على الشاشة: الكامريات التلفزيونية )ب 
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مراقبـة   (.أشعة ليزر واألشعة حتت احلمراء، مرسل لألشعة ومسـتقبل        : احلواجز الضوئية  )ج 
املرور يف مسار األشعة حيجبه عن جهاز االستقبال ونقاط ضعفها يف حساسيتها            ): اإلنذار

ت والطيور يف مسار الشعاع يعطي إشارات كاذبة كما         للضباب والغبار أو مرور احليوانا    
أن هناك مناظري خاصة ميكن من خالهلا رؤية األشعة وبالتايل املرور من فـوق أو حتـت                 

 .األشعة والتسلل دون إحداث إنذارات
احلاجز الكهربائي مانع من األسالك املعدنيـة       : أجهزة إنذار على االقتراب وعلى اللمس      ) د 

ك شائكة للخداع والتمويه وتكون موصلة بتيار كهربائي ذو فولتية           ما تكون أسال   وغالباً
 املنشـآت   إىلوتستخدم ملنع االختراق والتسـلل املعـادي        )  فولت فأكثر  ١٠٠٠(عالية  

 إخل، وتقوم بإتالف وحرق األنسجة      ...العسكرية السرية املهمة، حدود معسكر، منشآت     
ها أو يقترب منها مسافة تتناسب    احلية والعضالت، وخاصة عضالت القلب لكل من يلمس       

 تأيني اهلواء فيصبح موصالً للتيار      إىلمع قوة فولتية التيار حيث أن فرق اجلهاد العايل يؤدي           
 .) اجلدول انظر (. جسم اإلنسان يف عملية تفريغ كهربائي      إىلفتنقل الشرارة من األسالك     

 .املريض، املدمن، احلرارة، الرطوبة: ويزيد يف خطورة التأثري
  

 املسافة مقدار الفولتيةم
 سم ٧٠  كيلو فولت١٥أقل من ١
 سم ١٠٠ فولت  كيلو٣٥ – ٢١٥
 سم ١٥٠  كيلو فولت٣١١٠
 سم ٣٠٠  كيلو فولت٤٢٢٠
 سم ٥٠٠  كيلو فولت٥٠٠ – ٥٢٢٠

 ) فولت١٠٠٠= كيلو فولت (
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  اجتياز احلواجز الكهربائية عملياتطاقم

 . والكحولاللياقة البدنية وعدم اإلدمان )١
 .التدرب على اإلسعافات األولية وخاصة عملية التنفس االصطناعي )٢
جتهيزهم بتجهيزات خاصة مثل القفازات املطاطية العازلة، األحذية الطويلة املطاطيـة السـميكة              )٣

، أجهزة كشف الفولتية، أدوات ربط وقطـع األسـالك ذات           )مفروشات(العازلة، قطع مطاطية    
وربطها تسهيالً لنقلها معزولة باملطاط لكي ميكن قطع وربط األسالك          مقابض طويلة ميكن فصلها     

 .عن بعد كاف
كالبات خاصة تلقى على األسالك الكهربائية مث تربط أطرافها بأسالك يف قضيب وتدفن حتـت                )٤

 –األرض ليتم قطع السلك بعد ذلك وتستخدم هذه احلواجز الكهربائية على احلـدود اللبنانيـة                
 .اإلسرائيلية

 .ديو تفتحه وتضعه يف املنطقة فإذا انقطع البث يعين تواجد اجملال املغناطيسي الكهربائيالرا )٥
وهي عبارة عن أسالك شعرية تقل مساكتها عن مساكة شعر اإلنسان،           : األسالك اإللكترونية الدقيقة   )٦

 بالليل وتكون موصولة بكابالت مركبة على جداران قائمة حول          خصوصاًوبالتايل يصعب رؤيتها    
 انقطاع التيار   إىلنشأة املراد محايتها، ويسرى فيها تيار كهربائي ويؤدي قطع أحد هذه األسالك             امل

مما يسبب إنذار مركز املراقبة بوجود اختراق إال أهنا بدائية الحتمال كشفها وحتديدها أو إعطـاء                
ود إشارات كاذبة كاختراق حيوان أو غري ذلك، والعدو الصهيوين يستخدمها على طـول احلـد             

اللبنانية وحول بعض مستعمراته احلدودية ملراقبة تسلل الثوار وجتري صناعتها داخـل األراضـي              
 .)منخفضة السعر(للصناعات اإللكترونية ) ألتا(احملتلة من قبل شركة 

وتعمل بطريقة مالحظة التغريات احلرارية الضئيلة من حوهلا والناجتة عـن           : أجهزة إلتقاط احلرارة   )٧
 املنبعثة من جسم اإلنسان أو احملركات اآللية أو مبعىن آخر التقاط األشـعة حتـت                الطاقة احلرارية 

احلمراء اليت تنطلق من مجيع مصادر احلرارة، وتبث هذه األجهزة معلوماهتا بطريقة األرقام املنفصلة              
 ينتقل اإلنذار يف صورة إشعال ضوئي عند مركز املراقبة يدل على أن احلرارة على بعـد مـا                 مثالً
متر تتغري بقوة تالئم مرور إنسان أو آلية، ومن هذه األجهزة أجهـزة الرؤيـا       ) ٣٠(ول اجلهاز   ح

وال يؤثر عليها أي نوع مـن أنـواع   ) FORWORD LOOKING INFRA RED(باألشعة 
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ا تكشف حقول   هنالتمويه وتنتقل جواً على آالف األمتار تستطيع مالحظة التبدالت احلرارية كما أ           
ق درجة احلرارة للغم وجسم األرض، حيث أن األلغام أسرع يف اكتساب حرارة             األلغام بقياس فر  

 .األرض من الشمس
 .)GEOPHONES(أجهزة كشف الذبذبات واملوجات الصوتية  )٨
تكتشف وجود روائح وإفرازات عضوية يفرزها جسم اإلنسان وتنتشر         : أجهزة كشف كيماوي   )٩

 .يف اجلو بنسب ضئيلة وجيري إخفاؤها ومتويهها

 

 األسوار: ياًثان

 :ويراعى ما يلي

 . عن املبىن مترين على األقلبعيداًأن يكون السور  )١
 .أن يكون ارتفاع السور مخسة أمتار أو ثالثة أمتار على األقل مع كهربة السور من أعلى )٢
 .وضع أجهزة إنذار من األمام واخللف )٣
 .نقاط اختفاء ميتةالتقليل من عدد الفجوات واملداخل، حبيث تكون احلركة واضحة وال تكون  )٤
 .كوخ للحراسة عند السور أو خارجه جمهز بوسائل اتصال سريعة مع ضباط أمن املنشأة )٥

 

  نظام اإلنارة :ثالثاً

لالتصال، ومواعيد لإلضاءة واإلطفاء وتكـون األزرار       ) فيش( وال يكون هناك     سرياًجيب أن يكون    
يف مكان سري ال يعلمه غري ضابط األمن        ) الساعة الكهربائية (داخل الغرف وليس خارجها، كما تكون       
 .وحتديد مواعيد اإلضاءة واإلطفاء ضرورية
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 بطاقات الدخول: رابعاً

 مطايف احلرائق للحاالت الطارئة: خامساً

 اإلسعافات األولية: سادساً

 قسم مكافحة التجسس والشغب والتخريب لكشف أي مضاد يف املنشأة: سابعاً

 نشأةأمن األفراد داخل امل: ثامناً

 قسم أمن املعلومات ووسائل االتصال: تاسعاً
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 أمن التجمعات
 

 األمنيـة   جراءات األمنية له، واإل   جراءاتإن أي جتمع خيشى عليه من التخريب البد من أن تتخذ اإل           
اليت تتخذ حسب نوع التجمع هل هو جتمع دائم مثل املعسكرات العامة أو هو جتمع قصري األمد حمـدود                   

 .مع عام أو جتمع خاصاملدة، وهل التج

فإذا كان التجمع عام وقصري مثل جتمع صالة عيد أو اجلمعة أو حماضرة عامة، فإذا كان املراد محايـة                   
 : التاليةجراءاتشخص من االغتيال فإنه يف هذه احلالة تتخذ اإل

 .تشكيل جلنة أمنية، وحتديد مهمتها ومدهتا وصالحيتها )١
ام أم هتديد باالنتقام أم عدو خارجي، وإذا كانت الشخصية           هل هو النظ   مثالًحتديد نوعية العدو،     )٢

 .إسالمية فعدوها هو النظام احلاكم لبلده أو أي جهة معادية لإلسالم
 .سيارات الركوب يف املرافقة تكون ثالث متشاهبة يف كل شي ماعدا الرقم )٣
 .توثيق رجال املرافقة )٤
 .توثيق السائقني )٥
 .ن السيارات املتشاهبةيتم تسريب خرب ركوب الشخصية بواحدة م )٦
 .السيارات املرافقة األخرى خمتلفة ولكنها كلها ذات غطاء أسود للزجاج )٧
السيارات الثالث املتشاهبة تكون داخل كراج مغلق ممنوع الدخول إليه إال من قبل مسؤول أمـن                 )٨

 .مرافق الشخصية أو مسؤول أمن اجلماعة
 .ةساع) ٢٤( حتت احلراسة مدة دائماًالسيارات الثالث  )٩
تركب الشخصية واحدة من السيارات املتشاهبة وتنطلق السيارة ويكون الفاصل الزمين ثانيتني بني              )١٠

 إىل ١٠(كل سيارة، وحتدد السرعة واملسافة بني كل سيارة، ويفضل املسافة بني كل سيارة مـن                
 .متر يف األحوال العادية) ١٥
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عرفها إال الشخصية نفسـها وذلـك       تركب الشخصية السيارة احملددة من قبل الرئيس نفسه وال ي          )١١
 .عندما تكون السيارات الثالث املتشاهبة يف داخل الكراج

ال يكون موجود داخل الكراج أحد وخيرج احلارس فقـط الشخصـيات املرافقـة للشخصـية                 )١٢
 .واملسؤول األمين

 .مينع خروج أي شخص مرافق من السيارات ألي عذر كان )١٣
 .قافلة السيارات األخرىتتوزع السيارات الثالث املتشاهبة بني  )١٤
وزيادة يف األمن ممكن حيصل تبديل يف ترتيب السيارات أثناء املسري عند أماكن حمددة وذلك إذا مل                  )١٥

 .يكون هناك ثالث سيارات متشاهبة
 .حتديد مكان وقوف سيارة الشخصية من قبل مسؤول أمن التنظيم )١٦
أربع وعشرين ساعة، وكـل     استطالع منحنيات الطريق قبل طلوع الشخصية منه بشكل دقيق ب          )١٧

 .اجلسور واملباين املنفردة على الطريق والورش واملزابل واألماكن املغطاة

 

  صفحتان مفقودتانناهيوجد 

 

 كـان   سـواءً مدير اللجنة أو قائد املعسكر البد أن يكون هو املسؤول األمين األول وله مساعد                )٣
 . أو تربوياًعسكرياًاملعسكر 

 :ا يلياللجنة جيب أن تشمل على م )٤
 .مسؤول إداري للمعسكر، ويكون نائب القائد يف النواحي األمنية ) أ 
 :اجلهاز اإلداري مثل )ب 

مسؤول التسجيل يف املعسكر يسجل الداخل واخلارج، وهذا جيب أن يكون رجالً             )١
 . للجهاز األمينتابعاً أمنياً



 

 ٢٨٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 داًجيأعضاء التدريب أو هيئة التدريس، البد أن يكون اثنان منهما موثقني توثيقا              )٢
من أفراد اجلماعة أو احلزب حىت ال حيدث استقطاب فكري ألفراد املعسـكر أو              

 .توجيه غري مناسب وبث أفكار خمالفة
مسؤول التموين واملشتريات تابع له عمال املطبخ والنظافة والبد أن يكون مسؤول     )٣

 .التموين تابع للجهاز األمين، ورئيس املطبخ الذي يطبخ ثقة
 . أن يكون ثقةأمني املستودع والبد )٤
 . وثقة وذكي وخاصة إذا كان املعسكر تربويمثقفاًأمني املكتبة البد أن يكون  )٥
 .جهاز احلراسة البد أن يكون رئيس احلرس ونائبه عنصر ثقة )٦
املرشد الديين والبد أن يكون ثقة وله علم شرعي ال يقل عن مسـتوى اجلامعـة                 )٧

وم التربوية ويكون هو إمـام      وفكر وثقافة عامة والبد أن يكون أخذ دورة يف العل         
 .وخطيب املسجد

 .عامل البوفيه أو الدكان )٨
 .مشرف اجتماعي إن وجد )٩
 .طبيب أو ممرض ذو خربة )١٠

 إما أن يكون يف أرض آمنة أو يف أرض معاديـة،     عسكرياًاختيار مكان املعسكر إذا كان املعسكر        )٥
 :وإذا كان يف أرض آمنة البد أن تراعي األمور التالية

 .) كيلو متر٣٠( عن البنيان ملسافة ال تقل عن اًبعيدأن يكون  ) أ 
 .)مترات  كيلو٣(أن تكون هناك عدة طرق موصلة إليه ملسافة  )ب 
 . إجبارياًطريقاً أرض املعسكر بعد الثالثة كيلو مترات إىلأن يكون الطريق املؤدي  )ج 
 أياً أن يكون له خمرج سري للطوارئ إلخالء املعسكر عند مدامهته من قبل اجلهات املعادية              ) د 

 .كان نوعها
 .أن يكون ذا طبيعة تساعد على تدريب املواقف املختلفة بالشكل الطبيعي ) ه 

 :وإذا كان املعسكر داخل أراٍض معادية البد أن يتوفر باملعسكر ما يلي باإلضافة ملا سبق
 . قدر اإلمكانطبيعياًأن يكون مكان املعسكر  ) أ 
 .أن يكون جمهزاً بوسائل الدفاع اجلوي واألرضي )ب 
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 .)حتصني وهندسة(ل خط دفاعي للمعسكر باجتاه الطرف املعادي تشكي )ج 
أن تكون نقاط احلراسة إنذارية بعيدة عن املعسكر وتقدر حبيث يكون هنـاك الفرصـة                ) د 

 .الكافية إلخالء املعسكر إذا هوجم من قبل وصول العدو إليه
 .أن يكون جمهز حبراسة ومواقع حراسية ليلية وهنارية ) ه 
 .مموها بقدر اإلمكان، وحسب اإلمكانات املادية والطبيعيةأن يكون مكان املعسكر  ) و 
، علب صـفائح    ةزرع ألغام، حفر مغطا   (تسوير املعسكر باملواد املتاحة، واملمكن توفرها        )ز 

 .)ليالًمموهة مربوطة بأسالك توضع 
 . عن رمايات العدوبعيداًأن يكون  )ح 
 : خيام أو مباينسواًءأهم اإلنشاءات يف املعسكر  ) ط 

 . قيادةخيمة أو غرفة )١
 .مكان للصالة وهو نفسه مكان للطعام يف بداية إنشاء املعسكر )٢
 .مكان للمطبخ )٣
مكان للتموين هو مكان للمستودع، قاعة احملاضرات والدروس، وميكن أن يكون            )٤

املسجد يف البداية، أماكن أو خيام النوم، خزان للماء، حفر بئـر املـاء، خيمـة                
 .حراسة، خيمة طبية، خيمة استقبال

 . نقل املعسكروسائل )٥

 

 عمل اجلهاز األمين يف املعسكر

 :عمل اجلهاز األمين يف املعسكر املفتوح والدائم يكون على الشكل التايل

 .أن اجلهاز األمين البد منه على رأس كل عمل جهادي أو تنظيمي )١
 .مسؤول اجلهاز األمين يف املعسكر قد يكون قائد املعسكر أو نائبه )٢
 .يس ونائبه وعدده حسب احلاجةأعضاء اجلهاز األمين الرئ )٣
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 :البد من وجود الئحة للنظام داخل املعسكر يتبعها اجلميع ومن فائدة هذه الالئحة ما يلي )٤
 . من اجلهد الفكري والبدين على قيادة املعسكركثرياًأهنا توفر  ) أ 
 .أهنا توفر معلومات أولية للقادم اجلديد عن املعسكر )ب 
 .أهنا مظهر من مظاهر النظام )ج 
ن هبا إخراج أي فرد غري مرغوب فيه من املعسكر حتت بنـد املخالفـة لنظـام                 أهنا ميك  ) د 

 .املعسكر
 .ميكن من خالهلا مراقبة من خيالف النظام وسبب املخالفة ) ه 

 

 عمل اجلهاز األمين

 الرئيس: أوالً

 :ومهمته

 .مينع النظام األضو )١
 .االطالع على أحوال املعسكر من خالل جوالته وتقارير جهازه )٢
 .املشتبه فيهمالتحقيق مع  )٣
 .ميناإلشراف على جهازه األ )٤
 .إعطاء التعليمات جلهازه )٥
 .مينغريزة احلس األوهي  أن تكون فيه صفة أساسية مينوالبد لرئيس اجلهاز األ )٦
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 نائبه: ثانياً

 :ومهمته

 .ضاء اجلهازعاملتابعة اليومية على أ )١
 .ها للرئيسعاستالم التقارير ورف )٢
 .ل الطارئة، واألسبوعي يف األحوال العاديةرير اليومي يف األحواقمناقشة الت )٣

 

 عمل أفراد اجلهاز األمين

 لِجَسُمـالعمل : أوالً

 املعسكر، هذا األخ البد أن يكون ضمن الفريق         إىلاألخ الذي يسجل األمساء عند وصول القادم         )١
 . الطرف املعاديإىل وثقة وإال تسربت أمساء كل من يدخل املعسكر ميناأل

أبو أمحد يعمل له استمارة بيان وحركة يكون فيها معلومات أساسـية            : مثالًيسجل لقب القادم     )٢
عنه، ويسجل يف هذه االستمارة عدد مرات دخوله وخروجه فيما بعد يف املعسكر وذلك ملعرفـة                

 .غياب األخ عن املعسكر وهل هو طبيعي أم ال، وخط سريه ومتابعته إذا وقع الشك عليه
 .از والبطاقة والنقود وأوراق أخرى ووضعها يف ظرف يف األماناتاستالم أماناته كلها مثل اجلو )٣
خالل تسجيل معلومات القادم، املسجل يسأل ويسجل، ويف أثناء ذلك يالحظ تعبريات وجهـه               )٤

 .هل هو عادي أو متضايق أو مستغرب أو حمترس
 . عنهأولياًبعد االنتهاء من ذلك يسجل امسه يف دفتر آخر ويسجل عنه انطباعاً  )٥
عادي، أو عليـه مالحظـة      : مثالً املسجل بطاقة القادم اجلديد مرفقا هبا انطباعه االول عنه           يرفع )٦

 . مشكوك يف أمرهمثالًارتباك عند سؤاله أو 
 .إذا كان هناك شك فيه تفتش مجيع حاجياته وأماناته بدقة ودون انتباه )٧
 .خيصص له شخص ملراقبته، أثناء الدرس والتدريب والطعام والنوم )٨
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 .عطي املسجل إجازة تكون مدة اإلجازة حسب قناعة املسجل وليس كما يطلب األخعندما ي )٩
 .عندما يرفع املسجل اإلجازات للتوقيع يرفع معه أن هذا يراقب يف إجازته )١٠
 عنه يف   تقريراًعندما يوافق مسؤول االمن علىمراقبة شخص البد من تعيني شخص ملراقبته ويرفع              )١١

مسائهم وعناوينهم وأعماهلم وأماكن عملهم ويرفع مع التقرير         أ ،كل حتركاته وكالمه، من قابلهم    
رأيه الشخصي عنه، وهل يستمر يف مراقبته أم ال، يف داخل املعسكر وخارجه، وهذا يكون بعـد                 

 . ونائبهميناملشاورة بني املسؤول األ
 .ربني واملدرسني عنه وأخذ رأيهم فيهدالتحقيق معه بعد مجع األدلة عنه، وسؤال كافة املت )١٢
 .فإذا استقر الرأي على طرده يطرد بطريقة لطيفة ومهذبة )١٣
 على كل منشآت املعسكر وذلك حىت       مينعمل دوريات بعد الساعة العاشرة من أفراد اجلهاز األ         )١٤

 .الفجر وهذا العمل خيتلف عن عمل جهاز احلراسة
يترك أي شيء   ر وال   كس قائد املع  إىل يرفع تقرير عن دوريته ملسؤول األمن الذي يرفعها          وكل فرد  )١٥

لقبه، الساعة اليت قام هبـا،      {مهما كان قليل األمهية إال ويرفعه يف التقرير، ويضع األخ يف التقرير             
 .})الشيء(ملالحظة إن وجدت أو يكتب ها ابيرتب كل منشآت املعسكر ويكتب جبان
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 منوذج للتقرير الذي يرفعه كل أخ قام بالدورية الليلية

 

 .مثالً، ليالًدورية الساعة الواحدة 
 .أبو خالد: القائم هبا

 
 املالحظة أةاملنش م
 ال شيء ولكن النور مطفأ املكتبة ١
 وجد أبو مسري ومعه أبو عثمان يتحدثان املسجد ٢
 وجد يف احلمامات أبو أسامة احلمامات ٣
 مفتوحاًوجد الباب  املطبخ ٤
 حدثونوجد أبو خليل، أبو هانئ، أبو كاظم يت )١٣(غرفة النوم رقم  ٥
 وجد أبو درويش يكتب يف دفتره )١(غرفة النوم رقم  ٦
 وجد أبو سهيل يسمع الراديو )٢(غرفة النوم رقم  ٧
 وجد شخص نائم ال يعرف امسه غرفة الدرس ٨
 وجد مع احلارس شخص يتكلم ليس من أفراد احلراسة مستودع السالح ٩
 مفتوحاًد غطاؤه جو خزان املياه١٠
 وجد أبو سامح وأبو مروان يتحدثان غرفة املدربني١١
 الكل متواجد ال أحد غائب غرفة جتمع احلرس١٢
 )نائم(الكل مستيقظ ما عدا البوابة  مواقع احلراسة١٣
 مغلق الشيء مستودع األغذية١٤

 أبو فالن: التوقيع

 .وهكذا يفتش على كل منشآت املعسكر
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 عمل املرشد الديين: ثانياً

 .إمامة املصلني )١
 .طبة اجلمعة إن وجدتخ )٢
 .إعطاء دروس فكرية وشرعية )٣
 .إنشاء عالقات اجتماعية قوية حبيث يثق به كل أفراد املعسكر )٤
 .إرشاد أفراد املعسكر يف أمورهم الدينية )٥
 .مراقبة كل من يتأخر عن الصالة أكثر من ثالث مرات دون عذر مقنع البد من مراقبته )٦
ليت يطرحوهنا، ومعرفة خلفيتهم الفكرية ورفع رأيـه        حتليل شخصيات األفراد من خالل األسئلة ا       )٧

 .)صويف، سلفي، جهادي، مدسوس على املعسكر، إخواين، حتريري: ( املسؤول األمينإىلعنهم 
 .مراقبة من يطلب منه أن يراقبهم يف درسه )٨
 .معاجلة مشاكل املعسكر واألفراد من خالل دروسه )٩

 

 عمل املؤذن: ثالثاً

 .أن يؤذن لوقت كل صالة )١
 .عمل على نظافة املسجدال )٢
رفع أمساء كل من يتأخر عن الركعة األوىل من كل صالة، وبالتايل البد أن يعرف معظم ألقـاب                   )٣

 .أفراد املعسكر
 . بعذر أو بدون عذرسواًءرفع أمساء املتأخرين  )٤
 .استماع ما يدور يف املسجد ورفع املهم منه )٥
رات الراحة أو يف أوقات ليست عاديـة        مراقبة من يتردد على املسجد يف أوقات الدروس وليس فت          )٦

 .مثل الساعة الواحدة والثانية عشر
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 عمل املدرس التربوي يف املعسكر: رابعاً

إذا كان املعسكر املقام تربوي ثقايف البد أن يكون اثنان من املدرسني على األقل من اجلهاز األمـين،                  
 :ونرى أن تكون مهمتهم التايل

 .القيام بالتدريس املطلوب منه )١
أن تكون اجملموعة اليت يدرسها موجود فيها املشتبه فيهم بشرط أن ال يكون الفصل كله مشـتبه                  )٢

 .فيهم حبيث ال يزيد عدد املشبته هبم عن ثالثة
 :مراقبة املشتبه فيهم ويراقب التايل )٣

 .معرفة خلفيتهم الثقافية ) أ 
 .معرفة خلفيتهم احلزبية أو اجلماعة املنتمي هلا )ب 
 .ته أو ختمينها ومعرفة الغاية اليت جاء من أجلهاارسلمعرفة اجلهة اليت  )ج 
، هل هم مهتمون بالدراسة واالستفادة أم مههـم متضـية           مثالًمراقبة سلوكهم يف الفصل      ) د 

 .الوقت أو نشر أفكار عن طريق مناقشتها مع األستاذ وتقييم سلوكهم بشكل عام
 .رفع تقرير عنهم مع رأيه اخلاص هبم ) ه 
 .ؤالء والتعاون فيه هذا مع إمام املسجدالقيام بعملية اقناع فكرية هل ) و 
 .مناقشة رأيه مع املسؤول األمين )ز 
 :مراقبة سلوك املدرسني الذين هم غري ثقة وجئ هبم للحاجة هلم، ويراقب يف ذلك ما يلي )ح 
 . أي حد هو شرعي أو قريب منهإىلسلوكهم  ) ط 
 .خلفيتهم الثقافية )ي 
 .اجلماعة أو احلزب الذي ينتمون له )ك 
 .رأيهم يف اجلماعات )ل 
األفكار اليت يطرحوهنا للمناقشة وذلك من خالل الكالم معهم مث يضع رأيه اخلاص هبـم                )م 

 .هل ينصح بوجودهم أم ال ينصح :متضمنا ما يلي
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 عمل أمني املكتبة: خامساً

أن يكون على قدر كبري من الثقافة الفكرية والشرعية والسياسية وله اطالع يومي علـى               شرطه البد   
 : يومي لألخبار، وأن يكون فطناً ملاحاً ذا بديهة وعمله كالتايلالصحف واجملالت ومساع

 .تنظيم قاعة املطالعة )١
 .تنظيم املكتبة )٢
 .تنظيم االستعارة )٣
 .أن يكون ملماً مبضمون كل كتاب يف مكتبته )٤
 .أن يراقب أي الكتب أكثر قراءة من غريها )٥
 .كرأن يوفر يف املكتبة الكتب اليت متثل منهج وفكر القائمني على املعس )٦
 .كثرياًأن يوفر الكتب اليت يقع الطلب عليها  )٧
 التارخيية أو الفكرية أو العلمية اليت تتحدث عن علوم الطاقـة            سواًءأن يوفر الكتب الثقافية العامة       )٨

 .والطريان، وتوفري املوسوعات العلمية املصورة
 .أن تكون الكتب تناسب كل األعمار )٩
إلسالم واليت ترد على هذا الفكـر مثـل الشـيوعية           أن يوفر الكتب اليت حتمل الفكر املعادي ل        )١٠

 .واإلسالم، أو الكتب اليت تنقض الفكر املعادي لإلسالم
 .أن يعرف ميول كل شخص من خالل اهتمامه مبا يقرأ، ويرفع ذلك للمسؤول األمين )١١
لى  املكتبة عن طريق األفراد واليت ختالف منهج القائمني ع         إىل دخول الكتب واجملالت     إىلأن ينتبه    )١٢

 .املعسكر، ومعرفة األشخاص الذين أدخلوها، أو قدموها كهدية
 .معرفة األفكار اليت تطرح أثناء النقاش داخل القاعة )١٣
 . عملية تكوين الشلل أو اجملموعات ومن الذي يسيطر على اجملموعةإىلأن ينتبه  )١٤
 .أن يراقب األفراد الذين يتركون الدروس ويدخلون املكتبة )١٥
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 لتموين واملشترياتعمل مسؤول ا: سادساً

 .توفري ما حيتاجه املعسكر من املواد التموينية وغريها )١
 .أن يكون التاجر الذي يشتري منه ثقة )٢
 .إقامة مستودع للمواد الغذائية وعليه تقع حراسة هذا املستودع )٣
ال يسمح بدخول أحد للمستودع إال الشخص الذي يأخذ املواد التموينية ويأخذ حبضور أمـني                )٤

 .املستودع
ذا كان املعسكر مدته حمدودة ومغلق على نوعية معينة من اإلخوة فالبد أن يكون متوينه طـوال                 إ )٥

 .مدة املعسكر
 .فحص املواد للتأكد من سالمتها )٦
 .األفضل أن املواد التموينية معدة ملدة ستة أشهر )٧

 

 عمل رئيس الطباخني: سابعاً

 .البد أن يكون ثقة من قبل إدارة املعسكر )١
 .بخ من بدايته حىت يوزع يف األطباقاإلشراف على الط )٢
مراقبة الطباخني املساعدين خشية أن يكون من الطرف املعادي، فقد كان بعض الطباخني يف أحد                )٣

املعسكرات يوزع احلشيش على األفراد والبعض كان يعمل خمابرات للطرف املعـادي والـبعض              
 . مجاعتهإىلحياول ضمهم 

 .اقب معاملتهم مع أفراد املعسكرمراقبة عمال النظافة داخل املطبخ وير )٤
 .يراقب صلة أفراد املعسكر بعمال املطبخ )٥
بالنسبة خلزان املياه يكون داخل املطبخ حىت تسهل حراسته، وميكن أن يكون حتت نظر احلـراس                 )٦

 .) ساعة٢٤(
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د عن أنظار أفراد املعسكر وحمـروس       يبالنسبة حلراسة ومكان مستودع السالح والذخرية مكانه بع        )٧
ائمة، وال ميسح بدخوله إال من قبل أمني املستودع ومساعده وتقدم له طلبات الـذخرية               حراسة د 

 غرفة أو اخليمة يف     إىلوأنواع األسلحة املطلوبة مساء حىت تكون يف الصباح جاهزة والذي ينقلها            
املعسكر خاصة لذلك الغرض أمني املستودع، والبد أن تراعى يف بناء املستودع شروط التهويـة               

 .ة، ومراعاة شروط التخزين لكافة املواد العسكريةاجليد

 

 عمل املدرب العسكري: ثامناً

 :ما يليمهمته هي مهمة املدرس التربوي ويضاف هلا 

 . مسؤول الغرفة اخلاصة باألسلحة يف املعسكر بنفسهإىلالتأكد من تسليم السالح  )١
رد رمى حصته من الـذخرية  عند الرماية بالبنادق والرشاشات واملسدسات أن يتأكد من أن كل ف           )٢

 املسؤول، ال تسلم له الطلقات إال عند الرمـي          من ميأل خمزنه أما   أبعد هناية الرمي مباشرة، وذلك ب     
 .والتأكد من رميها مباشرة، وذلك بعملية األمان اليت يعملها للسالح بعد الرمي مباشرة

 .)الظرف الفارغ(يسلم كل رامي عدد الطلقات الفارغة اليت رماها  )٣
 أدوات ووسائل التدريب وذلك بأن      إىلند التدريب على املتفجرات جيب على املدرب أن ينتبه          ع )٤

حيصي املواد املتفجرة وذلك بوزهنا قبل الدرس وبعد الدرس وقياس طول الفتائل، فقد اسـتطاع               
أحد األفراد لضعف النواحي األمنية عنده ولثقته مبن معه أن يأخذ لغماً، وبعضهم حزمة صـواعق                

 .اء التدريبأثن
عند التدريب العملي على املتفجرات حتت اإلشراف الكامل وذلك باإلشراف على كل فرد على               )٥

 .حده
جيب على املدرب أن ال يسمح ألحد أن يوزع املادة املتفجرة على األفراد بل يوزع كل شـيء                   )٦

 .بنفسه ويتم التفجري حتت إشرافه لكل فرد
أن ينتبه لعدد القذائف وعدد حلقات البارود حىت ال يـتم           بالنسبة لرمايات اهلاون واملدفعية جيب       )٧

 .سرقتها واستغالهلا يف أعمال ختريبية
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 أن أحداً ال يعبث بالقذائف فقد يتم التخريـب عـن            إىلعند التدريب على اهلاون جيب أن ينتبه         )٨
 .طريق العبث املقصود، وهذا االنتباه واالهتمام يف كل املواد العسكرية

 .يت مل تفجر لسبب من األسبابتفجري القذائف ال )٩

 

 عمل جهاز احلراسة: تاسعاً

حراسة املنشآت، مقر القيادة، مستودع التموين، مستودع األسلحة، غرفة الكهرباء، مسـتودع             )١
 لـيالً الذخائر، املطبخ، بئر املاء، خزانات املياه، بوابة املعسكر، غرف وخيام النوم، واحلراسة تتم              

 .وهناراً
هذه األماكن ومراقبة من يدخل إليها يف غري أوقات الدخول مثـل أوقـات              على احلرس مراقبة     )٢

الدروس، وبذات من يدخل خيمة ليست خيمته وذلك إذا حدث شيء غري مرغوب يعرف مـن                
 .الذي دخل

 وبالذات البوابة، أما احلرساة الليلية فالبد أن تكون         معلوماًمكان احلراسة النهارية ال ضرر إذا كان         )٣
، وإذا مل يكن للمعسكر جهـاز حراسـة     ليالً سرية وحتدد ساعة مينع فيها التجول        أماكن احلراسة 

 .فالبد أن يكون رئيس احلرس ونائبه مفرغون هلذا العمل وهم الذين حيددون مكان احلراسة الليلة
الشخص املسؤول عن حراسة البوابة يعطي تعليمات مبنع الدخول إال بعد إعالم رئـيس احلـرس                 )٤

 . قريب من البوابة حبيث يسمع الكالم العادي إذا ناداه احلرسالذي يكون مكانه
 . األخ املسجلإىلالقادمون اجلدد يستقبلهم مسؤول احلراسة مث يسلمهم  )٥
مكتب األخ املسجل أو خيمته هي عبارة عن مكتب استقبال للقـادمني اجلـدد يرحـب هبـم                   )٦

تعرف علـيهم بألقـاهبم مث      ويشكرهم على جميئهم ويعرفهم على نفسه أنه مسؤول االستقبال وي         
يشرح هلم نظام املعسكر ويذهب هبم يف جولة يعرفهم هبا على مواقع املعسكر ما عدا مسـتودع                 
الذخرية والسالح يعرفهم على مقر القيادة، املكتبة، املسجد، قاعة الدرس واحملاضرات، أمـاكن             

املشـروبات السـاخنة أو      مكتبه مث يقدم هلم      إىلالتدريب، غرف النوم، احلمامات، مث يرجع هبم        
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 الشـخص   إىلالباردة ويف أثناء اجلولة يتعرف عليهم أكثر وينتبه ملن يكثر من األسئلة كما ينتبـه                
 .الذي ال يتكلم ويسمع فقط

 طاولة املكتب مث يبدأ يف ملء اسـتمارة         إىلبعد أن يقدم الضيافة جيلس مع كل شخص على حدة            )٧
 عليها، وحيدد له اخليمة اليت سينام هبا أو الغرفة ويفضل           بيان وحركة، واستالم األمانات اليت خياف     

 .أن تكون اخليمة عامة مث نائب املعسكر يوزعه على اخليام

 

 )األمري(عمل قائد املعسكر : عاشراً

 .يفضل أن يكون قائد املعسكر هو املسؤول األمين حىت ال تقع مشاكل بني القيادة واألمن )١
 .الثقافية، أو خطة التدريب العسكري سواًءيضع اخلطة العامة للمعسكر  )٢
 .توزيع هذه اخلطة على جهازه وكل مسؤول ما خيصه )٣
 .يناقش مع كل مسؤول ما خيصه وطريقة التنفيذ وعالقته بغريه من املسؤولني )٤
 .يبحث مع املسؤول النواحي األمنية لعمله )٥
 .جيلس أسبوعياً مع مسؤوليه ملناقشة أمور املعسكر )٦
 .ده ملناقشة النواحي األمنية، وهذا حسب الظروفجيلس مع كل مسؤول على ح )٧
 .اإلشراف العملي على كل مرافق املعسكر لإلشراف على التنفيذ )٨
 إىلتمع كل أسبوع وحسب احلاجة والظروف مع أمراء اخليـام أو الغـرف يسـتمع منـهم                  جي )٩

ـ               ه مالحظاهتم حول املعسكر، وجيلس مع كل أمري خيمة لوحده يسمع مالحظاته على أفراد خيمت
 .مع مالحظة أن يكون هناك ساتر حىت ال ينتبه أفراد املعسكر

مير بنفسه على أماكن النوم يف ساعات خمتلفة يف الليل، وهل هناك أحد استيقظ ومـاذا يعمـل،                   )١٠
 .وكذلك بقية منشآت املعسكر

يكلف من مير على املكتبة واملسجد وأماكن الدراسة والتدريب واألماكن اخلالية، والبد أن تكون               )١١
 .هذه مضاءة من الداخل حىت تسهل مراقبة كل شيء فيها على احلرس

 .أن يكون له لقاء نصف شهري مع أفراد املعسكر على شكل حماضرة أو لقاء مفتوح )١٢
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 أمن املعسكرات املغلقة حمدودة العدة واألفراد

 .اختيار املكان املناسب طيبعياً )١
 .أن يكون يف املناطق البعيدة )٢
 .، وكل فرد له كلمة سر وتعارف يدخل هبا املعسكرليالًملعسكر  اإىليتم دخول األفراد  )٣
 .عند دخوله حيدد له لقب يعرف به )٤
يعطى بدلة تالئم طبيعة املكان الذي فيه املعسكر أو ذات لون مناسب للمكان، كما يعطى غطاء                 )٥

 .كامل للرأس من نوع قماش البدلة
 .يتم جتهيز املعسكر بكمال متوينه )٦
و املكان الذي خيلع فيه قناعه عن وجهه فقط مث يلبسه قبل خروجه، ويبقى              حيدد مكان الوضوء وه    )٧

 .على وجهه مدة وجوده يف املعسكر
املدربني ال يزيد عددهم عن اثنني وهم ثقة من قبل اجلماعة، ولباسهم نفس لباس املتدربني ولكن                 )٨

 .يكون له شارة يعرف هبا أنه املدرب
د شخص أمين منهم يراقب كل تصـرفاهتم وكالمهـم          يف وسط اجملموعة املتدربة البد من وجو       )٩

 .وفكرهم
 .احلركة تكون حمدودة داخل املعسكر )١٠
 .البد أن يكون املعسكر مع الطبيعة حىت ال ينكشف بأي وسيلة )١١
كلما كانت مدة املعسكر قليلة قليلة كلما كان أفضل، ويتم ذلك عن طريق معرفة الغاية واهلدف                 )١٢

 : والذي يساعد على أمنية املعسكر أو القاعدة ما يليمن املعسكر أو القاعدة اليت تقوم
 .) يوما١٥ً(أن ال تزيد املدة عن  ) أ 
 .توثيق كل من حيضر املعسكر بالشكل الدقيق )ب 
 . إال يف حاالت اخلطورة القصوىمطلقاًال يسمح خبروج أحد  )ج 
 .اتباع النظام األمين ) د 
صف ساعة زمنيـة وكـل أخ        بني كل شخص وآخر ن     ليالًعند انتهاء مدة املعسكر تتم املغادرة        )١٣

 .يسلك طريق مغاير لآلخر
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آخر من يغادر مسؤول األمن ومعاونه إلزالة كل اآلثار اليت تدل على وجود شخص بعينه وذلك                 )١٤
بإتالف كافة اآلثار الشخصية الباقية، وإزالة كل آثار املعسكر بدفنها أو حرقها حبيث ال يعـرف                

 .ملاذا أقيم املعسكر
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 أمن املعلومات
 

 :هتعريف

 أو اخلطوات أو الترتيبات اليت تتخذ حيال املستندات والوثائق، اليت حتتوي علـى              جراءاتهي مجلة اإل  
أسرار بغرض محاية أسرار الدولة أو التنظيم من التسرب للقوى املضادة للمحافظة على عنصر املفاجـأة                

 .ومحاية هلا من السرقة

 

 عناصر املعلومات

  أو املعلومةاخلرب

 ويطلب يف العمـل     “جهاز املعلومات ” أحياناًليت يتعامل هبا جهاز األمن، لذلك يسمى        وهي املادة ا  
األمين احلصول على املعلومات عن العدو والصديق سلباً أو إجياباً، ففي عامل السياسة واألمن ليس هنـاك                 

 .صديق دائم أو عدو دائم وجيب أن يتوفر يف عملية االستخبارات ونقل املعلومات

  

 السرعة

 . اجلهات املختصة قبل فوات األوان ويتطلب ذلك وسائل اتصال سريعةإىليث تصل املعلومات حب
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 االستمرار

 . حبيث تتابع املعلومات بشكل مستمر حول كل قضية ملعرفة نتائجها، واختاذ املوقف الصحيح منـها              
 .)وناجحةأعطين ما عندي وما عند العدو ألخوض معارك كثرية (: وكما تقول القادة العسكرية

تفيد املعلومات عن الساحات الصديقة واملؤيدة يف معرفة مدى تفاعلها مـع املبـادئ والتشـريعات                
 .)..كالفالحني والعمال والنقابات عامة(والربامج واخلطط 

هناك معلومات هادئة يتم مجعها على النفس الطويل كاملعلومات عن الشخصيات وميوهلم وأفكارهم             
 . معهم حسب ذلكللتقدير التعامهتم ومواقفهم تماماواه

 هناك معلومات تقليدية أو تارخيية مثل تاريخ أمة معادية لنا، أو أشخاص أو هيئات، وقد حتتوي قصة                 
 .ما أو مسرحية على معلومات مفيدة يف هذا اجملال

 

 املعلومات

 :ميكن حصر مصادر املعلومات بشكل رئيسي يف مصدرين

 ): ةالعلني(املصادر املكشوفة : أوالً

وهي مصادر مفتوحة ومتاحة ال يتكتم عليها العدو بل إنه هو الذي يقوم بنشرها، وتشـكل هـذه                  
ا، كما  هاملعلومات املكشوفة مطحنة تدخل طاحونة املخابرات، ليقوم رجال خمتصون بانتقاء ما يفيدهم من            

 .تنتقى حبة القمح من بني جبال التنب

 وهذه املصادر   .الصحافة احلرة اليت ال تتدخل احلكومة فيها      وتكون هذه املعلومات هامة يف البالد ذات        
 :من املعلومات اهلامة إذا ما أحسن استغالهلا وهذه املصادر هي %) ٨٠(املكشوفة تعطي 
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 وبعـض   أحيانـاً حيث ينشر فيها صور للشخصيات اهلامة وتعريـف هبـم           : الصحف واجملالت  )١
ن جيمعون معلومات عن أهدافهم من جملة       كان اجملاهدو (حتركاهتم، وصالت قرابتهم وغري ذلك،      

وهذا الكالم ينطبق على صحف العدو أو الصحف العاملية احلرة اليت تتحدث عنه،             ) جيش الشعب 
 :ولبيان أمهية هذا املصدر نسوق املثال التايل

قبل سنوات من احلرب العاملية الثانية قام صحفي أملاين مقيم يف سويسرا بنشر كتاب له عن اجليش                 
ضابطاً وقائداً مع تاريخ حيـاهتم وقامـت        ) ١٦٨(اين يشرح فيه عن تسليحه ويذكر أمساء        األمل

باختطافه واعتقاله، ولدى التحقيق تبني أن معلوماته مستقاة من املصادر املنشورة مـن             ) اجلستابو(
 يف) ١٧(كان قائد للفرقة    ) هيس(عندما ذكر بأن املأجور جنرال      : نفس األملان، فعلى سبيل املثال    

أن اجلنرال  : نورمربغ كان قد حصل على ذلك من إعالن نعي يف إحدى الصحف املدنية جاء فيه              
 .اشترك يف اجلنازة ومت تربئة الصحفي من املسؤولية) ١٧(هيس الذي قد وصل لتوه قائداً للفرقة 

حيث ينشر فيها أخبار حملية وعامة، وحتليالت سياسية وتقـارير عسـكرية            : اإلذاعة والتلفزيون  )٢
 .مجيعاً الشعب ميكن االستفادة منها إىلوتوجيهات 

 . اليت تصدرها الدولة أو ما يكتب عنها دون أن تتبناهسواًء: الكتب واملطبوعات )٣
 . كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، وتقارير البنوكسواًء: التقارير الرمسية )٤
 .نشرات السفارات وتقاريرها )٥
 بعض الناس العاديني معلومات هامة      إىلجملالس العامة، إذ تصل     وهي األحاديث العابرة يف ا    : الثرثرة )٦

تتسرب إليهم عن طريق صالت القرابة مع بعض املسؤولني فيقومون بنشـرها يف جمالسـهم دون      
 حـب الظهـور      ما يكـون   وكثرياًللجواسيس،   وجيداً ومكشوفاً    هاماً مصدراًمباالة، فتشكل   

 . جيعل األخبار تتسرب منهماًسببواخلالفات املوجودة داخل تنظيم العدو 
 عن بعض األماكن الـيت      نسبياً من العدو وهي تعطي معلومات دقيقة        الفاريناستنطاق األسرى و   )٧

 .يعرفها األسري
املسابقات بكل أنوعها مصدر من أفضل املصادر يف احلصول على املعلومات وبالذات عن األفراد               )٨

ها املؤسسات احلكومية أو    ي املسابقات اليت جتر   سواًءواليت تستعمل يف علمية التجنيد للمخابرات،       
، أو  )مـا يسـمى باملسـابقات الدوليـة       (املؤسسات التجارية، أو املسابقات اليت جتريها الدول        

 كانت إسالمية، أو مراكز الثقافة اليت تفتحها السفارات       سواًءاملسابقات اليت جتريها املراكز الثقافية      
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 خالهلا تعرف أجهزة االستخبارات األطفال الناهبني واألذكياء        املختلفة حىت مسابقات األطفال من    
 .فتضعهم يف أرشيف خاص هبم عندما يريدون أن جيندوا منهم يكون عندهم معلومات وافية عنهم

 .األنشطة الدولية والعاملية للرياضة والزيارات الرياضية املتبادلة )٩
 .ية أو غريها كانت مؤمترات تارخيسواًءاملؤمترات اإلسالمية وغريها  )١٠

 

 :املصادر السرية: ثانياً

إن املصادر املكشوفة ال تفي بالغرض وحدها، وال تغطي حاجتنا من املعلومات الدقيقـة املوثوقـة،                
 أن العدو ميكن أن يبث معلومات كاذبة للتضليل وحىت الصور باإلمكان تزييفها على حنو ما                إىلباإلضافة  

صور كومة من املهمالت وقالوا إهنم اسقطوا طائرة أمريكية          - للدعاية   -حدث عندما عرض السوفييت     
 فمن السهل إذن أن جنمع املعلومات املكشوفة ومن السهل كذلك أن حنيطها بعنصـر               .)٢ي  (من طراز   

اخلداع، ومن هنا تربز أمهية اعتماد التجسس ومجع املعلومات بالطريقـة السـرية كنشـاط أساسـي                 
 .لالستخبارات

 :ة هيوهذه املصادر السري

 .التجسس بواسطة العمالء )١
 .التنصت وإلتقاط املكاملات الالسكلية، وحتليل الشيفرة والرسائل املرمزة )٢
 .االستطالع والرصد اجلوي )٣
 .املراسلون الصحفيون املتعاملون معنا )٤

 اهلدف الكتشاف احلقـائق     إىل كان بواسطة األفراد أو اآلالت هو التوصل         سواًءإن جوهر التجسس    
 من يطلبها من املسؤولني بسرعة حىت إىل انتباه من يتولون حراسته، مث وصول هذه املعلومات          املطلوبة دون 

 .ال تفقد أمهيتها، كما جيب أال تضيع أو يقطع طريق العودة



 

 ٣٠٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 حتليل املعلومات

البسـات  واملال ميكن أن نعترب كل املعلومات اليت يتم احلصول عليها صحيحة إذ يكتنف الغمـوض                
يها، من وجود مصلحة معينة للجهة صاحبة اخلرب أو من نشر معلومات كاذبة للتضليل              طريقة احلصول عل  

 االستخبارات معلومات كثرية منها احتمال اخلطأ فيهـا         إىل بوسائل اإلعالم احمللية أو العاملية، فتصل        سواًء
 كاذبـاً ا يعترب    حىت يثبت العكس، ومنها م     صحيحاًكبري، ومنها احتمال اخلطأ فيها قليل، ومنها ما يعترب          

حىت يثبت العكس لذلك البد من حتليل املعلومات لتبني الصحيح من غريه، وميكن اتباع األسس التالية يف                 
 :حتليل املعلومات

حنصل عادة على معلومات عديدة من مصادر خمتلفة، نقوم مبقارنتها مع بعضـها             : تقاطع األخبار  )١
 حد قليل وتستبعد املعلومات الشاذة عن جمال        إىل حد كبري وصادقة     إىل أخبار صادقة    إىلللوصول  

 إىل أنه ميكن أن تكون هناك جهة واحدة هي اليت تبـث األخبـار               إىلالتقاطع، كما جيب االنتباه     
 .مصادر عدة خمتلفة

 . األرشيف ملعرفة الشخصيات لترجيح صحة املعلومات أو نفيهاإىليرجع  )٢
 .يت سبقت ظهورهيقارن اخلرب مع اخللفية التارخيية له والظروف ال )٣
 .تدرس موازين القوى يف املنطقة واليت تتعلق باخلرب أو املعلومات املدروسة )٤
 .تدرس طبيعة العالقات املوجودة بني دول املنطقة املعنية واالتفاقات الدولية ذات العالقات )٥
 .جيب معرفة املذاهب العسكرية للجهة واضعة اخلرب )٦
 .اخلربجيب معرفة الدوافع النفسية للجهة صاحبة  )٧
يؤخذ بعني االعتبار ما لدى القيادة من معلومات يقينية أو شبه مسبقة حول اإلمكانات املتوقعـة                 )٨

 .واملستقبلية للعدو
 القواعد واألسس اليت وضعها علماء احلديث، علم اجلـرح والتعـديل يف             إىلوجتدر اإلشارة هنا     )٩

واليت تعترب منـهجاً    ) ..عدالةاشتراطهم الضبط وال  (صحة احلديث وتوثيقه من حيث املنت والسند        
 .رائداً يف دراسة املعلومة أو اخلرب
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 أنواع احملللني

 .يقوم جبمع املعلومات من مصادر عدة لينسق بينها ويوفق بني الروايات: موظف التقديرات )١
 .مهمته البحث والدراسات األمنية: حملل املخابرات الوظيفي )٢
ار اليومية، حيث جيمع املعلومات ويقدمها للسلطات       يقوم بتقدير األخب  : موظف املخابرات اجلارية   )٣

 :التنفيذية بسرعة، وللسرعة يقوم بإحدى الطريقتني
تقدمي املعلومات بشكلها اخلام كما وردت دون أي تعديل أو حتليل مع ذكر اخلرب ودرجة                ) أ 

 .وثوقية مصدره، مع عدم ذكر املصدر، وحيتفظ بصورة منها لديه
 يضيف من عنده معلومات سابقة هلذا اخلرب تتعلـق بـه            تقدميها على شكل مذكرة حبيث     )ب 

 .ويقوم بربطها مع بعضها
 يف بدء العمل األمين للمحلـل       خصوصاً،  جداًإن طريقة تقدمي املعلومات بشكلها األويل ضرورية        

لرفع املسؤولية عنده، وعندئذ تتوىل السلطات التنفيذية تقدير املوقف وتقومي األحداث من خالل             
ات، ولكن بعد أن يتمرس احمللل ميكن أن يقوم بتحليل املعلومات والتقـارير السـرية               هذه املعلوم 

 السلطات التنفيذية، وعندما تثبت التجربـة       إىلويبدي رأيه يف االحتماالت املمكنة، مث يرفع ذلك         
 .صحة حتليالته وآرائه حيوز على ثقة مسؤوليه

  أن يصدر قراره بدون رأي ناقل اخلـرب       يف كثري من األحيان ال يستطيع صاحب القرار السياسي          
: الذي يتعامل مع األحداث باستمرار، فيطلب منه عندئذ حتليله فيبديه ويقول العسكريون           ) احمللل(
 .“البد لعني املقر من عني اخلندق”

ويقوم حملل املخابرات اجلارية كل أسبوعني أو شهر جبمع املعلومات خالل هذه الفترة السـتنتاج               
 . األمين العام للمنطقة املعينةوتقدير الوضع

 :جيب أن ينتبه ملا يلي
 فينبغي  ...مواقف إقليمية، إنفعالية، عاطفية   : مثالًأن يقف ضد رغباته وأهوائه الشخصية،        ) أ 

 .أن يكون متجرداً لئال يضلل السلطات التنفيذية
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صب لتصور   اخل من عامل اخليال  البد لعملية حتليل املعلومات     : أن يوازن بني اخليال والواقع     )ب 
 حبيـث   جـداً األحداث بناء على املعلومات، ولكن جيب أن ال تكون التوقعات خياليـة             

 .يستحيل حدوثها يف الواقع
 أموراً هامة من الدقائق واجلزئيات يف املعلومات، ولكن ال          أحياناًتستنتج  : اليقظة للتفاصيل  )ج 

 .يبىن عليها وحدها مواقف وتقديرات استراتيجية
 . أنه سيقوم هبا بالتأكيدأبداًى اختاذ خطوة معينة ال يعين إن مقدرة العدو عل ) د 

 

 حفظ املعلومات وتنظيم األرشيف

وقـد دأبـت    ) علم التوثيـق  (حتفظ املعلومات والوثائق بأساليب عدة، ويطلق على ذلك حالياً اسم           
مكن أن   استخدام أساليب شىت يف ترقيم وتصنيف وحفظ الوثائق، فـي          إىلاجلهات املختصة يف هذا اجملال      

 للموضوعات وميكن أن تعطي الوثيقـة رقمـاً،         تبعاً للجهات املصدرة للوثيقة أو      تبعاًتصنف املعلومات   
وموضوعها رقماً، وتفرعات موضوعها رقماً آخر، وال خيفى أن طريقة حفظ الوثائق التقليديـة مل تعـد                 

 .مستخدمة إال يف بعض الدول النامية

 : تقليدية ما يليويراعى يف حفظ الوثائق بالطريقة ال

 .)الرطوبة، الغبار، احلرارة، الفئران(أن حتفظ يف ظروف جيدة تقيها من التلف مثل  )١
 .أن تكون سهلة التناول عند احلاجة حبيث حنصل على الوثيقة بأيسر سبيل )٢
 :- األمين خاصة - أخرى جيب أن يتمتع هبا األرشيف شروطاًميكن أن نضيف  )٣

ألرشيف مغطى بساتر طبيعي جيد ال يلفـت النظـر          أن يكون مكان حفظ املعلومات وا      ) أ 
ويف ظروف غري طبيعية    ) مثالًمعادية  ( عندما يكون التنظيم على أرض غري أرضه         خصوصاً

 جيب محايتـه    مكشوفاً ويف حال كونه     ...كما يكون الساتر مكتبة أو مقر جريدة      ) ثورة(
 .وحراسته

 .ة نقلها وإخفائها وحفظها يف حفظها لسهولكبرياًجيب أال تشغل املعلومات حيزاً  )ب 
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 .أن يكون من السهل الرجوع إليها حني اللزوم، فالزمن له قيمة يف استرجاع املعلومات )ج 
أن تكون هناك وسائل مدروسة لتمنع من تسرب املعلومات من أي ثغرة، وأن يكون نظام                ) د 

 .حفظ املعلومات يضمن ذلك
 . يتعطل اآلخرأن ُتَعّدد مراكز حفظ املعلومات حبيث إذا ضرب أحدها مل ) ه 
بصـورة ال يفهمهـا      (أمنياًأن يكون بوسعنا التخلص من املعلومات اليت ال ميكن حفظها            ) و 

 .وذلك بإتالفها وتفويت الفرصة عليه) العدو
وحتفظ الوحدات املعسكرة يف الثكنات أو املوجودة يف اخلطوط اخللفية مجيـع وثائقهـا               )ز 

 بالشمع األمحـر،    يومياًقفلة ختتم   السرية داخل خزائن حديدية مقفلة موجودة يف غرف م        
وحتدد احلاالت اليت يتم فيها إتالف هذه الوثائق واألشخاص املكلفني هبذه املهمـة، أمـا               
الوحدات املقاتلة املتحركة أو املنتشرة يف اخلطوط األمامية فال حتتفظ إال باحلد األدىن من              

) أمحر أو أخضـر   (اص  الوثائق السرية، وتكون هذه الوثائق يف صندوق مقفل ذي لون خ          
موضوع يف املقر امليداين لقائد الوحدة أو يف عربته أو عربة رئيس أركاهنا وعربـة قائـد                 

 حلراسة هـذا    خاصاً اهتماماًومن الضروري أن يعطى قائد الوحدة       ) عند التحرك (الوحدة  
 اخللف أو إتالفه بـأمر مـن قائـد          إىلالصندوق خالل التحرك أو القتال، وتأمني سحبه        

 حيمل الضباط معهم عادة يف      .حدة وحتت إشراف ضابط إذا تطلب الوضع القتايل ذلك        الو
خرائط العمليات أو خرائط الشؤون اإلدارية مـن        (حاملة خرائطهم امليدانية وثائق سرية      

لذا فإن عليهم إحراق هذه الوثائق عندما يتأكدون من الوقوع يف األسر،            ) خمتلف األنواع 
بإحراق الوثائق السرية اليت ينقلوهنا كما يقوم جنود اإلشـارة          ) السعاة(ويقوم املراسلون   

 .بإحراق مفاتيح الشفرة يف احلاالت املماثلة
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 األجهزة والتقنيات احلديثة املستخدمة يف حفظ وحتليل املعلومات

 األجهزة والتقنيات املستخدمة يف حفظ املعلومات: أوالً

 هائلة من املعلومات ومبواضيع شىت، أصـبح مـن          بعد أن أصبح لدى كل اجلهات يف العامل أكداس        
 إدخال التقنيات احلديثة يف حفظ واسترجاع املعلومات وحبجم صغري ويتم حالياً حفـظ              جداًالضروري  

 املعلومات من خالل هذه األجهزة إال برمز        إىل أمنية هلا إذ ال ميكن الدخول        شروطاًاملعلومات واليت حتقق    
 .اوله خارج احلد األدىن الالزمال يسمح بتد) كود(سري معني 

 :ومن األجهزة احلديثة يف حفظ املعلومات ونقلها

مرة وميكن أن   ) ١٥٠(إذ تصغر حجم الوثيقة حىت حدود       ): امليكروفيلم(أجهزة التصوير املصغرة     )١
تصغر الصفحات خمتلفة األشكال بدًء من الصفحات الصغرية وحىت صفحات اجملالت والصحف،            

رة يف األسواق العاملية وميكن أن تصور أفالماً بأشكال متعددة منها مـا هـو               وهذه األجهزة متوف  
ملم، وهذه البكرات منها ما هو على       ) ١٦(مم، وعرض آخر    ) ٣٥(ملفوف بشكل بكرة عرض     

 صـفحة   ٥٠(سم،  ) ١٥٠ (إىلشكل كاسيت أو كبسولة، ويصل طول الفيلم امللفوف داخلها          
 .)سم ٣ × ٢كتاب من فيلم صغري 

بشكل أعمدة وخطـوط    ( أن تصور على بطاقات كرت منعزلة أو صور جمدولة           أيضاًهلا  وميكن  
حيث ميكنها أن تصور آالف الصفحات على بطاقات ال تتجاوز مساحتها سطح راحـة              ) معينة

الكف، وبذلك نستطيع أن نتصور االختصار اهلائل للمسـاحات واألمـاكن املطلوبـة حلفـظ               
 .املعلومات

ميكن أن تربط أجهزة التصوير املصغرة مع احلاسبات اإللكترونية، ويـنظم           : احلاسبات اإللكترونية  )٢
هلا برامج خاصة ويربط على نفس الدائرة شاشات إظهار أو أجهزة طابعـة نسـتطيع مبوجبـها                 
استرجاع أو طلب الفيلم أو الصورة أو الصفحة اليت نريد لنقرأ ما فيها أو نطبعه وميكن استخدام                 
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 من األفالم السلبية، وميكن استخدام بطاقات كرت صورة وميكـن           بدالً) جيابيةاإل(األفالم الفعالة   
 . تعديل صفحة من الصفحات يف حال تغري املعلوماتأيضاً

 

 ات املستخدمة يف حتليل املعلوماتاألجهزة والتقني: ثانياً

تسـتخدم  وتستخدم هلذه الغاية أجهزة كمبيوتر باستغالل نظم املعلومات وتلقني احلاسبات هبـا، و            
 :احلاسبات ألمرين

  :حتليل األفكار والنظم )١
تستخدم احلاسبات يف حتليل املفاهيم العسكرية واألفكار التكتيكية ونظم التسليح اخلاصة باجليوش            
امليدانية حيث تربط جمموعات إدارة وسيطرة لإلشراف على توجيه هذه احلاسبات، وتتكون هذه             

الستطالع والعمليات اجلويـة واملدفعيـة والتحركـات        اجملموعة من ممثلني عن االستخبارات وا     
 إخل، حيث يتوفر لدى هؤالء املمثلني القدرة على حتديد األهداف التكتيكية، وحتليـل              ...واإلمداد

األعمال العسكرية كل يف جمال اختصاصه، ويتم تزويد احلاسبات بكمية من املعلومات اليت تتوفر              
إلدارة والسيطرة بالنتائج اليت يتم تقوميها وتتتبع هذه اجملموعة        لدى األركان العامة، وتزود جمموعة ا     

اك األمريكي لتمثيل السجالت احلربية بني اجليوش املتصارعة وتعديل         سنيتعادة نظام   ) يف إسرائيل (
موقف القوات على ضوء اخلسائر لدى كل فريق كما تسجلها احلاسبات اإللكترونية اليت تـزود               

 .كل طرفمبعلومات كاملة عن قوة 
  :حتليل املعلومات )٢

تزود احلاسبات مبعلومات جمددة حول متركز قوات اجلانبني وتوزعها وكفاءهتا ودرجة استعدادها            
واألهداف احليوية يف كل جانب، وكيفية مهامجتها والدفاع عنها وطبيعة أرض املعركة على كل              

بكات املواصالت، فـإذا    جانب والظروف اجلوية السائدة واحتياطات الدعم وخطوط اإلمداد وش        
أعطينا الكمبيوتر معادلة معينة أعطانا التصرف املناسب الواجب اختاذه وميكن جتهيز احلاسـبات             
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 ١٠٠(وتبلغ سرعة الكمبيوتر حىت     ) اًالسلكيسلكياً و (بوسائل استقبل معلومات على املدى البعيد       
 .رية التحليل يف االستخبارات العسكانظر .ثانية/ عملية حسابية ) ألف

 

  املعلوماتطرق تسرب

  .اإلعالم )١
 .اإلمهال )٢
 .األسرى )٣
 .الرسل )٤
 .البعثات )٥
 .اجلاسوسية )٦
 .احلرب والسرقة )٧
 .السكان احملليني )٨
 .التصوير اجلوي )٩
 .)الراديو، التصرحيات، املؤمترات(ومن اإلعالم  )١٠

 

 فروع أمن املعلومات

 .أمن املكاتبات )١
نية يف السفارة مسـؤول عنـها ضـابط         النظام اجليد يف السفارة وجود غرفة أم      / أمن املكاتب    )٢

 .صالحيته األمنية أعلى من السفري
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 أمن املكاتبات: أوالً

 . والترتيبات اليت تتخذ حلماية األسرار املكتوبةجراءاتهو جمموعة من اإل

 

 أمن املكاتب: ثانياً

 .هي األوامر والتعليمات اليت جيب أن يتبعها كل من يعمل يف مكتب سري

 

 ذة حلفظ املعلومات املتخجراءاتاإل

 حسب درجات السرية وأولياهتا وتكون منسوخة خبط اليد وال تكتب باآللة            : التصنيف إجراءات )١
 .الكاتبة حبيث إذا تسربت تعرف من خط الكاتب

 . النسخإجراءات )٢
 . هبا الوثيقة محاية املراحل اليت مترإجراءات )٣

 

  التصنيفإجراءات: أوالً

ألمهية ومدى الضرر الذي قد يلحق يف حال وقوعها بني يدي           أي حتديد درجة السرية وذلك حسب ا      
 . أربعإىل وتصنف درجات السرية .العدو
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 درجات السرية

 رئيساً من األهداف اليت يسعى العدو للوصول إليها بكـل           هدفاًتعترب الوثائق مبا حتويه من معلومات       
بطريق غري مباشر كاحلصول على مـا       الوسائل، إما بالطرق املباشرة أي باحلصول على الوثيقة نفسها أو           

حتويه الوثيقة من معلومات، لذلك يعترب أمن الوثائق من أهم عناصر األمن الوقائي اليت تستهدف تـأمني                 
 .سالمة القوات املسلحة وخططها واحملافظة على أسرارها

رات ويدخل يف إطار الوثائق كل الوثائق واخلرائط واملسـتندات واملراسـالت والتقـارير واملـذك              
واإلشارات اليت تكون مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة أو مرسومة أو مسجلة على أشـرطة التسـجيل أو                  

 .االسطوانات

ومن أجل تأمني الوثائق تضع كل اجليوش عليها سياجاً من السرية متنوع الـدرجات أو املسـتويات                 
 .حبسب أمهية حمتويات الوثيقة وخطورهتا

 .، سريجداًسرية للغاية، سري : يت اآلإىل وتقسم درجات السرية عادة 

هي أعلى درجات السرية وتعطى للوثائق اليت حتتوي على معلومـات يعـد             : درجة سري للغاية   )١
أكيدا علـى    خطراً   – عن طريق مباشر أو غري مباشر        -  يد غري خمتصة أو يف يد العدو       وقوعها يف 

 .أمن وسالمة القوات املسلحة
ر والتعليمات على املستوى االستراتيجي والتكتيكي واملوقف       خطط العمليات واألوام  : من أمثلتها 

احلايل للقوات املسلحة من حيث الكفاءة القتالية أو التسليح أو التدريب أو الـروح املعنويـة أو                 
 ومفـاتيح الشـيفرة ووثـائق       ، وخطط اإلنتاج احلريب   ،اجلاهزية والتحركات اخلاصة بالعمليات   

 اليت حتصل تلك الدرجة العالية من السرية تتخذ االحتياطـات            ومن أجل تأمني الوثائق    .املخابرت
 :التالية

تتم كتابة الوثيقة يف حجرة خاصة وحتت اإلشراف الشخصي للمسؤول من إصدارها، وال              ) أ 
 . احلجرة اخلاصة يف أي وقتإىل ألي فرد غري مسؤول بالدخول مطلقاًيسمح 

 .متاماًيت تتلفها يتم إعدام املسودات وورق الكربون بالطرق احلديثة ال )ب 
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اليت تكتب منها الوثيقة، وال يسمح بأية صورة أخرى         ) النسخ(حيدد بالضبط عدد الصور      )ج 
 .أو كتابة مذكرة أو ملخص يتضمن ما حتويه من معلومات

فإهنا توضع يف مظروف    ) املرسل إليهم ( شخص أو أكثر     إىلإذا كانت الوثية سوف ترسل       ) د 
مت املرسل بعد تدوين درجة السرية والتوقيع، وتعنون        خاص أو أكثر خيتم بالشمع األمحر خبا      

املظاريف باألمساء الشخصية للمراسلة إليهم حبيث ال تفتح إال من قبلهم أو بواسطة مـن               
 .ينوب عنهم يف غياهبم

ال يذكر موضوع الوثيقة على املظروف أو على اإليصال اخلاص بتسليمها بـل يكتفـى                ) ه 
 .املرسل إليه ووقت االستالمبتدوين أرقام القيد والتاريخ واسم 

حتفظ هذه الوثائق داخل خزائن خاصة ومعها سجل خاص هبا أو صورة منه وختتم اخلزائن                ) و 
 .أيضاًبالشمع األمحر وباخلامت الشخصي 

إذا اقتضى األمر اطالع بعض املختصني على الوثيقة أو جزء منها فيسمح بـذلك حتـت                 )ز 
ع عليه، مع توقيع القائم بـاالطالع علـى         إشراف املسؤول وبالقدر اخلاص املعني لالطال     

 .ذلك
تعطى هذه الدرجة للوثائق اليت حتتوي على معلومات يشكل وقعها يف يد العدو            : جداًدرجة سري    )٢

 . على أمن وسالمة القوات املسلحةكبرياً ضرراًأو إفشاؤها أو معرفة غري املختص هبا 
 تقارير وحتركـات ويوميـات وكتـب        ما يتصل باملستوى التكتيكي من أوامر أو      : ومن أمثلتها 

التدريب وتعليماته على املستوى التكتيكي، واملسائل املتعلقة بالتعبئة وباحتياطي الذخرية واألسلحة       
واملعدات، والبيانات واملعلومات املتعلقة بالعدو واليت تكـون يف أيـدينا كـالتنظيم والتـدريب               

 .واملعنويات وأساليب القتال
ذه الوثائق كثري من االحتياطات اليت تراعى يف الوثائق اليت حتمـل سـري               ه إىلويراعى بالنسبة   

 بالربيد املدين بل ترسل بالربيد العسكري أو مع مراسل خاص عنـد             إطالقاًللغاية، وهي ال ترسل     
 عن عدم تداوهلا إال يف أضيق احلدود، كما ال جيوز إبـالغ             مسؤوالًالضرورة، ويعترب املرسل إليه     

 .مبحتوياهتا إال بالقدر املخصص لكل منهمغري املسؤولني 
تعطى هذه الدرجة للوثائق اليت حتتوي على معلومات جيب أال يتداوهلا أو يعرفها إال              : درجة سري  )٣

 .أشخاص مسؤولون يف القيادات والرئاسات املختلفة
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مـات  املعلومات املتعلقة باالنضباط واإلحصائيات غـري املتصـلة بالعمليـات، والتعلي          : من أمثلتها 
واملعلومات الفنية والتدريبية اخلاصة بصيانة املعدات، ويلزم العناية الكافية بتوزيع أو نقل أو اسـتعمال            
هذه الوثائق والتحفظ عليها مع تأمني تداوهلا على نطاق واسع وتفتح هذه الرسائل مبعرفة رئيس قلم                

 .قفل عن التحفظ عليها حتت المسؤوالًويعترب ) رئيس السكرتارية(الوحدة 
 املراتب  إىلوللحفاظ على االنضباط وعدم اطالع املراقب األدىن على العقوبات واملالحظات املوجهة            

من قبـل ضـابط، وتوضـع يف        )  الضابط إىلبالنسبة  (األعلى تطبع الوثائق اخلاصة مبثل هذه األمور        
رئيس (وحدة  وال حيق لرئيس قلم ال    ) سري خاص بالضابط  (مظروف خمتوم بالشمع األمحر يكتب عليه       

الذي يكون عادة ضابط صف فتح هذا املظروف الذي يتم فتحه من قبل ضابط فقـط                ) السكرتارية
رئـيس  (، يفتحه رئيس قلم الوحـدة       )سري خاص بضباط الصف   (وتوضع يف مظروف يكتب عليه      

وحيتفظ به يف مصنف خاص دون أن يسمح للعرفاء واجلنود العـاملني يف السـكرتارية               ) السكرتارية
  .فة مضمونهمبعر

 ألمهية وخطورة ما حتتويه     طبقاًتراعى الدقة والعناية التامة عند حتديد درجة السرية اليت تعطي الوثيقة            
 فقدان قيمتها، فضال عما تسببه من جهـد يف          إىل املغاالة يف حتديد درجة السرية يؤدي        ألنمن معلومات   

ن حتديد درجة السرية ليس باألمر اهلني، كما أنه          املعقدة بال مربر، لذلك فإ     جراءاتاختاذ االحتياطات واإل  
ال يتم جزافاً ومن الضروري وضع واتباع النظم الكفيلة بالتحفظ على الوثائق أثناء نقلها واليت تكفل عدم                 

 .ضياعا أو تسرب ما هبا من معلومات

 لتقدير مدى داًج مراجعة الوثائق اليت حتمل درجات السرية العالية مثل سري للغاية وسري    دورياًوتتم  
 الدرجة األقل املناسبة يف ضوء ما يسـتجد         إىلضرورة استمرارها يف محل تلك الدرجة وإمكانية ختفيضها         

 الالزمة من   جراءاتمن تطورات ومواقف تؤثر على أمهية معلومات الوثيقة، مث تتخذ بناء على ما يتقرر اإل              
 .حيث احلفظ والتداول

أصبحت غري ذات موضوع، يتم إعدامها أو إعادهتا للمرسل إليـه،           عندما يثبت أن الوثيقة السرية قد       
 فذلك ال يتم إال بتصديق من       جداًكما أنه إذا رؤي التخلص من وثيقة ذات درجة سري للغاية أو سري              

 .القيادة اليت أصدرهتا وحتت إشراف الضابط املسؤول، مع تدوين ذلك يف سجل خاص إلثباته رمسياً
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ائل ذات الدرجة السرية بوسائل االتصال السلكية والالسلكية االحتياطـات           الرس إرساليراعى عند   
 :اآلتية

السعاة أو املختصني أو    ( هاتفياً بل ترسل مع املرسلني       جداًال ترسل الرسائل السرية للغاية والسرية        )١
 .)بالشفرة

 .هاتفياً) سرية( مجيع اإلشارات اليت حتمل درجة إرسالتستخدم الشيفرة كذلك يف  )٢
 . مجيع الربقيات الالسلكية اليت حتمل أية درجة من درجات السريةإرسالخدم الشيفرة عند تست )٣
أو ) مكتـوم (خر  وله يف وسائل اإلعالم وهو مبعىن آ      وهو ما حيظر نشره بني الناس أو تدا       : حمظور )٤

 .وتسرهبا يلحق الضرر مبجموعة معينة مثل مناهج الدورات) حمدود التداول(
 . التامة عند حتديد درجة السرية اليت تعطى للوثيقةتراعى الدقة والعناية )٥
لتقـدير مـدى ضـرورة      ) جداً –للغاية  ( مراجعة الوثائق اليت حتمل درجة سرية عالية         دورياًيتم   )٦

 الدرجة املناسبة يف ضوء ما يسـتجد مـن          إىلاستمرارها يف محل تلك الدرجة وإمكانية ختفيضها        
 .ثيقةتطورات ومواقف على أمهية املعلومات والو

 

  النسخإجراءات ثانياً

 .)حتديد النسخ(كلما قل عدد النسخ كلما قل احتمال تسرهبا  )١
 .النسخ ال يتم إال بشكل خطي )٢
 .حتديد املسؤول عن إعادة النسخ للمعلومات وال يسمح بنسخ أكثر من احملدد )٣
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  محاية املراحل اليت متر هبا الوثيقةإجراءات: ثالثاً

 : وهي سبع مراحل

 .ختراع أو التحريرمرحلة اال )١
 .مرحلة التسجيل )٢
 .مرحلة التكييف )٣
 .مرحلة النقل )٤
  .مرحلة احلفظ )٥
 .مرحلة االستغالل )٦
 .)اإلتالف(مرحلة التهوية  )٧

 

 )التحرير( املتخذة على مرحلة االختراع جراءاتاإل

جيب أن يكون كاتب الوثيقة مؤهالً، وموجوداً يف مكان بعيد وأمني عن أعني األمن املضاد حبيث                 )١
 .م ما يكتبهيفه

 .جيب أن ال يسمح ألي شخص باإلطالع على الوثيقة يف مرحلة االختراع )٢
 .جيب أن يكون خمترع الوثيقة مأموناً وموالياً )٣
 .جيب عدم الكتابة على سطح لني )٤
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  املتخذة على مرحلة التسجيلجراءاتاإل

بط املخـتص    أن تسجل بواسطة الضا    جداًيشترط بالوثائق اليت حتمل درجة سري للغاية وسري          )١
 .بالشؤون اإلدارية

اإلداريـني  (أما الوثائق اليت حتمل درجة سري وحمظور فيسمح بتسجيلها من قبل السـكرتارية               )٢
 .وحتت إشراف الضابط املختص) الباقني

يفتح سجالن أحدمها خاص بتسجيل الوثائق من الدرجات السرية العليا، واآلخر خيتص بالوثائق              )٣
 .من درجة سري وحمظور

 هذه السجالت رقم الوثيقة، تارخيها، موضوعها، اجلهة املصدرة، اجلهة املستقبلة، ونبذه            يدون يف  )٤
 . واملراجعة حمددة واملعرفة قدر احلاجة.خمتصرة عن موضوع الوثيقة

وجود نوع من تنظيم االحتفاظ باألوراق والوثائق يف أرشيف يتناسب مع درجات السرية حبيث               )٥
ي شخص من العاملني يف علمية التنظيم إال باالطالع على ما           ال تسمح طريقة تنظيم األرشيف أل     

يلزمه، مع تقسيم العمل حبيث يطلع كل فرد على جزء من العمل وتقوم بتنظيم هذا النوع مـن                  
 .الوثائق فقط

 :وضع درجات السرية على الوثائق وهي كالتايل )٦
العنوان، الكتب والكراسات أعلى وأسفل الصفحة أمامي وخلفي، وأعلى وأسفل صفحة            ) أ 

 .وأعلى وأسفل الصفحة األوىل واألخرية
 .تكتب أعلى وأسفل كل صفحة مع مراعاة ترقيم الصفحات: األوراق الغري جممعة )ب 
 .الصور الفوتوغرافية أعلى وأسفل الصورة )ج 
األفالم السينمائية وشرائط التسجيل تكتب يف أول وآخر الفلم أو الشريط كما تكتـب               ) د 

 .على الغالف اخلارجي
 . والشفافات أعلى وأسفلاخلرائط ) ه 
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  املتخذة على مرحلة التكييفجراءاتاإل

 : اليت تتخذ هنا هيجراءات جهات خمتصة، واإلإىلا إرساهلنعين بالتكييف هتيئة الوثيقة و
يمها بل يكتفي بتدوين أرقام     ال يذكر موضوع الوثيقة على الظروف أو على اإليصال اخلاص بتسل           )١

 .يه ووقت االستالم والتاريخ واسم املرسل إلالقيد
توضع يف مكتوب أو أكثر وختتم بالشمع األمحر وتكتب عليها درجة السرية واسم املرسل إليـه                 )٢

 .فقط والتوقيع
 .فتح سجل خاص تدون به كافة األمساء اليت اطلعت على الوثيقة واليت ستطلع عليها الحقاً )٣
 .)حسب األمهية ( عن عدم تداوهلا إال يف أضيق احلدودمسؤوالًيعترب املرسل إليه  )٤

 

  املتخذة على مرحلة النقلجراءاتاإل

 : املتخذة هناجراءاتإل ا:النقل اخلارجي: أوالً

 جيب أخذ تصريح خطي من أعلى سـلطة         جداًقبل نقل املعلومات من درجة سري للغاية وسري          )١
 .للدولة أو التنظيم

 جيب أن يسـبقها قـرار       أما املعلومات اليت تنتقل بواسطة حقائب دبلوماسية واملصحوبة برسول         )٢
 .خطي

 . أمن األفرادإجراءاتتتخذ على الرسول كافة  )٣
 .جيب اختيار أمانة الرسول عن طريق حتديد خط الذهاب واإلياب والوصول للرسول )٤
 . الستخدام األحبار غري املرئية بالعني اجملردة لرفع البصماتأحياناًنلجأ  )٥
فيق يراقبه وحيميه عند تعرضه للخطـر دون        يفضل أن يكون الرسول مزدوجاً مبعىن أن يكون له ر          )٦

 .علمه
 .يسبق نقل املعلومات اتصال هاتفي مشفر يتفق عليه بني املرسل واملستقبل إشعاراً بذلك )٧
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أما املعلومات سري وحمدودة التداول فيمكن نقلها بوساطة احلقيبة الدبلوماسية غري املصـحوبة أو          )٨
 .بواسطة رسول مأمون

 .اء األشخاص الذين يسمح هلم باإلطالع عليهايرفق مع الوثيقة كشف بأمس )٩
 .أيضاً، وال تفتح أصالً أخرى إال مبعرفة اجلهة املرسلة منها إىلال ميكن نقل وثيقة من جهة  )١٠

 

 : املتخذة تكونجراءاتاإل: النقل الداخلي: ثانياً

ـ        جداًيتم النقل الداخلي من درجة سري للغاية وسري          )١ ة أو   بعد أخذ موافقة أعلى سـلطة بالدول
 .بالتنظيم

 وذو لياقة بدنية وشـرط أن يكـون         جيداًجيب أن تكون مصحوبة برسول خاص مدرب تدريباً          )٢
 . أمن األفرادإجراءاتمأموناً وموالياً وتتخذ عليه 

 .أن يتخذ ساتراً للتمويه )٣
 .يسبق عملية النقل اتصال هاتفي مشفر )٤
 .أن يكون مزدوجاً ومسلحاً )٥
ر فيمكن نقلها بالربيد داخل الدولة الواحدة شرط استعمال         أما املعلومات من درجة سري وحمظو      )٦

 .النص املشفر أو احلرب السري
 :بالربيد كما يليأسلوب نقل الوثائق سري وحمظور  )٧

 .تدوين الوثيقة يف دفتر الصادر ) أ 
 .يوقع املندوب على دفتر الصادر باالستالم )ب 
 .تدون يف مركز تسليم املكاتبات )ج 
 .ى يف املركزيوقع املستلم يف الوحدة األخر ) د 
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 على مرحلة احلفظ املتخذة جراءاتاإل

جيب أن تكون اإلدارة املسؤولة عن حفظ املعلومات مستورة وغري معروفة وبعيدة عن أعني األمن                )١
 .املضاد

على املكان الذي حتفظ به املعلومـات       ) أ( اخلاصة بأمن املنشأة صنف      جراءاتجيب أن تتخذ اإل    )٢
 .عد الوصولوحتدد طريقة الذهاب واإلياب ومو

 اخلارج باستثناء   إىل البنيات اجملاورة أو     إىلجيب أن ال تكون داخل املكان أي ممرات داخلية تؤدي            )٣
 .املدخل الرئيس

 .جيب أن يكون هناك ضابط مسؤول عن حفظ األمن يف هذه املنشأة )٤
 .مينع دخول الزوار أو الزيارات الشخصية منعاً باتاً مع إقامة حراسات دائمة حول املكتب )٥
ملنع جتنيدهم أو   ) إشباع ذايت (جيب أن تتوفر يف املكتب إمكانيات الراحة لألفراد العاملني يف املركز             )٦

 .االنتقام من ظروف العمل، فتشبع رغبات العاملني وحتل مشاكلهم
، ٥(جيب أن حتفظ املعلومات يف خزائن حديدية ذات نظام معني مع حتاشي انتهاء األرقام بــ                  )٧

 . كاألعياد واملناسبات ويفضل استخدام أرقام غري مرتبةأو تاريخ معني) ١٠
 . يف خزائن خاصةجداًحتفظ الوثائق املصنفة بدرجة سري للغاية وسري  )٨
 إجراءاتجيب أن يكون مجيع العاملني يف املركز احلساس من أبناء التنظيم املوالني واملتخذ عليهم                )٩

 .أمن األفراد
 .نتهاء العملجيب عدم ترك األوراق على املكاتب بعد ا )١٠
 .عدم أخذ املعلومات الداخلية أو اخلارجية املكتوبة خارج املكتب )١١
مسـؤول  (تغيري مفاتيح وأرقام اخلزانات كلما دعت احلاجة خاصة بعد إجازة املسؤول يف السفر               )١٢

 .أو اإلدارة وكذلك بعد حضوره) األرشيف
 .يتم تنظيف املكتب حبضور املسؤول )١٣
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 االستغالل املتخذة على مرحلة جراءاتاإل

 الالزمة يف إعطاء املعلومات ألصحاب االختصاص والشـأن         جراءاتاملقصود باالستغالل هو اختاذ اإل    
 :ويراعى التايل

 .الذي يطلع على الوثيقة هم األشخاص املصرح بأمسائهم مع الرسالة )١
 .ال تفتح املظاريف إال مبعرفة الشخص املسؤول )٢
 .خص املرسلة إليه شخصياًال تفتح املظاريف الشخصية إال مبعرفة الش )٣
عند دراية الوثيقة جيب التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين غري مصرح هلم بـاإلطالع علـى            )٤

 .الوثيقة
 .على األشخاص املصر هلم بقراءة الوثيقة التوقيع عليها من تاريخ االطالع )٥
 .الع عليهاإذا كانت الوثيقة للدراسة ترسل صورة عن الوثيقة بعدد األفراد املصرح ليهم اإلط )٦
 على الوثيقة تبقى مع املسؤول وتسلم له مجيع الوثـائق وال            ةًبعد الدراسة والتعليق الذي يتم كتابت      )٧

 .يسمح خبروج أي شيء

 

  املتخذة يف مرحلة التهوية أو اإلتالفجراءاتاإل

املقصود بالتهوية هو إتالف املعلومات اليت أصبحت غري سرية وفقدت قيمتها مبرور الـزمن وهـذا                
 :تطلبي
 .أخذ موافقة أعلى سلطة إلتالف الوثيقة )١
 .تشكيل جلنة لإلطالع على املعلومات املراد إتالفها )٢
فتح سجل خاص للمعلومات اليت ستتلف مع ذكر عدد الصفحات ورقم الوثيقة وتارخيها وخمتصر               )٣

ـ               احلرق عن املوضوع، بعدها تقوم اللجنة حبرق وهرس املعلومات اليت تقرر إتالفها، ويتم إتالفها ب
 الكتابة تظهر إذا أحرقت الورقة وتركـت        ألن،  ) أثر املعلومات  اخفاءأي  (واهلرس أو صب املاء     
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 من هرسها وصب املاء عليها، وجيب أن ال يظهر يف املكان أن ورقة قد احترقت                فالبدكما هي،   
 . أن هناك شيء سري يتم إتالفهإىل ذلك يشري ألن
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 الِسـريـة
 

 .تعريف ومقدمة )١
 .قيادة إزاء مسألة السريةواجبات ال )٢
 .واجبات الفرد إزاء مسالة السرية )٣

 

 السر

 .)طردي مع النص(عن العدو معرفة كل املستطاع : قاعدة

 

 تعريف ومقدمة

 العدو وعمالئه، بغية احلفاظ على األمن، أما السر         إىلالسر هو كل ما جيب التكتم حوله ومنع وصوله          
 العدو أو عمالئه بغيـة      إىل جيب التكتم حوله ومنع وصوله       على مستوى العمل العسكري فيتعلق بكل ما      

 .احلفاظ على أمن القوات وتسهيل عملها وحتقيق مفاجأة القوات املعادية وعرقلة نشاطها

من العوامل اهلامة اليت يعتمد عليها الصراع بني قوتني أو أكثر، عامل يتمثل يف معرفة نقاط قوة اخلصم                  
 لذا احتـل    . مواقعه الضعيفة  إىلدام مع مواقعه القوية وتسديد الضربات       ومكامن ضعفه، بغثة حتاشي الص    

ت اجلماعات والدول على اعتبار     تماما أسرار القوة الذاتية موقعاً متميزاً يف اه       اخفاءكشف أسرار اخلصم و   
أن كشف أسرار اخلصم واحلصول على معلومات دقيقة عنه يساعدان على اختاذ القرار الصحيح وحتقيـق             

 األسـرار   اخفـاء على االجتاه املناسب وتأمني املباغتة يف الزمان واملكان املناسبني يف حني يضمن             احلشد  
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 التصـرف بشـكل     إىلحرمان اخلصم من هذه املعطيات، ومنعه بالتايل من إجراء التقومي الصحيح ودفعه             
 .طائش دون حساب دقيق ملوازين القوى

 كبرية وواجب بالنسبة لكـل أفـراد اجلماعـة أو           ويعترب احلفاظ على السر يف السلم واحلرب قضية       
التنظيم، ومظهراً من مظاهر اإلخالص، وهناك إمجاع يف خمتلف اجملتمعات وعرب احلقبات التارخيية املتعاقبة              

 . قوة خارجية مبثابة خيانة عظمى عقوبتها اإلعدامإىلعلى اعتبار تسليم األسرار 

 

 واجبات القيادات إزاء مسألة السرية

ويربز يف إبراز أمهيته ودوره اخلطري يف تقرير نتيجة احلرب والربط           : ة اجلهل يف موضوع السر    حمارب )١
 .من خالل التوعية بني الواجب من جهة واحلفاظ على السرية من جهة أخرى

ويتم ذلك بشكل جيعل االهتمام بالسـرية عمـالً         : تنمية اإلحساس مبسؤولية احلفاظ على السر      )٢
 . لدى اجلميعاًدائم وهادئاً اعتيادياً

 .التوعية بأساليب العدو االستخبارية وذلك حىت حيتاط منها الفرد وال يغتر هبا )٣

 

 واجبات الفرد إزاء مسألة السرية

 .االلتزام بتطبيق التعليمات السرية الصادرة عن القيادة )١
ما بدت  الكتمان التام لكل املعلومات اليت يتم االطالع عليها حبكم العمل أو عن طريق الصدفة مه               )٢

 األصدقاء واألقارب والزمالء    مهذه املعلومات عادية، وعدم اخلوض يف أمور العمل السرية حىت أما          
 .واملوثوقني

وعدم حماولة االطالع على معلومات ال تتطلبها طبيعـة         ) املعلومات على قدر احلاجة   (التقيد مببدأ    )٣
 .يل زميل آخر ال تتطلبها مهمة الزمإىلالعمل، وعدم إعطاء معلومات 
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عدم التحدث حول مسائل العمل السرية يف احملالت العامة ووسائط النقل أو عند استخدام هاتف                )٤
 .عادي ال يقطع الكلمات

عدم اإلجابة عن أي سؤال يطرح حول املسائل السرية وإعالم املسؤولني أو عناصر األمـن عـن                  )٥
 .اولة احلصول على معلومات سريةحم

 التورط وكشف األسرار من بـاب       إىلظهر الذي يؤدي    ضبط النفس وعدم اجلري وراء حب ال       )٦
 .التبجح، أو لتأكيد أمهية الذات أما اآلخرين والظهور مبظهر الشخص العليم ببواطن األمور

عدم محل الوثائق أو املخططات السرية أو اخلرائط أو نقلها خارج حدود منطقة العمـل، مهمـا                  )٧
 .كانت الظروف واألسباب

 .ائق عند الذهاب مبهمة، عدا ما هو ضروري لتنفيذ املهمة ذاهتاعدم محل أي أوراق أو وث )٨
 األهـل واألصـدقاء   إىلتقيد الفرد عندما يكون حتت السالح بالتعليمات اخلاصة بكتابة الرسائل       )٩

 اسم الوحدة أو وصف مكان متركزها أو نشاطها أو عـدد            إىلوعدم اإلشارة من قريب أو بعيد       
عنوية واالكتفاء باألخبار اخلاصة وذكر الرقم الربيدي من أجل استقبال   أفرادها أو حالتها املادية وامل    
 الشخص املكلف جبمع رسائل العسكريني ووضعها يف الصـندوق          إىلالرسائل، وتسليم الرسالة    

 .املخصص هلا
الكتمان التام عند الوقوع يف األسر، وعدم إعطاء أي معلومات باستثناء االسم وتاريخ الوالدة وما                )١٠

ك، والصمود أما الضغوط النفسية واجلسدية وأساليب االسـتدراج االسـتخبارية الـيت             شابه ذل 
 .يستخدمها األعداء جلمع املعلومات من األسرى
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 املاسونية واملخابرات
 

 تأيت قوة اليهود اخلفية من انتشار منظماهتم املختلفة مثل أندية الروتاري واحملافل املاسونية ومن سيطرهتا        
 وتغلغلها يف املراكز احلساسـة يف       ،عالم بأنواعه املختلفة والتعليم اجلامعي    ة على املال واال   اخلفية والظاهري 

معظم دول العامل وبالذات روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا، وليس هناك جهاز اسـتخبارات إال               
الذات أداهتا املاسـونية،    وهلا فيه نفوذ واضح، إما عن طريق أجهزة املخابرات العاملية أو بواسطتها هي، وب             

ونضرب لك مثالني عن مدى تغلغل املاسونية يف أجهزة املخابرات يف معظم الدول الكربى، املثال األول                
 يظهر فيه مدى التعاون بني املاسونية وأعمال املخابرات، والثاين من كتاب            “السجل األسود ”من كتاب   

 .، ونترك لك التعليق واالستنتاج“صائد اجلواسيس”

 

 :حقيبة يد السنيورة دونيين: املثال األول

طائرة قادمة من مدينـة     ) يف روما  –فيوميشينو  (م هبطت يف مطار     ١٩٨١ متوز عام    ٣بعد ظهر يوم    
 وكان ضابط وموظفو اجلمارك يف املطار يستلقون باسـترخاء          .وعلى متنها عدد قليل من الركاب     ) نيس(

 شقراء وأبرزت هلم جواز سفرها الذي حيمل اسـم          حتت أشعة الشمس حينما تقدمت منهم سيدة مجيلة       
بدقة، وقام  ) دونيين(وفجأة دبت احلياة بني ضباط املطار، فتم تفتيش أمتعة السيدة           ) راتسيا دونيين غماريا  (

رجال األمن بتمزيق أطراف حقيبة يد السيدة، ووجدوا مثة أوراقاً خمبأة حتت ثنايا احلقيبة، متت مصـادرة                 
 . السجنإىل) دونيين(لسيدة األوراق واقتيدت ا

كانت هذه األوراق حتتوي على وثائق سرية حول البوليس اإليطايل، وأمساء عدة سياسيني معـروفني               
 أعضاء يف احملفـل     إىلمتورطني بعمليات وصفقات جتارية غري مشروعة، كما وجدت هناك عدة رسائل            

 هكذا ألقي البوليس اإليطايل القبض      .ريةوصورة عن إحدى الوثائق األمريكية الس      P-2املاسوين اإليطايل   
 أمريكا الالتينية   إىلوالذي متكن من الفرار      P-2الرئيس الفخري املاسوين اإليطايل     ) غيللي ليشيو(على ابنة   
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يف إيطاليا تقضي بأن تـزود شـركاء        ) ماريا غراتسيا دونيين  ( احملكمة وكانت مهمة     إىلهرباً من تقدميه    
كن استخدامها البتزاز املسؤولني اإليطاليني، وبعض املسؤولني يف واشنطن ويف مقر بالوثائق اليت مي ) غيللي(

 .حلف الناتو

 P-2 لصاحل املخابرات املركزية األمريكية ولصاحل الناتو، كما قام بتأسـيس            طويالً) غيللي(لقد عمل   
فسه الستالم السـلطة     ن ة املاسونية اإليطالية، وكان يهيء    وهو حمفل على درجة عالية من السرية يف احلرك        

 .يف إيطاليا

 

 ):وستمورلند(وثيقة اجلنرال 

الـدليل  (كانت حتمل عنـوان     ) ماريا غراتسيا (إن الوثيقة األمريكية السرية اليت وجدت بني أوراق         
، وعهد باإلشـراف    ١٩٧٠وقد أعدت هذه الوثيقة عام      )  مهمات خاصة  –املبسط لعمل االستخبارات    

رئيس هيئة األركان األمريكية املشتركة، وقائد القوات األمريكيـة         ) ستمورلندو( اجلنرال   إىلعلى تنفيذها   
السابق يف فيتنام، ومتكنت الصحف األمريكية والفرنسية واإليطالية واألسبانية من نشر مقتطفات من هذه              

كان يعلم كـل    ) غيللي( نفي هذه األخبار، وبكل تأكيد، فإن        إىل ولكن واشنطن كانت تسارع      ،الوثيقة
الـيت  ) سغبور( اجمللة األسبوعية الفاشية     إىل هذه الوثيقة    إرساليء عن هذه الوثيقة، وسارع هو نفسه ب       ش

 ورقم بطاقـة العضـوية      P-2وهو عضو يف حمفل الدعاية املاسوين       ) يماريو تيديش (يشرف عليها زميله    
ت املركزيـة   وهو عميل للمخابرا  ) غيللي(فإن  : واضحاًهبدف نشرها، وكان السبب يف ذلك       ) ٢١٢٧(

 للـدور   متاماًاألمريكية أراد أن يؤكد على أن خطط التحرك املوجودة يف الوثيقة هي صحيحة، ومطابقة               
 .واهلدف الذي يسعى إليه احملفل املاسوين

قال ذات مرة أنه منذ الطفولة كان حيلم بأن يصبح ) ليشيو غيللي(يف إحدى املقابالت اليت أجريت مع    
يف الناس وحيركهم كما يشاء مبا يف ذلك أصحاب السلطة واحلكم، ومل يكـن            وبأن يتحكم   ) حمرك دمى (

 .جملرد التبجح والتباهي) غيللي(هذا الكالم الذي قاله 
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شخص خنبة ضباط   ) ١٠٠٠( والبالغ عددهم أكثر من      P-2فقد كان يوجد بني أعضاء احملفل املاسوين        
 اجلنراالن غيانيتيين وبيلوسي اللذان ترأسا      –وفيتو   اجلنرال سانت  –اجلنرال غراسيين   (اجليش اإليطايل، منهم    

كافة فروع قوى األمن يف أحناء البالد وكذلك األمريال توريزي الذي احتل منصباً على مستوى عال يف                  
 من الشخصيات البارزة كأصحاب البنـوك       عدداً كما ضم هذا احملفل املاسوين بني صفوفه         .)حلف الناتو 

حمطات التلفزيون ووزراء من احلزب الدميقراطي املسيحي ومـن احلـزب   والصناعيني ومالكي الصحف و  
 من الزعماء الربملانيني، وكانت هلذا احمللف عالقات واتصاالت يف كـل مـن              عدداًاالشتراكي وكذلك   

 .أفريقيا وأمريكا الالتينية، ولكن أقواها كانت مع الواليات املتحدة األمريكية

مبثابة )  ماسوين إيطايل  ٢٠٠٠٠( أصبح حوايل    P-2فل املاسوين   وليس هذا فقط، بل إنه من خالل احمل       
فرع للمعلومات يعمل لصاحل املخابرات املركزية األمريكية، وسبب ذلك هو أن عملية إعادة تنظيم احملافل               
املاسونية يف إيطاليا بعد احلرب وكما حصل يف دول أوروبا الغربية األخرى كانـت خاضـعة لسـيطرة            

إن املاسونيني األمريكيني العـاملني يف وكالـة        ) ماكس كورفو (ارات االمريكية ويقول    ومراقبة االستخب 
 إيطاليا وحىت قبل أن تتحرر هنائياً ليحيكوا مؤامراهتم هناك وقاد هذه العملية             إىلاملخابرات املركزية هرعوا    

 على عملية تطهري    وهو مسؤول كبري يف وكالة املخابرات املركزية األمريكية، وأشرف        ) فرانك غيفيلويت (
 من املناهضني للفاشية ومن العناصر اليسارية وإحالل العناصر الفاشية املعروفة           تقريباًحمفل  ) ٥٠٠(حوايل  

كان مقاتالً متطوعاً يف صفوف الفاشية يف أسبانيا وبعد أن أصـبح            ) غيللي(مكاهنا وعلى سبيل املثال فإن      
 اليت قام هبا كنوع من االنتقام من مقـاتلي املقاومـة            ضابطاً يف جيش موسوليين اشتهر مبذاحبه الوحشية      

 .حبد ذاته منوذجاً جديداً جملندي منظمات املاسونية األمريكية) غيللي(اإليطالية، لقد كان 

 على املناصب الرئيسـة السياسـية والعسـكرية          أن املاسونيني يسيطرون تقليدياً    وميكننا أن نستذكر  
 رؤساء الواليات املتحدة وحىت رؤساء الشركات الكـربى، وضـباط           واالقتصادية األمريكية، ابتداء من   

 هـم   تقريبـاً  على ذلك، وهو أن كل قادة حلف الناتو          مثالًاجليش ذوي الرتب العالية، وميكننا أن نقدم        
ماسونيون ويف أواخر اخلمسينات وبداية الستينات مت إنشاء حمافل ماسونية خاصة بالضباط العسكريني يف              

جورج (يف فريونا وحمفل    ) فريونا أمريكان (ناتو ويف القاعد العسكرية يف إيطالية مثل حمفل         مقرات حلف ال  



 

 ٣٢٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

بالقرب من نابويل   ) س ترومان إهاري  (يف ليفورنو وحمفل    ) بينامني فرنكلني (وحمفل  ) تانفيش(يف  ) واشنطن
  .يف فريويل) أفيانو(وحمفل 

لضباط العسـكريني األمـريكيني وكبـار       يف روما فكان للدبلوماسيني ول    ) كولو سيوم (أمام حمفل   
باحتاد الشرق العظـيم  ” ما ميكن تسميته إىلاملاسونيني من حلف الناتو، حيق هلم يف الوقت ذاته االنتساب         

 . يف الواليات املتحدة إيطاليا ليتمكنوا من السيطرة على أتباعهم اإليطاليني وقيادهتم“املاسوين

 شخصـية   دائماًكته كهدايا لوزراء احلكومة كان سيبقى       الذي كان يقدم مصنوعات شر    ) غيللي(إن  
نفسه ) غيللي( وهذا الفاشي    .تافهة وال قيمة هلا لو مل تقدم الواليات املتحدة األمريكية دعمها وتأييدها له            

كالة  إن اجملمع الصناعي العسكري األمريكي والبيت األبيض وو        .هو دمية حيركها آخرون أكثر خربة منه      
لدوبرغ واللجنة الثالثة متكنوا مجيعهم من السيطرة على إيطاليا والتحكم هبـا            كزية ونادي ب  املخابرات املر 

 .وأعوانه املنتشرين يف عدة أماكن) غيللي(بواسطة 

 مسؤولني على مستوى عـايل      ٧ وزراء،   ٣( الذي يضم بني صفوفه      P-2وال شك أن احملفل املاسوين      
قد ساهم بدوره يف القرار اخلاص بنشر الصواريخ        )  كولونيالً ٥١ جنراالً وأدمرياالً ،     ٤٢يف وزارة الدفاع،    

الذي أقسم هو نفسه ميني الوالء للماسونية ومن مث قتل ألنـه            ) بيكوريللي(األمريكية يف إيطاليا، وكتب     
أن الصناعيني وأصحاب األموال، واجلنراالت ومسؤويل وزارة الدفاع حبلفهم ميني الـوالء            : حنث بيمينه 
 إىلد دخلوا يف خدمة وكالة املخابرات املركزية االمريكية للحيلولة دون وصول الشـيوعيني              للماسونية ق 

منذ ) بيكوريللي(، ويضيف أيضاً تعين اإلرهاب “مهما كان الثمن”سدة احلكم مهما كان الثمن، وعبارة  
ة هبـا، إن    عدة سنوات، فإن أية جرمية حتتل وقائعها الصفحات األوىل من الصحف يكون للماسونية عالق             

 .االغتياالت واجملازر اجلماعية، وحماوالت االنقالب، إمنا تكمن املاسونية ورائها

حوادث التفجري  : وأورد قائمة باجلرائم اليت كان للماسونية وللمخابرات األمريكية واإليطالية عالقة هبا          
ذورها يف هذه اجلـرائم،     الذي حاول أن يقتفي آثار املاسونية وج      ) اوكورسيو(يف ميالنو، اغتيال القاضي     

وتفجري مبىن حمطة سـكة حديـد       ) شخصاً ١٢(الذي أسفر عن مقتل     ) إيطاليكوس(اهلجوم على قطار    
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وأصدقائه هلا ارتباطات مباشـرة     ) غيللي( إن حمافل    .شخص) ٢٠٠(لولونيا الذي قتل وشوه ما يزيد عن        
 .باأللوية احلمراء

تصفية مورو كانت ألنـه     (دميقراطي املسيحي أن    السكرتري السياسي للحزب ال   ) بيكوللي(وقد صرح   
 ذحبت عائلة مفـوض     ١٩٨١ويف متوز   )  للمناورات والعمليات املاسونية   مسرحاًرفض أن تصبح إيطاليا     

معبـد  (يرتبط بعالقات جيدة مـع      ) ماسي(، وكان   )مرسيليا(يف  ) أوريول(بوحشية يف   ) ماسي( الشرطة
  اعتباره نسخة طبق األصل عن احملفل املاسوين اإليطـايل         وهو حمفل ماسوين فرنسي ميكن    ) فرسان القدس 

P-2.          األلوية احلمـراء،    إىل إيطاليا حيث يتم تسليمها      إىل وقد اعتاد شراء األسلحة يف تركيا، مث شحنها 
وقد قتل ألنه اخفى عن شركائه حصيلة واحدة من هذه الصفقات وكشفت التحقيقات الـيت أجراهـا                 

كان ينظم عمليات الشحن بناء على تعليمات وكالة املخـابرات          ) غيللي(فل  املسؤولون الفرنسيون أن حم   
 - بالتعاون مع الوكالة األمريكية وأجهزة االستخبارات اإليطالية       -املركزية األمريكية، وكان هذا احملفل      

 .يقوم بتنسيق عمليات اإلرهاب األمحر واألسود

 

 :من كتاب صائد اجلواسيس: املثال الثاين

) إم آي (ار بني مؤلف الكتاب وبني زميلته يف العمل يف جهاز االسـتخبارات الربيطانيـة               وهذا احلو 
)MI (      عاشت كل حياهتـا يف      .يبة، يف وجهها عالمة منذ الوالدة     إيفلني ماك بارنيت فقد كانت امرأة غر 

 .احليز الضيق الذي يوفره املكتب، ومل يكن هلا عالقة مع العامل اخلارجي

 هل أنت ماسوين ؟:  إياها املكتبسألتين حال مشاركيت

 .ال، كما أنين ال أؤمن باملاسونية

  ! لقد عرفت أنك ال تشبه املاسوين، ولكن من األفضل لك أن تنضم هلم لتضمن النجاح هنا 
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 أمـن االتصاالت
 

إن االتصاالت هي عصب املعركة، ولكن يف أعمـال األمـن واالسـتخبارات،             : هناك مقولة تقول  
الرئة اليت يتنفس منها جهاز األمن واالستخبارات وبدوهنا خيتنق، بل أصبحت االتصاالت            االتصاالت هي   
 .عصب احلياة

 

 تعريف أمن االتصاالت

 اليت تكفل منع العدو من احلصول على معلومات عن طريق االتصاالت، كما متنعه من               جراءاتهي اإل 
يكون عن طريق التلفون، والتكتيكي عـن    التدخل الفين    .التدخل الفين والتكتيكي على شبكة االتصاالت     

  .طريق أخذ الكود والشفرة

 الزمن يلعب دوره يف قيمة املعلومات ذلك ألنواتصال رجل األمن أو اجلاسوس برؤسائه أمر جوهري         
 .أن أي معلومة مهما كانت قيمتها تصبح غري نافعة إذا مل تصل يف الوقت املناسب

 

 شروط االتصاالت

 .سهولة االستعمال )١
 .لسرعة يف االتصالا )٢
 .سهولة إتاحتها وتوفرها )٣
 .إخفاؤها عن أنظار العدو )٤

 .وينبغي االعتماد على وسائل وبدائل كثرية حبيث ال تنقطع االتصاالت
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 املقابالت واالتصاالت السرية

 :الشروط الواجب توافرها يف االتصاالت السرية

 .)نقل املعلومات بدون أي حشو(أن تكون سريعة  )١
 .)غطاء شرعي(ستورة أي حتت ساتر جيب أن تكون م )٢
 .جيب أن تكون واضحة وحمددة ومعينة )٣

 

 التنظيم اهليكلي لالتصاالت السرية

اخلليـة  ( وهي كافة االتصاالت اليت تتم بني ضـابط الشـبكة أو             :االتصاالت السرية الداخلية   )١
 .وهم مندوب رئيسي وفرعي) املندوبني(وبني أحد أفرادها ) السرية

 وهي كافة االتصاالت السرية اليت تتم بني مسؤول الشبكة واخللية           : اخلارجية االتصاالت السرية  )٢
 .ورؤسائه

 هو الشخص الذي خيطط ويدبر سري العملية السرية ومهمته التخطيط           ):القضية(ضابط الشبكة    )٣
 .معينة) أمنية(واإلشراف ويكون ذو مرتبة تنظيمية 

شرة ويقوم عادة بتنفيذ اجلزء الرئيسي من العمل         واجبه القيام بالتنفيذ للعمل مبا     :املندوب الرئيسي  )٤
 .يف التعامل مع اهلدف أو العملية السرية ويكون له رتبة تنظيمية أمنية معينة

 وال يعرف أحدهم غري دوره فقط، وقد يعرف أن هذا اجلزء من العمل الذي   :املندوبون الفرعيون  )٥
الفنيون أو األشـخاص    :  مثال .مليقوم به سري ولكن ال يعرف ما هو اهلدف النهائي لذلك الع           

 .املستخدمون كوسيلة اتصال دون علمهم
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 : مالحظة

 .جيب أن ال تتم االتصاالت السرية حتت أي ظرف من الظروف أفقياً 
 خـبري   إىلواملندوبني، هذا الفصل حيتاج     ) الشبكة(االتصال الذي يتم بني القيادة وضابط القضية         

 إمكانـات ماديـة، ويصـعب      إىل هذا الفصل وحيتاج     ة للتدريب على  السلكياتصاالت سلكية و  
 .االستفادة بدون ذلك

 

 أنواع االتصاالت

 .داخل حدود القرية أو املدينة الواحدة: االتصاالت احمللية 
 .داخل حدود الدولة أو خارج املدينة الواحدة: االتصاالت املنطقية 
 .اليت تتم بني دولة وأخرى: االتصاالت بعيدة املدى 

 

 لداخلياالتصال ا

 :إىلوينقسم 

 .) طارئ– بديل –عادي (ويشمل : اتصال منتظم )١
 .اتصال احتياطي )٢
 .)، جتميداخفاءهروب، (اتصال اإلنذار باخلطر  )٣
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 االتصال املنتظم: أوالً

 :إىلوينقسم 

ـ               :االتصال العادي  )١ ن ا ويتم يف حاالت التأكد من عدم وجود أمن مضاد مع مراعاة تغـيري الزم
ذا االتصال العادي بني ضابط القضية واملندوب الرئيسي حتت ساتر معـني،           واملكان، وعادة يتم ه   

تم االتفاق على املكان والزمان بدقة والبد هنا من مراعاة تناسب الزمان واملكـان مـع                يحبيث  
 مـثالً ظروف الشخصني، كما حتدد الفترة الزائدة عن املوعد لالنتظار كأن تكون ربـع سـاعة         

ائدة قليلة ومناسبة حبيث ال تعطي اآلخرين فرصة التساؤل عن سـبب            ويفضل أن تكون الفترة الز    
 .وجود أحدمها يف مكان معني، وحتدد املدة الزائدة على ضوء أمن املكان

عن املوعد العادي يف حني عدم متكن أي طرف من األطراف مـن             بديالً   يكون   :االتصال البديل  )٢
 .احلضور حتت أي ظرف من الظروف

خدم يف حاالت اخلطر فقط وحالة اضطرار أحد األطراف لالتصال بضابط            يست :االتصال الطارئ  )٣
 أن حيصل على معلومات مهمة لسري العمل مـن املنـدوب            مثالً فلو أراد ضابط القضية      .القضية

بشكل مفاجئ يكون ذلك بأن يعرف ضابط القضية الطريق الذي يسلكه املندوب يف العودة مـن    
 .من االتصال به يف أي حلظة وأوقات دوامه ليتمكن مثالًالعمل 

وإذا أراد املندوب إيصال معلومات مستعجلة لضابط القضية فإنه يتصل بضابط القضية ويستفسر             
 حبيث يعين ذلك اللقاء يف وقت ومكان حمددين وغـري ذلـك مـن               مثالًعن سعر بضاعة معينة     

 .اإلشارات اليت ميكن االتفاق عليها

 

 الحتياطي االتصال ا:ثانياً

ة عن خطط اتصال بديلة لكافة االتصاالت السابقة يف حاالت معينة تكون فيها الرقابة مـن                هو عبار 
 .األمن املضاد شديدة



 

 ٣٣٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

  اتصال اإلنذار باخلطر:ثالثاً 

 ):يستعمل هلدفني معينني(وله مهمتان رئيسيتان 

 .لتوحيد إشارة اإلنذار أو القائمني بالعملية السرية )١
 وعند ذلك تتخذ عدة     ،اإلشارة ويكون عادة ضابط القضية    حتديد الشخص الذي له صاحل إعطاء        )٢

تدابري منها جتميد العمل السري والتخلص من مجيع األشياء اليت تكشف العمل السري من أقـالم                
 .)اهلروب(وأشياء اآلالت وما شابه ذلك والبحث عن مكان آخر لإلقامة 

 ويعمـم علـى     مسـبقاً ق عليه   ويستخدم عند انكشاف العمل ومعرفة القائمني عليه ويتم االتفا        
 يف جريدة يومية، يتفق علـى       مثالًالعاملني حبيث يتم تبليغهم حبدوث اخلطر بواسطة إعالن معني          

ضابط الشبكة  ) اإلنذار(صيغة حمددة واحدة كإعالن وفاة أو بيع أثاث أو غري ذلك ويقوم بالتبليغ              
 .أو املندوب الرئيسي

 

 احتياطات األمن السري

 .ت قبل استخدامهاجتربة االتصاال )١
 .دراسة نظام األمن املضاد دراسة تفصيلية )٢

 

 مهمة االتصال السري

 .نقل املعلومات )١
 .توصيل التقارير )٢
 .اإلنذار باخلطر )٣



 

 ٣٣٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .االتصاالت السرية تزودنا بنظام رأسي بني طريف االتصال 
تصاالت الضابط األعلى هو الذي حيدد نوع وهيكل كافة اال        : (دائماًجيب محاية املستوى األعلى      

 .)السرية
 أعلى سلطة يف التنظـيم أو اجلهـاز         إىلترسل نسخة طبق األصل على كافة االتصاالت السرية          

 .األمين
 .جيب عدم إرهاق وسيلة املواصالت الواحدة 
 .جيب أن ال يدخل الروتني على وسائل املواصالت 
 .عند كتابة الرسائل جيب أن تكتب باحلرب السري أو بالشيفرة 

 

 الوسائل االتص

 : قسمنيإىلوسائل االتصال تنقسم 

 .)املباشر(وسائل االتصال السري  )١
 .وسائل االتصال غري املباشر )٢

 

 وسائل االتصال السري: أوالً

وهي لقاء بني األشخاص القائمني بالعمل السري ويتم فيها تبـادل           ) االتصال السري (املقابلة السرية   
أو بـني ضـابط     ) ألول مرة (املندوب الرئيسي األول    وثائق ومعلومات وعادة ما تتم بني ضابط القضية و        

 .القضية واملندوب الفرعي على أن من خيطط للمقابلة هو ضابط الشبكة أو القضية



 

 ٣٣٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :إىلهتدف كافة املقابالت السرية أو معظمها 

 .تبادل املعلومات والرسائل )١
 .إعطاء التوجيهات )٢
 .التمويل )٣
 .رفع املعنويات )٤

 

 عناصر خطة املقابلة السرية

 .ديد مكان مناسب للمقابلةحت )١
 .حتديد تاريخ وزمان مناسب )٢
 .إجياد ساتر مناسب للمقابلة )٣
 .نظام إشارات معني )٤
 .حتديد القائمني على العملية )٥

 :وفيما يلي هذه العناصر األربعة مرتبة ومشروحة ألمهيتها وضرورة التأكيد عليها باستمرار

 :املكان ويشمل: أوالً

 .)رح، مدينة مالهي، مسجد، كنيسة، مكتبة، مطعممقهى، مس(حتديد املكان بدقة  )١
 .) موضوع املعاينةانظر( معاينة داخلية وخارجية للمكان إجراءات )٢
 . عن األماكن اليت تتمركز هبا قوى األمن املضادبعيداًأن يكون  )٣
 .أن تكون طبيعة املكان تسمح لألطراف بالوصول إليه بدون إثارة أي شبهة )٤
 .ذا املكانإمكانية كشف املراقبة يف ه )٥
 .حتديد مكان بديل للمقابلة )٦



 

 ٣٣٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :الوقت ويشمل: ثانياً

 .حتديده باليوم والساعة بدقة )١
 .حتديد مدة املقابلة )٢
 .)وقت الوصول للطرفني(حتديد ترتيب الوصول  )٣
 .)وقت اخلروج وحتديد العودة للطرفني(حتديد ترتيب اخلروج  )٤

 

 :الساتر، ويشمل: ثالثاً

 .رساتر تواجد ضابط القضية مع اآلخ )١
 .ساتر تبادل احلديث بني االثنني )٢
 .دة للساتر مع الطرفنيتوفر املستندات والوثائق املؤي )٣

 

 :نظام اإلشارات: رابعاً

 :إىلوهدفها تعريف كل واحد لآلخر وحتديد مدى أمن اللقاء واخلطر إن كان موجوداً، وتنقسم 

وهو عبارة عن كل ما     %) ٣٠ (ويتم هبا التعارف بنسبة   ) إشارة التعارف األولية   (:اإلشارة املرئية  )١
يلبس أو حيمل مع ضرورة تناسبها مع املكان واملنطقة والوقت وسهولة متييزها كأن حيمل أحدمها               

 إخل، وهـذه اإلشـارة ال       ...مفاتيح أو مسبحة وحيمل اآلخر جريدة بشكل معني أو علبة سجائر          
 .حتدد تعريف شخص بآخر وهي إشارة أولية فقط

يقوم هبا الشخص اجلالس املتواجد يف املكـان        ) ركة واحدة ومتفق عليها   وهي ح  (:إشارة األمان  )٢
 كأن حيرك جريدته بشكل معني أمامه أو حيرك قطعة أثاث على الطاولة أمامه أو أية حركـة                  أوالً



 

 ٣٣٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

مناسبة أخرى معناها أن املكان أمني ويرد عليه الشخص القادم حبركة أخرى معناها أنـه غـري                 
 .مراقب

 عبارة عن كلمة أو مجلة يقوم الداخل بترديدها فيما يقوم املوجود بالرد عليهـا               :اإلشارة اللفظية  )٣
 وال تثري شكوك من يسمعها وأن تكون عادية أي هلا صلة بطبيعة             مسبقاًحبيث يكون متفقاً عليها     

، ونتيجة هلذه اإلشارة يتم     )كاالستفسار عن قضية معينة واإلجابة عليها بصورة معينة أخرى        (احملل  
 .س للقادماجللو

 ويتم فيها التعارف اإلضايف كاستخدام عمالت، طوابع حيمـل كـل            :إشارة التعارف اإلضافية   )٤
 . إخل..منهما النصف أو صورة أو رقم

 

 :ما يلي) املقابلة السرية(يراعى يف أمن العملية 

 .تنفيذ التعليمات حسب اخلطة املوضوعة )١
 .) ليتأكد من مستوى أمن اللقاءأوالًعادة ما يصل ضابط القضية  (أوالًحتديد من يصل  )٢
 . اختبارات كشف املراقبة أثناء املسري من قبل الطرفنيإجراءات )٣
 .)سواتر التواجد أو تبادل التقارير(إجادة اختيار السواتر بدقة  )٤
 .احلذر أثناء احلديث وكشف حماوالت املراقبة والتنصت )٥
راء عملية تسجيل أو تصوير من      اختيار مكان اجللوس حبيث حتسب امكانية تسمع اآلخرين أو إج          )٦

 .األمن املضاد
حيدد مكان بديل للجلوس أول وثاين وثالث، حبيث إن كان املكان الرئيسي مشغوالً مـن قبـل                  )٧

 .ميكن استغالل املكان اآلخر) إذا كان املكان حمل عام(اآلخرين 
 .هماأن يكون اختيار مكان اجللوس يتيح للطرفني املراقبة للمنطقة اليت تواجه كل من )٨
 .عدم االرتباك أو القيام حبركة مشبوهة أو عصبية تلفت األنظار )٩
يكتب تقرير املعاينة، وحيدد فيه األخطاء األمنية ومدى صالحية املكان للمقابالت وكذلك كافـة       )١٠

 .املقترحات املتعلقة باملوضوع



 

 ٣٤٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 فوائد املقابلة السرية

 .ة للمندوب يف رفع الروح املعنويكبرياً دوراًيلعب االتصال املباشر  )١
 .ميكن القائم بالتشغيل من احلكم على املندوب )٢
 .تعطي القائم بالتشغيل الفرصة يف تدريب املندوب )٣
 .يتأكد ضابط القضية من وجود عمل فعلي )٤
 .فعالًيتأكد ضابط القضية من أن املندوب يقدم التقارير  )٥
 .يتأكد ضابط القضية من أن املندوبني تسلموا خمصصاهتم )٦

 

 لسريةعيوب املقابلة ا

 .تعترب من أكرب الفرص املتاحة لألمن املضاد للقبض على الطرفني املناسبني )١
 .تكشف أمن ضابط القضية أمام املندوب )٢
 .تتيح لألمن املضاد أخذ الصور والتسجيل لألطراف )٣

 

 وسائل االتصال غري املباشر: ثانياً

 )امليتة(نقطة االتصال اجلامدة : أوالً

أو أي مواد سرية توضع يف مكان سري حبيث يصعب اكتشافها           ) سائلالر(وفكرهتا أن يتم التبادل      
من اإلنسان العادي، ويسهل التردد على املكان والوصول إليه، ويقوم شخص آخر بالتقاط هـذه               

  .الرسالة وإيصاهلا للجهة احملددة
  .)عملية شحن(بينما عملية وضع الرسالة تسمى ) شاحن(يسمى ) واضعها(حامل الرسالة  



 

 ٣٤١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

وجتدر اإلشارة هنا   ) عملية تفريغ (بينما عملية التقاط الرسالة تسمى      ) مفرغ( الرسالة يسمى    لتقطم 
 أن الشاحن واملفرغ ال يعرفان بعضهما البعض، وال يعرفان طبيعة املهمة أو طبيعـة الرسـالة                 إىل

  .السرية، فعلى الشاحن أن يشحن فقط وعلى املفرغ أن يفرغ فقط

 

 ) امليتة(خطة نقطة االتصال اجلامدة 

  . السريخفاءمعاينة املكان السري ومعرفة مدى صالحيته لعملية اال )١
 : وضع خطة الشحن والتفريغ، وتشمل )٢

  .حتديد القائمني على عملية الشحن والتفريغ ) أ 
  .حتديد السواتر للقائمني على عملية الشحن والتفريغ )ب 
  . املكانإىل) حامل الرسالة(حتديد طريق وصول الشاحن  )ج 
  . املكانإىل) ملتقط الرسالة(ق وصول املفرغ حتديد طري ) د 
  .حتديد مكان بديل لوضع الرسالة فيما لو تعذر استخدام املكان األول ) ه 
وجيب أن يكون الوقتان متقاربـان حـىت ال         ) وقت الشحن والتفريغ  (حتديد الوقت بدقة     ) و 

فريـغ   وعادة ال تزيد الفترة عن ربع ساعة بني موعد الشحن والت           .تتعرض الرسالة للخطر  
  .ويتقرر ذلك حسب الظروف

وهي إشارات تكتب أو ترسم أو أشياء معينة تلقى يف الشارع أو مكان             : وضع اإلشارات  )ز 
 وجيب أن تكون اإلشارة عادية وغري ملفتة للنظر ويستطيع          .معني لشخص ال يراه الشاحن    

 : رؤيتها بسهولة، وهذه اإلشارات هي) املفرغ(األخ اآلخر 
  .ها أن الشحن قد مت يف املكان الرئيسي أو البديلومعنا: إشارة املكان )١
  .أي أن الرسالة وضعت: إشارة الشحن )٢
 املكـان   ألنوتعين أن املفرغ جيب أن ال يقترب من املكان          : إشارة اإلنذار باخلطر   )٣

  .مراقب



 

 ٣٤٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 يف رسـم    مسـبقاً حد حيدد   اوهذه اإلشارات توضع من قبل الشاحن يف مكان و        
  .املعاينة

وتفيد أن الرسالة قد التقطت، وتوضع هذه اإلشارة يف مكان آخر           : إشارة التفريغ  )٤
 يف رسم املعاينـة ويضـعها       مسبقاًمنفصل عن مكان اإلشارات السابقة، وحتدد       

  .املفرغ، واملكان املناسب لوضع هذه اإلشارة يتم حتديده بعد وضع اخلطة

 

 : تعليمات

تفريغهـا ووضـع    وم يف شحن الرسالة  القائمون بعملية الشحن والتفريغ ال يعرفون سوى أدواره        )١
  .اإلشارات

ال ن أن يضع إشارة اإلنذار باخلطر و      على الشخص الشاح  ) قبل عملية الشحن  (عند كشف املراقبة     )٢
  .يشحن الرسالة، مث يغادر املنطقة سريعاً متخلصاً من املراقبة

 ليالحظ إشـارة    مثالً عليه أن يعود بعد فترة معينة ربع ساعة          مثالًعند كشف املراقبة بعد الشحن       )٣
مث يعود من شـارع حمـدد جمريـاً         ) إشارة التفريغ (معاينة يف مكان تفيد أن الرسالة قد التقطت         

  .أيضاًاختبارات كشف املراقبة 
يف حالة عدم وجود إشارة تفريغ يعين أن الرسالة مل تلتقط عندها يعود الشاحن ليلتقط الرسـالة                  )٤

 ويف نفس النقطة أو الشارع وعلى الشاحن        قريباًتفريغ  مرة أخرى وجيب أن يكون مكان إشارة ال       
  .أن ال يغادر املنطقة قبل أن يتأكد من وجود إشارة تفريغ

مالحظات حول أمن العملية ككـل كـذلك أخطـاؤه           عما قام به و    تقريراًيكتب كل شخص     )٥
  .واقتراحاته األمنية

  .يغ كل شخص بدورهيقوم بوضع اخلطة ضابط القضية، وقد يقوم مبراقبة التنفيذ وتبل )٦

 



 

 ٣٤٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 نقطة االتصال احلية: ثانياً

 :تعريف

هي نقل رسالة بني شخصني ال يعرف أحدمها اآلخر عن طريق شخص ثالث خيتار بسبب مكان عمله     
أو سكنه املناسب وساتره املناسب كأصحاب احملالت أو عمال املطاعم واملوظفني وغريهم ويكون مـع               

ص الثالث الوسيط أن الرسالة سرية ولكنه ال يعرف مضـموهنا            وقد يعرف الشخ   ،الوسيط إشارة لفظية  
  .ويستحسن استخدام الشيفرة ولو كانت بسيطة كضمان لألمن

 

  نقطة االتصال احليةإجراءات

  .)هينتمعا(حتديد املكان  )١
 : خطة الشحن والتفريغ )٢

  .الساتر الدائم واملؤقت ) أ 
  .حتديد طرق وصول كل منهما وعودته )ب 
  .منهما بدقةحتديد وقت وصول كل  )ج 
 : اإلشارات ) د 

إشارة للشحن وتكون عادة إشارة يف احملل نفسه كأن توضع إشارة معينة علـى               )١
  .باب احملل أو الواجهة للمحل أو أي مكان آخر ميكن رؤيته من اخلارج

شارة التفريغ وتكون مثل إشارة الشحن من حيث مكاهنا لكنها ختتلف عنـها يف              إ )٢
  .الشكل

  .وهي شبيهة بسابقتها وتفيد بعدم االقتراب من مكان اخلطرإشارة اإلنذار باخلطر  )٣
 



 

 ٣٤٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :مثال على نقطة االتصال احلية

  .أن يقوم شخص بوضع رسالة لدى مكوجي ويفهمه أن يعطيها لشخص معني معه إشارة لفظية معينة

 

 مالحظات حول االتصال

ن الناس بل هو جمـرد      صندوق الربيد يف عامل املخابرات ليس كما هو متعارف عليه عند العامة م             )١
تسمية، فقد يكون صندوق الربيد للجاسوس حتت اسم مستعار، وقد يكون جحـراً أو ثقبـاً يف                 

 وعمله عبارة عن مكان إلسقاط اخلطاب وتسليمه أو وضع العنـوان          .جدار أو يف شجرة أو متثال     
  .ه، ورجال الصندوق عددهم شخص أو اثنانإرسالاحلقيقي مكان املزيف و

 من رؤساء الشبكة املقـيمني أو األعضـاء         شيئاًمة ال يعرف العاملون يف حمطة الربيد        وكقاعدة عا  )٢
فيها، فإذا كان لديهم ما يرسلونه فإهنم حيضرون األجهزة السرية املقيمة باالتصال بـرقم تلفـون                

  . برقية أو صورة كارت بوستال لعنوان معنيإرسالمعني أو ب
 مـا   شيئاًاته على رسالة خاصة، فمنظر البحر قد يعين          الصورة أو طابعها قد يدل يف حد ذ        نوعو

 آخر، ويف العادة يرسل اجلهاز السري املقيم رسوالً للمدينة اليت يوجد هبـا              شيئاًواجلبال قد تعين    
  .حمطة الربيد اللتقاط الرسائل

  .تأمني االتصال لرجل االستخبارات يف الدول املعادية )٣

 



 

 ٣٤٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 خطة أو مشروع لتأمني العميل حيتـوي علـى          إىلة يف موسكو    وقد توصل رؤساء خمابرات أمن الدول     
 : املعامل اآلتية

  .رسائل بالشفرة حتل مكان احملادثات الشخصية )١
خمابئ مثل جتويف يف شجرة أو شق عميق يف جدار مبىن أو حفرة حفرت يف نصب تذكاري عام                   )٢

  .وجتعل هذه املخابئ مكان عناوين الربيد
دم لتوجيه كل عميل فيما يتعلق مبخبأ معني حيث تنتظره رسالة،           نظام خاص من التعليمات يستخ     )٣

  .وحيث جيب عليه أن يودع فيه معلومات مت مجعها
ويتكون التوجيه من رقم أو رمز مكتوب على جدار أو مقعد يف منتزه عام أو يف مكان ما داخل                   

  .حمطة السكة احلديد أو مكتب الربيد أو كشك تليفون عمومي
 أيام معينة يف ساعة معينة، يف كشك تليفون باألجرة، حيث يطلبه رئيسه ويصدر              ظهور العميل يف   )٤

  .إليه تعليمات عامة
وهكذا، فطبقاً هلذه اخلطة، يتجول العميل يف املدينة ويفحص رقم املخبأ املكتوب علـى جـدار                

اليت لديـه    يلتقط الرسالة ويضع املعلومات      خالياً املخبأ، فإذا كان اجلو      إىلحائط معني مث يذهب     
 مـثالً (+) فيه، مث يعود فيما بعد حملو رقم املخبأ من اجلدار ويضع مكان الرقم شكل عالمة زائد                 

ن طريق تبـادل    ع ويف حالة اللبس أو التعقيد الذي ال ميكن توضيحه           .لكي يبني أنه التقط الرسالة    
  .)فونكشك التلي(الرسائل، يوضح العميل املوقف يف حمادثته القادمة مع رئيسه يف 

امـل  ع على استخدام الراديو والبد من وجود        مدرباًعند استخدام الراديو البد للعميل أن يكون         )٥
 شفرة والبد من حسـاب حتديـد        إىل رسالة والرسالة    إىلالسلكي مهمته حل الشفرة وحتويلها      

  .رسالاإل
رسل من مكان    أن يعلم أن العدو يراقب الرسالة لذلك عليه أن ال ي           رسالجيب على من يقوم باإل     )٦

  .حد مرتنياو
جيب أن يعلم املرسل أن جهاز مورس يؤثر على التيار الكهربائي ارتفاعاً عنـد غلـق الـدائرة                   )٧

  .واخنفاضاً عند فصل الدائرة



 

 ٣٤٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

مكافحة اجلاسوسية عندما تقبض على جاسوس قد تتركه يعمل حتت مراقبتها لذلك على العميل               )٨
  .يادته أن عميلها قد سقطأن يكون مزوداً بنظام أو برمز تعرف فيه ق

البد من وضع تدبريات األمن للعميل، واملقصود هبا جمموعة التدابري اليت تتخذ حلفـظ الشـبكة                 )٩
 املعلومات  اخفاء الوسائل املستخدمة يف مجع املعلومات ونقلها وتقدير قيمتها، و         اخفاءوفروعها و 

والرمز، وضمان وقايـة األفـراد       الشفرة   اخفاء و .اليت يف حوزة الشبكة أو هتتم باحلصول عليها       
واحليلولة دون كشف أعماهلم واملهام املوكلة هلم واتباع التدابري التالية أفصـح عنـها مـاكس                

  .كلوزان

 

عن التدابري االحتياطية اليت اعتربها ضرورية، واليت جيـب أن يتبعهـا            ) ماكس كلوزان (وقد أفصح   
 : العميل السري بكل دقة وهي

لشبكة أعمال قانونية بريئة املظهر ال صلة هلا بأعمال اجلاسوسية أو االهتمام            أن يكون لكل أفراد ا     
  .جبمع املعلومات

  .جيب تغيري شفرة الراديو باستخدام أرقام خاصة لكل رسالة ترسل 
  .إرسال مكان آخر بعد كل عملية إىل ووضعه يف احلقيبة ونقله رسالجيب فك جهاز اإل 
 ملـدد   رسالحد لإل اخمتلفة، وال جيوز حبال ما استخدام مرتل و       جيب أن ترسل الرسائل من أماكن        

  .طويلة
جيب االتصال بالرسل واملندوبني الذين ينقلون املعلومات والرسائل يف سرية تامـة، وال تـذكر                

  . هلم أو للوسطاء الذين يتصلون هبمسواًءاألمساء الصحيحة 
  .جيب أن يكون لكل فرد يف الشبكة اسم مشفر خيفي حقيقته 
  .جيب عدم ذكر األمساء احلقيقية، ال يف الرسائل وال يف احملادثات الشفوية 
  . أمساء األماكن بوضع أمساء مشفرة هلااخفاء 
  .جيب إعدام الوثائق مبجرد أن ينتهي الغرض الذي من أجله مت احلصول عليها 
  .كشف املرسل حىت ال ينإرسال يكون املرسل قرب مطار أو قاعدة جوية أو حمطة رسالعند اإل 



 

 ٣٤٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 أدوات االتصال 

 الرسائل اليدوية: أوالً

 الذكاء، سـرعة    :جيب أن تتوفر فيه شروط كثرية منها      و) املراسل(ا بواسطة حامل للرسالة     إرساهليتم  
 . اخل وأن يكون مستوراً...البديهة، التمويه اجليد، رباطة اجلأش، الوعي

خبياطتها ضمنها  (والكبسوالت، واألحذية، الثياب    األدوية  :  الرسائل يف أماكن كثرية مثل     اخفاءويتم  
، يف ثياب الرضيع، يف أمـاكن       )الباروكة(، جدائل الشعر، حتت الشعر املستعار       )أو كتابتها ضمن البطانة   

حساسة من اجلسم، يف معجون احلالقة أو األسنان، علبة احملارم الورقية، صناديق احللوى، حمفظة جمهـزة                
 ولفـائف   ،للدفتر، يف كعبية كتاب أو جلدة، داخل الفواكه، يف علبة السجائر          مبخابئ، حتت الصق جتليد     

 أو العمالت واجلـواهر، أو داخـل        ، أو يف األزرار   ، أو يف زينة النساء    ،امليكروفيلم، ختبأ يف جلدة كتاب    
  .أجزاء اجلسم

هتم الكثرية،  والبد أن يكون حاملي الرسائل من طبقات خمتلفة من الناس الذين يستطيعون تربير رحال             
 هؤالء يكونون من رجال البحرية التجارية، الطيارين التجاريني، بني املضيفات واملضيفني، رجـال              وغالباً

حدة يف  ا ولكن ملرة و   املعارينميكن استخدام الطالب والسواح واملدرسني       و األعمال احلقيقيني أو الومهيني   
طويلة وبرسائل وظروف ومهيـة، وخـواص هـذه         السنة، والبد أن مير حاملي الرسائل باالختبار لفترة         

  . وهل حاول العميل فتحها أم الوالطرودالرسائل 

ميكن أن تكتب الرسالة على ورقة سيجارة ويلف التبغ بداخلها، وعند التعرض ملوقف خطـر يقـوم                 
 خشيب   ويف عكاز  اجللد،املراسل بإشعال السيجارة متظاهراً بتدخينها فيكون قد أتلف الرسالة، ويف حزام            

جة، مبخـابئ خاصـة     درا جرار،أو حديدي، لعب األطفال، كما ميكن جتهيز وسائل النقل من سيارة،            
 .حسب نوع الرسالة



 

 ٣٤٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :وجيب مراعاة االحتياطات األمنية التالية يف املراسلة اليدوية

  .التنقل بأقصر طريق مأمون )١
  . من قبل املراسلمسبقاًمعرفة ودراسة الطريق  )٢
رف واألصدقاء لدى مصادفتهم يف الطريق أثناء محل الرسالة ألنه قد يتأخر معهم             االبتعاد عن املعا   )٣

عن املوعد، أو يعرض الرسالة احملمولة للخطر أكثر إذ يزداد زمن املهمة وقد يكون من يقف معـه    
  .مراقباً

ـ ذلك حىت ال تسلم الرسالة لغريه باالشتباه، ويتم التعر         و معرفة املراسل للشخص املرسل إليه     )٤  في
 ولضمان ذلك توضع كلمة سر يقوهلا املراسل للمرسل         .بوصف املرسل إليه أو تعريفه عليه مباشرة      

  .إليه وجييبه عليها املرسل إليه، عندئذ يسلمه الرسالة
  .تعرضه للخطر والبعد عن املشكالت والتجمعات أثناء أداء املهمة فقد تشغله عنها )٥
  .والطريق والظروف احمللية احمليطة كي ال يفاجأ بكل مالبسات املهمة مسبقاًتعريف املراسل  )٦
  .احلذر من تتبع عيون العدو، وكشفه للمتابعة إن وجدت )٧
  .محل الربيد بأداة طبيعية مموهة ال تدل على حمتواها )٨
  . الحتمال أن هناك من كان يراقبه مث أفلت منه.عدم العودة من نفس الطريق املسلوك )٩
  .) العادات عند أهل املنطقة وكذلك اللهجة– الزي –اهليئة (مراعاة التمويه  )١٠
 ) ... حبوب– أداة انتحار –سالح (تامني محاية املراسل  )١١
االلتزام باملواعيد بدقة ويتطلب ذلك وسائل انتقال سريعة، وميكن تزويد املراسل بكمية من املـال                )١٢

  .للطوارئ
 قريبة من بيت املرسل إليـه        املرسل إليه مباشرة، وللحيطة يقوم بالدخول لبناية       إىلعدم الوصول    )١٣

  .جيداًويراقب املنطقة 
  .االتفاق على إشارات خاصة عند الدخول واالستالم والتسليم )١٤
  .تسليم الرسالة بشكل غري ملفت لالنتباه ويف مكان أمن )١٥
  .تستعمل عند الضرورة)  اخل... أسيد– كربيت –قداحة (محل أداة إتالف  )١٦
  . الطريقعنة وإبالغه مبالحظاته إعالم املراسل للمرسل بوصول الرسال )١٧



 

 ٣٤٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

  .جيب إبالغ املراسل خبطورة الرسالة اليت حيملها ليجتهد بإتالفها عند االضطرار )١٨
 ويصلح يف املراسلة الطفل واملـرأة       . ذكر بعضها يف البداية    ،جيب اختيار املراسل مبواصفات معينة     )١٩

  .والشيخ املسن لدى توفر بعض الصفات فيهم

 

 ربيديةالرسائل ال: ثانياً

 تفتح مـن قبـل العـدو        ألن أهنا معرضة    إىل جيب االنتباه    .ي الرسائل اليت ترسل بالربيد العادي     هو
 أو لسماكة الرسالة، ويتم فتحها بالبخار       .وخصوصاً إذا كانت تلفت االنتباه كعدم وجود عنوان املرسل        

كما ميكن  ) حه الرقيب فت(أو بأشعة أو بشكل عادي حيث تفتح وتقرأ مث تلصق من جديد ويكتب عليها               
 عادة، مث يوضعان حول صفحة      جيداًإدخال سلكني من فتحيت زاوييت الظرف العلويتني اللتني ال تلصقان           

حدى الفتحتني بسهولة، فتقرأ الرسالة وتصور مث       إالرسالة من الداخل وتلف الصفحة عليهما وخيرجان من         
  . مكاهنا بعملية معاكسة دون فتح املغلفإىلتعاد 

 جيب استخدام الرموز أو الشيفرة، أو الكتابة باحلرب السري بني أسطر رسالة عاديـة، وجيـب                 لذلك
 عدم استعمال احلرب السري الذي يظهر باحلرارة ألنه ستكشف الرسالة عندئذ وتظهر حمتوياهتا              إىلاالنتباه  

ة أو حتت الطـابع،     السرية، كما ميكن استخدام امليكروفيلم والتصوير النقطي وميكن وضعه يف قطعة نقدي           
ويدعى امليكرودوت أو النقاط املصغرة حيث تقرأ بعدسة مكربة صغرية والغرض منه تقلـيص صـفحة                

 جمرد حجم نقطة، ويتم ذلك من خـالل مـا           إىل تقريباًكلمة  ) ٣٥٠(مساحتها قدم مربع وحتتوي على      
عد عنك اجلسم    منك، يب  سم حبيث يظهر بأنه يقترب    يسمى الطرف املعكوس للمنظار فبدالً من تكبري اجل       

  .ويتضاءل حجمه، وكلما كانت العدستان قوية كانت الصورة أصغر

 حبجم النقطة، تقطع مـن      )negative(وهذه الصورة الدقيقة هي اليت يتم تصويرها وتظهر على الـ           
 النيجاتيف بواسطة إبرة دقيقة، وعندما تلصق هذه النقاط على رسالة أو كرت بريدي تظهر وكأهنا نقطة               

  .ترقيم ليس أكثر
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 كشفها من قبل رجال العدو إذ يكونون كمن يبحث عن إبرة وسط كومـة مـن      جداًومن الصعب   
 كما ميكن   .رف الثاين الرسالة ليكرب هذه النقاط آالف املرات بواسطة العدسات املكربة          ط ويتسلم ال  .التنب

  . باملكرب من قبل املرسل إليهالكتابة العادية باخلط الناعم حتت الطابع بشكل خمتصر، وتقرأ عندئذ

 

 دياستخدام صندوق بر

ميكن االصطالح على مكان معني يضع فيه املرسل الرسالة ويذهب ويأيت الطرف اآلخر بعد قليـل أو   
 ودخولنـا   .مساء ليأخذ الرسالة، وميكن أن يضع له جواباً هلا، وجيب أن يكون املكان مموهاً بشكل جيد               

  . اخل....شجرة، حائط، صخرة: مثالً يلفت االنتباه، إليه ال يثري أية شبهة، وال

 

 رسائل اجلدار

 ويتم ذلك بكتابة املوعـد علـى        .همائلتقاء بني شخصني يف حال تعذر لقا      يتم فيها حتديد مواعيد لال    
جدار يف شارع عام بشكل ال يلفت النظر، وحبيث يراه الطرف اآلخر بسهولة، يتم ذلك برسم خط أفقي                  

 ....،٣، يوم االثنني    ٢، يوم األحد    ١يوم السبت   : مثالً تدل على رقم اليوم      وقه خطوطاً متعرج، ويرسم ف  
  .وهكذا

 خطـوط   ٣يرسم هلـا    : مثالًويرسم حتته خطوطاً تدل على ساعة املوعد قبل الظهر أو بعده، الساعة             
  .ر بعد الظه٤ الذي حيدد املوعد يوم الثالثاء الساعة .١ الشكل على اليسارانظرولإليضاح 

 رسالة فيها دون علم سائقها وباالتفاق مع        اخفاء ب ، قطار ، شخصية ،كما ميكن استخدام سيارة عامة    
  .الطرف اآلخر على مكان الرسالة ليتسلمها

                                           
 . ال يوجد أي شكل على اليسار أو على اليمني يف النسخة األصل 1
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 )الراديو(اإلذاعة : ثالثاً

حد وفعالة لتوجيه اجلواسيس من خالهلا، وميكن أن يتم االتفاق          اوهي وسيلة اتصال جيدة من طرف و      
  . تعليمات معينة، كما ميكن بث شيفرة معينةإىلثه اإلذاعة، مثل أغنية معينة ترمز على رمز تب

 

 احلمام الزاجل: رابعاً

 احلمام عنده حس االجتاه، ويقطع مئات الكيلومترات دون أن يضل طريقه راجعاً              أنواع وهو نوع من  
 بيتـه،   إىلبرسالة ويترك ليعـود      مكان آخر ويتم حتميله      إىل تتم تربيته يف مكان معني مث يؤخذ         . بيته إىل

 اً وقد اسـتخدم سـابق     .وحتافظ عليه اجليوش كتراث قدمي    ) ساعة/ كم ١٤٥ (إىلوتصل سرعته القصوى    
 عشه فيصـور املنطقـة      إىلبتحميله أجهزة تنصت وجتسس وتصوير صغرية احلجم مث يعرب احلدود راجعاً            

  .احلدودية دون أن يلفت االنتباه

 

 الربقيات: خامساً

 استخدامها بشكل مرمز، كما ميكن تطعيمها بكلمات بني كلماهتا، ميكن االتفاق على احلرف              ميكن
  . عدة برقياتإرسال من كلمة، وميكن مثالًاألول 

 

 األقمار الصناعية: سادساً

حـدة  ا منها أربعـة لالتصـاالت الدوليـة وو        ،م١٩٥٩ولقد مت اطالق ست صواريخ أمريكية عام        
  . الثقافة األمنيةانظر – زالت تلك األقمار تطلق من روسيا وأمريكا للمخابرات املركزية، وال
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  .الطلقات اخلطاطة، طلقات التنوير، اإلشارات الضوئية، السياموز: سابعاً

 

 اهلاتف: ثامناً

ميكن التحدث على اهلاتف بالطريقة العادية ولكن بكالم مرمز لـه دالالت أخـرى، وال يـثري                  
  .كان عامالشكوك ويفضل أن يكون من م

طريقة أمنية، منها استخدام الرسائل املشفرة املكتوبة على شاشة جهاز          بريقة فنية للتكلم    وهناك ط  
 الطرف اآلخر على شكل     إىلا عرب مساعة اهلاتف     إرساهلويتم  ) حبجم اآللة احلاسبة  (كمبيوتر صغري   

  .نغمة صوتية ال يفهم منها شيء
 حيث يسجلها على شريط ويرمسها علـى شاشـة          اماًمتيستقبلها الطرف اآلخر على جهاز مماثل        

 الشريط الكاسيت مع مراسل عادي      إرسالكما ميكن   ) احمللول(الكمبيوتر املماثل بالشكل املفتوح     
  .حيث يضعه الطرف اآلخر على اجلهاز ليقرأ الرسالة املكتوبة

ون، ونتكلم بسماعة   يوجد جهاز نصله جبهاز التليف     إذا) scrambler(وهناك طريقة الكالم املبعثر      
بواسطة جهاز آخر   ( ومفهوماً   واضحاًمنا  ة التليفون فيسمع الطرف اآلخر كال      من مساع  بدالًاجلهاز  

أما من يدخل على اخلط ليتنصت فال يسمع إال تشويشاً وضجة غري مفهومـة وإذا               ) موجود عنده 
  .متاماًحصل العدو على جهاز مماثل له يستطيع أن يفهم الكالم 

تف يف كل طرف، وميكن ألحد الطـرفني أن         اهزة تصوير هاتفي توصل مع جهازي اهل      وهناك أج  
بواسطة اجلهاز عرب اهلاتف ويتسلمها الطرف      ) ...وثائق، خارطة، رسالة  (يرسل لآلخر معلومات    

ا ويعتمد  رساهل دقائق إل  ٣ حوايل   إىلاآلخر كما هي على جهازه املماثل، وحتتاج الرسالة املتوسطة          
  .)tone(بدأ إصدار موجات صوتية اجلهاز على م

) هـاتف (يوصل به جهاز على كل طـرف        ) S.S.T.V(وهناك جهاز تليفزيوين ذو مسح بطيء        
 ٩٠ إىل ٣٠(تفاصيلها وبزمن قصري     و  تلفزيونية تصور الوثيقة بدقائقها    رياماويتصل على اجلهاز بك   

ثل املوصل عليه، والذي يتصـل       الطرف اآلخر عرب اهلاتف ليستقبلها اجلهاز املما       إىلوترسل  ) ثانية
  .)tone(ا بواسطة موجات صوتية إرساهلبشاشة تلفزيونية تظهر الصورة كما هي، ويتم 
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  احلماية على اهلاتفإجراءات

  .مينع منعاً باتاً نقل املعلومات السرية عرب اهلاتف )١
  .ء مستعارةمن املمكن التعامل هبذه الوسيلة من خالل الترميز والتشفري ويتم االتصال بأمسا )٢
من الضروري إجراء تفتيش يومي على األسالك اهلاتفية وعلى اهلاتف للتأكد من عـدم وجـود                 )٣

 وهذه األجهزة موجودة ومتطورة بأشكال خمتلفة سنتكلم        .)اللواقط السرية (أجهزة خاصة تدعى    
  . التفتيش بواسطة أجهزة فنية خاصةىرجي و.عنها يف موضوع التجسس إن شاء اهللا

  . السنترال نقطة اتصال مركزية وأساسيةألنذ أمن األفراد على العاملني يف السنترال، جيب اختا )٤
املوجـات الصـوتية    ) بعثرة( وهو جهاز يقوم بالتشويش      )السيكرتفون(استخدام اهلاتف السري     )٥

الصادرة عن املتكلم على أن يعيدها جهاز ال قط معه هلذه الغاية لوضعها األصلي وترتيبها بعـد                 
  .الاالستقب

وهي تقـوم بتقطيـع     ) SCRAMBLER(وضع أجهزة توصل بأجهزة التليفون لتقطيع الكالم         )٦
ترددات الكالم حبيث يصبح غري مفهوم ويف هذه احلالة جيب أن يكون لدى الشخص الذي جتري                

 سابق عهده، ومتتـاز     إىلمعه املكاملة على الطرف اآلخر جهاز آخر من هذا النوع إلعادة الكالم             
  .ة شيفرات ميكن اختيار أحدها وتغيريها من يوم آلخر بغية حتقيق املزيد من السريةبأن هلا عد

 

  أقسام اهلاتف

 :  عدة أقسام هيإىليقسم اهلاتف 

  .وهو القسم القريب من الفم: امليكروفون )١
  .وهي القسم القريب من األذن: السماعة )٢
  .ويعمل بالضغط أو دائرياً: قرص األرقام )٣
 اليت تقطع امليكروفون والسماعة وقرص األرقام عن نظام اهلاتف عندما تكون آلة             وهو اآللة : املبدل )٤

  .اهلاتف يف وضعها خارج االستعمال
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 وعندما  .عندما يكون اخلطاف حنو األعلى فهذا يعين أن اهلاتف يعمل أي أن السماعة ترفع من مهدها               
 عندما يكون   .سماعة ما تزال على املهد    يكون اخلطاف حنو األسفل فهذا يعين أن اهلاتف ال يعمل أي أن ال            

 ما بني   إىل فولت، وعندما يرفع اخلطاف يتراجع اجلهد        ٤٨اخلطاف حنو األسفل يولد تياراً كهربائياً جبهد        
 مللي أمبري يف داخل آلة اهلاتف عنـدما  ١٠٠٠ إىل ٦٠ فولت، يسري تيار كهربائي بشده من     ١٢ إىل ٦

  .لتف يعمايكون اخلطاف حنو األعلى واهل

 كالم يف الطرف الثاين من نفس       إىليعدل ميكرفون الفحم هذا التيار حسب ذبذبات الكالم مث حيوله           
  .السماعة

 يضع العميل خطاف    .يستخدم هذا التيار الساري الستراق السمع وذلك بواسطة اعتراض هذا التيار          
قنياً حنو األعلـى، وترسـل      آلة اهلاتف بطريقة تظهر خطافه حنو األسفل، ولكن يكون اخلطاف فعلياً وت           

احملادثات اليت جتري يف الغرفة عرب امليكروفون ومن مث عرب أسالك اهلاتف وهكذا يـتم التنصـت علـى                   
  .احملادثات يف الغرفة املذكورة

 

 التسجيل

 اللولب املباشر هو الذي يعتـرض املكاملـات         .املباشر، والالسلكي : هناك نوعان من لوالب االلتقاط    
 مث يرسل املكاملات عـرب      . بوصلة مباشرة يف أية نقطة بني آلة اهلاتف ومركز موزع اهلاتف           اهلاتفية وذلك 

  . مركز التنصت حيث يستمع أحد العمالء للمكاملة أو تسجل على آلة تسجيلإىلسلك 
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 الالسلكي: تاسعاً

قواعـد  وميكن استخدام األجهزة الالسلكية للتخاطب واملراسلة واالتصال ولكن جيب احلذر واتباع            
 أنه كلما   إىلاالتصال الالسلكي، وعدم إطالة مدة االتصال، وتغيري التردد بني فترة وأخرى، وجيدر االنتباه              

  .وصفاؤهطال مدى اجلهاز زاد احتمال كشف االتصال وقل وضوح الصوت 

فهناك أجهزة حتدد االجتاه والراشدات     )  دقائق ٣(وميكن كشف االتصال الالسلكي إذا طال أكثر من         
  .الالسلكية اليت حتدد مكان املرسل

تـربط   و وتعمل أجهزة الالسلكي على ترددات متفق عليها ويكون مركز الشبكة ثابت أو شبه ثابت             
  .القيادات من خمتلف األنساق

 : نظام االتصاالت يتألف من

  . حتديد كمية ونوع املعلومات املراد نقلها:مصدر معلومات )١
 إشارات ورمـوز وتقـوم      إىل تتلقى املعلومات وتقوم بتحويلها       وهي األداة اليت   :رسالوسيلة اإل  )٢

  .بنقلها بدقة
  . وهي الوسط اليت تنتقل اإلشارات أو الرموز عربه بوضوح وبأقل زمن ممكن:قناة االتصال )٣
  . الكيفية اليت نقلت هباإىلوهي األدوات اليت تتلقى اإلشارات والرموز وحتويلها : وسيلة االستقبال )٤

 كما أن جهاز الالسلكي يتعامل مع أي جهاز آخر مـن            .“اهلواء ملك للجميع  ”:  تقول هناك قاعدة 
  .وعن طريق ذبذبات خمتلفة/ الفضاء / خالل اهلواء 

 

 نقاط الضعف يف جهاز الالسلكي

 .التنصت )١
  .أجهزة البحث املستمر )٢
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  األمنية املتخذة ملنع تسرب املعلومات عرب الالسلكيجراءاتاإل

  .ن األفراد على عمال الالسلكي أمإجراءاتاختاذ  )١
  .مينع منعاً باتاً نقل املعلومات عرب الالسلكي بشكل صريح إمنا جيب اعتماد التشفري )٢
تغيري هذه الشيفرة دورياً ويف احلاالت الطارئة مع ضرورة احملافظة على عدم تسرب هذه الشيفرة                )٣

  .وحفظها يف مكان أمني
تمر حىت ال يتمكن العدو من حتديد صـوت العامـل   من الضروري تغيري عامل اجلهاز بشكل مس    )٤

  . للتجنيدهدفاً وحىت ال يكون .وبالتايل حتديد املكان الذي يعمل فيه
وضع اجلهاز يف مكان يكثر فيه الذبذبات هبدف تشتيت جهد العـدو أثنـاء متابعـة املخـابرة                   )٥

  .) قويةإرسالحمطة  يف ظل قاعدة رسالاإل(الالسلكية لكثرة الذبذبات الالسلكية يف املنطقة 
 واآلخر لالستقبال وذلك هبـدف إضـاعة        رساليستحسن استعمال جهازين خمتلفني أحدمها لإل      )٦

  .حمطات تنصت العدو على أجهزهتا
  .حتديد أوقات االتصال بدقة )٧
 ملدة قصرية حبيث ال تزيد مدة البث عن ثالث دقائق لتفويت الفرصة على أجهزة حتديد                رسالاإل )٨

  .رسالموقع اإلاالجتاه الكتشاف 
  .ضرورة نقل اجلهاز من مكان آلخر فال يتم نقل أكثر من رسالة من نفس املكان )٩
  .استخدام التلغراف الكاتب الالسلكي مع التشفري املعقد )١٠
  .جداًاستخدام أجهزة االتصال الالسلكية ذات املوجات القصرية  )١١
  .استخدام اهلوائيات املوجهة لتوجيه االتصال باالجتاه املطلوب )١٢
  .سرعة تغيري الذبذبة من وقت آلخر )١٣
 :  التشويش على أجهزة العدو وتشملإجراءات )١٤

بث موجات ذات قوة عالية بشكل متصل على املوجات اليت يستخدمها العدو مما يؤدي               ) أ 
  .ه وراداراتهإرسال تعطيل أجهزة إىل

ة أجهزة تشويش تقوم مبسح كل املوجات مشوشة على كل موجة لفتر          : التشويش باملسح  )ب 
  .قصرية مث تعيد الكرة وهكذا دواليك
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وهي أجهزة التقاط تلتقط إشارات العدو وإعادة بث ترددات مشاهبة          : التشويش باإلعادة  )ج 
 الوقائيـة   جـراءات  مـن اإل   جراءاتتعترب هذه اإل   و تعطي للعدو بيانات مضللة وخاطئة    

  .اإلجيابية
) لقياس الترددات الالسلكيةأجهزة ( حماذي السلكي إرسالاستخدام أجهزة كشف وجود مصادر     )١٥

 إرسـال  وجود أجهـزة     إىلوحتتوي على مكربات للصوت أو مؤشرات ميكن بواسطتها االهتداء          
 .ومن مث إبطال مفعوهلا

 وتنتشر فيها موجات التشويش على امليكرفونات       رسالاستخدام أجهزة خاصة توضع يف غرفة اإل       )١٦
  .الالسلكية املعادية

 

 البعثات: عاشراً

ن جتـري   أذلك يراعى   لن البعثات بأنواعها املختلفة هي وسيلة من وسائل االتصاالت          أ من املعروف 
 وجيب مراعاة   .عمليه أمن األفراد على أفراد البعثات مع القيام بتحريات شاملة ملعرفة طبيعة هؤالء األفراد             

دة وهذا يتطلب إجراء ضا لعمليات التجنيد من قبل القوى امل خصباً مرتعاًن عناصر البعثات اخلارجية تعترب      أ
 :ما يلي
 .أمنياًتوعية األفراد  )١
 .مراقبة نشاطهم باستمرار )٢

 

 املؤمترات: احلادي عشر

قـرار أهـداف تكتيكيـة      إنه من خالهلا تتم مناقشـة و      تعترب املؤمترات من وسائل االتصال املهمة أل      
 إجراءات( وقائية   جراءاتإذلك جيب إجراء    لن أعضاء املؤمترات أعضاء سريني      أ كما   ،واستراتيجية للتنظيم 

 : إجراءاتوهي ثالثة ) األمن الوقائي
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 .جيداًحيث يتم تفتيش الطرق والقاعات تفتيشا : قبل املؤمتر )١
دون أمساء أعضاء املؤمتر ويتم تزويدهم ببطاقـات خاصـة          يويتم حينها فتح سجل     : الل املؤمتر خ )٢

 .تؤهلهم للدخول واخلروج
ن للبحث عن أي أوراق سرية أو معدات تكون قد سـقطت            ويتم حينها تفتيش املكا   : بعد املؤمتر  )٣

 . أو عن قصدسهواً

 

 ) السمعي والبصري(التنصت 

  .)التجسس( السلبية منها أو اإلجيابية سواًءوسيلة من وسائل االستخبارات 

 

 التنصت السمعي: أوالً

 : وله عدة أشكال منها
 التنصت اهلاتفي )١
 التنصت باستخدام أجهزة التسجيل  )٢
 .عرب املاءالتنصت  )٣

 

 التنصت اهلاتفي

 فيقصد به ربط اخلطـوط بطريقـة        ،ما التنصت السلكي على اهلاتف    أ .السلكيوهو نوعان سلكي و   
 إىل وميكن وصـلها     ، مساعة يتم التنصت من خالهلا على املكاملات       إىلن يربط خطي اهلاتف     أسلكية وهو   
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ناء االتصال اهلاتفي وتتوقـف عـن        كما ميكن التحكم باملسجلة حبيث تسجل أث       ،مسجلة لتسجل الكالم  
 .االشتغال فيما عدا ذلك

 يوضع هذا   ملفاًوهناك طريقة أخرى غري مباشرة للتنصت السلكي وهي عبارة عن ملقط حيوي داخله              
 عدم متاسه مع اخلط الثاين للهاتف وبصورة آلية         إىلامللقط على أحد سلكي اهلاتف دون تعريته مع االنتباه          

 وهذا الكالم السـابق     . مساعة أو مسجلة   إىلما  إتفي يتعرض امللف وينقل املكاملة      عندما حيدث اتصال ها   
  .ينطبق على التنصت على املكاملات اهلاتفية فقط

 أو جمرد خط تلفـون      ،أما التنصت على أشخاص يتكلمون يف غرفة يوجد فيها جهاز هاتف موصول           
خيرج منه سلكان يربطان خبطي     ) احةحبجم القد ( فيتم بوضع جهاز تنصت صغري       ،ولو بدون جهاز هاتف   

  .ما ضمن جهاز اهلاتف أو على خط اهلاتف يف مكان خمفيإاهلاتف 

 بطارية وفيه قاطعة الشتغال امليكروفون      إىل ال حيتاج    جداًكرفون صغري   يحيوي جهاز التنصت بداخله م    
از نقوم باالتصال بـرقم      ولتشغيل اجله  .وال يبدأ اجلهاز بالتنصت حىت توصل هذه الدائرة بإغالق القاطعة         

خر رقم نقوم بالتصفري بصـافرة      آاهلاتف املراد التنصت على أصحابه املربوط عليه هذا اجلهاز ومع تزويل            
عرب مساعة اهلـاتف    ) لكل جهاز صافرة معينة   ( ذا تردد معني خاص هبذا اجلهاز        صوتياً نغماًخاصة تصدر   

اس املوجدين يف الغرفة وميكن التنصت عليهم من دولـة      فيتم إغالق الدائرة ويبدأ اجلهاز بالتنصت على الن       
 اخلط عندئذ يشـغل     ألنوطبعا لن يرن اجلرس عندهم      ) ال عن طريق البدالة   ( خارجية بدق الرقم مباشرة   

ن نغلق  أن تستخدم اهلاتف جيب     أن اجلهة اليت نتنصت عليها تريد       أبوجود جهاز التنصت وعندما نشعر ب     
هنا غري  مرنا وال حتسب قيمة هذه املكاملة أو التنصت مهما طالت مدهتا أل           أال ينكشف   حىت  اخلط مباشرة   

  .مكشوفة

 السلكي صغري لـه     إرسال جهاز   إىليقصد به ربط خط اهلاتف      : وهناك تنصت السلكي على اهلاتف    
 املكاملـة   إرسـال  يقوم هذا اجلهاز ب    ، قد يكون حجمه حبجم شوكة تثبيت شريط اهلاتف        .هوائي صغري 

) ٣٠٠-٢٠٠(ن ال يزيد على     أ جهاز استقبال موجود على بعد معني حسب ما نريد ويفضل            إىلاهلاتفية  
  .متر كي ال يكشف جهاز التنصت من قبل الراشدة



 

 ٣٦٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 فحص خط اهلاتف من العلبة حىت آلة اهلاتف ملعرفة          ميكن بشكل أويل  : ولكشف التنصت على اهلاتف   
ناك جهاز تنصت فيها أم ال لكن هذه الطريقـة          كما تفحص آلة اهلاتف ملعرفة هل ه      ، هل هناك ربط عليه   

 . من استخدام الطرق الفنية لكشـفه      البد لذا   أبداً إذ يوجد أجهزة تنصت ال تلفت االنتباه         متاماًغري جمدية   
 يربط هذا اجلهاز    ،خرى محراء امها خضراء واأل  أحدبتان  فهناك جهاز صغري ال يتجاوز حجم القداحة فيه مل        

حىت يشعل الضوء األخضر    ) بتدوير الربغي (ر اجلهاز   يَِّعونرفع السماعة ونُ  ) لسلعلى التس (مع خط اهلاتف    
ن نتصل برفع السماعة فيشـعل الضـوء        أ وعندما نريد    . األمحر إىلويصبح يف نقطة حرجة قابل للتحول       

ن الضوء األمحر سيشعل الختالف حساسية      إ ندور الرقم املطلوب فإذا كان هناك جهاز تنصت ف         ،األخضر
 . على وجود جهاز تنصت سلكي أو السلكيز داالًاجلها

 

 التنصت باستعمال أجهزة تسجيل صوتية صغرية

ن تثري االنتباه حبيـث ميكـن التنصـت         أ توضع يف اجليب دون      جداًهناك مسجالت صغرية احلجم     
خذ مسـتندات    وتفيد أل  ، فتسجل احلديث على شريط كاسيت صغري      ،بواسطتها على أشخاص يتحدثون   

كرفـون صـغري    ي كما ميكن وضع املسجلة يف الغرفة يف مكان ما وتوصل مب           ،وت شخص ما  وثائقية بص 
 مث ترتد حاملة اهتزازات الصوت      وهناك ميكرفون على شكل للغرفة ويصدر حزمة ليزرية تسقط عمودياً         

 .معها

 

 لتنصت عرب املاءا

يف املاء أفضل وأسرع منه      وانتقال الصوت    ،ميتاز املاء بنقله لألمواج الصوتية بوضوح وملسافات كبرية       
 وتستخدم املخابرات املركزية األمريكية التكلم بني الغرف والطوابق من خالل أنابيب وصنابري             .يف اهلواء 
 عرب املاء بترددات    ىنثن ذكر احليتان كان ينادي األ     إ ويقال   . وميكن التنصت بوضوح من خالل املاء      .املياه

 شباهها تسبب ضجيجاًأ ولكن الغواصات احلديثة و. ليتم التناسلليهإ حميط وتأيت  إىلحتت صوتية من حميط     
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 . يف انقـراض احليتـان التـدرجيي       سبباً حد كبري مما جيعل هذا       إىل ختامد هذه املوجات     إىل يؤدي   كبرياً
 .مساك عادة بالترددات حتت الصوتية اليت متتاز بتخامدها القليلوتتخاطب األ

 

 التنصت البصري: ثانياً

 إىل وميكن بث التصوير     ،دف املراد التجسس عليه بطريقة سرية ال تثري االنتباه وتصويره         وهو رؤية اهل  
 :وله عدة أشكال .حمطة تلفزيونية لتسجيله

 

 )املنظار(الناظور ) ١

ـ كل منهما تُ  ) شيئية(وسيلة من وسائل الرصد واالستطالع عن بعد له عدستان عينية وجسمية             ب رِّقَ
ولكن التقريب   ،)٢٥×١٠ (مثالً ،ب الناظور حاصل ضرب التقريبني مع بعضهما       ويكون تقري  معيناً تقريباً

 صغرية وتقريبه كبري    ن تكون زاوية الرؤية للمنظار    أ من   البدمنا  إوحده ال يكفي لتوضيح اهلدف عن بعد        
ن تكـون   أظهرت التفصيالت والدقائق إذ يراعي يف املنظار        أ أكثر و  وضوحاًعطت  أصغر  أوكلما كانت   

 .درجات ٨ إىل ٣ هناك زاوية رؤية من .كبرياًؤيته صغرية وتقريبه زاوية ر

 

 التصوير العادي) ٢

 كما  . كانت ملونة أو دون تلوين لتصوير األهداف عن قرب         سواًءات العادية   ريميكن استخدام الكام  
 ١فوق (مقربة للتصوير عن بعد حبيث ميكن التخفي وتصوير اهلدف من بعيد     ) Zoom(ميكن وضع عدسة    

  . يف التصوير وبارعاًن يكون العنصر الذي سيصور فناناًأن يشعر أحد أو ينتبه وجيب  أدون) مك
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 التصوير التلفزيوين) ٣

ن توجـد   أ ميكن   . عدسة تصوير مع كامريا تلفزيونية مع حمطة بث تلفزيونية ومصدر للطاقة           إىلحيتاج  
 حبجم حبة العدس    صغرياًثقباً  ة وتثقب    ميكن وضعها مبجموعها ضمن حمفظة دبلوماسي      نسبياًحجام صغرية   أ

ثـارة  أي إ شياء من خاللـه دون       حيث توضع العدسة الصغرية من الداخل مقابل الثقب لتصور األ          متاماً
 ومع ذلك تعترب هذه احلجوم كبرية يف عامل اجلاسوسية إذ توجد كامريا تصوير تلفزيوين حبجـم                 ،لالنتباه

 توضع هذه الكامريا مبثابة بوكليه للحـزام علـى          ،وهرة أو ماسة  اآللة احلاسبة الصغرية وعدستها كأهنا ج     
 تلفزيوين ال يتجاوز حجمه حجم علبة السجائر توضـع يف           إرسال وتتصل من حتت الثياب جبهاز       ،اخلصر

 يبـث   ، وميكن للكامريا أن تصور من خالل الثيـاب        ،جيب القميص العلوي وميتد اهلوائي حتت الثياب      
 ،لتسجيله وميكن للكامريا أن تصور من خـالل البالسـتيك         ) Video(فيديو    جهاز استقبال  إىل رسالاإل

وميكن التصوير من حتت املاء بأجهزة خاصة معزولة عن املاء حيث يغطس املرء حتت املاء وعدة التصـوير                  
 .معه وتوضع العدسة يف هناية أنبوب رفيع يتم إبراز رأسه خارج املاء مسافة قصرية

 



 

 ٣٦٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ارأجهزة احلماية واإلنذ
 

وتستعمل يف محاية احلدود    ) غري متوقع ( موقع املراقبة بوجود زائر غريب       إىلوهي أجهزة تعطي إشارة     
  .من تسلل األعداء وهي أنواع عدة

 

 احلاجز اإللكتروين: أوالً

 وجيب  .عطاء اإلنذار ووحدة نقل املعلومات    إ وحدة كشف تقوم باملراقبة و     ،ويتألف عادة من وحدتني   
 : زة احلاجز اإللكتروين ما يليأن يتوفر يف أجه

  .)قد يزرعها رجال العصابات يف الصحراء (إمكانية الزرع والبعثرة السريعة )١
  .املتانة ومقاومة التقلبات اجلوية )٢
 .  وبعد النشر معدومة،أن تكون حاجتها إىل الصيانة قبل النشر قليلة )٣
  . أعداد كبرية منهاإىلأن تكون كلفتها قليلة الحتياجنا  )٤
 .)حركة رياح، مرور حيوان (يز احلد األدىن من اإلنذارات الكاذبة أن مت )٥

 : ومن أجهزة احلاجز اإللكتروين ما يلي

وهي رادارات خفيفة فردية تستخدم لتمييز حركة األفـراد          :رادارات لكشف األفراد واآلليات    )١
ة املراقبة علـى   وحدإىلنسان لتعطي إشارة  إذ تصدر أشعة تنعكس مبرور اآللية أو اإل       ،من اآلليات 

 املشي البطـيء     أن  وملعاكسة ذلك جيب املشي يف املنخفضات وحواف اجلبال كما         .شاشة الرادار 
 ومن هذه   . على شاشة الرادار   جداًيساعد على التغلب على الرادار إذ ال ميكن متييز احلركة البطيئة            

 .)ANPPS.10.11 (األجهزة الرادار الفرنسي اوليفانت والرادارات األمريكية
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عبارة عن سلك يقوم مبهمـة      ) اجليوفون( :)GEOPHONE(أجهزة التقاط الذبذبات األرضية      )٢
 يتصـل هـذا   ،متـر  ٣٠٠ إىل ٥٠امليكروفون إذ يلتقط الذبذبات األرضية على بعد يتراوح من   

 يتم نشر هذه األسـالك      .)إنسان، مرور حيوان   (يل الذبذبات ومعرفة سببها     لالسلك بأجهزة لتح  
 وميكن أن يصـل     .ها مكشوفة ؤكن بقا  مدفونة يف األرض على عمق سنتيمترات ومي       بأطوال كبرية 

 مركز إىل السلكياً لبث املعلومات ) كم٥( ولكن يتم وضع جهاز البث كل ) كم٥٠(طوهلا حىت   
 كمـا   ،ن مرور احليوان من اآلليـة     م وميكن باملمارسة واخلربة معرفة ومتييز مرور اإلنسان         ،املراقبة

 كمبيوتر هبذه اجملموعة تربمج فيه كل ذبذبة من هذه الذبذبات حبيـث ميكـن               ميكن وصل جهاز  
  .معرفة سبب االهتزاز مباشرة عن طريق الكمبيوتر

 ، مركز مراقبة يقوم بتحليلـها     إىل وهي أجهزة تنقل الذبذبات الصوتية       :أجهزة االلتقاط السمعية   )٣
اهلليوكوبتر حيث ألصـقتها علـى       منها بطائرات    كبرياًولقد نشرت أمريكا يف حرب فيتنام عدد        

  .شجار بشكل مموه وهي أجهزة صغرية هلا حساسية معينة تكشف التسللاأل
نسان عادة مواد طبيعية ذات رائحة معينـة         يفرز اإل  ):التحسس للمواد الكيماوية  (أجهزة الشم    )٤

ل ماز أن حي   وميكن هلذا اجله   ، وهناك أجهزة تقوم بامتصاص اهلواء وسحبه وحتليله       ،تنتشر يف اهلواء  
  .ه على سيارة أو طائرة ويبلغ مداه بضع مئات من األمتاريبعلى الكتف بسهولة وميكن ترك

 وميكن  ،متر ٣٠ أجهزة تلتقط حرارة اجلسم اإلنساين وحتسس هلا ومداها          :أجهزة التقاط احلرارة   )٥
ـ           ،التشويش عليها بشكل جيد    د  وهناك أجهزة تلتقط حرارة اآلليات واحملركات عن بعـد وترص

 وميكن التشويش عليهـا     ،حرارة احملرك النفاث للطائرات عند إقالعها من املطارات القريبة للجبهة         
  .عامة
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 أجهزة اإلنذار املغناطيسية: ثانياً

  تنتشـر كأسـالك    ، مير فيها تيار كهربائي    جداً وهي أسالك رفيعة     :األسالك الكهربائية الدقيقة   )١
 منـذراً  مباشرة   رومُّز يدوس عليها فيقطعها فيشتغل ال     لالًمتسادى  ع عندما يأيت اهلدف امل    ،اعثارية

 وعند  ، هذه الثغرة  إىل وتستخدم حلماية ثغرة حدودية معينة إذ ميكن توجيه رشاش           ،بوجود متسلل 
  .)ليالً (وز اإلنذار يطلق مباشرةمُّزاشتغال 

ألشعة حتت  أجهزة لكل منها شاشة صغرية تصدر ا:)Infra Red (أجهزة تعمل باألشعة احلمراء )٢
 وهي ال ترى بالعني ومن سلبياهتا       ،معيناً عندما مير شخص يسبب انقطاعها فتعطي صوتا         ،احلمراء

  .أن وجود الضباب والغبار يعيق من عملها
  . وهي شبيهة بالسابقة من حيث املبدأ:أجهزة تستخدم أشعة ليزر )٣
 يوضـع   ،ق الصوتية وهي أجهزة تتحسس للترددات فو    :  فوق الصوتية  اتأجهزة تعمل بالتردد   )٤

جهاز منها يف غرفة يراد محايتها فمجرد فتح الباب أو حترك الشخص داخل الغرفة ولو بدون أي                 
 وميكن تغيريه وضبطه حبيث ال يعمل إال بعد         ،صوت يتحسس اجلهاز ويدور ويعطي إشارة إنذار      

  .ثوان أو أكثر من دخول الشخص لضبطه داخل الغرفة باجلرم املشهود

 يف حرهبم ضد رجال العصابات يف فيتنام لكـن          مجيعاً على هذه األجهزة     كثرياًألمريكان  لقد أعتمد ا  
 : الثوار الفيتنام استطاعوا أن يتغلبوا على هذه األجهزة كما يلي

 فكانوا يزرعـون جواسيسـهم      ،مبعرفة خصائص ومواصفات هذه األجهزة البتكار طرق تظليلها        
  .خلف خطوط التماس ملعرفتها

جهزة احلرارية كانوا يوقدون النريان لتضليلها حبيث يغطون انسحاهبم أو هجـومهم يف             بالنسبة لأل  
  .جهة أخرى

وهنا بتعليق أوعية على التالل غري التالل اليت كانوا يتمركـزون           للضبالنسبة ألجهزة الشم كانوا ي     
 .ا يشكك بقدرة األجهزةفيها مم

 قطـع صـغرية ال      إىلوا يفككون الـدروع     بالنسبة لألجهزة كاشفة املعادن والكتل الكبرية كان       
 . يعيدون تركيبهامث مكان آخر إىلتتحسس هلا األجهزة وينقلوهنا 
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بالنسبة لألجهزة احلرارية اليت تتحسس حلرارة احملركات كانوا ال يستعملون اآلليات يف املنـاطق               
  .منا يستعملون الدراجات العادية والدوابإاخلطرة 

 فن والغواصات احلربية مر ذكرها يف فقرة التجسـس البحـري          هناك أجهزة إنذار وكشف الس     
  .١٠٤ص

 

 سلك املتقاطع املباشر والحياًالتنصت املعاكس والبقاء 

 ميكن وصلهما مباشـرة     . مثل املرسل الالهنائي   جداً مها جهازان دقيقان     حياًالتنصت املعاكس والبقاء    
لمحادثـة  لي  غ وهكذا يسمح ملسترق السمع بأن يتجاوز مبدل اخلطاف ويص         .كبآلة اهلاتف بواسطة أسال   

 جييـب   حيـاً أما يف التنصت املعاكس أو البقاء        .نغم حيرك املرسل الالهنائي بواسطة      .اليت جتري يف الغرفة   
يف ) حيـاً البقـاء   (أو  ) التنصت املعـاكس  ( يستمر   .قفال اخلط إمث حيرك آلة كهربائية بعد      اهلدف  اهلاتف  

 ينقطع هذا التيـار     . اخلط وإىل مسترق السمع    إىللسماح لكمية قليلة من التيار باملرور عرب امليكروفون مث          ا
 .)حيـاً البقـاء   (أو  ) التنصت املعاكس (عندما يقفل مسترق السمع خطه كل من يتكلم يف اهلاتف حيرك            

  .ما يتعرض املرسل الالهنائيتتعرض هذه األجهزة لعوائق مثل هبوط اجلهد أو إشارة املشغول أو غريها مثل

مخسة أزرار خطـوط وزر     (اطع املباشرة فقط يف آالت هاتف بستة أزرار         قتستعمل تقنية السلك املت   
 ميكن تعليق أحد    ،يوجد عادة يف هذه اآلالت زوج من اخلطوط لكل زر وزوج احتياطي أو أثنني             ) إمساك

يكروفون عرب السلك اجملعد الذي يربط السماعة       الزوجني االحتياطيني مباشرة على اخلطوط القادمة من امل       
 يؤدي تعليق الزوج االحتياطي مباشرة      عملياً . عندئذ ميكن التقاط وتسجيل هذا اخلط االحتياطي       .باهلاتف

 . بشكل دائممفتوحاًبقاء اخلط إ جتاوز مبدل اخلطاف وإىلبامليكروفون 

شـارة  إأن يرقمـه دون أن يسـمع    لذا ميكن ألي شخص .ومبا أن هذا خط احتياطي وليس له رقم   
 .مشغول
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 تدفق تردد الراديو

 ،ن أكثر األساليب غرابة يف استعمال اخلطوط اهلاتفية الستراق السمع هو أسلوب تدفق تردد الراديو              إ
 يصدر مولد التـردد     ،يعثر العميل على خط اهلاتف يف املنطقة اهلدف مث يعلق مولد تردد راديو على اخلط              

ية بترددات خمتلفة وخمتارة حبيث يستطيع العميل أن يدير قرص الترقيم ليحصـل علـى         الراديو طاقة راديو  
 هـذا   . وهذه العملية تشبه التفتيش عن حمطة يف جهاز الراديو العـادي           .التردد الذي ترن عليه آلة اهلاتف     

قة تردد الراديو    تبدل طا  . الغرفة ويتم التقاطه بواسطة امليكروفون     إىلالتردد العامل ينبعث من مساعة اهلاتف       
 التبدالت يف التردد     التموجات أو   جيري تعديل  .بواسطة الذبذبات الناجتة عن احملادثات اليت جتري يف الغرفة        

 وهي أهنا نظـام    ،ن هناك فائدة كبرية من تقنية استراق السمع هذه        إ . أصوات إىلمث حتول هذه التعديالت     
ن تدفق التردد   إ .ملستحيل أن تنكشف عندما تستعمل     ومن ا  ،سليب ال حيتاج لوضع أي آلة يف غرفة اهلدف        

الراديوي وسيلة معقدة يف االستعمال وباهظة التكاليف وإذا كان يسهل من الناحية النظرية تفسري التبدل               
  . ويلزمه وقت طويلجداًنه صعب إ فتقنياًيف الترددات الراديوية الذي يبدو أنه ممكن 

 

 التدابري املضادة

 ويهتمون كذلك بأمن اتصـاالهتم اهلاتفيـة        .تنصت على املكاملات اهلاتفية لآلخرين    يهتم العمالء بال  
 إذا كان   صغرياً أمحر    هناك آلة بسيطة ملكافحة التنصت توضع يف ميكروفون اهلاتف وتعطي ضوءً           .اخلاصة

ـ     وخالياً )١-ت أ  ( اهلاتف كما تستعمل حملل اهلاتف العاملي      إىلهناك أحد ما يصغي      ت  من أجهزة التنص
 يقول أحد خرباء نزع أدوات استراق السمع أنـه ال           . أم ال  آمناًنه ميكن أن حيدد ما إذا كان هذا اخلط          إف

 يتم التحقق من وجـود      وعموماً .يوجد أي تدبري أو طريقة لتحديد وجود لولب مزروع بشكل صحيح          
اختصار الوقـت وهـي      هناك آلة مساعدة يف التفتيش بالنظر تساهم يف          ،اللوالب بواسطة التفتيش بالنظر   

 يعلق هذا املقياس على خط اهلاتف ويرسل من خالله نبضة مسعية وعندما تعود النبضة               ،مقياس االنعكاس 
  .تتبدل بتأثري املفاصل والروابط أو العقد أو اللوالب املوجودة على اخلط
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 ظيفـاً نميكن رسم هذه الصدمات بشكل رسم بياين إذا كان حبوزة العميل سجل للخط عندما كان                
ن العمل  إ وإذا مل يكن هناك سجل موثوق للخط النظيف ف         .نه يستطيع أن يتحقق من حدوث أي تغيري       إف

 التحقق من كل خط بشـكل       إىليف املكتب حيث توجد عشرات اخلطوط اليت تتبع نفس الطريق يؤدي            
خلطـوط نفـس    ظهرت مجيع ا  أ وإذا   .نفرادي بواسطة مقياس االنعكاس ومقارنة ذلك مع الرسوم البيانية        ا

ا حيتمل أن ال يكون هناك أي لولب على اخلط أما إذا ظهر اضطراب رئيسي يف النقطـة                  هالصدمات عند 
  .حيث تكون بقية اخلطوط نظيفة فيحتمل عندها أن يكون هناك لولب يف تلك النقطة

ع كـل    نقطة االضطراب مث يرت    إىل يتبع اخلط    ، للخط بواسطة لولب   تسجيالًإذا تبني للعميل أن هناك      
حدة إلجناز هذا العمل دون أن يضطر اجلاسوس للزحف يف اجملاري وبني            ا هناك طريقة و   .ما يسبب ذلك  

 يقطع خط اهلاتف بني اآللة ونظام اهلـاتف مث يوصـل بأحـد              ،اجلدران واستخدام أجهزة اختبار خاصة    
  .ط فولت يزيل أي تسجيل على اخل٥٠٠أطراف جهاز االختبار مث يطلق جهد كهربائي بقيمة 

ن اجلاسوس ال يذيب هاتفه فقـط  إال فإجيب أن يقفل العميل خطه من طرفيه قبل إطالق هذا اجلهد و     
  .بل خيرب الشبكة اهلاتفية بأكملها

 ميكـن   ، ال نستطيع اكتشاف مجيع اللوالب بالنظر      .يتعذر على مقياس االنعكاس كشف لوالب احلث      
 على أي   .اتف وال ميكن كشفها إال بأشعة أكس فقط        كأجزاء يف آلة اهل    جداً بعض اآلالت الصغرية     اخفاء

حال ومع أنه ال ميكن كشف كل اللوالب ونزعها ميكن للعميل أن يؤمن حيطته باختاذ بعض التدابري املانعة        
والبسيطة مثل عدم التحدث يف مواضيع حساسة على اهلاتف أو استعمال نوع مـن الرمـوز أو تغـيري                   

 كأداة استراق السمع وهناك بعض التدابري       أيضاً بل يستعمل    ،جيل فقط  ال يتعرض اهلاتف للتس    .األصوات
 : الوقائية اليت جيب أن يتخذها العميل

 يتأكد العميل من أن مجيع األزرار يف الوضـع األعلـى            ، آلة اهلاتف ذات الستة أزرار     إىلبالنسبة   
صـيالت   قطـع نصـف عـدد التو       إىل يؤدي هذا    .عندما ال يكون اهلاتف يف وضع االستعمال      

  .الكهربائية يف اهلاتف وجيعل من الصعب استعمال اآللة اللتقاط أحاديث الغرفة
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تستعمل مولدات ضجة إلصدار نغم على اخلطوط عندما ال يكون اهلـاتف يف وضـع العمـل                  
 ومولدات حقول مغناطيسية تفيض على آلة اهلاتف وجتري ما أصطلح علـى تسـميته غسـيالً               

  .ستراق السمعمغناطيسيا حيبط أي حماولة ال
 وإذا شك العميل يف أنه حيتوي علـى أداة          ،جيب قطع اهلاتف عندما ال يكون يف وضع االستعمال         

استراق مسع جيب نقل آلة اهلاتف من الغرفة اليت جيري احلديث فيها حول مواضيع مهمة وميكـن                 
ية وضع مرشحات على اخلطوط تعمل كسد ضد الترددات الراديوية وتسمح للتـرددات السـمع      

  .باملرور
 

 ميكن كشف   . يعتمد كشف التسجيالت والتغلب عليها على تطور اآللة وعلى حسن استعماهلا           أخرياً
عطاء إشارة مشغول عندما    إاللوالب البسيطة وأدوات استراق السمع من هبوط يف جهد التيار الكهربائي            

ا وال ميكن التغلـب     هت مقرا  كشف اللوالب املتطورة واملزروعة يف     جداً من الصعب    .يطلب اهلاتف اهلدف  
  .عليها إال باستخدام معدات بنفس التطور والكلفة

 إذا كان أحد حمللي وكالة املخابرات املركزية يغطي         مثالً ،م العميل مستوى التهديد بشكل واقعي     ّيقَُي
يويـة  شركة يف استنبول فيجب أن ال يقلق من إمكانية التنصت على هاتفه باستعمال تدفق الترددات الراد   

 ويف املقابل على رئيس حمطة املخابرات السوفياتية        ،ويف هذه احلالة يكون اختاذ تدابري مضادة غري ضروري        
  .يف لندن التوقع بأن تستخدم هذه مجيع وسائل استراق السمع وتقنياته

 

 املستقبل

 األليـاف   -  وحنن اآلن على أبواب تكنولوجيا جديـدة       ، من املاضي  ميكن اعتبار مراقبة اهلاتف جزءً    
اليت تنهى مراقبة اخلطوط اهلاتفية كما نعرفها اليوم ميكن نقل احملادثات اهلاتفية كنبضات مـن                -البصرية  

 هناك اقتراحات بإنشاء خط ليزر لنبضات . مثل الشعر حتتوي على األليافجداًالضوء داخل أنابيب رفيعة   
  .ل هذه االتصاالت بأية وسيلة ممكنة كالم حبيث يتعذر تسجيإىلالضوء مث بإعادة حتويل ذلك اخلط 
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  .يستعمل نظام اتصاالت األلياف البصرية يف وزارة الدفاع ويف الشركات الكربى

 وهي غري قابلة لالعتراض أو التسجيل ترسل بتردد بالغ العلو           ، االتصاالت باملوجة امللمترية   أيضاًهناك  
 ميكـن أن    . على اإلنسان  جداًإشعاعات خطرة    املوجات هبذا التردد هي      ألن ،يف أنابيب مطمورة عميقاً   

 وعندما ينتهي العمل يف مراقبة      ،تبقى آالت اهلاتف معرضة لاللتقاط والتسجيل حىت مخس أو عشر سنوات          
  . ستكون وسيلة أخرى للتنصت هي زرع أدوات استراق السمع،اهلاتف كما نعرفها

 

 زرع أدوات استراق السمع ونزعها

 هناك ميكروفونـات صـغرية      .ت استراق السمع أغرب اآلالت وأخطرها     نواجه يف عملية زرع أدوا    
)  أو عود ثقاب يعمل كهوائي راديـو       ، أدوات ختبأ يف حبة الزيتون وهي مضادة للماء        مثالً (جداًودقيقة  

حد منها على   ا وهناك أجهزة تنصت حيتوي الو     .ذاع صيتها يف أدبيات التجسس اليت انتشرت يف الستينات        
 هنـاك أدوات    . راديوي وحجمه حبجم ممحاة يف طرف قلم رصـاص         إرسالية وجهاز   ميكروفون وبطار 

استراق مسع تعمل بالليزر وأجهزة تنصت سلبية تستطيع التقاط ذبذبات احملادثة من زجاج النافذة حـىت                
 هناك أنبوب رنان مبوجة بالغة القصر وهي اآللة اإللكترونية السلبية           . كالم إىلمسافة نصف ميل مث حتوله      

اليت استعملها السوفيت للتنصت على سفارة الواليات املتحدة يف موسكو لكن مع وجود هـذه اآلالت                
 يف العمل واليت ميكن االتكال عليهـا ويصـعب          اخلطرية ما تزال أدوات استراق السمع هي األكثر دواماً        

ركـز التنصـت     يتصـل مب   جداًداة كناية عن ميكروفون دقيق      بسط فاأل اكتشافها كما أهنا األرخص واأل    
 .بواسطة شريط رفيع من النحاس
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 امليكروفونات

 : هناك أنواع عديدة من امليكروفونات، منها.يوجد ميكرفون يف داخل غالف أدلة استراق السمع

ميكرفون الفحم، ويستعمل يف اهلاتف العادي وله فجوة بسيطة مليئة حببيبات الفحم اليت تنضغط               
وت، ويؤثر الضغط واالرختاء على تدفق التيار الكهربـائي         وترختي عندما يتذبذب غشاؤها بالص    

 كالم، وحيتاج ميكرفون الفحم     إىلالذي يسري يف احلبيبات، ميكن حتويل هذا التموج الكهربائي          
 ألن تدفق مستمر للتيار الكهربائي، وهلذا فهو ال يعمل يف جمال التجسـس بشـكل مثـايل                  إىل

أخرى إذ ميكن تدمري ميكروفونات الفحـم بسـهولة         وله مشكلة    .مصروف البطارية حيدد حياته   
 .بواسطة الصدمات الصوتية أو باحلرارة العالية

أما امليكرفون البلوري وامليكرفون املغناطيسي احلركي، فإن كالً منهما يولد تيـاره الكهربـائي               
 .م رسالته عري األسالك ولكنه خيفف من استهالك الطاقة بشكل عا          رسالاخلاص الذي ال يكفي إل    

يف امليكرفون البلوري يسبب الصوت ذبذبات البلور داخل امليكرفون فتولد بدورها تياراً كهربائياً             
 وسريع التأثر باحلرارة، لذلك جيب استعماله بعنايـة، أمـا   جداًمتموجاً، وهذا امليكرفون رخيص     

غشاء يتصل   للهاتف، وحيتوي على     أساس) ِبل(ميم  امليكرفون املغناطيسي احلركي فريتكز على تص     
الناجتـة عـن    ( تولد حركة الغشـاء      . األمام وإىل اخللفبني قطيب مغناطيس ثابت      إىلمبلف يتحرك   

 إال أن   .جداً وحساس   جداً وهذا امليكرفون صغري     .تياراً ضعيفاً متغرياً يف امللف    ) الذبذبات الصوتية 
 .ما يعيقه هو تعرضه للتشويش املغناطيسي

 ويبدي جتاوبـاً    جداًهو امليكرفون العازل الصلب وهو صغري       إن أفضل ميكرفون الستراق السمع       
مغناطيسي وله شحنة كهربائية داخليـة دائمـة       وهو ال  . وال ميكن التشويش عليه مغناطيسياً     جيداً

 ويوجد داخل العازل مكرب يضخم      .صغرياًالتذبذب كرد فعل على السمع وتولد خرجاً كهربائياً         
 .)ية صغرية من الطاقة حىت يعمل كمإىلحيتاج هذا املكرب (اإلشارة 

هناك أنواع أخرى من امليكروفونات منها امليكرفون املكثف الذي يسحب الصوت مـن مجيـع                
 وميكرفـون   . وامليكرفون احلراري الكهربائي حيث يعمل الغشاء مثل صفيحة يف مكثف          .اجلهات

 .ب يف حقل مغناطيسي    من امللف ويتذبذ   بدالًالشريط الذي يعمل بتغيري احلركة ويستعمل شريطاً        
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وبشكل عام إن أكثر امليكروفونات املستعملة يف أدوات استراق السمع هي احلركية واملغناطيسية،             
ملـها  عوذلك بسبب حجمها الصغري وقدرهتا على إنتاج تيارها اخلاص وسهولة استعماهلا ومدة             

 .الطويلة

 فإنه يستعمل نوعني أساسـيني مـن         حمادثة يف شارع أو يف ساحة عامة       إىلإذا أراد العميل اإلصغاء     
 : امليكرفونات

 .ميكرفون البندقية )١
  .وميكرفون القطع املكافئ )٢

 حيتوي أحد   .يستعمل ميكرفون البندقية صفاً من األنابيب املختلفة الطول للعمل كدليل موجة للصوت           
عض وتعطـي    بوصة مربوطة يف بعضها الب     ٢٦ إىل ١ أنبوبة يتراوح طول الواحد منها من        ٣٧التصماميم  

  . امليكرفون احلركيإىلالصوت 

يبلغ قطره  (أما ميكرفون القطع املكافئ فهو يرتكز الصوت على صحن كبري على شكل قطع مكافئ               
 .) أقدام٤ إىل قدم ١٠٥من 

تستعمل هذه امليكروفونات بطريقة مشروعة وظاهرة يف املباريات الرياضية اللتقاط أصوات الضربات            
  .لطلقات يف اهلوكي والعراك وصدام الالعبني يف كرة القدم األمريكيةيف لعبة كرة القدم وا

  :هناك عوامل عديدة جتعلها غري صاحلة للعمل السري

 أن  )الثبـات ،  اجلفـاف ،  الوضوح،  الربودة( ميكن مليكروفون البندقية حتت تأثري الشروط املثالية         :أوالً
فهذان امليكروفونان   . قدم ٣٠٠ملكافئ حىت مسافة    ومليكرفون القطع ا  ،   قدم ٢٠٠يلتقط حمادثة حىت مسافة     

 .معرضان للتداخل من جراء الرياح والضجة واحلرارة

 آالت كبرية ميكن رؤيتها بسهولة ويصعب على العمالء أن يفسروا ما يفعلـون عنـدما                أيضاًهناك  
 .) على شرفة مرتله يف أثينامثالًدبلوماسي سوفيايت (يسددون باجتاه شخص ما 
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 وات استراق السمعأشكال أد

 امليكروفون ببساطة يف الغرفـة      أ خيب .إن أكثر أدوات استراق السمع استعماالً هو امليكروفون والسلك        
هذه الطريقة بسيطة ورخيصة التكاليف ومن الصعب        . مركز التنصت  إىلاهلدف ويتفرع السلك منه وميتد      

 .كشفها

وميكن  .يكروفون والسلك يف غرفة اهلدف     مؤسسة حىت يركز امل    إىلجيب أن يستطيع العميل الدخول      
 . الداخل إىل اخلارج وينقل الطاقة     إىلاستعمال أي نوع من امليكروفونات طاملاً أن السلك ينقل األحاديث           

ختبأ امليكروفونـات    . والذي ميكن تركيزه يف أي مكان      جداًأفضل ميكروفون هو العازل الصلب الرقيق       
وإذا كانت صـغرية     .و أحواض النباتات أو علب أقالم احلرب أو غريها        عادة يف آالت اهلاتف أو املصابيح أ      

وعنـدما توضـع أداة      . الواحد منها كرأس مسمار يف احلائط أو إلصاقه بغالف كتاب          اخفاء أمكن   جداً
أحنـف أنـواع     و يستعمل يف هذه احلالـة أرق      . خارج الغرفة  إىلاستراق السمع يتفرع منها سلك وميتد       

 البدوإذا كان    .ميتد السلك عرب شقوق يف خشب اجلدران أو اجلفصني        ،  اس الرقيق كسلك النح  .األسالك
للسلك أن جيتاز فراغاً ظاهراً يف أرض الغرفة فإنه ميكن استعمال دهانات موصلة كهربائياً مكان السـلك                 

وإذا كان على السلك أن خيرج مع خط نقـل           .وميكن أن خيرج السلك مع خط اهلاتف       .يف ذلك الفراغ  
بعـد   .يار الكهربائي املتناوب فيجب تدريعه للحد من تأثري التيار وخصوصاً ما قد حيدثه مـن طـنني               الت

وذلك حسب  ،  تقريباً مركز التنصت الذي يقع عادة على مسافة ميل          إىلخروجه من الغرفة يصل السلك      
 فلن يتم ذلك    جيداً خفاءوإذا مت اال   .ميكن كشف امليكروفون والسلك بالتفتيش بالنظر فقط       .نوع السلك 
  .الكشف

 جـداً ولكن إذا كانت أداة استراق السمع صـغرية         ،  هناك وسيلة أخرى للتفتيش بالكاشف املعدين     
وهكـذا يضـيع     . فإهنما لن يظهرا يف الكاشف املعدين أكرب من رأس مسمار عادي           جداًوالسلك حنيفاً   

 .امليكروفون بني اجلزيئات املعدنية الصغرية يف الغرفة
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 قدرة العميل على دخـول  إىلالكبري أمام طريقة امليكروفون والسلك هو أن استعماله حيتاج      إن العائق   
 نادراً ما يتـوفر     جداً هذا الوضع املريح     ،املنشأة اهلدف ملدة مخس أو ست ساعات دون أن ينتبه له أحد           

 .للجاسوس

 

 التنصت من الباب اجملاور

ميكنه ،   أداة استراق مسع داخلها    اخفاء إذا ختوف من      الغرفة اهلدف أو   إىلإذا مل يستطع العميل الدخول      
 .عندئذ أن يضع أداة استراق مسع يف الغرفة اجملاورة أو يف اجلدران املالصقة هلا من فوقها أو مـن حتتـها                    

 )قنينة(سريعة هي وضع زجاجة      و هناك طرقة ارجتالية   .تستعمل تقنيات خاصة اللتقاط الصوت من اجلدار      
عندما يضع العميل أذنـه     ،   احلائط باستعمال شريط   إىل جيداًللغرفة اهلدف وتثبيتها    على احلائط املالصق    

  .وصدق أو ال تصدق أنه يسمع ما يقال داخل الغرفة اهلدف، على الزجاجة

أما الطريقة البسيطة الثانية فهي استعمال مساعة الطبيب االلكترونية وهـي السـماعة العاديـة مـع                 
 . سلكميكروفون يتصل مبكرب بواسطة

، ميكن للعميل أن يدخل الغرفة احملاذية ويعلق امليكروفون يف احلائط ويلتقط احملادثة من ذبذبات احلائط              
لذلك على العميل أن يثقب     ،   أن معظم امليكروفونات تذبذب بواسطة املوجه الصوتية القادمة من اهلواء          إال

ينفذ هذا الثقب ببطء وعلى مسـتوى        .ون امليكروف إىلاحلائط ويسمح للهواء بأن يأيت من الغرفة اهلدف         
وإذا كان الثقـب مـن خـالل         . غرفة اهلدف من اإلطار اخلشيب     إىلاخلشب احمليط باجلدران حىت يصل      

 .من البوصة) ١/١٦( و)١/٨(يتراوح قطر الثقب ما بني  . فإنه حيدث شظايا صغرية)اجلص(اجلفصني 

 وهو مـن النـوع احلركـي      ،   إما قاسياً أو ليناً    ويكون،  يستعمل امليكروفون األنبويب يف هذه العملية     
عندما يكون العميل غري جمهز مبعدات املراقبـة       . أنبوب بالستيكي يوصل الصوت إليه     إىلموصول لطرفه   و

 من ميكروفون حركي صغري وهو عبارة عن علبـة تنـك            اًوالتنصت ميكنه صنع ميكروفون أنبويب انطالق     
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من البوصة وبعـض    ) ١/٤(تيكي يبلغ طوله قدماً واحداً وقطره       ملم وأنبوب بالس   ٣٥فارغة يبلغ طوهلا    
 .قطع الفلني وصمغ ألياف الزجاج

يوضع امليكروفون يف اجلهة العليا      .يقطع الغطاء العلوي لعلبة التنك ويثقب ويضع الفلني يف قعر الغطاء          
الفلـني فـوق    عندها يوضع األنبوب داخل العلبة ويصمغ يف مكانه علـى           ،  وخترج األسالك من العلبة   

عندما جيـف الصـمغ     ،  متأل العلبة بصمغ ألياف الزجاج إللصاق األنبوب الناشئ من الثقب         ،  امليكروفون
وهكذا حيصل على ميكروفون أنبويب يلتقط الصوت من النهايـة املفتوحـة             .يصل العميل األسالك مبكرب   

 .لألنبوب

 . مباشرة مع الفتحة يف الغرفة اجملـاورة       أثناء إدخال األنبوب جيب أن تستوي النهاية املفتوحة لألنبوب        
ميكن دهن هناية األنبوب بلون  .)أي يشبه طرف مسمار يف اإلطار اخلشيب   (إذا كان الثقب يف مكان مالئم       

 .قامت حىت يصعب كشفه

يتصـل املأخـذ    ،   يف بعض البنايات وخصوصاً القدميـة      ضرورياًيف معظم األحيان ال يكون الثقب       
عندها يرتع العميل غطاء املأخـذ املوجـود يف      ،  أخذ الكهربائي يف الغرفة املالصقة    الكهربائي يف غرفة بامل   

جيب تنفيذ هذه العمليـة      .غرفته ويدخل امليكروفون األنبويب يف الفتحة املوجودة يف مأخذ الغرفة اهلدف          
 . هناك تيار كهربائي مير عرب مأخذ اجلدرانألنبعناية 

 إىلعندها حيتاج العميل    ،   ولو كانت غري مقابلة لبعضها البعض      ميكن استعمال املآخذ يف اجلدران حىت     
 من األنبـوب    بدالًميكروفون من نوع ثقب املفتاح وهو عبارة عن ميكروفون أنبويب يستعمل أنبوباً ليناً              

 أن له ميزات    ليست جيدة مثل األنبوب القاسي إال      نوعية الصوت اليت يقدمها هذا األنبوب        ألن،  القاسي
 صـغرياً يستطيع الدخول يف فتحات ضيقة وحول الزوايا ويف ثقب املفتاح مهما كان الثقب              حسنة كونه   

فعند إجراء تفتيش دقيق ميكن      .)مثل مأخذ الكهرباء وثقب املفتاح    (ومهما استعمل العميل املداخل املثرية      
ـ ميكن استعمال ميكرفونات املسـامري النا      .كشف أداة استراق السمع هذه بالنظر      روفونـات  ة أو ميك  تئ

تستعمل ميكروفونات االتصال املباشر يف األدوات       . فتحة للغرفة اهلدف   إىلاالتصال املباشر ألهنا ال حتتاج      
يتم وصل ميكروفون االتصال     .تلتقط ذبذبات الصوت بواسطة احتكاكها مع سطح متذبذب       ،  املوسيقية
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ليلتقط أصوات احملادثة الصادرة مـن      يتار لتكبري الصوت وكذلك ميكن تعليقه يف اجلدار          خبشبة اجل  املباشر
 .اجلانب اآلخر للجدار

يوضع ميكروفون االتصال املباشر على احلائط مشترك مع الغرفة اهلدف ويكون وضعه املثـايل علـى          
 العمود يوصل الصوت بشكل أفضل من اجلدار الذي         ألنمود الرئيسي الذي يصل احلائطني      نقطة من الع  

 .لهحيتوي عادة على فراغات يف داخ

يوضع مسمار   . يثقب اجلدار املالصق للغرفة اهلدف     :أما ميكروفونات املسامري الناتئة فهي أكثر تعقيداً      
يوصل ميكروفون اتصال مباشر أو ميكروفون البللـور         .حديدي يف الثقب حىت يضغط على جدار الغرفة       

جيـب أن    .امليكروفـون  إىلوكل حمادثة داخل الغرفة تذبذب اجلدار من خالل املسمار           .بطرف املسمار 
 ذلك يؤثر سلباً    ألنيكون الثقب يف أول اجلدار عريضاً حىت ال يلمس املسمار جوانب الثقب يف أية نقطة                

 أي صوت يصدر عنـه يلتقطـه        ألنكذلك جيب أن يكون العميل هادئاً يف عمله         ،  على نوعية الصوت  
 .املسمار

 

 شرائط التسجيل

 أنه ال ميكن ملركز التنصت أن       خصوصاً،  ي عملية استراق مسع    من أ  هاماً تعترب شرائط التسجيل جزءً   
فإذا أراد العميل أن يترك آلـة       ،  يعتمد نوع الشريط املستعمل على نوع املهمة       .يكون مأهوالً بشكل دائم   

 .يكون حجم اآللة عامالً مهماً، التسجيل يف املنشأة اهلدف متصلة بأداة استراق السمع

وكلما صغرت آلة التسجيل صغر شـريطها       ،  صغر من علبة الكربيت   بعض آالت التسجيل الصغرية أ    
ميكن ،  لكن هذه حتدث تشويشاً   ،  ميكن جتنب ذلك باستعمال شرائط تسجيل حنيفة       .وقلت مدة التسجيل  

 حشو معلومات كثرية يف الشريط وخيفف نوعية        إىل التخفيف من سرعة التسجيل لكن ذلك يؤدي         أيضاً
 .الصوت
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 ليس من الضروري    مثالًن يترك شريط التسجيل خارج املنشأة يف غرفة مالصقة          إذا كان على العميل أ    
كل منها حبجم آلة     . ساعة أو أكثر   ١٢ فهناك آالت تسجيل تعمل ملدة       جداًأن تكون آلة التسجيل صغرية      

ميكن آللة التسجيل أن تسـتعمل الطاقـة         .وعية الشريط مدة عمله   نيف هذه اآلالت حتدد      .سوين أو أقل  
 ٨(فـإن عمـر البطاريـة       ،  ولكن إذا عملت يف اخلارج على البطارية      ،  بائية من املأخذ يف الغرف    الكهر
 . سوف حيدد مدة العمل)ساعات

هناك طريقة واحدة لاللتفاف حول القيود اليت تسببها البطارية والشريط وهي استعمال أداة الـتحكم               
امليكروفون اخلاص هلذه األداة صوتاً يدير      عندما يسمع    .بإشارة الصوت واليت ميكن وصلها بآلة التسجيل      
 يوقف عمل   – أطول من التوقف العادي أثناء احملادثة        –آلة التسجيل وعندما يتوقف الصوت فترة حمددة        

فهي تترك آلـة    ،  إن أداة التحكم بإثارة الصوت ال حتل مشكلة حياة البطارية بشكل كامل            .آلة التسجيل 
لكن جيب أن تبقى طول الوقت يف وضع العمل         ،   حاجة الستعماهلا  التسجيل مقفلة عندما ال تكون هناك     

على أي حال تستهلك هذه األداة كمية من الطاقة أقل بقليل من اليت تستهلكها آلـة                ،  وتصغي لألصوات 
 .التسجيل

 ) وبعيداً عن املنطقة اهلدف    آمناًأي حال كان مركز التنصت      ( ضرورياً آلة التسجيل    اخفاءإذا مل يكن    
 أداءها ممتاز   ألن،  ميكن استعمال آلة التسجيل ذات البكرة املفتوحة      ،  نت الطاقة مؤمنة بشكل دائم    وإذا كا 

 هرتز  ٦٠ إىل ٥٠وميكنها تسجيل أيام من احملادثات على بكرة واحدة ويتراوح تردد الكهرباء احمللية بني              
  .هرتز) ١٠(ويبلغ تردد الضوء املرئي 

  :فهناك جوانب أخرى رئيسية يف هذا الطي

 ) هرتز٧٠٠٠ إىل ٩٠من (الصوت  
  ) هرتز١٦٠٠ إىل ٥٥٠من (راديو يعمل بتعديل السعة  
 .) ميغاهرتز١٠٨ إىل ٨٨من (راديو يعمل بتعديل التردد  
 ٨٨ إىل ٥٠( مـن    )٦ – ٢( والتردد بالغ العلـو جنـد القنـوات          جداًويف قنوات التردد العايل      

 ١٠٠٠ أو جيغـاهرتز وفـوق       )ميغاهرتز ١٠٠٠ – ١٧٤( من   )٨٣ – ٧( والقنوات   )ميغاهرتز
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 هناك األشعة دون احلمراء والضوء املرئي واألشعة فـوق          )أي تريليون ذبذبة يف الثانية    (جيغاهرتز  
  .موجات غاما والبنفسجية وبعدها أشعة اكس

 :مثالً، من بني هذه احلزمات من التردد هناك حزمات تستعمل ألغراض االتصاالت احلكومية واملدنية

 .) ميغاهرتز٢٥ إىل ٢ ويتردد من نسبياًيف الواقع موجات طويلة (ة القصرية املوج 
 .) ميغاهرتز٣١ إىل ٢٥( وحزمة املواطن من 
 .) ميغاهرتز٥٠ إىل ٣١(حزمة احلكومة واخلدمات العامة من  
 .) ميغاهرتز١٣٥ إىل ١١٦(اتصاالت الطريان من  
 .) ميغاهرتز١٧٤ إىل ١٥٠(حزمة رجال األعمال والشرطة من  
 .) جيغاهرتز١٠ إىل ١(املوجات البالغة القصر واتصاالت األقمار الصناعية من  

 يف االستعمال العسكري ألهنا حتمـل       جداً مرغوبة   جداً وذات التردد العايل     جداًإن املوجات القصرية    
ـ     إىلبالنسبة   .كمية أكرب من املعلومات وألنه من الصعب التشويش عليها         مع  اجلاسوس وأداة استراق الس

 . حزمات٤تستعمل 
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 التنظيم
 

التنظيم قبل كل شيء هو علم من العلوم حيث يتقـدم أي علـم سياسـي أو عسـكري حيـث                     
مكانـات يف   تعـيني املواقـع الدقيقـة للقـوى واإل        هو عبارة عن تشكيل وانتظام األجزاء وترتيـب و        

املرسـومة  النظام أو أي جمموعة عضوية حيث عن طريقه ميكن تقـدمي أحسـن النتـائج لألهـداف                  
 .وتنفيذ املهام املعنية

والتنظيم املناسب يف حقيقته احلـل الصـحيح للتنـاقض بـني الشـكل واملضـمون يف جمموعـة             
عضوية اجتماعية حيث يبدأ من أصغر عنصر حىت أرقى األجهزة الـيت قـد بنـت شـكلها وقالبـها                    

 .ي تستهدفهبشكل يتناسب مع الدور الذي تؤديه كل واحدة من هذه الظواهر مع اهلدف الذ

وهبذا الشكل ال يستطيع أي جيش أو تنظيم عسـكري أن حيـرز النصـر إال إذا كـان متناسـباً                     
اإلعـداد أو   ،   اهلجـوم أو الـدفاع     مـثالً  .تنظيمياً مع األهداف اليت حددها لنفسه يف تلـك املرحلـة          

 تقـول   التنظيم أو توزيع القوى الضرورية املتناسبة مع اهلـدف وهنـاك مقولـة عسـكرية              ،  التدريب
 .“نظم يف البداية مث هيئ نفسك وعندها باشر العمل”

 

 الوحدة بني عملية التنظيم واستراتيجية اجلهاد

 كيف تتحدد الصلة بني املضمون السياسـي العسـكري وبـني القالـب              :اآلن يطرح هذا السؤال   
 ؟ أو الشكل الذي يتخذه هذا املضمون يف جمرى معركة جهادية

و أمر جتـرييب وقوانينـه حنصـل عليهـا فقـط يف جمـرى اجتيـاز                 فهل تنظيم نضال اجتماعي ه    
أم بالعكس أي أهنا وليـدة فكـر اجملاهـدين اإلبـداعي وابتكـارات      ، سلسلة من اهلزائم واالنتصارات 

  ؟ املناضلني اخلالقة
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وهل العناصر واألدوات الصـانعة هلـا تصـنع يف ذهننـا قبـل أن تكـون موجـودة يف العـامل                      
 ؟ جتربتنا فقط هو الذي يؤدي على إجيادها، عملناأم أن جمرى ، اخلارجي

صحيح أن حمك العمل والتجربة يعترب مقياس للمعرفـة وأنـه يف جمـرى اهلـزائم واالنتصـارات                  
وال ننسـى كـذلك دور االبتكـارات والفكـرة اإلبداعيـة يف             ،  ميكن أن تكشف القوانني املسرية هلا     
عوامـل هلـا دور وتـأثري إذا مـا فهمـت الفهـم              ولكن هذه ال   .حتقيق األهداف السياسية واجلهادية   

العميق واكتشاف الصلة احملددة املوجودة بني األهداف االسـتراتيجية لتنظـيم مـا وبـني تكتيكاتـه                 
 وتنظيمه يف كل مرحلة من مراحل النضال ويف كـل مرحلـة مـن مراحـل الظـروف االجتماعيـة                   

 .االقتصادية اخلاصة مبجتمع ماو

حبيـث عنـدما    ،   األهداف ملنظمـة جهاديـة وأسـلوهبا التنظيمـي         وهكذا توجد هناك عالقة بني    
يكون املضمون الباطين للمنظمة حمـدد نتيجـة لفهـم وحتليـل صـحيحني للظـروف االجتماعيـة                  

ومـن   .فالبد أن تكون الظروف التنظيمية قد هيئت بصـورة طبيعيـة معهـا            ،  والتارخيية واالقتصادية 
وحينمـا  ،  عندما خنطـئ يف تعـيني األهـداف الصـحيحة          النتيجة أنه    إىلهنا مباشرة ميكن الوصول     

 التارخييـة واالقتصـادية واالجتماعيـة       ضـروريات تكون األهداف غري مطابقة للفهـم الصـحيح لل        
أو ،  فإنه ال ميكن ألي أسلوب تنظيمي الصـمود أمـام هجـوم العـدو املركـز               ،  والسياسية للمجتمع 

ي حركـة تكتيكيـة مهمـا كانـت         بأسلوب آخر ففي خالل عبور من أي خط سري خاطئ فـإن أ            
يف حني أنـه قـد نصـيب يف حتديـد األهـداف بصـورة دقيقـة إال أن                   ،  حاذقة فإهنا تبوء بالفشل   

 بعـض العثـرات إال أنـه ميكـن          إىلومنها اخلطأ من أمر التنظـيم قـد يـؤدي           ،  األخطاء التكتيكية 
 .ركه بعكس حتديد األهداف االستراتيجيةادت

ـ إال وهي عدم القيام بتنظـيم القـوى والتعب  ، جداً نقطة مهمة    إىلالبد أن ننتبه     ة يف فـرد واحـد   ئ
أو حىت يف جمموعة سياسية واحدة بل بـالعكس فإنـه مـن مهمـة كـل فـرد يف نطـاق املهـام                        
واملسؤوليات التنظيمية بتنظيم قواه الذاتية وإمكاناته الفعلية واملقصـود هـو حماولـة التـأثري املتبـادل                 

 .ئة التنظيمية يف أية منظمة مابني التعبئة الفردية والتعب
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وقد منيت كثري من احلركات النضـالية بالفشـل ال بسـبب عـدم تـوفر الظـروف اجلهاديـة                    
ضـعف القيـادة يف رفـع أسـاليب         ( أساسـاً الناضجة بل بسبب ضعف القيادة والتفسخ التنظيمـي         

 .) املستوى الذي بلغه استعداد اجلماهريإىلالعمل التنظيمية والتنظيم 

  :استدراك

إن الترسيخ السياسي والعسكري حلركة جهادية والتعبئـة السياسـية للشـعب يسـتلزم حتديـد                
 يسـتلزم   أيضـاً فإن تكتيكات وتنظـيم كـل مرحلـة          .مرحلتني متمايزتني يف إطار خط السري العام      

 يف الواقـع نفـس تلـك األهـداف املرحليـة فمـثالً يف       أشكاالً خاصة تتبـع  وضرورات و جتهيزات
خ السياسي والعسكري للمنظمة أو احلركة اجلهادية فـإن التنظـيم يـتم علـى أسـاس                 مرحلة الترسي 

التثقيف السياسي والعسكري للكوادر واالرتقاء مبسـتوى التجربـة التكتيكيـة للمنظمـة وتعريفهـا               
والتنظـيم علـى أساسـها تكـون        ،  ويف هذه املرحلة يكون االهتمام باجلبهة اخللفية      ،  جلماهري الشعب 

لألهداف السياسية يف حني هذا األمـر يتخـذ يف مرحلـة التعبئـة اجلماهرييـة شـكالً                  تابعة   و فرعية
 . أهمدوراًأساسياً أكثر يؤدي يف تنظيم العام للمنظمة 

 

 نقاط الضعف يف حركة جهادية

يعكس إمجال ومجع نقاط الضـعف ملنظمـة جهاديـة يف انعـدام التجربـة التارخييـة املعاصـرة                   
 إىلام املوازنة يف التجربة بني القطـبني املتعارضـني حبيـث أنـه سـيودي                وكذا انعد  .واالستفادة منها 

وأن حلها يكمن يف معرفـة املقابـل واملبـادرات مـن طرفنـا حـىت                ،  أزمات وإىل فوضى تكتيكية   
 وبالتـايل نفـوت عليـه الفرصـة         ،نتمكن من التفوق على املقابل حبيث يصعب عليه كشف تنظيمنا         

 ال يتم إال بالنقـد الـذايت للمنظمـة اجلهاديـة وتعـيني اسـتراتيجية                وهذا .ونبادره قبل أن يبدأ بنا    
 .وكذا اإلميان الراسخ من طرف األفراد هبذا الطريق، احلركة بشكل صحيح والتقومي الصحيح
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 مقدمة من أجل االستفادة مـن جتـارب اآلخـرين يف مسـارنا              إإلوهذا الذي سبق شرحه ما هو       
 إىلا منه إعالء كلمة اهللا وإخـراج العبـاد مـن عبـادة العبـاد                التنظيمي اجلهادي الذي غايتنا وهدفن    

عبادة رب العباد وذلك عن طريق عمل جهادي منظم واالسـتفادة مـن التنظيمـات السـابقة لكـي         
 .نوحد صفنا ونرهب أعداءنا

 

 كال التنظيمأش

 :بصورة عامة ميكن تسمية ثالث أشكال معينة للتنظيم

 .التنظيم بشكل حبات مسبحة )١
 . بشكل خاليا ثالثية األشخاصلتنظيما )٢
 .)العامة يف املدن( عسكرية مدنية –التنظيم بشكل فرق سياسية  )٣

 

 التنظيم بشكل حبات املسبحة

وهذا الشكل من التنظيم هو     ،  يف هذا الشكل التنظيمي يتصل األفراد بعضهم ببعض كحبات املسبحة         
فعضـو   .التجمعات األولية للمـثقفني   يف الواقع نفس الشكل التنظيمي العفوي الذي يصبغ بصورة عامة           

 مـع   اتصاالً بدورهم يقيمون    أيضاًوهؤالء  ،   مع األشخاص اآلخرين بصورة منفردة     اتصاالًاالرتباط يقيم   
يف هذا الشكل تكون اجملموعة فاقدة الستراتيجية معينة أو تكتيـك            .األشخاص اآلخرين كل على انفراد    

 :عنوالعيوب األساسية هلذا الشكل عبارة  .معني

 فبسبب تشت األفراد وإقامة اتصاالت غري حمددة وغري منظمة تبقى           : إمكانية إجياد مركزية   انعدام )١
 :إقامة املركزية تعاين من املشاكل ونتيجة لذلك

 .خيتل أمر التثقيف اختالالً شديداً ) أ 
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 من الناحيـة    مستحيالً الكوادر عمالً    إىليصبح جتميع وتقييم التجارب ونقلها من جديد         )ب 
 .ةالعملي

 أشكال التنظيم البدائية حىت املركزية ال       ألنإذا وجدت هناك مركزية     (القرارات املركزية    )ج 
 القواعد حتصل فيها تغيريات كثرية ال بل ميكـن أن حتـرف             إىل أن تصل    إىل )وجود هلا 

 .ونتيجة لذلك يفقد األعضاء ثقتهم األولية باملنظمة
نقـاط   و كون تشخيص احنرافـات   بسبب التشتت وانعدام إمكانية فرض مركزية قوية ي        ) د 

فمن جهة ميكن أن توجد إمكانية منو وانتشار األفكار الرجعية           .جداًضعف األفراد عسرياً    
واالنتهازية يف املنظمة ومن جهة أخرى تبقى ثغرات كثرية ميكن أن يتسلل منها العمـالء               

 إنـزال   وهكذا يستطيع أشخاص غري مؤهلني أن ميسكوا مبصري املنظمة بأيديهم ويسـببوا           
 .ضربات قاضية هبا

بسبب التشتت وعدم تطبيق املركزية مع الشورى استقالل         :عدم القدرة الكافية على التحرك املرن      )٢
فإن املنظمة ال تتمتع بالتحرك املـرن  ، الكوادر يف نطاق اخلطوط العامة للسياسة التنظيمية الداخلية  

اختاذ املواقف السياسية   (حية السياسية    من النا  سواًءويظهر عدم التحرك هذا بشكل واضح        .الكايف
 .التكتيكيـة  و  أو من الناحية البوليسية    )يف وجه اهلجمات السياسية أو الدعائية اليت يقوم هبا النظام         

 من الناحية السياسية تتحرك من جهة عدة خطوات متـأخرة عـن             )التنظيم(حبيث أن اجملموعة    
 التنظيم جبميـع    إىللتسلل الواسع والسريع    ومن جهة أخرى تتيح للجواسيس إمكانية ا      ،  األحداث
 يف األسر وهذا األمر يشـتد خطـورة         جداًرمبا تقع املنظمة بأسرها خالل فترة قصرية         و مستوياته

تغلغـل أو    إزاء   املنظمـة  وقائية مسبقة وقوية من      إجراءاتخاصة بسبب عدم القدرة على اختاذ       
 .األفراد ومواقعهميعة هجوم البوليس وكذلك بسبب عدم املقدرة على معرفة طب

فإن التعرض للضربة القاضية يف هـذا       ،  نتيجة لألسباب اليت أشرنا إليها     :التعرض للضربة القاضية   )٣
ويف هذا الشكل من التنظيم ميكن جملموعة مؤلفة من عـدة           ،  النوع من التنظيم حيتل الدرجة العليا     

 )التنظيم(م صغري من اجملموعة     أفراد أن تقوم بنشاط سياسي لفترة ولكن يكفي أن ترتل ضربة بقس           
 . كمسبحة انقطع خيطها وانفرطتمتاماًحىت خيتل ارتباطها ووحدهتا 

فهدف املنظمة هو   ،  والنتيجة هي أن الشكل يف هذا النوع من التنظيم يكون متناقضاً مع املضمون            
ات التقدم يف خط سري الربامج التثقيفية وحتقيقها داخل املنظمة واكتسـاب التجـارب واخلـرب              
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 ومعظم اجملموعات   )ولكن شكالً من التنظيم كهذا يقف سداً قوياً مينع احلركة والتقدم          (السياسية  
 .التنظيمية اليت كانت تسلك هذا الشكل من التنظيم قد وقعت فريسة للعدو

 

 التنظيم بشكل خاليا ثالثية األشخاص

 ولكنـه أدىن مـن      )بشـكل حبـات املسـبحة     (هذا الشكل من التنظيم أرقى من التنظـيم األول          
 .) عسكرية مدنية–بشكل فرق سياسية (التنظيم الثالث 

، خاصـة   ويف هذا الشكل تتم بصورة نسبية إزالة نقاط الضعف املوجـودة يف الشـكل املسـبحي               
عنـدما  (ن هذه اخلليـة الثالثيـة األشـخاص         فإذلك   ك متاماًلة املركزية اليت تصبح هنا قابلة للحل        مسأ

 يعين ذلك أن اخللية ال ميكـن أن تكـون مؤلفـة مـن شخصـني أو مـن                    نقول ثالثية األشخاص ال   
بل الغرض من هـذا أن الشـكل الغالـب هـو اخلليـة املكونـة مـن ثالثـة                    ،  مثالًأربعة أشخاص   

 توفر لألعضاء إمكانية التعرف على معنويات بعضـهم الـبعض ومعرفـة نقـاط الضـعف                 )أشخاص
 إزالتـها يف جمـرى العمـل اجلمـاعي          واالحنرافات عند بعضـهم الـبعض ومـن مث العمـل علـى            

حتضـري وكتابـة املقـاالت والتحلـيالت        ،  املناقشات والـدورات اجلماعيـة    ،  الدراسات اجلماعية (
اجلماعية واالشتراك يف نشاطات مجاعية كتسـلق اجلبـال والرياضـة ومعايشـة اجلمـاهري للتعـرف                 

 .)على أوضاعهم والعمل بني صفوفها

وتقيـيم حاصـل عمـل      ،  عن طريق عضو االرتبـاط املسـئول      وهكذا يتم اإلشراف على اخللية      
ونتيجـة   .ومن جديد وعـن هـذا الطريـق تنقـل التجـارب            . يف املركز  نياملسئولاخلاليا عن طريق    

 .لتطبيق املركزية تتم بصورة جيدة مراقبة األعضاء وجتميع التجارب ونقلها

لعمـل وانعـدام تعـيني احلـدود        والشائبة األساسية يف هذا الشكل من التنظيم هي انعدام تقسيم ا          
 تكـون شـكالً     )اخلاليـا الثالثيـة   (الدقيقة بني األعمال السياسية والعسكرية وبصورة عامـة فـإن           

 يف تنفيـذ    )اخلاليـا الثالثيـة   ( وإذا أرادت املنظمـة أن تسـتخدم         عسـكرياً  أكثر منها شكالً     سياسياً
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خـاب اخلليـة الـيت هـي أقـدر          فانت،  عندها ينشأ تناقض بني الشكل واملضمون     ،  عمليات عسكرية 
فأثنـاء تنفيـذ    ،  على ممارسة النشاطات السياسية منها على تنفيذ عمليات عسكرية أمر غـري صـحيح             

 صـعوبات ويقلـل ذلـك       إىل املركزيـة    دالعمليات العسكرية تتعرض العالقات اجلانبية ومراقبة وتوطي      
سـع وعلـى مجيـع      أو و من قدرة املنظمة على احلركة وتـتم ضـربات البـوليس بصـورة أسـرع              

 .املستويات

إن حمور نشاطات اخلاليا الثالثية هو سياسي ويتم انتخـاب األعضـاء وفـق مقـاييس سياسـية                  
ونتيجة لذلك ال تكون قدرات األعضاء العسكرية متناسـبة مـع بعضـها الـبعض               ،  وليست عسكرية 

كفـاءاهتم  يف حني أن التنظيم العسكري يراعي يف عمليـة التنظـيم قـدرات األفـراد العسـكرية و                 
العسكرية السياسية وهكذا حيصل التجانس بني قـدراهتم العسـكرية يف جمـرى العمـل وهـذا مـا                   

 .يساعد على جناح العمليات املسلحة

تكـون  ،  والتنظيمات اليت تؤلف بشكل خاليا ثالثية عندما تريـد أن تباشـر عمليـات مسـلحة               
 العمليـة املـذكورة وهـذا مـا          انتخاب أفراد خمتلفني من خاليا متعـددة وتشـركهم يف          إىلمضطرة  

ويسبب عـدم وقـوف بعضـهم علـى معنويـات الـبعض             ،  يسبب كشف وانكشاف عناصر جدد    
 .تكون قيادة العملية املسلحة صعبة ونسبة جناحها تقل اآلخر وقدراهتم

ورغم وجود نقاط الضعف هذه يف هذا الشكل بصورة عامـة فـإن هنـاك تعـادل بـني غفلـة                     
 جـراءات عدم وجـود حـاالت الطـوارئ وغريهـا مـن اإل           (ية اهلادئة   الشرطة يف الظروف البوليس   

 وبني انعدام وجود عالئم خارجية تدل على وجود املنظمة ولكـن هـذا التعـادل يبقـى                  )االستثنائية
 .جداًوإمكانية نشوء اخلطر متوقعة ، متزعزعاً
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  عسكرية مدنية–التنظيم بشكل فرق سياسية 

 يف الظروف احلالية فإن التنظيم على شكل تأسيس فرق هو أرقـى              التجارب اجلديدة  إىلومع االنتباه   
علـى  ( والذي تنعدم فيه شوائب أشكال التنظـيم         )أي يف املدن  (شكل للتنظيم يف العمل اجلهادي املدين       

حبيث ميكن القول أنه بدون تأسيس الفرق ال ميكن القيـام           ،   انعداماً تاماً  )اخلاليا الثالثية (و) شكل مسبحة 
 .ية مدنيةحبرب جهاد

كل فريق يتكون مـن     (يف هذا الشكل يتكون كل فريق من قائد واحد ومعاون واحد وثالثة أعضاء              
عـن   مسئولقائد الفريق هو أعلى عنصر سياسي عسكري للفريق وهو لذلك            .) مخسة أشخاص  إىلثالثة  

وتثقيف األفراد وتعـيني   بارزاً يف تطوير الفريق دوراًوهو يلعب ، الفريق ويف غيابه خيلفه يف مركزه معاونه      
ولذلك فإن انتخاب شخص كهذا هو مسألة هامـة          .الروابط العسكرية واالنضباطية يف الفريق والتنظيم     

املعايري واملقاييس الضـرورية    [ كارثة وقد أثبتت التجربة أن       إىلوأساسية حبيث يؤدي اخلطأ يف هذا األمر        
 :للقائد وكذلك واجباته عبارة عن

  :مواصفات القائد )١

 .إن الصفة املميزة األهم واألساسية للقائد هي قدرته على احلسم وأن تكون لديه روح عسكرية
كما ، دقيقاً ال يفوت من نظرته حىت األشياء الصغرية ومبدعاً، جريئاً، جيب أن يكون القائد حازماً

ملميزة للقائد  من الصفات اأيضاًن اخللق الرفيع والتوازن الروحي واإلحساس العايل باملسؤولية هي أ
وبالتايل يف البلدان اليت تكون فيها الظروف البوليسية البالغة الصعوبة ومصاعب العمل السياسي 

 تكون الشخصيات العسكرية املتمرسة على األكثر هي نفس )إذا مت بصورة صحيحة(السري 
نه يف هذا وطبيعي أ .الشخصيات السياسية اليت قدمت امتحاهنا يف جمرى العمل السياسي العسكري

ولكن التجربة قد أظهرت أن الشخصية السياسية النشطة اليت  .اجملال جيب عدم التفكري بسذاجة
ميكن بوجه عام أن تكون كادراً ،  احلد املقبولإىلتتمتع خبصائص أخالقية وصفات جهادية 

 . متمرساًعسكرياً
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 : جيب على القائد أن يتمعن يف املسائل التالية بعمق وأن ينفذها )٢
كي يتمكن من أن حيدد لكل ، ب أن يدرس قابلية وكفاءة كل عنصر بصورة مستمرةجي )أ 

فذلك عدا عن أنه يزيد من كفاءة األشخاص ينمي ، شخص حسب استعداده مسؤولية ما
وهكذا سينجح القائد يف إجياد أحسن وأنسب اجملاالت  .أيضاًفيهم االعتماد على أنفسهم 

 أنه إىل وجيب أن نتنبه ) هو من مهام القائد األساسيةالعمل الذي(لنمو ازدهار القابليات 
وال ينمو ،  ال حيصل تقدم يف األعمال)ويف املنظمة(بدون تقسيم املسؤولية يف الفريق 

وعندما تلقى مسؤولية ما على أحد أعضاء الفريق جيب على  . منواً نوعياً)واملنظمة(الفريق 
 .يف املناسبات أن يشجع وميجد أو أن يعاقب القائد أن يكون متشدداً وحماسباً يف تنفيذها

فعليه يف هذا اجملال ، واإلشراف على تنفيذ املبادئ التنظيمية هو من الواجبات اهلامة للقائد )ب 
وعند  .وأن ال يسمح للعناصر بنقض املبادئ من جانب واحد، أن يعمل بصراحة تامة

، التوبيخ، النقد( مع اخلطأ حصول اخلطأ جيب أن يوجه النقد وأن يظهر رد الفعل املتناسب
 جيب أن ينتبه )… واجللد وقطع الصلة بصورة مؤقتة ووعقوبات مثل سحب السالح منه

 أن العقوبات مثل سحب األسلحة وقطع صلة العنصر مع الفريق بصورة مؤقتة إىلالقائد 
د جيب على القائ، توضيح كاف و فعاالً إذا صاحبها تلقي إرشادتأثرياًميكن أن يكون له 

يف حالة تكرار أخطائه ويف ، أن ميتنع بصورة قاطعة عن التعامل مع العنصر يف إطار الفريق
كما أن عناصر أخرى يف الفريق مشاركة ، ظرف تكون فيها سلبياته مسببة حملاذير جدية

 .يف مسؤولية هذا األمر وعليها التمسك مببدأ النقد والنقد الذايت وتنفيذه جبد ومثابرة
 جانب العمل إىلقيف جيب على القائد أن يهتم بالعمل السياسي يف الفريق يف جمال التث )ج 

  .وان ينمي نوعية الفريق يف االجتاهني، العسكري
بل إن دوره ، واجلدير بالذكر أن القائد ال جيب عليه إلزاماً املشاركة يف مجيع العمليات

 .]الرئيسي هو اإلشراف واإلرشاد واملراقبة
ن قابالً للنمو بل يسبب كارثة يف هناية األمر ولذلك إذا مل يتوفر بدون قائد كفؤ ال يكو

ويف هذه احلاالت جيب  .جيب أن منتنع عن تأسيس الفريق، عندنا الشخص املناسب للقيادة
 أن نوفق يف تربية قائد إىل إجناز أعمال عادية ومسؤوليات خمتلفة إىلأن يصرف األفراد 

 .سيس فريقجديد وكفؤ وعندها نستفيد منه يف تأ
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قائد الفريق يكون على اتصال مباشر بالقيادة املركزية للمنظمة كما أنه من املمكن أن  )د 
 .يتوىل أعضاء قيادة التنظيم املركزية قيادة الفريق

 ذلك يكون لكل واحد من إىلويعيش أعضاء الفريق يف دار تسمى دار الفريق وإضافة  )ه 
حالة عدم وجود إمكانية لتجمع أفراد ويف  .األعضاء غرفة ال يعرف أحد عنواهنا غريه

 .الفريق الواحد يف بيت واحد يستفاد من بيت لشخصني
واحلياة اجلماعية يف بيوت خاصة للفريق متكن األعضاء من الوقوف على معنويات بعضهم  )و 

  . رفع درجة جناحهم يف العملإىلاألمر الذي يؤدي  .البعض بشكل أفضل
 باملسدسات والقنابل اليدوية وجيب أن يكون يف جيب على األعضاء أن يكونوا مسلحني )ز 

  .)مولوتوف(بيت الفريق على األقل رشاش واحد وقدر كاف من القنابل اليدوية وقنابل 
 القضية بشكل مطلق فما يقال هنا عن إىل أننا ال ننظر إىلوينبغي االنتباه يف هذه احلالة 

 وجود قادة متمرسني أو دار مثالً .الظروف واملعدات الضرورية لتواجد ونشاط أي فريق
الفريق اليت يعيش فيها أربعة أشخاص أو وجود مسدسات وقنابل يدوية ورشاشة جيب أن 

  .تعاجل بنحو مشروط وأخذ احملاذير واملوانع اجلدية املوجودة بعني االعتبار
كما أنه من الضروري  .فهذه الشروط تعني الظروف العامة واحلد املثايل للفريق العسكري

 أي جهاز أساساًأو  - هذه املرحلة جيب على الفريق إىل أنه من أجل الوصول إىلأن ننتبه 
 أن جيتاز املراحل األدىن واألشكال األخرى األكثر بساطة وكمثال ال ميكن - متطور آخر

 بسبب عدم حيازة الرشاش أو القنابل الكافية أو أساساًعترب تنظيم الفريق غري ممكن نأن 
 اإلمكانيات إىليع أفراد الفريق يف قيادة السيارة والرماية بل جيب أن ننظر عدم مهارة مج

ألنه بغري هذه ، توجيهها يف اجتاه احلد املثايل و يف هذا السبيلمجيعاًاملوجودة وتعبئتها 
 .مستحيالًالصورة فإن تشكيل الفرق العسكرية سوف يكون 
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داد العسكري للفريق يتطوران يف سياق العمـل        جيب أن نعرف أن املهارة العسكرية لألفراد واالستع       
غاية ما هناك أن احلل الصحيح للتناقض بني انعدام املهارة العسكرية عند الكـوادر أو عـدم                 ،  العسكري

ممكـن  ،  إتقان الفرق هلا من جهة وضرورة وجود هذه الشروط يف أي عمل عسكري من اجلهة األخرى               
 .رية يف عمليات صغرية حمدودةفقط عن طريق مشاركة الكوادر والفرق العسك

وهكذا يكون جمرى كسب اخلربة العسكرية واالستعداد العملي للكوادر والفرق عبارة عن اجتيـاز              
ويتلقى أعضاء كـل     .)العميل الكبري والعمل األكرب   ،  العمل الصغري ،  العمل األصغر ،  أصغر عمل (مسرية  

 حيث يتعرفون على خمتلف األسلحة    ،  ريةعسك،  فريق تدريبهم حتت إشراف قائد مؤهل ذي خربة سياسية        
 - ميكن استخدام البنادق اهلوائية هلـذا الغـرض          أيضاً يف البيوت    -يتمرنون على الرماية خارج املدينة      و

 ...تزييف اهلوية ،  وكذلك يتعلمون تزوير املستندات والوثائق وصنع األختام      ،  ويتعلمون طرق صنع القنابل   
ويف ذات الواقـع يسـري       .ة صنع لوحات أرقام السيارات وغري ذلك      اخل واإلسعاف الطيب األويل وكيفي    

 . جنبإىلالتدريب العسكري والتثقيف يف الفريق جنباً 

ويف خالل عملية اكتساب اخلربة بالتدريبات الضرورية وإعداد اللوازم والتجهيزات األوليـة يتسـىن              
واملضـمون   .تناسب مـع مقـدرهتا    للمجموعة مبرور الوقت اإلطالع على كيفية إجناز العمل املسلح امل         

السياسي هلذه العمليات على كل حال جيب أن يكون مطابقاً لإلستراتيجية املرحلية للفريق ومتناسقاً مـع                
 يف  مسـبقاً واضح أنه جيب على أعضاء الفريـق أن يشـتركوا            .اإلستراتيجية السياسية للحركة املسلحة   

ومن مث  ،   السيارات والتدريب على املواد االنفجارية     مصادرة،  عمليات صغرية مثل قذف قنابل املولوتوف     
 وبصورة عامة فإن اجتياز هذه املرحلة جيب أن يكـون بالنسـبة             .استخدامها يف املهام اليت يراد إجنازها     

 رب تصميم األفراد وعدم ارتبـاكهم     ويف جمرى هذه العمليات خيت     .للمجموعة مبثابة ضرورة ال ميكن جتنبها     
 .عدادهم ومن مث استعداد الفريق من أجل االشتراك يف عمليات أكرب وكذلك است اخل،...و

جيتازون دورة متهيدية ويف حالـة      ،   الفريق إىلواألفراد املرشحون للعضوية وغري املؤهلني بعد لالنتماء        
وهبدف رفع درجة القدرة على التحرك أو بكلمة أخرى من أجل أال تسبب         . الفريق إىلإعدادهم ينضمون   

 جانـب الفريـق     إىلميكن تأسيس فريق جانيب من املـؤازرين        ،  ل هؤالء بطأ يف حركة الفريق     عملية تأهي 
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وال يهدر وقت األعضاء يف     ،  أوالًوهبذه الطريقة تتصاعد قدرة الفرق على التحرك         .األصلي أو فريق النار   
ياق العمل يـتم    ويف س  . يف حياة مجاعية بشكل أفضل     أيضاًوثانيا يترعرع املؤازرون    ،  االتصاالت املختلفة 

وتقع مسؤولية الفرق اجلانبية عادة علـى        .تقييم كفاءاهتم العسكرية ويتاح للتنظيم تثقيفهم بشكل أفضل       
 .عاتق أحد أعضاء فريق النار

وإىل جانب العمل السياسي تتم التدريبات العسكرية       ،  وبرنامج هذه الفرق سياسي يف الدرجة األوىل      
 أو أعمال مثل الضرب علـى اآللـة         ...رة أو االستطالعات البسيطة   مثل تعليم سياقة السيارات واملصاد    

 .الكاتبة وجتليد الكتب وصنع األدوات الفنية والعسكرية وغريها

 تـتم   )بسبب قلة األفـراد   (ومن أجل إجناز العمليات الكبرية اليت ال يستطيع فريق واحد أن ينفذها             
هذا القطاع يتألف من فريقي نار تسلم        .اد قطاع االستعانة بأعضاء فريق نار آخر وهكذا تولد ضرورة إجي        

يكون هذا الشخص واقفاً على    و  أحد قائدي الفريقني   إىل ) السياسية –حسب الكفاءات العسكرية    (قيادته  
عـدد   و راالقدرات اجلهادية لكل واحد من األفراد وقوفاً تاماً وهو يأخذ باحلسبان نوع العمل خيتار مقد              

ويف العمليات الكبرية اليت تفرض فيها الضرورة اشتراك قطاع واحد يبدأ فريق             .األفراد الذين حيتاج إليهم   
حىت إذا حصل صـدام مـع        .واحد عمله والفريق اآلخر حيمي األول دون أن يشترك مباشرة يف العمل           

 .الشرطة أو قضايا أخرى تتم االستفادة من إمكانياهتم

وهكذا وهبذا   .اتساع الضربات املوجهة للمنظمة   والتنظيم على شكل الفرق يهيئ اجملال للحيلولة دون         
ونتيجة لذلك إذا اسـتطاع      .الشكل يتاح لألعضاء اإلطالع على أخبار بعضهم البعض يف كل كذا ساعة           

بالطبع جيب أن نأخذ باحلسـبان أن هـذا          .العنصر فقط أن يقاوم كذا ساعة فإن خطر االنكشاف يزول         
لعمل النشيط فيما خيص احليلولة دون اتساع الضربات املوجهة         النوع من التنظيم يستطيع أن ميلك قدرة ا       

 عندما يكون نظام إعالن اخلطـر       وأيضاً،   احلد األدىن  إىلعندما تكون اتصاالت ومعلومات كل فرد قليلة        
 .داخل املنظمة يتمتع بكفاءة عالية

ـ       ٩ أو   ٨وكمثال نقول إن قائد الفريق يطلع يف الساعة          ه وجيتمـع    مساء على سالمة أعضـاء فريق
لذلك ال يوجـد    ،  وملا كان البوليس غري قادر تلقائياً على اكتشاف مكان البيت         ،  األعضاء يف دار الفريق   
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 ساعات  ٧ أو   ٥ خيرجون من البيت وبعد ما ال يزيد عن          صباحاً ٨ويف الساعة    .هناك خطر يهدد الفريق   
وهكـذا  ،   البيـت  إىلأخرى   مساء يعودون مرة     ٩ أو   ٨ويف الساعة   ،  يقفون على سالمة بعضهم البعض    

 . نشاط الفريقكثرياًيتصاعد 

 التحرك االسـتثنائي    إىلهذا املثال قد أوردناه فقط يف اإلشارة        ،  وبالطبع ميكن ممارسة ترتيبات أخرى    
 .للفريق

هـو حـل    (إن أهم واجب يف تنظيم أية منظمة سياسية بصورة عامة واملنظمة الفدائية بصورة خاصة               
آثارها على املنظمة تبلغ درجة ميكن القول معها         و أمهية االتصاالت بالنسبة للتنظيم   إن   .)مسألة االتصاالت 

أن املنظمة الصحيحة الساملة ذات الفروع والروافد املتماسكة هي املنظمة اليت تكون قنوات اتصاالهتا ساملة               
 فاقـدة   )ح يف املدينة   النضال املسل  إىلخاصة املنظمة املنصرفة    (إذا كانت املنظمة    ،  وبعبارة أخرى  .ومنظمة

 نشـوء مشـاكل     إىللالتصاالت املنتظمة واملوثوقة فإن ذلك يدل على ضعف تنظيمها مما يؤدي حتمـاً              
ألنه عندما ال متلك املنظمة نظام اتصاالت        .متعددة وكذلك يتيح للعدو إنزال ضربات قاضية متالحقة هبا        

كما ينبغي أن تكون ومن جهة أخـرى        قائم على حسابات دقيقة وصحيحة تكون أعماهلا غري متناسقة          
تنشأ أحسن الفرص لتغلغل العدو وذلك بسبب من فقدان التنظيم للسلوك الصحيح والدقيق والـواقي يف                

 :واملبادئ اليت جيب مراعاهتا يف هذا اجملال يف أمر تنظيم الفرق هي كالتايل .قضية االتصاالت

  :تقليل االتصاالت )١

 . احلـد األدىن   إىل على صعيد تكون فيه اتصاالت األفراد قليلـة          جيب أن متارس العملية التنظيمية    
وهذا اهلدف يستلزم دفع الفرق حنو املزيد من االستقالل واالعتماد على الذات وكـذلك إجيـاد                

 وأيضاًمن حيث عدد املشتركني يف التجمع       (فروع منفصلة من التنظيم والتقليل من جتمع العناصر         
 احلد الذي ال يضر بالنشـاطات التنظيميـة وال          إىلاصر القيادية    وخاصة العن  )عدد مرات التجمع  

 إن تقليل االتصـاالت يف      ... يف مكان واحد و    معاً أن ال يعيش ذوو األمهية       وأيضاً،  يعطل تقدمها 
املنظمة يوفر األرضية األولية والالزمة لتحقيق مبدأ مهم آخر يف التنظيم الفرقي والنضال اجلهادي              

،  احلد األدىن املمكـن والـالزم      إىلال وهو تقليل معلومات األفراد      أوليسي  يف ظروف التعسف الب   
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إن املعلومات اإلضـافية الـيت    .واحليلولة دون حصول العناصر على معلومات إضافية ال داعي هلا  
حيصل عليها العنصر تتم عادة وبصورة أساسية نتيجة تغيري وضعه التنظيمي وهلذا السبب جيب على  

أي أن  ( باحلسابات الضرورية عند تعيني مواقع الكوادر التنظيمية         مسبقاً أن تقوم    والًأقيادة املنظمة   
 إىل كي ال تضطر     )املركز املناسب الذي جيب أن يشغله      و تكون عند القيادة معرفة دقيقة بالكادر     

ليم وثانياً أن يكون هلا إشراف وحماسبة بالنسبة لتع       ،  تغيري تنظيم األفراد إال عند الضرورة القصوى      
لقد أظهرت التجربة أن جمرد معرفة أو حىت         .املسائل التكتيكية للكوادر بصورة مستمرة ومنتظمة     
 على أن هذه املسائل تنفذ يف       دليالًال يكون   ،  رعاية املسائل التكتيكية يف مرحلة من مراحل العمل       

اذج متعددة  لقد شوهدت من   .مجيع املراحل بصورة مستمرة ونشطة يف مجيع زوايا وأطراف املنظمة         
 أن الدقة والصرامة الضروريتني يف تنفيذ بعض القوانني األمنية والوقائية قد تناقصت مبرور              إىلتشري  
وهلذا السبب يكون البحث املستفيض ومن مجيع اجلوانب ألوضاع أمن املنظمة بني حني             ،  الوقت

دف جيـوز تعطيـل    وهلذا اهل  . كل الضرورة  ضرورياًخر بواسطة مسؤويل الفرق وقيادة املنظمة       آو
عمل املنظمة يوماً أو يومني يف الشهر وختصيص ذلك للبحث يف أوضاع األمن والوقاية وكيفيـة                

 .مراعاة املسائل التكتيكية للمنظمة

 :تطوير نوعية نظام اإلنذار )٢

يقوم بدور هام للحيلولـة دون       و إن نظام إعالن يف املنظمة اجلهادية هو مبثابة الشبكة العصبية هلا          
ولذلك ومن أجل تطوير نوعية هـذا النظـام يف           .نطاق الضربات املوجهة من قبل العدو     توسيع  

 داخل املنظمة جيب أن يبذل جهد ثابت ومستمر وأن يستفاد من مبادرات العناصر حول استنباط              
استخدام وسائل جديدة من أجل ازدياد كفاءة هذا النظام حبيث أنه عندما يعتقل عنصر ما يطلع                و

وفيما بعد يتم إطالع املنظمة على أمر االعتقال خالل أقصر وقت           ،  أوالًه على ذلك    أفراد جمموعت 
 . وأن تقطع مجيع قنوات اتصاالت العنصر املعتقل)عدة ساعات(

) د(من أحد الفرق الذي يكون على اتصال يومي دائم بالعنصر           ) ب(وكمثال نذكر أن الشخص     
من ) ب(والذي مير   ) د(حنو املوعد مع    ) ث(من فريق آخر، يستطيع أن يعني مكاناً مع الشخص          

 املوعـد   إىل فوراًالذي له اتصال أوثق معه      ) ث(يأيت  ) د(ففي حالة وقوع أي حادث لـ        .أمامه
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 .)د( حمل موعد    إىلالعالمة ميتنع عن الذهاب     ) ب(وهكذا عندما يرى     .املعني ويضع عالمة اخلطر   
 .يف فريق واحد) ب(الذي هو رفيق ) ج( يستطيع أن يتفق مع أيضاً) د(وهكذا بالعكس فإن 

 :اتصاالت الكادر السري العلين هي نقطة ضعف هامة يف العملية التنظيمية )٣

فإهنا بسبب عالقاهتا وارتباطاهتـا     ،  أيضاًالعناصر اليت تعيش حياة علنية واعتيادية وهلا نشاط سري          
 وليس هلا حريـة يف      ) والبيت  يف الكلية أو حمل العمل     مثالً(العادية تكون مرغمة أن تربر وضعها       

فمثالً يستطيع البـوليس أن     ،  التحرك لثبات مقرات تواجدهم حيث ميكن أن يتم رصدهم بسهولة         
 وإذا ختلى عن املالحقة     ...يراقبهم يف حمل عملهم أو يالحقهم أثناء خروجهم من اإلدارة أو الكلية           

  .الثابتفإنه يستطيع عند الضرورة معاودة مراقبتهم من جديد يف حملهم 

ومبجـرد أن    .يف حني أن األشخاص السريني واحملترفني يستطيعون أن يتحركوا بصورة أفضـل           
يشعروا بأدىن خطر يغريون حمل سكناهم أو وسيلة نقلهم اليت تكون قد عرفت من قبل البـوليس                 

أثراً  أبداًوبالتايل ال يتركون    ،  وحيدثون التغيريات الضرورية يف وضعهم الظاهري ولباسهم وشكلهم       
وهلذا السبب يسعى البوليس عند مصـادفته        . لدى البوليس وال يستطيع البوليس أن يالحقهم       ثابتاً

األشخاص السريني أن يوقعهم يف الفخ يف أول فرصة مناسبة يف حني أنه ال يسـتعجل هبـذا يف                   
الذين فاملؤازرون   . العناصر السرية  إىلاصطياد األشخاص العلنيني وينتظر كي يتوصل عن طريقهم         

يكون معظمهم من الطلبة النشطني والناشئني يف العمل اجلماعي يكونوا مكشوفني لدى البـوليس              
وهـو   .وعرضة هلجومه واستطالعاته ويكون بإمكان البوليس أن يرصد هؤالء األشخاص بسهولة          

خاصة عندما كان جيـد يف      ،   التعذيب واخلداع  إىلمبالحقته هلذه العناصر والقبض عليها واللجوء       
 .تقـل عحيازة املؤزرين وثيقة دالة على ارتباطهم بالعناصر السرية يكتشف حينئـذ اتصـاالت امل            

والنتيجة هي أن جتنيد العناصر اليت تعيش حياة عادية وخاصة إذا كانـت مكشـوفة واتصـاهلا                 
 اليت تتحمـل مهمـات       السرية أمر حساس جداً وخطري للغاية وخاصة بالنسبة للعناصر         بالعناصر

سية يف التنظيم ومن الضرورة احلفاظ عليهم جيب أن يتجنبوا التعرض هلذا اخلطر بـل               خاصة وأسا 
 .جيب أن يبتعدوا عن هذا النوع من االتصاالت قدر اإلمكان
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 :قيام العناصر السرية بقطع قنوات اتصاالهتا السابقة )٤

املناضـل   العنصر السـري هـو     ألن،  يعبئ البوليس قواته من أجل إيقاع العناصر السرية يف الفخ         
 .احملترف وكلما أحرز إمكانية أكثر للبقاء والنمو يكون بالنسبة للبوليس أكثر جتربة وأكرب خطـر              

إن أساليب البوليس يف هـذا       .ولألمن العام خاصة يف هذا اجملال جتربة وكوادر وإمكانيات وفرية         
فالعائلة ،  )ص السري عن مراقبة مجيع النقاط واألفراد الذين ميكن أن يتصل هبم الشخ          (اجملال عبارة   

 . األشـخاص السـريني    إىلواألقارب واألصدقاء والزمالء هم أفضل الوسائط من أجل الوصول          
 مبجرد  ...ي أن الشخص بعد أن جيري عدة اتصاالت مع العائلة أو األصدقاء و            هوالقضية املهمة   

ويقوم البوليس   .لتدريج ويواصل اتصاالته بانتباه يتناقص با     اعتيادياًأنه مل يواجه خطراً حيسب األمر       
باستغالل هذه الغفلة حيث يوقع الشخص يف شراكه ورصده من قبل البوليس سيجر خلفه اعتقال               
أشخاص آخرين وميكن أن يرتل ذلك ضربات مهلكة باملنظمة وهلذا السبب جيب على األشخاص              

يص الصـحيح أن    وبالطبع ميكننا بعد التشـخ     .متاماًالسريني أن يقطعوا مجيع اتصاالهتم السابقة       
ولكن  . للبوليس أن يتوصل إليهم    أبداً من العائلة ممن ال ميكن       اًنستثين بعض األصدقاء أو حىت أفراد     

 قدرة يف التمييز السليم والتقدير الدقيق الذي ميكن حتقيقه من خالل البحـث              إىلهذا األمر حباجة    
كن أن يعبئ القتفاء أثر شخص سري        أن البوليس مي   إىلجيب أن ننتبه     .واإلدارة اجلماعية ال الفردية   
 على أمهية الشخص السري وهلذا جيـب أن ال          وهذا سيكون متوقفاً  ،  قوة استثنائية تفوق تصورنا   

 .تكون فرضياتنا وسلوكنا يف هذه احلاالت مبنية على تصرف البوليس االعتيادي ومواقفه العادية

 :اللقاءات )٥

أهم مسألة يف احلرب املدنية وقـد تكبـدت         يكون اللقاء يف ظروف اإلرهاب والقمع البوليسي        
 .املنظمات اجلهادية اليت هلا نشاط يف املدينة ضربات عنيفة يف هذه الناحية

 فهناك لقاء بني أعضاء الفريق الواحد لتغطية حاجاهتم وللتأكد من السالمة            :وللقاء أنواعه املختلفة  
 . اخل .. جتنيدهم للعضوية و   إىلراد هندف   أفمع املؤازرين ولقاء مع     بني الفرق ولقاء    ولقاء  ،  اليومية

 : قسمنيإىل تقسيم اللقاءات من ناحية أمهيتها واألخطار اليت تنجم عنها أساساًوميكننا 
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 هذه اللقاءات تتم عادة بني فريق واحد وبني أفراد من أكثر مـن              :اللقاءات العادية املأمونة   •
 .) ساعة٢٤أقل من ( فريق الذين جيب التأكد من سالمتهم يف أقل من كذا ساعة

 هي عبارة عـن لقـاءات تكـون         :اللقاءات االستثنائية أو غري املأمونة أو حىت املشبوهة        •
أو لقاءات يقوم هبا شخص سـري        .الفواصل الزمنية بينها أكثر من احلد العادي التنظيمي       

ـ   (علين أو اللقاءات اليت تتم مع أحد العناصر ممن هم يف اجلبهة اخللفية       ة ممـا يسـتدعي دق
رف ط أو عندما تصلنا أخبار أو إشاعات حول اعتقال أو انعدام األمن عند              ) كبريين وحذراً

واللقـاءات   . كل هذه تعترب من اللقاءات غري املأمونة وحىت املشبوهة         اخل،... و اللقاء اآلخر 
 أيضـاً اليت تتم بني املدن فإهنا بسبب عدم توفر معلومات دقيقة عن وضع حمل اللقاء فهـي                 

  .من هذا النوع من اللقاءاتتندرج ض

 كانـت ثـالث     )يف إيـران  (إن عدد اللقاءات اليت كانت جتري يف بداية نشاط حرب املدن            
واللقاء التايل يتم يف غداة ذلـك اليـوم         ،  لقاءات يف يوم واحد تفصلها عن بعضها ساعة واحدة        

 العمل أن   ولكن ثبت من خالل هذا     . ساعة ٢٤والشخص املقبوض عليه جيب أن يصمد أكثر من         
 اعتقلوا ال ميلكون القدرة الالزمة على الصمود وهلذا السبب يشدد البوليس ضغط              ممن هناك الكثري 

إن هذا التأخري جيب أن يعني على أساس خصائص كل           .التعذيب يف الساعات األوىل من االعتقال     
إنـه عنـد    إي   .عنصر وموقعه التنظيمي ومعلوماته وكذلك سرعة االتصاالت والتحرك التنظيمي        

 سالمته جيب أن نعتربه من املقبوض       إىلإذا مل نستلم نبأ يشري      ،  انقضاء الزمن احملدد حلضور العنصر    
 .عليهم وأن منحو كل آثاره واتصاالته

وجيب أن نذكر هنا بأنه مع أن علينا مراعاة أحسن األساليب يف تنفيذ اللقاءات واالتصاالت               
 لدى اعتقاله على كل حـال سـيلعب الـدور        ولكن صمود العنصر  ،  )وهو أمر جدي وحيوي   (

 إىلإال فإن العناصر اليت تعترب من ضعاف النفوس سوف تقدم على كل حال معلوماهتا                و األساسي
وبعبارة أخرى فإنه بالرغم من املستوى العايل        .تالبوليس ويف هذه احلالة لن جتدي كل االحتياطيا       

شيفرات خمتلفة لضـمان السـالمة       و  بعالمات  واالتصاالت وجعله مرفقاً   اتواملعقد لنظام اللقاء  
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وبسبب أمهية مسألة اللقـاءات   .فإن العامل األساسي سيبقى صمود اإلنسان نفسه   ،  وجتنب اخلطر 
 .فإننا سنتناوهلا بدراسة أوىف
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 اللقاء
 

  ويف الشبكة العصبية هذه يكون     .ن االتصاالت يف املنظمة هي كالشبكة العصبية هلا       إذكره،  كما سبق   
ولذلك يبقى اللقاء يف ظل ظروف اإلرهاب البوليسي أهم مسـألة يف حـرب               .اء كالشريان احليوي  اللق
 .املدن

 

 أنواع اللقاءات

فهناك لقاءات بني الفريق الواحد لتغطية االحتياجات اليومية وللتأكد         ،  للقاءات أنواع متعددة وخمتلفة   
واللقاء مع األفراد الذين يف     ،  واللقاء مع املؤازر  ،  ولقاءات بني الفرق واللقاءات الثابتة    ،  من سالمة العناصر  

 .طور التجنيد وغريها من اللقاءات

 

 اللقاءات بني عناصر الفريق الواحد

 واهلدف منها هـو تأكـد       ،هذه اللقاءات كما هو واضح من تسميتها تتم بني عناصر الفريق الواحد           
يف هـذه احلالـة      . االحتياجات اليومية  عناصر الفريق من سالمة بعضهم البعض أو سالمة املقر أو تغطية          

تكون الفواصل الزمنية بني هذه اللقاءات أقصر مما يف باقي اللقاءات بسبب املعلومات واآلثار اليت يعرفها                
وعندما يكون اهلدف   ،  عناصر الفريق بعضهم عن البعض اآلخر واألهم منها أهنم يسكنون يف بيت مشترك            

 سالمة بعضهم البعض فقط ميكن االستفادة من أساليب تنفيذ عالمة           من تعيني اللقاءات هو اإلطالع على     
 أو رؤيـة أحـدهم   )وضع عالمة يف حمل ما بواسطة أحد العناصر وتفتيشها بواسطة عنصر آخر  (السالمة  

 .لآلخر وإعطاء عالمة السالمة دون إجراء االتصال
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 اللقاء بني الفرق

 وهدفها إقامة اتصال عموم الفـرق       ،ريق آخر آخر من ف   و هذه اللقاءات تتم بني شخص من فريق ما       
واطالع التنظيم على سالمة الفرق وكذلك حل املشاكل اليت تواجهها وتغطية احتياجاهتا وغري             ،  بالتنظيم
وإذا كان الغرض الوحيد من هذه اللقـاءات هـو           .هذه اللقاءات تتم مرة واحدة كل كذا ساعة       ،  ذلك

ستفادة من أسلوب العالمة كما ذكرنا فيما خيص اللقاءات بـني  ميكن عندها اال، التأكد من السالمة فقط  
 .أفراد الفريق الواحد

 

 اللقاءات مع املؤازرين 

واللقاء بني عناصر تنظيم ممن خيضعون لقوانني التنظـيم    ،  وعناصر اجلبهة اخللفية  اللقاءات مع املؤازرين    
بسبب كـوهنم   (التنظيم ونظمه    لقوانني   – ألسباب معينة    –وبني عناصر أخرى ليست خاضعة      ،  ونظمه

 )...علنيني أو عدم وجود عالقة هلم بالقضايا العسكرية و

هذه اللقاءات تتم بناء على ضرورات تنظيمية مثل تدريب هؤالء األشـخاص أو االسـتفادة مـن                 
وألن وقت هذه اللقاءات ال خيضع زمنياً       ،  إمكانياهتم وبصورة عامة من أجل إقامة عالقات تنظيمية معينة        

بسبب أن هذه العناصر ال يتوفر لديها بصورة عامة أثر ثابت مثل املكان أو أثر معني                (لمقاييس التنظيمية   ل
 كما تتم مرة واحـدة يف كـل         )لعناصر سرية أو معلومات عن مواصفات األعضاء العلنيني وعن التنظيم         

 .)من جانب واحد(لذا جيب أن يتم اللقاء ، فترة

 يف إحدى املناطق طويالً أن الشخص املطلوب جيتاز مسرياً    : هو ) واحد اللقاء من جانب  (واملقصود من   
 املنطقة وأماهنا والتأكد من سالمة الطرف اآلخر باالتصال         )نظافة(ويقوم الشخص العضو بعد التأكد من       

 موعد اللقاء عملية اإلطـالع علـى        إىل قبل احلضور    جراءاتتسبق كل هذه اإل   ،  وعالوة على ذلك   .به
أي عن طريق االسـتعانة     ،  م ذلك كله دون أن ينتبه إليه أو حيس به الشخص املطلوب للقاء            ويت،  سالمته

وبعد فترة قصرية من احلصـول علـى هـذه          ،  باألصدقاء واملعارف احمليطني به أو بوسائل أخرى ممكنة       
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يات  أن عناصر الفريق مـن ذوي املسـؤول        إىلوجيب يف الوقت نفسه أن ننتبه        .املعلومات ينفذ اللقاء معه   
 . بتنفيذ مثل هذه اللقاءاتأبداًجيب أن ال يكلفوا ، اخلطرية أو ممن تتوفر عندهم معلومات تنظيمية كثرية

 

 اللقاء مع العناصر الذين هم يف طور التجنيد أو العناصر املستجدة

 اختبار شخص ما أو ألجل تدريبه األويل تتبع تلك الطـرق             ألجل هذه اللقاءات اليت يلجأ إليها عادة     
 .ليت ذكرت يف حالة اللقاءات مع املؤازرين أو مع العناصر يف اجلبهة اخللفيةا

 )التطهري الدقيق ( بعد كل اتصال وخاصة      )التطهري(واملوضوع املهم الذي جتدر اإلشارة إليه هو مسألة         
ن قـد    وإضاعة أثر العضو بعد إمتام اللقاء على م        هويلقيام بعدة حركات القصد منها التم      ا :املقصود به هو  

  بعد اللقاءات أو االتصاالت اليت تتم بيننا وبني العناصـر العلنيـة            يكون جيد يف أثره ويالحقه ملعرفة مقره      
  .والعناصر العاملة يف اجلبهة اخللفية واملؤازرين

هي بوجه عام من أجل عدم انتقـال        ،   حىت بعد االتصال مع العناصر السرية      )التطهري(وضرورة هذا   
 أن التطهري املنتظم هذا سيعطي      ثانياً،  أوالً اآلخرين هذا    إىل من عنصر أو فريق      –كان   حىت اإلم  –الضربة  

إمكانية جيدة لعناصر املنظمة أن تكتشف بسهولة أي اختراق أو مطاردة بوليسية قد تتعرض هلا أية زاوية                 
فهناك احتمال  ،   خاص  بوحه )املؤازرين والعناصر العلنية  (أما فيما خيص العناصر العلنية       .من زوايا املنظمة  

وملا كانت هذه العناصـر مل       .دائم الوقوع هو أهنم قد يكونون موضع شك البوليس ومالحقاته ومراقباته          
 التأكيدات املكررة اليت تتم فيما خيص       إىلباإلضافة   -فيجب  ،   التدريبات الالزمة  – على األرجح    – تتلَق

عناصر السرية بعملية التطهري من جديد بعد كل        أن تقوم ال   -  أنفسهم بسد كل اتصال يتم معهم      )تطهري(
 .اتصال هبذه العناصر أو املرور بأثرهم تطهرياً تاماً
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 قاء الثابتالل

 املنظمة حبيث تستطيع املنظمـة يف حالـة قطـع           إىلهو موعد لقاء يعطيه كل شخص         الثابت ءاللقا
  .االتصال به أن تعيده معه جمدداً عن طريق املواعيد الثابتة

كذلك أن توضع عالمة السالمة قبل       و .)من جانب واحد  (للقاءات جيب أن تكون قدر اإلمكان       هذه ا 
سـاعتني  (بعد عن مكان اللقاء يف زمن يسبق موعد اللقاء          يإن أسلوب وضع العالمة يف حمل        .إجراء اللقاء 
ـ  و . حمل اللقاء بعد معاينة هذه العالمة فقط       إىلفالطرف اآلخر سيحضر     .)على األكثر  ة جيـب أن    العالم

  وميكن وضع عالمة اخلطر يف نفس احملـل        ...و اينتها يف حالة اجتيازها بالسيارات    تكون بشكل ميكن مع   
حيث ميكن للمعتقل أن خيدع الشرطة هبا يف حالة اعتقاله على           ،  أو تعيني حمل آخر     السالمة، مكان عالمة 

ويف مقر اللقاء الثابت جيب أن تكـون         .أهنا عالمة السالمة وبنتيجة ذلك يعلم رفاقه اآلخرين أمر اعتقاله         
إذ من املمكن أن توكل املنظمة لشـخص آخـر مأموريـة            ،  للشخص عالمة خاصة ألجل التعرف عليه     

وهبذا الصدد ميكن أن تكون عالمة التعرف محل أشياء يف يده مثل السـكني أو املفـك أو                   .االتصال به 
 مثل هذه األشياء حتت     أبداًأن الشرطة ال تضع      حبيث   ...أو أن يكون راكب دراجة أو سيارة أو       ،  الزجاج

  .تصرف املقبوض عليهم

 بسهولة  تكشفإذا مل تنفذ خالهلا املناورات الالزمة       ،  وقد أظهرت التجربة أن اللقاءات من هذا النوع       
، وهلذا السبب جيب بني حني وآخر تنفيذ اللقاءات الثابتة بني األفراد والفرق من أجل االختبـار                .وبساطة

 .وتتدارك النقائص ويقضـى عليهـا     ،  م اكتشاف نواقص االتصال يف مواقع اخلطر يف جمرى املناورات         ويت
به أن يعلن قائد اجملموعة أو أي عنصر آخـر          يوميكن من أجل تطبيق نظام ارتباطات أفضل واكتشاف معا        

طبيعي أن هـذا    و . املقر –وال يعطي عالمة السالمة أو يضع إشارة خطر البيت          ،  من أفرادها إشارة اخلطر   
، مثل التحوط قبل القيام بنقـل الوثـائق اإلضـافية         ،   مع مراعاة مجيع القضايا اجلانبية     األمر يكون مرافقاً  

 وبصـورة عامـة أمـام       ...وإمكانية تعرف أعضاء التنظيم بعضهم على البعض اآلخر يف أوقات األزمة          
اورات تعرف بني احلني واآلخـر نقـائص        وبتنفيذ هذه املن   .األخطار احملتملة الناشئة عن الظروف الطارئة     

 يف أوقات اخلطـر احلقيقـي       مسبقاًأنظمة االرتباط التكتيكية أو األخطاء اليت قد ترتكبها العناصر وندرأ           
 .ضربات أكثر قد تلحق بنا من جراء وجود مثل هذه النقائص



 

 ٤٠١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 قواعد عامة يف اللقاء

كان مثنها أن قتل    ،  من حرب املدن يف قطر ما     املبادئ اليت ترد فيما يلي هي نتيجة جتربة ثالث سنوات           
أشجع الناس ولذلك فإن مراعاهتا أثناء تنفيذ اللقاء هي جزء من االلتـزام   وأسر عدد كبري من الكوادر من   

 .بالعمل اجلهادي

 

  نقاط أمنية عن اللقاء:أوالً

نصـر أن   وجيب على كل فريق وكل ع     ،  جيب أن ال تكون أنظمة اللقاء بني الفرق على منط واحد           )١
يستفيد من ابتكاراته يف خلق األساليب احلديثة واإلبداعية وذلك مع مراعاة املبـادئ املـذكورة               

أو األساليب املتشاهبة    . ال يصح االستفادة من احلذاء واللباس املتشابه       مثالً .وفلسفة كل واحد منها   
 .يف وضع العالمة واحلضور عند اللقاء

يتوجب على اجلميـع التعـود       .ملبادئ األساسية لتنفيذ اللقاء   أما الدقة واحلسم الصارم فهما من ا       )٢
وإذا ما تأخر شخص ما عن املوعـد         .بصورة دائمة على احلضور يف الوقت احملدد يف مكان اللقاء         

وكذلك يف حالة ما إذا مل تعط عالئم اللقاء          . أكثر من املدة احملددة    مطلقاًجيب عندها عدم انتظاره     
 . عن حماولة االتصالكلياًمتناع من جانب الطرفني جيب اال

 يف كل األحوال جتنـب كتابـة أي         أيضاًفيما خيص اللقاءات جيب االعتماد على الذاكرة وجيب          )٣
 مكان اللقـاء  إىليتوجب احلضور مرة واحدة على األقل       ،  أبداًولكن ال ينسى مكان اللقاء       .شيء

 . يف آن واحدمعاًتذكارها املسائل املتعلقة هبا واسووالتأكيد عدة مرات على االتفاقات 
 أنه ما مل يصـل نبـأ        أوالًجيب أن نؤكد    ،  مواعيد اللقاءات بني الفرق اليت تضطرنا لنقلها كتابة        )٤

 جيب على الشخص املسـتلم أن       وثانياً .سالمة اجلانب املستلم ملوعد اللقاء يعترب هذا اللقاء ملغياً        
كان وتنفيذ املناورة اخلاصة به أن حيـرق         حمل اللقاء الثابت وبعد التعرف على امل       إىل فوراًيذهب  

 .الورقة يف احلال
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 مكان اللقاء جيب أن نطهر أنفسنا تطهرياً تاماً من الوثائق والكتابـات اخلاصـة               إىلعند احلضور    )٥
وعند االضطرار حلمل بعض هذه الكتابات ميكن االستفادة من احلرب السـري             .باللقاءات األخرى 

وحىت ميكـن   ،  غطية مناسبة كالكتاب أو الوسائل املادية األخرى      أو شيفرات مطمئنة ومحلها يف أ     
السعي وراء إجياد حمل لوضعها فيه حبيث يستطيع الشخص املعين أن يرفعها من ذلك املكـان يف                 

، إذا مل يراجع يف تلك الفترة     ،  ففي حالة اعتقال الشخص أو ألي سبب آخر       ،  فترة معينة من الزمن   
 .ابات املطلوبة يف احلالالكت ويتم تغيري مكان الوثائق

 فبسـبب   :مـثالً  نضرب   )االمتناع عن كتابة موعد اللقاء    (ؤكد على أمهية مسألة     نومن أجل أن    
للحكومة اإليرانية قطعة قطعة من طـرف        موعد لقاء عثر عليه عند متزيق مالبس أحد املناهضني        

 على معظـم هـذه      ألقي  جمموعته، وقد  أفرادخرب على بقية    أوبالتايل  ) السافاك(جهاز املخابرات   
 .اجملموعة وهناك مناذج أخرى يف حركات شىت

 

  مكان اللقاء:ثانياً

جيب أال يكون   (شتباه به   أو اال  نتمكن من اهلرب يف حالة وجود أي خطر يف مكان اللقاء             أنمن أجل   
 اللقـاء    يكون حمل  أنبل جيب    ....د والسينما والزقاق املسدود و    مثل املسج ) حمل اللقاء يف أماكن مغلقة    

ندماج يف  قتراب واال ختفاء أو اال  كون له منافذ للفرار وإمكانية اال      ت أن وكذلك   . من عدة جهات   مفتوحاً
وملا كان االتصال يف مكان منعزل يلفت النظر، وكذلك يف األماكن املزدمحـة              .واملزدمحة األماكن العامة 

كن كهذه   فإن تعيني مكان اللقاء يف أما      ،مشبوهاًومعرفة ما إذا كان املكان      حيث ال توجد إمكانية مراقبة      
 وأيضاً مواعيد اللقاء ال تعني يف أماكن تقع حتت مراقبة الشرطة،            أن إىل نتباه جيب اال  .ينطوي على خماطر  
أخريا جيب   و . نصادف فيها األقرباء واملعارف تكون غري مناسبة لتنفيذ مواعيد اللقاء          أناألماكن اليت ميكن    

 يغري مكان   أنالصحاري، كما جيب بني فترة وأخرى        و  يف اجلبال  يني حمل اللقاء  تعينبغي  نه ال   أ نضيف   أن
 .اللقاء
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  أساليب تنفيذ اللقاء:ثالثاً

قـدوم   و  يف مكان اللقاء   أحدهم انتظارالثابت يقصد منه     (جتيازياًاأو   ثابتاً يكون   أنتنفيذ اللقاء ميكن    
  نقطة اللقاء حيث ال جيـوز ألحـدهم الوقـوف          يقصد به التقاء الشخصني عند    : جتياز واال اآلخر إليه، 

  .)نتظارواال

فيها مضطرين للتوقف تكون غري صاحلة، وجيب قدر اإلمكان جتنـب هـذا               اللقاءات اليت نكون   نإ
يف طريق طويل، بأن مراقبتها من قبلنا بدقة تكون ممكنة " تيازيةجاال" متتاز اللقاءات .األسلوب لتعيني اللقاء
 إىل تكون مخـس     أنزمن قطع طول طريق اللقاء جيب        و حصار البوليس تكون أوفر،   وإمكانية اهلرب من    

  يف الزقاق  تصال سالمة اللقاء يف الشارع وتنفيذ اال      إىل ومن أجل تنفيذ اللقاء ميكن اإلطمئنان        . دقائق ١٠
 . اللقاء على هامش الشارعمسريجيب أال يكون و

 

  وقت اللقاء:رابعاً

 يراعى التناسب بـني املـربر       أنوقات العادية من النهار، ويف ذلك جيب         يتم اللقاء خالل األ    أنجيب  
 أو ويف ساعات متأخرة من الليل يكون اللقاء غري مناسب،           مثالً ففي الصباح الباكر     .حمل اللقاء  و الظاهري

 يف الشـارع يلفـت      صباحاًة   يكون وجوده يف الساعة العاشر      كتاباً أو  الشاب الذي ميسك بيده دفتراً     أن
 .ظرالن

 

 ؟  نسلك أثناء تنفيذ اللقاءأن كيف جيب :خامساً

 الكايف جلعـل    هتمام نبذل اال  أن ولذلك جيب    .كل حركة مشبوهة أثناء تنفيذ اللقاء تعرضنا لألخطار       
 فالوقوف بدون مربر ظاهري يف مكان       . مع احمليط الذي نتواجد فيه     أيضاً  ومنطبقاً اعتيادياًوضعنا وسلوكنا   

 يف مكان ما أكثر من احلد       منتظراً الوقوف   أو نتظارت يف طريق واحد، اختاذ حالة اال      املرور عدة مرا   و ما،
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بطء، والتردد  ب أو اخللف، والتحرك بسرعة     إىلإظهار القلق ونفاذ الصرب والنظر بصورة متوالية         و .الطبيعي
 ما يثري الريبـة      محل رزم مشبوهة يف مكان اللقاء هي من مجلة         وأيضاًرتداء مالبس تثري الشبهة     ا و واحلرية

مـع   و مع زمان تنفيـذ اللقـاء      و الظاهري واملالبس مع احمليط   ) الشكل(والشك، فتناسب وتطابق املربر     
كذلك السلوك الذي يتناسب مع هذا الوضع، كل ذلك هـو مـن املبـادئ                و الشخص الذي نتصل به   
 األنيقة والربـاط    فمثال سري شخص رث املالبس مع شخص آخر يلبس املالبس         (الضرورية لتنفيذ اللقاء    

جيب يف الوقت نفسه أال      و )... يتالقى اثنان مبظهر عمال البناء ويتصافحان      أن أواجلميل يلفت النظر بشدة     
 كان ذلك أدعـى لألمـن،       قصرياًيتواجد يف مكان اللقاء أكثر من شخصني وأنه كلما كان وقت اللقاء             

 وذلك لكي تكون مـدة اللقـاء     .يتم اللقاء  أنولذلك جيب تركيز األفكار حول القضايا اليت ستقال قبل          
 أثناء تغـيري    مفيداًختزاهنا يف الذهن من قبل سيكون       ااستطالع عدة أماكن للقاء و     أنكما   أقصر ما ميكن،  

 التنظيمية املسهبة يف مكان     أو واألحاديث السياسية    .ضطرارية األخرى  يف املناسبات اال   وأيضاًان اللقاء   مك
خاصة بالنسبة لألفراد السريني املعروفة هويـاهتم       (الشوارع ال تأيت بنتائج إجيابية      اللقاء وأثناء التجول يف     

 األوضاع  إىل ال ننتبه    أن ما حيصل يف مثل هذه الظروف ونتيجة النشغال األفكار           غالباً، بل   )لدي البوليس 
 .واألحوال احمليطة بنا ونواجه أخطار كبرية

 

 ثناء تنفيذ اللقاء ؟تعزز أمننا أاليت عمال األ ما هي :سادساً

  :تقليل الفواصل الزمنية بني اللقاءات والتأكد من سالمة الفرد بني كل لقاءين قدر اإلمكان )١

 تعني على أساس خصائص وكذلك موقع كل فرد من الناحية التنظيميـة             أنهذه الفواصل جيب    
نظيمي، ويف هذا   ديناميكية األسلوب الت   و تتصاال سرعة اال  وأيضاًومن حيث توفر املعلومات لديه      

 الذين مل ختترب قوة حتملهم بعد عند التحقيـق،          األفراد ال نعتمد على صمود بعض       أناجملال جيب   
كذلك الفاصلة بني  و ال يزيد عن بضع ساعات، صموداًاألعضاء الذين يبدون      غري األفرادوكذلك  

اعة أحـد اجلـانبني     وهو اللقاء الذي يتم يف حالة عدم اسـتط         (حتياطياللقاء األصلي واللقاء اال   
ال يزيد عن ساعة    أأن ال تكون طويلة واحلد األقصى       جيب  )  حيضر اللقاء األصلي   أنألسباب قاهرة   
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واحدة وهبذا الصدد فإن اللقاءات اليت كانت تنفذ يف بداية حرب املدن كانت هبذا الشكل، وهو                
 أنقـاء األول، حبيـث    ساعة من الل٢٤ اللقاء الثاين والثالث كان ينفذ بفاصل ساعة واحدة و     أن

)  سـاعة  ٤٨وعلى أكرب تقدير    ( ساعة   ٢٤ يقاوموا حتت التعذيب     أن جيب على أقل تقدير      األفراد
 هناك الكثري ممن مل يتمكنوا الصمود حيث كان البـوليس يشـدد             أن عملياًولكن أثبتت التجربة    

فإن الفاصـلة بـني      املسألة    على هذه  نتباه وباال .عتقالالتعذيب يف الساعات األوىل لال     و الضغط
 . كما قلنا ال تزيد عن ساعة واحدة ويلغى اللقاء الثالث وال ينفذلقاءين

  :مراقبة مكان اللقاء قبل التنفيذ )٢

 ينفذ مرة   أن اللقاء الثالث الذي ميكن      أووفيما خيص مواعيد اللقاء اليت تنفذ مرة بني فترة وأخرى،           
ل املوعد املقرر بكذا سـاعة ومـن املكـان    واحدة فقط، ميكن على األقل تفتيش موقع املكان قب     

واضح أنه فيما خيـص اللقـاءات        (...الباص و  و املشرف على حمل اللقاء وبواسطة سيارة األجرة      
بنصف ساعة    تستقر يف املكان قبل تنفيذ اللقاء      أن ومع تقدير    .)اليومية يكون هذا العمل غري ممكن     

" اللجنة" كنا نعرف كيفية عمل      إذاويزيدها  على أقل تقدير، سيكون هذا العمل أدعى للطمأنينة         
 . سره البوليسَيفشالنماذج املشبوهة للقاء الذي أُوكذلك 

  :التعرف على أسلوب البوليس يف تطويق املكان )٣

 من املؤشرات اليت تساعدنا على معرفة       ...كيفية تشكيل الزمر البوليسية وتركيب وقوف سياراهتا      
 .ا فيه ومشكوكمشبوهاً كان املكان إذاما 

  : وقد أفشي سرهمشبوهاً أن مكان اللقاءات إىلالدالئل اليت تشري  )٤

شعره ووضعه الظـاهري غـري      ( يف مكان اللقاء غري الطبيعي       أحياناًيكون وضع الشخص املعتقل     
 مفتوح بسبب تورم القدم نتيجة التعذيب، حىت عدم قدرته علـى            أومرتب، حذاؤه بدون رباط     

 أكـرب   جهداً بذلنا   إذا ويف حالة ما     . ذلك بدقة  إىل نتباها يستوجب اال  مم) ...السري وحالة وجهه و   
 حمل  أن إىلهناك عالئم تشري    (الء موجودون    احمليط غري عادي والعم    أن إىلنتبهنا  ستطالع ال يف اال 
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 إىل مشتبه هبم يف حمل اللقاء، وتلفتهم        أفرادوجود   و اللقاء مشبوه وهي انفتاح أبواب بعض البيوت      
زدحام الزائد عن احلد     واال بعضهم، ووجود دراجات نارية    نب متظاهرين باحلديث مع   خمتلف اجلوا 

 أنويشترط يف هذا األمـر      ) ...يف مكان اللقاء، تواجد سيارات بشكل غري طبيعي يف اجلوانب و          
يكون احمليط وطبيعة احلركة فيه والسيارات اليت تتوقف يف احملل ونوع ومجاعات النـاس الـذين                

 كان الوضع غري عادي، إذا نعرف ما أن كي نستطيع مسبقاًك الوقت معروفة لدينا    يترددون يف ذل  
 يف حمل اللقـاء ولكنـهم       أبداً املخابرات اليتراكمون    أفراد أن إىل ننتبه   أنوجيب يف الوقت نفسه     

 على أقدامهم سرياً الكثري منهم يدخل املنطقة أنيتوزعون حسب نظام خاص يف ذلك احمليط، حىت   
  .فرادى

  :وضع إشارة السالمة أثناء تنفيذ اللقاء )٥

 شعر أحد الطرفني يف اللحظات األخرية قبل تنفيذ اللقاء باخلطر وكان بإمكانه             إذاالغرض منها أنه    
 تكون كإشارات جسمية    أن مثل هذه العالمات جيب      نإ . ينبه الطرف اآلخر حيذره من اللقاء      أن

 ال  أن شعرنا بأننا مالحقني جيب      إذاو مكان اللقاء     وعندما نسري حن   . يف اليد  يءأو حيازة ش  طبيعية  
  . بواسطة طرق أخرى بعد التخلص والتطهريتصال نسعى لالأن بل جيب اتصاالًنقيم 

  :املعرفة الشاملة مبكان اللقاء )٦

قة املسدودة ومعرفة األماكن احلساسة يف املنطقة مثل املصـارف ومراكـز الشـرطة،              زمعرفة األ 
فتراض تطويق البوليس   ااسة احلاالت املختلفة للفرار مع      الصاحلة للهرب ودر  وكذلك حتديد املنافذ    

  .استمرارومراقبته لنا ب

  :اليقظة ومحل السالح )٧

 أن إىلستعداد للفرار واهلجوم على البوليس، جيب التنبه         وهو محل السالح واال    جداً أمر مهم    هناك
لقيام بعمل دفاعي آخـر ومل       ا أورر اهلرب    العنصر قد شعر باخلطورة وق     أن إىلالبوليس حاملا ينتبه    

 وبـالطبع   . إطالق وابل من رصاص الرشاشات عليـه       إىلبادر بسرعة   يلقاء القبض عليه    إيستطع  
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 هو مكسب كـبري     حياً القبض عليه    ألنكي يسقط،   ) العنصر(أن يصيب رجليه    يسعى البوليس   
 بـل   .رب اجلهادية هو اهلجوم    أفضل دفاع يف احل    أن إىل نتباه يف مثل هذه الظروف جيب اال      .هلم

أن  وبذلك تكون املبادرة العملية يف يده، حىت         . إطالق النار  إىلون اجملاهد هو السباق     كأن ي جيب  
" الدفاع اهلجـومي  " ويف جمرى مثل هذا      .مكانية اهلرب والنجاة من احلصار قد تكون أكرب بكثري        إ
 محلـة هجوميـة   إىلاهلجومي ل الدفاع  دبأن ي  إمكانية اهلرب، جيب على اجملاهد       أبداً مل تتيسر    إذا

التام ستعداد  أن تكون األسلحة يف حالة اال      ويف مكان اللقاء جيب      . يف عملية فدائية   نتحاربقصد اال 
نه  أل كافياً  تدريباً مسبقاً نتلقى   أنستخدام السريع لألسلحة جيب      ومن أجل اال   .إلطالق الرصاص 

 نتحارومن أجل اال  (اغتة وضياع فرصة استخدام السالح      يف حالة احملاصرة التامة تزداد إمكانية املب      
 يضع كبسولة مـن السـم       أنر  ساأل بدل   نتحار كانت مكانة العنصر التنظيمية تفرض عليه اال       إذا

 إىلوهذا حيتاج   ” . وجمربا موثوقاً يكون   أن والسم الذي يستعمل جيب      . حتت لسانه  دائماًالسيانور  
 ١ .“فتوى شرعية طبعا

 

 ات املشبوهة والعادية اللقاء:سابعاً

ما إ فاللقاءات   . قسمني إىلطوي عليها    تقسيم اللقاءات من ناحية أمهيتها واألخطار اليت تن        مبدئياًميكن  
جيـب   و ،يها على سالمة اجلانب اآلخر من اللقاء كل كذا ساعة كحد أقصـى            فعادية ومطمئنة نتعرف    

لقاءات مشبوهة مثل احلالة اليت ال حيضر فيهـا      أو .إبداع أساليب تقلص تلك الفترة الزمنية قدر املستطاع       
الشخص يف مكان لقائه األول، واللقاءات اليت تفصل بينها فواصل متباعدة، واللقاءات الـيت تـتم بـني                  

 واللقاءات اليت تتم مع أحد املؤازرين، ويف الفترات اليت تصلنا فيها أخبـار              ،شخص سري وشخص علين   
 الفترات اليت تتم فيها اللقاءات بني املـدن،         أو أمنه،   انعدام أوللقاء   اجلانب اآلخر    اعتقالوإشاعات حول   

 بالنسبة للطرف اآلخر من اللقاء، ففي       أوحيث ال تتوفر لدينا عادة معلومات واقية ملدة طويلة عن املكان            

                                           
 ٤٠يف صفحة “ حكم قتل النفس قصداً” و٣٨صفحة “ حكم استسالم رجل االستخبارات للعدو” للتأصيل الشرعي هلذا املوضوع إرجع إىل  1
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 ،ستسهال معاملة وتفكرياً   حد، وعدم الوقوع يف فخ اال       أقصى إىلمثل هذه احلاالت جيب احلذر بل احلذر        
 . النقاط التالية أمر ضروريإىل نتباه االأنكما 

 ومـن الضـروري     .ماناأل يكون السالح مهيأ لإلطالق وكذلك القنبلة اليدوية وقد فتح صمام            أن
هؤالء عناصر ال يشغلون مواقع حساسة يف التنظيم وال ميلكـون           (حضور اللقاء بصحبة مرافقني وحراس      

  حمـل اللقـاء املشـبوه      إىل ون فهم أول من حيضر    .ر خمتلفة  يكون هلم أدوا   أنوميكن  ) معلومات خطرية 
 أهنم  أو مكان اللقاء مع العنصر األصلي،       إىل التطهري يذهبون به     بعد و يتصلون بالشخص املطلوب لقاؤه   و

 للمنطقة دون استخدام اإلشارات حيث تتأكد لديهم نظافة املنطقة وعدم وجود            استطالعيقومون بعملية   
 أهنم يقومون مبتابعة العنصر على مقربة، حيث        أو .يقوم العنصر األصلي بتنفيذ اللقاء    مشبوهني فيها ومن مث     

 جتهيز وسـيلة    أو العنصر   انسحاب اهلجوم على البوليس ومشاغلته وتغطية       :تكون مهمتهم يف هذه احلالة    
 .هاعتقال ، القيام بإطالع املنظمة يف حالةنسحابمكانية االإالنقل يف مكان مناسب، ويف حالة عدم وجود 

 

  ومواعيد اللقاء املزيفة التستر:ثامناً

 ويف  .أبـداً ال تنكشـف    أالتكتيكات اليت تستخدم يف النشاط التنظيمي جيب         و  األساليب أن إىل نظراً
ختـراع القصـص   اعندها تربز أمهية مسألة التستر و  احلقيقة فإن إفشاء أي نوع من التكتيك يعترب خيانة،          

 ... و مسـبقاً ية خداع العدو جبميع التدابري التفصيلية اليت جرى التفكري فيها           التغطية وكذلك أمه   و للتستر
 .أبـداً  بسهولة   – كاذبة   أو كانت صادقة    سواًء – البوليس ال يقبل بأقوالنا      أن نأخذ باحلسبان    أنوجيب  

ليت الذي يقرر درجة التعذيب ا    ) أي البوليس ( فهو   .فالتعذيب عنده هو الذي يقرر صدق أقوالنا من عدمه        
 جيب أال خناف من     . قلنا كالما يف البداية يقوم هو بتصديقه       إذا وجيب أال نتصور أننا      .جتعله يطمئن ألقوالنا  

والصمود يعين متكني جماهد من الفرار      "  كذبت فسأفعل كذا وكذا    إذا"وعيده كأن يقول     و هتديدات العدو 
 .وحالوة تتحملها روح جهادية عالية عذوبة احللم بالنصر إىلليواصل املسرية، وحينها يتحول العذاب 

إنين يف وقـت     "مثالًستجواب  ضور رفيقه يف مكان اللقاء عند اال      يستطيع العنصر املعتقل تربير عدم ح     
 كان يل موعد لقـاء ألخـربهم     عتقالإين بعد برهة صغرية من اال      "أو"  كان يصحبين حارس   يالقبض عل 
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الضمان  و ،كثرياًحتصل   و  وكل هذه أمور ممكنة    .".... و ي واآلن عرف أصدقائي خبرب القبض عل      بسالميت
 .الذي جيرب البوليس على قبوهلا    ) صمود العنصر لدى التعذيب   (بالطبع لتقبل مجيع هذه األقوال هو الصمود        

 حيطم روح الصمود لدينا يتظاهر بأنه يعرف هـذه          أن البوليس من أجل     أن عتبار نأخذ بعني اال   أنوجيب  
 إال  . مييزها أودعائنا  اأو عدم صحة     يعرف صحة    أن بأنه ال يستطيع     يقيننان   يكو أناألساليب ولكن جيب    

 دعائنـا ا العدو علـى قبـول       ، نرغم اخترناهالذي   كنا حنن مبقاومتنا وإميانا مبسريتنا اجلهادية وطريقنا         إذا
ئـه   إذا أفشـى سـر لقا  اخلياين واجلبان، بأنه  يتسرب إليه هذا الظن      أن أال يسمح أحدنا   جيب   .تصديقهو

 بل جند البوليس يف هذه احلالـة        . هلذه اخليانة والدناءة   مثناًستطاعته النجاة من التعذيب والعقاب      اسيكون ب 
 ويضغط عليه أشد الضـغط كـي        .حرصاً األسري، يكون أشد      اللذين أبدامها  اخلورالضعف و عندما يرى   

 .األخرى اليت يعرفهااملعلومات اللقاءات ويفشي له أسرار مجيع 
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 البيت
 

 ثالثـة   إىلوبيوت التنظيم اخلاصة تنقسم      ... يستخدم البيت كمقر ثابت ولذلك فهو معرض للخطر       
 :أقسام

 .بيت الفريق )١
 .بيت العنصر )٢
 .بيت املؤازر )٣

 

  بيت الفريق: أوالً

بيت الفريق هو مبثابة القاعدة للمجاهدين، ولذلك فإن احملافظة عليه ومراعاة مسائل أمنه من الواجبات               
 يراقب بدقة   أن يكون هلا قائد ومعاون له وجيب على القائد          أن كل قاعدة جيب     .ى كل جماهد  لعاملفروضة  

 .مجيع سلوك وتصرفات أعضاء الفريق

 : )بيت الفريق، أو بيت العنصر(إعداد البيت  )١

 أوستخدام الوثائق الشخصية عند إبرام العقـد        اأو شراء بيت كمقر،      استئجار عند   أبداًال يصح   
 وألن أصحاب املؤسسات واملكاتب العقارية يتعـاونون علـى          .ف الثاين املتعاقد  تركها عند الطر  

 أيضاً تكون هناك    أن ومن الضروري    . بواسطتهم ستئجارأن ال يتم اال   األغلب مع البوليس فيجب     
 . البيت جيب مراعتهااستئجارمربرات مناسبة أثناء 
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  ):مواصفات البيت(مميزات القاعدة  )٢

توفرها يف الظروف الراهنة     و رها فيما يلي هي مواصفات بيت مثايل للفريق       املواصفات اليت يرد ذك   
 نكون واقعيني يف التعامل مع هذه املسألة        أن وعليه جيب    مستحيالًأمر صعب للغاية ويكاد يكون      

 .وأن ال نكون خياليني

ذنا بيتـاً    أخ إذا لذلك   . يتوفر فيه منفذ للهرب يف ساعة اخلطر       أنامليزة األساسية لبيت الفريق هي      
 بعدد  حماطاً هنتم بأن يكون هذا البيت       أن ثالث غرف جيب     أومن طابق واحد حيتوي على غرفتني       

 أنستأجرنا الطابق الثاين من بيت ذي طابقني جيب         ا وإذا   . طابق واحد  أومن البيوت ذي طابقني     
ت هي بيوت   هذين النوعني من البيو    و  طابق واحد،  أو ببيوت ذات طابقني     حماطاًيكون هذا البيت    

 أو غرفـة    استئجار أخرياً و  شقة استئجار إمكانية ذلك ميكن     انعداممثالية ولكن يف حالة      و منوذجية
 ال يزيد عن    أن بأن بيت الفريق جيب      معلوماً يكون   أنغرفتني من أحد البيوت ويف أية حال جيب         

 أوت اجملـاورة     البيو إىل توجد فيه إمكانية اهلرب عن طريق سطحه وشرفته          أن كما جيب    .طابقني
 . زقاقنيإىل يكون للبيت طريق يفضي أن أمكن إذا

 بنفس  كثرياً ال يقع يف أماكن مزدمحة وال منعزلة         أن أمهيته حيث من الضروري      أيضاًوملوقع البيت   
 وكذلك جتنـب    . أماكن يتردد عليها البوليس بكثرة     أو يف مناطق تثري الريبة      أو مهجورة   أولوقت  ا

ماكن واملناطق اليت حدثت فيها اصطدامات للمجاهدين مع البوليس وعرفت           البيت يف األ   استئجار
 ولكل من البيـوت     ،جداً كانت هناك دواع ومربرات قوية       إذاهبا سكان تلك املناطق، اللهم إال       

 البيـت يف    استئجار الظروف عند    إىل نتباه يف الشارع ميزات وجيب اال     أو الواقعة يف األزقة     سواًء
 .رع وعادة تكون البيوت الواقعة يف األزقة أنسب وأصلح يف الشاأوالزقاق 

 اجلـيش   أو عناصر تعمل يف جهاز البوليس       إىل البيت جيب الوثوق من أنه ال يعود         استئجاروعند  
 أن أحيانـاً  وقد لوحظ    . تكون البيوت اجملاورة عائدة ملثل هذه العناصر       أن اإلمكان   روالتجنب قد 
موقعه  و  فإذا كان البيت   . من قبل اجلريان والبيوت احمليطة     أفراده أصبحوا موضع شك   وبيت الفرق   

 مشرفني على   أويتناسبان مع السبب املربر وكذلك عندما ال يكون اجلريان وصاحب البيت مطلني             
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 ال يكون هناك أي أثر من املنطقـة         أن وألنه من الضروري     . حد ما  إىلالبيت تزول هذه املشكلة     
 عضاء اجملموعـة  أحد  أقرباء  أماكن اليت قد يتواجد فيها      ت يف األ  استئجار البي والبيت فإنه ال يصح     

أو الوثائق   خفاءأن يكون فيه مكان صاحل ال     حوال  أن البيت جيب يف مجيع األ     خرية هي   واملسألة األ 
 .خرىشياء اهلامة األاأل

  :منية للقاعدةاأل القضايا )٣
ون معروفني على كل حال      مل ينكشف سيكون   أو  منهم مرهأ من انكشف    سواًءنزالء بيت الفريق    

الباعة املتجولية وبعض املارة الـذين       و احلوانيت يف احلي والشرطة احمللية     صحابأ و من قبل اجلريان  
 البيت   يكون تركيب سكان   أنولذلك جيب قبل كل شيء       . على هذه املنطقة   استمراريترددون ب 

ن التردد  أ و .) للمربر وفقاً( متاماًة  عمالنا طوال الليل والنهار عادية وطبيعي     أومواعيد ذهابنا وجميئنا و   
ما البقية فعليهم    أ  البيت بامسه،  استئجار من قبل العنصر الذي قام ب       جيب أن يتم   فشواملك و املنتظم

 كناولأن يكون س   وجيب   .ياب واإل الذهاب مواعيدهم حني  و  ال يكشفوا ترددهم   أنقدر املستطاع   
 حبيث ال نثري عندهم من الفضـول        ودياً و صحاب احلوانيت يف احملل عادياً    أ و تعاملنا مع اجلريان  و

 حدثت حادثة معينة وكانوا على اطالع       إذا حىت   .اعتمادهم و هماهتماموالتحري بل نكون موضع     
 إىلضـافة    هذا اهلدف جيب اإل    إىلجل الوصول   أ ومن    فمثال .خبارهم عن طريقهم  أعليها تصلنا   

  بالدراجات النارية والسيارات املتنوعة،    يءة للشبهة مثل الذهاب واجمل    املثرياالمتناع عن احلركات    
أن مثـل هـذه      إىلافة  ض والطقوس الدينية باإل   التعزية و  نشترك يف النشاطات احمللية مثل العرس      أن
 احلـد  إىل نكون على معرفة هبا أناليت جيب   (عماهلم  أ اجلريان و  عمال متكننا من معرفة معنويات    األ

 .)الضروري

األفـراد  حسناته، وجيـب بـالنظر ملوقـع      و بهيالبيوت يف مشال املدينة وجنوهبا كل منها له معا        و
 وضعنا الظاهري ومكانتنا اليت جيب   إىلضافة   فباإل . للمربر وفقاً املنطقتني   حدىإأن خنتار   تركيبهم  و
 قـاً وف ثـاث البيـت  أ هنيئ أنجيب .موقع البيت الذي نريد سكناه    و  تكون متناسقة مع احمليط    أن

 متناسبا مع الوقت، وجيب قـدر       أيضاًأن يكون    وضع البيت الظاهري جيب      .للتربيرات وموضعه 
اخلاصة  و  ال يزيد التجمع يف البيت عن احلد املألوف، وفيما عدا احلاالت االضطرارية            أنمكان  اإل
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 أنساس تشكيل الفريق جيـب  أالتنظيم على   ويف عملية.محل للقاءك ال نستخدم البيت أنجيب 
 العناصر  إىلمن وجهة نظر احتمال الوصول        الالزم لتركيبة العناصر السرية والعلنية     هتماميبذل اال 

  .السرية عن طريق مالحقة العنصر العلين

ق عن طري (نه جيب عليه    أنه غري مطارد، أي     أ يتأكد من    أنوقبل دخول البيت جيب على الشخص       
 يطمئن من   أن) ... تبدو من الظاهر كأهنا مسدودة     زقةأ و زقة خالية أاملرور بشوارع خمتلفة واجتياز     

 .شارة سالمة البيت  إ إىل ينتبه   أن البيت كذلك جيب     إىل وعند الذهاب    .ال مراقب  و نه غري مطارد  أ
شارة سالمة البيت، حبيث    إها  اعتبارمعينة ب  و  يتخذ عالمة متميزة   أنفكل بيت يعود للمنظمة عليه      

ضاءة إ فتح شباك خاص، مثالً قبل االقتراب من البيت، منها نسبياًميكن مشاهدهتا من مسافة بعيدة 
أن تكون عالمة السـالمة      وعلى كل حال جيب      . ماشابه ذلك  أو ، حصري أوإنزال ستار   مصباح،  

معني، وكذلك جيب ) .. ( كانت النافذة يفإذا فمثال .جناز عمل ماأن تكون مصاحبة إلي  أإجيابية  
ـ     أيضاًضع هناك    يعني مكان بعيد عن البيت حيث تو       أن  يء عالمة السالمة وعند ذلك يكـون جم

 هذه العالمة حترز أمهية أكرب خاصة عندما ال         . به  البيت بعد رؤية تلك العالمة مسموحاً      إىل األفراد
وزمن ) ...وذلك متوقف على مواعيد اللقاء اخلاصة بأي فريق و( نسبياًنكون يف البيت ملدة طويلة      

ـ     أن املوجودة يف البيت نفسه جيب       هذه العالمات وخاصة العالمات     إىل يء يكون قبل موعد اجمل
اصر من قبل البوليس     حم أو البيت مراقب    أن وعدم وجود العالمات يعين      .البيت بأقصر وقت ممكن   

 يعني خارج البيت حمـل لوضـع        أن عالمة السالمة جيب     إىل باإلضافة   .قتراب منه وجيب عدم اال  
أن  بطرق خمتلفة على كون البيت يف خطر، يكون بإمكانـه             اطلع عنصر ما   إذاعالمة اخلطر حبيث    

ـ             يطلع اآل   إىل يءخرين بدوره عن طريق وضع العالمة هناك ويتوجب على مجيع العناصر قبل اجمل
 هـذه   .)ميكن يف املمرات اإلجبارية تعيني حمل لتأشري هذه العالمـة         ( يلتزموا بفحصها    أنالبيت  

 مشـاهدهتا   نسبياًعتيادية ومن مسافة بعيدة     ان بصورة   أن توضع بشكل ويف حمل ميك     العالمة جيب   
 -  قـدر اإلمكـان    – ويف حال مباغتة البوليس للبيت جيب        . بواسطة السيارة   حىت والتأكد منها 

حريق كي يـدرك     يثار   أن أو حيطم الزجاج    أن مثالً على عقب     قلب نظام البيت رأساً    إىلاللجوء  
تفاق خاص، اأن يكون هناك جل دخول البيت جيب   ومن أ  .العناصر الذين هم خارج البيت اخلطر     
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 وضعها الطبيعي وبعد ذلك     إىل نعيد األوضاع    أنستطعنا  اإذا طرق الباب بشكل غري عادي       حبيث  
 .نفتح الباب

 .نفيذه يثري الشكوك  يف ت  الدقة    عدم أو بكل دقة أثناء نقل الوثائق، فتكرار هذا العمل          نتباهوجيب اال 
 جدية عن حفظ تكديس الوثائق اإلضافية يف البيت، مقدار الوثائق           متناع بصورة وكذلك جيب اال  

 . ال يكون أكثر من احلاجةأن دائماًجيب 

 أن الوثائق واألدوات جيب     أنستعداد، أي    على أهبة اال   دائماًأن يكونوا   ونزالء بيت الفريق جيب     
 أحد عناصر   اعتقال بعد   مثالً(جتمع وتكون متمركزة حبيث يستطيعون عند الضرورة تغيري املكان          

 جانـب   إىل دائماً وجيب   . يتركوا البيت مصطحبني الوثائق واألجهزة األخرى      أنبسرعة  ) البيت
الوثائق اهلامة قنينة من البرتين وعلبة كربيت جاهزة كي يتمكن وبسرعة إتالف الوثـائق عنـد                

 . إتالفها أويف نقلها   ستزيد من سرعتنا    ) من حيث األمهية واألمهية الفائقة    ( ودرجة الوثائق    .احلاجة
 يبقى شخص واحد يف البيت على األقل ويف احلقيقة يكون البيت حتـت              أنوجيب قدر اإلمكان    

 - نقلل من شأهنا وجيب على العناصر      أن وعندما نشعر بتحركات مشبوهة ال جيوز        .دوماًإشراف  
بهة فلريجعـوا   أال يترددوا على البيت ما عدا شخص واحد، وعندما تزول الش           -لفترة على األقل    

جيب تفريغ   . منظم معه  اتصال مل يكن ممكنا إقامة      إذاوكذلك عندما يسافر أحد عناصر اجملموعة،       
 .القاعدة من الوثائق جيب تفريغالبيت مؤقتاً وكذلك عندما يقوم الفريق بتنفيذ عملية عسكرية 

القنابـل اليدويـة    النابـامل و  ( يكون يف البيت السالح الالزم من أجل الدفاع واهلجوم           أنوجيب  
 يكون هنـاك حـارس   أن وعند النوم جيب    .) أمكن إذانفجار والرشاشة   ت ناسفة مهيأة لال   وعبوا

 وبصورة عامة فإن العناصر خالل كل الفترة اليت تقضـيها يف            .ساهر ويقظ لرياقب سالمة البيت    
 يكونوا  أن وهلذا الغرض جيب قدر اإلمكان       .ستعداد للصدام واهلرب  اأن تكون على    القاعدة جيب   

 يكون معهـم    أن وجيب كذلك    . الشارع إىلمسلحني ومرتدين املالبس اليت يستطيعون هبا الرتول        
 يكونوا  أن حىت يف الليايل جيب      .أيضاًاهلويات والوثائق الشخصية األخرى بصورة دائمة والدراهم        

 مسـبقاً يليـة    توضع أنظمة لتعيني احلراسـة الل      أنباملالبس النهارية ويناموا مستعدين كما جيب       
  .وحسب األوضاع واألحوال تطبق اخلفارة بالتناوب
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 تعني أوقات النـوم وإطفـاء       أن كذلك جيب    ،ستيقاظ يف الصباح  ويف كل بيت تعني أوقات اال     
 ولذلك جيب على احلارس طوال الليل       .األنوار يف الليل بشكل يتناسب مع أوضاع وأحوال احمليط        

 .ابيح الكهربائية مضاءة ال يترك املصأنوبعد إطفاء األنوار 

أن يف هذا التمـرين جيـب       ( جيري التمرين على كيفية اهلرب من البيت         أن ومسبقا   دائماًوجيب  
سـتفادة منـه يف     لال) ...أو نقلها و  حتماالت باحلسبان مثل إحراق الوثائق اهلامة       تؤخذ مجيع اال  

ت وإعداد املخطط وتعـيني      وتلعب معرفة املنطقة واحملل الذي يقع فيه البي        .ضطراريةالظروف اال 
 . يف إجناح عملية اهلرب حامساًدوراًجهة اهلرب وكذلك رسم اخلطة 

 تعني بدقة ساعة عودة كل عنصر، وإذا مل يكن أحد يف البيت جيـب               أنوعند مغادرة البيت جيب     
 نقلل من فترة تغيب العنصر عـن        أن وجيب قدر املستطاع     .تسجيل ساعة العودة يف مكان معني     

منها مدى معرفة البوليس مبركز العنصـر       (حتكم املقدار الزمين هلذه الفترة بعض العوامل         و .البيت
 ومدى قدرته على الصمود     ، عدمها، له بيت منفرد أم ال، مسلح أم غري مسلح          أوالتنظيمي، سريته   

 .)ستثنائية كقاعدة يف كل األحـوال     النماذج اال حتاكم  اليت جيب صربها بصورة نسبية، وجيب أال        
 عالمة سالمة البيـت وأن       ترفع أن البيت جيب يف احلال      إىلا مل يعد العنصر يف موعده احملدد        وإذ

 اخلطر يف الطريق العام املؤدي إىل ال ينسى وضع أن يف هذه احلالة جيب     .يفرغ البيت بصورة مؤقتة   
ن املوعد املقرر لعدم حضور العنصر يكـون        ع وخالل فترة نصف ساعة من احلد األقصى         .البيت

أو  السـالمة     أعضاء الفريق، ويف حالة عدم وجود عالمـة        اتصالاألعضاء مكلفني بتفقد عالمة     
 ولكـن    يكون العنصر سـاملاً    أن وميكن   . يفرغوا البيت يف احلال    أن عليهم   “ستدعاءاال”عالمة  

 حتـت   أو من قبل الشـرطة      كأن يكون البيت مطوقاً   (بسبب كونه مل جيد أوضاع البيت مناسبة        
ستدعاء عناصر البيت   ال من الضروري تعيني عالمة      حتمال جيع  البيت، هذا اال   إىل يأت   مل) املراقبة

 عـن   نسبياً بعيداً وعادة يكون حمل هذه العالمة       .لإلطالع على سبب ختلف العنصر عن احلضور      
 مكان العالمة دون التعرض للخطر يف حال تطويق         إىل إمكانية الوصول    عتبارالبيت واضعني يف اال   

ستدعاء مـن  رتباط يف حالة االتصال واالذلك جيب تعيني مكان صاحل من أجل إقامة اال      البيت وك 
 وبعـد   . يطلع على هذه العالمة واملكان كافة عناصر الفريق        أن وجيب   .جانب أحد عناصر الفريق   
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أن تراجع حمل  عالمة سالمة البيت جيب على العناصر انعدام مشاهدة عالمة اخلطر و   أوهجر البيت   
 .ستدعاء وأن تتم اللقاءات الالزمة فيما بينهم عن طريق العالمةعالمة اال

 يعطي معلومات حـول     أن تفريغ البيت جيب عدم ترك أي أثر يف البيت ميكن            أوويف أثناء اهلرب    
 الغـالف   أو سيارة أعضاء الفريق، والـورق       أوكالرقم احلقيقي للدراجة النارية     (عناصر الفريق   
 سـالح   أو وبصورة أكيده عن ترك مواد متفجرة        كلياًمتناع  ب اال وكذلك جي ) ...املرسوم بعالمة 

  .يف البيت أثناء ختليته

اهلرب، تفريغ البيـت، إقامـة      ( يف مجيع هذه احلاالت      “املناورة”مرة أخرى نؤكد على ضرورة      
 ... مثل خطر نقل الوثـائق و      عتباروبالطبع مع أخذ مجيع املسائل اجلانبية بنظر اال       ) ... و تصالاال
 يف مكان مناسب آخر بصورة مؤقتة مث ... حتفظ الوثائق واملواد و أن مسبقاً جيب   اء تبديل البيت  أثن

متناع عن نقـل الوثـائق واألدوات        اال أيضاًويف مثل هذه احلاالت جيب       . البيت اجلديد  إىلنقلها  
 .مع أثاث املرتل....الذخرية و واخلاصة مثل السالح واملواد

 وهذا األمر قد يـتم عنـد        . بيت الفريق  إىل باألشخاص اآلخرين    واملسألة األخرى هي الذهاب   
بالتفكري الساذج، والشخص جيب بعد  نصاب يف هذه احلالة أنالضرورة وملرات معدودة وال جيب     

ـ حبيث جيري معه حديث إلشـغاله       )  ساعة إىلحوايل نصف ساعة    (أن يطاف به ملدة طويلة       ن ع
املذكور جيب أن ال يسمح لنفسه بإبداء أي نوع مـن            البيت، والشخص    إىلاالنتباه مث يذهب به     

  .الفضول

والقضية األخرية واألكثر أمهية هي أن املسؤول عن تنفيذ مجيع القوانني اإلنضـباطية والتكتيكيـة         
للفريق هو قائدها، ومجيع األعضاء مكلفون بأن ينفذوا األوامر األمنية والقوانني االنضباطية حـىت              

 . وال حيق هلم أن يدوسوا املبادئ املقبولة للقاعدةولو كانت تبدو متزمتة،
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 بيت العنصر: ثانياً

 بيت الفريق، كي يلجأ إليه يف احلاالت االضطرارية         إىلوهو البيت الذي يستأجره كل عنصر باإلضافة        
واخلطرة ويتكون من غرفة ال يتيسر لصاحب البيت أن يراقب الدخول واخلروج منها وتكون منفصلة قدر                

 . هو أنه جيب أال يعرف أحد عنوانهاع عن سائر أجزاء البيت، واملبدأ املهم هنااملستط

وألن العنصر يقضي معظم وقته يف بيت الفريق إن املربر إلشغال بيت فردي جبب أن يكون بشكل ال                  
يثري معه جميئنا وذهابنا غري املستمر واملتناوب شبهة، جيب أن يكون هذا اجملـيء والـذهاب واألعمـال                  

 متناسباً مع هذا املربر وأن نبدو طبيعيني، إن إحدى الطـرق            ...خرى وكذلك شكل ارتداء املالبس و     األ
 البيت بصورة غري مسـتمرة هـو        إىلاليت ميكن بواسطتها أن ندرأ بالضربات احملتملة الناشئة عن الذهاب           

هم، ألنه قد لوحظ أن     التأثري الطيب الذي حندثه عند اجلريان وأصحاب الدكاكني وإقامة عالقات ودية مع           
، ذلك أنه قد حتصل أمور كثرية يف غيابه يبلغ هبا من خالل هـؤالء               كثرياًالعالقة الودية هذه تفيد العنصر      

 .الناس

 احلد الذي يتعلق ببيـت العنصـر        إىلوقضايا األمن اليت ذكرت فيما خيص بيت الفريق جيب أن تنفذ            
ع البيت حبيث ال يلفت ذهابنا وجميئنا األنظار وكذلك أن          كمعرفة احملل ومعرفة طرق اهلرب والدقة يف مواق       

تكون مراقبته عسرية على البوليس وأال تكون إمكانيات اهلرب حمدودة وال يكون واقعاً يف زقاق مسدود                
 ...و

سيكتشف كمقر للعنصر   ) البيت(وألنه ال يوجد هناك إمكانية تفريغ البيت إثر االعتقال وبسبب أنه            
تجواب وحينئذ ستقع حمتوياته بيد البوليس، عليه فال جيوز أن حنتفظ يف بيت العناصر بأية               املعتقل عند االس  

 .)بيت العنصر(وثيقة وكذلك األمر بالنسبة للوثائق الشخصية أو أي أثر آخر يف البيت 
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 بيت املؤازر: ثالثاً

يت الفريق وطبعاً تلـك     نظام األمن الالزم تنفيذه يف بيت املؤازر هو نفس النظام الذي ذكر بالنسبة لب             
التعليمات اليت ميكن تنفذها يف هذا النوع من البيوت تبقى نفسها، مثل معرفة املنطقة اليت يقع فيها البيت                  

 .ومعرفة طرق اهلرب

أو بصـورة عامـة مـن       (واملؤازر جيب أن تتوفر عنده شروط حمددة كي نستطيع االستفادة من بيته             
أمـا   (..لخصائص األخالقية الالزمة ودوافع مناسبة من أجل النضال و         أن يكون حائزاً ل    مثالً) إمكانياته

الغرور وقلة الصرب واخلوف والتردد واالضطراب والعالقات املصلحية الكثرية فهي خصائص جيـب أن ال               
 .)تكون موجودة يف املؤازر

 سيشـكل   ومن ناحية املاضي السياسي جيب أن ال يكون املؤازر معروفاً، ألنه يف غري هذه الصـورة               
مصدر ضربات مفاجأة مل تكن يف احلسبان، ومن أجل احليلولة دون هذه الضربات جيب عليه أن يقطـع                  

 جانب  إىلإن كانت موجودة، وأنه من الضروري القيام بتثقيف املؤازر وتدريبه           ) السياسية(مجيع اتصاالته   
انيات املؤازر بدون تثقيفه وتدريبه     االستفادة من إمكانياته، جيب أن نضع يف االعتبار أن االستفادة من إمك           

 ضدها، فمثالً املـؤازر الـذي عنـده         إىلاملتناسب معه تعترب انتهازية، ويف النهاية تتحول هذه اإلمكانية          
استعداد للمساعدة املالية فقط وقد تلقى تثقيفاً يف هذا املستوى، إذا دخل العمل املسلح ويراد االسـتفادة                 

 أن يبدي ضعفاً أثناء القبض عليه ويسبب ضربات ساحقة أو أنـه ال              كثرياًمنه يف حتضري األسلحة حيتمل      
اإلعدام، السجن الطويل األمد أو التخفي لضرورات العمل        (يستطيع حتمل العواقب الناشئة عن هذا العمل        

، وهبذا الطريق يرتل ضربة باحلركة أكثر مما أستفيد من إمكانياته، إن تثقيف وتدريب املـؤازر                )التنظيمي
جيب أن يتم يف مجيع اجملاالت السياسية واأليديولوجية واألمنية وجيب أن نكون يقظني بالنسبة للمسـائل                

 .األمنية وأن منتنع عن االتصال مبؤازرين ال يراعوهنا
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 :إن أهم النقاط اليت جيب مراعاهتا عند االستفادة من بيت املؤازر هي

أي عدا البيت عندما يكون البيـت موضـع         (جيب أن ال يستفاد من إمكانيات املؤازر األخرى          )١
 أخطار وضربات ناشئة عن حماولة االسـتفادة مـن          إىل هذا العمل يعرض الفريق      ألن) استخدامنا

 .اإلمكانيات األخرى دون معرفة طبيعتها واختبارها
 .جيب أن ال تتم االستفادة من بيت املؤازر بواسطة عدة عناصر )٢
ملؤازر تستوجب مراعاة منتهى الدقة واملراقبة يف االسـتفادة         إن الضرورة اليت حتتم عدم انكشاف ا       )٣

من إمكانياته اليت تترك هلا أثر يف الغالب ويستطيع البوليس الوصول إليها بسهولة، منها االستفادة               
من البيت واألماكن السرية اليت هتيأ من قبل هؤالء العناصر، هلذا السبب جيب يف عمليـة تنظـيم                  

 أقصى حد   إىل هذه املسألة وهي أن يبقوا غري معروفني         إىل دائماًياهتم أن ننتبه    هؤالء األفراد وإمكان  
 .عند العناصر األخرى للمنظمة
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 الوثائق
 

بعد تغلغل العناصر البوليسية يف داخل اجملموعات األمر الذي يعترب العامل األول يف تعريض املنظمات               
ي يكون كممر ونقطـة بدايـة ألكثـر الضـربات           العامل الثاين الذ  ) الوثائق( تشكل   ؛اجلهادية للخطر 

 للتجارب اليت تتوفر لدينا     والصدمات اليت حلقت باجملموعات واحملافل، ولذلك ففي هذا القسم نقدم تقييماً          
 تكـريس   إىليف هذا اجملال، إذ اعتماد هذه املبادئ من قبل مجيع املناضلني يف سبيل املبادئ والقيم يؤدي                 

 .) قدر ممكن من قوانا وإبادة أكرب قدر ممكن من قوى العدواحملافظة على أكرب(مبدأ 

 

 هي الوثيقة ؟ ما

 كانت مـن    سواًء ،كل شيء يثري بشكل من األشكال ريبة البوليس أو يزيد من معلوماته يعترب وثيقة             
 .الكتب العلنية أو الكراريس املمنوعة واألشعار اجلهادية

 

 املبادئ العامة فيما خيص الوثيقة

 ولذلك جيب   “ أقل كمية من الوثائق مع أقل حجم       ” دائماًما خيص الوثيقة جيب أن يكون       شعارنا في 
فيما عدا الوثائق الضرورية أن منتنع عن حفظ الوثائق األخرى أي أن نستفيد من الوثائق غري الضرورية يف                  

 مكان واحـد    أقل مدة ممكنة مث إبادهتا، ومرض احملافظة على الوثائق وتكديسها وكذلك مجيع الوثائق يف             
 أثناء حتضري   دائماً الذي جبب أن نراعيه      “احلجم األقل ” مبدأ   إىليتناىف والشعار املذكور أعاله، وباإلضافة      

الوثائق، جيب أن منتنع عن كتابة موعد اللقاء واالسم واسم العائلة والعنوان ورقم اهلاتف إال يف احلـاالت                  
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 أن نستفيد من هذا األسـلوب  أيضاًو بالشيفرة وجيب  حبيث جيب أن تكتب احلرب السري أ جداًالضرورية  
 .فيما خيص بعض الوثائق املهمة األخرى

) ...مثل العنوان واالسم و   ( أنه لن يكون فيها أثر ميكن أن يستثمر          إىلعندما هنيئ وثيقة جيب أن ننتبه       
ة خطرية، هذه الوثائق     جيب أال تكون الوثائق الكتابية اهلامة مكتوبة خبط عناصر ذات مراكز تنظيمي            وأيضاً

وهذا العمل  ) أن تكون قنينة النبزين وعلبة الكربيت جاهزتني      ( جاهزة لإلبادة    دائماًجيب أن تكون    ) اهلامة(
 كبرياً حرصاً والصور هي من الوثائق اليت حترص املخابرات         .يستلزم تصنيف وترتيب الوثائق وفق درجتها     

ا يف بيوت األقرباء وأن نسعى إلتالف صورتنا اجلديدة         على احلصول عليها ولذلك جيب أن نتجنب إبقائه       
 .ومجيع الصور القدمية

بيانات، نصوص دفاعات ملناضـلني أثنـاء حماكمتـهم،         (ومما يستدعي الذكر هو أن تبادل الوثائق        
بشكل مباشر مع األفراد غري املنظمني ممنوع، وعندما نريد ألي سبب كان إخالء أحـد               ) ...كراسات و 

 أن نضع دائماًن ال نترك أية وثيقة ميكن أن تقع يف يد البوليس ويقتفي أثرنا بواسطتها، جيب         البيوت جيب أ  
أمسـاء  هذه العواقب ميكن أن تكـون انكشـاف         . أمر كل وثيقة  نصب أعيننا عواقب ونتائج انكشاف      

عـة  اجملاهدين وأوصافهم ومسودات االستطالعات واملشاريع وبرامج العمل والتنظيم وخطط عمل اجملمو          
وهذا أحسن االحتماالت، انكشاف أمر منشور أو كتاب عادي تشم منه بعـض الـروائح، فتكشـف                 
للبوليس حقيقتنا السياسية، وكذلك جيب أن نكون على وعي تام إزاء كل ما ميكن أن يطرحه البـوليس                  

 .من أسئلة حول أية وثيقة قد تقع بيده

 

 )مع األفراد غري املنتظمني(تبادل الوثائق 

مـا يتعلـق    يشخص الذي نقوم بتبادل الوثائق معه تعد أمهيتها من الدرجة األوىل خاصة ف            صفات ال 
باملسائل األمنية، إن التغطية أثناء تبادل الوثائق سيحول دون إنزال ضربات كثرية، وألنه من الضـروري                

ائق، وإذا أعطينـا     تنفيذ هذا املبدأ قبل تبادل الوث      إىل أن نطمئن    دائماًحفظ الوثائق يف خمبئها اخلاص جبب       
الوثيقة لشخص ما جيب أن حندد له مدة معينة ليستفيد منها وبعد انتهائه منها نعمـل علـى اسـترجاع                    
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الوثيقة، وكذلك أثناء استالم وثيقة ما جيب أن نوفر الظروف الالزمة لالستفادة منها يف أقل مدة ممكنـة                  
ع تقدمي إرشاد توضيحي خبصـوص املسـائل        ومن مث إعادهتا، وإعطاء الوثيقة جيب أن يتم يف آن واحد م           

 األشخاص اآلخرين والتأكيد    إىل التحذير من إعداد نسخة جديدة وتوزيعها مببادرة شخصية          وأيضاًاألمنية  
 كذلك فإن مراعـاة     .على أن العمل ممنوع بتاتاً، مث التأكد من سالمة الفرد الذي تسلم إليه الوثائق اهلامة              

ئق هي من املبادئ اليت جيب أن ال هتمل أو تنسى بأي حال، وإعطاء الوثـائق                الزمان واملكان لتبادل الوثا   
تغنينا ) ..بواسطة الربيد أو وضعها ضمن كتب الشخص املفترض أو رميها يف بيته أو            (بصورة غري مباشرة    

 .عن مراعاة كثري من املبادئ األخرى وجتنبنا أخطاراً كثرية

 

 محل الوثائق

ة محل الوثيقة أقصر ما ميكن أي أن تكون املسافة الزمنية اليت يسـتغرق              جيب العمل على أن تكون فتر     
بطاقـة  (ل آثار تدل على شخص مـا        م اهلدف قصرية قدر اإلمكان، جيب أن ال حت        إىلمحلها من املصدر    

 . جانبهاإىلمع الوثائق األخرى أو أن حتفظ ) ..اهلوية، صورة، رسالة،

 أن محل الوثيقة وفـق هـذا        متاماًام مبهام أخرى، وواضح     وعندما حنمل وثيقة جيب أن نتمنع عن القي       
املعيار أثناء عمليات االستطالع واللقاءات وأثناء العمليات العسكرية هو أمر غري صحيح، كلما كان محل               

 كلما قل احتمال وقوع احلوادث، وهذا أمر ممكن مع جعل الوضع الظـاهري              طبيعياًالوثيقة بشكل يبدو    
، وركوب عدة أشخاص يف السيارة وركـوب  )بئتها بصورة عادية يف حمفظة أو مكان ما خت(للوثيقة عادياًُ   

الدراجة النارية واملالبس الرياضية األنيقة يثري الشك لدى دوريات البوليس، ولذلك فإن محل الوثيقـة يف                
ء مثل هذه األوضاع أمر جيب جتنبه، ومن الضروري أن تكون هناك مربرات مناسبة ظاهرية خاصة أثنـا                

 ذلك عندما حنمل الوثائق اهلامة واليت حتتوي معلومات جيب أن نكون            إىلمحل الوثائق الكثرية وباإلضافة     
 .مستعدين إلتالفها يف أية حلظة حنس فيها باخلطر

إن الزمن والطريق الذي نسري فيهما حاملني الوثيقة مها موضوعان جيب أن يؤخذا بنظـر االعتبـار،                 
 تقع حتت رقابة البوليس مثل أمـاكن        وجنتاز أو منر بأماكن مشتبه هبا أ      ال  جيب أن   فمثال أثناء محل الوثيقة     
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إن الشعور باملسؤولية بالنسبة للمحافظة على الوثيقة أثناء محلها يلزمنـا            .جتمع املهربني واملناطق املمنوعة   
بات غري الضرورية نكون     ذلك إذا جتنبنا محل الوثيقة يف املناس       إىلمبراعاة الضوابط املذكورة أعاله، وإضافة      

 . حد كبريإىلقد قللنا من اخلطر 

 

 احملافظة على الوثيقة

أهم مبدأ جيب أن يراعى هبذا الصدد هو احملافظة على الوثيقة بإخفائها يف املخابئ، هذا املبـدأ جيعـل            
يع ضمان عدم اطالع اآلخرين على هذه املخابئ وعدم وضع مج         :  منها .ضرورياًرعاية ضوابط أخرى أمراً     

الوثائق يف خمبأ واحد، تصنيف الوثائق ووضع األهم منها يف أماكن أكثر أماناً، وجتنب وضع الوثـائق يف                  
وكذلك الدقة يف رزم الوثيقـة الـيت        ) عند القبض علينا يقوم البوليس بتمزيق مالبسنا إرباً إرباً        (املالبس  

 الوثيقة من خمبئها يف ساعات غـري        ستدفن حبيث ال تتلفها رطوبة األرض، كما جيب أن منتنع عن إخراج           
 .مناسبة ويف املناسبات غري الضرورية

 الوثائق يف املخابئ أمر معروف لدى البـوليس، وهـو           اخفاء أن أمر    إىلوجيب هبذا الصدد أن ننتبه      
 اخلداع والتظاهر بأنه على علم بوجود خمابئ أو أنه يف بعض أعمالـه              إىلبصورة عامة يعمد يف استجوابه      

 حفر األرض، اقتالع الفسيفساء وأطر األبواب أو حفر اجلدران املشتبه هبا واسـتخدام              إىلية يعمد   التفتيش
 أن نستفيد مـن     دائماًجهاز كشف األلغام للعثور على األشياء املعدنية املدفونة يف املخابئ، ولذلك جيب             

ب االحتفاظ بالوثيقة خالل    اخلطط اإلبداعية واجلديدة وأن نقف بثبات أمام أساليب البوليس اخلداعية، جي          
محل اهلوية أو جواز السفر املزيف يف األوقات اليت ال نستفيد منها هـو مـن                أن  ما  كأقصر مدة ممكنة،    

 احلد األدىن من ضرورة االحتياج إليها       إىلاألعمال اليت جتر ورائها مشاكل كثرية، وإبادة الوثائق وتقليلها          
 وألن عملية تفريغ البيت جيـب أن تـتم          .طمئنان على سالمتها  ني واآلخر لال  تلزمنا بأن نتفقدها بني احل    

ال يترك فيه أية وثيقة مهما كانت، لذلك جيب أن توضع الوثائق يف أمـاكن               بأسرع صورة ممكنة وجيب أ    
 .خاصة هبا
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 املبادئ التنظيمية
 

د هنا أحد    اخلطر، ونور  إىلهناك مبادئ تتحكم يف أية منظمة وعدم االهتمام هبا يعرض وجود املنظمة             
 .املبادئ اهلامة اليت تتحكم يف أية منظمة سياسية عسكرية يف الظروف الراهنة

 

 مبادئ العمل السري

 البوليسية جتعل رعاية هذه     رئيسية على قواته  إن الظروف البوليسية يف أي قطر واعتماد احلكم بصورة          
، إن هدف احلكـم البوليسـي هـو         املبادئ من قبل منظمة مناضلة يف الوضع الراهن أمراً ال ميكن جتنبه           

 معرفة اخلاليا اجلهادية والقضاء عليها، وإن العامل الذي ميكن الفرد أو اجملموعة من              إىلالتجسس للتوصل   
 .درء هذا اخلطر هو اعتماد السرية يف العمل بشكلها الصحيح

من أجل دوام   ) رمع احملافظة على اجلوه   (إن التخفي والتستر عبارة عن االنسجام والتكيف مع احمليط          
النشاط التنظيمي، ويف غري هذه احلالة أي يف حالة عدم االلتزام بالسرية يف العمل حيرم املرء أو املنظمة من                   

ن البديهي   احتمال الوقوع يف فخ البوليس يف كل حلظة، وم         إىلإمكانية القيام بأي نشاط مثمر، باإلضافة       
نظيمي مثمر ال من أجل أن تكون السرية يف العمل قيـداً             من أجل القيام بنشاط ت     أن رعاية هذا املبدأ هو    

يقيد أيدينا وأرجلنا بقوة ومينعنا من أي نشاط، ويف احلقيقة فإن الشخص الذي ال يبدي من جانبه نشاطاً                  
 . رعاية هذا املبدأإىللن يكون حباجة 

مل إزاء اجلميع وحىت     يف الع  السرية: يكون اجلواب . ؟ السرية يف العمل إزاء من     :وإذا وجه هذا السؤال   
  .إزاء العائلة

وفيما يلي نذكر النقاط الرئيسية اليت جيب أن نراعيها يف عالقة العناصر مع عـائالهتم وأصـدقائهم                 
 .) احلد الذي يتعلق مببدأ السرية يف العملإىل(وزمالئهم ورجال السلطة 
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 العائلة

 كمـا أن الـروابط   ، وقتنا نقضيه معهـم أفراد عائلتنا هم أقرب الناس إلينا، مث إن القسم األعظم من 
العاطفية املوجودة بني األب واألم من جهة واألبناء من جهة أخرى وكذلك انعدام الوعي لدى األكثريـة   

 من أجل احملافظة    -منهم بالقضايا االجتماعية وبأوضاع احمليط وأحابيل البوليس، كل هذه تستوجب منا            
 . يف كل ما جيب أن نقوله ونفعلهمسبقاًأن حنسب وندقق  -على أنفسنا ويف األساس على املنظمة 

 عندهم حب االستطالع وهم فيما خيص املسائل املتعلقة         عموماً أن اآلباء واألمهات     إىلجيب أن ننتبه    
 ويندر أن يبقى عمل أو كلمة أو اتصال مستوراً عن أنظارهم، وبناًء على هـذه                .جداًبأبنائهم حساسون   

ري واعية أفضل مصدر معلومات للبوليس، وما أكثر األبناء الذين وقعـوا نتيجـة              امليزة يكونون بصورة غ   
لذلك يف شراك البوليس، يف حني أن أفراد عائالتنا وبسبب التناقض الطبقي املوجود بينهم وبني احلكـم                 

قـد  وشرح أسباب االستياء واحل   ) نؤكد على كلمة املناسب   (ميكن أن يتحولوا بالتعبئة والتثقيف املناسبني       
 جداً طاقات مناسبة    إىلالطبقي وكذلك اطالعهم على اجلوهر العدواين للنظام وأساليبه البوليسية اخلادعة،           

لتحقيق أهدافنا إلحباط أحابيل البوليس، ولذلك فإننا نواجه تناقضاً بني ضرورة تعبئة العائلة مـن جهـة                 
 التناقض جيب أن جنعل أقوالنـا       وعدم اطالعها على نشاطنا التنظيمي من جهة أخرى، ومن أجل حل هذا           

وأفعالنا قدر املستطاع وإىل احلد الذي ال يعرقل نشاطنا عادية وطبيعية ال مبهمة وغري طبيعية، ألنه إذا ما                  
 . من حب االستطالع واحلساسـية عنـدهم       مزيداًبدت أعمالنا وأقوالنا غري طبيعية أو غامضة فإهنا تثري          

ري اعتيادية وزيارات األصدقاء الكثرية للبيت وتـرك كراسـات أو           فاملكاملات اهلاتفية بصورة مكررة وغ    
 .مذكرات خاصة يف متناول أيدي أفراد العائلة كلها تساعد على نشوء مثل هذه احلالة

 إىل أن نتعاون معهم قدر املستطاع يف أعماهلم وحل قضاياهم وأن نسعى             أيضاًويف الوقت نفسه جيب     
 وبإجياز نكون يف نظرهم     .متعاطفني معهم يف حياهتم اليومية     هلم و  تنوير أفكارهم ونكون مرشدين جيدين    

 أن أفراد العائلة هم أفراد نفس اجملتمع الذي نسعى حنن           أبداًمنوذجيني يعتمد عليهم، كما جيب أن ال ننسى         
ا مـع   لتبديله وتطويره وميكن أن تكون احلياة بني العائلة وكيفية سلوكنا وتعاملنا معها جتربة لكيفية تعاملن              

مجاهري الشعب، ونظهر أمهية مراعاة هذه املسألة بالنسبة لإلخوة واألخوات وحنن مكلفون قدر اإلمكـان               



 

 ٤٢٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

أن جنعل أفراد العائلة أكثر وعياً للقضايا االجتماعية كالً مبا يناسب وضعه اخلاص، وعند إبداء اجلدارة أن                 
 .نعدهم لتجنيدهم كعناصر جيدة للمنظمة

ة العائلة جيب أن نأخذ باحلسبان خصائص ونقاط قوة أفرادهـا، وأن نعمـل              ويف عملية تثقيف وتعبئ   
بأسلوب يربز دورنا يف التثقيف بأقل ما ميكن، وهكذا جيب أن نثقفهم وننقل إليهم املفـاهيم واملبـادئ                  

يف إطار القضايا األساسـية     )  وبدون أن يكون لنا دور علين      متاماًبصورة غري مباشرة    (السياسية الضرورية   
ملشاكل اليومية واحلوادث السياسية اليومية اليت يدور البحث حوهلا بوجه عام، فمثالً يف جمرى حـديث                وا

عادي عن حميط العمل والدراسة ميكن ذكر جتربة القبض على زميل يف العمل أو املدرسة الذي وضـعت                  
ئلـة شـخص     أو يتحدث عن نفسه كيف اعتقل بسبب أن عا         ،عائلته حتت الضغط لتذكر أمساء أصدقائه     

اخل، أو عن عائلة خدعت حبيـل البـوليس   ...اعتقل من ذي قبل خدعت بأحابيل البوليس وفشت امسه و   
 استشهاده، كل   إىلوأقواله املخادعة وذكرت للبوليس حمل عمل ابنها واألماكن اليت يتردد عليها مما أدى              

 .هذه ميكن أن تكون جماالً مناسباً للتعبئة والتثقيف

ساليب أي ذكر النماذج والتجارب بشكل يتناسب مع القضايا واحلوادث اليوميـة      مع ممارسة هذه األ   
مثل إعالم القبض على جمموعة أو حماكمة أو إعدام أشخاص جماهدين يرد ذكرهم يف اجلرائد، ميكن تطوير                

أن وعيهم إزاء املؤامرات واحليل البوليسية وتعريفهم بأهداف اجملاهدين وآرائهم، ويف الوقت نفسه جيـب               
 اخلروج عن سلطة العائلة ويف املقابل أال نسمح للعائلة من الناحية            إىل وبالتدريج   جداًنسعى بصورة عادية    

 .االقتصادية أن تعتمد علينا

 ميزة مضاعفة وهي أهنا جتعل أفراد العائلة بالتدريج         أيضاًإن تربية أفراد العائلة وتوعيتهم ستكون هلما        
 وأن يتمكنوا   ،حلوادث اليت ميكن أن تواجههم فيما يتعلق بنشاطنا التنظيمي         ا موبصورة نسبية أكثر أهبة أما    

من أن يواجهوا برباطة جأش وسعة صدر املسائل واملشكالت اليت ميكن التنبؤ هبا للمستقبل، ويف غري هذه                 
 إىل ن العائلة وحىت التأخر عن اجمليء     عالصورة فإن كل حادثة أو مصادفة صغرية مثل السفر وبعدنا املؤقت            

 ذلك أننا حنن الذين جيب علينا أن        إىل وجيب أن نضيف     .البيت يسبب هلم قلقاً ومشكلة ال يسعهم حتملها       
 أن معنويـات    إىل مركز العائلة وخصائصها، فبـالنظر       إىلخنتار كيفية السلوك والتثقيف الالزمني بالنظر       

عية خمتلفة عادة، فإنه جيب علينـا       وأسلوب تفكري ووعي أفراد العائلة بالنسبة لألوضاع والظروف االجتما        
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 أن نعتمد أسلوباً يتناسب معهم، فمثالً اختاذ موقف مضاد أمام األب واألم اللذين ال يعارضـان                 أيضاًحنن  
 وباملقابل فإن التظاهر بعدم املعارضة للحكم أمام أبوين معارضني للحكم يكـون             .احلكم أمر غري منطقي   

 هو االجتماع يف حفـل      – البيت يكون التربير     إىلنا ليلة متأخرين    عمالً خاطئاً وغري ضروري، أو إذا جئ      
 بالنسبة هلذه املسألة، وجيب     مسبقاً وال توجد وصفة جاهزة ومفصلة       ، أو نربر تأخرينا بقراءة الدروس     ،ديين

 .بصورة عامة وجدية أن منتنع عن االتباع غري املبدئي ألساليب اآلخرين

 

 األصدقاء والزمالء

لثاين لتزويـد   عترب األصدقاء واملعارف أقرب الناس إلينا ولذلك ميكن أن يكونوا املصدر ا           بعد العائلة ي  
الذين يدخل ضمنهم مجيع املعارف وزمـالء الدراسـة         ( جيب يف سلوكنا مع هؤالء       .البوليس باملعلومات 

ة واتصالنا هبم   أن ننتبه كل االنتباه حيث ميكن أال يكونوا موضع ثق         ) واجلريان والذين هم من أبناء مدينتنا     
يوقعنا يف اخلطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن املبالغة يف االبتعاد عنهم يسبب فقدان أشخاص قـد                   
يكونون نافعني لنا، ولذلك ومن أجل ضمان السالمة ومن مث لكي نستطيع أن جنند من بينـهم األفـراد                   

  .يني وهنتم هبما بدقةالتالاملناسبني للعضوية جيب أن نراعي يف عالقتنا معهم القضيتني 

 أو  ئ أو التصميم املفاج   ئأنه جيب أن يكون أساس عملنا معهم غري مبين على اإلحساس الطار           : األوىل
 ما نقوله وما نفعله، فإذا حتدث صديق ما بصورة عاطفيـة عـن              متاماًاختاذ قرار فوري، بل جيب أن نعي        

 بـه  موثوقـاً  شخصاًتأثري كلماته ونعتربه  موضوعات مهما كانت حسنة، ال جيوز أن نقع يف احلال حتت            
 ولـذا ال    . فرمبا يكون هناك دافع خارجي يدفع ذلك الشخص إلبداء تلك اآلراء بصورة مؤقتة             .ومناسباً

 واملوقف الصـحيح    .يكون من املستبعد أن تسمع منه بعد مرور فترة أحاديث خمالفة ملا سبق أن حتدث به               
 وأناة وبدون إظهار شعور خاص، مث خنترب يف مرات وحـاالت            يف مثل هذه املناسبة هو أن تستمع بصرب       

 أن ما حيرز األمهية عندنا هو درجة تطابق         إىلخمتلفة تلك األقوال من خالل أحاديثه وسلوكه، جيب التنبه          
أقوال الشخص وأعماله خالل مدة طويلة وال جيوز أن نثق ثقة مطلقة بأقوال الفرد أو أعماله خالل مـدة                   

  .ل مرحلة أو ظروف خاصةقصرية أو خال
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واملسألة الثانية اليت جيب أن ننتبه إليها فيما خيص األصدقاء هي أنه جيب أن نتجنب التزمت فيما خيص                  
 ويستنتج البعض من كلمة مراعاة القضايا األمنية والسرية يف العمل نتيجة هي أن يبنوا               .التعليمات األمنية 

 ومثل هذا السلوك غري     .فيه االتصال مع اآلخرين ومنهم األصدقاء      احلد املبالغ    إىلحوهلم سورا وأن يقللوا     
م من أفضل طاقة ميلكهـا       فقدان معنوياتنا االجتماعية بالتدريج وإىل أن ُنـحرَ       إىلالصحيح جير يف النهاية     

 ذلك فإن مثل هذا السلوك      إىل باإلضافة   .عنصر جماهد أال وهي التطابق واالنسجام مع الظروف احمليطة به         
 السـلطة  إجـراءات يم األثر الـذي حتدثـه   ينا إمكانيات احلصول على األخبار وكذلك معرفة وتق  يفقد

 وكما ذكرنا من قبل فإن مراعاة القضايا األمنية ال تعين االبتعـاد             .ونشاطات احلركة األثرية على الشعب    
  .عن الشعب واإلحجام عن النشاط بل هي من أجل النشاط الواسع بني مجاهري الشعب

 باخلوف وتراهم يشكون ويرتابون جبميع       مشوباً  بعض العناصر تفهم التعاليم األمنية فهماً      أيضاًك  وهنا
 .فإهنم خيرجون بانطباعات غري موضوعية    ذلك   ونتيجة لذلك ال يتصلون بأحد، أو إذا أرغموا على           .الناس

 جيب أن يطبق مع مجيـع       فإذا كان هذا النوع من التعامل مع بعض األفراد ميكن تربيره، فإنه ال جيوز وال              
 يئ أن حنرف أفكار الناس عن الواقع واحلقيقة بل بالعكس جيب أن هن            أبداً ال حيق لنا     . بسواء سواًءاألفراد  
 ومـا أكثـر     . آراء وأحكام الناس   - وخاصة بسلوكنا وعملنا     - وأن نصحح بكالم بسيط      مسبقاًالتربة  

 واألحوال واملسائل السياسية اليومية أو يطلبون       األصدقاء الذين يتحدثون يف ظروف خمتلفة عن األوضاع       
 يف هذه املناسبات جيب أن نبدي رأينا على أساس معرفة الشخص واحمليط الذي نتكلم فيه                ،من إبداء رأينا  

باستثناء املناسبات اليت نشتبه هبا، واليت جيب أن نكتفي فيها بإيضاح بسيط أو كالم عام، أو على األقـل                   
 أن  أيضـاً من األشكال عن اإلجابة، وكذلك فيما خيص األشخاص املشتبه هبم جيب            جيب أن منتنع بشكل     

نعرف هذا النوع من األفراد يف حميط العمل وأن نتخذ إزاءهم املوقف املناسـب، وجيـب أن ال يكـون                    
أو ) ...البيت، عدد األخوة، وضعنا املايل  (سلوكنا بشكل جيعل األصدقاء يتساءلون عن الوضع االجتماعي         

إذا سـأل   :  أن تكون هذه العملية بشكل ال يثري شكوكهم فمـثال           على بيتنا وجيب طبعاً    أحياناًددون  يتر
 أو بعبارة أخرى، جيب     “إين أعيش يف بيت أخي أو خايل      ”: أحدهم أين يقع بيتك؟ اجلواب هو أن تقول       

ة املتكونـة يف    أن يكون كل عمل من أعمالنا أمام األصدقاء له غطاء وتربير مناسب، حبيث جنعل األسئل              
اخلطة املسبقة هذه هي تلك الشخصية اليت كنا قد أظهرناها           سبقة؛ خلطتنا امل  طبقاًأذهاهنم جييبون هم عليها     

  . يف حميط العمل وكذلك بواسطة عالقتنا السابقة وسلوكنا السابق مع األصدقاءبسلوكنا سابقاً
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نفيذها أن نضفي على أعمالنا اجتاهـا       وللسلوك يف حميط العمل قواعد وأصول جيب مبقتضاها وأثناء ت         
 . منطبقني مع هذه الشخصية اليت أظهرناها أو تظاهرنا هبـا          أيضاً، كي يكون املربر والغطاء ألعمالنا       معيناً

 : وفيما يلي أهم القواعد اليت جيب مراعاهتا يف كيفية سلوكنا يف حميط العمل

اآلخرين والتغطية والتدبري املستمر لألعمـال      فالوضع املادي الذي نتخذه، وعدم التميز عن التميز عن          
 وأيضـاً  . فالغياب الذي يزيد عن احلد العادي عن العمل والدروس         .دائماًهي املبادئ اليت جيب أن تراعى       

 فمثال أخذ البوليس يراقـب    ،احلصول على أرقام جد واطئة يف الدروس يثريان ظنون اآلخرين وشكوكهم          
 عن الدوام ولذلك جيب أن منتنع عن التغيب عن حضور الدرس أكثر من              الطلبة الذين يتغيبون مدة طويلة    

 جيب أن نظهر اجلدية يف الـدروس        .احلد العادي، أو أن جند احلجة املناسبة لتربير فترات الغياب الطويلة          
بشكل طبيعي وعادي، ويف الوقت نفسه جيب أن نشترك يف بعض النشاطات الطالبيـة واالحتفـاالت                

  .إلظهار وضعنا بشكل اعتيادي) بصورة مشروطة وغري نشيطة(اضية واملسابقات الري

وإذا كنا نتعاون مع منظمة منشغلة بالعمل السري ويف الوقت نفسه نواصل حياتنا العادية يعين أننا ال                 
 وبسبب أننا غري معروفني من قبل النظام فإننا حنتفظ حبياتنا العلنية            ،نقضي كل أوقاتنا يف عمل غري سياسي      

 نظهـر   ملادية يف آن واحد مع اشتراكنا بصورة فعالة يف النضال ضد النظام، أو بعبارة أبسط؛ مبا أننا                  والع
ـ                  يبصورة جماهد حمترف ومعروف من قبل البوليس نقضي حياتنا ونضالنا مئة باملئة بشكل سـري، ولك

ملنظمة اليت نتعاون   حنول دون انكشاف حقيقتنا للبوليس والضربات اليت حيتمل أن ترتل عن هذا الطريق با             
بدون تطهري أنفسنا وتطهري البيت من أي وثيقة أو أثر وبـدون             -ال جيوز   ) فضال عن اعتقالنا حنن   (معها  

 السياسية واملهنية، كما جيـب      االضرابات أن نشترك يف أي نشاط ونضال علين مثل          -احلسابات السابقة   
األفراد املعروفني ميكن أن ينقل إلينـا الضـربات          أنه حىت االتصاالت باجملموعات السياسية و      إىلأن ننتبه   

  .احملتملة اليت ترتل هبذه اجملموعات واألفراد

يف (والقراءة أثناء العمل أو االشتراك يف املناقشات اجلماعية واالتصال بالرفاق الذين حيملون أفكارنـا               
 والتظاهر بكوننا   .أخطارا من األمور اليت ميكن أن تسبب مشاكل و        أيضاًهي  ) حميط العمل وبصورة علنية   

من هواة تسلق اجلبال والسري مسافات طويلة وكذلك إظهارنا أنفسنا بأننا أشخاص جريئون وذوو إرادة               
 ويف االسـتفادة  . بأننا منتاز عن اآلخرينوأصحاب عزم، فضال عن أنه ال يساعدنا يف شيء حيدث انطباعاً      
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  جيب أن نسلك سـلوكاً     أيضاً) ...ة واملكتبة واملخترب  الرياضة والطباع (من إمكانيات اجلماعة وحمل العمل      
 والقضية اليت ميكن أن تذكر فيما خيص        . لعملنا ونراعي االعتدال   أساساً وجنعل تربير هذه األعمال      طبيعياً

الرفاق الذين يطلق سراحهم من السجن، هي أهنم جيب أن ال يكيلوا بعضهم للـبعض اآلخـر املـديح                   
 يف القـراءة ومل      منهمكاً دائماًإنه كان   ” أو   “ كان يف السجن قطعة نار     فالناً إن”والتمجيد، كأن يقولوا    
  .“ يف العملإنه كان نشيطاً” أو “يضع دقيقة من وقته

 

 عناصر السلطة

 : أعضاء املنظمة ميكن أن ينكشف أمرهم بطرق خمتلفة أمهها

ء اختيار األعضـاء أو     تغلغل عناصر السلطة داخل املنظمة وذلك بصورة عامة ميكن أن حيصل أثنا            ) أ 
 .جتنيدهم للمنظمة

 .إمكانية اتصال عناصر ضعيفة اإلخالص ويائسة يف املنظمة بعناصر من السلطة )ب 
 .ملنظمة وعدم رعاية العمل السريأخطاء ا )ج 

، أيضاً لقد قدمنا إيضاحات فيما خيص هذه الفقرة         .وما يهمنا ونركز عليه دراستنا اآلن هو الفقرة ج        
 ذلك القسم من املسألة الـذي       أيضاً فيه القضية بالعائلة واألصدقاء، واآلن من أجل          احلد الذي ترتبط   إىل

عامة يف املواجهة مع عناصر السـلطة مث نشـري          ئ ال يرتبط مباشرة بعناصر السلطة، نذكر يف البداية املباد       
وأساليب احلكم   تنظيم جهاز القمع التابع للنظام احلاكم يف جماهبة النضال اجلهادي يف املدن              إىلباختصار  

يف كف وقمع العناصر واجملموعات اجملاهدة وسنشرح بصورة أدق املسائل واألمور اليت جيب مراعاهتا عند               
  . وفيما يلي املبادئ العامة اليت جيب مراعاهتا عند جماهبة عناصر احلكم.جماهبة هذا النظام املعادي

ى البوليس أكثر من أي شيء آخر هو        إن الذي يكشفنا لد   ): الذي ال يثري الشك   (السلوك الطبيعي    )١
 فالبوليس كأي شخص آخر ال يعلم الغيب وباستثناء األمور الـيت جتعلنـا              .سلوكنا غري العادي  

عرضة ملطاردته بسبب معرفته السابقة لنا، ال يوجد أي سبب أو دليل يقود البوليس إلينا وحنـن                 
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 دائماً السلوك الطبيعي جيب أن نطبقه        إن مبدأ  .املريب  و الذين جنلب انتباهه بسلوكنا غري العادي     
 ما قيل عن السلوك العادي مع العائلـة         إىلويف كل مكان وميكن حتديد أمثلة هبذا الصدد باالنتباه          

  .ويف حميط العمل وغريه
وهذا املبدأ جيب أن يطبق خاصة يف األوساط اجلديدة وغري املألوفة لنا وكذلك             : مطلقاًعدم الثقة    )٢

 ففـي األوتـوبيس    .غري املألوفني والغرباء من كل صنف أو جمموعة مهما كان         فيما خيص األفراد    
  أشخاصاً دائماً نواجه   ...وسيارة األجرة والقطار والطائرة والسينما واملكتبة والكلية وحمل العمل و         

 ليس القصد   . خلطر جدي  أساساًال نعرفهم وكل شعور عاطفي وخاطف يف هذه املناسبات يوفر           
 بل “أساساًأو أننا ال نعرفه ” أو “أننا ال نعرف مميزات هذا الفرد  ” هو   “ نعرفهم أننا ال ”من مجلة   

القصد هو أن سجاياه وخصائصه وطريقة تفكريه وحياته خالل زمن طويل يف موضع اهتمامنـا               
 خاصة وأن عمـالء النظـام يسـعون    . ال ميكن معرفتها يف لقاءات عادية وسطحيةعموماًوهذه  

 عـن   شيئاًم وأساليبهم اخلاصة أن خيدعونا وأن يعرفوا بشكل من األشكال           باالعتماد على جتارهب  
ن  إ  ما يقولـون   اضراب فمثال يف أثناء مناقشة أو حبث مناذج من فقر الناس أو يف جمرى               .نشاطاتنا
إذن ” ال فائدة منه ويذكرون لنا أمثلة من البلدان األخرى وكذلك من بالدنا ويتساءلون               االضراب
 أحاديث  إىلريا عن أمور مماثلة، أو إثارة املشاعر وكبت مقاومتنا العاطفية وجرنا             وأخ “ما العمل؟ 

  .وإبداء آراء من جانبنا وبالتايل انكشاف حقيقتنا هلم وذلك مبعرفتهم آرائنا ومعتقداتنا

 

  أمن التنظيم للجهاد والعمل املسلح واألمين

: يف األخ الذي سيكون رجل أمـن منـها        ال فرق بني االثنني إال من حيث الصفات املطلوب توفرها           
  صـفات رجـل األمـن      انظر . ذلك يعرقل عمله وينفر الناس منه      ألنسالمة اجلسم من األمراض املنفرة      

  .٢٥ص
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 مراحل التنظيم

ـ          إىلالشعور بوجود املشكلة وهي حاجتنا      : أوالً ا  جهاز أمين حيمي اجلهاز املسلح من االختـراق كم
 من اخلرق ومجع املعلومات الالزمة ألي هدف نريده والقيام بنشر الدعاية السوداء حول              أيضاًحيمي نفسه   

  .العدو والقضاء عليه وتأمني األفراد الالزمني للعمل املسلح

  .البحث واملراقبة بني خمتلف القطاعات وتعيني األشخاص املطلوب ترشيحهم للتنظيم: ثانياً

  .ومات األولية عن هؤالء األشخاص بطريق غري مباشرمجع املعل: ثالثاً

عملية الفرز هلؤالء األشخاص واختيار شخصني يبدأ قائد املنطقة باالتصال هبما على حدة وأن              : رابعاً
 ؛ سـنة  ٢٣ إىل ٢٢ كحد أقصى معىن ذلك أن قائد املنطقة ال يزيد عن            ١٧-١٦-١٥يكون عمرمها بني    

 بعض املؤسسات لكي خيترقها ولسهولة توجيهه لـبعض         إىلسهولة دفعه   لووذلك حىت يتم إعداده وتربيته      
 تترسخ  ألنالدراسات العلمية كي يتمها مثل الطب والكيمياء واهلندسة وألن الشخص يف هذا السن قابل               

عنده املفاهيم كما أن عنده االستعداد للتضحية من أجلها وذلك حسب قوة املنظم الشخصية والعلميـة                
  .والفكرية

عملية التحري ومجع املعلومات عن الشخص وذلك عن طريق معرفة ماضيه بكل مـا فيـه؛                : ساًخام
 ١٢ إىل ٧ به وذلك يف مرحلة من سـن         التصاقاً معرفة أقرانه من طفولته، وأيهم أكثر        ،طفولته، أين نشأ  

رحلـة   سنة وهذا يفيدنا يف معرفة حقل واسع من النـاس وامل           ١٥ إىل ١٣سنة وأيهم أكثر صداقة له من       
 من معرفتها بالتفصيل ومعرفة أصدقائه، تصنيفه بني أقرانه يف املدرسة، نشاطه            البد ١٧ إىل ١٥التالية من   

يف تلك املرحلة وبالذات املرحلة اإلعدادية والثانوية، حالة أهله املادية والعلمية واالجتماعية والدينية، وهل              
ل الكشافة أو داخل حلقة حزبية، القدرات اليت        هو داخل ضمن نشاط اجتماعي مثل الشبيبة أو غريها مث         

يتقنها، أصدقاؤه يف مرحلة التنظيم، التأكد من أنه ليس له أي عالقة حزبية أو صلة باألمن يف بلده، معرفة                   
 :أقربائه وهذه املعلومات ميكن احلصول عليها بالطرق التالية

 وكأن الكالم عنه عابر وغـري       عن طريق أصدقائه وذلك بطريق غري مباشر، وإثارهتم للكالم عنه          )١



 

 ٤٣٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

  .مقصود
  .عن طريق السؤال عنه يف املدرسة أو املهنة أو يف حيه بطريقة لبقة )٢
  .عن طريق املراقبة واملتابعة له )٣
عن طريق اللقاءات العابرة املقصودة وميكن االستعانة بأفراد اجلماعة ممن يعرفه وبدون أن يشـعر                )٤

علومات ويبدأ يف دراستها مع القائد األعلى ومسـؤول         أفراد اجلماعة بأي شيء مث يصنف هذه امل       
أمنه واخلروج بالنتيجة إما يصلح أو ال يصلح، فإن كان ال يصلح يبدأ بالبحث عن غريه وذلك من    
األشخاص الذين مت اختيارهم أو نبدأ من جديد وإن كان يصلح تبدأ املرحلة التالية وهي إقامـة                 

 البد عالقة بني الشخص التنظيمي والشخص اهلدف وبالتايل          يف السابق قد ال تكون هناك      .العالقة
 :من إقامة هذه العالقة حتت سواتر مناسبة وميكن استخدام السواتر التالية

  .القرابة والعالقات العشائرية واليت ميكن تسخريها لذلك ) أ 
 للعطاء من مكـان     من خالل تبادل األخذ والعطاء كأن يذهب الشخص املنظم خصيصاً          )ب 

  . وتبدو وكأهنا صدفة وقدراًشيئاًي فيه الشخص اهلدف معني يعط
  .من خالل االجتماعات والنشاطات العامة وتبدو وكأن العالقة صدفة )ج 
من خالل املهنة والذي ينظم أنسب شيء له أن ينضم ضمن املهنة اليت هو فيها والعالقات                 ) د 

ذ، تاجر نشـاطه مـع       هو مدرس نشاطه بني التالمي     مثالًاالجتماعية واجلو العام الذي فيه      
 والصفات املطلوبـة    .قطاع عريض من اجملتمع، مهين نشاطه مع قطاع كبري يف جمال املهن           

موجودة يف مجيع قطاعات اجملتمع وحىت لو كان الشخص اهلدف من مهنته أو جمتمعه أي               
 أن يعد بعناية وال     البداحلي الذي يسكن فيه فإن إنشاء العالقة مع اهلدف أمر ميسور لكن             

 لطرف  صح بأن يكون الشخص اهلدف ممن يألفون املساجد ألنه إما أن يكون مدسوساً            نن
 يف مجاعة أو على األقل تكون مجيع األنظار متجهة إليه إسالميون            من األطراف أو منظماً   

 جداً وأن يتم إنشاء العالقة بالتدريج حىت تبدو كأهنا عادية           . أو جاء لصيد آخرين    ،وغريهم
أو يشعر الشخص اهلدف بذلك، وبعـد        ناس وسطاء دون أن يشعروا    ستعان بأ وميكن أن ي  

إنشاء هذه العالقة ميكن احلصول على كثري من املعلومات عن الشخص اهلدف، معرفـة              
نفسيته، شجاع، جبان، خبيل، كرمي، سريع االنفعال، بطيء االنفعال، نشـيط، خامـل،             

كره وثقافته، طموحاتـه،  مضبوط يف املواعيد، غري مضبوط، مدى وعيه السياسي، مدى ف 



 

 ٤٣٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

رأيه يف وضع بلده ونظرته لألمور ومدى استعداده للمسامهة يف احلل وهذه املرحلة قـد               
تطول حسب الظروف وطبيعة الشخص اهلدف واستعداده وعلى الشـخص املـنظم أن             

  .يستغل كل صغرية وكبرية حتدث يف صاحل عملية التنظيم

وذلك من خالل إجراء النقاشات السياسية الـيت تبـدو          مرحلة إعداده لقبول عرض التنظيم      : سادساً
 دفعه لتطوير نفسه بطريقة مباشرة ودون أن يشـعر أن ذلـك             إىلوكأهنا حدثت مصادفة واليت قد تؤدي       

 وعند هذه املرحلة يناقش ما مت مع القائد األعلى ومسؤول أمنه جتاه الشخص اهلدف               مقصوداًالدفع كان   
 وتصبح عالقة عادية وإذا كان       فإذا كان بالنفي خيفف من العالقة تدرجيياً       .وتقرير عرض التنظيم عليه أم ال     

األمر باإلجياب ال يتم عرض التنظيم عليه إال بعد أن تكون نسبة احتمال قبوله التنظيم مرتفعـة بنسـبة                   
وقد تنتهي أن يطلب بنفسه العمل التنظيمي أو التنظيم ولكن هذه احلالة نادرا مـا حتـدث ولـو         % ٨٠
  .ت جيب التأكد منهاحدث

عرض التنظيم على الشخص اهلدف وهي أخطر مراحل التنظيم ونسبة اخلطـورة متمثلـة يف               : سابعاً
وملواجهة هذه اخلطورة هنـاك  % ٢٠رفض الشخص اهلدف االنضمام للتنظيم وذلك بالنسبة الباقية وهي        

  .ثالث طرق للمفاحتة

 التنظـيم ويف هـذه احلالـة        إىلف باالنضمام   حيث يفاتح املنظم الشخص اهلد    : الطريقة املباشرة  )١
  .يكشف العضو نفسه ولكن ليس عليه أن يكشف كل التفصيالت

 ما هو الواجب علينا جتـاه       مثالًتتم بطريقة حتفظ خط الرجعة حبيث نقول        : الطريقة غري املباشرة   )٢
 لذلك فإنه هو    األحداث اليت تقع حبيث يكون يف عرض الكالم أمهية العمل املنظم فإذا كان مندفعاً             

 أكثر سلبية منه بساتر إعادة التفكري أو حتت حجـة            تكونُ سوف يطلب التنظيم وإن كان سلبياً     
  .إعادة التفكري وأن العمل غري ممكن وأنك مقتنع برأيه ويتم إهناء احلوار واجللسة بطريقة لبقة

خص الذي أقام   وتعتمد على أن الشخص الذي يفاتح الشخص اهلدف غري الش         : الطريقة املشتركة  )٣
العالقة وذلك بعد أن تكون نسبة استجابته مرتفعة ويعتمد على املعلومات اليت أخذها من املـنظم              
ويف هذه احلالة ال ضرر أمين عليه وكذلك ال ضرر على الشخص الذي أقام العالقة وحتتاج هـذه                  

ص تستمر العالقـة     مناسبة أو ساتر متكن املفاتح من إمتام مهمته وإذا استجاب الشخ           إىلالطريقة  
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وإذا رفض جيب العمل على ختفيف العالقة بالتدريج مث إلغائها عن طريق عدم إطالع الشـخص                
-إن أمكـن   -على مزيد من املعلومات عن التنظيم والقائمني عليه مث تغيري املعلومات اليت عرفها        

يف ذهنه والتعتيم علـى      حىت تتغري الصورة احلقيقية      فشيئاً شيئاًوتضليله ومترر معلومات خاطئة له      
  .امسه حىت ال يقع فيه أحد من أبناء احلركة

وهذه تأيت من اجلماعة عرب قنوات خاصة وتكون على شكل نشرات مث         ،  مرحلة التربية والتثقيف  : ثامناً
  . والتربية والتثقيف تكون روحية وسياسية واجتماعية.حترق بعد قراءهتا

رف الشخص اهلدف على حجم املخاطر الـيت         هذه املرحلة ُيـعَّ    يف .مرحلة اإلعداد واالختبار  : تاسعاً
 :سيتعرض هلا وأمهية الدور الذي سيقوم به وتنمية قدراته الذاتية من خالل التدريب واملهام التالية

 .املراقبة )١
  .املعاينة )٢
  .نقل الرسائل )٣
  . حبواجز التفتيشنقل السالح بطريقة سرية مروراً )٤
  .خريب بالوسائل املتاحة واملتفجرات ومواد التنفيذالقيام بعمليات حمدودة كالت )٥
  .أدوات الكتابة السرية )٦
  .التدريب العسكري )٧
  .التدريب على قوة التحمل والقتال القريب كل حسب الربنامج الذي يوضح له )٨
  .ختزين السالح )٩

رة علـى    األمن املستم  إجراءاتإذا استعملت هذه الضوابط بالشكل الصحيح مع االستمرار يف القيام ب          
 وهذه األمور تتم بشكل طبيعـي       .مجيع أفراد اجلهاز املسلح واألمين بشكل خاص مينع االختراق للتنظيم         

 األمن املضاد لنا واإلعداد اجليد لكـل   إجراءات أن ترتفع    البدودون لفت للنظر ولكن عند العمل املسلح        
 األوىل وأن حياسب عليـه يف       بشكل سري مهما كان احلدث وأن ينبه لكل خطأ من املرة           خطوة وأن تتم  

  . العمل املسلحإىلاملرة الثانية وأن يفصل من اجلهاز األمين يف املرة الثالثة وحيول 
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  مسؤول أمن اجلماعةإىل نصائح 

  .دورياً األمن على أفراد التنظيم األمين إجراءاتتوثيق  )١
  .االنتباه لكل سلوك يثري الشك وإزالة هذا الشك )٢
ملخابرات والعاملني هبا ومعرفة عمالئهم، جيب معرفـة أمسـائهم، وعـائالهتم            راقبة كافة مباين ا   م )٣

  . فإن ذلك أفضل شيء يف إبطال عملهم وهناراًليالًوبيوهتم، واألماكن اليت يترددون عليها 
  . من حبثها يف هدوءالبدعندما تثار الشبهة حول أخ  )٤
 قـال اهللا    ،عين عدم التحقيـق   يف حق اإلخوة حسن الظن مقدم على سوء الظن، ولكن هذا ال ي             )٥

  .)٢٦٠البقرة ( ﴾قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلِْبي﴿ :تعاىل
َيا أَيَُّها الَّـِذيَن    ﴿: تعاىلاهللا   قال   .يف حق أفراد خمابرات األعداء سوء الظن مقدم على حسن الظن           )٦

 .)٧١:النساء( ﴾آَمُنوا ُخذُوا ِحذَْركُْم
 :حالة وجود الشك يف أحد أفراد اجلماعة جيب اختاذ التايليف  )٧

  .حجب األخ عن معرفة أخبار اجلماعة يف االجتماعات اليت حيضرها ) أ 
  .يبلغ بذلك فقط مسؤول حلقته اليت حيضر فيها )ب 
يبدأ املسؤول األمين يف مراقبة األخ مراقبة دقيقة، ويقوم هبذا العمل أحد أفـراد اجلهـاز                 )ج 

  . أن تتجمع األدلة اليت تثبت براءة األخ أو تدين األخإىلذه املراقبة مين، وتستمر هاأل
مهمة املسؤول األمين الذي يراقب األخ أن يرفع فقط تقرير املراقبة وال يترك أي صغرية إال            ) د 

  .ويكتبها، يفعل ذلك دون إبداء رأيه حول تصرفات األخ أو حول ما يكتب
  .يقوم باملراقبة ونفس العمل شخص ثاين ) ه 
  .بعد مجع املعلومات والتقارير عن األخ يبدأ األخ احملقق يف دراسة التقارير ) و 
مث تبدأ مواجهة األخ بكل احلقائق باألدلة، ومساع رأيه فيها فإذا اعترف كان الفصل مـن                 )ز 

اجلماعة، وإذا أنكر وبرر، يطلب احملقق من املراقبني رفع رأيهم حول مراقبتهم لـألخ مث               
  .صل أو عدمهاختاذ القرار إما بالف

  .يف حالة عدم الفصل يبقى األخ ضمن دائرة معينة ال يتجاوزها )ح 
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جيب أن يعمل مسؤول أمن اجلماعة على أن حيصل على مجيع مناذج األوراق اليت تتعامـل هبـا                   )٨
الدولة، والشركات والسفارات، واألختام اخلاصة بكل دائرة ووزارة وهيئة وسفارة مع توقيعاهتم،            

  . الدول الكبريةإىل الدول اجملاورة لدولته، مث ينتقل إىل جديد يظهر، مث ينتقل ومتابعة كل توقيع
  . اجلماعة، كما هو يف أمن التنظيمإىل األمن على كل جديد ينضم إجراءاتاختاذ  )٩
  .نشر عناصر يف كل مرافق الدولة ويبدأ باألهم فاملهم )١٠
  .علومات عنهميقوم بدراسة وافية لكافة املثقفني ومعرفة ميوهلم ومجع امل )١١
  . النصائح العامة لرجال أمن االستخباراتإىلإضافة  )١٢
 .أن يعمل للحصول على املعلومات من خالل املهن واهليئات التالية )١٣

 

  اهليئات واملهن اليت جيب على رجل أمن اجلماعة أن يعمل من خالهلا

 : يها أعوان، هذه املهن هيهذه املهن األفضل أن ينشئها مسؤول أمن اجلماعة أو على األقل يكون له ف

  .ورش اخلراطة، يف كل منطقة ومدينة )١
  .ورش النجارة )٢
  .ورش احلدادة )٣
  .ورش السباكة )٤
  .حمالت خياطة املالبس )٥
  .مهنة احلالقة يف كل املدن والقرى )٦
  .هنة الكهرباء بأنواعها املختلفةم )٧
  .مهنة البناء ولوازمها حجارة، أمسنت، تليـيس، دهان، تبليط )٨
  .اقة سيارات تكسي عمومي بني املدن وداخل املدنمهنة سي )٩
  .مهنة صيانة األجهزة الكهربائية بأنواعها )١٠
  .مهنة كوي املالبس وغسلها وصباغتها يف كل األحياء الشعبية واملتوسطة والعالية )١١
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  .صناعة اخلبز )١٢
  .مهنة الصيدلية )١٣
  .املخابر الطبية )١٤
  .سائق سيارات عمومي داخل البلد وخارجها )١٥
  .الت البيع مبختلف أنواعهامهنة حم )١٦
  .مهنة الباعة املتجولني )١٧
  .مهنة جامع القمامة )١٨
  .مهنة صياغة الذهب )١٩
  .عمل األختام )٢٠
  .املطابع )٢١
  .تصليح السيارات )٢٢
  .بائع اللحوم )٢٣
  .مهنة أطباء )٢٤
  .التصوير الفوتوغرايف والفوتوكويب )٢٥
  .مال النظافةع )٢٦
  .املكتبات واألدوات القرطاسية )٢٧
  .ومدينةاملقاهي يف كل قرية  )٢٨
  .حمطات الوقود )٢٩
  .مهنة املطاعم داخل املدن وعلى طرق السفر )٣٠
  .الفالحة والزراعة )٣١
  .مهنة مطهر أوالد )٣٢
 أن حيسب حساب أن كل رجال املخابرات يرتلون بالفنادق، وبالذات الدرجة            البدمهنة الفنادق و   )٣٣

  .األوىل والسياحية
  .مهنة االسترياد والتصدير )٣٤
  .الصرافة وتبديل العمالت )٣٥
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  .مطهر وحالق متجول )٣٦
  .مكتب طريان سياحي )٣٧
  .مهنة التسول )٣٨
  .بائع خردوات قدمية )٣٩
  .مهنة بائع أثاث قدمي )٤٠
  .مهنة بائع عصري املشروبات )٤١
  .مهنة بائع زهور )٤٢
  .مهنة املشاتل )٤٣
  .مهنة بائع الصحف )٤٤
  .مهنة ماسح األحذية )٤٥
  .مكتب عقارات أراضي ومباين )٤٦
  .عمال البوقية )٤٧
  .معامل الطوب )٤٨
  .اعة األحجار والرخام والبالطمعامل صن )٤٩
  .تصليح العجالت وموتور سيكل )٥٠
  .عمال تلفونات )٥١
  .مال شق الطرقع )٥٢
  .حمل بيع األدوات الطبية )٥٣
  .مهنة التهريب )٥٤
  .مهنة األندية الرياضية )٥٥
  .مهنة التدريس يف املدارس اإلعدادية والثانوية واجلامعات )٥٦
  .مهنة صيد السمك )٥٧
 .مهنة عمال سفن )٥٨
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مجيع النقابات، مجيع أنواع النشاطات الرياضية، مجيع مراكز األحباث، مجيع أنواع           وكذلك اهليئات و  
 اجلوية والبحريـة  ئاملعامل واملصانع حكومية وغريها، مجيع السفارات والقنصليات واملراكز الثقافية، املوان  

ة وغري السرية،  املدنية والعسكرية، السري   بيسات، مجيع أجهزة ومرافق الدولة    وحمطات سكك احلديد واألتو   
  ١.مجيع أنواع املؤسسات اخلريية، مجيع أنواع االحتادات، مجيع اجلماعات واألحزاب والطرق الصوفية

 

 عمل مسؤول أمن اجلماعة يف املشتبه فيه داخل اجلماعة 

 يعمل مع جهاز املخابرات، جيب      مثالًإن مسؤول أمن اجلماعة عندما تصل إليه حالة أخ مشتبه فيه أنه             
 :أن يعمل التايلعليه 

  .أن يطبق القاعدة األخالقية أن حسن الظن باألخ مقدم على سوء الظن به )١
 : أن يكلف أربعة من اإلخوة )٢

  .أخ ملراقبته يف منطقته وحيه وعمله ) أ 
  .أخ خيترق أهل األخ داخل بيته )ب 
  .أخ يالحقه خارج منطقته داخل البلد أو خارج البلد )ج 
  .األخ الرابع احتياط ) د 

راقبة مبدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة إال إذا كانت األدلة الثابتة ال حتتاج                  حيدد فترة امل   )٣
  . هذه املدةإىل

  . عنهترفع التقارير أسبوعياً )٤

                                           
. ب فيما سبق بعض املهن واألعمال اليت ال جتوز شرعاً، وكما أشرت سابقاً فاألمر كله مرده إىل القرآن والسنة وليس إىل العواطف واألهـواء                        أورد الكات   1

 . عوحىت ال يتعرض املسلم إىل حمارم اهللا ومساخطه بأدىن الشبه جيب الرجوع يف هذه األمور وغريها إىل عامل معروف بالورع والتقوى وفقه الواق
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إذا كانت التقارير املرفوعة تثري الشك يبقى األخ يف حلقته وعمله وتعزل عنه األخبار واألسـرار                 )٥
  .من إخوانه إليه إال مسؤول حلقته أو املسؤول عنهدون أن يشعر بذلك، وال يلفت انتباه أحد 

يطلب من األخ الذي يرفع التقرير أن يرفع ما شاهده وما مسعه بالتفصيل دون زيادة أو نقـص،                   )٦
  .ودون أن يرفع رأيه أو ظنونه

دراسة كل التقارير عنه، وإذا مل تترجح اآلراء حوله، عندها يطلب من املراقبني أن يرفع كلُُ رأيه                  )٧
  . األخ وانطباعاته عنهحول

  .فشيئاً شيئاًالتحقيق مع األخ ومواجهته باحلقائق  )٨
إذا اقتنع املسؤول األمين بفصله وتكون موافقة أمري اجلماعة للتصديق على قرار فصله، أو إبقائـه                 )٩

  .داخل اجلماعة إذا مل يقتنع املسؤول األمين بفصله

برات فهذا يتم التحقيق معه ملعرفة كل ما يعرف عـن            للمخا عميالً أصالًأما إذا كان املشتبه فيه هو       
  . املخابرات وكل مجاعة حسب نظامها الداخلي يف احلكم عليهإىلجهاز خمابراته وما نقله 

 

 تسليح اجملاهد يف التنظيم العسكري واألمين 

تسليح األخ اجملاهد الفردي جيب أن يكون مسدس مع مخسني طلقة وأربع قنابل دفاعيـة، ويكـون                 
 وال خيرجه إال كل سنة كي يعيد تنظيفه وتشحيمه ويكون خمبأ يف             ملسدس ُمـخزن مع القنابل، ومشحماً    ا

موضع ال تصل إليه اليد وسهل التناول عند الضرورة، وجيعل له خمبأين؛ خمبأ طويل األمد عنـدما يكـون           
طاغوت املخابراتية إذا ، وَمـخبأ عندما يبدأ اجلهاد حبيث يستطيع أن يصطدم مع أنظمة ال           املسدس مشحماً 

 عند بدء اجلهاد حبيث     دائماً بسكني حادة يضعها يف جيبه       جاءت للقبض عليه كما جيب أن يكون مسلحاً       
 أمام الناس ال يف األفراح وال يف        مطلقاًيقتل اثنني على األقل من رجال املخابرات، وهذا املسدس ال يظهر            

  .املناسبات، وال لألصدقاء، وال ألي شخص كان
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 الشكل التنظيمي جلهاز أمن اجلماعة املسلحة
 التابع للجهاز اجلهادي 

 

َعـدين هلذا األمر   القائد العام نائبه ممكن أن يكون هو مسؤول األمن وممكن أن يكون أحد األفراد املُ              
  .ويفضل أن يكون مسؤول األمن شخصية غري النائب العام وال يعرفها سوى القائد العام

  .اجلهاز األمين 
  .لقائد العاما 
  .مسؤول اجلهاز األمين 

إن عمل مسؤول اجلهاز األمين أن خيتار ثالثة كل على حدة يشكل منهم رؤساء أقسـام يف اجلهـاز                   
  .قسم املكافحة، قسم مجع املعلومات، قسم التنفيذ: األمين

 

 ملختار لألمناالصفات الواجب توفرها يف األخ 

 يكون رجل   ألن ظهرت أو عرفت عليه الصفات اليت تؤهله         بعد مرور األخ مبرحلة اإلعداد تكون قد      
أمن، وهذا فقط يف مرحلة اختيار رؤساء األقسام ونواهبم أما بعد ذلك فإن اجلهاز األمين هو الذي يـنظم                   
أفراده بنفسه مبعىن أن أفراد العمل املسلح ينظمون على حدة وكذلك اجلهاز األمين ولكن هـذا ال يعـين                

أو القائد العـام      يف املناطق  سواًء القائد العسكري هو املسؤول عن اجلهاز األمين         ألن  التنسيق بني االثنني  
 :  هذه الصفات هي أن يكون.نفسه

  .حسن السمعة )١
  .عايل الذكاء والدهاء )٢
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  .شديد املالحظة )٣
  .الصرب )٤
  .احلذر )٥
  .طبيعي يف حياته )٦
  . على حتمل املسؤوليةقادراً )٧
  .متواضعاً )٨
  . ألمريه يف عمله مطيعاًخملصاً )٩
  . يف مرؤوسيهمؤثراً )١٠

األصل أن اجلهاز األمين هو جهاز تنفيذي يف عمله الذي يقوم به وعند الضرورة قد يكون الفرد هـو                   
 عناصر  أصالًنفسه ينفذ مهمة عسكرية أو يساعد يف مهمة خاصة هلدف معني وعناصر اجلهاز املسلح هم                

 حني تنفيذ مهمتهم وبعد     إىلع وتبليغ املعلومات    تنفيذ مهمات عسكرية ولكنهم يقومون بعمل األمن ومج       
 .تنفيذ مهمتهم، واجلهاز األمين عمله مكافحة التجسس واحلماية ومجع املعلومات وتنفيذ املهام اخلاصـة             
  .واجلهاز العسكري ينفذ عملياته حتت ستار األمن وسنتحدث عن جهاز األمن يف العمليات العسكرية

 

 
 القائد العسكري

 ز األمينمسؤول اجلها
 

  قسم املكافحة واحلماية
 وحرب الشائعات

 قسم التنفيذ قسم مجع املعلومات

 قسم االغتياالت قسم عمل الوثائق قسم التجنيد
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 مث هـؤالء    ثالثاً شخصاً والثاين ينظم    شخصاً وهذا الشخص ينظم     شخصاًمسؤول اجلهاز األمين ينظم     
مث هؤالء الثالثة كل منهم ينظم، الثالثة األوائل يعمـل هلـم             من األقسام،    الثالثة كل منهم يسلم قسماً    

مسؤول اجلهاز األمين الدورة األمنية وهم يعملوهنا ملن بعدهم مث يبدأ رئيس كل قسم على حدة، بتنظـيم                  
 ٤٢ثالثة من اإلخوة مث يبدأ كل منهم ينظم أخوين على حدة حبيث ال يزيد قسم املكافحة واحلماية عن                   

 سنوات أو مخس وقد يكون أقـل،        ٤ خرق األهداف املطلوبة     إىلرق إعدادهم ودفعهم     وقد يستغ  شخصاً
  .حسب الظروف واإلمكانات املتاحة

 

 قسم مجع املعلومات 

نفس التنظيم السابق ويتوسع يف هذا القسم حسب احلاجة ونرى أن يكون كل هدف من األهـداف                 
 قسم مجع املعلومات ال يتدرب على كل الربنامج          بأخ من قسم مجع املعلومات واألخ الذي ينظم يف         اًخمترق

كز له على الضروري منه وبالذات كيفية احلصول علـى املعلومـات            َر وإمنا يُ  األمين الذي ذكرناه سابقاً   
وكيفية املعاينة اجليدة وليس شرطا أن يتدرب على متارين قوة التحمل وإمنا هو عبارة عن موظـف يف أي               

 .، فقط جيمع املعلوماته عادياًدائرة من الدوائر يعيش حيات

  ليس شـرطاً    من أخ، ولو كان اهلدف ملهى ليلياً        أن يكون خمترقاً   البدوأعيد مرة ثانية أن كل هدف       
 ١. امللهى الليلي يبيع اخلمور، ممكن أن يكون عامل نظافة أو من املطبخ يفأن يكون

سم املعلومات وهذا القسم هو      مسؤول ق  إىل من وضع نظام أمين حبيث تصل املعلومات بسرعة          البدو
 قسم التنفيذ فمسؤول هذا القسم اتصاله مباشر مع القائد العسكري، ويتلقى            إىلأكرب األقسام، أما بالنسبة     

املعلومات منه ومن مسؤول اجلهاز األمين وعلى رئيس قسم التنفيذ أن يتأكد أهنا من القائد العام وهـذا                  

                                           
 .٤٤٠ فلرياجع التنبيه السابق ص  1
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بد ق ال يزيد عن اثنني أو ثالثة وال        الوثائ  عمل ين وعدد أفراد قسم   القسم هو أهم وأخطر أقسام اجلهاز األم      
 .، أما قسم االغتياالت فعدد أفراده ال يزيد عن سبعةجيداًمن إعدادهم 

واجلهاز األمين يف كل منطقة تابع لقائد املنطقة وهو جهاز مجع معلومات وزرع أفـراد أمنـيني يف                  
ز عمل الوثائق وال جهاز اغتياالت وهم يقومـون جبهـاز           األهداف اليت يف منطقتهم، فال يوجد به جها       

املكافحة واحلماية، وهذا اجلهاز ال صلة ألحد به من اجلهاز العسكري إال عن طريق القائـد العسـكري                  
 عن القسم اآلخر والتنسيق بينهم عن طريق مسؤول      شيئاًوغري معروف أفراده وكل قسم مستقل ال يعرف         

 أن يكون هناك مكاتب وإدارات إمنا كل أخ يقوم بعمله من خالل عملـه               اجلهاز وليس معىن جهاز أمين    
الذي جيب أن يكون يف سلك الدولة يف مؤسساهتا العسكرية واألمنية واملدنيـة             واألصلي الذي يعمل فيه     

 سنة حىت يسهل تـوجيههم  ١٦ إىل ١٥ويتم االختيار حسب املواصفات اليت ذكرناها وال يتجاوز سنهم         
 .برنامج تدريبهم نفس الربنامج السابق ولكن على مراحلحنو املطلوب و

وأهم شيء التركيز على التربية اإلميانية يف كل ما ذكرنا من برامج والتدريب على الطاعة واسـتمرار                 
 وبعد أن تنشأ هذه األقسام على أسس متينة يبدأ يف وضع اخلطة اليت يسار               .عملية التقومي يف كل ما ذكرنا     

فراد آخرين وتكون مهمتهم القيام بأمن األفراد ومهمة قسم املكافحة القيام بأمن األفراد             عليها يف تنظيم أ   
  .وأمن املعلومات، إنشاء السواتر املطلوبة للعمل وحسب األمهية، أمن املواصالت السلكية والالسلكية

 

 مل قسم احلماية ع

الختراق أو أن يقع أحدهم حتـت       عمله أن يقوم حبماية أفراد التنظيم األمين والعسكري املسلح من ا          
نقطة سيطرة أو ضغط، أو أن يتصل بأناس مشبوهني وهو ال يدري وأفضل من يقوم هبذا العمـل هـو                    

ا  األمن على خليته، أي محايته     إجراءاتمسؤول اخللية، ويعطى دورة أمنية حمددة حبيث يستطيع أن ميارس           
 .من االختراق
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 الذي ينشر الشائعات وحيارهبا، وقد قلنا أن عناصره ال تزيـد            وقسم املكافحة تابع له اجلهاز اإلعالمي     
 بل حسب احلاجة والضرورة إليه، أما عمل اإلعالم فهو ال يزيد عن خليـة                أخ وهذا ليس شرطاً    ٤٢عن  

أما وسيلته فهو كل فرد يف التنظيم املسلح واألمين مع ذويهم املنتشرين يف كل املؤسسات واملهن واملصاحل                 
  .واألندية

 

 عمل قسم املعلومات

وهذا القسم عمله أن خيترق بأفراده كل املؤسسات حكومية وغري حكومية، كل األهداف اليت ميكن               
 أن ختترق بأخ، القطاعـات  البد% ١٠أن تضرب أو احتمال أن تدخل ضمن العمل اجلهادي ولو بنسبة           

مهية القيادات العليا،   العسكرية بكاملها وتشمل نوادي الضباط ونوادي صف الضباط، وتؤخذ حسب األ          
 قيادات القوات اخلاصة، قيادات الشرطة العسكرية، قيادات املخـابرات املدنيـة            ،األركان، قيادة الفرق  

خمابرات األمـن   خمابرات أمن الدولة،    بأنواعها املختلفة وفروعها املتشعبة، املخابرات العسكرية بفروعها،        
 القيادات أن ختترق فيها عقد االتصال فيما بينـها وبـني            السياسي بفروعهم املختلفة، واألولوية يف هذه     

غريها، أي حمطات االتصال السلكية والالسلكية واملباين احلكومية وعقد االتصال بني وزارة الداخليـة،              
األمن العام واملخابرات واملواينء اجلوية والبحرية والربية، أقسام األمن يف رئاسة اجلمهوريـة واسـتعمال               

 أن يدرهبم جهاز فتح األقفال على فـتح         البد ونصف هؤالء حسب املكان الذي هم فيه         أجهزة التصنت 
ا نظام العـدو ويعرفـوا       املنشآت حىت يعرفو   ناخلزائن واألقفال وأقفال األبواب وأن يتدربوا على نظام أم        

  .كيف يتصرف

 يعرف أفـراد    هذا القسم عمله األول احلصول على املعلومات يف كل مكان هو فيه كما أن عليه أن               
رجال املخابرات بكل أنواعهم، يعرفهم بأمسائهم وأشخاصهم، يعرف بيوهتم وبيوت أقـارهبم، أمـاكن              

 سجون املخابرات أو العادية     سواًءعملهم ونظام عملهم، املسؤول األعلى واألدىن عنهم، يعرف السجون          
 أن حيصل على خمتلف التوقيعات       من خرقها، يعرف القائمني عليها ونظام احلراسة فيها كما أن عليه           البد

يف كل دوائر الدولة واألوراق الرمسية واألختام وطريقة التوقيع يف كـل الـدوائر املدنيـة والعسـكرية                  
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واملخابرات ومصاحل السجون، الدوائر التعليمية كلها، الدوائر الطبية، مصاحل البنوك، كل الوزارات، دوائر             
ة واألجنبية، أوراقها الرمسية وأختامها وأختام التأشـريات الـيت          اجلوازات بكل فروعها، السفارات العربي    

 رئـيس   إىل كل هذه املعلومات وغريها تسلم       .تعطيها، التواقيع اليت توقع هبا، نظام اخلروج من املطارات        
 قسم عمل الوثائق الذي يكون عنـده        إىل رئيس قسم التنفيذ الذي حيوهلا       إىلاجلهاز األمين الذي يسلمها     

 كـل الـدوائر، والـيت ال        فراده أن خيترق بأ   البداملعلومات  ات لعمل كل الوثائق املطلوبة وقسم       اإلمكان
  . من داخل املؤسسة، والذي يقوم بعمل التجنيد هو قسم التنفيذيستطيع اختراقها عليه أن جيند أفراداً

اإلداريـة أو   قطاعات اجليش ومراكز االتصال وقسم الشؤون       :  اليت ختترق مرة ثانية    اجلهاتونوضح  
الشؤون اإلدارية يف كل قطعة، مكتب الصادر والوارد حيث يطلع األخ على كل أسرار القطعة من خالل                 

 أن يكون   فالبداطالعه على الرسائل السرية وغريها، القوات الربية، كافة فرق اجليش واأللوية والكتائب             
هناك أو االتصال يف اللواء، أخ يكون       ف  أخ يف كل كتيبة وأنسب األماكن يف الكتيبة أو القسم أو األرشي           

 من قيادة اللواء وقسـم االتصـاالت يف اللـواء           قريباًحبيث يكون   يف قيادة اللواء أو القسم أو األرشيف        
والفرقة، أخ يكون يف قيادة الفرقة يف الشؤون اإلدارية، والقوات اخلاصة بأنواعها ختترق من أعلى تنظـيم                 

 واملخابرات والقيادة العامـة     . أكثر ما يكون جهادنا مع هذه النوعية       نألالقطاعات حىت مستوى السرية     
 من القيادة، املخابرات املدنيـة،      قريباًللجيش، قيادة األركان ختترق بأكثر من جماهد حبيث يكون اجملاهد           

كـزي،  وزارة الداخلية، إدارة أمن رئاسة اجلمهورية، اإلدارة العامة ملباحث أمن الدولة، إدارة األمـن املر            
إدارة مباحث أمن الدولة بفروعها، إدارة املخابرات العامة، إدارة شرطة رئاسة اجلمهورية، إدارة اتصاالت              
الشرطة، إدارة األمن بوزارة اخلارجية، مكتب أمن رئاسة اجلمهورية، فرع األمن بالقوى اجلوية، فـروع               

ة العسكرية، مقر القيـادات فيهـا،        الشرط ،األمن يف أصناف القوات الربية والبحرية واخلاصة إن وجدت        
 مـن   البداملخابرات العسكرية، األمن السياسي، السجون بأنواعها، كل سجن خيترق بثالثة أو مخسة ، و             

معرفة كل رجال األمن واملخابرات يف كل هذه الفروع معرفة مفصلة، بيوهتم، أسرارهم، كـل شـيء                 
هؤالء تتم عن طريقني أو ثالثة، األول عن طريـق          عنهم، ووضع اخلطة لغريهم بالسرعة املطلوبة، ومعرفة        

اخلرق يف كل فرع وال سيما إذا كان الشخص املخترق يعمل يف وظيفة صرف املرتبات أو يف القسـم أو                   
 ٣األرشيف، الثاين عن طريق مراقبة األفراد الذين يترددون على أبنية املخابرات فالشخص الذي يتـردد                

 املخابرات مباشرة يتابع حىت يعرف مسكنه والطرق املؤدية إليـه،   مرات يف األسبوع هو شخص عامل يف      
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 له، عمله خارج الدوام، أسرته وأقاربه ومساكنهم، احملالت اليت يشتري منها، أصدقاؤه الذين              كم مسكناً 
يعمل معهم يف املخابرات، يعرف حمل إقامة أهله هل هم يف منطقة عمله أو يف قريته أو يف منطقة أخرى،                    

 وبالتايل يسهل لنا معرفة املخابرات املنتشرة بـني         . الذين يتصل هبم أثناء العمل خارج الدائرة       األشخاص
 .الناس على شكل الباعة والسائلني وغريها من املهن األخرى

ال أريد اإلطالة يف معرفة كل شيء عنهم مث ممارسة هذه املعرفة حىت تتم عملية التآلف بني املنفذ لعميلة           
دف املهجوم عليه مث بعد ذلك وضع اخلطة املناسبة لضربه مث تنفيذ خطة الضرب حسـب                اهلجوم وبني اهل  

 من معرفة العنصر اجملند يف املخابرات من العنصر العامل، والعنصر اجملند عنـدما              البدخطة اجلهاد العامة و   
طـة   من معرفة كل شيء عنـهم ووضـع اخل         البد للمخابرات عند األزمات لذلك      يسرح يعترب احتياطياً  

 ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ويستوي يف         وفوراً املناسبة لقتله، وعنصر املخابرات حكمه أنه يقتل شرعاً       
 .ذلك الرجال والنساء إذا ثبت عليهم التعامل مع النظام الطاغويت، والعقوبة تقدر بقدرها بالنسبة للنسـاء               

قتل من يتعاون معهم، جيب أن ال يتم تنفيذ         إن قضية قتل رجل املخابرات، أو       ”،  فوراًأما الرجال فالقتل    
أي أمر بالقتل إال بفتوى شرعية من فقيه اجلماعة، موقع عليها من القيادة العليا للجماعة وجيـب علـى                   

 .“املنفذين أن يطلعوا على هذه الفتوى قبل التنفيذ

كون من نوعية    من أن ي   البدواألمن السياسي جيب أن ُيـخترق بأكثر من أخ، واألخ الذي خنترق به             
متوفرة فيها الذكاء ودقة املالحظة وهذا األخ جيهز وهو يف املرحلة اإلعدادية نبدأ يف إعداده وتنظيمـه مث                  

 احلزب احلاكم مثل حزب البعث أو احلزب االشتراكي أو حزب املؤمتر أو حـزب               إىل أن ينضم    إىلدفعه  
 ألن أحزاب متعددة فأساليب اخلرق سـهلة        الشغل هذا إذا كان احلزب هو احلاكم أما إذا كان البلد فيه           

 فإن احتمال خرقـه      يف الظاهر وإذا كان احلزب حاكماً       أن يكون حزبياً   البدالذي خيترق األمن السياسي     
 احلزب يأخذ أفراده من املؤسسات التعليمية منذ الصغر         ألنعن طريق االنضمام إليه أصبحت اآلن صعبة        

 من الدرجة األوىل وذلك ال يكون إال بتنظـيم          قريباً يكون األخ     أن البد األمن السياسي    إىلوحىت نصل   
طالب يف املرحلة اإلعدادية يف السنة األوىل مث توجيهه حبذر وعناية حىت يدخل ضمن تيار احلزب وحيصل                 

 األمن السياسي   إىلعلى أعلى الدرجات اجلامعية يف جمال الفلسفة الثورية واحلزبية، عن طريق ذلك حيول              
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 كل الوزارات ختترق وعلى رأسها وزارة التعليم العايل واملالية اختراق           . اجليش إىل عندما يدخل    وقد حيول 
  .كافة األحزاب والتنظيمات الطالبية والُعـمالية والنقابية واملهنية

 أن يعرف كل معلومة عن رؤساء األحزاب واألحزاب واألشـخاص الفـاعلني             البدقسم املعلومات   
يعرف بيوهتم وأعماهلم وأصدقائهم، صالهتم السـرية وأوالدهـم ومـؤهالهتم،           واملؤثرين يف كل حزب     

حساباهتم يف البنوك، مصادر التمويل لكل حزب، يعرف كل عيوهبم وفضائحهم، اختـراق اجلماعـات               
 كانت تربوية، جهادية، صوفية، سلفية فيجب خرقها للضغط عليها حىت تساعد            سواًءاإلسالمية بأنواعها   

ا يشتد وذلك يف حتريض اجلماهري وأتباعها يف مظاهرات ضد السـلطة أي يشـاركوا يف                يف اجلهاد عندم  
املظاهرات فقط وينشروا الشائعات ضد السلطة واألخبار عن اجملاهدين وملعرفة رجال املخابرات املندسني             

لصوفية والسلفية والفـرق    وسط هذه اجلماعات ومعرفة قادة هذه اجلماعات عن كثب وقرب، وبالذات ا           
 .املنحرفة

 -  مراكز الصدارة يف تلك اجلماعات، ليس من أجل سرقة أفرادها واسـتغالهلا إىل من الوصول    البدو
 .وإمنا حلمايتها وملعرفة املوجود على الساحة وحىت ال تصبح ضدنا وإلضعافها عند الضـرورة              -حاشا هللا   

دوهم كهدف للضـرب عنـد      معرفة رجال الدين املؤثرين يف كل طائفة، كل املعلومات عنهم وأن يرص           
  . خرق املسارح واملالهي الليلية.الضرورة

املعلومات اليت حيصل عليها قسم املعلومات هي معلومات عن األفراد واملباين ونظـام  : ونعيد مرة ثانية 
احلراسة وليس معلومات تتعلق بسياسة الدولة إال إذا كانت املعلومات تفيد العمل اإلسـالمي كمعرفـة                

 خرق الفرقة أهـم  مثالًقتصادية واالجتاهات السياسية العامة للدولة واخلرق يبدأ باألهم فاألهم   النواحي اال 
 فإذا مل ميكن يكون األقل منه وميكن التحـول عـن            دائماًمن خرق اللواء ومكان اخلرق املكان احلساس        

عة، التلفزيـون وزارة     من خرق إدارة الصحف، اإلذا     البد . أن تتاح الفرصة خلرقه    إىل أقل أمهية    إىلاألهم  
الشباب، وعملية اخلرق تتم إما عن طريق طلب الوظيفة فيها أو عندما جتند احلكومة األفراد يف اجلـيش،                  

 ويف التجمعات العامة أو يف مراكز التجمع        . دخول اجليش  إىلهذا معه شهادة ابتدائية أو إعدادية ندفع به         
 الشرطة العسكرية واملخابرات وقيادة األركان والقـوى        العامة تأيت جلان عسكرية الختيار عناصر هلا مثل       

اجلوية، تأيت جلان من خمتلف قطاعات اجليش والدولة، وإذا كان األفراد الذين جتندهم الدولة مـن محلـة                 
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 اجليش وإذا كان قوي البنية مجيل الشكل سوف تأخذه اللجنة           إىلالشهادات الثانوية، التنظيم يدفع بأفراده      
 وإذا كان األخ يقرأ ويكتب      . هؤالء هلم األولوية يف االختيار     ألنوات اخلاصة أو املخابرات     القادمة من الق  

 عند القسم أو األرشيف وإذا كـان         عند القائد أو مراسالً    فقط وشكله مجيل هذا بطبيعته سيكون حاجباً      
 الشـهادة    ويعرف مهنة الطـبخ ومعـه      هناك شيء من الوساطة يوضع يف املكان املراد وإذا كان وسيماً          

اإلعدادية أو شهادة من املعاهد الفندقية يصلح مباشرة يف نادي الضباط أو صف الضباط، وهكذا قسـم                 
 يعـين األخ الـذي مت    أو حمدداًدائماًاملعلومات يدرس طريقة وكيفية اخلرق والقسم حيدد إذا كان اخلرق        

املكان معاينة تامة بالتفصـيل     دفعه للخرق وعرف كل املعلومات عن الشخص واستطاع أن يقوم مبعاينة            
مثل هذا األخ بعد انتهاء خدمته يسرح من اجليش ولكن قد حنتاج األخ كي يساعد أو يقـوم باغتيـال                    
مسؤول منصب بغض النظر عن الشخص الذي يشغله، مثل هذا األخ عليه أن يتطوع حىت يبقى يف عمله،                  

 يف دخول احلزب ودراسـة التـاريخ        جيداًددناه  وعندما جتند الدولة محلة الشهادة اجلامعية األخ الذي أع        
 العمل يف قسم التوجيه السياسي أو األمن السياسي ويطلب التطوع           إىلوالفلسفة مثل هذا يف اجليش حيول       

يف عمله إذا كانت الظروف تسمح بذلك واألخ عندما يتطوع للعمل يف اجليش أو املخـابرات سـوف                  
  أن يكون سلوكه عادياً    فالبد ويف حيه ويف شارعه الذي يسكنه         يف املكان الذي خدم فيه     جيداًيسأل عنه   

 عـن عملـه أو      بعيداً، رمضان حياول أن يقضيه       الصلوات يصليها سراً   مطلقاً التدين   إىلليس فيه ما يشري     
يذهب يف مهمة أو يأخذ إجازة أو يأخذ فتوى يف إفطار بعض األيام أو يف العمل يكون وسط مـوظفني                    

نه يقلدهم، املهم ميضي الشهر هكذا وهكذا، إجازة طويلة، التغيـب عـن العمـل،               يصومون فيتظاهر بأ  
 حىت ال يبدو عليه آثار الصيام، املهـم احلصـول علـى             جيداًالذهاب وقت الدوام يف مهمة وأن يتسحر        

املعلومات من األفراد بكل ما يتعلق هبم مثل حالتهم املادية وعملهم يف الدولة وخارج الدولة وأصدقائهم                
املقربني والبعيدين، أفراد أسرهم، عملهم، توزيعهم إجازاهتم أين يقضوهنا، مواعيد العمل لديهم، هل هي              
ثابتة أم غري ثابتة، عملهم خارج أوقات الدوام، أوقاهتم خارج الدوام أين يقضوهنا، املالهي الليليـة الـيت    

ن الوسط الذي يعمل يف اجملال الفين        قلبه وكيفية لقائه هبا وهل هي م       إىليسهرون فيها، أقرب العشيقات     
أم هي موظفة أم سكرترية، وأصدقائه الذين يسهر معهم، حسابه يف البنك، هل احلياة اليت يعيشها تناسب                 
الدخل من وظيفته أم له مورد آخر، وهذا املورد شريف أو غري شريف، املعلومات اليت حتصل على املباين                  

، الغرف ومواقعها، الصالونات، نوعية األقفال، شبكة اإلضـاءة،         واألهداف، كافة املعلومات عنها بدقة    
العربات اليت تعمل يف املبىن أو املعسكر أو اهلدف، نظام العمل، توزيع املوظفني، عاداهتم يف العمل، مـىت                  
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يشرب الشاي أو القهوة، مىت يقرأ اجلريدة، مىت يدخل عند رئيسه ليوقع األوراق، مىت ترسـل الرسـائل                  
لم، نظام خروج ودخول املوظفني، هل هو كل بطريقته أم أن هناك سيارة حتمل مجيع املوظفني،                ومىت تست 

نظام احلراسة يف املبىن من الداخل واخلارج وهل هناك نظام إلكتروين لإلنذار وهل هناك جهـاز أمـين                  
رات اليت تـدخل    للحراسة أم ال، دورات املياه، مداخل اجملاري معينة مفصلة عن الصغرية والكبرية، السيا            

  .وخترج

 

  )قسم الوثائق(عمل اجلهاز التنفيذي 

وكل أفراده خرجيون من كلية الفنون اجلميلة قسم الرسم واخلطوط وهم ال ميارسون العمـل الـذي                 
درسوه بل تكون هلم مهنة أخرى مثل الزراعة حسب املكان الذي هم فيه، بل ال يعرف أحد بدراسـتهم                   

 .وخترجهم

يزيد عدده عن ثالثة أفراد والذي يقدم بالعمل شخص واحد ميكن أن يكـون لـه                وعمل الوثائق ال    
 بناء وقد يكون غرفـة داخـل        إىل وهذا القسم حيتاج     .مساعد والثالث احتياط املهم ثالثة أحدهم رئيس      

 أن  البد و ، عن األنظار  بعيداًمرتل أو شركة أو مكتب حماماة أو خمرب أو مزرعة واألفضل يف هذا أن يكون                
 من عمل إجراء أمن املنشـآت علـى   البد و. ويفضل املزارع النائية أو غرفة حتت األرض ،ون له ساتر  يك

 وأمن املنشآت هو عبارة عن أي مبىن يتم بداخله عمل سري، مركز             .البناء الذي تكون فيه غرفة الوثائق     
 : من شيئني أساسينيأمنياًقيادة وغرفة عمليات، مصنع أسلحة، سفارة وتتكون املنشأة 

 : املبىن ويراعى فيه اآليت )١
 إىل عن البناء مسافة ثالثة أمتار أو أكثر حىت ال يتم التسـلق         بعيداًاحلائط الذي حييط باملبىن يكون      
 املبىن من السور، غرف البيت، مداخله، اخلزانات املوجـودة          إىلاملبىن عن طريق السور أو القفز       

  .حتت فيه، فتحات املدايفء، نظام اإلضاءة
 واألخطار اليت   .راد الذين يعملون داخل املبىن مثل احلارس والعاملني يف املبىن أو املسؤول الكبري            األف )٢

 : هتدد املبىن هي
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 .لعادي وذلك للحصول على املعلوماتإما التخريب ا ) أ 
 .أو ختريب معنوي للتأثري على األفراد وخرقهم فكرياً )ب 

أو التسلل أو خرق املـبىن       نيدوطريقة العدو للحصول على املعلومات إما عن طريق التج        
 .بأحد العناصر لفترة طويلة أو التصوير

 :  أن نراعي ما يليالبدوعند اختيار املكان 
حتديد الغرض الذي أقيمت من أجله املنشأة وعمل ساتر مزدوج يتفـق مـع الظـروف                 ) أ 

  .واملنطقة وطبيعة العمل
 : خيتار املكان يف الضواحي لالعتبارات التالية )ب 

  . املتبادلةمنع الرؤية )١
  .سهولة احلراسة واحلرس يكون غري ظاهر )٢
  .كشف املراقبات )٣
 .سهولة التحري عن السكان احمليطني والوسط املوجودة فيه املنشأة )٤

ضرورة وجود سواتر طبيعية حول املبىن كالشجر وتأمني اإلنارة بينها للكشف عـن أي               )ج 
 .حترك وضرورة تأمني أكثر من باب للطوارئ

املبىن واألفضل أن يكون رئيس اخللية وأن تكون احلراسة شـديدة وأن            تعيني مسئول عن     ) د 
 البدحيدد الشخص الذي يدخل من قبل التنظيم والشخص احملدد من ضمن اجلهاز األمين و             

أن تتوافر كل اإلمكانات لعمل كافة الوثائق املطلوبة أو اليت تطلب منه وطباعـة األوراق               
 .الالزمة

 

 عمل قسم التجنيد

عدد أفراده عن سبعة أشخاص مهمتهم جتنيد األفراد للحصول على املعلومات الـيت نريـد               وال يزيد   
 والشخص املراد جتنيده والذي ال يتجاوب مع التنظيم أو أي عمل نريد إجنازه جتمع كل                ،احلصول عليها 

ن املعلومات عنه ويبدأ قسم التجنيد يف جتنيده ووضعه حتت نقطة سيطرة أو ضعف جنربه مـن خالهلـا أ                  
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 من فتوى فالبد ارتكاب املكروه إىل وهذا القسم قد يصل يف عمله .يعطينا املعلومات أو ينفذ ما نريده منه
بعـد   (.شرعية والفتوى تكون حسب معطيات احلالة الضرورية مثل تصويره عارياً وأشياء من هذا القبيل             

 ١.)احلصول على فتوى شرعيه طبعاً

 

 عمل جهاز االغتياالت واخلطف

ابع لقسم التنفيذ وال يزيد عدد أفراده عن سبعة أشخاص وال يعرفهم بأشخاصهم إال املسئول               وهذا ت 
 يف القائد العسكري وال يزيد عدد أفراده عن اثنني          إىلاألمين العام والقائد العام وهذا اجلهاز تابع مباشرة         

  . ملسئول املنطقة الرئيسي مباشرةتابعاًكل منطقة رئيسية ويكون 

جلهاز اغتيال العناصر املؤثرة يف جهاز الدولة أو حسبما يأمر به القائد العسكري، االغتيال              وعمل هذا ا  
 مبا ميكن أن نسميه االغتيال املفاجئ والسريع وليس شـرطاً أن            ،فقط دون الدخول يف مقاومة مع السلطة      

 .يته وخيتفي بسرعةيكون ناجحاً من احملاولة األوىل فقد ينجح يف احملاولة الثانية وإمنا أن ينفذ عمل

 

                                           
 .٤٤٠ فلرياحع التنبيه السابق  1
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 التحري
 

 : تعريف

 .هو الوصول واحلصول على معلومات حول هدف معني خالل مدة معينة

 

 أنواع التحري

  اخل....التحري العادي، أعمال جنائية، سرقة، قتل )١
 تنظيم أو مجاعـة أو      إىل مثل جتنيده للعمل لصاحل طرف أو لضمه         ،التحري الشخصي هلدف معني    )٢

 .نه يف قضيةلتوثيقه أو البحث ع
 كان متلبسني بعمل اجلاسوسية أو غري متلبسـني بـه           سواًءالتحري عن اجلواسيس للقبض عليهم       )٣

 .وقت القبض عليهم

 

 الغاية من التحري

 .احلصول على معلومات )١
 .مكافحة التجسس وأعمال التخريب )٢
 .خدمة التجنيد )٣
النقالبات والقيام بالتخريب   خدمة العمليات اخلاصة مثل االغتيال وعمل الثورات املضادة وتدبري ا          )٤

 .النفسي واالقتصادي والعسكري والسياسي
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 أشكال وأساليب التحري

 املعاينة )١
 املراقبة )٢
 التجنيد )٣
 اإلثارة )٤
  السريالتفتيش )٥
 السؤال املغلوط )٦
 التحقيق واالستجواب )٧
 االختراق وزرع العمالء )٨

 

 التحري عن األفراد

 التنظيم ويتم ذلك    إىلطهم أو لتجنيدهم أو ضمهم      هو عملية مجع املعلومات عن األفراد املشتبه يف نشا        
 :وفق ما يلي

طوله، عرضه، لونه، لون شعره، قـوي، ضـعيف،         ( القدم   إىل كامل من الرأس     يوصف شخص  )١
 .)حنيف، مسني، العالمات البارزة فيه

 .عاداته وتقاليده )٢
 .امسه الكامل ومكان إقامته وسفرياته )٣
 .ته بني الناسنظام حياته وطفولته وأصدقائه وزواجه ومسع )٤
 .)هؤدقاصأعزب، متزوج، أهله، أقاربه، أ(جتماعية احلالة اال )٥
 .مهنته ومؤهالته )٦
 .الدخل واملوارد املالية وتناسبها مع املصروف )٧
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 .خلفيته السياسية وانتماءاته التنظيمية )٨
 .قدراته األخرى اليت يتقنها )٩
 لعمـل، لالنوم، ساعة اخلروج    عاداته اخلاصة واملميزة، الطريق الذي يسلكه، ساعة االستيقاظ من           )١٠

 . اخل...
 .أنسب األوقات إلجراء تفتيش سري )١١
 .األماكن اليت يتردد عليها باستمرار )١٢
 .معاينة مرتله مع وصف دقيق ملكان إقامته )١٣

 

 :مالحظة

 :لسهولة االستنتاج جيب مراعاة نقطتني أساسيتني

 .اتصاالته املشبوهة )١
 .) ربط، استنتاج، والربط بني املعلوماتمالحظة،(ماذا حتسب أنه يعمل من خالل القاعدة  )٢

 

 التحري عن املنشآت

 :هو مجع معلومات عن منشآت مشبوهة أو يقوم بداخلها عمل سري، ويتم وفق اخلطوات التالية

 .) فصل املعاينةانظر(معاينة املكان من الداخل واخلارج  )١
 .)الساتر لعمل املنشأة(طبيعة العمل الظاهر  )٢
 .)عملنظام ال( أوقات الدوام  )٣
 .األفراد العاملني وعددهم )٤
 . األمن واحلراساتإجراءات )٥
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 األماكن الدراسية مناسب هلا أستاذ زائر أو طالب أو ويل           مثالً ،أنسب السواتر للتردد على املنشأة     )٦
 ...أمر طالب وهكذا

 

 تعليمات التحري عن املنشآت

 .سريتوقف مجيع عمليات التحري عن األهداف اليت يثبت أهنا ال تقوم بعمل  )١
إذا ثبت وجود عمل سري، توضع خطة مناسبة ومشتركة مع اجلهات الالزمـة ملكافحـة هـذا          )٢

 .النشاط
 .إذا كان اهلدف يتمتع باحلصانة مما حيول دون توقيفه أو إدانته يوضع حتت رقابة مكشوفة وسرية )٣

 

 تقرير التحري

 .تاريخ كتابة التقرير )١
 .تاريخ بدء املهمة )٢
 .طاقم التحري )٣
 .املوضوع )٤
 .ر املعلومات ودرجة الثقةمصاد )٥
 .مادة التقرير )٦
 . آخر ميكن كتابتهيءمالحظات وأخطاء أو أي ش )٧
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 التحري عن منشآت عسكرية

 .عدد جنود املنشأة، عدد الفصائل والسرايا، وصف الضباط ورتبهم )١
 .سالح املنشأة، عدده، نوعه )٢
 .الضباط، رتبهم وأمسائهم، ومشاكلهم، وأعماهلم )٣
 .)معاينة من الداخل واخلارج(عها، نوعية البناء قا ومومباين املنشأة، توزيعه )٤
 .معاينة من الداخل ومن اخلارج للمنشأة كلها )٥
 .وصف األسلحة، نوع السالح، عياره، ذخريته، مداه، طاقمه )٦
 .معلومات خاصة عن املدفعية )٧
 .احلالة املعنوية )٨
 .أماكن الوقود )٩
 .طرق اإلعداد والتموين )١٠
 .سب نوع املنشأة ونوع التحري املطلوب أخرى حإىلوهذا خيتلف من منشأة  )١١
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 التجنيد
 

 :تعريفه

هو إحدى الطرق للحصول على املعلومات، ويدخل يف األمن اهلجومي أكثر مـن غـريه ويسـمى                 
 .وميكن مواجهة بعض الصعوبات يف جتنيد أناس من وسط معادي للبلد أو احلركة أو التنظـيم               ) اختراق(

 :وللتجنيد عدة مراحل

 .االحتياج )١
 .يد املميزات اليت جيب توافرها يف املندوبحتد )٢
 .إحصاء الذين هلم هذه املميزات، حصرهم )٣
 . مجع املعلومات عن كافة األشخاص العاملني يف اهلدف )٤
 .االختيار )٥
 .جس النبض ودراسة التوابع )٦
 .التوجيه والتدريب )٧
 .التجربة )٨
 .السيطرة )٩

 أو تعميق نقاط الضعف لديه ومـن مث         وأشهر طريقة تستخدمها املخابرات يف أحناء العامل هي التوريط        
 بينما التنظيمات الثورية فتقوم بتقوية نقاط القوة لديه وإمتام نقـاط الضـعف              .السيطرة عليه من خالهلا   

 .والنقص عنده للسيطرة عليه
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 املرشحون القابلون للتجنيد

 املهاجرون )١
 املعوزون )٢
 املهربون )٣
 املقامرون )٤
 السماسرة )٥
 الالجئون السياسيون )٦
 رافق واملطاراتموظفو امل )٧
 موظفو املرافئ والقطارات )٨
 موظفو احلدود )٩
 خدم وعمال املقاهي واملطاعم والفنادق )١٠
 الطالب )١١
 بيةزذوي الرتعة احل )١٢

 

 دوافع اجملندين

 .)حب املال(الدافع املادي  )١
 .حب املغامرة )٢
 .الوطنية )٣
 .امليول الفكرية والسياسية )٤
 . اخل...حكم، جرم،: دوافع شخصية )٥
 .احنرافات جنسية شاذة )٦
 .الرغبة يف االنتقام )٧
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 صفات يفضل توافرها باجملند

 .اإلملام باللغات والثقافة العامة )١
 .الذاكرة املدربة والقوية لتسجيل املالحظات وحفظ الوجوه )٢
 .املقدرة العقلية )٣
 .اللياقة والصرب والشجاعة )٤
 .املعرفة اجلغرافية بالعواصم واألماكن املشهورة فيها )٥

 

 تدريب اجملندين

 :ندين على ما يليجيب تدريب اجمل

 .سرية العمل وطريق إيصال املعلومات السرية )١
 .عمل التخفي )٢
 .االستجواب ومقاومة االستجواب )٣
 .طرق االحتكاك بالناس، حسن املعاملة )٤
 .شرح املهمة املكلف هبا بصراحة ودقة متناهية )٥

 

 :مالحظة

 .مراعاة ميوله يف نوع احلياة اليت خيتارها مع مراعاة ما هو مطلوب منه
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 تياطات يف معاملة اجملنديناح

 .ترقية اجملند وعدم حاجته للمادة )١
 .إشعاره باحلماية الدائمة )٢
 .املعاملة كصديق دون قسوة )٣
 .رعاية عائلته والسؤال عنهم باستمرار )٤
 .يتم طرد العمالء بفرض ظروف جتربهم على االستقالة )٥

 

 أمهية التجنيد

 .من أجل ضمان النمو يف عمل اجلهاز األمين )١
 .انة الصلة باجلماهري واستمرار التعرف عليهملتحقيق ضم )٢
 .الختراق صفوف العدو ومعرفة أخباره )٣
 .ألجل تصحيح أوضاع التنظيم ممن يكونون خمترقني من قبل تنظيم آخر )٤
 .لتحقيق االعتماد على الذات )٥

 

 أنواع التجنيد

أو ) وريطـه ت(وتتعامل معه كافة األنظمة والدول ويتم بتعميق نقاط ضعف العميل           : جتنيد نظامي  )١
بتقوية اإلنسان ومعاجلة ضعفه، الثورات، أو التبشري والدعاية وهو وضع فكرة وترديدها للنـاس              

 .)إنتقاء ذايت(
 فقد اجلماهري بالقائمني هبـا أو       إىل تطبيق األفكار املعلقة مما يؤدي       إىلتقضي  : التجنيد باملمارسة  )٢

 .تصحيحها
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 خطوات التجنيد

 :التجنيد خطة وضع :أوالً

 . اهلدف السياسي أو املهمة السرية أو اهلدف الذي من أجله نقوم بعملية التجنيدتتضمن )١
أو إمكانية  ) حتري(دراسة مكان العمل للهدف املراد جتنيده بشكل        (دراسة واقعية للمجال املعني      )٢

 .ومدى االستفادة من املعلومات
 .تقدير موقف ذايت )٣

 

 :التنفيذ :ثانياً

 .ية للنشاطالتنشيط وتشجيع األشكال اجلماع )١
 .االختيار ويتم ألنشط العناصر البارزة يف النشاط واليت هلا صفات إجيابية )٢
 .إبالغ املسؤول عن كل شيء مهما كان بسيط وتقبل قراراته دون مناقشة: االنتظام )٣
 .عامل/ عضو منتظم، عضو نصري :ويتم على مرحلتني عن طريق التكليف مبهام بسيطة: التنظيم )٤

 ومن صـور التجنيـد      .د بالتهديد واإلكراه فقد ينقلب العميل على الضابط اجملند        والبد أن حنذر اجملن   
 عند النساء أو الشباب وقد مهرت املخابرات الروسية يف هذا اجملال عـن              سواًءاستغالل النواحي العاطفية    

 .طريق اختيار نساء مجيالت للعمل سكرتريات أو اختيار شباب يتصفون باجلمال
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 سطرق جتنيد اجلواسي

من خالل املواقـع    فهي عني طبيعية لنا تزودنا باملعلومات املطلوبة        : املنظمات املؤيدة لنا يف اخلارج     )١
 اخلرباء، املراكز الثقافيـة يف      ..والزراعية والتبشريية اليت تعمل من ضمنها كالبعثات الطبية والعلمية        

 .اخلارج
ود يف العامل حيث وجـدوا ويف أي         فاليه ،حيث وجد هؤالء فهم عيون لنا     : أنصار العقيدة واملبدأ   )٢

 حىت إن اليهـود ال يرغبـون يف       .موقع هم جواسيس للحركة اليهودية وكذلك الشيعة اإليرانيون       
جتنيد اجلواسيس من نفس تنظيمهم الشيوعي يف اخلارج إمنا يعتمدون على األنصـار واملؤيـدين               

 .لصعوبة كشفهم
من إمنا  االستفادة منهم رغم اختالفهم معنا يف املبدأ        ميكن  ): املعارضة(الناقمون على الدولة املعادية      )٣

 .قبيل املصلحة املشتركة
مثل بقايا أصدقاء االحتالل الفرنسي يف سوريا ولبنان        : األصدقاء القدامى املقيمون يف البلد املعادي      )٤

 .فهؤالء ميكن اعتبارهم مصادر معلومات للفرنسيني
 .واسيسوهي مركز طبيعي للتجسس وجتنيد اجل: السفارات )٥
 .اهلندسية واإلنشائية والصناعية: الشركات األجنبية )٦
 أي بذل أموال طائلة مغرية جتعل الالهثني وراء املال والذين ال ضـمري              :بالترغيب باملال أو اجلنس    )٧

، كذلك اإلغراء باجلنس    أحياناًهلم يتجاوبون مع التجنيد، وقد تكون احلاجة والفاقة سببه يف ذلك            
 .١الطريقة مشهورة لدى اجلاسوسية العامليةلالهثني وراءه وهذه 

مث اختيار نقطة ضعف يف شخص ما للدخول عليه منـها وإجبـاره علـى     : بالترغيب أو التهديد   )٨
التجسس لصاحل جهة ما، كأن تقوم جهة استخبارية باحلصول على صور ووثائق أو ما شـاهبها                

                                           
. لكرامـة  اإلغراء باجلنس أسلوب مقيت معروف من أساليب املخابرات األجنبية، وال وجود هلذا االسلوب يف املخابرات االسالمية فديننا دين الطهـر وا                      1

وهو قد ذكر يف بداية     . وينبغي التنبيه هنا إىل أن الكاتب يذكر أساليب التجنيد املستخدمة من قبل املخابرات بشكل عام دون اإلشارة إىل ما جيوز وما ال جيوز                      
 . املوضوع فينبغي التنبه هلذا أثناء قراءتك هلذا١٦الكتاب أخالقيات األمن يف االسالم ص
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ية وهتدده بنشرها إذا مل يستجب      تدين إنساناً ذا منصب هام بتهمة تزوير أو سرقة أو فضائح جنس           
 .اعتقاهلم أو قتلهم: كذلك التهديد بالضغط على أهله أو زوجته أو أقاربه .هلا أو يتعاون معها

أول من استخدم النساء يف التجسس هي املخـابرات الربيطانيـة،           : استخدام النساء يف التجسس    )٩
 وختضع  .هداف هامة بالنسبة هلا   حيث جندت العاهرات يف احلانات وبيوت الدعارة اليت يقصدها أ         

 دورات يتعلمن فيها أساليب فاجرة ماجنة إلغراء اهلـدف والضـغط عليـه              إىلهؤالء العاهرات   
للحصول على املعلومات بسهولة ويسر، وقد استخدم كوهني جتنيد النسـاء واسـتخدامهن يف              

الفنـادق   كمـا تسـتخدم خادمـات        .احلصول على املعلومات من املسؤولني السوريني آنذاك      
 وضاربات اآللة الكاتبة يف الدوائر الرمسية والسفارات والبنـوك          مصففات الشعر ووالسكرتريات  

حيث حيصلن على أدق املعلومات، وكم من جواسيس مت جتنيدهم نتيجة وقوعهم يف شباك احلب               
 .جلاسوسات عاهرات

ت اإلسرائيلية تقوم   كشفت دراسة خاصة أجرهتا الصحف األجنبية أن االستخبارا       : جتنيد األشبال  )١٠
 سنة وتلحقهم مبراكز خاصة تابعـة هلـا         ١٥ إىل ١٣بعملية خطف ألوالد تتراوح أعمارهم بني       

مهمتها تنمية دوافـع االحنـراف لـدى هـذه          ) اخلرباء(تشرف عليها جمموعات من النفسانيني      
سن مبكرة   شرب اخلمر واإلدمان على اجلنس يف        إىلاجملموعات وأمهها االحنراف اخللقي فتدفعهم      

يكونوا جواسيس هلا   لوتشجعهم على الشذوذ مث تدفعهم بعد ذلك لالخنراط يف صفوف الفدائيني            
 يف مراكـز    ارة كشف هذه العناصر وأعيد تأهيله     داخل الثورة، ولقد استطاعت أجهزة أمن الثو      

 .صالح وأحلقت بقواعد االنطالق بعد شفائها وحتسنها ومنهم من استشهد يف املعاركلال

 

 يار اجلاسوساخت

 إن لكل جاسـوس     .إن لكل مهمة جتسس جاسوس معني بصفات معينة تتناسب مع املهمة املوكلة له            
 يناسبه يتحرك يف إطاره وإذا جتاوزه سقط خاسراً وخسر الذين حيركونه، وهنا تربز براعـة الـذين                  دوراً

 .جيندون العمالء وحيركوهنم
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لذي نريد أن نتجسس عليه أو أن يكون غريباً عنـه            من نفس اجملتمع ا    أصالًواجلاسوس إما أن يكون     
 ومـن الصـفات الالزمـة       . مهمته حوعندئذ يتوجب علينا أن نراعي يف اختياره صفات أشد دقة لنجا          

 :للجاسوس

 .حبيث ال يرتبك يف املواقف الصعبة واحلرجة بل يتصرف بربود أعصاب وهدوء: رباطة اجلأش )١
سبة ويتصرف التصرف احلكيم دون تلكؤ عند أي موقف         حبيث جييب اإلجابة املنا   : سرعة البديهة  )٢

 .يفرض عليه
 إذا كانـت املهمـة أعقـد        خصوصاً للجاسوس من مستوى جيد للذكاء       البد: مستوى الذكاء  )٣

 وقد كانت املخابرات اإلسرائيلية جتند من جيشـها الضـباط املتفـوقني واألذكيـاء               .وأصعب
 .كجواسيس يف اخلارج

 أحيانـاً اجلاسوس يتعرض ملواقف كثرية صعبة وخطرة فهو حيمل          ف جداًفهي ضرورية   : الشجاعة )٤
 .وثائق سرية وأجهزة اتصال ويتعرض للمرور على حاجز أو تفتيش طارئ

أن يكون ذا ميل اجتماعي ولديه القدرة على التعامل مع الناس والتكيف مع اجملتمع الذي سيعيش                 )٥
 .فيه مبرونة

 )...اللون، املالمح العامة(لذي يتغلغل فيه أن يكون شكله وصفاته متالئمة مع اجملتمع ا )٦
أن تكون لديه نقطة ضعف أو ثغره تستطيع الدخول منها إليه لتجنيده وجعله يتعامل معنا بصدق                 )٧

حب املال، مسلك أخالقي وفضائح جنسية، فقر شديد، حقد شديد على الدولة            (وإخالص مثل   
 .) اخل...املراد التجسس عليها

خة، أو أن نقوم بزرعه بالغاية اليت نريدها وبالعمل الذي سـيقوم بـه،              أن تكون لديه قناعة راس     )٨
كأن نشـعره بأننـا     (وميكن إشعاره بأنه قوي عندما يشعر بقوة الذين حيركونه والذين هم وراءه             

 .)ميكننا ختليصه إذا وقع يف األسر
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 تدريب اجلاسوس

يتها بالتـدريب   م من تن  البد، و ال شك بأن املؤهالت الشخصية املوجودة يف العميل وحدها ال تكفي          
 تدريبات جيدة ومستمرة، وفحوص هنائية الختبار قدرتـه علـى           إىلواملمارسة، ولذلك خيضع اجلاسوس     

 : ويتم تدريب العميل على ما يلي.التجسس وأهليته لذلك

يتم إدخاله غرفة فيها أدوات مبعثرة خمتلفـة،        : مثالًاستنباط املعلومات من حادث أو مشهد رآه         )١
األشخاص الذين كانوا فيها ومواصفاهتم، الفترة اليت       (لب منه عند دراسته لتحليل جو الغرفة        ويط

وعليه أن يستنتج كل ذلك من خالل ما يراه من آثارهم يف الغرفة مثل عدد               ) ..جلسوها، ثقافتهم 
 )...الكراسي، أعقاب السجائر، نوع اجملالت املوجودة، األحذية

 ما يفرض علـى املـدربني فـيلم         غالباًتمارين إثارة لألعصاب، إذ     متارين الذاكرة، وهي أكثر ال     )٢
سينمائي وتوقف الكامريا فجأة ليطلب منهم ذكر عدد من التفصيالت الدقيقة املتعلقة بآخر مشهد              

أذكر عشرة أشياء كانت موضوعة على الطاولـة        : منه، وقد يوجه املدرب إليهم أسئلة حمددة مثل       
 املشهد ما قبل األخري، وتستخدم هذه التمارين بغية مساعدة العميل            يسار املمثل يف   إىلاملوجودة  

 . من عمله املقبلهاماًاجلديد على تذكر الصور والوثائق واخلرائط اليت تشكل جزًء 
كما يدرب على حفظ املعلومات املعروضة عليه بسرعة مثل حفظ أرقام السيارات الـيت تسـري                 )٣

ا املميزة واألشخاص الذين يركبوهنا ومثل سرعة التقاطه        بسرعة معينة مع نوعها ولوهنا ومواصفاهت     
 لويزرقم هاتف يقوم بتدويره رجل آخر دون أن ينظر إليه، بل عليه أن يستنتج الرقم من نغمة الت                 

 .وزمنه
 ما يكلف يف املراحـل      وغالباً ،ري ودون لفت انتباه اآلخرين إليه     بشكل س : يف متابعة األشخاص   )٤

ء احملترفني الذي حياول تضليله، فيما يقوم شخص آخر مبراقبـة تصـرفاته             األوىل بتتبع أحد العمال   
 .وردود فعله أثناء الوضعيات املختلفة اليت مير هبا

 .التخلص من املتابعة )٥
أو مـا يـدعى     ) استشفاف األمور (كشف وتوقع شخصية املتكلم من خالل كالمه دون رؤيته           )٦

 .باحلاسة السادسة
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مثل الربد الشديد واجلوع والعطش واألضواء الساطعة واألصوات        : حتمل املشاق والظروف القاسية    )٧
 إلجباره  جراءاتاملزعجة ألنه قد يتعرض لظروف مشاهبة هلا، فقد يعتقل وتستخدم ضده هذه اإل            

 .على االعتراف
الثقة بالنفس وحتمل املسؤولية يف الظروف الصعبة ليتغلب عليها وعلى املستجدات والطوارئ مثل              )٨

 . غريب دون مالانقطاعه يف بلد
استعمال األجهزة واألدوات اليت تلزمه يف أداء مهمته، وطرق محلها وإخفائها وهتريبـها وطـرق                )٩

هناك جهاز يستعمله اليهود ويعمل على األشعة السينية يكشـف املـواد            (كشفها من قبل العدو     
حمفوظة يف  احملمولة، وجهاز الكشف عن الديناميت أو اجللينيت إذ يتجسس لبخارمها ولو كانت             

 :ومن األجهزة اليت تلزمه يف مهمته) علب
 .أجهزة االتصاالت الالسلكية أو عملية التسريع والتشفري والالسلكي وصيانة األجهزة 
 أو  لـيالً  ، عن بعد أو قرب    ،أجهزة التصوير املختلفة من كامريات تصوير كبرية أو صغرية         

 .وغريها) ويبالفوتوك( وحتميض األفالم وأجهزة نسخ الوثائق ،هناراً
 .أجهزة التسجيل الصوتية وإصالحها 
 .أجهزة التنصت املختلفة 
 .البوصلة واخلارطة واستخدامهما يف التوجيه ومعرفة االجتاهات 

 .التمويه الشخصي ومتويه املراسالت واألدوات احملمولة وسائر أنواع التمويه )١٠
 .مواطن أخرى تتطلب ذلكاحلديث املقنن عند اللزوم، والثرثرة واالسترسال يف احلديث يف  )١١
معرفة العادات والتقاليد االجتماعية والدين واللغة واللهجة واألمور اليت يهتم هبا اجملتمع كاملباريات            )١٢

 يف ذلك،   كبرياً ولقد جنح الروس جناحاً      .ابه ذلك من األمور   شوالسباقات واألندية املشهورة وما     
 مماثل للجو الذي سيتحرك فيه ومن أجل        فمن أجل التجسس يف أمريكا يتم تدريب العميل يف جو         

على حبر البلطيق وخصصت بكاملها لتكون نسخة طبق        ) أمريكا املصغرة (ذلك أنشئت ما تسمى     
األصل عن الواليات املتحدة، ويقوم املتواجدون فيها مبمارسة نفس العادات والتقاليد ملكان كـل              

ندما يدخل اجلاسوس مكان اإلقامـة       وباختصار ع  . يف تناول وجبات الطعام واللهجات     سواًءبلد  
 .املصغر ينسى أنه سوفييت
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الكتابة باحلرب السري وفن كتابة األرقام، واستخدام الشفرة يف املراسالت واالتصاالت واستخدام             )١٣
 صورة حبجـم رأس الـدبوس ويسـهل         إىلامليكروفيلم أو امليكرودوت الذي تتحول فيه الوثيقة        

 .ع الربيدإخفاؤها يف ثنية رسالة أو حتت طاب
 .تزوير الوثائق اليت حيتاج إليها )١٤
 .أساليب خطف احلقائب بسرعة وفتح الرقمية منها وتبديل احلقائب )١٥
اجلودو، والكراتيه، والتايكوندو، اشتباك قريب، ختليص أسـلحة،        : تدريبات لياقة عالية وقوة مثل     )١٦

 .ساعة/ كم٧٠ أو ٦٠ سيارة أخرى حىت سرعة إىل األرض أو إىلالقفز من السيارات 
 .استخدام األسلحة الفردية بشكل جيد والرمي الدقيق )١٧
 .استخدام املتفجرات وحساباهتا وقوانينها )١٨
 وبعد االنتـهاء    . اخل ..معرفة بعض األمور األخرى اليت تتعلق مبهمته، عسكرية، سياسية، اقتصادية          )١٩

لـف   عليهـا يك    وبنـاءً  .من التدريب جتري فحوص للتأكد من إتقان التدريب وتعطى عالمات         
 .اجلاسوس مبهمة تتناسب معه

 

 :وجيب أن يعتاد اجلاسوس على األمور التالية

 .إتالف األوراق والوثائق بالطرق املناسبة وبسرعة )١
 .جتنب احلركات امللفتة للنظر )٢
 .جتنب الكالم االنفعايل واحلماس )٣
 .جتنب السؤال املباشر عما يريد )٤
 . حبكمة عند اللزومعدم تقدمي االسم إال حني الطلب والتخلص من اإلجابة )٥
 أو متويه أجهزته اليت يعمل هبا وعدم ترك أو نسيان أي أثر هلا بعد مغادرته مكان العمل ولو                   اخفاء )٦

 .كان مستعجالً
 .أن يقنع نفسه أن إنسان طبيعي وغري مكشوف أو مشبوه )٧
 .جتنب اخلمر والنساء )٨
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 .)احلاسة السادسة(تنمية حس االستشفاف  )٩
 .العيش يف ظروف قاسية )١٠
 .تاريخ حياته وقصتها املزيفة حبيث يرويها وكأهنا حقيقيةحفظ  )١١
بكل هدوء ورباطة جأش، ولعل محلـة       ) مثل تشابه األمساء  (اعتياده على مواجهة املواقف احلرجة       )١٢

 .تسهل له ذلك)  اخل...جواز سفر، رخصة قيادة، هوية(لعدة وثائق متكاملة تثبت شخصيته 

 

 مالحظات يف التعامل مع العميل

، وال مانع من حصوله على معلومـات  أوالًعميل مبهمة معينة وحياسب عليها وينشغل هبا يكلف ال  )١
 .أخرى تصل إليه أو يصل إليها خارج مهمته وال تتعارض معها

يتعرف اجلاسوس على مهمته بالتفصيل وحسب موضوعها فإن كانت عسكرية ميكن شرح املهمة              )٢
انت سياسية يعطى دراسة شاملة للشخصـيات        وإن ك  ...واالستعانة باألشكال اجملسمة أو الصور    

 .واألحزاب السياسية اليت سيعمل ضمنها وعالقتها مع بعضها وهكذا
كوعده بالسعي لتخليصـه إذا وقـع      (جيب إشعار العميل بأنه قوي من قوة من يعمل معه وجينده             )٣

 .)باألسر
انت الظروف   بلد واحد جيب عدم تعريفهم على بعضهم مهما ك         إىل أكثر من عميل     إرساللدى   )٤

 .إمنا ميكن أن يكون هناك رئيس للشبكة يتصل بكل عميل بشكل انفرادي
يف حال وجود عمالء من عدة فروع يف بلد واحد ومشاهدهتم لبعضهم أثناء تأديتـهم اخلدمـة                  )٥

 مـن   مراقباًمن احملتمل أن يكون أحدهم      يفضل عدم االلتقاء وتبادل التحية كي ال ختفق املهمة، ف         
 مراقبة اآلخرين الذين سلموا أو وقفوا مـع العميـل           إىلذلك البلد وهذا يؤدي     قبل استخبارات   

 .املراقب
 .توثيق الصلة بني العميل والذي حيركه ومتتني الروابط الشخصية لالستمرار واإلخالص يف العمل )٦
 بقائها بعيدة   ألن يفضل عدم اصطحابه لزوجته مهما كانت األسباب         عندما يكون العميل متزوجاً    )٧

  . عن مهمتهشيئاًلنجاح املهمة، وال جيوز أن تعرف زوجته ضمن أ
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يطلب من العميل حتديد مكان أو أمكنة دائمة لتواجده لالتصال به إذا دعت احلاجة، مع وجـود                  )٨
 ملقهى، مطعم، حديقة، ويف زمن       عاماً كلمة سر للتعارف، ويفضل أن يكون املكان الدائم مكاناً        

  .يومياًحمدد 
يف بلد واحد وجتمع املعلومات الواردة منهم وتطابق ملعرفة الـذي يقـوم             يوضع أكثر من عميل      )٩

 .)طريقة املخابرات الربيطانية(بواجبه بشكل متقن من الذي ال يقوم بذلك 
 عميـل   إىل الصطياده أو حماولة حتويله      إذا حاول العدو جتنيد أحد جواسيسنا فعلينا أن نضع فخاً          )١٠

بالتعاون معه هبدف معرفة مزيد من املعلومات اليت يريد         ) ظاهرياً(مزدوج وذلك بقبول جاسوسنا     
 .العدو مجعها وأدواته وأساليبه يف التجنيد

دراسة البيئة اليت يعمل هبا من قبل اجلاسوس وتغلغله يف املرافق واخلدمات والسعي لتجنيد عمـالء                 )١١
 .جدد وترشيح أمسائهم ملسئوليه

 

 )تجنيدمن أجل ال(الروس واألجانب معلومات عن ماليني 

 أن لكل خمابرات يف العامل أرشيف حيوي ملفات عن األشخاص املشبوهني ومرتكيب             عاملياًمن املعروف   
ومجيع موظفي هذه املخابرات ووزارة الدفاع بكاملها، للرجوع إليها يف حال ارتكـاب              أعمال التجسس 

 .أعمال التجسس من جديد

ف أي دوله من بقية الدول بدليل موسكو املركزي أما لدى املخابرات السوفيتية فال ميكن مقارنة أرشي     
 هذا الدليل   .الذي يعترب قمة يف حفظ املعلومات عن املاليني قبل إدخال الكمبيوترات والعقول اإللكترونية            

 هي عمر املخابرات السوفيتية نفسها والذي حيوي على ملفات تتضمن           البالغ من العمر حوايل ستني عاماً     
 وقد يستعجب الكثريون حىت من أبناء األقطـار         .ن الروس واألجانب على السواء    معلومات عن املاليني م   

 ملفاًالعربية إذا عرفوا أن أمسائهم واردة يف دليل خمابرات موسكو، وأن لكل شخص يوجد امسه يف الدليل                  
 والذي يكون على معرفة      حكومياً  مركزاً حيوي على أوصاف مفصلة لطباع ووظيفة كل من شغل سابقاً         

 ضئيلة مبعلومات سرية رمسية أو أن يكون قد عمل يف حقل األسلحة وصـناعتها أو إحـدى املهـن                    ولو
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 على املعلومات عن    أيضاً وحيوي هذا امللف     .االطالع على معلومات هامة    السرية اليت ينتج عن العمل هبا     
 األشـخاص   األشخاص الذين قد اتصلوا يف وقت من األوقات بأشخاص ينتمون للمخابرات السوفيتية أو            

 . االحتاد السوفييتإىلالذين جلس معهم أحد العمالء الشيوعيني يعربون عن ميوهلم 

تتبع املخابرات السوفيتية النظرية القائلة بإمكانية انتقاء األشخاص الصاحلني للعمل التجسسي والعمل            
ذات لذلك تؤكـد    بنجاح يف أي بلد شريطة أن تكون لديهم كل املعلومات املتعلقة هبؤالء األشخاص بال             

 عمالئها باخلارج لدى طلب املوافقة على جتنيد أي         إىلاملخابرات السوفيتية يف كل األوامر الصادرة عنها        
شخص جيب احلصول على التفاصيل الكاملة عن حياة الشخص، وللحصول على صورة كاملة عن حياة               

ع وتسجل ما يقال حوله من      كل شخص يراد جتنيده فأن موسكو ال تكتفي بالوقائع فحسب بل أهنا جتم            
 األمساء واأللقاب وحمل وتاريخ الوالدة والعائلة واألقارب والسكن والوظيفة وحيوي           إىلاآلخرين باإلضافة   

للرسائل الشخصية مع تسجيالت للمكاملات اهلاتفية وحىت التقارير عن مالحقة          ) فوتوستات (صوراًالدليل  
اء األساتذة ورفاق الدراسة وأمسـاء األقـارب البعيـدين          أي إنسان وعالوة على ذلك ليشمل الدليل أمس       

واألصدقاء والزمالء من غري جنس وكذلك أمساء املطاعم واملقاهي والنوادي اليت يزورها الرفاق خـالل               
 ما تستعمل بنجاح املعلومات املوجودة يف الدليل املركزي من أجل جتنيد خمربين أو غريهم               وكثرياًعطلهم  

 االحتاد السوفييت لقضاء عطل أو لـبعض األعمـال          إىلقضايا عديدة ألشخاص أتوا     من العمالء، وهناك    
فوجدوا أنفسهم يتعاملون مع املخابرات السوفيتية ولو ملرة واحدة وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مهددين               

 .بالنتائج والفضائح بواسطة ما عليهم من معلومات ووثائق يف دليل املخابرات السوفيتية

 كهذه رغم إطالع املخابرات الكندية على الوثيقة        ى املخابرات الغربية أن تصدق أموراً     من الصعب عل  
 ):غوزنكو(التالية حني اعتقاهلم اجلاسوس السوفييت 

أنه يتوجـب   ) أوتاوا(تطلب اإلدارة الثانية يف املخابرات السوفيتية من أعضاء الشبكة اجلاسوسية يف            ”
 كل موظفي احلكومة وضباط اجليش أو غريهم ممن تتعاملون          أن يكون هناك دقة شخصية يف احلديث مع       

معهم وذلك يف خمتلف املواضيع ابتداًء من حياة العميل اخلاصة مع عماله وحياته اليومية كمـا يتخللـها                  
 “. معارفهم اجلدد ملعرفة كل شيء عنهمإىلبعض األسئلة يوجهها العمالء 
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ليات الدليل وللمحافظة على دليل مركزي يعطـي        ومنذ إدخال الكمبيوتر والعقل اإللكتروين يف عم      
 :أحدث املعلومات فأن إدارة املخابرات تطلب من اجلميع تزويدها بالتفاصيل اآلتية

مفتشي املخابرات توضيح النقاط اآلتيـة      ويطلب من اجلميع سفارات ورؤساء فروع وعمالء مقيمني         
 :لدى االتفاق مع أي شخص جديد للتعامل معه

 .عمله السابقوضعه احلايل و )١
 .)وأين  اخل...اجليش، الطريان، البحرية(إمكانية بقائه يف اخلدمة  ) أ 
 ؟ه  وهل حيب عمله وينوي البقاء ب ؟دمةمنذ مىت وهو يف اخل )ب 
 . اخل...عالقاته مع رؤسائه املباشرين، الثقة، االهتمام، )ج 

 . حياته اخلاصةعنتدقيق بعض النواحي  )٢
 .السن، األقارب، الوضع العائلي ) أ 
 ؟  وما هي املرحلة اليت وصل إليها قبل الوظيفةثقافته )ب 
 ؟ اختصاصه الرئيسي، معلوماته الفنية اخلاصة )ج 
 ؟ آراؤه السياسية، احلزب الذي هو عضو فيه ) د 
  .آراؤه بامللكية إذا كانت البالد اليت ينتمي إليها ملكية ونفس الطلب بالنسبة لباقي األنظمة ) ه 
أو ) تأسيس مكتـب جتـاري     (مثالًي لعائلته   وضعه املادي، ميله حنو تأمني الضمان املاد       ) و 

 منها أو شراء مرتل أو التخلص من دفع اإلجيار ومـا            احلصول على سيارة إذا كان حمروماً     
 ؟ هي األمور اليت تقف يف وجهه

 ؟ االحتاد السوفييت وسياستهيف رأيه  )ز 
 .)يف صداقته مع أمريكا أو بريطانيا (مثالًبلده  زدهار اجيد أين )ح 

 : اإلجيابية منها والسلبيةصفاته الشخصية )٣
 ؟  عاديمإدمان أميوله للمشروبات الروحية ب ) أ 
 ؟  النساء كصديق أم أنه رجل عائلةإىلميله  )ب 
  ؟هل يهوى األشياء احلسنة أم أنه يفضل االنزواء واهلدوء )ج 
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 ؟ هل تسيطر زوجته عليه وعلى أعماله بالتايل، أم له االستقالل التام يف اختاذ القرارات ) د 
 .ماعي بصورة عامةحميطه االجت ) ه 
 .وصف موجز لكل شخص يعرفه مهما كان شأنه ) و 

 من أجل جتنيد العمالء وهي تظهـر اهتمـامهم          هذه األسئلة وضعها خرباء الدليل املركزي خصيصاً      
الدقيق بالتفاصيل ونقاط الضعف يف الشخص الستغالهلا إذا ما اقتضى األمر وعندما جتمع هذه املعلومات               

ة للمخابرات السوفيتية لتحفظ يف الدليل املركزي وبالتايل يتم مجع مـواد الـدليل               اإلدارة العام  إىلترسل  
 كلـف  : تطلب اإلدارة العامة معلومات إضافية للضرورة إليها فمثال     وأحياناًن مجيع أحناء العامل      م املركزي

ن األشخاص  فالدميري بتروف مسؤول املخابرات يف السفارة السوفيتية يف أستراليا بتسجيل نقاط الضعف ع            
 عقائدهم الدينية والعالقات اخلارجية وعـن       إىلالذين ميكنهم احلصول على معلومات حكومية باإلضافة        

وما هي تصرفاهتم حتت تأثري الكحول، ومن املعروف أن مجيع          ) شذوذ جنسي (عالقاهتم الزوجية أم لديهم     
مجيع أحناء العامل املعروفني منهم     اجلواسيس والعمالء وغريهم من أعضاء شبكات اجلاسوسية السوفيتية يف          

 العمالء املقيمني وغريهم قد تسلموا تفاصيل       ألنوغري املعروفني قد جندوا للعمل يف املخابرات السوفيتية         
 .من الدليل املركزي عن هؤالء وبعدها تلقوا األوامر باالتصال هبم وجتنيدهم يف حلقاهتم اجلاسوسية

ين احنازوا أو ألقي القبض عليهم وصرحوا عن الدليل املركزي بأنه  ومن العمالء املوظفني السوفييت الذ    
حقيقة ثابتة وأهنم قد زودوا املسؤولني مبعلومات كثرية عنهم وعن أسرهم وأصدقائهم قبـل التحـاقهم                

 :بالعمل لصاحل املخابرات السوفيتية ومنهم

 .ايغور غوزنكو، كاتب الشيفرة يف السفارة السوفيتية يف أوتاوا )١
 .ري بتروف، مسؤول املخابرات يف السفارة السوفيتية يف كانربافالدمي )٢
  .نيكوالي خوخلوف، عميل خاص لدى املخابرات السوفيتية )٣
 .الكسندر خازنا شايف، من موظفي السفارة السوفيتية يف روما )٤
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وغريهم من موظفي املخابرات السوفيتية يف بلدان العامل احلر كما يسمونه والـذين جلـاؤا للغـرب                 
وا النقاب عن تفاصيل عديدة عن اجلاسوسية السوفيتية وخاصة الدليل املركزي وقد أكدوا أهنـم               وكشف

 .أعطوا الدليل مستندات صحيحة عن حياهتم بصورة عامة

وميكن معرفة حجم استيعاب الدليل املركزي يف موسكو وضخامته من عمل مائتني ومخسني موظف              
ن معظم املوظفني فيه من النساء املثقفـات اللـوايت ميكنـهن             وأ كي يدخلوا املعلومات اليت تصلهم تباعاً     

 .التصرف هبذه املعلومات دون أن يستلزم ذلك مترمجني إضافيني

أما طريقة وصول املعلومات املطلوبة للدليل املركزي فتتضح لنا عندما نعرف أنه بطبيعة احلال تصـل                
همات عدة رفاق مسافرون يوثق هبم مـن        معظم هذه املعلومات عن طريق احلزب الشيوعي ويقوم هبذه امل         

 .الكادر املستتر للمخابرات السوفيتية

 بالدليل املركزي قبل التدقيق هبا مرتني حيث يقوم هبذا التـدقيق  ولكن هذه املعلومات ال تصنف رأساً 
 :عمالء وخمربون عديدون حسب الطريقة اآلتية

  .منها ومطابقتها عمالء آخرين للتأكد إىلتعاد هذه املعلومات من موسكو  )١
 عمالء عديدين جيهـل كـل       إىلشراف السفارة فأهنا تعطى     إعندما تكون املعلومات قد أخذت ب      )٢

منهم هوية اآلخر ويعمل باستقالل تام وعند مقارنة التقارير وبعد التثبت من أهنا مطابقة للواقع أو                
 .أهنا حتوي تفاصيل مشاهبة
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 التشغيل
 

 :تعريف

 باألوراق املوقعة أو تصوير أو تسجيل صويت        سواًء حصول االرتباط الكامل     وتبدأ مرحلة التشغيل بعد   
 :ويتم مراعاة ما يلي

 .شراف إخضاعاً تاماًإخضاعه لإل )١
  .يستحسن أن يكون القائم بالتشغيل غري القائم بالتجنيد )٢
 .يستحسن التحري عن العميل بني حني وآخر )٣
 .يتم إجراء اختبارات تفيد باستمرار القدرة والثقة )٤

 

 املواصفات اليت تترتب على القائم بعملية التشغيل

ضـبط  (قوي الشخصية، وليس القوي بالصرعة وإمنا القوي الذي ميلك نفسه عنـد الغضـب                )١
 .)االنفعاالت

 .)حتليل الشخصية(أن يكون على دراية بعلم النفس ليدرس سلوك األفراد  )٢
قد ترقى من خالل السلم اهلرمـي       أن يكون   (أن يكون على خربة وممارسة يف جمال العمل األمين           )٣

 .)وليس قفزاً
  .مثالً والقدرة على حل مشاكله املتعلقة بالعمل كالشيفرة جيداً اهتماماًاالهتمام مبشاكل العميل  )٤
  .أن ال يبخل على العميل بالشكر واملديح )٥
 .)التحقيق الودي(أن يكون لديك قدرة باالستجواب الودي  )٦
 .لعميلأن حتصل عالقة قوية بينك وبني ا )٧
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 األمن الوقائي   إجراءات دائماً هاجسه الوحيد هو األمن وان يتخذ        دائماًأن يكون القائم بالتشغيل      )٨
 .على األفراد بالتحديد

 :أن تالحظ دوافع العميل واالهتمام بالعميل من حيث )٩
 .)نقطة ضعف(البحث عن وسيلة سيطرة  ) أ 
 .التحري وجتديد وسيلة السيطرة )ب 
  .طرة هي دافعه للعمل بل العمل أهمأن ال تشعره بأن وسيلة السي )ج 

 

 مناسبات الختبار اجملند يف عملية التشغيل

 .عند تأخري تلبية املهمات )١
  .عند انضمام فرد جديد للشبكة )٢
  .عند إهناء خدمة أحد أفراد الشبكة )٣
  .عند حدوث أي تغيري يف مظهر وسلوك الفرد )٤
  .عند حدوث نشاط غري متوقع )٥

 

 وسائل اختبار اجملند

 .اجملند مظروف النقود أكثر من مرةتسليم  )١
 .طلب معرفة معلومات معروفة لدينا )٢
  .طلب معرفة معلومات عن أقرب صديق أو قريب له )٣
 .)من درجة سري ودون ذلك(إتاحة الفرصة له للعبث بأوراق العمل  )٤
  .مراقبته أثناء القيام بعمل سري )٥
 . بالتبليغ أم البصوت غري معروف ملالحظة التزامه) اتصال تلفوين( خطاب إرسال )٦
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 . واملشروبات فيهاتاختبار ملعرفة تأثري املنشطات واملخدر )٧

 

 مشاكل التشغيل 

 :تصارع الشخصية بني العميل والقائم بالتشغيل وينشأ ذلك من )١
 .فارق السن ) أ 
 .خربة امليدان )ب 
  .سطحية تفكري القائم بالتشغيل )ج 
  .عقائدية العميل ) د 

  .ن املبالغة فيها م يستوجب التحري عنها خوفاً:مشاكل عائلية )٢
  .جلماعة اتقلل من قيمة الشخصية إما الفرد أو: مشاكل عاطفية وجنسية )٣
 .مشاكل فقدان الدوافع )٤
  .استغالل التدريب لصاحله )٥
 إمكانية أن يقوم العميل بدراسة شخصية القائم بالتشغيل وأن تنتهي بالسـيطرة             إىلجيب االنتباه    )٦

 .العكسية
  . اجلنون مما يتطلب إجازةإىل هذيان األعصاب وتوترها وقد تؤدي )٧
 .استغالل املوارد املتاحة بطرق غري شرعية )٨
  .اجلاسوسية، دخول اجلاسوسية على الطاقم بالتشغيل أو اجملند وتقدمي معلومات مغرضة )٩
 . األمنإجراءاتالتراخي يف  )١٠
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 :مالحظات عامة

 عمل غري شرعي يعرضـه      جهة غري دولته  لصاحل  األخذ بعني االعتبار إنسانية العميل، وأنه يعمل         )١
  .للخطر واملعاناة النفسية

  .الوفاء بالوعود وأمهيتها )٢
  .تنشيط الدوافع من فترة ألخرى )٣
 .العمل باستمرار على إجياد حد أدىن من الثقة املتبادلة )٤

 

 إهناء خدمة العميل

 :يتم ذلك عند توفر أحد األسباب التالية

 .عند كثرة تكرار األخطاء األمنية )١
  . العمل بسبب املرض أو تغيري طبيعة العملعند العجز عن )٢
  .عند انتهاء املهمة اجملند هلا )٣
  .عند طلب العميل لذلك )٤

 

 مالحظات حول تشغيل العمالء

املعرفة على قدر احلاجة، وذلك أن الذي على رأس العملية السرية أكثر من الذين دونه وهذا أمر                  
 .طبيعي متليه طبيعة املوقف والوظيفة

ق وتفاصيل بعض العمليات السـرية      لذكي بعد جتربة وخربه يستطيع أن يعرف حقائ       لكن العميل ا  
 وحدات صغرية كل منها منفرد      إىل هبا، ولتاليف هذه املشكلة يقسم النشاط        ن مل يكن مشتركاً   إو

 ولكـن   .ن كل ذراع ال تعرف ما تفعله الذراع األخـرى         إ وتشبه ذلك باألخطبوط ف    .عن اآلخر 
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 عن الطعام والثانية     هذه األذرع إال أن أحد أذرع األخطبوط تتحرك حبثاً         العقل هو الذي يدير كل    
 . عن املعلوماتتتحرك حبثاً

 بأنه حمل ثقته ويقنعـه بأمهيـة         العميلَ  أن يشعر الضابطُ   البدالعالقة بني ضابط القضية والعميل،       
ن إامـل باملـادة، و    ون القضية قضية تع   العمل ونبله، وأمهية دور العميل يف إجناز العمل قبل أن تك          

كانت املادة أساسية ولكنها ليست كل شيء، والعالقة بني ضابط القضية والعميل هي دعامة كل               
 مـن   البدالعمليات السرية لذلك جيب أن يكون أساس العالقة الصدق ويضاف إليها االحترام، و            

ـ               د إال حبسـب    الوفاء بكل الوعود اليت قطعها الضابط على نفسه للعميل لذلك جيب عليه أال يع
أعطوا األجري أجره قبل     (: أما فيما يتعلق باألجر فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول           .صالحيته

 .)أن جيف عرقه
التسلح باملعرفة، حيث جيب على الضابط أن يستغل كل معلومة يف السيطرة على العميل وبـدون        

اتصاالت املنظمة بالعميل كلها تتم     هذه املعرفة ال ميكنه أن يقدر سري العمل يف االجتاه الصحيح و           
 أما عمليات التـآمر     .عن طريق الضابط املسؤول عن العميل، وهذا سهل يف العمليات اجلاسوسية          

عـالم ضـابط   إ مـن  البد فتحقيق ذلك صعب، ولكن والتخريب والعمليات السياسية والنفسية   
 .الجتاه الصحيحالقضية بكل اتصال جتريه املنظمة بالعميل حىت يقدر سري العمل يف ا

أمهية االتصال بالعميل، البد من االتصال بني ضابط القضية والعميل وقد يكون ذلك اللقـاء يف                 
 واحدة للعميل وحيـدد لـه موعـد         إرسالسينما أم مسرح حيث يقوم الضابط بشراء التذاكر و        

 متحـف أو  الدخول ويغري املوعد مره قبله ومره بعده وقد يكون اللقاء داخل األوتوبيس أو داخل      
 االتصال بواسطة وسطاء آخرون مهمتهم فقط تيسري االتصال الشفهي بـني            إىل وقد يلجأ    .شقة

 .مسؤول القضية والعميل
 ذلك له دوره يف السيطرة على العميل حيث         ألنالبد للضابط أن يعرف دافع العميل واحتياجاته         

 من األعمال والذي يساعده على      أنه يستطيع أن حيقق التوافق بني دوافع العميل وبني ما يكلف به           
ذلك دراسة تاريخ العميل وماضي حياته واجتاهاته يف احلياة والبيئة اليت نشـأ فيهـا والظـروف                 

 وهذه املعلومات عن العميل تساعد الضابط       .العاطفية أو املعيشية اليت يعيشها هلا أمهيتها القصوى       
 ختطيط وتنفيذ العملية، ودوافـع      ليس فقط يف السيطرة على العميل فحسب بل تساعده على يف          
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العميل ليست هامة يف إنشاء العالقة بينه وبني الضابط واالحتفاظ هبا فقط بل تلعب دورهـا يف                 
  .استكمال أو إهناء العالقة مع العميل

كتسـاب ثقـة     أن تتم عملية إهناء عمل العميل بطريقة عادلة وذلك ال          البدإهناء عمل العميل، و    
 أن املشاكسة بني ضابط القضية والعميل من أسوأ ما يواجه العالقـات             إىل باهنتالعمالء، وجيب اال  

 .البشرية يف تنظيم العمل السري
 من  البدميل، و ومسؤولية التخلص من العميل بعدالة وهدوء تقع على منظمة اجلاسوسية وليس الع            

 .هبا يكفل له حياة كرمية وهذه تقدر بقدرها حسب املهمة اليت قام اتسوية وضعه مب
 وهو الذي يعمل ملهمتني مضادتني، وجيب احلذر من هذا النوع مـن             :التعامل مع العميل املزدوج    

عقد مشاكل اجلاسوسية ألنه يتطلب السري      أاألصلي ومعرفة ذلك يعترب من      العمالء ومعرفة اجتاهه    
 يف  على املعلومات واليقظة املستمرة من ضابط القضية مع القدرة يف نفس الوقت علـى التعمـق               

 .النظر ويف التفاصيل
وهو يعمل بعدة أشكال منها، أن يقبض عليه عمالء العدو أو قد يسلم نفسه ألنه عثر على صديقة              

أو زوجة ويريد البقاء معها أو ألنه وجد احلياة يف بلد آخر أكثر متعة أو غضب عليه رؤسـائه أو                    
 السجن بضع سـنني،     خاف على نفسه لسبب من األسباب فهو يفضل العمل على أن يقضي يف            

 إعطائه بيانات وتوجيهات يستطيع اجلانب اآلخر أن يعرف         إىلواهلدف من ذلك أن يعمد اخلصم       
 اخلصم، وطريقته يف احلصول على البيانـات، وقـد تسـتطيع مقاومـة     همنها ماذا يريد أن يعرف  

يعمـل  اجلاسوسية عن طريق هذا العميل جتنيد عمالء آخرين يستطيعون عن طريقهم معرفة مـن              
 .على أرضهم من العمالء

وهناك عميل مزدوج أكثر أمهية وقيمة وهو الشخص الذي يتظاهر يف العمل معهم وتستمر هـذه                
  .اللعبة حىت يبدأ اخلصم يشك يف عميلهم أو حىت يتعب العميل فتنتهي اللعبة
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 التفتيش السري
 

 :تعريف

وثائق أو مواد تستخدم يف النشـاط        (هو إحدى طرق مجع املعلومات واهلدف منه احلصول على أدلة         
 .ويتم مبرحلتني) السري تؤكد أو تنفي قيام اهلدف بنشاط سري

 .بعد عملية مجع املعلومات األولية على اهلدف وذلك للحصول على األدلة )١
يتم بشكل دوري كإجراء وقائي عند االشتباه حباالت معينه أو على األشخاص العاملني يف مراكز                )٢

 .حساسة

 

 ت التفتيش السريمستلزما

كتابة اخلطة، وتشمل حتديد وقت بدء وانتهاء العملية والطاقم القائم هبا والساتر بالنسبة للمكـان                )١
 .والزمان مع حتديد الساتر املناسب لكل منهم والتزود باألوراق الثبوتية املؤيدة للساتر

  .حتديد طاقم اإلنذار األول )٢
  .حتديد طاقم اإلنذار الثاين )٣
 .القائمني بالعملية ومسؤوليات كل منهمحتديد مهمة  )٤
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 طاقم التفتيش

 :يتكون من

  .خمتص بفتح األقفال واألبواب )١
  .مصور وفين باألدوات واألجهزة )٢
  .مصدر نور إضايف )٣
 .زجاجات صغرية فارغة كي يوضع فيها عينة من املواد املوجودة أثناء التفتيش )٤
  .أكياس صغرية فارغة لوضع األشياء فيها )٥
  .قدام وقفازات لأليدي لعدم ترك البصمات ولعدم إصدار األصواتخفافات لأل )٦
  .كمية قصاصات ورق صغرية )٧

 

 تعليمات التفتيش السري

لعدم أشعار من باخلارج بأن هناك عملية تفتيش يف الـداخل           ) ن وجدت إ(إسدال الستائر   : أوالً 
 .رؤية متبادلة)  اخلارجإىليعين مراقبة من الداخل (
  .لويات التفتيشحتديد أو: ثانياً 
  .السوائل واملساحيق لتحليلها يف املختربكل ة من عينأخذ : ثالثاً 
  .كشف الوسائل اليت قد يلجأ إليها اهلدف لكشف عملية التفتيش وحتاشيها: رابعاً 
 .تصوير مجيع الوثائق املوجودة: خامساً 
  . مكانهإىلإعادة كل شيء : سادساً 
  .ي أداة من أدوات املرتل مهما كانتعدم استخدام أو استعمال أ: سابعاً 
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 التفتيش السري) كشف(اختبارات 

 .)بالسنتيميتر(وضع كرسي معني يف مكان ما بالغرفة حبيث حيدد مكانه  )١
 .وضع فيلم يف مكان مغلق مع التأكد من انه صاحل أم ال )٢
ـ ،استعمال البودرة ورشها على األرض لرؤية وجود أثار أقدام يف املكـان أم ال      )٣ ها علـى   أو رش

 .الطاولة
  .وضع نقطة زئبق يف مكان ما حبيث تقع عند حتريك هذا اجلزء )٤
 .)تسجيل أوتوماتيكي(التسجيل بواسطة جهاز تسجيل يعمل عند إصدار احلركة أو الكالم  )٥
 وميكن االستعاضة   .قلم رصاص اخلفيف على الباب وعند فتحه يكسر العمود        ) سن(وضع مسود    )٦

  .باب حبيث عند فتحه يصدر أصوات عاليةبالياف املكرونة أو تشريك ال
 .وضع قلم الرصاص بشكل عمودي داخل درج وعند فتحه يقع القلم داخل الدرج )٧
فتح الستائر ووضع دبوسني متقابلني يف الستائر حبيث عند إغالق الستائر سيبتعد أحد الدبوسـني                )٨

  .قليال عن اآلخر
 .سرش بعض الغبار على املكتب حيث يظهر األثر عند اللم )٩
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 املراقبة
 

 :تعريف

هي عملية احلصول على معلومات عن طريق املالحظة واملتابعة هلدف معني يف زمن حمدد أثناء حركة                
 .اهلدف أو سكونه والتطورات اليت تطرأ عليه أثناء ذلك

 

 اهلدف من املراقبة

 .تأكيد أو نفي أي خرب وارد )١
 .ألفراداحلصول على معلومات جديدة وهي مرحلة من مراحل أمن ا )٢
 .إلقاء القبض على أشخاص متلبسني )٣
  .احلصول على وثائق ومستندات تنفي أو تؤكد األخبار )٤
  .الكشف عن اجلرائم قبل وبعد حدوثها )٥
  .خدمة العمليات اخلاصة مثل اخلطف أو القتل )٦
  .مقاومة التجسس )٧
 .مقاومة احلرب النفسية واإلشاعات مبعرفة القائمني عليها )٨
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 أنواع املراقبة

 يث الزمن من ح )١
 .مراقبة دائمة ) أ 
 .مراقبة مؤقتة )ب 

 من حيث األسلوب  )٢
  .مراقبة عينية، بواسطة األشخاص ) أ 
  .اخل....مراقبة فنية، بواسطة الكامريات التلفزيونية )ب 
 .فنية وعينية )ج 

  .واملراقبة قد تكون سرية أو مكشوفة، كما أهنا تكون ثابتة ومتحركة
  . سواتر ثابتةوتستعمل ألهداف ثابتة وحتت: املراقبة الثابتة )١
 إىلويقصد هبا مراقبة هدف متحرك لفترة زمنية حمدده ويقسـم           : املراقبة املتحركة  )٢

 :قسمني
 .راقبة راجلةم ) أ 
  .مراقبة آلية متحركة )ب 

 

 املراقبة الراجلة: أوالً

 :ويشترط توفر ما يلي يف طاقم املراقبة

  .عدم وجود عالمات مميزه )١
  .تناسب أفراد الطاقم مع املنطقة املراقبة )٢
  .توافق الطاقم مع بعضه )٣
  .االتزان واالنسجام يف اللباس مع املنطقة )٤
  .الدراية الكاملة باملنطقة )٥
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 .شدة املالحظة وسرعة البديهة )٦
 .اللياقة البدنية )٧
 .الصرب والتمتع باجلرأة والشجاعة )٨

 

 التخطيط لعملية املراقبة

 :وضع خطة التنفيذ وتشمل العناصر التالية: أوالً

 .تاريخ وضع اخلطة )١
  .حتديد السواتر املستخدمة )٢
  .األشخاص املنفذين )٣
 .األجهزة الفنية املستخدمة )٤
 .تاريخ وقت بدء وانتهاء عملية املراقبة )٥
  .حتديد مكان التقاط اهلدف )٦

 .التعرف على املشبوه وذلك بالداللة عليه بواسطة شخص يعرفه أو توفر صوره له أو وصفه بالكامل: ثانياً

 :مة، يزود طاقم املراقبة مبا يلياملعدات املستخد: ثالثاً

 :اإلشارات السرية املتفق عليها وتشمل

  .اهلدف يتحرك مييناً 
  .اهلدف يتحرك يساراً 
  .اهلدف توقف 
  .اهلدف ركب السيارة 
  .اهلدف فُِقد 
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  .اهلدف أنكشف 
  .اهلدف دخل مكان له بابان 
 .اهلدف خرج 

قدر ما تكون رؤية اإلشارات املتفق عليها ممكنـة         وتكون املسافة بني املراقبني بقدر ما يرى اهلدف وب        
 .وواضحة

 

 أمثلة على اإلشارات يف عملية املراقبة

  .خلع أو لبس النظارات 
 .)يف املراقبة الليلية(إشعال سيجارة  
  .تناول املنديل من اجليب واالستنثار 
  .ربط احلذاء 
  .إخراج مسبحة أو ميدالية من جيبه 
  .وضع اليدين يف اجليب 
 .)يف اجلو احلار( اجلاكيت أو الفانيال وتعليقها على الكتف أو محلها باليد خلع 
 . اخل..إغالق أزرار اجلاكيت أو سحاب اجلاكيت أو فتحها 

 

 الشروط الواجب توفرها يف اإلشارات

  .أن تكون واضحة وسهلة ومرئية )١
  . وجود اتصال بيت أفراد الطاقمإىلأن ال تشري  )٢
  . الناسأن ال تثري شبهة اهلدف أو )٣
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 يف الساعة يف الليـل،      نظرأ فال أخلع املعطف يف جو بارد، وال         هناراً أو   ليالًأن تتناسب مع الوقت      )٤
  .بيضاء عن رأسك يف الليل) قبعة(ولكن أشعل سيجارة أو أخلع طاقية 

جيب أن ال تكون اإلشارة متجانسة أو مشاهبة ألخرى، كان تكون اإلشارة األوىل أن أدخل يدي                 )٥
  .واإلشارة الثانية أن أخرجها من جييبيف جييب 

 

 التقنية املتبعة يف عملية املراقبة

 :مالحظات

املراقبة بواسطة شخصني تعترب أقل تقنية من مراقبة بثالثة أشخاص، وطاقم املراقبة املكـون مـن                 )١
 يف أغلب املهام، ويعترب الطاقم املكون من ثالثـة أشـخاص            فاشالًشخص واحد عادة ما يكون      

 .)مثالياً(
 .يضع اإلشارة ضابط أمن القضية )٢

 

 )املرحلية(طرق كشف املراقبة الراجلة 

أساليب كشف املراقبة الراجلة كثرية وليست حمدودة وإمنا تعتمد على الزمان واملكان والقدرة علـى               
 :األفكار

  .أن يقوم اهلدف برمي قطعة ورق على األرض وينتظر من يلتقطها )١
  . اللتقاطها لريى الذي خلفهأن يرمي اهلدف قطعة نقود وينحين )٢
 .دف ويتوقف فجأة على زاوية الطريقأن يسرع اهل )٣

 . خطورة هذه احلركات وأن تكون طبيعية وغري ملفتة للنظرإىلمع االنتباه 
أو اسـتخدام واجهـات احملـالت       ) من يسري خلفه  ( لريى من يدخله      مسدوداً طريقاًأن يدخل    )٤

  .الزجاجية ملراقبة من يقف أو يسري وراءه
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 .) نقطة البدءإىلالعودة (أن يعود اهلدف يف نفس الطريق فجأة  )٥
  .أن يقطع اهلدف الطريق خالل الضوء األمحر )٦
  .أن يصعد اهلدف حافلة أو مصعد ويرتل منه فور حتركه )٧
  . منطقة مكشوفة وقليلة املشاةإىلأن يصل اهلدف  )٨
دها عدة مـرات ليقـوم      ف اهلدف أحد األشخاص على شرفة يف أحد الطرق ومير من عن           قأن يو  )٩

  . أم المراقباًالرجل الذي على الشرفة مبالحظة ما إذا كان اهلدف 

 

 أساسية للمراقبة) احتياطات(تعليمات 

 : على املراقب جتنب ما يلي )١
  .القيام حبركات غري طبيعية تلفت إليه األنظار ) أ 
  .التنكر بطريقة مسرحية أو مكشوفة )ب 
  .التحديق يف عيين املشبوه )ج 
  .بالرباءة أكثر من الالزمالتظاهر  ) د 
  .الدخول يف طريق مسدود مما قد يعرضه لكمائن ) ه 

  .عندما تقتصر املهمة على أحد األزقة يستحسن السري يف طرف الرصيف خشية التعرض هلجوم )٢
  .عمل معاينة مسبقة )٣
  .إجراء بعض التغيريات يف اللباس والشكل أثناء املراقبة )٤
 مـن   قريبـاً  أن يكون    إىلملقاهي واستخدام املصاعد الضطراره      من احلذر عند املراقبة يف ا      مزيداً )٥

  .اهلدف
  . اليت تثبت شخصيته وختوله التجول يف املنطقة واألوراق الثبوتيةوجوب محل كافة املستندات )٦
  . األمن املضاد أثناء قيامه باملهمةجراءاتجتنب القيام بأي عمل يثري أو يعرض املراقب إل )٧
  . من الفئات الصغرية من النقود وقطعاًفياًكا قدراًأن حيمل اهلدف  )٨
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 عدة أقسام حبيث ميكن متابعة      إىل ميكن تقسيم الطريق     يومياًإذا كان املشبوه يسلك نفس الطريق        )٩
 . األقسام الباقية إذا فلت يف أحد األقسام، وكل قسم له شخص يراقبهإىلمراقبة اهلدف 

 

 )السيارات(املراقبة املتحركة اآللية : ثانياً

 : يشترط ما يلي بنجاحإلمتام عملية املراقبة بالسياراتو

أن تكون السيارة جيدة ومن نوع عادي على أن تكون قوهتا موازية لقوة سيارة اهلدف وأن تكون                 )١
 .خالية من أرقام سهلة احلفظ

 .)غري مميزة البتة(أن ال حتوي السيارة أي زوائد أو عاكس للنور  )٢
دها من حيث الوقود واملاء وكل ما يلزم قبل البدء وأن يكـون              مع تفق  جيداًأن يكون الضوء فيها      )٣

 .السائق ماهراً
 .تعطيل النور الداخلي حىت ال يضيء عند فتح األبواب )٤
 . للطوارئصغري حتسباًالنوع اليفضل أن يكون يف السيارة جهاز اتصال من  )٥
 .)ليالًإن أمكن ذلك لتمييزها (وضع أي شيء عاكس على سيارة اهلدف  )٦
  .لنموذجي للطاقم هو أربعة مع السائق، ويفضل أن تكون السيارة بأربعة أبوابالعدد ا )٧

 

 املراقبة بواسطة سيارة واحدة

 :تتبع التعليمات التالية

تبقى سيارة املراقبة على مسافة حتددها كثافة السري وإمكانية الرؤيا حبيث تسمح مبراقبة اهلـدف                )١
  .وحتركاته

  .يترجل أحد أفراد الطاقم ملراقبته) شبوهتوقفت سيارة امل(إذا ترجل اهلدف  )٢
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  .عند األكواع ميكن ترجل أحد أفراد الطاقم ملراقبته )٣
 راجلة مـع بقـاء      إىل يرتل طاقم املراقبة وتتحول املراقبة        وسار ماشياً  إذا ترك اهلدف سيارته هنائياً     )٤

 .السائق يف السيارة

 

 املراقبة بواسطة سيارتني

  .بة بشخصنيميكن استخدام نفس طريق املراق )١
ميكن تعديل هذه الطريقة حبيث تسري إحدى السيارتني يف طريق مواٍز لسيارة اهلدف على أن تتلقى             )٢

  .التعليمات من السيارة األوىل

 

 طرق اختبارات كشف املراقبة

  .أن يسري اهلدف بسرعة ويتوقف فجأة )١
  .أن يدخل يف طريق فرعي ويتوقف فجأة )٢
  .أن يسري اهلدف بعكس السري )٣
  .يقوم بالدوران حول مستديرةأن  )٤
 .)S(أن يسري بشكل حرف  )٥
  .أن يقوم بالدوران يف مربع مباين )٦
 .أن يدخل يف طريق مسدود )٧
  .أن يقف ويرجع للخلف بالسيارة )٨
  .فوراًالدخول يف موقف السيارات مث اخلروج  )٩
 .أن يلقي بشيء مع مالحظة من يلتقطه )١٠
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 مالحظات عامة حول املراقبة ككل

 . ما أسهل أن هترب من املراقبة وما أصعب أن تقوم بعملية املراقبة:القاعدة تقول

  .ت واألفراد مع التركيز على األفرادآتتناول املراقبة املنش )١
  .تعتمد املراقبة على املنطق السليم وسرعة البديهة القائمة على التدريب )٢
  .مسبقاً هلا  على املراقبة وممارساًمدرباًعلى الطاقم أن يكون  )٣
  . باستخدام بعض األجهزة اليت قد تلزم املراقبةأن يكوم ملماً) طاقم املراقبة(ملراقبني على ا )٤
  .االهتمام بالثقافة للمراقب إذ تتعلق أمهية النجاح بالعمل على توسيع الثقافة وزيادهتا )٥
 .املالحظة، الربط، االستنتاج) املثلث الذهيب(مراعاة نظرية  )٦
طاقم املراقبة مكون من ثالثة، كل أخ يراقب اهلدف ملسافة          : تايلوميكن أن تتم املراقبة بالشكل ال      )٧

 .معينة ويسلمه لآلخر حىت هناية مكان وصول اهلدف

 

 التملص من املطاردة يف املدن

 :مقدمه

 . أو عمالء العـدو    ضادة املطاردة يف احلرب السرية من قبل السلطة أو العصابات امل          إىليتعرض اجملاهد   
 مواقع مهمة واستراتيجية أو اعتقال أو اغتيال اجملاهـد، أو حتديـد شـبكة               واهلدف منها كشف أماكن   

 .اخل....االتصاالت اليت تربط اخلاليا التنظيمية للمجاهدين

 

 عموميات

خيتلف أسلوب التملص من املطاردة باختالف شرعية املطاردين وقدرهتم على استخدام حقهـم              )١
 .، أو عدم متتعهم بذلك احلقعدليةكضابطة 
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 أسلوب املطاردة والتملص باختالف املستوى التقين والتنظيمي للمطاردين، فكلما ارتفعت           خيتلف )٢
  .أدوات الرصد والالسلكي دقة ونسبة كانت نسبة جناح التملص أكرب

أول مبادئ التملص هو معرفة املدينة اليت هبا اجملاهد، مداخلها وخمارجهـا، الشـوارع واألزقـة                 )٣
  .سموحة واملمنوعة واملقاهي ونقاط الضياعوتقاطعاهتا واجتاهات السري امل

نقاط الضياع للمجاهد الراكب هي املساحات اليت تكثر فيها الشوارع املتالقية واألزقة امللتوية اليت               )٤
  .يكثر فيها الزحام وتصعب فيها الرؤية كمواقف السيارات ذات املدخلني حتت األرض

 الكبرية ذات املداخل املتعددة ودور السـينما        نقاط الضياع بالنسبة للمجاهد الراجل هي احملالت       )٥
 اخل .....والبنايات ذات املداخل املتعددة أو املصاعد املتعددة وحمطات القطارات واملسابح

 :يتم التملص من املطاردة بثالث مراحل )٦
 من القيام به ملعرفة املدينة وحتديد نقاط الضياع،         البداالستطالع، وهو عمل مسبق طويل       ) أ 

 .لعمل بصورة دائمةويتم هذا ا
 )إجراء اختبارات كشف املراقبة أو املطاردة( التأكد من وجود مطاردة  )ب 
أسهل بالشكل العادي، لباس عادي مألوف يف شارع ما ويسري          ويكون التملص    التملص   )ج 

 كذلك تنطبق على اجملاهد الراكب إذا كانت        .بشكل عادي غري ملفت لألنظار وغري مميز      
 مـن    وتزداد صعوبة الـتملص    .راز مألوف ولوحات اعتيادية   سيارته بلون عادي ومن ط    

 . إذا كان اهلدف متميزاً بشكٍل أو لباٍس أو طراٍزاملطاردة
يتوخى اجملاهد عدم حصر نفسه يف مكان مسدود إذا كان املطاردون ميلكون السلطة الشرعية ألنه                )٧

 .بوسعهم يف هذه احلالة استخدام صفتهم الرمسية يف اعتقاله

 

 لص اجملاهد الراجلمراحل مت

  .استطالع املدينة وحتديد نقاط الضياع وقد حتدثنا عنها يف فقرة العموميات: املرحلة األوىل 
التحقق من وجود املطاردة، وقد تكلمنا عنها يف أسـاليب واختبـارات كشـف              : املرحلة الثانية  

 .املراقبة، وال بأس من إعادة سرد بعض األساليب
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أة أمام إحدى واجهات احملالت التجارية والتظاهر بالفرجـة علـى           السري بسرعة مث التوقف فج     )١
املعروضات مث االلتفات فجأة حنو املطارد أو االكتفاء مبراقبة انعكاس صورة املطارد على زجـاج               

 .الواجهة
  . مقهى واجللوس مقابل مرآة تكشف دخول املطارد، أو مقابل املدخل ملراقبتهإىلالدخول  )٢
 عن السلم املقابل    فوراًي، الصعود على سلم متحرك يف حمل ما والرتول          التصرف بشكل غري منطق    )٣

  رصيف إىلدون دخول صالة املبيعات أو مصعد أو اجتياز الشارع أكثر من مره من رصيف 
  .التوقف والتظاهر بربط احلذاء مع النظر بشكل غري ملحوظ حنو املشتبه به )٤
 حلظة االلتقاط لالستدارة والنظر بشكل غـري        إلقاء شيء على األرض والتقاطه مع االستفادة من        )٥

ملحوظ حنو الشخص املشتبه به مع احتمال وجود مطارد على الرصيف نفسه أو على الرصـيف                
 مطارد آخـر    إىلمن مطارد   ) اهلدف(املقابل أو على الرصيفني، واالنتباه إلمكانية تسليم اجملاهد         

 .حني يتم كشف املراقب األول
 . األمام وإىل اخللف يف آن واحدإىلصة ذات املرآة اليت ميكن منها الرؤية استخدام النظارات اخلا )٦
السري باجتاه ما مث اجتياز الطريق وأخذ واسطة مواصالت متجهة باالجتاه املعاكس للتحقق من أن                )٧

 .املطارد يقوم بالعمل نفسه أم ال
 األمـر   .اخل...وحيتوخى اجملاهد عدم ارتكاب خطأ قانوين، خمالفة سري، محل سالح بشكل مفض            )٨

  .الذي يزيد من صعوبة متلصه من مطاردين شرعيني كانوا أم غري شرعيني
ال يف احلاالت القصوى بيد أن      إمن املطاردة وال ينبغي استخدامه      العنف هو أسوأ أساليب التملص       )٩

ن  يف عمليات املطاردة وخاصة إذا كان املطاردون شرعيني وكـا          هذا ال يعين استبعاد العنف هنائياً     
 . ال ينبغي وقوعه بيد السلطة، أو استخدم املطاردين القوة يف املطاردةهاماً شخصاًاجملاهد 

 ويؤمنونيف حالة قيام اخلصم مبطاردة أكثر من جماهد، يعمل اجملاهدون على اختيار أهم األشخاص   )١٠
متلصه مع تعريض اآلخرين للمطاردة كطعم جيتذب املطاردين ويشتت أنظارهم وتنطبـق هـذه              

  . يكون مع اجملموعة وثائق سرية هامة، إذ يؤمن متلص هذه الوثائق مع حاملهاماقاعدة حينال
 أكثر من جمموعة ملطـاردة شـخص أو جمموعـة            وتنظيمياً تقنياً يستخدم اخلصم إذا كان متفوقاً     )١١

ويكون املطاردون راكبون وراجلون ويتصلون فيما بينهم بأجهزة السلكي ومع أجهـزة األمـن              
 .الثابتة



 

 ٤٩٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

ب أن ال يقوم اجملاهد بأي تصرف يستشف منه املطاردون بأنه قد الحظ أنه معرض للمطـاردة   جي )١٢
 أن املطاردين يشددون مراقبتهم إذا الحظوا بأن اجملاهد قـد الحـظ             إىلويرجع السبب يف ذلك     

  . زيادة صعوبة التملصإىلوجودهم األمر الذي يؤدي 
ن يتصرف يف حياته اليومية على هذا األسـاس حـىت            وأ دائماً اًعلى اجملاهد أن يعترب نفسه مطارد      )١٣

 مـرض  إىل مع احلياة اليومية شريطة أن ال ينقلب احلذر القتايل   وطبيعياً يصبح احلذر القتايل غريزياً   
، ويفسر كل ظاهرة على أهنا موجهة        ومراقباً  أو شرطياً  الشك الذي يرى يف كل إنسان جاسوساً      

 واملهم يف العملية إجياد التوازن      ،، واهلوس أخطر من اإلمهال    ضده، فاحلذر القتايل خيتلف عن اهلوس     
  .بني احلذر واملهمة دون أن يطغى أحدمها على اآلخر

من مظاهر احلذر القتايل، مراقبة الشارع من النافذة قبل اخلروج من املرتل وعدم اجللوس يف املقهى                 )١٤
 على الطريق يف نقاط الضياع       أي مكان بشكل مباشر وإجياد حمطات      إىلأو الشارع وعدم الذهاب     
 .واستخدام نقطة أو أكثر

األجهزة املتقدمة منهم أشخاص    هناك رأي خاطئ يقول بأن رجال الشرطة السرية أو املطاردين يف             )١٥
  . مظهر عادي يرتدون ألبسة متباينة، أعمال صيانة، كناسني، خدم مطاعم، رجال أعمالذوو

 يف املطاردة، األمر الذي يبعد الشبهة ويظلل اجملاهـد          تستخدم األجهزة املتقدمة النساء واألطفال     )١٦
 .ويعطيه إحساساً باالطمئنان يوقعه يف النهاية يف الفخ
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  السريخفاءالتمويه واال
 

 خفاءهي التدابري اخلاصة اليت يتخذها األفراد لالختفاء عن رصد العدو دون أن يعطل هذا اال              : التمويه
 . ويعرقل املهمة السرية ال يعترب متويهاًخفاءن كل تدبري يؤمن االإ لذا ف،)ةالقتالي( املهمة السرية أو التمويه

 .هو االندماج مع الطبيعة   ووهو يعتمد على مبدأ واحد      ) أمن وقائي  ( سلبياً  دفاعياً سالحاًيعترب التمويه   
ليـة  ومهما كانت نسبة التمويه فإنه مهم للفرد ويـوفر عم         ) % ١٠٠ (اخفاء حالة   إىلوقد يصل التمويه    
 .رصد العدو له

 

 شروط التمويه الناجح

  .االختفاء عن املراقبة األرضية )١
 .)التصوير(االختفاء عن املراقبة اجلوية  )٢
 .االختفاء عن أجهزة الرصد اليت تكشف احلرارة والرائحة وصوت األقدام أو سالسل اآلليات )٣
  .بعيداً أو يباًقر مهما كان العدو هناراً أو ليالًأن يتم يف كل ظروف املهمة السرية  )٤
  . لدى رجال األمن أو يصبح غريزياًأن يكون مستمراً )٥
  .أن يتم بإبداع وابتكار مستمرين )٦

 

 كيفية التمويه

ألواهنا، قدرهتا على عكس األشعة، حجم الظالل املنتشرة فيها، تضاريسها،          (دراسة األرض احمليطة     )١
 .)إمكانية انطباع اآلثار عليها
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 .مها العدو يف رصدهحتديد األجهزة اليت يستخد )٢
دراسة نوع التمويه املطلوب حسب بعد العدو وقربه، كلما ابتعدنا عن العدو قلت نسبة التمويـه                 )٣

 .وأمهيته
رصد العدو، اللون، الشكل، اللمعـان، الظـل،      (حتديد طبيعة اهلدف نفسه والعوامل اليت تكشفه         )٤

 .)اإللكتروينف للرصد شاليت تك(رارة، الرائحة، احلركة القرائن الدالة، احل
  . أكرب حد ممكنإىل هذه العوامل حىت يتم اندماج اهلدف مع الطبيعة اخفاء )٥
  .إدامة التمويه باستمرار وحماولة حتسينه مع الزمن )٦

 

 متويه األفراد

 :ويتطلب ما يلي

 لون ألبسة املقاتل بارتداء ألبسة تتناسب مع األلوان السائدة يف الطبيعة فالصفراء للصـحراء               اخفاء )١
ربقشة للصخرية أو املزروعة والبيضاء للثلوج والسوداء يف الليل الداكن مع دهن الوجه واليدين              وامل

 .باللون األسود
استخدام املواد الطبيعية املتوفرة واحلشائش لتشويه اخلطوط املستقيمة اليت ترمسها معدات اجلنـدي              )٢

 .)اخل....اخلوذة، احلقيبة(
ة املعدنية عن طريق دهنها بالطني أو تغطيتها باملواد الطبيعية           ملعان السالح واملعدات العسكري    اخفاء )٣

  .املتوفرة
  . الظل عن طريق التمركز يف الظل أو جعل الظل يسقط يف مكان قائماخفاء )٤
سري يف الوحل والثلج واألرض احملروثة وذلك بالسري مع خطوط           آثار األقدام وخاصة عند امل     اخفاء )٥

  .ني قطعيت ارض خمتلفيت اللوناألرض الظليلة أو اخلط الفاصل ب
  . أكرب حد ممكنإىلختفيف صوت السري واحلفر يف الليل  )٦
  .اإلقالل من احلركة الغري جمدية )٧
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 .استخدام التدابري اخلاصة لتضليل أجهزة الرصد اإللكترونية اليت تكشف الرائحة واحلرارة واحلركة )٨

 

  السريخفاءاال

 : تعريفه

 السري أهم وسائل التصال املعلومات،      خفاءمل السري، ويعترب اال   هو إحدى أهم وسائل االتصال للع     
 : ما يليإىلوالعمود الفقري ألعمال التجسس وميكن تصنيفه 

 .)حرب أو كربون سري( بالرسائل واملعلومات خفاءاال )١
 .)نقطة التقاط ميتة( باملخابئ السرية خفاءاال )٢
 .النقل )٣

 تاماً وبواسطة النقاط التالية نضـمن       اخفاء احلاجة   ءاخفا السري ليس التمويه، بل      خفاءواملقصود باال 
 : السريخفاءاستمرارية اال

 .إمكانية اختيار الواسطة )١
 .خفاءلعملية اال) العملي(اختيار األسلوب املناسب  )٢
 : أيمتاماً متطابقة خفاءأن تكون طبيعية الواسطة قبل وبعد اال )٣

 .أن ال خيتلف اللون ) أ 
 .أن ال خيتلف الشكل )ب 
 .لوزنأن ال خيتلف ا )ج 
 .أن ال خيتلف احلجم ) د 
عدم ظهور خدوش أو فتحات أو نتوءات، وبشكل عام عدم حدوث أي تغيري يف طبيعـة                 ) ه 

 .الواسطة
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 الشروط الواجب توفرها يف املخبئ السري

 .أن يكون املكان متناسباً من حيث احلجم )١
 .سهولة إمكانية الوصول إليه من قبل صاحبه )٢
 .صعوبة الوصول إليه من قبل العدو )٣

 

 ليب هتريب املعلوماتأسا

 بالنقود واألدوات الكهربائية أو املواد البالستيكية أو        خفاءكاال) حديثة(هناك أساليب قدمية وجديدة     
باحلرب السري املتطور، كما جيب دراسة األشياء واحلاجات املمنوعة يف املطار أو اليت تثري شبهة يف املطـار       

 .ة هتريب املعلومات يف طريق املطارعن عملي) قائمة املسموح به وقائمة املمنوع(

 

  احلرب السرياخفاءعملية 

 : )بارود(إذا كان جافاً : أوالً 

 طبعاً بعد تفريغ الدواء     ،)البنية اللون (توضع داخل زجاجاهتا القامتة     وحيفظ داخل كبسوالت أدوية     
 .من الكبسولة

 : إذا كان سائالً: ثانياً 

 مغلقة الغطاء مبادة قصديرية، ويتم سحب الدواء من          يف داخل زجاجات األدوية اليت تكون      حيفظ
، بواسطة اإلبر العادية تسحب سحباً بعد       جيداً، وتنظف مبادة الكحول واملاء املقطر       جيداًالزجاجة  

 .رفع طرق القصدير رفعاً خفيفاً
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  األفالماخفاءعملية 

ضع هذه املادة اجليالتينية ومـا      لم، وهدفها حفظ مادة التصوير عليها، ن      ياملادة اجليالتينية هي مادة الف    
 وتبقى مادة التصوير لوحـدها ومـن مث         كلياًعليها من صور يف مادة الفورمالني، فتذوب مادة اجليالتني          

فقط وهبذه الطريقة يتم إخفاؤها بعد أن يصغر حجمها داخل علبـة            ) مليمترات (جداًيكون مسكها قليل    
 .مثالًكرمي للشعر 

 : مالحظة

 .هي مادة حفظ اجلثثمادة الفورمالني 

 

 الرقابة الربيدية

 :تعليمات

 .يشدد على الرقابة الربيدية يف حالة احلرب 
 .الرقابة الربيدية تفيد يف معرفة حالة اجليش املعنوية 
 . اجلواسيس التصاالهتم عن طريق الربيدإرسالاحتمال إمكانية  

 

 مشاكل الرقابة الربيدية

 .اللغات املتعددة )١
 .)الواردة والصادرة(الرسائل اإلعداد اهلائلة من  )٢
 .استخدام طرق ثالث )٣
 .احلاجة بعض األحيان آلالت دقيقة ومتطورة )٤
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 مكتب الرقابة الربيدية

 :يتألف من العناصر التاليةو

 .عدد من املوظفني يتناسب مع متوسط كميات الرسائل اليومية )١
 .مترمجون )٢
 .خبري متفجرات )٣
 .مصورون )٤

 

 طرق فتح الرسائل

 .عن طريق احلرارة )١
 .واسطة محام اليودب )٢
 .بواسطة األشعة فوق البنفسجية )٣
 .استخدام االبتكارات والوسائل الفنية والتقنية احلديثة )٤

 

 الرسائل املشبوهة

 :خاللمن ميكن مالحظة الرسائل املشبوهة 

 .مصدر الرسالة واملراكز اليت مرت هبا )١
 .تاريخ كتابة الرسالة )٢
 .عنوان الرسالة )٣
 .الطوابع وطريقة وضعها )٤
 .التغليفطريقة  )٥
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 .)املوضوع، أرقام، تاريخ(مادة الكتابة  )٦
 .)تعجب، استفهام(اإلشارات  )٧
 .)كبري، عادي، صغري(اهلامش  )٨
 .طريقة احنناء الكلمات )٩
 .مرفقات الرسالة )١٠
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 االغتياالت
 

 :تعريف

اجملموعـات  (هي أعمال عسكرية الوسيلة إال أهنا أمنية يف جوهرها، وهي من أعمـال املخـابرات                
 ال  خاصاً من توفر التنظيم الدقيق فيها وتوفر عناصر ذات إمكانيات معينة يشكلون جهازاً              والبد) اخلاصة

 .عالقة له باألمور األخرى التنظيمية لضمان عدم كشفهم

 

 حكم االغتياالت يف اإلسالم

 :أجاز اإلسالم قتل واغتيال من آذى اهللا ورسوله واملسلمني من األعداء دون خالف، ودليل ذلك

 :ولالدليل األ 

 حني انتصر رسول اهللا صـلى اهللا        .) ؟ من يل بابن األشرف    (:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
عليه وسلم يف بدر على أعدائه، بعث زيد بن حارثة، وعبد اهللا بن رواحة يبشران أهـل املدينـة                   

؟  أحق هذا : بالنصر، ويذكران هلم قتلى قريش وأسراهم، فلما مسع كعب بن األشرف بذلك قال            
 وملا تيقن من ذلك خـرج       .واهللا لئن كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها           

 مكة واجتمع برجال قريش وجعل حيرضهم على االنتقام والثأر، وكان كعب بـن              إىلمن املدينة   
 .األشرف شاعراً فأنشد القصائد يبكي هبا أصحاب القليب من قريش

وأخذ يتعرض لنساء املسلمني حىت آذاهن فقال رسـول اهللا           املدينة   إىلورجع كعب بن األشرف     
ا لك بـه يـا       أن : حممد بن مسلمة األنصاري    ل فقا  ؟  من يل بابن األشرف    :صلى اهللا عليه وسلم   
 فاجتمع يف قتله حممد بن مسلمة وأبو نائلة سلكان بن األوس، وأبو عيسـى               .رسول اهللا، أنا أقتله   
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حصنه وقتلوه مث عادوا وأخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه           إىلبن جرب، وكلهم من األوس، فذهبوا       
  .وسلم بقتل عدو اهللا

وهكذا أجاز الرسول صلى اهللا عليه وسلم بل طلب من أصحابه من يقتل ابن األشـرف، ألنـه                  
اعتربه ناقضاً للعهد بتحريضه على حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وإيذاء الرسول وتعرضه لنساء               

 .املسلمني

 :ل الثاينالدلي 

يقال سـالم بـن     أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قتل أيب رافع عبد اهللا بن أيب احلقيق، و                
ملا أصاب األوس كعب بن األشرف يف عداوته لرسول         : قال عبد اهللا بن كعب بن مالك      . قيقاحل

ذاكروا من رجـل    ، فت أبداًواهللا ال يذهبوا هبا فضال علينا       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت اخلزرج      
؟ فذكروا أبا رافع بن أيب احلقيق وهو خبيـرب، فاسـتأذنوا             لرسول اهللا يف العداوة كابن األشرف     

 وكان ذلك بعد فراغ الرسول من أمر اخلنـدق          ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قتله فأذن هلم         
 بـن عتيـك،   عبـد اهللا :  وهم  مخسة نفر  ن بين سلمة  موشأن بين قريظة، فخرج إليه من اخلزرج        
من أَْسلَم   بن أسود    يأبو قتادة احلارث بن ربقي، وخزاع     ومسعود بن سنان، وعبد اهللا بن أنيس، و       

 بين سلمة، فخرجوا وأمر عليهم الرسول عبد اهللا بن عتيك، وهنـاهم رسـول اهللا أن        حليفوهو  
سول اهللا صلى اهللا عليه     يقتلوا وليدا أو امرأة، فانطلقوا حىت إذا متكنوا منه قتلوه مث عادوا وأخربوا ر             

 .وسلم مبقتل عدو اهللا

 :الدليل الثالث 

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم عني من املشركني وهو يف سفر فجلس             : عن سلمة بن األكوع قال    
اطلبوه فاقتلوه، قال فقتلته فـنفلين      : مع أصحابه يتحدث مث انفلت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  .سلبه

هللا عليه وسلم بطلب عني املشركني وقتله ألنه آذى املسلمني بكشف مـواطن             أمر الرسول صلى ا   



 

 ٥٠٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 من يتوىل قتل أعداء اهللا ورسوله       إرسال وهذا يدل على جواز      .الضعف فيهم، وجعل لقاتله سلبه    
 .ومن يكشف أسرار وأستار املسلمني

 :الدليل الرابع 

 آذوا اهللا ورسـوله واملسـلمني،       صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أغار على بين املصطلق ألهنم           
 أسامة رضي اهللا عنه أن يغري على أبنـائهم          إىلفوافاهم وقد فروا، فعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 . مث حيرقهمصباحاً

فلما جاز قتل من ال حيل قتلهم كالرهبان والنساء إذا حصل منهم خيانة أو قتال أو كان هلم رأي                   
ل قتلهم إذا حصل منهم خيانة فاألوىل جواز قتل من جيوز قتلهم            يف احلرب فإذا جاز قتل من ال حي       

 .مع اخليانة، ومن اخليانة التربص باملسلمني وقتاهلم

من هذه األدلة يتضح أن األعداء إذا حصل منهم جتسس أو خيانة أو سب للمسلمني جاز اغتياهلم                 
 أخرى، بل وجبميع أنواع     وقتلهم بواسطة استخبارات املسلمني أو بواسطة العمالء أو بأي وسيلة         

 .احلرب

 سفيان زعيم حليـان     إىلوكذلك بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه               
من هذيل أقام بنخلة أو عرفة جيمع الناس بعد موقعة أحد ليغزوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف                  

 .ى اهللا عليه وسلم النيب صلإىلاملدينة وذهب إليه فلما خال به قتله وعاد 
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  فريق االغتيالمواصفات عناصر

 .وضوح العقيدة )١
 )جري، جبال، تسلق، قيادة سيارة، موتور سايكل(اللياقة البدنية والقتالية الفردية العالية،  )٢
 .لتعامل مع أسلحة اخلطف واالغتيالإتقان ا )٣
 .الذكاء وحضور البديهة )٤
 .احلس األمين )٥
 .النفسية اإلرهابية )٦
 .وبرود األعصابالشجاعة وهدوء  )٧
 .الفتوى الشرعية جبواز قتل الشخص املطلوب )٨

 

 تدريب عناصر الفريق

يتم اختيارهم من العناصر صعبة االنكشاف ومن الشخصيات االجتماعية ذات احلركة الدؤوبـة              )١
 .والبعيدة عن شك السلطات مث إعدادهم بربنامج خمصص هلذا اهلدف

ات سرية باستمرار بشرط أن ال يزيد عـدد اخلليـة           تدريبهم على القتال القريب يف أندية أو قاع        )٢
 وبرنامج تدريب هؤالء هو نفس برنامج تـدريب         .عن ثالثة أشخاص  ) الفريق(التدريبية الواحدة   

 التعمق يف عمل الشراك اخلداعية والتفجري عن بعد، والتـدريب علـى             اجمموعة األمن ويزاد عليه   
بالكفر وإجراء عملية القتل من قبل أفـراد        القتل بشكل عملي، وذلك خبطف أناس حمكوم عليهم         

، واملهارة يف   وطرق الرمي عليها   واإلكثار من التدريب على الرماية باملسدسات        ،جمموعة االغتيال 
استعمال السكني والسموم، وبرنامج للتدريب الرياضي وقوة التحمل، مع شرح تفصيلي ملنـاطق             

 كان  سواًء عملياًيتدرب على أساليب القتل     أن  االغتيال  الضعف يف جسم اإلنسان، والبد لفريق       
 .القتل باملسدس أو البندقية أو السكني أو الفأس أو اخلنق أو بالسم
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ديو وأفالم يف   يختصيص برنامج مطالعة يف املكتبة األمنية واجلاسوسية مع مشاهدات يف السينما والف            )٣
 سـاعة يف ميـونيخ،      ٢١م األمين وتطويره، مثل اغتيال دجيول الفاشل،        ههذا الباب لصقل حس   

 .الذئب األصفر، قصص حوادث اخلطف احلقيقية
متابعة أخبار العمليات احلقيقية اليت جتري هنا وهناك إلثارهتم من جهة، ولتوسيع األفق واملـدارك                )٤

 .من جهة أخرى
 . العاملني فيها، وإتقان مداخلها وخمارجها، ووسائل النقل فيها، املدينة،دراسة األماكن )٥
 .ى أسلحة اخلطف واالغتياالت سالفة الذكرتدريبهم عل )٦
 .يتم تدريب اجلدد حبضور عمليات بصفة مراقبني أو محاية مث يتحول فيما بعد للتنفيذ )٧

 

 : مالحظة

ال جيوز التوسع هبذا اجلهاز حىت ميكن التحكم فيه، وعلى كل حال فمن املفترض أن هذا اجلهاز قليل                  
 .صةاخلسائر فيكتفى بعدد قليل ومن نوعيات خا

 

 أفضل حاالت االغتيال

 . عن مرافقيهبعيداً ليس معه محاية، وحيداًإذا كان اهلدف  )١
 . عن مرتله أو مكتبه واحلماية ضعيفةبعيداًإذا كان اهلدف  )٢
 .إذا كان اهلدف يسري على قدميه يف الشوارع )٣
 عند خروج اهلدف أو دخوله من أحد املباين أو السيارة حيث هذه تكون من النقـاط الضـعيفة                  )٤

 .بالنسبة لرجال احلماية وبالذات إذا كانت طريقة االغتيال عن بعد
 .إذا كان حس اهلدف األمين ضعيفاً وال مييز بني التحركات العادية وغري العادية )٥
 . مكان، إلقاء حماضرة، حضور مؤمتر زيارة:، مثالًإذا كان اهلدف يعلن عن حتركاته )٦
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 . مكان حمددإىلأو سلوك طريق معينة يف الوصول عادة ونظام معني يف السفر له هلدف اإذا كان  )٧
 .إذا كان اهلدف ال يتقيد بالنظام األمين جملموعة احلماية )٨
 .إذا كان اهلدف يقوم بفتح بريده بنفسه أو يفتح األبواب بنفسه للضيوف )٩
 الطريان، واجلنـاح    ةإذا كان اهلدف أثناء تنقله وسفره يستعمل نفس األماكن مثل الفندق وشرك            )١٠

 .رتل فيهالذي ي
 .إذا كان اهلدف يقابل األشخاص دون موعد مسبق )١١
 .إذا كان اهلدف يستقبل الزوار يف جناحه اخلاص وليس يف قاعة خمصصة لذلك )١٢
 .ليالًإذا كان اهلدف يتنقل  )١٣

 

  االغتيالإىلاحلافز 

 :أسباب ثورية )١
لقائـد   العنف من أجل عزل اإىلحكومة حاكمة ويلجأون    لتغيري  حيث تتعصب مجاعات أو أفراد      

أو احلاكم وخلق قالقل وعقبات أو أزمات داخلية أمام أي تنظيم أو نظام، وعنـد اإلسـالميني                 
 .العمل على أن حيكم احلاكم باإلسالم مجلة وتفصيالً

 :أسباب اقتصادية )٢
 يف  قتصـادي االوضع  البعض االغتياالت حتدث بسبب تصور الناس أن احلاكم مسؤول عن سوء            

 .البالد
 :ة أو فكرية أسباب أيديولوجي )٣

 يعتقد املغتالون أن الضحية     مثالً ،أيديولوجية وأوحتدث هذه االغتياالت بسبب اختالفات فكرية       
 .قد ختلى عن معتقدات احلزب أو التنظيم، أو احلاكم حيكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل

 :أسباب شخصية )٤
خصـية تتملـك    شاب  سـب وهي أسباب حيركها االنتقام أو احلسد أو الكراهية أو الغضب أو أ           

 .العمليةأشخاصاً طرفاً يف 
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 :انتقام املرتزقة )٥
 وهناك فرق كبري بني الـدافع       .حيث يكون الفاعل فرداً أو أفراداً يعيشون على ربح مكافأة مؤقتة          

 يعطي أسباباً واهية وومهية لفعلته بينما يكون السبب         دائماًاحلقيقي والدافع املعلن لدى القاتل فهو       
 .احلقيقي مادياً

 اب نفسيةأسب )٦
 وجـود أنـاس     إىلوهي حالة جنون وعدم استقرار عاطفي تصيب الفاعل، لذلك جيب االنتباه            

 . عند وضع برنامج احلمايةكلياًمتخلفني عقلياً والعمل على إبعادهم 
 :تشويش عقلي وأنواع التشويش هي ) أ 

 املباالة والبعد عن الناس واهللوسـة       محالة انفصام الشخصية، وهي حالة تتميز بعد       )١
 .والشعور باالضطهاد

 .جنون العظمة أو االضطهاد )٢
حالة انطواء جنونية حيث يكون املريض مضطرباً نفسياً تصيبه حاالت عنيفـة أو              )٣

 .حاالت حزن شديد
 .فقدان القدرات العقلية بسبب الشيخوخة )٤

 :املعتوهني )ب 
 وحياول شعور بالنقص   ال وبعضهم يعاين من  ويظهر ذلك يف حالة ضياع دينية أو سياسية،         

وحياولون . خلق انطباع لديهم   أو   التعامل مع أناس ذوي مراكز عالية     التعويض عن ذلك ب   
 وأكثرهم  . لقائهم  حماولة  أناس مهمني أو   إىل بالكتابة    وهلوستهم  التعبري عن ضياعهم   أيضاً
 . هم الذين يعانون من حاالت االضطهاداًرخط

 

 تعريف االغتياالت

ردع بغرض   معاٍد هلم بغرض كف أذاه عن املسلمني، أو          هي عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معني       
 .غريه من اجملرمني
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 خصائص عملية االغتيال

 الردع )١
 املفاجأة )٢
 واهلدوء يف التنفيذ السرعة )٣
 .السرية يف إعداد اخلطة واختيار األشخاص والتدريب والتنفيذ )٤

 

 مراحلها

 خطة االغتيال

 .حتديد اهلدف )١
أهم فقرات خطـة    واالستطالع  ) إخل....بة، تفتيش سري  معاينة، مراق  ( له إجراء استطالع كافٍ   )٢

 .إخل.. . إذ به حتدد طريقة القتل واالنسحاب ولوازم العمليةاالغتيال
 . حتديد طريقة القتل )٣
 التنفيذ )٤
 .عملية االنسحاب )٥
 حركته، مواعيده الثابتة واملتحركة، حمل السكن، طريـق مسـريه،           :وتشكل،  عملية االستطالع  )٦

  هـذه  معظـم مـثالً   ط ضعفه الثابتة واملتحركة، ومراقبته مراقبة جيـدة، ف        أفكاره، نفسيته، نقا  
الشخصيات هلا عشيقات أو على صالت خمزية، أو يترددون على أمكنة ال يريدون أن يراهم أحد                

 .وهكذا) نقطة ضعف(من العموم، وخط سريهم بذلك يكون بأدىن حراسة 

ن اهلدف بل إقامة عالقة معه إن أمكن وجيب         وعملية املراقبة هي فن قائم بذاته وجيب االقتراب م        
 .اشتراك املنفذ يف االستطالع ولو يف مراحله األخرية
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 عملية التنفيذ

 :ويتم تنفيذ االغتياالت بالطرق التالية

 . بالقنص الكامت، أو بنسف قنبلة موقوتة، أو السلكية التفجري:االغتيال عن بعد: أوالً 
 .حيث يقوم املنفذ بإعدام اهلدف وبرفقته فرد أو اثنان للحماية :االغتيال الفردي املباشر: ثانياً 
 . بنصب كمني لسيارة اهلدف أو مهامجة بيته أو مقر عمله:االغتيال مبجموعة: ثالثاً 

 وعموماً .تعاىل أعلم وآمن هذه الطرق هي الطريقة األوىل مث الثانية ألهنما أقل خسارة من الثالثة واهللا               
 من  عدد منفذ ذي مواصفات خاصة وأن يكون إرهابياً موهوباً، وبعد تنفيذ            إىل فعمليات االغتيال حتتاج  

وعملية خطـف   وذلك بعد قيامه بثالث عمليات اغتيال        . يكون املنفذ خمتصاً وحمترفاً    االغتياالت الناجحة 
 .)متخصص درجة أوىل ميكن إسناد قيادة بعض اخلاليا له(

 

 وسائل االغتيال

بواسـطة  عـن كثـب      هي االغتيال    شيوعاًإذ أكثر احملاوالت    : يبةبواسطة سالح على مسافة قر     )١
 .مسدس أو سكني

كان طريقة شائعة بني القتلة، وقد أصبح مـؤخراً اسـتعمال           إن استعمال املتفجرات     :املتفجرات )٢
 .الرزم والرسائل امللغومة أسلوباً ناجحاً يف االغتياالت

حيـث  . ت كالبنادق اجملهزة مبنظار مكـرب      وهي وسيلة معروفة يف االغتياال     :أسلحة بعيدة املدى   )٣
 البندقية  إىل ويستعمل باإلضافة    .يسهل ذلك استعمال مثل هذه البنادق مبناظريها بكثرة يف الصيد         

 .وكذلك بنادق الصيد والبنادق اآللية) الصاروخ املوجه(البازوكا 
 . أو استعمال املواد الكيميائية اليت تسبب الذحبة الصدريةالسم )٤
 اهلدف وتطويقها بعملية هجـوم   الشخص مثل الكمني أو التعرض لسيارة:وم املباشرأسلوب اهلج  )٥

 .خاطفة
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 .الغازات السامة وغريهاو ، وأشعة الليزر،أسلحة أخرى ميكن استعماهلا مثل املواد املشغلة بالراديو )٦

 يصابون أثناء   وجيب مراعاة أن األفراد الذين يعيشون يف العنف ال يأهبون باألبرياء الذين قد يقتلون أو              
 أهدافهم ومن أهم أساليبهم أهنم يفتعلون حادثاً        إىلوأن القتلة يستخدمون أساليب عدة للوصول        .العملية

ليه ومن مث يتمكنـون مـن       إاحلماية  اهتمام فريق   جانبياً كحريق أو تصادم أو خصام يف الشارع لتوجيه          
ثل هذه األساليب وإمنا يوكل االهتمام بذلك  لذا جيب على فريق احلماية أال يؤخذ مب   .أهدافهم إىلالوصول  

 . أفراد آخرينإىل
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 طفعمليات اخل
 

جبار جهة معادية على تنفيذ رغبة اجملاهدين ومطالبهم نظراً ألمهية املخطوف لديها، وقـد              وتكون إل 
لحة وهـي    أو إطالق سراحه حسب املص     ومات مهمة من املخطوف قبل إعدامه     يكون للحصول على معل   

 .دقة أكثر يف االستطالع واملراقبةل، وحتتاج ل من االغتياأكثر صعوبة

 

 أنواع اخلطف

، وهو آمن أنـواع     السلطات بالعملية  سجن دون أن تشعر      إىلسري، حيث خيطف اهلدف وينقل       )١
 .اخلطف وأقلها تعرضاً للخطورة

حيث تقوم السلطة مبحاصرة املكان وجتـري       خطف علين، حيث حيتجز املختطفون هدفهم علناً،         )٢
السلطات الطاغوتية لالحتيال ومهامجة املختطفني يف هناية       تعمد  ما  وغالباً  . ملفاوضات وهو عسري  ا

 :املطاف، لذا جيب التنبه لعدة نقاط
 حـىت    املماطلـة  الرهائن واحداً تلو اآلخر يف حال     إعدام  بدء  عدم إطالة مدة االحتجاز و     ) أ 

وجيب أن  . االشتباك معها لقتل الرهائن   جادين ومستعدين    املختطفني   أن السلطات   تعرف
 .فتليب مطالبهم فيما بعد عند كل عملية اختطاف مباشرةتعرف السلطة هبذا 

كـل   إذ أهنم ينقلون     - األطفال والنساء  ك - ملوضوع اإلفراج عن بعض الرهائن       االنتباه )ب 
 .املعلومات للسلطات

فني وعددهم  املختطاستحكامات  لعنصر املفاوضات وما ميكن أن ينقل من أسرار          االنتباه  )ج 
 .وأسلحتهم

 املخطـوفني مث  إطعام  مث  منه  االنتباه للطعام املنقول هلم واشتراط أن يأكل العمال الناقلون           ) د 
 .األكل بعد كل تلك اإلجراءات
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تنفيذ املطالب، أو أهنا تدبر خطة للهجوم علـى         عدم   تنوي   ةاملماطلة دليل على أن السلط     ) ه 
 .املكان

هم وعياملخطوفني واخلاطفني   بقنابل ارجتاجية تفقد    كون  الذي قد ي  باغت  املجوم  لله االنتباه ) و 
 وكـذلك   .ملختطفني ويعتقل ا  رر الرهائن حي، مث   )املوقع (السيطرة على املكان  فيه  يتم  لزمن  

 .الغازات السامة أو املخدرة
حبيث تكون سهلة النسـف يف      ) تفخيخ(من املفيد االحتفاظ بكمية من املتفجرات تشرك         )ز 

 .ذي ال ميكن اخلاطفني من إعدام رهائنهمحال اهلجوم املباغت ال

 

 :إىل االنتباهأما يف حالة االختطاف السري فيجب 

إن  الريف   إىل مدينة أخرى أو     إىلمن مكان السجن الذي يوضع فيه املختطف، ومن األفضل نقله           أ )١
 .أمن الدولةال يكون يف متناول مراقبة أمكن كي 

 إذا قد حتتوي الفدية مرسالت السلكية ،لفدية واستالمهااحلذر الشديد أثناء االتصاالت واملطالبة با     )٢
 رسـال إحاطتها بغـالف معـدين مينـع اإل       جيب  ، لذا   م وتكشفه املختطفنيدقيقة حتدد مكان    

 .واالستقبال

 

 أمنيات عملية االغتيال

الفتوى الشرعية باغتيال الشخص املطلوب من القيادة العليا موضحاً فيها األدلة الشرعية واألسباب              )١
 .ؤدية لالغتيالامل

 .قصانميكن الزيادة أو النو .طةاخل مث يضع  املهمة بكاملها يدرسأمين أخ مسؤول )٢
ه الشخصية  تاأن تكون إمكان  والبد  اختيار األشخاص املنفذين كل حسب املهمة اليت سيقوم هبا،           )٣

 :، مع مراعاة ما يلياملهمةاص به من خزء هله للقيام جبتؤ
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 .معاً إال إذا كانا أخوين يعمالن شيئاًكل أخ ال يعلم عن مهمة أخيه  ) أ 
 .لكل جزء من املهمةحتديد نوع الساتر  )ب 
 . كان نوعهأياً املنفذين للساتر األخوةحتديد  )ج 
وضع طرق االتصال وحتديد صناديق الربيد الرئيسية والبديلة والطارئة، والتـدرب علـى              ) د 

 .تستعملأجهزة االتصال اليت سوف 
 .م الفتوى الشرعيةحتديد ميزانية العملية منذ استال )٤
 :حتديد طرق متويل املهمة وتشمل )٥

 .عملية تنفيذ السواتر ) أ 
 .عملية تنفيذ كل جزء من املهمة )ب 

 عملية  وبالذات داخل البالد أو خارجها،      سواًءحتديد األشخاص الذين سيقومون بعملية التمويل        )٦
  .إنشاء السواتر

وهـو  ) نقداً(كون معه متويله فقط     ن عملية االغتيال ي   ماملسؤول عن جزء    أفضل طرق التمويل أن      )٧
 .ميول من جينده للعمل معه

 .ك جمال للزيادة والنقصانن مهمة االغتيال على أن يكون هناحتديد مدة اإلعداد لكل جزء م )٨
 .حتديد وقت البدء يف عملية اإلعداد )٩
 .استالم انتهاء إعداد كل جزء من املهمة )١٠
 .ذ فيما إذا كان كميناً وحسب طريقة التنفيذحتديد البدء يف التنفيذ، وحتديد مدة زمن التنفي )١١
 . بشكل جيد التنفيذعلىالتدريب  )١٢
 .وضع احتمال أن العملية قد تلغى )١٣
 . إلغاء العمليةإىلوضع األسباب اليت قد تؤدي  )١٤
 .حتديد طرق الوصول للمنفذين )١٥
 .حتديد طرق االنسحاب الرئيسية والبديلة واالحتياطية )١٦
 .حاب الرئيسية والبديلةحتديد الوسيلة املستعملة يف االنس )١٧
 .استالم انتهاء تنفيذ عملية االغتيال بالنجاح أو الفشل )١٨
 .دراسة وحتليل ونقد وتوصيات لعملية تنفيذ املهمة بكاملها )١٩
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 .رفع تقرير عن تنفيذ املهمة مع الدراسة والتحليل والنقد ورفع التوصيات )٢٠
 .جزء املهمة اليت كلف هباعن كل أخ مسؤول يرفع تقرير  )٢١
ملسؤول عن العملية كلها يناقش مع كل أخ دراسة وحتليل ونقد إذا كانت الظروف تسمح               األخ ا  )٢٢

  .بذلك
 اجلهاز األمـين يف  إىلإذا كانت الظروف ال تسمح، فمسؤول العملية كلها هو الذي يرفع التقرير         )٢٣

 .التنظيم

 

 أجزاء املهمة

،  شيئاً ف عن اهلدف املطلوب   عرتال  و ةثقة مأمون أن تكون     أو اجلهة املمولة والبد    مولالشخص امل  )  ١  (اجلزء
بل تكون  . وال تكون مقسمة على مراحل    ملسؤول عن العملية،    ا لألخكلها  العملية  وتسلم ميزانية   

 ال  ومسـؤول العمليـة   .  خوفاً من حصول طارئ يعطل عملية التمويل       كلها بيد مسؤول العملية   
 .ةولمهة املاجل من هييعرف 

 .١٤٩  ص باب املعاينةانظر. الساترإنشاء عملية   تتم قبلهيمعاينة أماكن إنشاء السواتر و )  ٢  (اجلزء
 .تنفيذ السواتر املطلوبة للعملية كلها )  ٣  (اجلزء
، وحتديد املسافة    الشخص أو األشخاص    وتشمل املعاينة مكان اغتيال    .معاينة أماكن تنفيذ العملية    )  ٤  (اجلزء

 .الذخرية واملناظري قبل االستعمال   وحتديد مكان وضع السالح و    ) إذا كان االغتيال قنصاً   (للقناص  
 زاسـتخراج الزوايا  يجب أخذ    وإذا كان االغتيال باهلاون ف     .وحتديد مكان وضعها بعد االستعمال    

، تـه ذخري اخفـاء إحداثيات الرمي ومعاينة مكان الراصد، ومعاينة مكان وضع اهلاون، ومكان           
  وال يوجد مع الرامـي - ضهمايعرفان بع  وال   –والذي يقوم هبذا العمل شخصان أحدمها الراصد        

 املعلومات يف حتديد     كل  ويتم تدريب الرامي والراصد بعد مجع      .والراصد عند التنفيذ أحد غريمها    
لتنفيذ والرامي   مكان ا  إىل ويف املوعد احملدد ينقالن      .يا واإلحداثيات يف مكان مشابه    املسافة والزوا 

والبد من تـدريب    . واملوجه الزمن واملدة    التصال بينهما بعد حتديد   فقط يتم ا  ال يعرف الراصد،    
الرامي والراصد على الوصول للمكان واخلروج منه وتنفيذ العملية والطرق اليت يسلكاهنا وكـل              
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 بدقة، والتدريب يشمل كـل      ام وحتديد كل شيء هل     العملية، األعمال اليت سيقومان هبا بعد تنفيذ     
 البد هذا كل  . العملية ام من البلد اليت متت فيه      إخراجه إىل مكان التنفيذ    إىلشيء منذ بداية نقلهم     

 .همن التدريب علي
 .هامجع املعلومات عن اهلدف املطلوب التأكد من )  ٥  (اجلزء
 .٤٨٥ ص  باب املراقبةانظر .معاًجت كان فرداً أو سواًءمراقبة اهلدف املطلوب  )  ٦  (اجلزء
صغرية، أو صنع موقع امسـنيت مـع قاعـدة           للقناص مثل فتح مساحة      سواًءإعداد موقع الرماية،     )  ٧  (اجلزء

 .ته إذا مل ميكن نقل قاعد اهلاونصغرية لركبة اهلاون يرتل هباوحديدية 
وضع السالح  حتديد مكان   وهؤالء البد من     قناصة أو هاون     سواًءجمموعة نقل السالح مع ذخريته       )  ٨  (اجلزء

السـالح   يقوم باالستالم ووضـع   كون هناك شخص آخر      ي وأ واضحة،   اتموحيدد هلم بعال  هلم  
 ال يلتقي أحـدمها بـاآلخر، وإذا كـان          حىتحتديد الوقت بدقة    يف هذه احلالة البد من      مكانه، و 

 والذي يوجـه عمليـة      .فالبد من شخص آخر يقوم هبذا العمل        يسرق يشترى أو وف  السالح س 
 .الشراء املسؤول عن هذا اجلزء من العملية

لكل أجزاء املهمة، ويربط مسؤول العملية      الذي يؤمن أجهزة االتصال وحيدد شفرة االتصال        األخ   )  ٩  (اجلزء
 .كلها مبن دونه

كلف مبهمة، ومن مهام هذه     ي وهذه اجملموعة كل فرد منها       خفاءجمموعة املساعدة يف التغطية واال     ) ١٠  (اجلزء
 :اجملموعة

نقل الرامي والراصد خارج نطاق مكان التنفيذ باثنني كيلومتر خالل ثالث دقـائق مـن                •
عد مثانية دقائق من التنفيذ، ويف أقرب مكتـب سـفريات           هناية التنفيذ، ومخسة كيلومتر ب    

 يكونوا يف صالة املغادرة خـالل ربـع         قريباًملغادرة احملافظة بعشر دقائق، وإذا كان املطار        
ساعة، وإذا قبض على أحدهم يكون املسؤول األول عن العملية واملسؤول عـن املهمـة               

ن املسؤول عن العمليـة كلـها       اجلزئية خارج البلد خالل ربع ساعة، واألفضل أن يكو        
 .واملسؤول عن الرامي الراصد، يف بلد جماور

 . السالح وإزالة اآلثار بقدر اإلمكاناخفاء •
املكان ، حبيث ال يبعد     إلخفاء الرامي والراصد   شهر   واملغطى واملعد ملدة  تام  الإعداد املكان    •

 .املعد عن مكان التنفيذ للوصول إليه أكثر من مخس دقائق
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 . مكان آخرإىل لترحيل أي أخ قد ينكشف أمره االستعداد •
 عن مكـان    بعيداًوجود الرامي والراصد يف مكان آخر       أي تثبت   جمموعة إثبات الوجود     •

 .العملية
البطاقـات  إعداد  تأمني أدوات تغيري املالمح واملالبس، وإعداد وثائق السفر واجلوازات و          •

أن والبد   .إذا وضعت نقاط حراسة    يتجاوز نقاط التفتيش  حىت  الشخصية باملالمح اجلديدة    
يكون يف بيانات البطاقة أنه من أهل املنطقة وليس غريباً عنها، وإعداد النقـود الالزمـة،                

 والبد من االنتباه إىل أن يتلـف ، اً آخرويفضل أن يكون للمنفذ شكل وبعد التنفيذ شكالً       
 . بطاقة الشكل اجلديدويبقي معهبطاقة الشكل الذي انتهى منه، 

 أخصائي جراحي يف التجميل لتغيري شكل املنفذ أو املسؤول األول عن العملية كي              دإعدا •
 . اجلديدهيغادر البلد بشكله اجلديد، بعد إعداد البطاقة واجلواز بشكل

جمموعة لفت أنظار رجال األمن للهدف املعادي، وهذه اجملموعة تقوم بعمل يثري ويشغل رجـال                ) ١١  (اجلزء
عمليـة  تنفيـذ   هذه اجملموعة وجمموعة     بني   املوعداة الدقة يف     مراع والبد من . املعاديأمن اهلدف   

باهلاون، فأنسب شيء عمله هو أصوات عالية مثل أصـوات   االغتيال  عملية  االغتيال، وإذا كانت    
السيارات أو احملركات، أو استعمال أبواق السيارات حبيث تغطي على صوت القذيفة عند نزوهلا،              

 . صوتإذا مل يكن هلا كامت القناصة صوت اإلطالق منعند أو 
مقرات اجتماعـات   ضرب  األحزاب أو   حزب من    جتمعات    األهداف له   باهلاون أفضل  لاالغتياو

املطلـوب   وإذا كان اهلـدف      . واملخابرات واألركان وبيوت الرئاسة     مثل مباين احلكومة   احلكومة
، أو عندما    له لصيفيفأفضل األماكن الغتياله عندما يتواجد يف املكان ا       مثالً،  رئيس دولة   شخص،  

يزور املعسكرات، أو أثناء حضور املهرجانات العامة، أو حضور العمليات العسكرية أو عند إلقاء              
 أصوات احلشود واآلليات للتغطية، وإذا كان هنالك عرض         استغالل ميكن ففي هذه احلالة  خطاب  
 . صوت الطائراتميكن استغاللجوي 

 جتند رجـالً مـن      وأهم عملها أن  د من حتتاجهم املهمة،      ومهمتها جتني  ،جمموعة التجنيد واخلرق   ) ١٢  (اجلزء
، وهذه العمليـة     واملرافقة  داخل فريق احلماية   زرع عميالً أن ت جمموعة املرافقة للهدف املعادي، أو      

 .تكون مكلفة مادياً
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 قـد   . الذي يقع عليه االختيار لتجنيـده      لشخصعن ا  معلومات عن كل شيء      والبد هلا من مجع   
 السيطرة عليه    فيه أو  اختيار نقطة الضعف  و أكثر،   ورمبالومات خلمس سنني    تصل مرحلة مجع املع   
 .بطريقة من الطرق

 الكـامت، أو     مـع   يف االغتيال، مثل املسدس    واألدوات املستخدمة جمموعة التدريب على األجهزة      ) ١٣  (اجلزء
 .املوجودة واآلليات املختلفةأجهزة التفجري عن بعد، أو إحدى أدوات القتل 

 .هناية املستطاعلتوكل عليه واإلعداد اإلخالص هللا وحسن ا ) ١٤  (اجلزء
إن ما كتبناه صواب حيتمل اخلطأ من وجهة نظرنا، وقد يكون خطأ حيتمل الصواب من وجهـة                  ) ١٥  (اجلزء

وجـزاهم   يف هذا الفصل     إىل الصواب املوجود  نظر اآلخرين، فنأمل إضافة الصواب الذي عندهم        
 .اهللا خرياً
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 السلكياًجهاز التفجري عن بعد 
 )الرميوت كنترول(

 

أصلح عمليات االغتيال وأكثرها ضماناً من الناحية األمنية لألفـراد واجلماعـة            من  يعترب هذا اجلهاز    
 .املسؤولة واملخططة

 

 املواد املستخدمة

 . السلكيإرسالجهاز  )١
جهاز ارتباط جبهاز الالسلكي إلعطاء رقم أمان املوجة وقد يركب هذا اجلهاز بـني البطاريـات                 )٢

 .الالسلكيالً مستقالً ولكن يوصل بواسطة وصلة جبوار اهلوائي  وقد يكون مفصو،واجلهاز
 .)جهاز االستقبال( صندوق التفجري  )٣

 

 :ويراعى يف تنفيذ مثل هذا العمليات ما يلي

ـ    وال أحد    أو أمري اجملموعة  أن يكون جهاز الالسلكي مع الضابط األول املسؤول          )١ رقم يعـرف ب
 .حد مهما كانت الظروف وال يعطى أل.فقا خشية وجود منيتم التفجري؛املوجة غريه حىت 

 .االستعمال وجتربته قبل جيداًتفقد جهاز الالسلكي يتم  )٢
 بعض األجهزة قـد     ؛ ألن  من الصاعق  بدالً بواسطة ملبة صغرية     وجتربتهتفقد جهاز االستقبال    يتم   )٣

 إىل هـذا  فيؤدي   يكون يف جو التفجري نفس موجة اإلرسال      توصل التيار بدون املرسل، وبعضها      
 .اخلطأ األول هو األخري يف مثل هذا احلاالتو التفجريضياع جمموعة 
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 .احلشوة املراد تفجريهاوالتأكد من صالحية أسالك الكهرباء املستخدمة يف صندوق  )٤
، وكذلك األسالك املرتبطـة بالصـندوق       جيداً جيب متويه مكان الزرع       احلشوة عند عملية زرع   )٥

االستفادة  عن احلشوة، حىت إذا أردنا       بعيد  يف مكان  نواحلشوة مع العلم أن صندوق التفجري يكو      
وإذا مل ميكن االستفادة منه ويتعذر ذلك فاألفضل وضعه مع احلشوة            .منه مرة أخرى أمكن ذلك    

وداخل املدن توضع يف مكان واحد       . ذلك املستخدمة يف    واألجهزة طريقة االغتيال    يعلم ال   حىت
 .ثر من مكانمع العبوة لتسهيل التمديد وال حتتاج أك

وإذا كانـت   ،   التمويـه   عملية مع مراعاة من اهلوائي   استقبال املوجة   ب إظهار السلك اخلاص  جيب   )٦
 .العبوة مع الصندوق تدفن قريبة

حواجز بني جهـاز االسـتقبال      أن ال تكون هناك     جيب األخذ بعني االعتبار     عند عملية التفجري     )٧
 كثيفةوال وخاصة اجلبال واملباين الكبرية رسالوجهاز اإل

 : استقبال الرقمني املعد عليهماإذا جهاز االستقبال إال ال يعمل )٨
 .رقم املوجة ) أ 
 .أمان املوجةأو رقم االرتباط  )ب 

ويأيت هذا يف وقت غري مناسب أو أثناء الزرع، خاصة اخلطأ ب التفجري حىت ال يتموفائدة هذا الرقم  )٩
 .موجات مشاهبةبث بحكومية أو حمطات الرادو أخرى  إرسال أجهزة عندما تقوماخلطأ 

زمـن وصـول    وهي    حسب املسافة   جيب قياس زمن السبق    ةإذا كان اهلدف متحركاً مثل سيار      )١٠
 والبد من حسابه بدقة بعد معرفة املسافة والتدريب على ذلك فهـي             ، جهاز االستقبال  إىلاملوجة  

 . ويستمر الضغط حىت يتم التفجري.ثابتاً أخرى حىت لو كان اهلدف إىلختتلف من مسافة 
 وال يفتح إال بعد فحصه على ملبة مث         احلشوةعند زرع   ) OFF ( وضع  مفتاح الصندوق على   يكون )١١

 .وضع أسالك الصاعق يف آخر مرحلة ملغادرة مكان التفجري
فال يفتح إال بعد مغادرة األشخاص مكان التفجري أو انتظار          ،  مفتوحاً  ال تنسه  رسال جهاز اإل  أيضاً )١٢

 .الفريسة
 .وتأكد أهنا غري حمروقةستعملها أن ت يداليت ترفحص اللمبة ا )١٣
بق إصبعك حىت   أمن ثانيتني أو ثالث ثوان ف     لتفجري أكثر   لزر  ال على   الضغطاملوقف  منك  قد حيتاج    )١٤

 .ملستقبلا الشحنة إىلتصل 
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املتفجـرات أو أي     ريتخلص مـن خـب    نحلاالت تشريك صندوق التفجري حىت       يف بعض ا   ميكن )١٥
 .لص من اجلهاز نفسه فال يستفد منه العدوتخأيضاً تأشخاص يف منطقة العدو، و

 األسـالك   مراقبـة رسـل مـع     يفولت   حىت يعرف كم  على الفولتميتر   يفحص جهاز االستقبال     )١٦
ميكـن أن    رسال جهاز اإل  احلذر أن مع  وفشل املهمة،   حىت ال ت  املستخدمة والصواعق ومقاومتها،    

 . منهقريباً الفولتميتر إذا كان يؤثر على

 

 واليت تليها التفجري ة عملياليت تسبق التحضريات األمنية

وإذا ما كـان    اختيار أشخاص هلم خربة يف املراقبة واالستطالع لتحديد السقطات األمنية للعدو،             )١
ك مكان معني    كان هنا  إذا من ناحية الزمن، أما من ناحية املكان         يتحرك به، هذا  معني  وقت   هناك

 . أم اليتردد عليه
يث يكون من األمكنة اليت جيب أن مير هبا اخلصم مثل التقاطعات            اختيار مكان مناسب للحشوة حب     )٢

 جيرب اخلصم على ختفيـف السـرعة إذا         مكانمداخل البنايات والشوارع ويفضل أن يكون يف         وأ
 .كان يركب يف سيارة وهذا خيتلف من عملية ألخرى

ة بشـرط أن    إذا مل يكن هناك مكان مناسب ممكن أن تضع أشياء جترب العدو على ختفيف السرع               )٣
 .تكون هذه األشياء غري ملفتة للنظر

وضع صورة واضحة باالحتماالت اليت تسبق العملية لو اكتشفت وطريقة التصرف ووضع صورة              )٤
 .لفوزا هذا املثلى الستغالل جراءاتواضحة باالحتماالت اليت تتبع العملية لو جنحت وما هي اإل

 . بإذن اهللا تعاىلدائماً مراقبة اهلدف من مركز انطالقه يعطي جناحاً أفضل )٥
 حياًاخلصم  هذا   ميكن االستيالء على     احلاالتبعض  في   أن يعقب التفجري انسحاب، ف     شرطاًليس   )٦

حركة محاس كيف أهنم بعـد      أفراد  :  ذلك سب أخرى قد تعطي فوائد أكرب مثال      أو ميتاً لنيل مكا   
 إلعطاء مبطالب سياسية    بونوأصبحوا يطال قتل اليهوديني الذين اغتاال أبا جهاد احتفظوا باجلثث،         

 .اليهود اجلثث
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 ٢٠ إىل فيهـا يصـل      رسـال اإلقوة  التفريق بني األجهزة املوجودة حسب نوعية املهمة فبعضها          )٧
 . واحد ال يتجاوز كيلومتروبعضها كيلومترات، ٧كيلومتر، وبعضها 

شهيد عبـد اهللا    دراسة عمليات اغتيال متت سابقاً بنفس الطريقة لالستفادة منها، فمثالً اغتيال ال            )٨
 صـالة   ، فكـان الزمـان    عزام رمحه اهللا تعاىل، كانت السقطة األمنية فيها معرفة الزمان واملكان          

 وقد وضعت احلشوة يف     . الذي خيطب فيه الشيخ خطبة اجلمعة      مسجد سبع الليل  املكان   و ،اجلمعة
 .ملنربأول املدخل اإلجباري للمسجد بعد أن فشلت العملية األوىل يف وضع احلشوة حتت ا

تكـون   ف إذا حصل أي خطـأ     ة عنه  اجملموعة تكون بعيد    واحداً وبقية  شخصاًلفتح الدائرة يعني     )٩
 . واحداً فقطشخصاًالضحية 

 .االستطالع التام للهدف ومكان وضع احلشوة )١٠
 .إجياد الساتر املناسب ألفراد االستطالع واملعاينة )١١
 عـن   عندهنفذ وكمية املعلومات اليت     التمويه التام ملكان وضع احلشوة، وهو يعتمد على ذكاء امل          )١٢

 .اهلدف ومكان التنفيذ
والـذي ينسـق    ،  شيئاًزاء كل شخص مسؤول عن جزء ال يعلم اآلخر عنه           ج أ إىلتقسيم العملية    )١٣

 .عن العملية املسؤول ذلك االخ
 .استالم التمويل للعملية دفعة واحدة حىت ال تتوقف العملية ألي سبب من األسباب )١٤
 . التدريبأثناءية ومراقبة األفراد التدريب على العمل )١٥
 عيشويمينع اتصال األفراد بأحد إال بعد انتهاء العملية وحيدد لكل شخص اجلهة اليت يذهب إليها                 )١٦

 .وهذا حسب العملية، وذلك إذا كانت الشخصية مهمة، سنة مع تأمني كل مستلزماته ملدة فيها
ورة إذا اكتشف أحد أفراد التنفيذ، ولو       اإلعداد لترحيل الفريق بكامله خارج البالد وحسب اخلط        )١٧

 . الرأس املدبرة واملنفذةإىلليه مث إكان احتمال كشفه ضئيالً ألنه إذا اشتد البحث سوف يتوصل 
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 رسالصورة توضيحية جلهاز اإل
 

 رسالجهاز اإل )١
 جهاز إعطاء أمان احملطة )٢
 .تقبال الصندوق، وهو عبارة عن صندوق حيوي البطاريات الثمانية مع جهاز االس )٣
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 : يف اجلهاز تعتمد على ما يليرسالقدرة اإل

وضعية زر القدرة فهناك قدرة منخفضة وذلك للمسافات القريبة حيث نكبس زر القدرة لألسفل               )١
 حيث تكبس زر القـدرة لألعلـى أو لكلمـة         قدرة عالية، وللمسافات البعيدة     . Low أو لكلمة 

High. 
 . أو عاليةحسب قدرة اإلرسال فيما لو كانت منخفضة )٢
 .قوية جديدة أو مستخدمةفيما لو كانت قوة البطارية  )٣
 :نوعية اهلوائي )٤

-١٤٠,٠٠٠(علـى املوجـات     و القريبـة  أن اهلوائي القصري للمسافات      نستطيع القول بتجاوز  
١٦٤,٠٠٠(. 

 .إشارته سوداء) ١٤٨,٠٠٠-١٤٣,٠٠٠(واهلوائي الطويل للمسافات البعيدة على املوجات 
 .)١٦٠,٠٠٠- ١٥٠,٠٠٠(لمسافات البعيدة ملوجة واهلوائي األصفر ل

 إىلجبل  ( وادي، أومن مرتفع ملرتفع      إىل من قمة    إرسالطبيعة األرض اجلغرافية، إن أفضل اتصال و       )٥
 . كم ولكن تبقى قوة املستقبل ألي مدى حسب نوعه٢٠ إىل رسالحيث يصل اإل) جبل

 . كم١ عن حياناًأ وادي، وداخل املدن حيث ال يزيد إىلأضعف اتصال من وادي  )٦
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  الالسلكي مع جهاز التفجري املستقبلرسالجهاز اإل: لطريقة الثانيةصورة توضيحية ل
 

 
 طريقة التفجري

اختيار رقم املوجة حسب الرقم الذي برمج عليه جهاز االستقبال ووضع هذه املوجة يف جهـاز                 )١
 .رسالاإل

فمثالً إذا كان داخل الصندوق رمزه      اختيار جهاز التفجري بنفس رمز اجلهاز الذي يف الصندوق،           )٢
)EE ( خنتار جهاز التفجري)EE ( وإذا كان)FF ( خنتار جهاز)FF (للتفجري. 

بعد توصيل الصاعق يوجد عندنا إمكانية تفجري اثين عشر حشوة متتالية فلذلك نسـجل رقـم                 )٣
 مث  ٢على الـرقم    ) EE(إذن عند وضع جهاز التفجري      ) EE2( فمثالً الصندوق األول     ،الصندوق

 . وهو جبانب جهاز الالسلكي تنفجر احلشوةرسالالضغط على زر اإل
يؤخذ بعني االعتبار املالحظات السابقة من عدم فتح صندوق التفجري إال بعد إكمـال العمليـة                 )٤

، هذا يف العمليات العسكرية أما يف عمليات االغتيال داخل املدن ينفجر الصندوق             مسبقاًوفحصه  
 .مع احلشوة
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 ل والرسائل امللغومةحرب الرسائ
 

سنتحدث يف هذا الفصل عن الرسائل امللغومة وأنواعها إال أننا نود قبل ذلك أن نتحدث عن نـوعني                  
 ولكن هذين النوعني من الرسائل غري مستعملني        . ومها اجلرثومية والرسائل الكيماوية    ،من الرسائل القاتلة  
 :ألهنما حمظوران دولياً

 

 الرسائل البيولوجية

اتلة شديدة اخلطورة حيرم استخدامها دولياً، على اعتبار أهنا جزء من احلرب البيولوجية الـيت               وسيلة ق 
 .يشكل اللجوء إليها جرمية من جرائم احلرب

 .وهذه الرسالة عبارة عن رسالة عادية مطلية ببعض أنواع اجلراثيم اليت تتحمل اجلفاف لفترة زمنيـة               
جرثومـة  )  ألف ١٢ إىل ١٠( وحيتوي الغرام الواحد على      .افوحتافظ على قدرهتا على التكاثر رغم اجلف      

 جسـم   إىل جراثيم قاتلة    ٥ ويكفي طلي الرسالة جبزء من ألف من الغرام لضمان وصول            .من هذا النوع  
 . أو بعد فترةفوراً وفاته إىلاإلنسان عن طريق الفم أو اخلدوش وإصابته مبرض معد يؤدي 

ىت اآلن الرسالة البيولوجية خوفاً من املضاعفات اليت ميكـن أن           مل تستخدم الدول والقوى املتحاربة ح     
 وال ميكن كشف هذا النـوع       . االنتقام بالوسيلة ذاهتا ضد مدن كاملة      إىلتنجم عن ذلك أو جلوء اخلصم       

من الرسائل إال بعد حدوث اإلصابات املرضية، وإجراء الفحوص املخربية والتجارب علـى احليوانـات               
 قتل  إىل تؤدي   جداًملمكن درء خطر الرسائل البيولوجيه وذلك بتعريضها حلرارة عالية          الثديية، ولكن من ا   

 .اجلراثيم
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 الرسائل الكيماوية

وسيلة قاتل شديدة اخلطورة حيرم استخدامها دولياً على اعتبارها جزء من وسائط احلرب الكيماويـة               
  .اليت يشكل اللجوء إليها جرمية من جرائم احلرب

بيتـروجني اخلـردل، فسـفور      (بارة عن رسالة عادية مطلية ببعض مركبات اخلردل         وهذه الرسالة ع  
 .ذي التركيب السري) ١ف(أو أحد السموم القوية أو بعض غازات األعصاب مثل الغاز ) اخلردل

 اإلنسان عن طريق الفـم أو اجللـد أو          إىلويكمن خطر مثل هذه الرسائل يف إمكانية انتقال السموم          
  . أو بعد فترة زمنيةفوراً وفاته إىلاخلدوش وتؤدي 

 تستخدم الدول والقوى املتحاربة حىت اآلن الرسالة الكيماوية خوفاً من املضاعفات اليت تنجم عـن            مل
 االنتقام بالوسيلة ذاهتا ضد مدن كاملة، وال ميكن كشف هذا النوع من الرسائل              إىلذلك أو جلوء اخلصم     

 .خربيةإال بعد حدوث التسمم وإجراء الفحوص امل

 

 الرسائل امللغومة

أما الرسائل امللغومة فهي إحدى الوسائل املستخدمة لالغتيال واإلرهاب وبـث الـذعر يف احلـرب                
 وتتألف من رسالة عادية فيها كمية من املتفجرات وصاعق ووسيلة لالشتعال تسـبب انفجـار                .السرية

 :خمتلفان باختالف طريقة اإلشعال ومهـا      وللرسالة امللغومة نوعان     .الصاعق واملتفجرات عند فتح الرسالة    
 .الرسالة امللغومة املزودة مبشعل، والرسالة امللغومة الضوئية
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 الرسالة امللغومة املزودة مبشعل

كانت هذه الرسالة يف بداية استخدامها عبارة عن كمية صغرية من املتفجـرات املطعمـة مبشـعل                 
كما تلـف اجملـالت     ( ملفوفة بشكل اسطواين     مزود بصاعق توضع داخل جملة    ) ميكانيكي أو كيماوي  (

وكان إعداد هذه الرسالة يتطلب لصق املشعل واملتفجرات على العجلة ولف اجمللة     ) ا بالربيد رساهلالعادية إل 
 على أن الضغط النـاجم      اعتماداًوربطها من اخلارج خبيط أو بورق الصق مث سحب مسمار أمان املشعل             

 انفتـاح اجمللـة     إىل ملنع سري حركة املشعل وكان قطع الرباط يـؤدي           ٍفعن جدران الرسالة امللغومة كا    
  .سري حركة املشعل الذي يفجر الصاعق واحلشوةء د وبامللغومة

وزهنا وإمكانية رؤيتها يف حالة النظر من أحـد جـانيب االسـطوانة              و إال أن أحجام املشاعل القدمية    
 ألي سبب من األسباب جعلت هذه الطريقـة         واحتمال بدء سري احلركة عند تناقص الضغط على املشعل        

، ومل يتم التخلص من كل هذه السلبيات بشكل كامل حىت بعد ابتكار مشاعل أصـغر                دائماًغري عملية   
حجماً وأقل وزناً واستخدام البطاريات الكهربائية الصغرية املزودة بقاطع تيار يضمن فتح الدارة عنـدما               

 .ا عند فك اجمللة وزوال الضغط إغالقهإىلتكون اجمللة ملفوفة ويؤدي 

وبقيت معضلة حجم البطاريات والصاعق عقبة أمام استخدام الوسيلة الكهربائية يف الرسائل امللغومة             
الطـرد  و الفخ   انظر(رغم اتساع استخدام هذه الوسيلة يف الطرود الربيدية امللغومة واألفخاخ بشكل عام             

 والصواعق الكهربائية يف هناية األربعينيات وظهور بطاريات      ومع تطور صناعة البطاريات    .)الربيدي امللغوم 
وصواعق كهربائية مسـطحة وصـغرية، أصـبح        )  سم ومساكتها أقل من ملم     ١قطرها  (مسطحة صغرية   

باإلمكان وضع البطاريات والصواعق داخل الرسائل دون أن يبدل ذلك من شكل الرسـالة اخلـارجي                
 .وراق وموضوعة يف مغلف مسيكخاصة إذا كانت الرسالة مؤلفة من عدة أ

 وأسـالك   جداًويتألف جهاز التفجري يف الرسائل امللغومة احلديثة من بطاريات زئبقية مسطحة رقيقة             
 ٣٠ إىل ١٠كهربائية شعرية مسطحة وصاعق مسطح رقيق وحشوة مسطحة لينة على شكل أوراق زنة              

 أو احلرارة وليس هلا رائحة خاصـة ويكـون          غراماً من املتفجرات شديدة االنفجار اليت ال تتأثر بالرطوبة        
 السلكني املتصلني بالبطارية جمردين من غالفهما ومبتعدين عن بعضهما ويشكالن القاطع الذي مينع              اطرف
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إغالق الدارة ويكون أحدمها مربوطاً بالرسالة من عدة اجتاهات خبيوط مرنة حبيث يؤدي سحب الرسالة               
اآلخر ومالمسته األمر الذي ينجم عنه إغـالق الـدارة الكهربائيـة             اقترابه من السلك     إىلمن أي اجتاه    

 وميكن االستعاضة عن السلكني الناقلني بواسطة خطني غلـيظني مرسـومني            .وانفجار الصاعق واحلشوة  
 . وصل التيارإىلبالفحم على الرسالة والغالف حبيث يتالمسان عند سحب الرسالة ويؤديان 

صدمة وحىت ال ينفجر أثناء نقل الرسائل أو فرزهـا تكـون املـواد              ونظراً حلساسية مواد الصاعق لل    
 وميكن كشف بطارية    .الصاعقة يف غالف صلب يقيها من الصدمة واحلرارة اللتني قد تتعرض هلما الرسالة            

التفجري يف الرسائل امللغومة باللمس إذا كان عدد أوراق الرسائل غري كاف، كما ميكن يف هـذه احلالـة            
 الشمس من خالل الرسالة أو وضـع        إىل إذا كان الغالف واألوراق شفافة وذلك بالنظر         كشفهما بالنظر 

 عدم تقريب الرسالة من املصدر الضوئي حىت ال         إىلمع االنتباه   (الرسالة بني الفاحص ومصدر ضوئي قوي       
 .) تفجريهاإىلتؤدي حرارة املصباح 

 لكشفها هي جهاز الكشف الكهربـائي       أما إذا كانت الرسالة مسيكة وغري شفافة فالوسيلة الوحيدة        
 ويتم الكشف بتمرير الرسائل أمام اجلهاز الذي يصـدر  .املغناطيسي الذي تزود به مكاتب الربيد املركزية     

 .داخل الرسالة) بطارية وأسالك(صفرياً حاداً عند وجود مادة معدنية 

تيكي صغري يشتعل كعود    بيد أن تطور صناعة املشاعل الكيماوية وإمكانية صنع مشعل كيماوي بالس          
الثقاب عند سحب الرسالة املربوطة خبيوط مرنة من احلرير أو النايلون وإمكانية استخدام الصـاعق ذي                
الغالف البالستيكي تفقدان جهاز الكشف الكهربائي املغناطيسي فاعليته بسبب عدم وجـود أجسـام              

كـاألجهزة املسـتخدمة يف   (شعة السينية معدنية يف جهاز التفجري، وتفرضان استخدام أجهزة التنظري باأل       
 .لكشف الرسائل امللغومة أو استخدام الكالب البوليسية املدربة على متييز رائحة التفجري وكشفه) الطب

 الطرف املطلوب ضربه رغم فحصـها       إىلوهناك ثالث حاالت ميكن أن تصل فيها الرسائل امللغومة          
 :لربيد وهذه احلاالت هيجبهاز الكشف الكهربائي املغناطيسي يف مركز ا

 .غري القابلة للكشفالكيماوية استخدام املشاعل  )١
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 صناديق بريد املؤسسات واألفراد مباشرة بعد ختم طوابعهـا          إىلتسريب بعض الرسائل امللغومة      )٢
 .خبامت بريدي مزيف

 من الرسائل امللغومة، رغم فحصـها بـأجهزة الكشـف الكهربائيـة             جداًمرور كمية حمدودة     )٣
ية بسبب اخلطأ أو عدم دقة التعيري، خاصة وإن صُغرت البطاريات ودقـت األسـالك               املغناطيس

جتعل الكشف حباجة جلهاز شديد احلساسية ومعري بشـكل         )  عدم وجودها كما ذكرنا    وأحياناً(
 .دقيق

ولتجنب األخطار اليت قد تنجم يف مثل هذه احلاالت تزود مكاتب املؤسسة املعرضة للخطر بـأجهزة                
املتمثلـة جبهـاز الكشـف      ) املصفاة األوىل (للرسائل بعد   ) املصفاة الثانية (مغناطيسية تكون    - كهربائية

بكاشفة ألغام عادية بعد تعيريها بشكل      ) املصفاة الثانية ( وميكن االستعاضة عن     .املوجود يف الربيد املركزي   
 .يكشف القطع املعدنية الصغرية

 أو جهاز خاص يف املؤسسات جيري فرز الرسـائل          ويف احلاالت اليت يتعذر فيها وجود كاشفة ألغام       
املشبوهة اليت يكون وزهنا أو مساكتها أكثر من الالزم أو ذات الرائحة الغريبة أو الـيت حتتـوي أجسـاماً         

ة لومزودة بطاو ) لتخفيف الضغط الناجم عن االنفجار    (تتحرك مث يتم فتحها يف غرفة منعزلة بدون سقف          
 .ذي كوة جمهزة بزجاج واق ال خيترقـه الرصـاص         )  حجري أو امسنيت   معدين أو (معدنية وجدار حاجز    

 :ويقوم العنصر املختص بفتح الرسائل داخل هذه الغرفة وفق التسلسل التايل

 .يقطع طرف املغلف مبلقط مثبت على الطاولة املعدنية )١
 .يقص طرف املغلف بشفرة حادة حبيث ال يتجاوز القص مليمتراً واحداً )٢
 الذي يسمح له بلقط الرسالة مبلقط معدين مربـوط          باملقداراملقصوصتني حبذر   يفتح شفيت املغلف     )٣

 .حببل متحاشياً حتريك الرسالة أو سحبها أثناء اللقط
خيتفي وراء اجلدار مث يسحب حبل امللقط املعدين وهو يراقب عرب الكوة حىت خترج الرسالة مـن                  )٤

 .املغلف
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ظرف املغلف أو لقط الرسالة قبل سحبها يرتدي        ولضمان احلد األقصى من الوقاية خالل عملية قص         
العنصر املختص خالل هذه العملية سترة واقية من الرصاص والشظايا وقناعاً فوالذياً يغطي الوجه والرقبة               
ونظارات من الزجاج الواقي وواقية لألذنني مشاهبة للواقية اليت يرتديها جنـود املدفعيـة حلمايـة األذن                 

 .ضغط الناجم عم االنفجارالداخلية من تأثريات ال

 

 الرسالة امللغومة الضوئية

هي رسالة ملغومة مزودة بعبوة وصاعق ولكنها غري مزودة مبشعل ويتم االشتعال فيها بواسطة كميـة                
 .من الغاز أو املواد الكيماوية الصلبة املوجودة داخل الرسالة واليت تشتعل مبجرد مالمسة أوكسجني اهلواء              

ق والعبوة وتكون املادة الغازية أو الصلبة املشعلة موجودة داخل مغلف صغري مفـرغ              وتفجر بالتايل الصاع  
 . التفاعل مع اهلواء واالشتعالإىلمن اهلواء يتمزق عند فتح الرسالة وسحبها، األمر الذي يؤدي 

وميكن كشف الرسالة املزودة مبادة مشعلة غازية مبالحظة انتفاخها بشكل غري مـألوف يف الرسـائل                
دية كما ميكن كشفها وكشف الرسالة املزودة مبادة مشعلة صلبة بواسطة جهاز التنظري باألشعة السينية               العا

 ومن اجلدير بالذكر أن الرسائل اليت يشـك         .بشكل قامت ) الغازية أو الصلبة  (الذي تظهر فيه املادة املشعلة      
 .حد ذاته قد يثري االشتعال الفتح يف ألن مطلقاًبأهنا جمهزة مبادة مشعلة من هذا النوع ال تفتح 

 

 التدابري الواجب إتباعها إزاء الرسائل امللغومة

عندما يتم اكتشاف رسالة ملغومة بأية وسيلة من وسائل الكشف يقوم املختصون بأخذ البصـمات               
مث ) بعد استبعاد بصمات عمال الربيد(املوجودة عليها بغية معرفة هوية الشخص الذي أعدها أو قام بنقلها           

 حرق هذه الرسائل يف مكان منعزل دون حماولة فتحها حىت من قبل املختصني نظراً خلطورة عمليـة                  يتم
 ويف حالة الرغبة بدراسة ماهية املشعل املوجود يف الرسالة يتم التقاط صورة شـعاعية للرسـالة مث                  .الفتح

 .جتري الدراسة على الصورة
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 احلرب النفسية
 

 :مقدمة

ُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن َوأَِعدُّوا لَ ﴿: قال تعاىل 
 ﴾ ُتظْلَُمـونَ  ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم ال                

 .)٦٠:األنفال(

 .)نصرت بالرعب مسرية شهر(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .)جئتكم برجال حيبون املوت كما حتبون احلياة: (وقال خالد بن الوليد رضي اهللا عنه للروم

  يدلون على ما لـدى احلـرب       هذه اآلية الكرمية واحلديث الشريف وقول القائد خالد رضي اهللا عنه          
 . والعوامل النفسية من أمهية يف كسب النفوس وإحراز النصر يف املعاركالنفسية

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَّـِذيَن     ﴿:  جانبه وخماطبته للنفوس، قال تعاىل     إىلوحرص اإلسالم على كسب النفوس      
 ﴾ُر الذُُّنوَب َجِميعاً ِإنَُّه ُهـَو الَْغفُـوُر الـرَِّحيمُ         أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغفِ          

 : ومصادر الطاقة يف اإلنسان هي. واإلنسان يف اإلسالم جسد وعقل وروح.)٥٣:الزمر(

يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنـه              : الطاقة الروحية واإلميانية   )١
ومل يسم رسول اهللا صلى     )  وال صالة ولكن بشيء وقر يف قلبه       مل يزدكم أبا بكر بصوم    : (ما معناه 

 .اهللا عليه وسلم غريه الصديق
يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه              : الطاقة العقلية والفكرية   )٢

ويقـول يف حـديث     ) مل أر عبقرياً يفري فرية    : (أيضاًويقول  ) إن يكن بعدي ملهمون فهو عمر     (
 .)ومث أخذها عمر فاستحالت غرباً(ة ما معناه الرؤي



 

 ٥٣٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

ال أزال  : (يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل صلح احلديبية ما معنـاه           : طاقة اإلرادة والعزمية   )٣
 ويقول أبو بكر الصديق رضي      .)أو تنفرد هذه السالفة   ) أي اإلسالم (أقاتلهم حىت يظهر هذا األمر      

 .)نوا يؤدونه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليهواهللا لو منعوين عقاالً كا(اهللا عنه 
مث : (يقول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن خالد بن الوليد يف غزوة مؤتـة              : الطاقة اجلسدية  )٤

، ويقول خالد رضي اهللا عنه عن نفسه يف غـزوة  )تسلم الراية سيف من سيوف اهللا ففتح اهللا عليه      
 .)وم مؤتة تسعة أسياف، ما ثبتت إال صحيفة ميانيةلقد اندقت يف يدي ي(: مؤتة

َواْعَتِصُموا ِبَحْبـِل اللَّـِه     ﴿: يقول اهللا تعاىل حاثاً على التجمع آمراً به       : طاقة قوة التجمع مع غريه     )٥
 ) ١٠٣:آل عمران (﴾َجِميعاً َوال َتفَرَّقُوا

هـذا علـى    ) بعضـاً املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه      : (ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
مثل املؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم       : (مستوى الفرد، أما على مستوى اجلماعة والتجمع فيقول       

 .متفق عليه) كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

  نقاط ضعف منها الشهوات، وإشباع احلاجات الضرورية، وفيه        - أي اجلسد    –وباملقابل فإن فيه    
 . واخلوف، والقلق،الوهم

 

 احلرب النفسية عرب التاريخ

 وموجودة منذ أن وجد الصراع البشـري،        . قدمية قدم احلضارة نفسها    - كحقيقة   –احلرب النفسية   
 :ولكنها كمصطلح وعلم له قواعده وأصوله مل تظهر إال بعد احلرب العاملية الثانية ومن أمثلة ذلك

جدعون اإلسرائيلي يف موقف تكتيكي سيء مقابل أهـل         م كان   . ق ١٢٤٥يف معركة مدين عام      
رجل لتنفيذ عملية يثري فيها االضـطراب يف        ) ٣٠٠( مدين املتفوقني عليه يف العدد والعدة، فاختار      

 وكـان   .ليالًصفوف العدو فأعطى كل واحد منهم مشعالً وبوقاً ووزعهم حول معسكر العدو             
يضيء هلم الطريق، وأطلق هلم إشارة واحـدة        املعروف آنذاك أنه لكل مائة جندي حامل مشعل         

فأخرج الرجال الثالمثائة املشاعل يف وقت واحد وراحوا ينفخون يف األبواق بقوة فهب أهل مدين               
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من نومهم فزعني، وعم االضطراب صفوفهم وقاتل بعضهم بعضاً داخل معسكرهم والذ أغلبهم              
 .بالفرار واإلسرائيليون يف أعقاهبم يطاردوهنم

م ادعى أنه قدم لينتشل املصريني من براثن ظلم املماليك          ١٧٩٨زا نابليون بونابارت مصر     عندما غ  
 ، وأنه نزل رومية وخرب فيها كرسي البابا وقاتل النصارى،وأطلق على نفسه لقب حامي اإلسالم     

وكان يصدر بياناته ونداءاته للشعب بادئة باسم اهللا، وانطلت احليلة على العوام حىت كان يطلـق                
وما هي إال فترة حىت كانت خيوله تدوس املساجد تضرب الثوار           ) حاج حممد نابليون  (يه اسم   عل

 .اجملاهدين
تستخدم الطبـول   : يف القرن اخلامس قبل امليالد    ) صن تزو (للقائد الصيين   ) احلرب(ورد يف كتاب     

 ترتبـك عيـون      حىت هناراً وتستخدم أعداد كبرية من األعالم يف القتال         ،ليالًواملشاعل يف القتال    
 .العدو وآذانه

 مث يستأنف املعركة    ليالًكان خالد بن الوليد رضي اهللا عنه يبدل امليمنة بامليسرة، واملقدمة باملؤخرة              
 .فيظن أعداؤه أن قوات جديدة قد جاءته مما يسبب االرتباك والذعر يف صفوفهم

 

 تعريف احلرب النفسية

ب العاملية الثانية وليس هلا تعريف حمدد مقـنن، وقـد           أول ما ظهر اصطالح احلرب النفسية أيام احلر       
 .اخترنا هذا التعريف ألنه يشمل معظم جوانبها

 جراءاتاستخدام خمطط من جانب دولة أو جمموعة دول أو تنظيم يف وقت السلم أو احلرب إل               : فهي
ـ                 ديقة أو  إعالمية منتوعة بقصد التأثري يف آراء وعواطف ومواقف وسلوك مجاعات أو دول عـدوة أو ص

 .حمايدة تساعد على حتقيق سياسة وأهداف الدولة أو الدول املستخدمة هلا أو التنظيم
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 أمهية وخطورة احلرب النفسية يف عصرنا الراهن

َوقَـذََف ِفـي    ﴿: وقال تعاىل . )١٢:ألنفالا( ﴾َسأُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعبَ     ﴿: قال تعاىل 
وقـال  . )٢:احلشر (﴾ُيْخِرُبونَ ُبُيوَتُهْم ِبأَْيِديِهْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمِنَني فَاْعَتِبُروا َيا أُوِلي الْأَْبَصارِ        قُلُوِبِهُم الرُّْعَب   

 .)نصرت بالرعب مسرية شهر(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن موضوع احلرب النفسية هو أخطر احلروب اليت تشن ضد املسلمني واجلماعات اإلسالمية، فـإن               
ا احلرب العسكرية ألهنا تعترب أقل األسلحة كلفة        هب واستبدلت   ،الدول الكربى أصبحت تشن هذه احلرب     

 . بل أصبحت اآللة العسكرية وسيلة من وسائل احلرب النفسية.وأكثرها مثرة وفائدة وأعظمها نتيجة

 أيام من آثارهـا      ما يظهر جناحها أو فشلها بعد      وغالباً .قبل احلرب وأثنائها وتستمر بعدها    وهي تشن   
 . وهي ال ختضع لرقابة القانون وال لعادات احلرب.ورمبا بعد سنوات ويكون جناحها ساحقاً

وهي أخطر أنواع احلروب ألهنا تستهدف املقاتل يف عقله وقلبه وتفكريه لكي حتطم روحه املعنويـة،                
أن الغرب  : ألمريكي جيمس جانني   اهلزمية ويؤكد اجلنرال ا    إىلوتقضي على إرادة القتال فيه وتقوده بالتايل        

 هتـتم بالعامـل     متامـاً  وخطط الستراتيجية جديدة     ،قد أعاد النظر يف مجيع استراتيجية احلرب وطبيعتها       
بعد أن اتضحت أمهيته القصوى وبذلك فإن احلرب الفعلية اليوم          ) النفسي(األيديولوجي أو السيكولوجي    
  .“ غريت احلرب النفسية وجه التاريخ ماثرياًك” : ويقول تشرشل.أضحت حرباً سيكولوجية شاملة

واحلرب النفسية مع احلرب العسكرية واحلرب االقتصادية واحلرب السياسية أصبحت تشكل احلـرب       
ا الصراع   ولقد لعبت عوامل عديدة يف جعل احلرب النفسية إحدى أهم الفعاليات اليت تطور إليه              .الشاملة

ألمهية يف احلقيقة إال انعكاساً إلحدى اخلصائص الواضحة اليت متيز           وليست هذه ا   .الدويل يف عصرنا الراهن   
عسـكريني كـانوا أو      -جمتمعنا الدويل وهي خاصية الصراع األيديولوجي، إن أكثر القادة املفكـرين            

 – مكمالً للحرب العسكرية واحلـرب السياسـية         ون أن احلرب النفسية أصبحت جزءً     يعترب -سياسيني  
 تسخري جزء كبري من جمهودها يف       إىلعالً معها، لذا جند أن معظم الدول اليوم تسعى           ومتفا –األيديوجلية  

 .تطوير مسائل احلرب النفسية
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 الدول يف احلرب احلديثـة      و تعترب احلرب النفسية أضمن سالح تستخدمه      ”: ويقول الدكتور زهران  
ات النفسية من أهم موضـوع    احلرب  ”:  ويقول “عال يف قتل إرادة ومعنويات اخلصم     ب الدور الف  علألهنا ت 

 .“الساعة وهي أخطر أنواع احلروب

 .“ح خطري حقاً ولكنه سـالح ذو حـدين        إن احلرب النفسية سال   ”: ويقول الدكتور خمتار التهامي   
ويقول الدكتور علي حسين اخلربوطلي معلقاً على احلرب النفسية اليت شنت على املسـلمني وتكالبـت                

واحلرب النفسية هي أخطر احلـروب الـيت        ”: يهودية يف العهد املدين   عليهم فيها كل القوى املشركة وال     
 فهي حتاول أن تصيب األفكـار والتعـاليم         ،تواجه الثورات واحلركات اإلصالحية يف كل زمان ومكان       

 ، وهي تبذر بذور الفرقة واالنقسام     ، العقول والرسوخ يف القلوب    إىل وحتول بينها وبني الوصول      ،الناهضة
 ، تشويش األفكـار   إىل وتلجأ   ، وتطعن من اخللف   ، وتعمل يف الظالم   ،مام التقدم والتطور  وتضع العقبات أ  

 .“، واتباع وسائل الترغيب ونشر اإلرهاب،وخلق األقاويل واإلشاعات

والتهديد النووي جيعل احلرب النفسية أشد خطورة من حرب املواجهة العسكرية يف ميادين القتـال               
سكرات مسلحة بسالح نووي، فإن احلرب النفسية قد أصبح هلا أبعـاد             مع إىلحيث أصبح العامل مقسماً     

 للعمل العسكري والشكل الوحيد للحرب اليت تستطيع الـدول الكـربى أن             بديالًجديدة فقد أصبحت    
 .غالباً احلروب احملدودة يف دول العامل الثالث إىلختوضها باإلضافة 

 

 ميزات احلرب النفسية يف اإلسالم

 وليس كما هو حاصل     .نفسية يف القرآن واإلسالم بالصدق يف القول والفعل والغاية        متتاز احلرب ال   )١
 عن واقع صحيح     خيرب يف القرن العشرين من الكذب والغش واخلداع والتزوير، فالقرآن عندما خيرب          

:  فهو أخرب بصدق عن هزمية الفرس رغم انتصارهم على الروم قال تعاىل            .وحادثة وقعت أو ستقع   
ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن    ِفي ِبْضِع ِسِننيَ   * ِفي أَْدَنى الْأَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُبونَ        * َبِت الرُّومُ غُِل *امل  ﴿

-١:الروم (﴾ِبَنْصِر اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيمُ        * قَْبلُ َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ     
٥(.  
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وقد كان األخنس بن شريف الثقفي ممن يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب اهللا عنـه                  
ُعُتلٍّ َبْعَد ذَِلَك    * َمنَّاٍع ِللَْخْيِر ُمْعَتٍد أَِثيمٍ    * َهمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِميمٍ   * َوال ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمِهنيٍ    ﴿: بقوله
 فلو كانت واحدة مـن هـذه        .فأخرب عنه بصفات كلها موجودة فيه      .)١٣-١٠:القلم (﴾َزِنيٍم

الصفات غري موجودة ملا سكت زعماء قريش عن هذا وملا سكت األخنس وقد وصفه القرآن بأنه                
 .زنيم

ْت لَُهْم  فَِبظُلٍْم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعلَْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّ       ﴿: أما الصدق بالفعل فنجده يف قوله تعاىل       )٢
فقد أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أنه حـرم علـيهم          . )١٦٠:النساء (﴾َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه كَِثرياً    

 .أشياًء فلو كان غري صحيح ألنكر اليهود ذلك
ُه َوُتَسـبُِّحوُه   ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزُِّروُه َوُتـَوقُِّرو     ﴿: أما الصدق بالغاية فنجدها يف قوله تعاىل       )٣

 .)٩:الفتح (﴾ُبكَْرةً َوأَِصيالً
 فعندما تويف عبد اهللا االبن الثاين للنيب صـلى          . فهي ترد العدوان وال تبدأ به      ،كما متتاز بأهنا عادلة    )٤

 فأنزل اهللا تعاىل سورة الكـوثر رداً        .اً ال عقب له   اهللا عليه وسلم قال أبو هلب إن حممداً صار أبتر         
 ﴾ِإنَّ َشاِنئََك ُهَو الْـأَْبَترُ      * َواْنَحْر فََصلِّ ِلَربِّكَ  * ِإنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثَرَ  ﴿: تعاىل قال   .على أيب هلب  

 )٣-١:الكوثر(
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّوا      ﴿:  قال تعاىل  ،متتاز باالستمرارية لكل من يهاجم اإلسالم      )٥

 ﴾ فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ            َعْن َسِبيِل اللَّهِ  
 وهزمية نفسية وحقيقية يف كـل       ، فهذه اآلية إعالن صارخ وحتدي لكل أعداء اهللا        ).٣٦:ألنفالا(

 جهنم وبئس   إىل وأن مصريهم    ، وعدهتم هزمية  ، أن إنفاقهم خسارة   ، أو نفقة ينفقوهنا   ،عدة يعدوهنا 
 .القرار

و ذات   أ ، أو ذات اهللا   ،فهي حرب ال تقوم إال عندما يهـاجم أعـداء اهللا اإلسـالم            : متتاز الثبات  )٦
ِإنْ َتْسَتفِْتُحوا فَقَْد َجاَءكُُم الْفَْتُح َوِإنْ َتْنَتُهوا فَُهَو َخْيٌر         ﴿:  قال تعاىل  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم    

 ﴾ْم َوِإنْ َتُعوُدوا َنُعْد َولَْن ُتْغِنَي َعْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئاً َولَـْو كَثُـَرْت َوأَنَّ اللَّـَه َمـَع الُْمـْؤِمِننيَ                   لَكُ
 .)١٩:ألنفالا(
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قُـلْ  ﴿:  قال تعاىل  . اإلميان إىل مبعىن أهنا تعطي العدو فرصة الرجوع        ،متتاز باملرونة ورحابة الصدر    )٧
 ﴾َيْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوِإنْ َيُعـوُدوا فَقَـْد َمَضـْت ُسـنَُّت الْـأَوَِّلنيَ                ِللَِّذيَن كَفَُروا ِإنْ    

 .)٣٨:ألنفالا(
قُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت ﴿:  قال تعاىل.متتاز بالتحدي وذلك أهنا تتحدى ملة الكفر كلها من اجلن واإلنس   )٨

 ﴾ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ ِبِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلـَبْعٍض ظَِهـرياً            الِْأْنُس َوالِْجنُّ َعلَى أَنْ َيأُْتوا ِبِمثْلِ     
 يوم القيامة، حيث ال زال      إىلوهذه اآلية هزمية نفسية حمققة لقوى الكفر بأنواعها         ). ٨٨:االسراء(

 . هذه الساعةإىلالتحدي 
فَِإنْ أَْعَرُضوا فَقُلْ   ﴿:  قال تعاىل  .أو يهزم  معلنة على الكفر حىت يسلم       دائماً أي أهنا    ،متتاز باإلعالن  )٩

ِإذْ َجاَءْتُهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخلِْفِهـْم أَلَّـا            * أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمودَ     
فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكَْبُروا ِفي     *  فَِإنَّا ِبَما أُْرِسلُْتْم ِبِه كَاِفُرونَ     َتْعُبُدوا ِإلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا لَأَْنَزلَ َمالِئكَةً        

الْأَْرِض ِبَغْيِر الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً أََولَْم َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوكَاُنوا               
فَأَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم ِرحياً َصْرَصراً ِفي أَيَّاٍم َنِحَساٍت ِلُنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزِي ِفي الَْحَياِة             *ُدونَ  ِبآياِتَنا َيْجحَ 

 .)١٦-١٣:فصلت (﴾الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَْخَزى َوُهْم ال ُيْنَصُرونَ
 

 مشاهد ومواقف قرآنية يف احلرب النفسية

جاء لتغيري النفس اإلنسانية وقد حفل بدور ومشاهد عديـدة التـأثري يف هـذه               القرآن الكرمي كتاب    
  وبعض هذه الصور واحملاوالت كانت متارس من كافرين على املؤمنني لصدهم عـن سـبيل اهللا                .النفس

 اهللا واتباع رسل اهللا كانت هذه احملاوالت تتضمن التهديد بالقتل،           إىل الدعوة   )....مجلة غري مفهومة  ..(و
، والتهديـد   أحيانـاً ، والتهديد بالسجن وإيقاعه     أحياناً، التهديد بالنفي من األرض، والنفي       أحياناًل  القت

 الروح واإلميان عن طريق إيقاع األمل على اجلسـد أو           إىلختلف صوره، أي التوصل     مببالرجم أو العذاب    
 .إفنائه باملوت

ين مستخدمني ما يف اإلميان ونفوس      ومن هذه الصور صور معاكسة، كان يشنها املؤمنون على الكافر         
املؤمنني من عزة وثبات، وما يف نفوس الكافرين من تعلق بالدنيا واستهالك يف حب العيش مسـتخدمني                 
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ـ       افرة هذا يف حماولة فك االرتباط بني الكافرين وكفرهم، وحماولة كسر العناد واحلمية يف تلك النفوس الك
 إىل وإعالًء لكلمـة اإلميـان، وباإلضـافة         ، وخفضاً لكلمة الكفر   ،حقاقاً للحق اجلاهلية، ازهاقاً للباطل وإ   

 الكفر واإلميان فقد عرض      بني ُهُوالصراع وجَ  واليت خلصت لنا تاريخ      ،جتارب األنبياء اليت حفل هبا القرآن     
 .القرآن جتربة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي أغىن التجارب يف هذا امليدان

 . وألواناً من العداوات، وصوراً من احلرب املشبوبة املادية واملعنوية،ألعداءولقد واجه أنواعاً من ا

 

 وسائل احلرب النفسية من لقاء قريش ضد النيب صلى اهللا عليه وسلم

 :حرب السخرية واالستهزاء )١
جئتكم خبري الدنيا واآلخرة، : (وكان ذلك أو ما بدأ دعوته لإلسالم حيث مجع بين هاشم وقال هلم          

 فأصم القوم آذاهنـم وتـأهبوا       .) ؟  ريب أن أدعوكم إليه فأيكم يأزرين على هذا األمر         وقد أمرين 
أنا يا رسـول اهللا   : ملغادرة املكان، فهب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكان صغري السن فقال             

عونك، أنا حرب على من حاربت، فانطلق بنو هاشم يف الضحك من كالم علي رضي اهللا عنـه                  
أمسعت من قال ابن أخيك وإنه يأمرك أن تسمع البنـك وتطيـع مث              : أليب طالب وقال أبو هلب    

انصرفوا مستهزئني، ومنها قول أيب هلب للنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما مجـع وجـوه قـريش                  
تباً لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا، فأنزل اهللا يف سورة يرد هبـا هـذه               :  اإلسالم قاله له   إىلودعاهم  

َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه  * َتبَّْت َيَدا أَِبي لََهٍب َوَتبَّ﴿:  قيام الساعة، قال تعاىل إىلزوجته  السخرية فيه ويف    
 ﴾ِفي ِجيِدَها َحْبلٌ ِمـْن َمَسـدٍ       * َواْمَرأَُتُه َحمَّالَةَ الَْحطَبِ   * َسَيْصلَى َناراً ذَاَت لََهبٍ    * َوَما كََسبَ 

 .)٥-١:املسد(
 وقد رد القرآن الكرمي     ، وبأنه ابن أيب كبشة، واملذمم     ، وأنه أذن  ،يتيموما وصفوه به من أنه أبتر، و      

 . قيام الساعةإىلهذه األمور رداً أذل به اخلصوم 
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 :حرب الوقيعة بني أيب طالب والنيب صلى اهللا عليه وسلم )٢
ويظهر ذالك فيما قام به كفار قريش من احملاوالت الفاشلة مع أيب طالب كي خيلي ويترك هلـم                  

هذا عمارة بن الوليـد أهنـض فـىت يف          :  منها حينما قالوا أليب طالب     .صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
 واختذه ولداً، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف          ، ونصره ، ولك عقله  ، فخذه ، وأمجله ،قريش
 فنقتله فإمنا هو رجل برجل، فقال أبو        ، وسفه أحالمهم  ، وفرق مجاعة قومك   ، ودين آبائك  ،دينك
هذا واهللا ما   !  وأعطيكم ابين تقتلونه     ،واهللا لبئس ما تسوموين، أتعطوين ابنكم أغذوه لكم        :طالب

 .أبداًال يكون 
 

 :حرب اإلغراء والترهيب )٣
ويظهر ذلك فيما عرضته قريش على النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك عندما عرض عليه عتبة بن                 

 ، ونسباً، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم      يا ابن أخي، إنك هنا حيث قد علمت شرفاًَ        : الوليد فقال 
 وعبت آهلتهم ودينهم، وكفرت به من مضـى مـن           ،فرقت به مجاعتهم، وسفهت به أحالمهم     

آبائهم، فامسع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، يا ابن أخي إن كنت إمنا                  
 تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت تريد       تريد مبا جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت            

به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ال تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنـا                   
 .لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه فإنه رمبا غلبت التابع على الرجل حىت يداوى منه

 مث تـال    ،فامسع مين : أبا الوليد ؟ قال نعم، فقال      يا   أفرغت: الرسول صلى اهللا عليه وسلم    فقال له   
عليه صدراً من سورة فصلت، حىت أوقفه ذلك، فقال له النيب قد مسعت يا أبا الوليد مـا مسعـت                    

 .فأنت وذاك
حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغـري        : وعاد عتبة بغري الوجه الذي ذهب به حىت قال القرشيون         

ورائي أين مسعت قوالً واهللا مـا       :  فقال  ؟ ما ورائك يا أبا الوليد    : ه فقالوا ل  ،الوجه الذي ذهب به   
 إىل فلجـأت قـريش   . سالح اإلغراء مع الرسول فتيالً ومل جيد. آخر اخلرب إىل ...مسعت مثله قط  
 .سالح جديد
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 :حرب التعجيز وطلب املعجزات )٤
حلد من سـعة انتشـار       يبتدعون كل يوم لوناً جديداً هبدف ا       ،استمر القرشيون يف حرهبم النفسية    

مطالبة الرسول صلى عليه وسلم مبعجزات حسية وقصدهم إحراج         : اإلسالم، ومن هذه املبتدعات   
 :الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك

أن يزحزح الرسول صلى اهللا عليه وسلم بطلب من ربه اجلبال اليت حتيط مبكـة والـيت ضـيقت                   
 جنات مـن خنيـل      إىلأن حيول القفار    و .لة املياه  وطلبوا أن يفجر عيون املاء ليحل مشك       .عيشهم
 وطلبوا أن يبعث آبائهم     . وطلبوا كتاباً يرتل من السماء يلمسونه بأيديهم ويرونه بأعينهم         .وأعناب

 . إخل.. مث طلبوا ملكاً يرتل مع الرسول يشهد له ويؤيده.من متوهم حىت يصدقوا بالبعث
 وقد بلغتكم ما    ،ما هبذا بعثت إليكم   : (يه ابن هشام  وكان جواب النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يرو        

 وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا تعاىل        ، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة       ،ت به إليكم  ارسل
 .)حىت حيكم بيين وبينكم

ومن صور معاجزة النيب صلى اهللا عليه وسلم حماوالت تيئيسه من إمياهنم وتشددهم يف اشـتراط                 
 : رق وآيات، وقد سجلت سور عديدة هذه املواقف ومن ذلك هذه اآلياتمعجزات وخوا

أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنِخيـٍل َوِعَنـٍب          * َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرِض َيْنُبوعاً         ﴿
َماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً أَْو َتأِْتَي ِباللَِّه َوالَْمالِئكَِة          أَْو ُتْسِقطَ السَّ   * فَُتفَجَِّر الْأَْنَهاَر ِخاللََها َتفِْجرياً   

أَْو َيكُونَ لََك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو َتْرقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاباً                  * قَِبيالً
 .)٩٣-٩٠:االسراء (﴾لْ كُْنُت ِإلَّا َبَشراً َرُسوالًَنقَْرأُُه قُلْ ُسْبَحانَ َربِّي َه

 َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَُّسوِل َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَْسَواِق لَْوال أُْنِزلَ ِإلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيراً               ﴿
 *  ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ ِإنْ َتتَِّبُعونَ ِإلَّا َرُجالً َمْسـُحوراً         أَْو ُيلْقَى ِإلَْيِه كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ         *

 .)٩-٧:الفرقان (﴾اْنظُْر كَْيَف َضَرُبوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَال َيْسَتِطيُعونَ َسِبيالً
 

 :اتفتراءحرب اإلشاعات واال )٥
اجتمع كفار قريش كي يبحثوا      ويف مواسم احلج، حيث      ، ويف أسواق العرب   ،وكان ذلك يف مكة   

 ، حىت ال يكون لدعوته أثٌر يف نفوسـهم        ،ماذا يقولون للعرب يف شأن حممد صلى اهللا عليه وسلم         
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امجعوا فيه رأياً واحداً، وال ختتلفوا فيكـذب بعضـكم          :  الوليد بن املغرية وقال هلم     إىلفاجتمعوا  
. نقول كاهن : قالوا: نتم فقولوا، امسع  بل أ : فأنت قل، قال  :  ويرد قولكم بعضه بعضاً، قالوا     ،بعضاً
فنقـول  : قـالوا .  لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه        .ال واهللا ما هو بكاهن    : قال
. ، وال وسوسـته    وال ختاجله  ، ما هو خبنقه   ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه    .ما هو مبجنون  :  قال .جمنون
 ، وقريضـه  ، وهزجـه  ، رجـزه  ،الشعر كلـه   لقد عرفنا    .ما هو بشاعر  :  قال .نقول شاعر : قالوا

 لقد رأينا السحار    .ما هو بساحر  :  قال .نقول ساحر :  قالوا . فما هو بالشعر   ، ومبسوطه ،ومقبوضه
وإن أصله   ، واهللا إن لقوله حالوة    : قال  ؟ فما تقول :  فما هو بنفثهم وال عقدهم، قالوا      ،وسحرهم

 وإن أقرب القول فيـه      ، إال عرف أنه باطل    شيئاً أنتم بقائلني من هذا       وما ، وإن فرعه حلناة   ،قلعذ
 وبني املرء وزوجه، وبـني املـرء        ، يفرق بني املرء وأبيه    ،ساحر جاء بقول هو سحر    :  تقولوا ألن

 فرتل قول اهللا تعاىل يف الوليد، يف ست عشرة آية يف سورة املـدثر               . فتفرقوا عنه بذلك   .وعشريته
 * ثُمَّ َعَبَس َوَبَسرَ   * ثُمَّ َنظَرَ  * ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدَّرَ    * لَ كَْيَف قَدَّرَ  فَقُِت * ِإنَُّه فَكََّر َوقَدَّرَ  ﴿: قال تعاىل 

 .﴾َسأُْصـِليِه َسـقَرَ    * ِإنْ َهذَا ِإلَّا قَْولُ الَْبَشـرِ      * فَقَالَ ِإنْ َهذَا ِإلَّا ِسْحٌر ُيْؤثَرُ      * ثُمَّ أَْدَبَر َواْسَتكَْبرَ  
 .)٢٦-١٨:املدثر(

د من اهللا شدة الوعيد الصادق مبا يوقع الرعب يف نفوسهم ونفوس كل مـن               ونالحظ يف هذا الر   
  .يفتري على اهللا وكتابه ورسوله يف نفسه وأهله

 إىلوأشاعت قريش عدة افتراءات سجل القرآن ذلك ورد عليها أبلغ رد، رداً أرجـع كيـدهم                 
  : من هذه االفتراءات.حنورهم

أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه َبلْ ال     ﴿:  فرد اهللا عليهم بقوله    . وسلم ن هذا القرآن من عند حممد صلى اهللا عليه        أ
 .)٣٤-٣٣:الطور (﴾فَلَْيأُْتوا ِبَحِديٍث ِمثِْلِه ِإنْ كَاُنوا َصاِدِقَني * ُيْؤِمُنونَ

ُيَعلُِّمُه َبَشٌر  َولَقَْد َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ ِإنََّما      ﴿: وقالوا إن الذي يعلمه غالم نصراين، فرد اهللا عليه بقوله         
 .)١٠٣:النحل( ﴾ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَسانٌ َعَرِبيٌّ ُمِبٌني

. )٦:احلجر( ﴾َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِإنََّك لََمْجُنونٌ        ﴿: وأنه جمنون وساحر قال تعاىل    
 كانت هذه احملاربة النفسية على مستوى اجلماعـات         .احدة تعلق األخرى  فالذي ال يعلق بقلبه و    

 وعلـى مسـتوى     .وعلى مستوى األفراد كما حصل مع الطفيل بن عمر الدوسي رضي اهللا عنه            
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اجلماعات كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا مجاعة من العرب وقف بعده أبو هلب لعنـه اهللا                   
 .)ابال تطيعوه فإنه صابئ كذ: (يقول

 :حرب اإليذاء واإلرهاب )٦
 وعاجل النيب صـلى اهللا      . واألقوياء يسفهون أحالمهم   .فقد أصبحوا يعذبون الضعفاء من املسلمني     

 . احلبشةإىلعليه وسلم ذلك باهلجرة حيث أمر أصحابه باهلجرة 
 

 :حرب املقاطعة )٧
 وكانت مقاطعة .وظهر ذلك يف حماصرة قريش للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولبين هاشم وبين املطلب           

 . قريش كي يقتلوهإىلاجتماعية واقتصادية وذلك لكي يدفعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 

  : على القرآنفتراءحرب اال )٨
إنه مفترى وأساطري األولني، كما أخرب اهللا سبحانه وتعاىل عنـهم،           : وذلك حيث قالوا عن القرآن    

ا ِإلَّا ِإفٌْك افَْتَراُه َوأََعاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلْمـاً            َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِإنْ َهذَ    ﴿: قال تعاىل 
وجاء الرد من   . )٥:الفرقان (﴾َوقَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني اكَْتَتَبَها فَِهَي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً َوأَِصيالً         َوُزوراً

 الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض ِإنَّـُه كَـانَ غَفُـوراً             قُلْ أَْنَزلَهُ ﴿: اهللا حامساً بقوله تعاىل   
 .)٦:الفرقان (﴾َرِحيماً

 
 : على املؤمننيفتراءحرب اال )٩

 وطلبوا من النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً جيلسون فيـه  .لك بوصفهم بأهنم أقل مرتلة وأضعف     وذ
لوب أتبعه الكفار قبل آالف السنني، فنهاه اهللا عن ذلـك            النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا أس       إىل

َواْصِبْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم ِبالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيِريُدونَ َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك             ﴿: بقوله تعاىل 
 ﴾فَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكِْرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمـُرُه فُُرطـاً     َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا َوال ُتِطْع َمْن أَغْ        

 .)٢٨:الكهف(
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 :التشكيك يف صاحب الرسالة )١٠
وظهر ذلك يف احلملة اليت أقامتها قريش ضد النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما أخربهم بأنه أسري                 

 . اإلسالميجة ذلك أن رجع بعضهم عن وكان من نت. بيت املقدسإىلبه 
وكذلك مع مثود قوم صاحل عليه الصالة والسالم، حيث أخرب اهللا سبحانه وتعـاىل عـن قـوهلم                  

قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمـِه       ﴿: للمؤمنني مبيناً موقفهم وماذا كان رد املؤمنني قال تعاىل        
ُمونَ أَنَّ َصاِلحاً ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا ِإنَّـا ِبَمـا أُْرِسـلَ ِبـِه               ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَ     

 .)٧٥:ألعرافا( ﴾ُمْؤِمُنونَ
 

 :اإلعراض تكربا على الدعوة )١١
 وكـان . )١٣:فصلت( ﴾فَِإنْ أَْعَرُضوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمودَ        ﴿: قال تعاىل 

أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الِْكَتاِب ُيْدَعْونَ ِإلَى          ﴿:  العرب واليهود قال تعاىل    اإلعراض صفة 
وقال تعاىل عن   . )٢٣:آل عمران  (﴾ِكَتاِب اللَِّه ِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم ثُمَّ َيَتَولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضونَ         

َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا       *  فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم فَُهْم ال َيْسَمُعونَ     َبِشرياً َوَنِذيراً ﴿: أهل الشرك 
: وقال تعاىل . )٥-٤:فصلت (﴾ِإلَْيِه َوِفي آذَاِنَنا َوقٌْر َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَملْ ِإنََّنا َعاِملُونَ          

 .)٤:األنعام( ﴾ِمْن آَياِت َربِِّهْم ِإلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضَنيَوَما َتأِْتيِهْم ِمْن آَيٍة ﴿
 

 :جلدلا )١٢
كما أخذت حماولة التشكيك صورة اجلدل، وجند ذلك يف جمادلة قوم عاد لنبـيهم هـود عليـه                  

اُؤَنا فَأِْتَنا ِبَمـا َتِعـُدَنا ِإنْ       قَالُوا أَِجئَْتَنا ِلَنْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آبَ         ﴿: السالم، قال تعاىل  
قَالَ قَـْد َوقَـَع     ﴿:  وجاء الرد عليهم من اهللا بقوله تعاىل       .)٧٠:ألعرافا (﴾كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ  

لَ اللَُّه ِبَهـا    َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم ِرْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُوَنِني ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّ            
 .)٧١:ألعرافا( ﴾ِمْن ُسلْطَاٍن فَاْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظِريَن
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 :التشكيك يف اإلسالم )١٣
:  وفضحهم قـال تعـاىل     ، وبيَّن اهللا موقفهم   .وكان ذلك من اليهود ليخرجوا املسلمني عن دينهم       

ا ِبالَِّذي أُْنِزلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهاِر َواكْفُُروا آِخـَرُه           َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب آِمُنو     ﴿
  .)٧٢:آل عمران( ﴾لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ

أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الِْكَتاِب        ﴿: ومثله شهادهتم للمشركني بأهنم على حق، قال تعاىل       
 ﴾ َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُروا َهُؤالِء أَْهَدى ِمـَن الَّـِذيَن آَمُنـوا َسـِبيالً              ُيْؤِمُنونَ ِبالِْجْبتِ 

 .)٥٠:النساء(
 

 :سرقة حقوق املسلمني )١٤
حيث قام بعض اليهود بأكل األمانات والديون اليت كانت عليهم حبجـة أن أصـحاهبا اعتنقـوا                 

َوِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َمْن ِإنْ َتأَْمْنُه ِبِقْنطَاٍر       ﴿: قال تعاىل اإلسالم، وأشار القرآن الكرمي هلذا وفضحهم،       
ُيَؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن ِإنْ َتأَْمْنُه ِبِديَناٍر ال ُيَؤدِِّه ِإلَْيَك ِإلَّا َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماً ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا لَـْيَس                    

 .)٧٥:آل عمران (﴾يلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونََعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسِب
 

 :إثارة الفنت واحلروب )١٥
 حيث مل يرض اليهود أن يروا األوس واخلـزرج مـتفقني            . من اليهود يف املدينة    أيضاًوكان هذا   

 إىلحىت تنادوا    ، تذكريهم بأيامهم احلربية   إىل فعمد شاس بن قيس اليهودي       .متحابني، أمة واحدة  
أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهـركم      : ( فأمخد النيب صلى اهللا عليه وسلم نرياهنا وقال هلم         ،السالح

، ونـزل   ) وألف بني قلبـوكم    ، واستنقذكم من الكفر   ، وأكرمكم به  ،بعد أن هداكم اهللا لإلسالم    
ِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوجاً َوأَْنـُتْم        قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتاِب ِلَم َتُصدُّونَ َعْن سَ       ﴿: الوحي، قال تعاىل  

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا فَِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتـاَب             * ُشَهَداُء َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَملُونَ     
 .)١٠٠-٩٩:آل عمران (﴾َيُردُّوكُْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم كَاِفِريَن
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 :التحقري واالستهزاء )١٦
َوِإذَا َرآَك الَِّذيَن كَفَُروا ِإنْ َيتَِّخذُوَنَك ِإلَّا ُهُزواً أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلَهَتكُْم َوُهْم ِبـِذكِْر               ﴿: قال تعاىل 

أْكُـلُ الطََّعـاَم    َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَُّسـوِل يَ     ﴿: وقال تعاىل . )٣٦:االنبياء (﴾الرَّْحَمِن ُهْم كَاِفُرونَ  
  .)٧:الفرقان (﴾َوَيْمِشي ِفي الْأَْسَواِق لَْوال أُْنِزلَ ِإلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيراً

 
 : الرسلإرسالاالعتراض على أمر اهللا تعاىل يف  )١٧

  .)٣١:الزخرف (﴾ٍمَوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجٍل ِمَن الْقَْرَيَتْيِن َعِظي﴿: قال تعاىل
 

 :إثارة الضحك والتضحك )١٨
َوِإذَا َمـرُّوا    * ِإنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا كَاُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ       ﴿: وكان هذا يف مكة، قال تعاىل     

َوَما  * ُهْم قَالُوا ِإنَّ َهُؤالِء لََضالُّونَ    َوِإذَا َرأَوْ  * َوِإذَا اْنقَلَُبوا ِإلَى أَْهِلِهُم اْنقَلَُبوا فَِكِهنيَ      * ِبِهْم َيَتَغاَمُزونَ 
 يوم القيامة لكل    إىل وجاء الرد من اهللا تعاىل عليهم        .)٣٣-٢٩:املطففني (﴾أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحاِفِظنيَ  

أََراِئِك َعلَى الْ  * فَالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّاِر َيْضَحكُونَ     ﴿: من يستعمل هذه األساليب، قال تعاىل     
 .)٣٦-٣٤:املطففني (﴾َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ * َيْنظُُرونَ

 

 طريقة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حربه النفسية ضد أعداءه

 :الردع )١
 يعين إعداد القوة     وهذا .)نصرت بالرعب مسرية شهر   : (فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ            ﴿:  وقال تعاىل  .الكافية للردع 
اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسـِبيِل اللَّـِه                  

 ).٦٠:نفالاأل (﴾ ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم ال ُتظْلَُمونَُيَوفَّ
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 :النصر بالرعب )٢
 .وذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم يف أغلب غزواته يهزم عدوه بفرار العدو من أرض املعركة

 
 :األمن )٣

 واسـتعماله الرسـائل     . ويوري بغريها  ،حيث كان صلى اهللا عليه وسلم يكتم ما يريد من الغزو          
 .املختومة

 
 :ستطالعاال )٤

 إىل وكان مينع العدو من الوصول       .حيث كان صلى اهللا عليه وسلم يستطلع عدوه قبل أن يهامجه          
 . فقد كانت له دوريات حول املدينة،أخباره وحتركاته

 
 :حسن صلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كقائد جبنده )٥

لك قول عروة بـن      ومن ذ  .حيث كان الصحابة رضي اهللا عنهم حيبون النيب صلى اهللا عليه وسلم           
 وقيصر يف ملكه، والنجاشـي يف       ،يا معشر قريش إين قد جئت كسرى يف ملكه        : (مسعود لقريش 

ال يسلمونه لشـيء     ولقد رأيت قوماً     . وإين واهللا ما رأيت ملكاً قط مثل حممد يف أصحابه          ،ملكه
 قال سـبحانه    وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبادهلم حباً حبب، وقد شهد اهللا بذلك حيث             ) أبداً

 .)١٢٨:التوبة (﴾ِبالُْمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيٌم﴿: وتعاىل
 

 :اإلعداد املعنوي للمعركة )٦
عنهم طـوال   ومثال ذلك التربية اليت قام هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه رضي اهللا                

ن يشحن اهلمـم     وكا . وكان القرآن الكرمي أعظم وسيلة لإلعداد والتربية       .وجوده يف مكة واملدينة   
 فيقتـل صـابراً     ال يقاتلهم اليوم رجلٌ   ( ومثل قوله    .)من قتل قتيالً فله سلبه    : (قبل املعركة بقوله  

: والدعاء يف املعارك كقوله صلى اهللا عليـه وسـلم         )  إال أدخله اهللا اجلنة    ؛ مقبالً غري مدبر   ،حمتسباً
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هم اهزمهم وزلزهلم وانصرنا    اللهم مرتل الكتاب جمري السحاب سريع احلساب اهزم األحزاب الل         (
 .)عليهم

 
 :الشورى )٧

 : وللشورى أهداف منها.فقد كان يستشري أصحابه رغم أنه مؤيد بالوحي
 .أن يؤكد متيز أمته بالشورى ) أ 
 . يضع القواعد اليت يسري عليها احلكام من بعدههأن )ب 
 .إقناع اجلنود بعدالة احلرب اليت يدخلوهنا )ج 
 .تأكيد معىن إخوة املسلمني ) د 
 .قيادة النبويةتواضع ال ) ه 
 .أمهية اجلند عند القيادة ) و 

 

 :اإلعداد املادي )٨
 .)أال إن القوة الرمي (: وقال.)من جهز غازياً فقد غزا: (فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

 
 :يف مواجهة املشكالتاحلزم والسرعة  )٩

خيرجـوا   فأمر املسلمني أن     ،فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد علم أن قريشاً يف محراء األسد             
 .هلم جبراحهم

 
 :االنضباط الطوعي )١٠

 نرى ذلك   .هللا صلى اهللا عليه وسلم يف القمة      وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يف الطاعة لرسول ا         
 وأمـره أن ال  ،عندما أعطى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش رضي اهللا عنه رسالة  

 عندما آخى الرسول صلى اهللا عليه       أيضاًى ذلك    ونر . فكان التنفيذ  ،يفتحها إال بعد مسرية يومني    
 . وخروجهم معه يف غزوة تبوك.وسلم بني املهاجرين واألنصار
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 :حرمان العدو من املباغتة )١١
ن والرسول صلى اهللا عليه وسلم عناية شديدة باختاذ احليطة واحلـذر حلرمـان              حيث عىن املسلمو  

 ).٧١:النسـاء  (﴾ا الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحـذَْركُمْ     َيا أَيُّهَ ﴿: العدو من مفاجئتهم، عمالً بقوله تعاىل     
 ﴾َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً َواِحَدةً           ﴿: وقال تعاىل 

 .)١٠٢:النساء(
 وكان ال ينام    ،ينام إال على تعبئة للجند     وكان خالد بن الوليد ال       .ةومثال حفر اخلندق حول املدين    

 .وال ينيم
 

 :حتطيم الروح املعنوية )١٢
اهللا أكرب خربت خيرب،     (:ونرى ذلك حينما هاجم الرسول صلى اهللا عليه وسلم خيرب أخذ يهتف           

 به، ومثل حبس أيب     حاطة ومثل مفاجأة العدو واإل    ).ا بساحة قوم فساء صباح املنذرين     إنا إذا نزلن  
 .ى جيوش املسلمني وهي متر أمامهسفيان حىت ير

 
 :تفتيت قوة العدو )١٣

 حيث وضع النيب صلى اهللا عليـه        ،ونرى ذلك يف فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما غزا خيرب           
 وكذلك أراد النيب صلى اهللا عليه       .وسلم اجليش بني غطفان واليهود حىت ال متدهم غطفان جبيشها         

 ولكـن   ، غطفان على أن يعطيهم ثلث مثـار املدينـة         وسلم أن يفعل ذلك يف غزوة األحزاب مع       
 وقالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما كـانوا يطمعـون أن             .األنصار رضي اهللا عنهم رفضوا ذلك     

 إال قرى أو بيع، أفبعد أن أكرمنا اهللا باإلسالم وهدانا إليه وأعزنا بك              شيئاًيأخذوا من مثار املدينة     
 .م إال السيف واهللا ال نعطيها ؟نعطيهم أموالن

كان رسول  ): (١٠٢ص) (عظماؤنا يف التاريخ  (يف كتابه    -رمحه اهللا    -ويقول الدكتور السباعي    
 فإذا جتمعـوا لقتالـه      . يف وقت واحد   مجيعاًيواجه األعداء   ال  اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيرص أن        

دهم حـىت يـتم      حىت إذا أمكنته الفرصة بطش بأقواهم مث مبن بع         .حرص على التفريق فيما بينهم    
 .)النصر
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 وسائل احلرب النفسية عند املسلمني

 :يف القول والتصميم على حتقيق اهلدف: الصدق )١
:  عمان إىلونرى ذلك يف وصية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه لعكرمة رضي اهللا عنه حني وجهه                 

كان صـدق   و.) ومىت تقول ، وانظر ما تقول   ، وال جتعل قولك لغواً    ،ومهما قلت أين فاعل فافعله    (
 كمـا   . وحطم إرادة القتال عندهم    ،القادة املسلمني بقوهلم مما أثار اهلزمية النفسية عند خصومهم        

 وفيها مجوع الفرس ومن شايعهم “أوليس”الوليد رضي اهللا عنه عندما حاصر      حدث مع خالد بن     
لهم إن لـك    ال: ( ربه يستنصره قائالً   إىلمن العرب وقد استعصوا عليه، توجه خالد رضي اهللا عنه           

 فلمـا   .)علي إن منحتين أكتافهم أال استبقي منهم أحداً قدرنا عليه حىت أجرى هنرهم بـدمائهم              
 وقطع النـهر    ،وقعت اهلزمية بالفرس نادى خالد رضي اهللا عنه األسر األسر ال تقتلوا إال من امتنع              

هر دماً فأشار عليه    ووكل هبم رجاالً يضربون أعناقهم، واستمر القتل يوما وليلة دون أن جيري الن            
 .فأعاد املاء وجرى دماً عبيطاً فسمي هنر الدمبعض أصحابه أن جيري املاء حىت يرب بقسمه 

 
 :الشجاعة يف احلرب )٢

 ومنه املبارزة يف أول املعركة      .ونرى ذلك يف شجاعة خالد رضي اهللا عنه وبقية القادة من املسلمني           
 .وهي من وسائل احلرب النفسية

 
 :وإبادة قادة العد )٣

 حيث عرف القادة أن مصريهم القتـل عنـد          .منذ اللحظات األوىل للمعركة يف املبارزة والقتال      
 .مواجهة املسلمني فكان خوفهم ينعكس على جندهم

 
 :قتل األعداء وإلقائهم يف موجهة العدو )٤

وكان خالد بن الوليد رضي اهللا عنه يستخدم هذا األسلوب إلدخال الرعب واهلزمية النفسـية يف                
 وأوصى عمر بن اخلطاب قائده سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم بقوله ال تؤتى                .ف العدو صفو

 .بأسري ليس له عهد إال ضربت عنقه لترهب به عدو اهللا وعدوك
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 :املطاردة احلامسة )٥
 تطويق اجليش املنهزم وقتلـه حـىت ال         إىلوذلك عندما تلوح بوادر النصر كانت اجليوش تعمد         

 .يشكل مقاومة جديدة
 

 :العتماد على االستخبارات لتحطيم إرادة القتالا )٦
 .وكان ذلك االعتماد على نصارى العرب ومن األسرى

 
 :مالحقة اخلصوم )٧

 إليه عمر بن اخلطاب     ارسل قيصر يف بالد الروم، ف     إىلونرى ذلك عندما هربت قبيلة إياد بن نزار         
أتى دارك، فواهللا لتخرجنـه أو       من أحياء العرب ترك دارنا و      حياًبلغين أن   : (رضي اهللا عنه رسالة   

 . عمر رضي اهللا عنهإىلفأعادهم قيصر )  النصارى مث لنخرجهم إليكإىللننبذن 
 

 :اإلفادة من اخلصومات املوجودة يف صفوف العدو )٨
ونرى ذلك يف معركة دمياط اليت خاضها صالح الدين رمحه اهللا حيث اتصل بكـل الطوائـف                 

ت الظنون يف نفوسهم فسهل عقد الصلح على شـروط          املختلفة على مرأى من األخرى حىت وقع      
 .صالح الدين

 
 :الظهور أمام اخلصم بالذي يدخل الرهبة يف نفسه )٩

 وأخذ ميشى متبختـراً     ،ونرى ذلك عندما وضع أبو دجانة رضي اهللا عنه عصابة املوت على رأسه            
إهنا : (ليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا ع      . الصفوف مبسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما       

 .)مشية يبغضها اهللا إال يف هذا املوطن
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 :اجلهاد باللسان )١٠
أهج املشركني  (ونرى ذلك فيما قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت رضي اهللا عنه                

إن اهللا قد   :  وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم              .)وجربيل معك 
 والذي  . ولسانه ،إن املؤمن جياهد بسيفه   : ( ما أنزل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        أنزل يف الشعر  

 : وهبذا يقرر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما يلي.)به نضح اإلبلنفسي بيده لكأمنا ترمونه 
 .أن اجلهاد باللسان أمر ضروري يف املعارك العسكرية والسياسية ) أ 
 . يف األعداء من القتال بالسالحتأثرياًد أن اجلهاد باللسان قد يكون أسرع وأش )ب 
 .أن اجلهاد باللسان طريقة من طرق قتال وجهاد األعداء )ج 

 

 :التفريق بني العدو وحلفائه )١١
ونشاهد ذلك يف قصة الصحايب نعيم بن مسعود رضي اهللا عنه وما فعله يف غزوة األحزاب، حيث                 

 مع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم          استطاع أن يفرق بن بين قريظة من اليهود الذي نقضوا العهد          
 . هزمية األحزاب بفضل اهللاإىلوحلفائهم من قريش وغطفان مما أدى 

 
 :حتييد القوى األخرى وحرمان العدو من حمالفتها )١٢

 ،ونرى ذلك يف عقد النيب صلى اهللا عليه وسلم املعاهدات مع خمتلف القبائل لكفالة حرية الدعوة               
نتيجة ذلك حرمان قريش من التحالف مـع هـذه القبائـل       وكان من    ، واملعاملة ،وحسن اجلوار 

 .وعزهلا
 

 :التخويف والضغط النفسي على عدوهم وفعلهم بأعدائهم )١٣
إنكم لو كنتم يف السحاب حلملنا اهللا إليكم أو ألنزلكم          : (ومثل قول خالد بن الوليد ألهل قترين      

 وإما جزية وإمـا     ، إما إسالم  ،ال مفر  إظهار املشاكل اليت يعاين العدو منها، وأنه         وأيضاً .)اهللا إلينا 
 ومثل ما كتبه خالد بن الوليد       .)قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار، وإما نصر وإما شهادة          (.السيف
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 ،أما بعد، فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة، وأقر باجلزية          : ( هرمز إىلرضي اهللا عنه    
 .)ن املوت كما حتبون احلياةوإال فال تلومن إال نفسك فقد جئتك بقوم حيبو

 
 :جتريد العدو من إرادته القتالية )١٤

ونرى ذلك يف عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم اجليوش أمام أيب سفيان رضي اهللا عنه حىت ذهب                  
 .هذا حممد قد جاءكم فيما ال قبل لكم به:  قريش وقال هلمإىل
 

 :حرمان العدو من املرافق احليوية )١٥
 .ر شوكتهم كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أهل خيربملا فيه من إضعافهم وكس

 
 :املباغتة )١٦

 وقد طبق ذلك الـنيب صـلى اهللا   .أن تفاجئ عدوك وهو يستعد: ب، وهيوهي أوىل مبادئ احلر   
 .عليه وسلم يف غزواته ومنها فتح مكة

 
 :اإلعداد الدائم املتطور )١٧

ْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبـِه َعـُدوَّ اللَّـِه      َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَ   ﴿: عمالً بقوله تعاىل  
 .واالستفادة من كل جديد). ٦٠:ألنفالا( ﴾َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه

 
 :االستعالء باإلميان وإظهار العزة أمام الكفار )١٨

، وما فيها من عزة     جرت بني سعد بن أيب وقاص ورستم وكسرى       ونرى ذلك يف املفاوضات اليت      
 . وكتب التاريخ مليئة بأخبارهم.املسلمني
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 :الشعارات واهلتافات )١٩
: ونرى ذلك يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة حنني عندما تفرق عنه املسلمون فقال                

 .)واهللا أكرب(، )يا خيل اهللا اركيب( ،)أنا النيب ال كذب، أنا بن عبد املطلب(

 

 مهام احلرب النفسية

 .تشكيك العدو يف سالمة وعدالة اهلدف الذي حيارب من أجله )١
زعزعة ثقة العدو يف قوته من حيث الرجال والعتاد والقادة، وزعزعة ثقته يف أن حيرز أي نصـر،                   )٢

 .وإقناعه أنه ال جدوى من شن احلرب أو االستمرار بالقتال
 حبيث يشك كل منـهم بـاآلخر        ، العدو شعباً وحكومة وجيشاً    بث الفرقة والشقاق بني صفوف     )٣

 .وتنعدم الثقة بينهم
 . التخلي عن نصرتهإىلالتفريق بن العدو وحلفائه ودفعهم  )٤
 .حتييد القوى األخرى وحرمان العدو من حمالفتها )٥

 

 طرق الوقاية من احلرب النفسية

 :اجلنودقوة اإلميان باهللا ووضوح العقيدة يف فكر القيادة والقائد و )١

 إىلفهي األساس والركيزة األساسية يف صد كل شائعة ومقولة، ذلك أن قوي اإلميان يرد األمور                
َوِإذَا ﴿:  قال تعـاىل   .نصاهبا ويرد الشائعات يف كيدها، ويرد كل ما ال يعرفه للقيادة وأويل األمر            

دُّوُه ِإلَى الرَُّسوِل َوِإلَى أُوِلي الْأَْمِر ِمـْنُهْم لََعِلَمـُه          َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو رَ         
 .)٨٣:النساء (﴾الَِّذيَن َيْسَتْنِبطُوَنُه
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عقيدة يظن  وسواًء كانت احلرب النفسية ضد القائد أو القيادة فإن من كان قوي اإلميان واضح ال              
وُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت ِبأَْنفُِسـِهْم َخْيـراً      لَْوال ِإذْ َسِمْعُتمُ  ﴿:  قال تعاىل  .بقائده وبقيادته خرياً  
 .)١٢:النور( ﴾َوقَالُوا َهذَا ِإفٌْك ُمِبٌني

 ألنـه   ، ويسمع هتديده ال يزيده ذلك إال قوة وإمياناً باهللا         ،واملؤمن عندما يسمع قوة عدوه ويراها     
 قال  .عداد وإعادة للحرب من جديد    وإما إ  ،يعلم أن هناك حياة بعد املوت، وإما نصر وإما شهادة         

الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَـْد َجَمُعـوا لَكُـْم            ﴿: تعاىل يف السلف الصاحل رضي اهللا عنهم      
 .)١٧٣:آل عمران (﴾فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم الَْوِكيلُ

 اهللا،  إىلر ال خيرجه النصر عن شكر اهللا، وأن اهنزم ال تشغله اهلزمية عن اللجوء               فالقائد عندما ينتص  
ودراسة أسباب اهلزمية مث العودة من جديد ملواجهة األعداء، ويتفق علماء النفس وخرباء احلـرب               

 .النفسية أن احلرب النفسية تؤثر على اجليوش الذين ال عقيدة هلم والغري مثقفني

 : بالعدواملعرفة املستطاعة )٢

 من األسباب املهمة يف القضـاء علـى         ، املعرفة بأسلوبه وأهدافه وتفكريه    ،إن هذه املعرفة بالعدو   
 . وجتعل اجملاهد مستعداً ملواجهتها بإميان وقوة وعقيدة راسخة.احلرب النفسية اليت يواجهها

 :فضح حماوالت التفرقة ومقاومتها )٣

و جيب على القيادة اإلسالمية أن تكشف حقيقتها        وذلك عندما تنطلق احلرب النفسية من عند العد       
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا فَِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا          ﴿: وتبني زيفها للمسلمني وللجنود، قال تعاىل     

كشف للمسلمني   فاهللا سبحانه وتعاىل     .)١٠٠:آل عمران  (﴾الِْكَتاَب َيُردُّوكُْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم كَاِفِرينَ    
َوكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آَياُت اللَّـِه        ﴿: يف كل زمان حقيقة أهل الكتاب مث قال تعاىل        

 ).١٠١:آل عمران (﴾َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم ِباللَِّه فَقَْد ُهِدَي ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم
 عليه وسلم باقية فيجب على القيادة واجلند أن يـردوا هـذه             وسنة رسوله صلى اهللا   وكتاب اهللا   

 كان من األعداء أو مـن احلكـام         سواًء كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم          إىلاحلرب  
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاً َوال َتفَرَّقُوا َواذْكُـُروا        ﴿: الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا، قال تعاىل       
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َمَت اللَِّه َعلَْيكُْم ِإذْ كُْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوِبكُْم فَأَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َوكُْنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة         ِنْع
 .)١٠٣: عمرانآل (﴾ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَكُْم ِمْنَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ

 

 :املراقبة الواعية ألمور اجلند )٤

 اجليش قد يؤتى ألنوذلك لرصد املخذلني واملثبطني وعزهلم عن اجلند وعقوبتهم مبا يناسب اجلرم،        
 املثبط جيد أذناً صاغية ممن حوله، قال تعـاىل عـن            ألنمن داخله قبل أن يؤتى من عدوه، وذلك         

ِإنْ َرَجَعَك اللَُّه ِإلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك ِللُْخُروِج فَقُـلْ          فَ﴿: املنافقني واملتخلفني عن غزوة تبوك    
) لَْن َتْخُرُجوا َمِعَي أََبداً َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدّواً ِإنَّكُْم َرِضيُتْم ِبالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعُدوا َمَع الَْخاِلِفنيَ               

 .)٨٣:التوبة(
عن اجليش وتطهرياً للجيش منهم وحذرنا اهللا تعاىل من خروج أمثـال هـؤالء يف               وهذا عزل هلم    

لَْو َخَرُجوا ِفيكُْم َما َزاُدوكُْم ِإلَّا َخَبـاالً        ﴿: اجليش وأنه ال خري فيهم مهما بلغت كثرهتم قال تعاىل         
 .)٤٧:التوبة (﴾َواللَُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمَنيَولَأَْوَضُعوا ِخاللَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم 

 

 :كشف حماوالت زعزعة الثقة بالنصر )٥

وهذه تأيت من العني الساهرة على أحوال اجلند فتقضي عليها يف مهدها وقد كان ذلك يف غـزوة                  
وِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا    َوِإذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُ     ﴿: اخلندق قال تعاىل فاضحاً دور املنافقني     

َوِإذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َيا أَْهلَ َيثِْرَب ال ُمقَاَم لَكُْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتأِْذنُ فَِريٌق              * اللَُّه َوَرُسولُُه ِإلَّا غُُروراً   
 .)١٣-١٢:األحزاب (﴾ ُيِريُدونَ ِإلَّا ِفَراراًِمْنُهُم النَِّبيَّ َيقُولُونَ ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإنْ
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 :القضاء على حماولة التهوين من النصر ومن قيمته )٦

 ونرى  .وذلك أن احلرب النفسية تبدأ قبل املعركة بكثري وتقوى أثناء املعركة وتستمر بعد املعركة             
فلما ظهر حـاولوا     النصر   اخفاء فإهنم حاولوا    .ذلك يف موقف اليهود من انتصار املسلمني يف بدر        

التشكيك فيه فلما وصل زيد بن حارثة رضي اهللا عنه على ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                   
وأخربهم بالنصر قالوا إن الذي يقوله زيد رضي اهللا عنه حالة من اهلذيان والفزع الذي أصيب به                 

لنيب صلى اهللا عليه وسـلم،       بل حاولوا اغتيال ا    .وقالوا هذه ناقة نعرفها ولو أنه انتصر لبقيت عنده        
يا معشر يهود احذروا من اهللا مثل مـا نـزل           : (ورد النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم وقال هلم        

بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل جتدون ذلك يف كتـابكم وعهـد اهللا                  
 .)إليكم

 

 :القضاء على حماولة التخويف والضغط النفسي )٧

 من بني هذيل فدخلوا املدينـة       نفراً ارسل حيث   ،اولة أيب سفيان بعد غزوة أحد     ونرى ذلك يف حم   
فسألوهم عن قريش فأخربوهم بأهنم قد مجعوا هلم ماال طاقة هلم به، فكان الرد من املسلمني الذي                 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل، وسجل هلم القرآن الكرمي هذا املوقف          : قضوا على هذه احملاولة يف مهدها     
الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه               ﴿ :بقوله

 .)١٧٣:آل عمران (﴾َوِنْعَم الَْوِكيلُ

 

 :الكتمان ونشر الوعي األمين )٨

 فليس كل ما يعلم     .)قدر احلاجة إن املعرفة على    : (هناك قاعدة يف عمل رجال االستخبارات تقول      
إن هاهنا علماً لـو     ( وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه        . وليس لكل أحد حق الكالم كما يشاء       .يقال

 .)بثثته لضربت عنقي
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َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ َجاَءكُْم      ﴿: ل الشائعات دون حتقق قال تعاىل     ووقد حذر اهللا املسلمني من قب     
 .)٦:احلجرات (﴾ فََتَبيَُّنوا أَنْ ُتِصيُبوا قَْوماً ِبَجَهالٍَة فَُتْصِبُحوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَنيفَاِسٌق ِبَنَبٍأ

 

 :التوجيه واإلرشاد والتربية املستمرة )٩

حيث التوجيه والتوعية الدينية والفكرية، وحل مشاكل اجلند وتوعيتهم بأمهية دورهم، وإفهامهم            
 وقد ظـل    . يف القضاء على احلرب النفسية والوقوف ضدها       كبرياً دوراًالعقيدة والشريعة، تلعب    

النيب صلى اهللا عليه وسلم يريب ويعلم أصحابه رضي اهللا عنهم يف مكة ثالثة عشر عامـاً لـذلك                   
 .صعدوا وهزموا كل احملاوالت النفسية واملادية إلخراجهم عن دينهم وكذلك املسلمني يف املدينة

 

 :همإعطاء اجملاهدين حقوق )١٠

 حقـه وال    إىلليس أكثر ما يدخل الوهن والضعف يف نفس اجملاهد شعوره بأنه مظلوم ال يصـل                
 وقـد   .حترص القيادة على إيصال احلق له، أو ال يعامل مثل غريه بل يغمط حقه، وتبخس أشياؤه               

يا عبادي إين حرمت الظلـم علـى نفسـي          : (هنى اهللا عن ذلك الظلم فقال يف احلديث القدسي        
 وسبب لعدم   ،وذلك أن الظلم سبب اهلزمية، وسبب لزوال النعمة       ) ينكم حمرماً فال تظاملوا   وجعلته ب 
 . وسبب للخيبة والفشل وسبب للهالك، وسبب لرتول العذاب،الفالح

 

 :وجود القدوة احلسنة )١١

إن القيادة والقائد إذا كان قدوة جلنده فإن هذا يقضي على احلرب النفسية وعلى آثارها، وذلـك                 
القائد جبنده واجلنود بقائدهم، ونرى ذلك يف ثبات املسلمني يف مكة على اإلسالم رغـم               بأن يثق   

 .كل الصفات اليت ألصقها كفار قريش بالنيب صلى اهللا عليه وسلم
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 كيفية إزالة آثار احلرب النفسية

 تطهري النفوس من اآلالم واستعادة الثقة بالنفس )١

 فبني اهللا هلم أسباب اهلزميـة       ،ن سبب اهلزمية  ونرى ذلك يف معركة أحد حيث تساءل املسلمون ع        
أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم ِإنَّ اللََّه                ﴿: قال تعاىل 

 ﴾ْمَعـاِن فَِبـِإذِْن اللَّـِه َوِلـَيْعلََم الُْمـْؤِمِننيَ         َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الَْتقَـى الْجَ      * َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   
 فبني هلم أن سبب اهلزمية هو من عند أنفسهم بعد أن قال هلـم قبـل                 .)١٦٦-١٦٥:آل عمران (

 َمسَّ الْقَـْوَم    ِإنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَدْ    َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِننيَ        ﴿: اآلية
 .)١٤٠:آل عمران (﴾قَْرٌح ِمثْلُُه

 

 املواجهة باحلقيقة )٢

ونرى ذلك يف غزوة أحد عندما أشيع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل فصعد النيب صلى اهللا عليه                   
وسلم اجلبل لريد الثقة يف أنفسهم، وكان ينادي يا فالن إيل أنا رسول اهللا رغم علمه أن املشركني                  

لون إليه قبل أن يصل املسلمون، ولكن كان ذلك خري وسيلة للقضـاء علـى تلـك                 سوف يص 
 .الشائعة

 

 دراسة اهلزمية )٣

وهذا أمر البد منه لتاليف أسباب اهلزمية وذلك متهيداً إلزالة أسباهبا ففي غزوة أحد عرف الصحابة                
واقعهم وعصياهنم  رضي اهللا عنهم أن سبب اهلزمية بعد النصر هو ختلي الرماة رضي اهللا عنهم عن م               

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رغم أنه شدد عليهم أن ال يتركوا موقعهم ال يف حالة النصر وال                   
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يف حالة اهلزمية إال بأمر منه، فلم حيدث بعدها أن خالفوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكمـا                   
 .ةحصل يف غزوة حنني يف أو املعركة بسبب قوهلم لن نغلب اليوم من قل

 

 إزالة آثار اهلزمية العسكرية والنفسية )٤

وذلك بالعمل العسكري كما حدث مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما خرج ملالقاة قريش           
 .يف محراء األسد بعد أحد مباشرة رغم كثرة اجلراح يف املسلمني

 

 دور املخابرات يف احلرب النفسية

 :املخابرات هلا يف احلرب النفسية ثالث مهمات

 . دعاية الدولة أو دعاية العدوسواًء ، حتليل الدعاية:األوىل 
 . احلصول على املعلومات:الثانية 
 . األمن يف احلرب النفسيةإجراءات مسؤولية :الثالثة 

 

 حتليل الدعاية: املهمة األوىل

ـ ” ويشـري ب   .ة تامة بتفكري الناس حمل الدراسـة       ومعرف ، بصرية نافذة  إىلحتليل الدعاية حيتاج      ولب
 التفاصيل الدقيقة من الفكر اليت حيفـظ هبـا النـاس            إىلإن الدعاية توجه    ”:  يف ذلك بقوله   “الينبارجر

 وجيب أن تستخدم يف الدعايـة لغـة         .تنظيمهم وتوجيههم الشخصي يف عامل مزعزع الصالت بني الناس        
 .. لغة الكاهن  .. املمثل  لغة .. لغة رجل الشرطة   .. لغة صغار الطري   .. لغة احلبيب الودود   .. لغة املدرس  ..األم
 وعملية حتليل الدعايـة لقيـاس       . وأن تستعمل هذه اللغات على التوايل      .. لغة الصحفي  ..)البلطجي(لغة  
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قيمتها جيب أن تكون أكثر متيزاً وإدراكاً يف تقريرها ما إذا كانت الدعاية جديرة بأن حتقـق غرضـها أم                    
 “.ال

 

 متطلبات حتليل الدعاية

 واحلصول على املواد من الصحافة واجملـالت والنشـرات          .فعالًليت ستحلل   احلصول على املواد ا    )١
 . مع تتتبع تلك املصادر لفترة زمنية مدهتا ستة شهور فما فوق،والكتاب وتسجيل املواد اإلذاعية

أن يكون حملل الدعاية على دراية تامة باملنطقة اليت هو فيها حىت ال خيطئ يف التحليـل وكتابـة                    )٢
 .التقرير

عدد كايف من املوظفني الذين يعملون معه، حىت ال يغفل عن بعض العوامـل املهمـة يف                 وجود   )٣
 .التحليل

االختيار اجليد لوسائل اإلعالم اليت حيللها، وأن خيتار الصحف اليت تشـرف عليهـا احلكومـة                 )٤
 . للدعاية الداخليةجيداًوصحيفة للمعارضة والصحف احمللية اليت تعترب مرشداًَ 

 .الشخصيات احلكومية ويتعقب كل كلمة تصدر منهم وحيصل عليهااختيار عدد من  )٥
 . ودرجة القابلية للتحليل مما يساعد على حتليل الدعاية، وإتقان اللغة،توفر الوقت الكايف )٦
االتصال باملستمعني الذين يتلقون هذه املواد ومعرفة تأثري الدعاية اليت تلقوها حىت يكتمل حتليـل                )٧

 .رجل الدعاية
 .باملواد املطبوعةاالستعانة  )٨
االستعانة باملواد املذاعة حيث أهنا أرخص وسيلة كما أهنا أكرب املصـادر المتصـاص الدعايـة                 )٩

ويسمعها املاليني من الناس، وذلك عن طريق تتبع برنامج أو اثنني من حمطة واحـدة، للخـروج                 
 يتم االستماع بواسطة     واالستعانة باألجهزة احلديثة يف تسجل املواد اإلذاعية، وعندما        ،بتحليل جيد 

فرد أو جمموعة صغرية، تسجل اإلذاعة الرئيسية لألنباء وتقيدها كلمة كلمة، وهذا يعطي احمللـل               
 .فرصة اإلطالع على املواد
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 كيف نفرق بني بكالم احلقيقة وكالم الدعاية عندما نتنصت ؟

ع ويعرفه كان حقيقة أما إذا       فإذا اتفق ما يذاع مع ما يؤمن به املستم         ، املستمع نفسه  إىلإن هذا يرجع    
الختيـار  مل يتفق فهو دعاية، واحملررون والكتاب والصحفيون الذين جيمعون احلقائق يتميزون هبا وهذا ا             

 .هي دعاية، أما إذا كانت تذاع جملرد أنباء فإهنا ال تكفي دعايةبقصد التأثري يف الناس ف

) الغرض الدعائي ( املادة املذاعة فقد يعرف وحيدد       وحملل الدعاية ال ينظر عادة يف اإلجتاه الذي يسري فيه         
بالنسبة لألشخاص الذين ترسل من أجلهم هذه اإلذاعات على ضوء تقديره ملا تتوافر له مـن معلومـات             
عامة من املوقف وهو إذا مل يعرف الغرض من اإلذاعة يستطيع أن يتكهن به من طبيعة املستمعني أو مـن                    

 ومن جهة أخرى فـإن احمللـل إذا مل يعـرف            .اإلذاعة يف هؤالء املستمعني   لقه  التأثري الذي يفترض أن خت    
؟  املستمعني فإنه يستطيع أن يتعقب الطابع الذي ترسل به اإلذاعة، وبأي لغة تذاع ومن أين وإىل أين ومىت  

عـات   وقد وجد أنه صاحل يف حتليل اإلذا       ، أسلوباً منوذجياً معاوناً لعملية التحليل     “الينبارجر”ويعطي لنا   
 وهذا  .األملانية العلنية والسرية، ويف حتليل مواد الدعاية اليابانية يف الشهور األخرية من احلرب العاملية الثانية              

 :األسلوب يشمل العناصر التالية

 .مبا فيه هذا وسيلة اإلعالم: املصدر )١
 .الوقت )٢
 .املستمعون )٣
 .املوضوع )٤
 .املهمة )٥

إمنا هو يف الواقع للمعاونـة علـى        ) ستاسم(كلمة  هذا االشتقاق اللغوي بتكوين كلمة جديدة هي        و
استيعاب هذه العناصر اخلمسة اليت تتركب منها هذه الكلمة ويقول إن أفضل استخدام هلذا األسلوب هو                
استخدامه يف معاجلة املواد اليت يستمع هلا يف اإلذاعة واليت يعرف مصدرها وعند معاجلتها جيب أن جتـري                 

 :اآليت
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فهناك املصدر احلقيقـي أي املصـدر       : املصدر، وهنا يف الواقع يكون له عدة أوجه        طبيعة   أوالًالحظ  
الذي أذاع النبأ أو املوضوع، واملصدر الظاهري أي املصدر الذين ارتبط امسـه بـه، واملصـدر األول يف         
االستعمال أي املصدر الذي استعمله ألول مرة، ومصدر االستعمال الثاين أي املصـدر الـذي اسـتغل                 

 .وع لالستشهاد به أو اقتبس منه عباراتاملوض

 .وقد يكون من املفيد أن نعرض اآلن لدراسة العناصر املكونة لتحليل موضوع من موضوعات الدعاية

 

 املصدر

 .من أين جاء املوضوع: املصدر احلقيقي 
 .كيف خرج املوضوع: مسرب االنطالق 
 .الشخص أو اهليئة اليت تولد املوضوع بامسها 
 املعروفة، جيـب هنـا      رسالالشخص أو اهليئة املؤثرة يف وسيلة اإل      : من جاءنا به   رسالمسرب اإل  

 .إغفال ما يتيسر من وسائل حمللل الدعاية
 .رسالما هو املصدر الذي يزعم بأنه نقل عنه وما مسرب اإل: املصدر الظاهري أو الصوري 
 املصـدر   . من استخدمه  هو الذي يقال بأنه أول    : املصدر األول : مصدر االستقبال األول والثاين    

 .الذي يدعي أنه يقتبسه عن مصدر آخر: الثاين
 واملألوف أن تكون هذه العالقة      .ما العالقة بني مصدر االستعمال األول ومصدر االستعمال الثاين         

يف الشكل الذي جييء فيه االقتباس، ومن النادر أن يكون هذا انتحاالً أو اغتصاباً حلق من استخدم                 
 .أوالًاملوضوع 

 :التعديل بني االستعمال األول واالستعمال الثاين إذا كان النص معروفاً يف احلالتني 
 هل حذفت فقرات ؟ 
 هل هناك تعديالت يف النص ؟ 
 هل حدث أي دمج مع مواد أخرى مرسلة على اإلذاعة ؟ 
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 هل هناك تزييف يبدو معتمداً ؟ 
  لغة أخرى ؟إىلما التأثري الذي حيدث نتيجة للنقل من لغة  

 

 لوقتا

 .وقت احلوادث الذي يشري له املوضوع )١
 .رسالوقت اإل )٢
 .رسالوقت تكرار هذا اإل )٣
 .األسباب إذا وضعت هلذا التوقيت )٤

 

 املستمعون

 .املستمعون املقصودون مباشرة 
برنامج مرسل باإلجنليزية ألمريكا الشمالية ولكنه      (املستمعون املقصودون بطريقة غري مباشرة مثل        

 .)غافورة بتخطيط مقصود من جانب الربنامج املرسل هونج كونج وسنإىليصل 
مستمعون أو مشاهدون غري مقصودين كأن يطلع أحد مواطين غرب أفريقيا على جملة احلـوادث                

 .اللبنانية، أو يستمع رجل ياباين خلطبة اجلمعة اليت تذاع قبل الصالة

 

 املوضوع

  ماذا يقول ؟ 
 ماذا حيتوي ؟ 
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دون خداع ؟ أو هل     ) جمرد أنباء ( هل هي    ..وعات الصاحلة هلا  توضع احملتويات حتت رؤوس املوض     
 ؟) معلومات(هي 

 .تلخيص احملتويات إلظهار أي تكتيك جديد للدعاية 
 .فرز احملتويات اليت هلا نفعها يف الدعاية املضادة 
 .تقييم أمهية احملتويات لتحليالت املخابرات 

 

 املهمة

 .ماألمة أو اجلماعة أو الشخص الذي يتعرض هلجو 
 .العالقة مبوضوعات سابقة يف نفس املهمة أو العالقة مبهام سابقة 

 

 مجع املعلومات: املهمة الثانية

وذلك يتم بطرق خمتلفة منها املكشوف مثل الصحف واجملالت والكتب واملطبوعات والتقارير الرمسية             
تدخل فيها احلكومة تكون هذه     واإلذاعة والتلفزيون أو أي معلومة، والبالد اليت فيها حرية الصحافة أو ال ت            

 .الطريقة ذات قيمة يف إعداد تقديرات املخابرات

 اجلمـع   إىلوذلك عندما ال تغطي الطرق املكشوفة نقطة معينة فيلجأ          ) التجسس(ومنها اجلمع السري    
 اآلالت احلديثة مثل أقمار     – املبلغني   – املصادر   –العمالء  (السري بواسطة التجسس وذلك يتم بواسطة       

 .وجوهر التجسس هو الوصول للهدف ومعرفته وإيصال املعلومات عنه بأسرع وقت) جسسالت
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  األمن باحلرب النفسيةإجراءاتمسؤولية : املهمة الثالثة

 األمن العادية جيب أن تطبق يف مجيع الظروف، والطريقة املثلى لتحقيق ذلك يف ميـدان                إجراءاتإن  
 كانوا مدنيني أو عسـكريني      سواًءا يف زمن السلم بأمهية األمن       احلرب النفسية هي توعية مجيع القائمني هب      
 بعض من يثقون هبم بدافع غريزي يف موضوعات هامة تتعلق           إىلفغالباً ما يتحدث كثري من هؤالء األفراد        

 تـأثرياً بأعماهلم قد تبدوا هلم أهنا ال قيمة هلا، إليهام هؤالء الناس بأهنم عليمون ببواطن األمر مما قد يؤثر                   
 .بالغاً يف جمهودات األمن

وهناك سالح خطري لو تفشى بني القائمني باحلرب النفسية الستطاع أن يهدم الكثري من جمهوداهتم أال                
 ألمهيتها، لذا جيب أن ال يتـأثر القـائمون   خاصاًوهو سالح الشائعات واألكاذيب اليت قد أفردنا هلا باباً       

بأي شائعات أو أكاذيب ينشرها العدو، بل إن واجبهم هـو           بإدارة احلرب النفسية على مجيع املستويات       
 إجـراءات إفشال هذا السالح وحتذير الشعب واجلنود من التأثر مبا ينشره العدو من دعايات مغرضة، إن                

األمن اليت تتبع يف احلرب النفسية هي نفس القواعد اليت يعنيها مفهوم األمن بشكله العام، وبالرغم من أن                  
 الـيت   جراءات فعاالً يف اإل   دوراًطلب اتباع قواعد معينة فإن احلس والذوق الغريزي يلعب          حتقيق األمن يت  

جيب أن تتبع وال سيما يف عمليات احلرب النفسية ونستطيع جملرد الدراسة أن نوجز القواعد األساسية اليت                 
 :قد حتقق الغرض يف القواعد اآلتية

 :تقييم املواد من ناحية درجة السرية )١

 لدرجـة   تبعـاً ك أن يكون تصنيف املواد واملعلومات اليت تستخدم يف احلرب النفسية            ونعين بذل 
 ما تنشأ مشكالت لرجال األمن نتيجة لعدم إعطـاء درجـة السـرية املناسـبة                وكثرياًسريتها،  

للمعلومات اليت حتتفظ هبا اإلدارات املختلفة اليت تعمل يف هذا امليدان، وكقاعدة عامة جيـب أال                
سرية عالية ألي معلومات ال تفيد العدو، إن مسئولية تقدير درجة سرية املعلومـات              تعطي درجة   

 . ضباط مدربني على هذا الواجبإىل ما تترك غالباً
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 :حتديد األفراد الذين يتعاملون مع املعلومات السرية )٢

ختلفة وحينما حيدد األفراد املسموح هلم بالتعامل باالطالع على املعلومات ذات درجات السرية امل            
 ما حياول األفراد الـذين يعملـون معهـم          غالباًجيب أن يطبق األمن على كل من يستخدمها إذ          

وحيرمون من هذه املعلومات أن يبحثوا بالغريزة عما وصل ألولئك األفراد من معلومات فإذا مـا                
  مـا حيسـون باالمتعـاض      غالباًحتصلوا عليها ال يسطيعون أن يقدروا قيمة هذه املعلومات بل           

واالستياء من اخفائها عنهم، وهم يف حبثهم عن هذه املعلومات ال يتعدى أن يكون الـدافع هـو                  
الفضول وحب االستطالع، ومن مث جند أنه من الناحية النفسية يشعر هؤالء األفراد أهنـم غـري                 

 أن   األمن بالنسبة لتداول املعلومات السرية جيب      إجراءاتمرتبطني باإلبقاء على سريتها، ولذا فإن       
 . وليس فردياًكلياًتطبق على اجملموعات املختلفة 

 : األمن والرقابة على النشرإجراءاتالتفرقة بني  )٣

 األمن اليت تتخذ يف عمليات احلرب النفسية وبني عمليات الرقابـة            إجراءاتوجيب أن نفرق بني     
ألمن غـري    ا إجراءاتعلى النشر، فالرقابة على الصحف وظيفة أخرى هلا ظروفها وقواعدها، إن            

السليمة وإعطاء سلطات حتكمية يف مسائل الرقابة لضباط األمن قد تغري ضابط األمن بأن يصر               
 عن تفضيله ألشخاص يف ميادين التحرير أو الفن أو السياسة حتت ستار احملافظة علـى األمـن،                

 .جراءاتنها هلذا العمل عدم توفيق األمن وعدم جناح اإلم  مفر اليت الوالنتيجة

قابة جيب أن تطبق بتنسيق تام مع سياسات الرقابة القومية أو سياسة الرقابة اخلاصة مبسـرح             إن الر 
العمليات، ومن جهة أخرى فإن تقدير قيمة اإلنتاج اإلذاعي أو إنتاج النشـرات يعتـرب وظيفـة                 
 أخرى، الغرض منها تقييم اإلنتاج ومدى متشيه مع الدعاية االستراتيجية، وتراقب النشرات واملواد            

 مسؤول األمن ويف نطاق هذه املسئوليات تتوىل خمابرات األمـن بأجهزهتـا             إىلا  إرساهلاملطبوعة ب 
 .املختلفة محاية أسرار الدولة ومنشآهتا
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 مقاومة التخريب
 

نظيم العسكري، أو    أو تدمري الت   ،ة وهو عادة يستهدف إتالف النظام     رالتخريب صورة من احلرب املدم    
ل مضاد لنظام العدو اإلداري وإنتاجه الصناعي والغذائي وقواتـه املسـلحة            االقتصادي للعدو، وهو عم   

 . ضد أي شيء يعاون اجملهود احلريب للعدوعموماًوخطوط مواصالته بل 

وحيدث التخريب يف عدة صور متباينة ليس من الضروري أن تبدو كلها عنيفة فهناك عمليات مباشرة                
 أعمـال غـري     أيضاًألغراض واألهداف الرئيسية وهناك     أي عمليات ختريب نشيطة عنيفة مفاجئة ضد ا       

مباشرة أي سلبية ضد معنويات العدو وموارده العادية يف أسلوب وبوسائل غري عنيفة، كما أن هناك صور     
 أو لنشر   باالضرابأخرى تسمى التوجيه السيكلوجي اهلدف منه تكون توجيه عام وسط اجلماهري للقيام             

تنفذ األعمال املباشرة بعدة وسائل وعلى مستويات خمتلفة وقد توجد ضد           الذعر والفوضى واالضطراب، و   
أهداف صغرية كأكشاك التحويل على اخلطوط احلديدية وغريها من األهداف اليت تعرقـل يف النهايـة                
اجملهود القومي ويعترب اإلحراق والتدمري وإلقاء املتفجرات وتعطيل اآلالت أو نسـفها الصـورة العاديـة                

 .خريب املباشر، وتتفاوت الوسائل طبقاً لطبيعة اهلدف وظروفهألعمال الت

ويعد التخريب البحري وهو الذي يوجد ضد السفن واملنشآت البحرية وطرق املالحة مـن أخطـر                
 .أعمال التخريب وذلك لفداحة األضرار اليت تترتب عليه

قيـق أهـداف دون عنـف        حت إىلأما العمليات غري املباشرة أو عمليات التخريب السلبية فإهنا تصل           
واضح، والصورة املألوفة هلذا هي التشجيع على ختفيف مستوى اإلنتاج أو اإلبطـاء يف إمتـام األعمـال                  

 اإلضرار بالكفـاءة اإلنتاجيـة أو       إىلاإلنشائية أو اإلمهال الذي يبدو غري متعمد، ولكنه يؤدي يف النهاية            
 . ذلكإىلالسلب املنظم للمستودعات وما 

ريب السيكولوجي الذي يستهدف إزعاج العدو يف عقر داره أو يف املناطق اليت حتتلـها               على أن التخ  
 ذلك، كما أن للتخريب السيكولوجي الذي       إىلقواته املسلحة يعد من أخطر األنواع كما سبق أن أشرنا           
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يف البـاب    كما سيظهر لنا     أحياناً بل يفوته    تقل خطورهتا عن العنف   يعتمد على الشائعة والنكتة آثاراً ال       
 .اخلاص بالشائعات

 من أسلحة احلرب النفسية، وهي كأعمال املخابرات تتطلـب          رئيسياً سالحاًوعمليات التخريب تعد    
 على املعلومات اليت توفرها هلا      أساساًحتضريات عسكرية واقتصادية وفنية وسيكولوجية وتعتمد يف خطتها         

ا عمالء من رعايا الدولة نفسها اليت تتم فيها احلـوادث            ما يقوم بتنفيذه   وغالباًأجهزة املخابرات اإلجيابية    
ومن أجل هذا تقوم املخابرات الوقائية بإجراء االحتياطات املضادة عن طريق تأمني املنشـآت واملصـانع                
واملرافق احليوية بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام العمل وطبيعته واألفراد الذين يعملون فيه وهذا ما يسمى                

 .مبشروع األمن

 مقاومة مجيع األعمال التخريبية يف مجيع أشكاهلا        إىلعلى أن أسلوب مقاومة التخريب جيب أن يهدف         
 مباشرة أو غري مباشرة، وتعتمد مقاومة التخريـب علـى الدراسـة العمليـة             ،وصورها مادية أو معنوية   

 : تعتمد على العناصر اآلتيةوعموماًالحتماالت التخريب واألماكن املعرضة له، 

 .عمال الدراسة واملعرفة يف توجيه األعمال التنفيذيةاست )١
اعتقال املخرب قبل أن يبدأ عملياته، ومن األمثلة احلية اليت مارستها املخابرات املصرية يف هـذا                 )٢

 :الذي كلفته املخابرات اإلسرائيلية مبا يلي) وولف جاند لوتز(اجملال قضية العميل اإلسرائيلي 
 .ريبمجع معلومات عن اجملهود احل ) أ 
مجع معلومات عن اخلرباء األجانب الذين يعملون يف تطوير اجملهود احلريب بغرض مباشرة              )ب 

 .عمليات التخريب املادي بالقيام بأعمال التدمري واالغتيال
 خطابات التهديد هلم وتوزيع املنشورات      إرسالوكذا مباشرة تعليمات التخريب املعنوي ب      )ج 

قسام، ومن ذلك يتضح يف هذه احلالة أنه ال ميكـن أن             التفرقة واالن  إىلاملعادية اليت هتدف    
 .نفرق بني مقاومة التجسس ومقاومة التخريب
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 مقاومة التآمر والتمرد
 

 تغـيري نظـام     إىلواملقصود بالتآمر والتمرد هو وجود تدبري للقيام بثورة ضد السلطة احلاكمة يهدف             
 أهداف القائمني بالتآمر، وتعين كلمـة       احلكم، أو الشخصيات احلاكمة، أو فرض مطالب معينة لتحقيق        

التمرد والعصيان، ورفض إطاعة السلطات أو القانون السائد، ويسـتعمل اصـطالح            : التآمر يف أبعادها  
 . لكلمة التمردبديالًالعصيان املدين يف بعض احلاالت 

اخلارج  من داخل الشعب نفسه دون حتريض أو مساعدة من           وقد يكون التآمر يف بعض احلاالت نابعاً      
 . من الدول اليت تتعارض مصاحلها مع نظام احلكم القائم ما يكون موجهاًغالباًولكنه 

ومهمة خمابرات األمن الكشف عن أي حماولة للتآمر أو التمرد، والقضاء عليها والقبض على مدبريها               
 . تتمأنقبل 

ابرات املختلفة، مستفيدة   وتستخدم املخابرات األمن يف عمليات مكافحة التآمر والتمرد وأساليب املخ         
 حد كبري مع الوسائل املتبعـة يف مكافحـة          إىلمن كل العناصر واإلمكانيات البشرية والفنية اليت تتشابه         

 واملؤامرات واالنقالبات اليت – أي أن خمابرات األمن تقوم بنشاط إجيايب مضاد يف هذا اجملال –اجلاسوسية 
ال املوجهة من اخلارج أو الداخل، وعادة تكون بتوجيه مـن    حتدث يف الدول ما هي إال سلسلة من األعم        

ن مقاومة التآمر هـي     إ .جهات أجنبية أو تشجيعها، ولذلك تعترب من الواجبات األساسية لألمن القومي          
 : ملقاومة التآمرأساساًاألداة اليت تساعد على االحتفاظ باالستقرار القومي، وتعترب العناصر اآلتية 

يب املخابرات الفنية ووسائلها لفرض احلماية والسيطرة على امليادين واهليئات،          استخدام مجيع أسال   
 .واملؤسسات اليت حيتمل أن يباشر أفرادها أي نشاط ضد احلكم القائم

 أو تشجيعها وذلك بدراسـة األهـداف        .حتديد الدول اليت ينتظر أن تساند مثل هذه املؤامرات         
 .، واليت ال تتفق مع أهداف تلك الدول وسياستهاواملبادئ السياسية اليت تعتنقها الدولة

  . ملدبري املؤامرات واالنقالباتهدفاًمراقبة نشاط الفئات، واألفراد، واهليئات اليت تعترب  
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الـرأي  (يعترب الوقوف على مشاعر اجلماهري ومدى جتاوهبا وأحاسيسها بالنسبة لألحداث اجلارية             
  . للوقاية ضد املؤامراتأساساًن هذه األحاسيس ، ووضع املسئولني يف صورة كاملة م)العام

 

 مقاومة النشاط اهلدام

 النشاط اهلدام عـادة يبـدأ       ألن ويف الدرجة األوىل على التوعية،       أساساًتعتمد مقاومة النشاط اهلدام     
 ويف معظم األحوال يتبىن عقيدة مضادة لعقيدة الدولة، ويعمـل           .بالتشكيك يف مذهب الدولة أو اجتاهها     

 لتقبله وبالرغم من     وعقلياً اط اهلدام على الترويج للمذهب املضاد وال سيما يف األوساط املهيأة نفسياً           النش
 العنف لذا   إىل، فهو يكتفي يف مرحلته األوىل بغزو العقل دون اللجوء           سرياًأن نشاطه عادة يكون نشاطا      

ا كانت قوانني الدولة حترم مثل هـذا        فإن الطريق السليم ملكافحة النشاط اهلدام هو التوعية، وخباصة إذا م          
 .النشاط

 

 األمن الداخلي

 السياسة القومية،   خفاء الوقائية اليت تتخذها الدولة للتحفظ على أسرارها ال        جراءاتعبارة عن مجيع اإل   
 والقرارات الدبلوماسية، وغري ذلك مـن املعلومـات ذات   ، واالقتصادية، والعلمية ،واملعلومات العسكرية 

ي واليت تؤثر على أمن الدولة وسالمتها، كما حيقق األمن الداخلي مقاومة جلاسوسية العدو،              الطابع السر 
 ففي الدولـة    . خمابرات العدو  إىلوذلك بتحديد حركات عمالئه، ومنع تسرب أي معلومات هلا قيمتها           

ألمـن  الدكتاتورية والفاشية حيث يسيطر على الدولة األسلوب البوليسي، جند أنه يسهل على أجهـزة ا              
استمرار السيطرة على مجيع املقيمني بالدولة، بعكس الدول الدميقراطية اليت يتمتع فيها الفرد حبرية أوسع،               

 . من جمهودات األمنكثرياًمما يعرقل 
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 إىل األمن الوقائية من التحفظ على املعلومات ذات الطابع السري ومنـع تسـرهبا               إجراءاتوتتدرج  
 وتكون املرحلة النهائية هي تدابري مقاومة       .ساسة يف مجيع قطاعات الدولة     املركز احل  إىلمقاومة أي تسلل    
 . على جناح خطة األمنكثرياًال نغفل هنا أمهية وعي األمن لدى الشعب الذي يساعد أالتجسس وجيب 

 

 مقاومة التجسس

ملعرفة والتنظيم،  تعترب مقاومة اجلاسوسية اجلانب اإلجيايب من املخابرات الوقائية وميكن أن نعرفها بأهنا ا            
 .والنشاط الذي تستخدمه خمابرات الدولة لشل نشاط املخابرات املعاديةوالتحليل 

ويوجه نشاط مقاومة اجلاسوسية ضد جهود اجلاسوسية األجنبية، ومهمتها األساسية هي التعرف على             
 .نشاط عمالء العدو السريني، واستغالله والسيطرة عليه

ود، هو وقاية أمن الدولة وسالمتها، وكذا منع تسلل عمالء العـدو            ن اهلدف الشامل من تلك اجله     إ
 إزاحة القنـاع عـن      إىلداخل املركز احلساسة هبا، وهي يف هذا اجملال حتاول أن تصل عن طريق املعرفة               

  .نشاط منظمات العدو، وكشف خططه ونواياه
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 الدعاية
 

االستخدام املخطط ألي نـوع مـن       : (اويعرف الدكتور حامد زهران الدعاية يف احلرب النفسية بأهن        
وسائل اإلعالم بقصد التأثري يف عقول وعواطف مجاعة معادية معينة، أو مجاعة حمايدة، أو مجاعة صـديقة                 

 .)لغرض استراتيجي أو تكتيكي معني

 هلا أثرها على املدنيني والعسكريني على السواء وتبىن على          والدعاية(الدكتور زهران عن آثارها     مث قال   
تنشر التخاذل وتثبط املعنويات وتعمل     (وهي  )  النفس االجتماعي  ماس علم النفس وعلم االجتماع وعل     أس

جتد طريقها يف الكلمـة املسـموعة واملطبوعـة    ( ومن مميزاهتا أهنا     .)على حتطيم الدوافع والبواعث للقتال    
ي بتغيري الرأي والعقيـدة      أن تنته  إىلوالصورة وتنساب يف تيار احلياة اليومية وتسري يف النفس بال ضجة            

 .)واالجتاه مث اعتناق الرأي الذي يرسم

 .شق إجيايب وشق سليب:  قسمني رئيسينيإىلوالدعاية تنقسم 

فالشق اإلجيايب هو أن يكون هدف رجل الدعاية أحداث تغيري يف سلوك املوجه إليه وهو تغيري ما كان                  
احليلولة دون وقوع تغيري ما متوقع احلدوث مـا مل          ما الشق السليب فهدفه     أليحدث لوال احلملة الدعائية،     

 .توجه هذه احلملة

 بطريق مباشـر أو     سواًء حد كبري يف سعيها لتحقيق السلوك على خماطبة العاطفة،           إىلوتعتمد الدعاية   
 .غري مباشر، وهذا ال يعين بالطبع إمهال اجلانب العقلي

 ما يصـبح حتـت      كثرياً هي أن رجل الدعاية   اعتبارنا، و  يف   دائماًهناك حقيقة أخرى جيب أن نضعها       
رمحة أحداث طارئة قاهرة ال حيلة فيها، فمهما بلغت مهارة دعايته ودقة ختطيطه ومثابرته وإحلاحه، فإن                

 تكتسحه من الوجود تطورات مفاجئة لظروف ليس له أيـة سـيطرة             ألنكل هذا معرض طوال الوقت      
 ما نفاجأ بوجود علة معينة بـني        كثرياًات املرسومة املخططة    نه مهما بلغت الدقة يف تقدير التغيري      إعليها، ف 

 .العوامل العقلية املؤثرة على تفكري وسلوك اإلنسان
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 وسائل الدعاية

اإلعالم هو التسمية الفنية امللطفة املخففة للدعاية، وبعد أن استهلكت تلك اللفظة وبليـت جـدهتا                
رتسم هلا يف كل خميلة شبح قبيح ملا انتهت لفظـة           وخلق ثوهبا، وتكونت هلا يف كل ذهن ظالل سوداء وا         

 .لنهاية استبدلوا هبا لفظ اإلعالم هذه اإىلالدعاية 

 – نظر يتبناها ويروج هلا ويدافع عنها        ةويف الواقع ال يوجد إعالم يبني احلقيقة دون أن تكون له وجه           
 وله القضية اليت يدنـدن      إذن كل جهاز إعالم وكل مؤسسة إعالمية، وكل رجل إعالم له مبادئه وفكرته            

 أردت مـن    .للقضية) ال منتمي (ما باقتناعه احلقيقي أو التمثيلي، لكن ال يوجد هناك رجل إعالم            إحوهلا  
 .هذا أن أقول أن كل ما يطلق عليه وسائل إعالم هو بالضرورة وبالتايل دعاية

تلقى من الطائرات علـى      امللصقات واملنشورات اليت     إىلفالتلفزيون، والراديو، والصحف، باإلضافة     
املدن وجتمعات القوات العسكرية، ومكربات الصوت اليت تستخدمها القوات يف امليدان، وقنابل الطائرات             
أو قذائف املدفعية احملشوة باملنشورات واملطبوعات والسينما وتبادل األشـخاص واملكتبـات ومراكـز              

 .االستعالمات،كل هذه الوسائل لإلعالم والدعاية

طر هذه الوسائل اليوم التلفزيون ألنه جيمع أكثر من وسيلة توصيل وبالتايل أكثر من دليـل                ولعل أخ 
 وقد امتدت اآلن شـبكات      . الدماغ إىلالعني واألذن ومها اخطر قناتني تصبان       : إقناع يؤثر على اإلنسان   

 . مسافات تكاد تقترب من مسافات املوجات املتوسطة للراديوإىلالتلفزيون ليصل مدى بثها 

راديو بعض املزايا على التلفزيون مـن حيـث         لمث يأيت من بعد التلفزيون فيب اخلطورة اإلذاعة ولعل ل         
سهولة التشغيل وقلة التكاليف وبعد املدى، فأما عن تشغيله فيستطاع تشغيل إذاعة يف امليدان من علـى                 

 .صيظهر سيارة جيب صغرية، واخطر وسيلة دعاية هي اإلنسان أي عامل االتصال الشخ

وقد أجريت يف الغرب عدة دراسات واستفتاءات وقياسات الرأي العام تبني من خالهلـا أن عنصـر                 
 ومن اشهر التجارب يف هذا      .فعل يف النفس من كل وسائل اإلعالم والدعاية األخرى        أاالتصال الشخصي   
تصـال  ، وقد تبني من الدراسـات أن تـأثري اال         “مريتون وكارتر ” و “الزار سفيلد ”اخلصوص جتارب   
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وتـأثري  % ٣٩ إىل% ٢٣ جاء بنسـبة     –  غري ذلك  أوثرين  شم أوناخبني   –الشخصي يف آراء املواطنني     
 .%٦والصحف % ٢٥وعن طريق الراديو % ١٤اجملالت 

 

 استخدام الرسائل يف الدعاية

 معلومات معينـة حسـب نوعهـا، ومـن          إىليتم استخدام الرسائل يف الدعاية وحتتاج كل منهما         
 :املراسالت

تبىن على معلومات دقيقة عن طبيعة الزعماء املراسلني ونفسـياهتم، ومـدى            : اسالت الزعماء مر 
سلوب التحيري والوقيعة، أو التجـرد واالعتـدال لكبتـهم أو           أارتباطهم بالعدو، ويتم خماطبتهم ب    

 .حتييدهم على األقل
 وتـبىن هـذه      جهتني كالمها عدو لإليقاع وحتييد أحـدمها       إىلرسائل ترسل   : مراسالت الوقيعة  

الرسائل على معلومات دقيقة عنهما وعن طبيعة العالقة بينهما والثغرات للدخول منها واإليقـاع              
 اجلهة األخرى مـن نشـرات       إىلبينهما، ويفضل احلصول على وثائق حقيقية دامغة يتم إيصاهلا          

 .داخلية أو حزبية خاصة
 العـدو، حيـث     إىلكاذبة مضللة   عندما نقوم بتحرك معني نقوم ببث أخبار        : مراسالت التظليل  

 كما ميكن االستفادة    . وسائل اإلعالم األخرى لبث هذه األخبار لتضليل العدو        إىلنرسل الرسائل   
 . العدو مبعرفتنا وعلمناإىلمن العميل املزدوج يف إيصال معلومات مزيفة 

ة صلة وثيقـة   بعض الرجال الذين ال تربطهم بالسلطة املعادي     إىلتوجه رسائل   : مراسالت النصيحة  
 .لنصحهم باالبتعاد عن العالقة معها لتحييدهم واالستفادة منهم مع بقائهم ضمن مواقعهم

جبعل قنوات مكشوفة أو مستورة بيننا وبينهم لنشر األخبـار          : مراسالت وسائل اإلعالم اخلارجية    
 . صحيحة وليست من عندناأهنااليت نريد وبالصيغة اليت نريد عن طريقهم لتظهر 
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 استخدام الدعايةحسن 

 :املبادئ األساسية الستخدام الدعاية

 : أن نعد الدعاية واضعني يف االعتبار سبعة مبادئ أساسيةالبد

املبدأ األساسي هو أن الدعاية عندما تستخدم هجومية اعتدائية جيب أن يكون هدفها األشـخاص       
 معاجلـة   ألنلك  ال املوضوعات، وحشد كل اجلهود ضد األشخاص يسهل ويبسط من املشكلة ذ           

 .املوضوعات مسألة معقدة وال ميكن أن تعاجل بالبساطة أو اليسر الذي جيب أن يكون طابع دعاية
 .ال تعرضت للفشلإجيب أن ختفي الدعاية ومتوه حىت ال تبدوا واضحة ظاهرة على أهنا دعاية و 
يات األمور، وجيب أن     املعلومات ذات القيمة وإىل املعرفة الدقيقة مبجر       إىلجيب أن تستند الدعاية      

 مع االجتاهات السياسية والثقافية والعسكرية واالقتصادية والعاطفية للدولة وللسـكان           متاماًتنسق  
 .الذين توجه إليهم

 مـن هـذا     بـدالً ال يصح أن تظهر الدعاية وكأهنا ختلق موضوعات جديدة بل جيب أن تعـىن                
قرب معرفة هلذا األسلوب مـا      أ و .دة الدعاية  وأن تعاجلها بصورة ما لفائ     فعالًباملوضوعات القائمة   

تستخدمه الدعاية السوفيتية الشيوعية يف إذاعاهتا فهي حتشد كل جهودها يف املوضوعات احلساسة             
 يف اجملتمع مثل البطالة وعدم االستقرار السياسي والتفكك الداخلي، وتبحـث هـذه      فعالًالقائمة  

 جيب أال تكون للدعايـة      . بذات األسلوب الفين   املوضوعات بأساليب فنية مث تضع منطقها اجلديل      
 لتحوير تفسريها   دائماًصيغة جامدة جتعلها عاجزة عن مالحقة التطورات اليومية وأن تكون متأهبة            

 .للموضوعات مبا يتمشى مع التطورات اليومية اليت حتدث فيها
يء عادة من سـلطة     ال ميكن أن تدار الدعاية بسيطرة آلية، وإذا كانت التوجهات والتعليمات جت            

مركزية تتوىل اإلشراف على الدعاية إال أن األسلوب والوسيلة جيب أن يتركا أللئك الذين ينفذون 
 .فعالًاألمر 

جيب أن تستخدم الدعاية كل التسهيالت املمكنة املستطاعة وخباصة مواطين الدولة اليت توجه إليها               
 .الدعاية والسعي الكتساهبا لالشتراك فيها
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 عايةخطة الد

 والتخطيط للدعاية كذلك من أهم أسباب جناحهـا،         .يط يف كل عمل من أهم أسباب جناحه       التخط
جيب أن تكون بسيطة ميكن تكرارهـا دون أن         (ويراعى عند وضع خطة الدعاية أن ال تكون معقدة بل           

 .) على موضوع الدعايةمؤثراًيكون هذا التكرار 

 :اعاة خطة الدعاية هذه األمورومما يذكره الدكتور عبد القادر حامت يف مر

ويف هذه االجتاهات العاطفية    (أن تنتفع بإثارة العواطف وال تكتفي بالتوجه خلطاب العقول، يقول            
 وعن العدالة املضادة للظلم، وعن الصدق املضاد        ،تعين الدعاية باحلديث عن احلب املضاد للكراهية      

 .)للكذب
 . أقواال مأثورةحكماًأن تتكرر وبال انقطاع  
ن إليست الدعاية والرعب بأمرين متضادين، بل       (أن تكون الدعاية ذات طابع هجومي خشن إذ          

 الربق  وءنه يكون كض  أ يشبه أخصائي أملاين دور العنف ب      ..العنف ميكن أن يكون مكمال للدعاية     
 .) لرغبة رجل الدعايةتبعاًيسترعي االنتباه وحيوله مبهارة 

  . من الوعد بكسب النصرتأثرياً أكثر إظهار القوة والنجاح والنصر، وذلك 
 العقيدة اليت تدعو إليها بل أن املتوقع منها فقـط           إىلأن ال حتاول الدعاية القيام بتحوالت مباشرة         

لئـك  وضعاف روح املقاومة لتقبل اآلراء اجلديدة واستخدام النقاش املنطقي الذي يؤثر يف أ            إهو  
 .الذين توجه الدعاية هلم

 . قليلة وتكرارهاالتركيز على أفكار 
 من التجديد، فال تنجح دعاية هي عبارة عن عمل روتيين، ولو تكـرر أسـلوب الدعايـة                  البد 

 .سهالًباستمرار لكان 
 .) البابإىلمن الباب ( دعاية ىمسلة واملتابعة واملالحقة وهو ما ياملواص 
 .)لكل دعايته( مبا يناسبه على مقولة أن ختاطب كالً 
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 ومـن هنـا     ،اية، وعرض الفكرة املناسبة بطريقة مناسبة ويف وضوح تام        البساطة يف أسلوب الدع    
جيب على كل دعاية أن تقيم مستواها الفكري حبسب قوة إدراك أغىب من             (يقول هتلر يف كفاحي     

 .)توجه إليهم
 .استغالل الفرص واملناسبات واملفاجآت 
 .التناسق والتناغم يف عمل أجهزة الدعاية 
 النهائي وهو ما يسمى يف الدعاية بأسلوب منطاد االختبارات أو جس            جراء التجارب قبل العمل   إ 

 .اخل… نبض الرأي العام 

 

 لفنون النفسية يف الدعايةا

 :ما يليميكن تلخيص تكتيك الدعاية في

 فاحلكومات الدكتاتورية تسمح باحلرية اجلنسـية أو تنـاول          ،خلق هدف آخر بدل اهلدف األول      
 . حقوقهماخلمور إلشغال الناس عنها وعن

 .استغالل الفكرة السائدة 
 .التعويض عن األمساء احملبوبة أو املكروهة بغريها 
 .)نشرات أخبار وكيف ختتار(االنتخاب من بني احلقائق  
 .الكذب 
 .التكرار 
 . عدو، ومهي أو حقيقي، لتجميع عواطف الناس حنوهإىلاإلشارة  
  .االستعانة باملصادر املوثوقة 
 .ءدعاالتأكيد على صحة اال 
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 جارب الدولية ومن أكثرهـا إغنـاءً       لتجربة عملية دعائية، لعلها من أبرز الت       وفيما يأيت نعرض موجزاً   
 . لفن الدعاية، تلك هي التجربة النازيةوتطويراً

 

 ة ـأساليب الدعاية النازي

 :اعتمدت الدعاية النازية على جمموعة من التكتيكات من أمهها

 حيث رأى هتلر أن الثورات الكربى مل حتركهـا          ،ب املثقفني  السواد من الشعب وجتن    إىلالتوجه   
ب األعمى لفكرة أو    صعت احلرص على نشرها وإمنا حركها ال      الرغبة يف الدفاع عن فكرة علمية أو      

عقيدة، ولذلك رأى أن تكون الدعاية شعبية أي يف مستوى تفكري الشعب، وكلما كـان عـدد                 
تواها ليتسىن جلميع الطبقات فهمهـا واسـتيعاهبا         وجب خفض مس   كبرياًالذين تنقل الدعاية هلم     

 .تأثرياً قلب هذا اجلمهور وحواسه قبل عقله هي اليت تكون أشد إىلفالدعاية اليت توجه 
 احليـاة   التالعب بطـريف   وميثل هذا احملور النشاط الدعائي للنازية فعن طريق          ،التهديد والترغيب  

 استطاعت الدعاية النازية اإلمسـاك      .والترغيبالتهديد الشديد واحلماس    العصيبة، ونقصد بذلك    
 من الرجال الذين ساروا وراء هتلر وماتوا من كثرياًباجلهاز العصيب ألملانيا كلها ولقد تبني اآلن أن         

جله كانوا يكرهونه، ولكن طرق الدعاية اهلتلرية وإيقاعها جعلهم يف حالة من التنومي املغناطيسي،              أ
ن كانوا مل   إ فقدوا القدرة على الفهم والقدرة على الكراهية، وهم و         كانوا فاقدين لإلدارة ومن مث    

 . دمى بني يديـه    إىلستحالوا  اهنم يف كل األحوال كانوا مسحورين به ف       إحيبوا هتلر أو يكرهوه ف    
كة يف  لوبالطبع فإن دور الدعاية يف االفتنان به ال حد هلا وذلك عن طريق التوجه ألكثر املناطق ح                

 سـيطرة األهـواء     إىل مستوى الشعور والفكر، مما يؤدي       إىل، وتفادي التوجه    الشعور اجلمعي ال
والعادات غري املعقولة أو املتناقضة اليت جتد يف هذه الظروف ما حيقق هلـا أن تتـوازن وتسـيطر                   

 .وهتيمن
هنا تكـرر    ويف ذلك يقول هتلر أن الكنيسة الكاثوليكية قد استطاعت البقاء أل           ،التركيز والتكرار  

 وينبغي على الدولة القومية االشتراكية أن تسلك الطريق نفسه وتتبع           .لفي سنة أ نفسه منذ    الشيء
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 عدو واحـد    إىلهذه النقطة بالتركيز على هدف واحد أو عدو واحد يف وقت حمدد مث االنتقال               
 وهكذا وجدنا هذه الدعاية     . من تشتيت اجلهود   بدالًوهكذا حبيث يسهل القضاء على عدو واحد        

بعد احلرب العاملية األوىل حيث حل حملها النظام النـازي، مث           ) ارمفي(ضاء على مجهورية    تعمل للق 
 االشتراكيني، مث النقابيني، مث الكنيسة، مث ركزت على          مث ،أعلنت حرهبا على اليهود، مث الشيوعيني     

 الـذي سـبب     “وازج” مث املطالبة مبمر     ، وبعدها اجتهت البتالع تشيكوسلوفاكيا    ،ضم النمسا 
مث الدفاع  ) غزو اجملال احليوي  ( العاملية الثانية، ويف وقت احلرب ذاهتا مشلت هذه األهداف           براحل

 .والذود عن القيم املسيحية وهكذا) أوربا اجلديدة( جانب إىلعن الشعب 
 : يف ذلك إذ يقـول     واضحاً ولقد كان موقف جوبلز      ،اللجوء للخداع والكذب يف حالة الضرورة      

 وأن العربة هي يف إمكـان       .) حيث ال ميكن الربهنة على زيفه      مفيداًن  ن الكذب ميكن أن يكو    إ(
تصديق اخلرب وليس يف صدقه بالفعل وهو يف هذا يعتمد على أن تكذيب اخلرب الكاذب هو عـادة                  

 ازداد تـأثريه يف النـاس إذ أن         عدمي اجلدوى، والذي حيدث هو أنه كلما كان الكذب جسـيماً          
هنـم  أهنم ما كانوا جيرؤن على اختالق شيء كهذا لوال          إ(لتايل  اجلمهور عادة يفكر على النحو ا     

 .)على ثقة من األمر
 أثرها حىت حينما يظهر أهنا ليست من الواقـع      دائماً تترك   تراًءفقد عرف هتلر أن أكثر األكاذيب ا      

وبلز عن استخدام الكثري من املواد الدعائيـة الـيت          جيف شيء، وعلى العكس من ذلك فقد امتنع         
 صاحله حىت ال يستفيد العدو من املعلومات اليت هبا، ومثال ذلـك األخبـار املتعلقـة                 كانت يف 

 . الستخدام أسلحة سرية جديدة غريها     أملانياباالخنفاض الشديد جلودة األسلحة الروسية وختطيط       
 الدعاية السوداء غري املعروفة املصدر حينما تكـون الدعايـة           إىلكما رأى جوبلز ضرورة اللجوء      

 إىلوفة املصدر غري قابلة للتصديق أو تعطي نتائج غري مرغوب فيها، عندئذ رأى أمهية اللجوء                املعر
 .اإلشاعات أو الدعاية من الفم لآلذان حيث يكون اإلنكار الرمسي بوسائل اإلعالم غري جمد

 ويتضمن ذلك ضرورة وصول هـذه الدعايـة ألهـدافها مـن         ،العناية الشديدة بتوقيت الدعاية    
 على  دائماً واملشاهدين قبل الدعاية املنافسة حيث أن من يقول الكلمة األوىل للعامل هو              املستمعني

 متامـاً حق، كما أن ذلك يضمن أن تصل هذه الدعاية يف الوقت الذي يكون املوقف قد نضـج                  
 .ىت حتقق أهدافهاح كثرياًال تتأخر أوليس بعد ذلك وأن الدعاية املضادة جيب 
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 ولكنها لكي تنجح جيب أن تكون سهلة        .اجلمل اليت تتميز هبا األحداث    التركيز على الشعارات و    
التعلم واحلفظ وأن يتم تكرارها يف املواقف املناسبة وأن يكون يف اإلمكان شرحها بأكثر من معىن                

 .وأن تركز على استدعاء االستجابات املواتية لدى اجلمهور
إذ أن التوتر الشديد يعمل علـى اهنيـار          .ليةالعمل على خلق التوتر املقبول بالنسبة للجبهة الداخ        

 . يعمل على خلق عدم االهتمام والسلبيةجداًالروح املعنوية كما أن التوتر الضعيف 
جيب أن توحي بالثقة والتفاؤل      .الدعاية املوجهة للداخل جيب أن ال حتمل بأي معىن طابع اإلحباط           

 .وعدم نشر ما يعارض ذلك
الة من التقدير للقادة وجيب تصويرهم كأبطال حيث أن إقبـال           هق  على الدعاية أن تساعد يف خل      

 .الشعب على التضحيات مرتبط بثقته يف قادته
 .ضرورة حتديد الدعاية ألعدائها بدقة حىت تصب عليهم كراهيتها 
نه جيب عليها   إولذلك ف  .أن الدعاية ال تستطيع أن تبدل االجتاهات األساسية غري املواتية يف احلال            

  . للحفز على القيام بأعمال معينة أو وقف القيام بأعمال أخرى أو كليهماأن توجه
 وخاصة فيما يتعلق باألحداث والرأي العام       .أن الدعاية جيب أن تعمل يف تناسق تام مع املخابرات          

 مراقبة التلفونات وحتليل مضمون ما ينشر بالصحف ووسائل         إىلومن ذلك جلأت الدعاية النازية      
 .بية واجلواسيس واعترافات السجناء واخلطابات اليت كانوا يرسلوهنا ألهليهماإلعالم األجن

 وأن يكون هذا هـو األسـاس ولـيس          .أن الدعاية جيب أن تنجح يف توفري املعلومات واألخبار         
 .التعليق، كما أهنا جيب أن هتتم بالترفيه

م إمكان ذلك هي اليت     أن هدف وحمتوى وفعالية دعاية العدو وإمكان كشفها بقوة وفعالية أو عد            
 .حتدد ما إذا كان من الضروري تقييد هذه الدعاية أو إمهاهلا وجتاهلها

 يفوق كل وسـائل     دوراًأن االتصال املباشر خاصة يف شكل املؤمترات اجلماهريية ميكن أن يلعب             
 .اإلعالم إذا خطط له بذكاء
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 أنواع الدعايـة

 ومن حيث املصدر    .استراتيجية وتكتيكية :  قسمني إىلللدعاية عدة أنواع فهي تنقسم من حيث الزمن         
 . والدعاية الرمادية والدعاية السوداءالدعاية البيضاء :إىل

 احلجة الصحيحة واملنطق السليم يف      إىلوهي اليت تعلن عن مصدرها وتلجأ عادة        : الدعاية البيضاء  )١
ثر فيهـا وتقنعهـا     ؤلت وتفسح هلا اجملال حنو األنفس       شرح املواقف واألهداف، وهذه تعطيها قوة     

 ومنها النشرة اليت ألقيت على الوحدات األملانية يف احلرب العاملية الثانية حتـث              .مبشروعية أهدافها 
أن اجلنـدي   :  باللغات اإلنكليزية والفرنسية واألملانية وتقـول      تاجلنود على االستسالم وقد طبع    

ومن مث يرتع عنه سالحه، ويعـتىن بـه          على رغبته يف االستسالم      دليالًاألملاين الذي حيملها يقدم     
ويقدم له الغداء والعالج، وحتمل النشرة األختام الرمسية وتوقيع ايزهناور القائـد العـام لقـوات                

  .احللفاء
ال تعلن عن مصدرها، كما ميكن تفسريها بأهنا سوداء كقيـام األملـان بإلقـاء               : الدعاية الرمادية  )٢

 من اجلـيش إلصـابته      مسرحاً أمريكياً جندياًليا تصور   منشورات على اجلنود األمريكيني يف إيطا     
 .)هل لديك قرش يل(بعاهة من عاهات احلرب الدائمة كتب حتتها بعض عبارات التسول منها 

تؤثر التخفي والتنكر، فال تعلن عن مصدرها بل تدل على أهنا تنبعث مـن أي               : الدعاية السوداء  )٣
 كشفها يقضي على فائدهتا، وهي توجـه        ألنرية  مصدر غري املصدر احلقيقي هلا، وهي بالغة الس       

 اجلنـود   إىل األملـان    ارسل: مثالًضرباهتا حنو أمن العدو مباشرة مما يزيد من فرص جناح العمالء،            
هنا صادرة من أهليهم وأبناء بلدهتم ختربهم       أرسائل تدعي ب  ) ماجينو(الفرنسيني املوجودين يف خط     

 . موبوءات باألمراض اجلنسيةصبحنأفيها أن نسائهم ميارسن الدعارة و

فهي هتاجم وتدافع وقد تنسحب     ) هلا تكتيك يشبه تكتيك القتال    (فالدعاية كما يقول الدكتور زهران      
من القطاع من اجلبهة لكي تسدد ضرباهتا يف قطاع آخر، وقد توهم باهلجوم من ناحية بينما هي حتشـد                   

  : قسمنيإىل وميكن تقسيم الدعاية .قواها من ناحية أخرى
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وتوجه ضد قوات العدو والشعوب املعادية واملناطق الـيت حيتلـها العـدو             : الدعاية االستراتيجية  )١
 اخلطط احلربية املوضوعة تستهدف حتقيق أغراض موضوعية مدروسة         إىلبأكملها وهي باإلضافة    

 . أسابيع أو شهور أو سنواتإىليف فترات قد متتد 
 عدد معني من املستمعني حمدودي العدد يف        إىلط فتوجه   وهي اليت تتعلق باخلط   : الدعاية التكتيكية  )٢

 . لتعليمات حربيةالغالب وهي موضوعة تدعيماً

ويفرق الدكتور زهران بني نوعني من الدعاية فريى أن الدعاية االستراتيجية توجه ضـد الشـعوب                
عادية لبـث روح    والدعاية التكتيكية توجه ضد القوات املسلحة امل       املعادية لبث روح اليأس واالستسالم،    

 .اهلزمية

 

 .دفاعية وهجومية: تقسيم آخر للدعاية

 .االحتفاظ بنوع من النشاط االجتماعي أو العام متفق عليه ومعمول به: فالدفاعية )١
تستهدف وقف أي نشاط اجتماعي ال يرغب فيه القائم بالدعاية أو التوجيـه             : والدعاية اهلجومية  )٢

أو ) يف نفس اجملتمع  (ما عن طريق وسائل ثورية      إحتقيقه   نشاط جديد يرغب فيه، ويف       إىلوحتويله  
 .عن طريق وسائل دوليه دبلوماسية

  يف مجاعات العدو، أو حتدث تصدعاً      ويقصد هبا الدعاية اليت حتدث انقساماً     : ية االنقسامية اوالدع )٣
 إىلوعـزوا   يف جبهة معينة يف اجليش تعترب وحدة قائمة بذاهتا مثل احلملة اليت قام هبا احللفاء حني أ                

 .اجلنود الكاثوليك يف أملانيا ليثوروا على القومية األملانية
كاالهتامات اليت وجهها   (يقصد هبا تفنيد جانب من دعاية العدو يف موضوع معني           : دعاية التركيز  )٤

 .) على مثيالهتا من االهتامات األمريكيةاليابانيون للفظائع األمريكية رداً

 وهو الدعاية البيضاء وهـي  اً آخرنوعاً األنواع السابقة إىلم زهران  الدكتور حامد عبد السال فيضوي
 .عنده ما كان مصدرها الدولة، والدعاية السوداء ما ال يعرف مصدرها
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 واخلاصة يف مفهومـه مـا متارسـه         .)الدعاية اخلاصة والدعاية الرمسية   (نور السباعي   أويزيد الدكتور   
 وهي تعترب هذه الدعاية نقطـة حتـول يف          ،واالعتماد عليها  الدعاية   إىلمؤسسات سياسية تشعر حباجتها     

جمرى حياهتا السياسية، وهلذا فإهنا ال تبخل عليها بشيء، فتنفق عليها األموال الباهضة، وعلى مر األيـام                 
 . على عقبويف هذا الصراع قد تقلب احلقائق رأساً… تدخل هذه املؤسسات يف مباراة دعائية 

جهها اجلمـاهري،   اي التصرحيات الصادرة عن احلكومات حول املشاكل اليت تو        وأما الدعاية الرمسية فه   
ن الوزارة احلربية هي اليت تدل اليوم       إ: (مث يذكر بعض الدوائر اليت تصدر الدعاية يف جهاز احلكومة فيقول          

ماع الدعاة الرمسيني على األمور اليت جيب التحدث عنها يف خطة الدفاع أو اهلجوم أو احلياد، أو اسـتج                 
القوى، أو املباغتة، كما أن معظم وزارات اخلارجية يف العامل قد خصصت دوائر فيه من أجل الدفاع عن                  

ما املساعدات االقتصادية أو العسكرية أو الثقافية اليت متنحها بعض الـدول لـبعض              و ...سياسة بالدها 
 .)الشعوب إال دعاية رمسية جديدة يف نوعها من أجل حتقيق أهداف معينة

جمتمع من اجملتمعـات    أنه ال مندوحة ألي     (وذلك  ) الدعاية الداخلية والدعاية اخلارجية    (أيضاًناك  وه
ن أن تسري دعايته يف نفس اجتاهه السياسي وأن تكون ركيزة مدعمة لـه يف داخـل الـبالد                   عالسياسية  

يـة واخلارجيـة     من هنا ندرك أن أجهزة اإلعالم تعمل يف دائرة السياسة الداخل           .)وخارجها على السواء  
 .للدولة
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 اإلشاعة
 

 : تعريفها

د املبالغة والتهويل أو التشويه يف سرد       عم، ال أساس له من الواقع، أو ت       اإلشاعة هي الترويج خلرب خمتلق    
خرب فيه جانب ضئيل من احلقيقة وذلك هبدف التأثر النفسي يف الرأي العام احمللي أو اإلقليمي أو النوعي،                  

 .)ية أو اقتصادية أو عسكرية على نطاق دولة أو عدة دول أو النطاق العاملي بأمجعه ألهداف سياسحتقيقاً

موضوع خاص يتناوله األفراد بواسطة الكلمات بقصد تصديقه أو االعتقاد بصحته دون توافر             (أو هي   
 .)األدلة الالزمة على حقيقته

سج اخليال، فقـد يكـون      وليست كل الشائعات من ن     .وقد تنتقل اإلشاعة عن طريق أجهزة اإلعالم      
 كاذبة أو قصة خبيثة، فلو      دائماً وقد تعتمد على جزء من احلقيقة، وهي ليست          مطلقاًبعضها ال أساس له     

 أن  فالبـد فرضنا أن طائرة أسقطت يف معركة جوية على أرض الوطن وجاء األهايل إلنقاذ مالحيهـا،                
 اإلعالم لن تتحدث عنـه لـدواعي        يتحدثوا ألصدقائهم عن هذا احلادث، ومن جهة أخرى فإن أجهزة         

األمن، فتنتشر احلقيقة على أهنا شائعة وجيب التفريق بني الشائعة واخلرب، واخلرب يعتمد على الربهان والدليل        
ما الشائعة فإن برهاهنا باهت غري واضح، فعندما تنشر صحيفة قانون تأجري املساكن فهو خـرب                أ ،القاطع

 .نقله مبتعدين عن احلقيقة تبدأ اإلشاعةصحيح، ولكن حينما يبدأ األفراد ب

 من تراث الشعب الشـفهي،      ما األسطورة فهي عبارة عن شائعة جتمدت عرب الزمن وأصبحت جزءً          أ
 .واألساطري اليت تعاجل القوى األزلية والكون واملعتقدات يطلق عليها اسم األساطري الدينية
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 أركان اإلشاعة

 فهي  ، وعلى نواة من الواقع    ،دة على جزء غامض من احلقيقة     بىن الشائعة عا  ُت: الغموض يف احلقيقة   )١
 أو عدم الثقة هبا، لذلك فإن       ،اهب أو اقتضا  ، وينشأ الغموض عن عدم اإلخبار     .أحياناً  هلا أصلٌ  أصالً

 .اإلشاعة ال تسري على من يعلم الوقائع ويستطيع أن يتأكد منها
 يتناقله الناس وإال فلن تكـون هنـاك          كي هاماً ملوضوع اإلشاعة أن يكون      البد: أمهية املوضوع  )٢

إشاعة، فنشر خرب ارتفاع سعر السكر يف بالد اإلسكيمو ال يصلح أن يكون موضوع إشـاعة يف                 
هتم وعالمـة مـن     تماما واإلشاعة إذن تعبري عن تصورات الناس واه       .بالدنا لعدم اهتمام الناس به    

 .ا ومقاومتهاعالمات الرأي العام، لذا يهتم علماء النفس بدراستها ورصده
) الغمـوض × األمهية  = قوة اإلشاعة   (وتتناسب قوة اإلشاعة مع حاصل ضرب األمهية بالغموض          )٣

 وكذلك إذا كان الغمـوض      ، فلن تكون اإلشاعة   وليس مجيعها، مبعىن أنه إذا كانت األمهية صفراً       
 .صفراً

 

 دوافعها وأسباب ترديدها

 إذ يقدمون هلا بعبارات     ، دون التأكد من صحتها    اراًد أهلها أن يرووا أخب    نشوء اإلنسان يف بيئة تعوَّ     )١
 . لنقل جرثومة اإلشاعة، مما جيعل الفرد مؤهالً)اخل… مسعت أن، أظن أن، يروى أن (ظنية مثل 

 . حىت ولو مل ميلك الشخص عناصر هذا التفسري مقنعاً مقبوالًاحلرص على تفسري األحداث تفسرياً )٢
 .وله وعدم توافر الوقت الكايف لديه لتقص احلقائقعجلة اإلنسان وتلهفه على األمور وفض )٣
 وقت طويل جيعل األخبار واألحداث ختتزل       إىلعدم احتفاظ الذاكرة اإلنسانية بتفاصيل األحداث        )٤

من  % ٧٠ وقد وجد بالتجربة أن      ، لإلشاعة  فتصبح منطلقاً  ، آخر إىلوتشوه عند نقلها من إنسان      
إنسان آلخر حىت ولو مل تكن الفتـرة الفاصـلة   التفاصيل تسقط خالل مخس أو ست نقالت من   

 فإذا تناقله الناس اسقطوا بعض حقائقه وزادوا عليه من          صحيحاً  وهكذا تبدأ اإلشاعة خرباً    ،كبرية
، فما أن ميشي خطوات حىت يغدو ككرة الثلج تتزايـد            مثرياً خياهلم وتصوراهتم حىت يغدو مشوقاً    
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ـ ( ول صلى اهللا عليه وسلم  كلما دحرجتها ومن هنا ندرك عظمة قول الرس         مسـع  ًءر اهللا امـر نظَّ
  . أو كما قال.) فبلغها كما مسعها، فرب مبلَّغ أوعى من سامع، فوعاها،مقاليت

  . اختالق الشائعات ضدهمإىلدافع احلقد على اخلصوم واملنافسني يؤدي  )٥
مـات ال    اختالق الشائعات وحتوير احلقائق ليظهر الشخص أن لديه معلو         إىلحب الظهور يؤدي     )٦

 .يعرفها أحد
، )أو العـداء  (والكراهية  ) إلنسان معني أو مجاعة واإلعجاب هبا     (دوافع عاطفية نفسية مثل احلب       )٧

 إىلاألمل، اخلوف، حب االستطالع، الكبت، فعدم القدرة على مواجهة خصم معني يقهره يدفعه              
 .نشر الشائعات عنه وترديدها

 إىلفشخص اخفق يف ميدان التجارة يلجأ       : الفشلاسترضاء النفس وعدم القدرة على مواجهتها ب       )٨
طهـر  أنظف و أاهتام اآلخرين من التجار بالغش واملداهنات والرشاوى لريضي نفسه ويقنعها بأنه            

منهم فهو مل يسلك هذا السلوك فيكون قد أشاع عنهم الشائعات وأرضى نفسه فقال هذا حمرم ملا                 
  .رأى أنه لن يناله

 فإذا كانت القصة أو الشائعة تتفق مع ميـول النـاس            ، حلم اليقظة   نوع من  ةالشائع: االنعكاس )٩
 تصديقها، ويدعى هذا باالنعكـاس، إذ       إىلوتفسر هلم احلقيقة اليت تتفق مع حياهتم اخلفية مييلون          

 .تنعكس حالة الشخص العاطفية دون أن يدري يف تفسريه ملا حوله
فنحن ال نعترف بعيوننا لذلك نقوم      ) ءالبحث عن كبش فدا   (أو ما يدعى يف علم النفس       : اإلسقاط )١٠

  ونبالغ يف اهتام اآلخرين مما يهون علينا ما حنن فيه مـن أخطـاء وتقصـري                ،بإسقاطها على غرينا  
 .ويكسبنا نوع من االحترام النفسي

  سواناوما لزماننا عيٌب  فينا  زماننا والعيُبنعيُب
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 التفسري النفسي لإلشاعة

ة تشبه أحالم اليقظة فهي تعرب عن الرتعات املكبوتـة واملخـاوف            يرى بعض علماء النفس أن اإلشاع     
افعهـا، كمـا أن     وة ويفرج عن د   ئمدي التوترات االنفعالية القا   هت االنتقامية، فترديد الشائعات ي    والرغبا

 تأويـل   إىلوقف غامض فيلجأ     العثور على سبب معقول مل     إىل، إذ مييل اإلنسان عادة       فكرياً هناك ضغطاً 
 ولذلك فإن اإلشاعة عندما تنتقل من شخص آلخر ختضـع           . لدوافعه وآماله  وفقاًامضة ولكن   املواقف الغ 

 وقد قامت بعض أجهزة االستخبارات ببث إشـاعة         .للتغيري والتبديل مبا يتفق مع ميول الناقلني ودوافعهم       
ن آمال النـاس    معينة كتجربة عملية وقامت باستالمها بعد أسبوع مليئة بالزيادات والتعقيدات اليت تعرب ع            

 .وتطلعاهتم

 

 شاعاتتصنيف اإل

 حسب موضوعها أو بواعث دوافعها أو حسـب سـرعة           : وأنواعها عدة  ،ميكن تصنيف اإلشاعات  
 .انتشارها

 

 حسب موضوعها

 وفائدة هذا التصنيف أنه حيصر املوضـوعات        .نس، املرض، االقتصادية، العسكرية   شائعة سياسية، اجل  
 .كز اهتمامهم ووضع العالج املناسباليت يتداوهلا الناس ملعرفة مر

 

 حسب بواعث دوافعها

) إشاعات صـاحلة  ( العداوة، اخلوف، الفضول، التغيري، ختفيف حدة التوتر النفسي، التفاؤل           اتإشاع
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 ﴾ أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبهِ    َوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ    ﴿وهناك شائعات األمن واخلوف كما عرب عنها القرآن         
 .)٨٣:النساء(

 :إىل وتقسم شائعات احلرب . وشائعات تطلق يف احلرب،هناك شائعات تطلق يف السلم

 .)األمن(أو إشاعة ): احلاملة(اإلشاعات الراغبة  )١
 .بعإشاعات اخلوف أو الر )٢
 .وهدفها بث الكراهية والعداء) دق األسافني(إشاعات تفريق الصفوف  )٣

 

 حسب انتشارها

 أو  ،ما صعوبة التوصـيل   إ والبطء سببه    . تروج ببطء ويتناقلها الناس مهساً     :)فةالزاح(اإلشاعة البطيئة   
  . أو صعوبة تصديقها وكوهنا موضع استغراب،الترابط االجتماعي، أو التخطيط من مطلق اإلشاعة

، ومنها ما يروج أكثـر      رصزمن بالغ الق   يف   جداً تنتشر بني مجاعات كبرية      :)العنيفة(اإلشاعة السريعة   
 وتعود سرعة   .األحداث الضخمة كاحلروب ونتائجها   رث العامة كاجملاعات والفيضانات والزالزل و     الكوا

 ودوافع شعورية كبرية وعواطف من الذعر والغضـب والسـرور       زائداً اهتماماً كوهنا متتلك    إىلانتشارها  
  .ئجها من قبل املسؤولني وأجهزة األمن لتاليف أخطارها ونتا سريعاً وتستدعي تدخالًئاملفاج

ثـل  تظهر يف وقت وظروف مث ختتفي لتعاود الظهور مـن جديـد يف م  ): الفائضة(اإلشاعة الغاطسة   
 وقطع أيـدي    ، تسميم مياه اآلبار   : ومنها اإلشاعات املرافقة للحرب مثل     .األحوال اليت أظهرهتا أول مرة    

 وميكـن   .ربني العـامليتني   واإلشاعات املتعلقة بتشكيل الوزارات، وإشاعات احل      ،لِْسنة األسرى أَ و ،النساء
 :تفسريها بطريقتني

من احملتمل أهنا ترقد يف حالة سبات يف عقول األفراد حىت يستخرجوهنا بعد سـنوات إذ جيـدون                   )١
 .وا فيه إشاعةعأنفسهم يف موقف بيئي مشابه هلذا الذي مس

 .من املمكن أن تتمخض احلاجات البشرية يف الظروف املتشاهبة عن توليد قصص متماثلة )٢
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 ق عرض الشائعاتطر

 .وهو أن تعرض اإلشاعة من املتكلم على السامع مباشرة على شكل خرب: العرض املباشر 
 التهيؤ النفسي واالجتمـاعي     إىلتعتمد اإلشاعة يف رواجها باإلضافة      : العرض على شكل فكاهة    

النـاس  لدى اجلماهري على صياغة الشائعة ذاهتا، فاملشيع الذكي يطلقها على شكل فكاهة ليميل              
ثر على اخلصم، ومن ذلك النكت      أم مل يصدقوها فإن هلا      أ صدقها الناس    إليها وتنتشر أكثر وسواءً   

 طعـن فكـرة     إىلالسياسية اليت تروى عن الرؤساء والوزراء، والرسوم الكاريكاتورية اليت هتدف           
لـك  معينة أو شخص معني، كتصوير املشايخ والعلماء بأشكال مضحكة أو خمزية مع راقصة، وذ             

 . يف قصة لشد واجنذاب الناس عليها وازدياد انتشارهاجيداًحببك اإلشاعة 
حاميهـا   (، إلصاق التهم والنيل من مسعة شخص أو مجاعـة         إىل يهدف   ٍلثَالعرض على شكل مَ    

  .)حراميها

 

 مقاصد استخدام الشائعات يف احلرب

 لنشوء اإلشـاعات، ومـن      من أفضل الظروف املواتية   ) كاملظاهرات(تعترب احلروب وأعمال الشغب     
 :مقاصد الشائعات

 : وله عدة مظاهر،ويقصد به حتطيم معنويات اخلصم وتفريق صفوفه: استخدام بقصد التفتيت )١
 وقد  .وذلك ببث الرعب واليأس وزعزعة الثقة بالنصر      : حتطيم القوى املعنوية عند اخلصم     ) أ 

نويات الفرنسيني عند    هبدف تفتيت مع    وإشاعات اخلوف  ،األملان اإلشاعات احلاملة  استخدم  
نباء انتصارات مومهة للفرنسيني مث ما      أاهلجوم األملاين على فرنسا، إذ كانوا ينشرون فيهم         

يلبث أولئك أن يكتشفوا أنه ليس هلا أساس من الصحة فيصيبهم اليأس، مث يطلقون فـيهم    
ما أطلقوا  ، ومن ذلك ما فعله املشركون عند       ويأساً  وكرباً إشاعات اهلزمية فيزدادون ضعفاً   
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ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد قتل فانكشف املسـلمون عـن             أشائعة يف غزوة أحد ب    
 .جداًرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وترك قسم منهم القتال ومل يبق حوله إال قلة قليلة 

 .كإثارة احلساسية بني اجلنود والضباط: بث الفرقة والشقاق يف صفوف العدو )ب 
 التخلي عنه كما فعل نعيم بن مسعود        إىللدفعهم  :  العدو وحلفائه  بث الفرقة واخلالف بني    )ج 

 .باألحزاب
 ومـن   :بعدالة اهلدف الذي حيارب من اجلـه      زعزعة ثقة العدو برجاله وقيادته وعقيدته و       ) د 

ذلك شائعة اإلفك اليت أطلقها املنافقون للتشكيك بعرض الرسول صلى اهللا عليه وسـلم،              
 وهو يصطلي بنار الفرية اليت       كامالً تمع اإلسالمي شهراً  والطعن به وبرسالته، وقد ظل اجمل     

 .مامها بني مصدق ومكذب ومترددأوقف الناس 
فعندما تتسرب بعض املعلومات الصـحيحة      : استخدامها كستارة دخان يف سبيل طمس احلقيقة       )٢

ليه كذلك فيضطرب وال يستطيع التمييز      إ اخلصم ميكن إطالق الشائعات حوهلا وتصل        إىلوتصل  
  . الصحيح منها والكاذب، وكان األملان سادة هذا األسلوب يف احلرب العاملية الثانيةبني

ـ ) إشاعة(ن تنشر خربا    أوذلك ب : احلط من شأن مصادر إعالم العدو وحتطيمها       )٣ ن العـدو  أيوهم ب
 إذاعات حمايدة فيقوم العدو     العمالء املنقبني أو بواسطة   ، وتوصله للعدو عن طريق      شيئاًأصاب منك   

شر هذا اخلرب يف إذاعته، مث تأخذه أنت وتفنده وتبني كذبه فتحط قيمة مصادر العدو وإعالمه،                فين
 فقد بثت وزارة الدعايـة األملانيـة        ١٩٤١ومن قبيل ذلك ما حصل يف احلرب العاملية الثانية عام           

ت إشاعة بأن الغارات الربيطانية قد أصابت سكة حديد برلني بأضرار شديدة وأن احملطة قد دمـر               
 وأذاعته، وعندئذ قام األملان     صحيحاً، فالتقطت األجهزة الربيطانية هذا النبأ اإلشاعة فحسبته         متاماً

 . هز الثقة باإلذاعة الربيطانيةإىل، مما أدى متاماًبدعوة املراسلني األجانب لرؤية احملطة سليمة 
لق شائعة عن خسـائر     فعندما نط ، استخدامها كطعم الصطياد املعلومات اليت يتكتم عليها العدو        )٤

ضخمة للعدو، ينظر قادته حتت ضغط شعوهبم إلعالن احلقيقة واألرقام فيقدمون لنا معلومات حنن              
 . وسائل أخرىمنا عن طريقإ، ال يتورط إعالمنا ببث شائعات كهذهأبأمس احلاجة إليها، وينبغي 
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 الشائعات والشغب

 وهناك قانون سيكولوجي    ، فيه هاماً  مسانداً دوراًالشائعة ليست هي السبب الوحيد للشغب ولكن هلا         
 .ال حيدث شغب دون أن تكون هناك شائعات تثريه وتصاحبه وتزيد من عنفه: يقول

 :ربع مراحل لعملية الشغب مع الشائعاتأوهناك 

  وتأخذ الشـائعات شـكالً     ،ل نتيجة عدم االطمئنان   ملالشغب متر فترة حيدث فيها مت     قبل أن يبدأ     )١
 وقائيـة وتسـوي     إجـراءات  لقوات األمن الختاذ     اً واإلهانات، وتكون مؤشر   التعيري من   قصصياً
 .األمور

: رب حدوث خطر، إذ تنتشر يف صور خمتلفة مثل        ق إىلعندما تأخذ الشائعات طابع التهديد تشري        )٢
فيمكن التبوء بقرب انفجـار أعمـال       ) …مر الليلة، ال خترج من بيتك بعد العشاء         أسيحدث  (

 . األمن يف مرحلة قبيل الشغب أن تستعد وحتتاط ملنع أعمال الشغبشغب، ومن واجب قوات
 ما تكون الشرارة اليت تشعل فتيل البارود إشاعة مثرية تسري بـني             وكثرياً: انفجار أعمال الشغب   )٣

 .الناس سريان النار يف اهلشيم فيحدث التخريب واإلحراق والقتل
ي وقت لتتحدث عـن عمليـات       بعد حدوث الشغب تروج الشائعات أسرع من رواجها يف أ          )٤

  .تعذيب وقتل جنونية تتفق مع العنف الذي حيدث وتسرع عملية االنتقام

 

 الشائعات والرأي العام

تنتشر الشائعة عن طريق الشعب، وعند انتشارها حتاول أن تعد أذهان الناس وهي يف هـذا املظهـر                  
احلدة فتصبح بدخول بعض التفصيالت     تكون قصرية واضحة سهلة الفهم واإللقاء، مث تأخذ الشائعة مظهر           

 مـن   أساسـاً القليلة ملوضوعها مع اإلحلاح عليها وتكون ذات أمهية بالنسبة للشخص يف تفكريه وتصبح              
 وملا كان سلوك الفـرد      . لعواطف األفراد واألمور اليت يتحيز هلا      مكوناته، وهكذا تصبح الشائعة انعكاساً    

 وهكذا تكون الشائعة صورة من صور       ، من الرأي العام   ن جزءً  كبري بالسلوك اجلماعي فيكو     حد إىليتأثر  
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عملية واسـتلمتها    وقد قامت االستخبارات العراقية باختالق شائعة معينة وروجتها يف جتربة            .الرأي العام 
 وقد زاد تعقيدها مبعلومات إضافية وتفصيالت جديرة باالهتمام والتحليل وهي اليت تعرب عـن     بعد أسبوع 
  .الرأي العام

 

 حتليل اإلشاعة

 وما ، من معرفة دوافعها النفسية، وملاذا تنتشر، وما القوانني اليت تتحكم بانتشارها      البدلتحليل اإلشاعة   
  .التشوهات اليت تلحق بالشائعات أثناء تداوهلا

 وفيها أسئلة كثرية تساعد احمللل يف عمله،        ،بوضع دليل جيد لتحليل الشائعات    ) الربت(وقد قام العامل    
 ، أسئلة حول الغموض واألمهية فيها وأيهما أبرز، وعن وجود التوتر الداخلي، والعناصر املنطقية فيها              :هامن

 وهل تعاجل األحداث اجلارية، وما هو أسلوب عرضها         ، وهل فيها تواريخ وأرقام    ،وما هدف الراوي منها   
 ولو .لك من األسئلة الكثرية ما هناإىل ، الطرق لتنفيذهاأفضل وبأية لغة وأسلوب، وما      ،م قصصي أفكاهي  

ن هؤالء  أتناولنا إشاعة راجت يف اخلمسينات والستينات إبان اشتداد محالت تصفية املسلمني واليت تقول ب             
 وشخصيات وأمكنة كان يتم فيها التسليم،  الدعاة يستلمون املبالغ من اإلنكليز واألمريكان وحددوا أرقاماً       

 :يفلو تناولناها بالتحليل لوجدنا ما يل

هو جهاز خمابرات تلك الدولـة واألحـزاب الشـيوعية          ) صدرها(الطرف الذي أطلق اإلشاعة      
والقومية هبدف امتصاص أي شعور بالتعاطف ميكن أن تثريه وحشية الضربة للـدعاة يف نفـوس                

سـود  أا حتمل هذه األمساء من رصيد كراهية وتاريخ         اجلماهري، مستغلني اسم أمريكا واإلجنليز مل     
 .ة يف نفوس الشعبوجتربة مر

هنم عمالء وحسب، مل يكف هـذا      أ من إعطاء دليل حمدد للعمالة للجهات املذكورة فلو قيل           البد 
لذلك البد من إثبات العمالة عن طريق تسليم املبالغ وحتديد األشخاص واألمكنة واألزمنة إليهام              

 .اجلماهري بصدقهم
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ومات اليت سهرت على شراء ذمم عمالئهـا        قضية تسلم املبالغ تتم عن خربة ميدانية عملية فاحلك         
 واحلزبيون الذين يعيشون على حسـاب       ،وضمائرهم يسهل عليها تصوير القضية على هذا النحو       

 .)رمتين بدائها وانسلت(السفارات يسهل عليهم أن يستهلوا واقعهم ويقذفوا خصومهم مبا فيهم 
 بعض العزلة للدعاة عن القاعـدة       هناك اعتماد كبري على جهل الشعب حبقائق األمور مما ينم عن           

 . هلاال ملا راجت مثل هذه الشائعات وال لقيت تصدياًإالشعبية و

 

 قومات اإلشاعةم

 ضد اإلشاعات، ومناعة ضـد      يعترب اجملتمع اإلسالمي الذي صنعه املنهج الرباين أكثر اجملتمعات حتصناً         
 :الشائعات وترديدها وذلك كما يلي مبا وضعه من ضوابط وقائية حتميه من انتشار ،احلرب املعنوية

تربية أفراد اجملتمع على ضبط اللسان والصمت وعدم التكلم إال خبري، فالصمت من أهم أسـباب                 )١
 إذ تتجمد عند حد وال يتم تداوهلا وبالتايل يقضى عليها، والوقاية أهم مـن               ،الوقاية من اإلشاعة  

لحة يف الكالم والنصـوص يف هـذا         الصمت إذا مل تكن هناك مص      إىلالعالج، واإلسالم يدعوا    
 :كثرية
 .)١٨:ّق (﴾َما َيلِْفظُ ِمْن قَْوٍل ِإلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴿
 .رواه البخاري ومسلم)  أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً(
 .متفق عليه) غرببعد ما بني املشرق واملأن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل هبا يف النار إ(
 .رواه مسلم)  أن حيدث بكل ما مسعكفى باملرء كذباً(
 

تربية األفراد على التثبت من األقوال واألخبار اليت يسمعوهنا، والشائعة كما نعلم ليس هلا برهـان                 )٢
 ال يقبلون هبا ألهنـم مل تثبـت         – إذا التزموا بتوجيهات دينهم      –قوي أو واضح مما جيعل األفراد       

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق ِبَنَبٍأ فََتَبيَُّنوا أَنْ ُتِصيُبوا قَْوماً ِبَجَهالٍَة فَُتْصِبُحوا              ﴿ها،  لديهم صحت 
 .)٦:احلجرات (﴾َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني
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 املسـلمني كيـف يتعـاملون مـع          على حديث اإلفك ومعلماً     معقباً أيضاًتعاىل  سبحانه و وقال  
 ﴾لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَِإذْ لَْم َيأُْتوا ِبالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ       ﴿: الشائعات

 .طلب الدليل اخلارجي:  يف الظالل- رمحه اهللا - وهذا هو ما يسميه سيد قطب .)١٣:النور(
 

 جيعل من الصعب علـى  ،وهذا حيقق جمتمعات متماسكة: ضهمتربية األفراد على إحسان الظن ببع    )٣
، فاألصل يف اجملتمع اإلسالمي إحسان الظن املتبادل بني أفراده ما مل يثبت             ااإلشاعة أن تسري فيه   

لَْوال ِإذْ َسـِمْعُتُموُه    ﴿:  على حديث اإلفك   بدليل قطعي ما خيدش هذه الثقة، لقد قال تعاىل معقباً         
طلق عليه  أوهو ما    .)١٢:النور (﴾َوالُْمْؤِمَناُت ِبأَْنفُِسِهْم َخْيراً َوقَالُوا َهذَا ِإفٌْك ُمِبنيٌ      ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ   

 .طلب الدليل الداخلي: األستاذ سيد قطب يف الظالل
 

منها وعدم التلـهي مبضـغ األحاديـث     املهم إىلتربية األفراد على اجلدية يف األمور واالنصراف     )٤
ن اهللا حيب معايل األمور ويكـره       إ (.)ن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه      من حس : (وسفاسف األمور 

 .رواه الترمذي) سفسافها
 

وذلـك عنـدما جعـل      : سد الثغرات اليت مبكن أن تكون مدخال للمغرضني يف إثارة الشائعات           )٥
 ماعي قويـاً  تج وهبذا يصبح التالحم والتماسك اال     )الدين النصيحة (النصيحة من مبادئ اإلسالم     

 بني األفراد مع بعضهم أو بني األفراد وقيادهتم ويقطع الطريق على أي مغرض يريد أن يشيع                 سواًء
 .الشائعات

 
كما أوصى اإلسالم الفرد باالبتعاد عن مواطن الشبهة والريبة اليت ميكن أن تسبب له أذى، وتثار                 )٦

وهكذا ) ا صفية هنإعلى رسلكما   (،  )ب الغيبة عن نفسه    ج اًءرحم اهللا امر  (حوله الشكوك بسببها،    
 وبالتايل لن يكون هناك جمال ملغرض كي يـثري          ،وى يف اجملتمع اإلسالمي بالنصيحة    َسفإن األمور تُ  

  .احلساسية والتفرقة بني أفراد اجملتمع وال أن يطلق الشائعات واألكاذيب
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 السـلطات  إىلتربية األفراد على كيفية التعامل مع األخبار الغامضة واجملهولة املصدر وذلك بردها    )٧
العليا وإىل ويل األمر منهم لتحليلها ومعرفة مصدرها وبواعثها وحقيقتها والتصـرف املناسـب              

َوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو َردُّوُه ِإلَى الرَُّسوِل َوِإلَى أُوِلي الْأَْمِر                ﴿ .جتاهها
يف هذه اآلية    -رمحه اهللا    -يقول سيد قطب     .)٨٣:النساء( ﴾يَن َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُهمْ  ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَّذِ  

إن الصورة اليت يرمسها هذا النص صورة مجاعة يف املعسكر اإلسالمي مل يدركوا قيمة اإلشاعة يف                (
  أو ، كانت اإلشاعة إشـاعة أمـن      سواًء مستوى األحداث،    إىلخلخلة املعسكر ألهنم مل يرتفعوا      

 نوعاً فإشاعة األمن يف معسكر متأهب مستيقظ حتدث         . وكلتامها هلا خطورة مدمرة    ،إشاعة خوف 
 اليقظة النابعة عن التحفز غري اليقظة النابعة من جمـرد         ألن ،من التراخي مهما تكن األوامر باليقظة     

قوته األوامر، ويف ذلك التراخي قد تكون القاضية، كذلك فإن إشاعة اخلوف يف معسكر مطمئن ب              
قد حتدث فيه خلخلة وارتباكاً وحركات ال ضرورة هلا إتقاًء ملكان اخلوف وقد تكـون كـذلك                 

 والقرآن يدل اجلماعة املسلمة على الطريق الصحيح، لو أهنم ردوا ما يبلغهم مـن أنبـاء           .القاضية
، لعلـم    أمرائهم املؤمنني  إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إن كان معهم، أو           إىلاألمن أو اخلوف    

حتليل (حقيقة القادرون على استنباطها واستخراجها من ثنايا األنباء املتناقضة واملالبسات املتراكمة            
 ).صحيحاً يف إذاعة اخلرب أو عدم إذاعته إن كان ةوعندئذ تقدر املصلح) اإلشاعة

دما تنطلق الشائعة    أما عن  . اليت جاء هبا اإلسالم ضد الشائعات واحلرب املعنوية        ةهذه أهم األمور الوقائي   
 : من عالج، ويكون عالجها كما يلي هلافالبديف اجملتمع وتولع 

 و ميكن أن يقوم على ذلك جهـاز خمـتص مبقاومـة             .رصد الشائعة ومعرفة حقيقتها ومصدرها     )١
  .اإلشاعة

بكشف حقيقتها، بـرتع    (حتليل الشائعة ومعرفة دوافعها وأهدافها، مدى تأثريها وكيفية تنفيذها           )٢
 )...ملثري واملدسوس فيها، بالرد عليها بإشاعة أخرىاجلزء ا

ملء فراغ الناس وتشغيلهم للقضاء على اجلو املالئم لإلشاعة، فامللل واخلمول ميـدان خصـب                )٣
النتشار الشائعات، العقول الفارغة ميكن أن متتلئ باألكاذيب وتنشغل بالرتهات، وقد حدث مرة             

 املدينة بعد إحدى الغـزوات، ويف       إىلعا باملسلمني   عندما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم راج       
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طريق عودهتم نزلوا للراحة، وكان املهاجرون واألنصار عند املاء، فاختلف أحد املهاجرين مع أحد              
 بينـهما يف    عاألنصار فتدخل بعض املنافقني لتأجيج اخلالف وإذكاء نار الفتنة وسرى خرب الصرا           

كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إال أن أمـر      صفوف املسلمني وكادت تنشب فتنة فما       
 من احلر فلما أذن هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم           اباملسري يف وقت الظهرية طوال اليوم حىت تعبو       

  . فانطفأت الفتنةمجيعاًبالراحة ناموا 
سـلمني  عدم السماح بتداول اإلشاعة ألهنا سالح فعال خلدمة العدو، وقد وجه القرآن الكرمي امل              )٤

 ِبَهـذَا  نَّـَتكَلَّمَ  أَن لََنا َيكُونُ مَّا قُلُْتم َسِمْعُتُموُه ِإذْ َولَْولَا﴿بقوله  ) اإلفك(على عدم تناول إشاعة     
 ).١٦:النور( ﴾َعِظيٌم ُبْهَتانٌ َهذَا ُسْبَحاَنَك

ـ              )٥ ذي املواجهة باحلقيقة الدامغة وذلك بإصدار البيانات ونشر املعلومات عن القضية أو املوضوع ال
أثار خصومة الناس وشكوكهم وأطلق ألسنتهم باإلشاعة مع املوازنة بني ذلك وبني سرية األمـور               

 خطة معينة ولكنها بذلك تفسح ذ فالقيادة إما أن تترك األمور غامضة لتتمكن من تنفي         .تواملعلوما
 تفقـد   اجملال لسريان الشائعات أو أن توضح األمور فتقطع الطريق على سريان الشائعات ولكنها            

 هلا أن توازن وختتـار يف       فالبدجزًء من قدرهتا على توجيه الضربة السياسية أو املباغتة العسكرية،           
كل موقف ما هو أصلح ولعل إعداد املواطنني أيام السلم على الثقة يف القيادة والطاعة وتصـديق                 

 على مواجهة   قادراً أخبارها والثقة حبكمة تصرفاهتا، وتوعية األفراد، كل هذه األمور جتعل الشعب          
  .الشائعات مسامها بذلك مع قيادته يف مواجهتها

يف غزوة أحد سرت إشاعة مقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت عصيب فكان هلا اثـر                  : مثال
رهيب يف نفوس املسلمني إذ خارت قواهم وألقى كثري منهم السالح وجلسوا، فكان رد الرسول               

لى إشاعة مقتله أن صعد اجلبل ليطمئن أصحابه ويرد إليهم الثقـة يف  القائد صلى اهللا عليه وسلم ع     
أنفسهم ونادى إيل يا فالن إيل يا فالن أنا رسول اهللا فكانت احلقيقة الدامغة بوجود الرسول صلى                 

 إزالة اآلثار املعنوية    إىلاهللا عليه وسلم بنفسه أبلغ رد على ما أشيع عن مقتله ومل تؤد هذه احلقيقة                
إلشاعة فحسب بل أدت دورها اإلجيايب الفعال يف جتميع القوى املبعثرة ويف رد الثقـة يف                السيئة ل 
 . محراء األسدإىل املسلمني حىت أهنم طاردوا جيوش املشركني يف اليوم التايل إىلالنصر 

 .تعقب خط سري اإلشاعة ملعرفة مروجيها ومشيعيها حملاسبتهم ومعاقبتهم )٦
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 :الية يف الرد على اإلشاعات األمور التإىلوجيب االنتباه 

 . بالوقائع مدعماًأن يكون الرد منطقياً )١
 . إلبداء وجهات النظر حبيث ال يكون جماالًأن يكون الرد موضوعياً )٢
عات فيها نواة للحقيقة، وجيب أن      ، فكثري من اإلشا   عدم املغاالة إزاء احلالة املطروحة بالنفي املطلق       )٣

 .تذكر لتزداد ثقة الشعب بقيادته
نسب كل اإلشاعات للعدو ملا يترتب على ذلك من تضخيم صورته يف الذهن ومـن عـدم                 ال ت  )٤

مشاعة كامـب   (تصديق اجلماهري لشعورهم إن هذه اجلهة من الشماعة اليت نعلق علها مشكالتنا             
 .)ديفيد

ضرورة وضع اإلشاعة يف سياق إنكاري قبلي وبعدي ليكون هناك متهيد ذهين وتقرير فكري، أما                )٥
شاعة مباشرة بشكل فجائي بال متهيد فقد يعلق بالذهن ونكون بذلك قـد نشـرنا               أن تعرض اإل  

 . من طمسهابدالًاإلشاعة 
 ألفاظها األصلية ملفتة للنظر ومؤثرة سهرت على صقلها ألسنة          ألنحتطيم العبارة األصلية للشائعة      )٦

 .وأجهزة، فال تعرض يف ثوهبا األصلي بل تعرض يف ثوب مهلهل
املة، فما كل إشاعة تستحق الرد، وليس من اجملدي إشعال اجلمـاهري مبثـل              إمهال اإلشاعات اخل   )٧

 .ذلك
 ما تتضمنه من أخطار وآثار سلبية،       إىلالعرض اجلاد لإلشاعة ال على أهنا تسلية أو فكاهة، والتنبيه            )٨

وميكن استعمال بعض العبارات املؤثرة يف نفوس اجلماهري للتحذير من خطر اإلشاعة والتنبيـه يف               
 :ها السلبية، وصفات من ينشرها ويتداوهلا ومن هذه العباراتآثار

 .اإلشاعة كذب وإمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون 
 .اإلشاعة ظن وإن الظن أكذب احلديث 
 .اإلشاعة وهم وخداع وتضليل 
 .العاقل ال يعول على اإلشاعة ألهنا غري جديرة بالثقة 
 .اإلشاعة سالح من أسلحة العدو 
 .ملعنويات وخائن من ينشرهااإلشاعة حتطم ا 



 

 ٦٠١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 . ملا يف النفس على اآلخرينطقااإلشاعة إس 
 .اإلشاعة وسيلة اجلبان واحلسود واملنافق 

 مالحظة

 يف احلرب العاملية الثانية كان هتلر       مثالًميكن ترك اإلشاعة تسرى كسالح وقائي من ضربات العدو،          
يستخدم طائرات كرتونية فيقـوم احللفـاء       يقوم برسم مدن كاملة على األرض ليوهم احللفاء هبا وكان           

 ودمروها، فكان األملان ال ينكرون ذلك ويتركـون هـذه األخبـار             بضرهبا مث يظنون أهنم أصابوا أهدافاً     
 حقيقية فتجلب عندئذ اإلشاعة     الزائفة تسري، وإال فلو أهنم بينوا حقيقة األمر لعاد احللفاء وضربوا أهدافاً           

توازن بني خطر إشاعة كهذه على الشعب وبني تبيني احلقيقة فمن املمكـن             ، ولكن جيب أن      وقائياً دوراً
 .عندئذ أن ندحض اإلشاعات يف إذاعتنا ونبث عرب اجلواسيس املنقلبني للعدو أن إصابته كان قاتله
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 غسيل الدماغ
 

أول من استعمل هذا املصطلح الصحفي األمريكي إدوارد هنتر وهناك مصطلحات أخرى استخدمت             
) اإلصـالح األيـديولوجي   ) (اإلصـالح الفكـري   ) (التحكم الفكري (ة على هذه العملية مثل      للدالل

 لـه   غ، وغسيل الدما  شيوعاً إال أن اصطالح غسيل الدماغ هو أكثرها         .)Menticideاالغتصاب العقلي   (
ت  تشكيل االجتاها  إىل السياسي حيث هتدف هذه العمليات       عارتباط بكل من الدعاية واإلدماج أو التطبي      

 العقل والعاطفة واملنطق والعقيـدة  وتشريب بعض املعتقدات وحتقري أو حتطيم معتقدات أخرى، مستخدماً    
 .واالستمالة والقهر

 

 :تعريفه

 وهـو   .حماولة توجيه الفكر اإلنساين أو العمل اإلنساين ضد رغبة الفرد احلر أو ضد إرادته أو عقلـه                
  .وسيلة من وسائل احلرب النفسية

 على االعتراف بكل إخالص ذايت جبرائم أو هتم ضده          ءإرغام الشخص الربي  :  بأنه أيضاً وميكن تعريفه 
 معتقدات سياسية جديدة    ل تشكي ة مث إعاد  ،)رغم عدم صحة ذلك   (أو ضد تنظيمه أو ضد شعبه أو دولته         

وجعله حيتقر نفسـه ومعتقـده      ) أو اجلاسوس ( ويتم غسيل الدماغ بتحطيم مقومات شخصية املعتقل         .له
 وهذه املقومـات الثالثـة النفسـية        .انته املستمرة الشخصية واالعتقادية، يرافق ذلك ضغط جسدي       بإه

 .والفكرية واجلسدية إذا تغريت واضطربت يتم بناؤها من جديد وفق معتقده اجلديد
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 األساليب الفنية املتبعة يف عملية غسيل الدماغ

لرغم من أن طبيعة وشدة الضغوط املطبقة       نه يف الوقت احلاضر على ا     قنرمبا أصبحت هذه األساليب م    
) لكفاءة (تبعاً كما ختتلف .بالنسبة لكل فرد ختتلف باختالف شخصيته وباختالف الظروف وأمهية القضية       

  .األشخاص املوكول إليهم هذا العمل

وعلى الرغم من وجود بعض الفروق امللحوظة بني املمارسات الصينية واألوروبيـة لعمليـة غسـيل          
 : ووسائل كثرية نذكر منهاإجراءاتإن هذه العملية تتم عن طريق استخدام الدماغ ف

 عـن كـل     بعيداً وقطعه عن احلياة العامة، وذلك بان يزج به يف زنزانة            اجتماعياًعزل الشخص    )١
 يف هذا العامل مما جيعه      وحيداًنه أصبح   املعلومات وصور احلياة حىت يشعر أ     معارفه وعن كل مصادر     

 وأكثر من هذا أن تتوقف مناداته بامسه وتبدأ مناداته          .و مستجوبيه مسلوب اإلرادة   ينقاد حملاكميه أ  
 ومع هذا الفصل للسجني عن العامل اخلارجي مبجرد القبض عليه فإن السجانني ميارسـون               .برقم
 . من نوع آخر بأن يبلغوه عن أهله وأصدقائه والعامل من املعلومات ما يريدونضغوطاًعليه 

 التصفيد باألغالل واستغالل مـؤثرات      إىل، من حرمان من الطعام، ومن النوم،        الضغط اجلسماين  )٢
اجلو واجلوع والتعب واألمل واألساليب األخرى واستخدام العقاقري املخدرة اليت تضـعف قـدرة              

نـه  ان من املالبس الكافية، وإشعاره أنه حتت الضبط التام وأ         الفرد على التحكم يف إرادته، واحلرم     
هو الوصول  : ، وتشكيكه يف أصدقائه واجلماعات اليت ينتمي إليها واهلدف هذا كله          عرضة لإلعدام 

 لتقبل أي توجيه مـن املسـتجوب         درجة من اإلعياء واالهنيار حبيث جيعلون عقله قابالً        إىلبالفرد  
 لتنفيذ تعليمات الذين يطلبون منـه أن يسـلك          ويصبح أكثر قابلية لتقبل اإلحياء، وأكثر استعداداً      

 .معيناً سلوكاً
 أن  - وهو هبا خبري   - ر اليت يذكرها صالح نصر يف كتابه      التهديدات وأعمال العنف، ومن الصو     )٣

 مث يوضع حجر ثقيل فوقه ويربك هكـذا          أسفل حبيث ال يستطيع حراكاً     إىليربط السجني بشدة    
عدم، أو  ملدة طويلة أو أن يوحي إليه عن طريق شخص غري احملقق أن الذي مل يتعاون من احملققني ي                 

 بدمائه كقطعة من     واحدة، وعندما يعود أحد الزمالء خمضباً      ةأن يوضع عدد من األسرى يف زنزان      
 . لآلخرين كصورة من التهديد غري املباشر      كافياًاللحم أو تعاد مالبسه يف لفافة صغرية يكون هذا          
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تحرك ويصب املاء   أو يوضع الفرد يف غرفة على شكل إناء مث يوثق داخل اإلناء حبيث ال يستطيع ال               
نفه، وتكرر هذه التجربة لفترات طويلـة قـد          طرف أ  إىلبعد ذلك ببطء حىت يصل مستوى املاء        

 الشهر، أو جيرد اإلنسان من مالبسه ويوضع يف العراء يف طقس بالغ الـربودة مث يـدىل                  إىلتصل  
ساقط قطرات  بقدميه يف حوض كبري ممتلئ باملاء، أو يوضع يف أحد األركان ويستجوب يف أثناء ت              

 .من املاء فوق رأسه كل دقيقة ويستمر ذلك ساعات كاملة
السيطرة الكاملة، أو التحكم الكامل يف كيان السجني ووجوده والتحكم يف كل تصرفاته حـىت                )٤

 يغطي مجيع ساعات يقظته ونومه واهلدف وضـع السـجني حتـت             قضاء احلوائج اخلاصة حتكماً   
 .سجانيه هم القادرون على كل شيءكولوجيه مستمرة إلفهامه أن سيمضايقة 

 العلـم  متاماًالضياع والشك، بأن يترك السجني فترة دون توجيه هتمة حمددة إليه مث تأكيد أنه يعلم       )٥
طبيعة اجلرائم اليت ارتكبها مث يطلب إليه االعتراف السريع فهو ال يستطيع الدفاع عن نفسه ألنـه                 

 . سجانيهجيهل االهتامات ضده وال يستطيع أن يرجئ طلبات
 .التعذيب، يعرض املتهم أللوان من التعذيب العقلي والبدين )٦
اإلهناك اجلسدي، يضعف السجني وخيفض طعامه على أساس ضمان الفقد السريع للوزن والقـوة        )٧

 . ويزيد تقطع النوم من سرعة اإلهناك. درجة أن اجملهود الذهين يصبح عسرياًإىلوالتحمل 
 .التحقري الشخصي )٨
 .تثبيت اجلرم )٩
 يذكر صالح نصر أن كل نظم السجن تتطلب اخلضوع التام مـع اإلذالل يف               .إلذالل والضغوط ا )١٠

 لنظم حمددة مع عدم القيام بأي عمـل         طبقاً هذا   إىلأسلوب تناول الطعام والنوم واالغتسال، وما       
 األرض أثناء التحدث    إىلدون احلصول على إذن من احلارس وإحناء الرأس وإبقاء األعني موجهة            

 .احلراس وكما تستخدم الضغوط االجتماعية مثل االستجواب ملدة طويلة إىل
 .االعتذار واإلكرام بعد الشدة، واللني واهلوادة وإجراء املقابالت الشخصية وحماوالت اإلقناع )١١
واستخدمت الدروس اجلماعية اليومية يف الصني حيث كانت تدرس العقيدة          : الدروس االجتماعية  )١٢

 .وحماضرات تتبعها أسئلة ليثبت كل فرد هضمه للدراسات اليت يتلقاهااجلديدة بواسطة قراءات 
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يلي ذلك مرحلة اعتراف هنائي، مث حيدث تغيري مفهوم الذات لدى الفرد مث يتم حمو األفكار املراد                  )١٣
حموها، مث تقدم األفكار اجلديدة وحيمل الفرد ويشجع على تعلم معايري سلوكية جديـدة وأدوار               

 . فرد جديدإىلتم حتويل الفرد اجتماعية جديدة، وي

 

 عمقه وتأثريه 

 وتلعـب   ، وحسب قناعة الشخص بفكره وعقيدته     ، حسب ضعف الشخصية وقوهتا    مؤثراًيكون   
 . مهما يف ذلكدوراًكفاءة األشخاص للقائمني على العملية 

 .قل من سنة غري كافيةأ سنتان، ووسطياً)  سنوات٤ إىل ١من (املدة الالزمة إلمتام العمل  
 .)غالباً( جمتمعة األول بشكل تدرجيي إىلفقد تأثريها حاملا يعود املرء ت 
 . كسب هوية شخصيةإىلتؤثر على املراهقني الذين مل يتوصلوا  

 

 مقاومته

 . ليتغلب عليها ويقاومها. بوسائل غسيل الدماغمسبقاًمعرفة الشخص  )١
 .عالء داخلي ينبع من عقيدتهواست) املناقشة النفسية(احتفاظ الشخص ومواصلته ملقدرته النقدية  )٢
وجود أمثله من سرية عقيدته وأصحاهبا، وجـود أسـس يف           : قوة املعتقد وقوة اإلميان به ومتثله له       )٣

 . ومقاومته لشعور الندم النابعة من عقيدته،عقيدته هتون عليه ذلك األمر وتطمئنه
 .)رجيالتغذية الداخلية تقاوم الضغط اخلا: (الثقة بالنفس واستعالؤه وكرامته )٤
 . على رفض اإلحسان واإلكرام منهمحرصه داخلياً )٥
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  عملية غسيل الدماغةسيكولوجي

 نظريات بـافلوف،    إىل مدارس علم النفس، ففريق ردها       إىلاختلف يف إرجاع عملية غسيل الدماغ       
 مدرسة معينة مـن     إىل، ورابع يرى صعوبة ردها       معادالت السلوك اجلمعي   إىل فرويد، وثالث    إىلوآخر  
 ة االتفاق علـى أن طبيعـة العمليـات السـيكولوجي     إىل ومييل معظم علماء النفس      .س علم النفس  مدار

 :املستخدمة يف غسيل الدماغ تشمل اآليت

 .برز واحد من الذين يقومون باستجوابهأيتقمص السجني عادة شخصية : التقمص 
 .هبوط املقدرة الفكرية نتيجة اإلجهاد اجلسمي والنفسي 
فقليل من الناس هم الذين يستطيعون حتمـل العـزل          : ؤم كنتيجة للعزل الطويل   عدم إمكانية التال   

الطويل دون املعاناة من نتائج فكرية وعاطفية خطرية وسيئة، كما يسهم االرتباك الالحق للعـزل               
 .الطويل يف عملية تليني األسري وتطويعه

نه مل يعـد    أ اعترافاته وخصوصاً  أساسياً يف معاونة األسري على تكوين        دوراًيلعب اإلحياء   : اإلحياء 
 . على التمييز بني أفعاله هو واألفعال اليت أوحيت إليه عن طريق مستجوبيهقادراً

مليـات تكراريـة     إخضاعه لع  إىليكرر على األسري مرة بعد مرة بأنه مذنب، باإلضافة          : التكرار 
 . درجة كبرية من التقبلإىلن األسري عادة مييل للمبادئ اجلديدة فإ

 .ور بالذنبالشع 
 التقليل من شأن نفسه     إىلن عملية اإلذالل والتحقري اليت خيضع هلا األسري تؤدي به            إ :تدمري الذات  

 للنفس كلما كان للشخص أمهية أو جاه أو سلطة من قبل، وهو             وتبدو هذه العملية أكثر حتطيماً    
عن ذلك يؤثر    إن حتطيم الذات الذي ينتج       .يقرن بني ضعفه وعجزه وسطوة وجربوت مستجوبيه      
 .بشكل خطري على درجة مقاومته لعملية غسيل الدماغ

إن إجياد عالقة مقصودة بني الثواب والعقاب وبني تقدم السجني وعدم تقدمـه     : السلوك املشروط  
 .القيام باالستجابة املرغوبة) لشرط(هي إحدى الطرق اليت خيضع فيها السجني 
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 للتحقري واملذلة   – بدون توقع    –إن إخضاع السجني    : السلوك غري العقالين يف وجه املثري املفاجئ       
 التصرف بطريقة انفاعلية عاطفية ويسلّم بالتـايل لسـجانيه          إىلواألمل واخلوف واجلوع يؤدي به      

 .نسبياًويذعن هلم بعد وقت قصري 
إن املساجني حريصون برغم القسوة والوحشية اليت يعاملون هبا السـجني           : تناوب اخلوف واألمل   

 .األمل يراود السجني يف حياة أفضل إذا هو أذعنأن يظل 

 

 مصطلحات احلرب النفسية

إن مصطلح احلرب النفسي كمضمون وممارسة موجودة منذ بدايات الصراع اإلنساين، وقـد عـرب               
 ﴾ِهُم الْكُفَّارَ َعلَى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِ      فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى ﴿: القرآن الكرمي عن هذه احلروب بقوله     

قَاِتلُوُهْم ﴿:  وقال تعاىل  .)١١٩:آل عمران ( ﴾ِمَن الَْغْيظِ  َعضُّواْ َعلَْيكُُم اَألَناِملَ  ﴿:  وقال تعاىل  .)٢٩:الفتح(
غَْيظَ قُلُوِبِهْم َوَيُتوُب    َوُيذِْهْب *َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّْؤِمِنَني       ُيَعذِّْبُهُم اللُّه ِبأَْيِديكُْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْركُمْ    

  .)١٥:١٤التوبة ( ﴾اللُّه َعلَى َمن َيَشاء َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم

أريد أن أحرق دمه، كل هـذه اسـتعماالت         : والعوام يقولون أريد أن أشفي غيطي وغلي، ويقولون       
ـ ) ويبمتر(ألساليب احلرب النفسية، وهذه بعض املصطلحات املتداولة منذ أن استعمل            طلح احلـرب   مص

 . م حىت اآلن١٩٤١مه يف اللغة اإلجنليزية عام جالنفسية يف ملحق مع

 .باصحر ب األع 
 .حرب املعنويات أو احلرب املعنوية 
 .القرائححرب األفكار أو حرب  
 .حرب اإلرادات 
 .حرب الدعاية 
 .احلرب البادرة 
 .حرب اإلشاعات 
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 .احلرب السياسية 
 .ماغيهغسل الدماغ أو غسيل املخ أو احلرب الد 
 .حرب الكلمة واملعتقد أو احلرب األيديولوجية 
 .حرب الدهاء 
 . غري التقليدية، أو احلرب اخلاصةنظرية احلرب بال قتال أو احلرب 
 .احلرب السيكولوجية أو احلرب النفسية 
 .احلرب الثورية 

ـ          : (مث يعرف صالح نصر احلرب الثورية بقوله       ها إن احلرب الثورية هي تلك األنشـطة الـيت ميارس
الشيوعيون هبدف االستيالء على السلطة يف دولة معينة وتدعيم حكمهم فيها، وتشمل تلك اجلهود الـيت                

 خنر معنويات العدو وتقويض عقائده وتدمري كيانه، وذلك باسـتخدام املنـاورات السياسـية               إىلهتدف  
ى أن يتم ذلك يف إطار       عل .اخل...والضغط االقتصادي واملعلومات املضللة، واإلثارة واإلرهاب، والتخريب      

 .)ايديوجليه شاملة، وأساليب ثورية حمددة

 

 احلرب السياسية

احلـرب  :  آخر هـو   يسمي الربيطانيون النشاط الذي يطلق عليه األمريكيون اسم احلرب النفسية امساً          
 .السياسية

تخدام إن اهلدف األساسي للحرب السياسية املدمرة هو إضعاف العدو، وإذا أمكن تدمريه بواسطة اس             
املناورات الدبلوماسية، والضغط االقتصادي واملعلومات الصحيحة واملضـللة، واإلشـارة والتخويـف            

 .، وعزل العدو عن أصدقائه ومؤيديهوالتخريب واإلرهاب

 اليت تستخدم يف شن حرب سياسية هي نقل األفكار ولقـد ميـز كـل مـن        ىومن الوسائل الكرب  
 ذلـك أن لينبـارجر      .إهنا اصطالح أكثر من شامل    : ة بقوهلما  احلرب السياسي  “لينبارجر” و “االسويل”
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تتكون احلرب السياسية من تشكيل سياسة قومية بطريقة تسـاعد الدعايـة أو             : (عرفها على النحو التايل   
 العالقات السياسية املباشرة للحكومات بني بعضها الـبعض، أو يف           إىل بالنسبة   سواًءالعمليات العسكرية،   
 .)سياسياً الناس اليت متتلك طابعا عالقتها مبجموعات

 

 مصطلح احلرب الباردة

ختتلف الوسائل اليت يلجأ إليها يف احلرب الباردة، فتكون مادية فيزيائيـة أو نفسـية               : (احلرب الباردة 
معنوية، ومن مث تكون احلرب ساخنة أو باردة، فاحلرب الباردة هي ما يعرف باحلرب النفسية، أو احلرب                 

 األعصاب، وحرب الدعاية، أو احلـرب املعنويـة أو حـرب القـرائح أو حـرب                 السياسية، وحرب 
واحلرب الباردة أو احلرب النفسية هبذا املفهوم، هي احلرب اليت تستهدف التـأثري يف               (.)األيديولوجيات

نفسية الفرد لتجعله يتخلى عن أفكار وأهداف ومبادئ يعتنقها وزرع مبادئ وأفكار وأهـداف أخـرى                
 .)بدهلا

اقترن اصطالح احلرب النفسية باحلروب الفعلية، لكنها أي احلرب النفسية يف احلقيقة قائمة على               (لقد
قدم وساق يف احلروب البادرة اليت تسبق أو تلي احلروب الساخنة، بل إن احلرب الباردة هـي احلـرب                   

 .)النفسية ذاهتا

ال العـاملي بـني الشـرق        م أصبحت احلرب النفسية تعين احلرب الباردة أي النض         ١٩٥٣ويف عام   
بعد احلرب الثانية حىت اآلن أصبحت احلرب النفسية مستمرة ال هي حرب فعليـة وال هـي                 (والغرب،  

والفرق بني احلرب الساخنة واحلرب الباردة كما قال الدكتور الفكرة          ) سالح حقيقي، إهنا احلرب الباردة    
 .٥١-٢٩ص )  االستراتيجيةإىلمن الدبلوماسية (يف كتابه 

 تبدأ من يوم اندالع شرارة املواجهة العسكرية وتنتهي يوم توقفهـا، أمـا              رب الساخنة تارخيياً  احل 
 احلرب الباردة فليس هلا يوم معني تبدأ فيه وتنتهي فيه
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 أما احلرب الباردة فتقوم فيها وسائل اإلعالم بالدور  ،احلرب الساخنة أدواهتا آالت احلرب بأنواعها      
 .هي حرب وسائل اإلعالمالرئيسي، فاحلرب الباردة 

وأما ما تبذله الدول املتطاحنة يف احلرب الباردة وتنفقه على هذه الوسائل فشيء كثري هائل، فإن                 
ماليني بل باليني اجلنيهات تصرف لغرض واحد فقط أال وهو السيطرة على موجـات الراديـو                

 فلقد خصصـت    اإلذاعية كجزء من احلرب الباردة بني حلف الشمال األطلسي وحلف وارسو،          
 األراضـي   إىل ضخمة حملاولة منع برامج الدعاية الغربية مـن الوصـول            حكومة موسكو أمواالً  

إن مثل : السوفيتية عن طريق بثها عرب األقمار الصناعية ولبيان ضخامة مثل هذه املبالغ يكفي القول 
 مليـون مسـتمع     ١٠٠ إىل بث براجمهـا     مثالًهذه األموال ميكن أن توفر هليئة اإلذاعة الربيطانية         

 لغة خمتلفة، واحلقيقة هي أن االحتاد السوفييت مبساعدة حلفائه يف حلف وارسو وخباصـة               ٣٧وبـ
 .من املوجات املرسلة من دول غرب أوروبا% ٨٠بلغاريا يقوم منذ زمن بالتشويش على حوايل 

 وبالفعل   هبدف التشويش على إذاعة صوت أمريكا،      إرسالفإذاعة موسكو قامت ببناء ألفي وحدة        
ـ  ٣٢٠٠متكنت هذه الوحدات من بث        لغة خمتلفة األمر الذي أثار قلق مسؤويل إذاعة         ٨٦ ساعة ب

 .صوت أمريكا من احتمال فقداهنم لعدد كبري من مستمعيهم
والسبب الواضح وراء كل هذا القلق والسباق حنو التحكم مبوجات الراديو دل داللة أكيدة على                

 عن مهمة بناء جيش عسـكري،       ية موجهة للجمهور ال تقل خطراً     أمهية هذا اجلهاز كأداة سياس    
 .فهناك ما يقرب من ملياري جهاز راديو يف العامل

وليست إذاعات الدول األوروبية الغربية بربيئة من حماوالت التشويش فإذاعة صوت أمريكا يـرى    
جـوازات سـفر    الكثريون إهنا امتداد للمخابرات األمريكية ويقال إن العاملني فيهـا حيملـون             

دبلوماسية، كما أن الرئيس ريغان قام بضخ ماليني أخرى من الدوالرات ليكسر حاجز التشويش              
 . هلاالشيوعي أمام إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا احلرة اليت تتخذ من أملانيا مقراً
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 مصطلح احلرب الدماغية أو غسيل الدماغ

 وهي كل حماولة للسيطرة علـى       .)إدوارد هنتر (وأول من استعمل هذا املصطلح الصحفي األمريكي        
 أو هو أيـة     .العقل البشري وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن جيرد من ذخريته ومعلوماته ومبادئه السابقة            
 .حماولة لتوجيه الفكر اإلنساين أو العمل اإلنساين ضد رغبة الفرد احلر أو ضد إرادته أو عقله

، وهو عملية تغيري االجتاهات النفسية حبيث يتم هـذا التغـيري            إعادة تشكيل التفكري  (وغسيل املخ هو    
 اإلميـان   إىل كفر هبـا مث      إىل ة انه عملية إعادة تعليم وهو عملية حتويل اإلميان أو العقيد          .بطريقة التفجري 

ولقد استغل املشتغلون باحلرب النفسية دراستهم لعلم وظائف األعضـاء واجلهـاز العصـيب      (.)بنقيضها
 ).بني علم وظائف األعضاء وسيطرهتا على املخوالعالقة 

 أن اصطالح غسيل الدماغ قد استخدم للداللة على األساليب أو العمليـات             إىلكما جيب أن نشري     
 ):أحدمها أو كالمها( اهلدفني التاليني إىلاملطبقة يف الدول الشيوعية للوصول 

رتكب جرائم خطـرية ضـد       على أن يعترف بكل إخالص ذايت انه قد ا         ءإرغام الشخص الربي   
 الشعب والدولة

 .إعادة تشكيل معتقدات الشخص السياسية حىت ينكر معتقداته السابقة ويصبح داعية للشيوعية 

 

 مصطلح حرب املعنويات

 .واملعنويات هي العقيدة، وقد أثبت تاريخ األمم أن اجليوش ال هتزم لقلة موادها بل لضعف عقيدهتا

تعرف الروح املعنوية يف علم النفس بأهنا هي        ( :ية يقول اللواء مجال حمفوظ    ويف بيان ماهية الروح املعنو    
احلالة العقلية للفرد يف وقت معني، وحتت تأثري ظروف معينة، فالفرد يف وقت معني وحتت تأثري ظـروف                  

  باحلماسة، ويف وقت آخر وحتت تأثري ظروف أخـرى جنـده متـردداً              ممتلئاً  قوياً معينة قد جنده شجاعاً   
 .) فاقد النشاطاذالًمتخ
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 أي أن   ،قيمة املعنويات بالنسبة للقوى املادية تساوي ثالثة على واحـد         : وكان نابليون بونابرت يقول   
 .من الناحية املادية% ٢٥من الناحية املعنوية و% ٧٥اجليش تكون قيمته 

ي إلدارة القتال،    إذ هي الباعث األساس    ،وتعترب الروح املعنوية العالية من أهم عوامل النصر يف احلرب         
وهي مستودع القوة والقدرة على مواجهة مشاق املعركة وأهواهلا والتغلب عليها والتصميم على إحـراز               

 .النصر على العدو، مهما كانت التضحيات

 اإلخالص واإلجيابية واحلماسـة     إىلكذلك تعترب الروح املعنوية العالية يف وقت السلم من أهم الدوافع            
 .ت االستعداد والتدريب واحلراسةيف العمل يف جماال

كذلك فقد أصبح تدمري الروح املعنوية للعدو من أهم األهداف االستراتيجية اليت تسـعى اجليـوش                
 بأعمـال القتـال أو     سواًء فتضع اخلطط للضربات اليت تستهدف تدمري املعنويات         .املتصارعة اليت حتقيقها  

إن أعظم عامل من العوامل املؤديـة       : (ل املعنوي فيقول  باحلرب النفسية، ويعرب مونتجمري عن أمهية العام      
 وقبل  أوالًا تكسب   هري أن يفهم املرء أن املعارك إمن       حتقيق النجاح هو روح املقاتل، إنه ألمر هام وجو         إىل

 .)كل شيء يف قلوب الرجال

ـ    إىلإن احلرب احلديثة أصبحت يف حاجة    : (ويقول اجلنرال مارشال   ة  املزيـد مـن املطالـب املعنوي
 .) املطالب املاديةإىلكحاجتها 

ن مجيع اجليوش تعىن أشد العناية بوضع النظم واألساليب اليت تستهدف بناء معنويات             جل ذلك فإ  من أ 
رجاهلا واحملافظة عليها ووقايتها من عوامل االهنيار، ويضم تنظيم كل اجليوش أجهزة متخصصة يف هـذه                

ء النفس وعلماء االجتماع وأطباء األمراض النفسية والعقلية        اجملال يعمل فيها اخلرباء العسكريون مع علما      
 .وغريهم

إن معنويات اجلماعة نوع من الدرع الواقي حيمي الفرد ضد الضغوط اخلارجية مبا يف هذا ضغوط كل                 
 .وسائل اإلعالم اجلماهريية
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 مصطلح حرب اإلرادات

وحتطيم رغبته يف القتال لردعـه       شل إرادة اخلصم     إىلوهي الصراع بني إرادتني، وهتدف هذه احلرب        
 عن حتصيل النصر، واحلرب ليست جمرد سالح         وضع ال يرى فيه أي أمل يف االستمرار فضالً         إىلبإيصاله  

 .ضد سالح، وإمنا إرادة ضد إرادة، وعقيدة ضد عقيدة

 

 اجلبهات اليت تعمل عليها احلرب النفسية

 :تعمل على ثالثة جبهات

 األعداء )١
 ألصدقاءا )٢
 احملايدون )٣

 فعلـى   .وعلى هذه اجلبهات الثالث تعمل احلرب النفسية وفق خطط واستراتيجيات حمددة لكل منها            
 من األحالف أو     أكان هذا العدو دولة أو جمموعة حزبية أو كتلة عسكرية أو حلفاً            صعيد األعداء، وسواءً  

م هذا العدو وإحلاق اهلزمية      فان احلرب النفسية تستهدف يف هذه احلالة حتطي        معيناً  أو فكرياً  سياسياً اجتاهاً
 .به وتشويه كل دعوى يستند إليها وتثبيط معنوياته

 على تأكيـد    دائماًوعلى صعيد األصدقاء، فإهنا تعتنق وجهات نظرهم وحتملها وتدافع عنها، وتعمل            
 .هذه الصداقة واطرادها

 أمـا يف    .ع عنـها   جانب القضية اليت تتصدى للدفا     إىلوبالنسبة للمحايدين فإهنا تعمل على كسبهم       
 .اجلبهة الداخلية، فإهنا تعمل وبكافة الوسائل لتحقيق عدة أغراض يف آن واحد

 .إقناع الشعب بأن القضية عادلة، واالحتفاظ مبعنوياته مرتفعة 
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 .العمل الدائم على تأكيد هيبة القادة وتصويرهم كمثل عليا لالعتداد هبم 

 

 أهداف احلرب النفسية

فوس القوات املعادية، وخفض قوة العدو القتالية بإضعاف روحه املعنوية          بث اليأس من النصر يف ن      )١
والتشكيك يف قدرته على النصر، وهتيئة اجلماهري للوقوف ضد فكرة احلرب، وبـث الرعـب يف                
قلوب القوات املسلحة، وبث التذمر يف أوساط اجلنود وذلك عن طريق املبالغة يف وصف القـوة                

ة يف وصف هزائم العدو، حىت يشعر هذا العدو أنه أمـام قـوة ال               ويف وصف االنتصارات واملبالغ   
ميكن أن تقهر، وعن طريق توضيح أن كل جمهودات النهوض يف صفوف العدو ضائعة سـدى،                
وعن طريق استخدام مبدأ احلشد يف عدد الطائرات والدبابات، والصواريخ والتلـويح بـالتفوق              

 .العلمي والتكنولوجي
 من شأنه أن حيقق الكسب ملن يوجه احلرب النفسية          القيم واملعتقدات تغيرياً  تغيري الفكر واالجتاه و    )٢

 .واخلسارة ملن متارس عليه
 القوات احملاربة   إىلتشجيع أفراد القوات املعادية على االستسالم، وذلك عن طريق توجيه نداءات             )٣

تلفة لتشـجيع    االستسالم وعدم املقاومة وتوزيع منشورات خمتلفة حتتوي على مجل خم          إىلتدعوهم  
 .االستسالم

زعزعة إميان العدو مببادئه وأهدافه، وذلك عن طريق إثبات استحالة حتقيـق هـذه املبـادئ أو                  )٤
 .األهداف وتصويرها على غري حقيقتها، وتضخيم األخطاء اليت تقع عند حماولة حتقيق هذه املبادئ

 إظهار عجـز الـنظم      إضعاف اجلبهة الداخلية للعدو وإحداث ثغرات داخلها، وذلك عن طريق          )٥
االقتصادية واالجتماعية والسياسية عن حتقيق آمال اجلماهري والضغط االقتصادي على حكومـة            
العدو حىت ينهار النظام االقتصادي، تشجيع بعض الطوائف علـى مقاومـة األهـداف العامـة                

ـ             لحة علـى   وتشكيك اجلماهري يف ثقتها بقيادهتا السياسية وتشكيك اجلماهري يف قدرة قواهتا املس
مواجهة األعداء وإجياد التفرقة بني القوات املسلحة وباقي قطاعات الشـعب املدنيـة يف اجلبهـة                

 .الداخلية والدس والوقيعة بني طوائف الشعب املختلفة



 

 ٦١٥                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

اهلدف احليوي من احلرب، هو حتطيم الطاقات املادية واملعنوية للعدو،          (إذ أن   : إضعاف املعنويات  )٦
بد من جهود أخرى لتحطيم     ن احلرب واستطاع أن حيطم طاقاته املادية فال       فإذا انتصر عليه يف ميدا    

 االستسالم، وهنا تبدأ احلرب النفسية اليت تستهدف        إىل يؤدي   طاقاته املعنوية ليكون النصر كامالً    
 ويف تاريخ احلرب أمثلة ال تعد وال حتصى عـن           .الطاقات املعنوية بالدرجة األوىل وقبل كل شيء      

عت القضاء على الطاقات املادية، ولكنها عجزت عن القضاء علـى الطاقـات             انتصارات استطا 
 واملنتصر  املعنوية، فكانت تلك االنتصارات ناقصة استمرت مدة من الزمن مث أصبح املهزوم منتصراً            

 .)مهزوماً
وإذا كانت احلرب النفسية توجه عـادة للجمـاهري         (إرباك صانعي السياسة والقيادات العسكرية       )٧

 وذلك يف   . وتعقيداً حتديداًومدنيني، فانه ميكن أن تتم احلرب النفسية على مستوى أكثر           عسكريني  
 .)اجلهود اليت تبذل لتضليل أو إرباك صانعي السياسة ومتخذي القرارات والقيادات العسكرية

تفتيت وحدة األمة، وإحداث الفرقة بني صفوفها، وتشجيع بعض قادهتا وأعضائها على اخلـروج               )٨
 .مع عليه الغالبية، وإشاعة املخاوف بني أجزاء األمة بعضهم من بعضعلى ما جت

 .التشكيك يف القيادة وكفاءهتا وإخالصها )٩
رض العدو، وبث روح اليأس من جـدوى         ودعم املكاسب فيما احتل من أ      ،كسب العدو فكرياً   )١٠

 .املقاومة يف صفوف أبناء تلك املناطق

 

 .وجبهته الداخلية فيمكن أن نسجل بعض األهدافوأما على صعيد من يشن ويصدر احلرب النفسية 

 .حشد وتوجيه احلقد والكره على العدو، وجتميع األمة وتعبئة مشاعرها على عدوها )١١
 .إقناع الشعب بعدالة القضية لالحتفاظ مبعنوياتنا عالية )١٢
 .اكتساب صداقة احملايدين، وتثبيت فكرة إننا ال شك منتصرون )١٣
 . احلليفةتعزيز ومتكني الصداقة مع الشعوب )١٤
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 اآلثار اجلانبية للحرب النفسية

 البد له يف حتققه من شـروط        ،هذا الذي ذكرناه من آثار وأخطار احلرب النفسية وأهدافها وغاياهتا         
 مـن وجـود     البد .موضوعية ومناخ مواٍت، يف ظروف وأحوال من ُتَوجه له وتشن عليه احلرب النفسية            

 .االستعداد والقابلية لدى من تشن عليه

قرب شبه احلرب النفسية يف هذا جبراثيم املرض اليت تقوي على جسم وال تؤثر فيه ما مل يكـن                   ا أ وم
 .عند هذا اجلسم القابلية وما مل تكن ضعفت عنده املناعة واملقاومة للمرض

فان كان اجلسم معاىف واألمة متماسكة وعلى وعي وحتصن فكري وعقدي مل تؤثر فيهـا احلـرب                 
 نتائج عكسية وآثار مضادة ألهداف من قام        إىلالعكس، وقد تؤدي احلرب النفسية      النفسية، بل قد حيدث     

 .هبا

 تقبله وحتسني صورته لدى من خياطبهم، واكتشف املعين أهداف اخلصـم            إىلفان كان العدو يهدف     
 .احلقيقة ووسائله اخلبيثة مل يزدد له إال عداًء ومل يزدد منه إال نفوراً

 املسـلمني   إىللقرآن الكرمي من مكايد بين إسرائيل الذين حياولون التودد          ومن هذا القبيل ما حذرنا ا     
َهاأَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّـوَنُهْم َوالَ ُيِحبُّـوَنكُْم َوُتْؤِمُنـونَ         ﴿: وإرضائهم بزخرف القول ومعسول الكالم فقال     

 .)١١٩:آل عمران( ﴾ِمَن الَْغْيِظ اْ َعلَْيكُُم اَألَناِملَ َوِإذَا َخلَْواْ َعضُّوآمناًَوِإذَا لَقُوكُْم قَالُواْ  ِبالِْكَتاِب كُلِِّه

 القرآن يف كشفه للمنافقني يف حماولتهم استرضاء الصف املسلم، وحتذير املسلمني            هعادونفس املوقف أ  
 ِفيكُْم ِإالًّ كَْيَف َوِإن َيظَْهُروا َعلَْيكُْم الَ َيْرقُُبواْ       ﴿: منهم حىت ال يتقبلهم اجملتمع املسلم وال يفسح هلم صدره         

 .)٨: التوبة( ﴾فَاِسقُونَ َوالَ ِذمَّةً ُيْرُضوَنكُم ِبأَفَْواِهِهْم َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَكْثَُرُهْم

وقد يكون هدف العدو تفريق مجع من يوجه هلم محلته وتشتيت وحدهتم ومتزيق كلمتهم، فإن أدرك                
 كالذي حدث حني حذر الـنيب        صفهم إال متاسكاً   ، ومل يزدد  هؤالء غايات العدو مل يزدادوا إال اجتماعاً      

: صلى اهللا عليه وسلم املسلمني من شيطان اليهود الذي حاول شق وحدهتم فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم                 
 .)ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعـض (وقال هلم ) أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم؟ (
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  وبنياهنم تراصـاً   شد ما تكون كلمتهم توثقاً     وانصرفوا أ  عضهم بعضاً فما كان من املسلمني إال أن عانق ب       
 . حنره وأصابته سهامهإىلورجع كيد العدو 

وقد يكون هدف العدو التشكيك يف القيادة وجعل اجلماهري تفقد محاستها هلا وأمياهنا هبا، واعتقادها               
ىت تعود له الزعامة وتنفض القلـوب       بكفايتها، كاحلمالت اليت كان ينظمها وخيطط هلا عبد اهللا بن أيب ح           

 بزعامة النيب صلى    من حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال يزداد الصف مبكائد هذا املنافق إال تعلقاً               
ِه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمِنَني   لَّكُْم ُيْؤِمُن ِباللّ   الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَِّبيَّ َوِيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ         َوِمْنُهُم﴿اهللا عليه وسلم    
 وما قبل هذه اآليـة      .)٦١:التوبة( ﴾آَمُنواْ ِمنكُْم َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ         َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذينَ 

 .وما بعدها من سورة التوبة الكرمية

 ِمْنَها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمـْؤِمِنَني َولَِكـنَّ         الْأََعزُّ الَْمِديَنِة لَُيْخِرَجنَّ    إىلَيقُولُونَ لَِئن رََّجْعَنا    ﴿
 .)٨:املنافقون( ﴾الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ

ومن أهداف العدو يف حربه النفسية ضد عدوه إشاعة االحنالل وقالة السوء يف اجملتمع وإذاعة أخبـار                 
راف وقصص املشكالت األخالقية ملا هلذه األخبار مـن تـوهني للعـزائم،       الفساد، ونشر حكايات االحن   

 ومصلحة، وهـم     حديث اإلفك فارتد األمر خرياً     ات واملعنويات كالذي مارسه خمططو    وإضعاف للمقوم 
 . وبيالً ومفسدة وضيعة، وحصاداً مستطرياًأرادوه شراً

 الِْإفِْك ُعْصَبةٌ مِّنكُْم لَا َتْحَسُبوُه َشرا لَّكُم َبـلْ ُهـوَ          ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِ   ﴿: ويف هذا يقول القرآن الكرمي    
ِفـي الـدُّْنَيا    ُيِحبُّونَ أَن َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلـيمٌ        ِإنَّ الَِّذينَ ﴿ ).١١:النور( ﴾َخْيٌر

 .)١٩:النور( ﴾نََوالْآِخَرِة َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم لَا َتْعلَُمو

نه ليس بالضرورة أن كل هدف وضعه خمططو احلرب النفسية ومنفذوها نصـب             أ :هما أريد أن أقول   
 حتقيقه خصم من خصم يف محلته املعنوية عليه، ليس بالضرورة أن حيققه، ومن              إىلأعينهم وكل أمل يصبو     

يف العيار أو نقص يف اجلرعة قد       هنا فإن احلرب النفسية عملية معقدة وحساسة ومتشابكة، فإن أي زيادة            
 . الضد وإىل ما أمسيناه باآلثار اجلانبيةإىلتنقلب 
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وكذلك فإن شن األعداء حرب نفسية على معسكر يف جانب من اجلوانب ينبه هـذا املعسـكر أو                  
 العيوب اليت جيب تالفيها، واألخطاء اليت جيب إصالحها، فيخدمك العدو من حيث يقصد هو               إىلاجملتمع  
 . ورب ضارة نافعة.دمكأن يه

 

 وسائل احلرب النفسية 

تلك كانت أهداف احلرب النفسية، وهذه هي أهم الوسائل املستخدمة لتحقيـق تلـك األهـداف                
 .نسردها مث نفصل القول يف أمهها

 الدعاية )١
 اإلشاعة )٢
 إثارة الرعب )٣
 .اخلداع عن طريق احليل واإليهام، واحلرب خدعة )٤
 افتعال األزمات  )٥
 إثارة القلق )٦
 .دعاء والتظاهر بالقوة اليت تغلب وال تقهر، والتحقري والتقليل من قوة اخلصماإل )٧
 .التهديد والوعيد مبا لدى مروج احلرب النفسية من سالح )٨
 .اإلغراء والوعيد )٩
 .استغالل اخلالفات واإلفادة من التناقضات واخلصومات املوجودة يف صفوف اخلصم )١٠
 .وتنفيذ الوعد والوعيدالصدق يف القول والتصميم على حتقيق اهلدف،  )١١
بنائهم أاستغالل اخلالفات االجتماعية والنواحي العاطفية، كأن تنشر بني اجلنود ظروف عائالهتم و            )١٢

 .من اجلوع واألزمات
 .الشجاعة يف احلرب )١٣
 .إبادة القادة منذ اللحظات األوىل للقتال )١٤
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 .املطاردة احلامسة يف القتال، وإبادة مجهرة جيش العدو )١٥
 .لتحطيم إرادة القتال لدى العدو) الطابور اخلامس(اعتماد األنصار  )١٦
 .الظهور أمام اخلصم باملظهر الذي يدخل الرهبة يف قلبه )١٧
 كانت املفاجأة استراتيجية أو تكتيكية وسواًء كانـت يف التوقيـت أو يف              سواًءاملفاجأة واملباغتة    )١٨

 .األسلحة، أو يف طريقة التعبئة والتنظيم
 .يةغسل الدماغ وبث العدوى الفكر )١٩
 .التجسس بغرض احلصول على املعلومات )٢٠
 .الضغط االقتصادي )٢١
التظاهر بالدفاع عن االقليات، وهذا يشّرح األمة ويثري شكوك األكثرية يف األقلية وقد يغري بعض                )٢٢

 . بالتعامل مع العدواألقليةأفراد 
 .االغتياالت السياسية للزعماء واملرموقني من القادة والشخصيات والوجوه )٢٣

 فهي كافة   - أي لتحقيق أهدافها   -ل مبعىن األدوات اليت تستخدمها احلرب النفسية لذلك         أما الوسائ 
 بقية وسائل االتصال اجلماهريي من صحافة ومسـرح         إىلوسائل االتصال بداية من االتصال الشخصي       

 .وإذاعة مسموعة ومرئية

 الراديو يف أعقـاب احلـرب       واإلذاعة يف هذا اجملال هي األداة الرئيسية بال منازع، ولقد كان اختراع           
العاملية األوىل بداية عصر جديد ومرحلة خطرية يف اإلعالم والتوجيه والتحرير الفكـري، واسـتخدمت               

بعد حد، وتأكد بذلك مـا       أ إىل  فعاالً اإلذاعة أثناء احلرب يف أغراض الدعاية ونشر الشائعات استخداماً        
احلوار واملناقشات والتعليقات ال ميكن أن تتـوفر         حيوية فائقة على     اءللصوت البشري من قدرة على إضف     

 .بأي حال من األحوال يف أي نص مطبوع

الدعاية، ولذا فإننا سنفصل يف حديثنا عنها       :  وانتشاراً وسعها أثراً ولعل أخطر وسائل احلرب النفسية وأ     
 مناهج أسـاطني   عن تارخيها وتطورها، وأساليبها، ممثلني ببعض        بعض التفصيل، ذاكرين تعريفها، وشيئاً    

 وسـنجعل للدعايـة العربيـة       .الدعاية يف العصر احلديث من نازيني وشيوعيني ومعسكر رأمسايل غريب         
 . مستقالً مفصالًواإلسرائيلية يف صراعهما غري املتكافئ حديثاً
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 أقسام احلرب النفسية

بري وعلى   مجهور ك  إىل حتقيق االتصال اجلماهريي الذي يوجه       إىلدف  هت: حرب نفسية استراتيجية   )١
 .مساحة شاسعة، وهي غري حمددة بزمان أو مكان وال تستهدف فئة بعينها

موجه ضد جيوش العدو يف ميدان القتال أو يف قواعد أو ضد رعايا الدولة              : حرب نفسية تكتيكية   )٢
 .املوجودين يف منطقة القتال، ويديرها فرع العمليات النفسية بقيادة القوات العسكرية

 

 النفسيةعوامل جناح احلرب 

نه جيب جتزئة اهلـدف      للحرب النفسية إال أ    هدفاًبرغم كون الشعب املعادي كله      : حتديد اهلدف  )١
 . أهداف ثانوية كالقوات املسلحة، موظفي الدولة، القطاع االقتصادي، والنقابـات          إىلالرئيسي  

  .ويسخر لكل هدف اجملهود والوسيلة املناسبة له واملدخل املناسب
ح يف حرب الدعاية هو ذلك الذي يستطيع إقناع جنود العدو بـأهنم ليسـوا               ويعترب الرجل الناج  

 .أعداء بل األعداء هم رجال السلطة الغامشون ووحداهتم اخلاصة
 وعـدم االنشـغال     ،ويقصد به التركيز على اهلدف باستمرار حىت حتقق الدعاية جناحها         : التركيز )٢

 .عد عن اهلدف األصليهما يف معارك جانبية تبمع ، واالشتباكبأهداف ثانوية
ال ميكن أن حتقق الدعاية أي جناح إذا مل تنطلق يف الوقت املناسب مع وجـود                : التوقيت املناسب  )٣

 يقوم العـدو    مثالً . لواقعية اإلشاعة أو الدعاية    مهيأ للتصديق والقبول، ودقة التوقيت تعطي دعماً      
 إذا  يف نفس اللحظة اليت تتم فيهـا تلةالصهيوين باإلعالن عن عمليات الفدائيني داخل األراضي احمل 

 تقلل من   كانت تلك العمليات على مرأى من املستوطنني اليهود وال ميكن إخفاؤها، ولكنها طبعاً            
نتائجها وأمهيتها، وهذا أفضل من أن يسمع هبا املستوطنون عن طريق آخر فقد تتأثر معنويـاهتم                

 .بشكل أكرب بكثري
مركزية مؤلفة من عسكريني وسياسيني وأخصائيني يف احلـرب  ويقصد هبا أن تقوم جلنة    : املركزية )٤

النفسية بالتخطيط هلا حبيث تتوافق األدوار العسكرية والسياسية والدعائية، فـال جيـوز إعطـاء               
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تصرحيات أو هتديدات تتناقض مع التوجيهات السياسية، ويتحقق أفضل مردود بإنشـاء قيـادة              
 .هذه األمورموحدة أو جلنة مركزية عليا للتنسيق بني 

ـ       إن إدارة احلرب النفسية ال تقل شأناً      : التخصص )٥  إىلاجـة   ي حب  عن إدارة احلرب العسـكرية فه
 . خمتلفة منها علم النفس االجتماعياختصاصني مبواصفات معينة وجيمعون علوماً

 

 )جماالت التوصيل(أدوات تنفيذ احلرب النفسية 

 ماليـني   إىل يف إيصال املعلومات املراد بثها       لإلذاعة دور كبري  : اإلذاعة ووسائل اإلعالم األخرى    )١
 كما أن التعليق على مقتطفات      ،الناس يف وقت قصري، ولنشرات األخبار أمهية كبرية يف هذا اجملال          

منها واختيار هذه املقتطفات له دوره اهلام يف احلرب النفسية، ويكون البث على املوجة القصـرية                
 فلـذا   ء املوجهة القصرية مدى أطول إال أن استقباهلا ردي         وحتقق .)mw(أو على املوجة املتوسطة     

 وتكون اإلذاعة اإلستراتيجية شديدة الفعالية إذا ما        .رسالجيب أن يراعى فيها عدم إطالة زمن اإل       
  .)mw(وجهت من مسافة قصرية وعلى موجة عالية 

ري معترف به ألنه     غري شرعي وغ   إرسالأو اإلذاعة السوداء على كل      ) الراديو األسود (ويطلق اسم   
 ولقد كـان    .يعمل على اخلفاء، ويستخدم للتخريب والتحريض على الثورات والطعن باألنظمة         

 ما يستخدمون هذه احملطات إليهام العدو بأهنا ما         األملان يف احلرب العاملية الثانية عندما حيتلون بلداً       
 .لت يف جانبه فيقع يف الكمني الذي نصبه له األملاناز

 بني السرية والعلنية إذ تتلقى إعانات من جهات اسـتخبارية معنيـة             عات تعترب خليطاً  وهناك إذا 
 .وتتظاهر بأهنا إذاعات خاصة

أما التلفزيون والسينما فيعترب استعماهلا يف املناطق الصديقة واحملايدة لعرض أفالم دعاية إلجياد أي              
 .عامل مؤيد كما تستخدم يف عمليات الدعاية املضادة
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 ويتم إلقاؤها من الطائرات أو بواسطة املدفعية على املدن وجتمعات العـدو العسـكرية    :النشرات )٢
وهذه النشرات إما أن حتوى إشاعات أو تكون نشرات أخبار حتوي دعاية معينـة أو نشـرات                 

 استمرت اإلذاعة يف القيام به لسنوات سابقة إلضعاف معنويـات       استسالم، وهي اليت تنهي واجباً    
 .ةاجلبهة الداخلي

 وقـد اسـتعملتها     .واالستخدام املفاجئ هلا ضد عدو منتصر، أو غري مهيأ لالستسالم ال قيمة له            
قوات احللفاء مع اجلنود األملان إذ وزعت بطاقات جواز مرور تشرح لألفراد كيف جناهتم بعـد                

وكان اجلوع يسيطر على    (استسالمهم وتعدد وجبات الطعام الوافرة اليت حيظى هبا أسرى احلرب           
رئيس قوات احللفاء وباألختام الرمسية، وقد أجـدت هـذه          ) ايزهناور(وقد وقعت باسم    ) األملان

 وهناك منشورات للطوارئ وهي منشورات خاصة تستخدم ملواقف متشاهبة تتكـرر            .املنشورات
وحتتاج لنفس األسلوب يف احلرب النفسية فتكون جاهزة لتوزيعها يف الوقت املناسـب حتقيقـاً               

 وميكن نشر النشرات خاصة بواسطة الدوريات اليت ختترق أراضي العدو أو عن             .وىللسرعة القص 
 .طريق العمالء

متتاز الكتب بأهنا ميكن فيها عرض الدعاية مدعمة بالصور والوثائق والشروح، من ذلـك            : الكتب )٣
كتب االستخبارات اإلسرائيلية اليت تتحدث عن التفوق العسكري اإلسرائيلي وعن هيمنة جهـاز             

املـرياج ضـد   (، )حرب الظالل(،  )حتطمت الطائرات عند الفجر   (تخباراهتم ومن هذه الكتب     اس
، وغريها من الكتب اليت حتاول التأثري علـى أفكـار           )اخيمان يف القدس  (،  )عني تل أبيب  (،  )امليج

 .القارئ ومعنوياته

د طبعت احلكومة  وقن يكون غالف الكتاب مموهاً  ليت تشتد فيها مراقبة العدو جيب أ      ويف األماكن ا  
 باإلجنليزية بشكل الكتب األمريكية ووضعت شعار ناشر أمريكي معروف وكـان            اليابانية كتاباً 

الكتاب يعارض حرب روزفلت اليت أثارها ضد اليابان ووزعت الكتب على الشعب الياباين على              
اصر اليابان بأنـه    أنه مطبوعات للعدو مت االستيالء عليها إلقناعه وإقناع الشعوب اآلسيوية اليت تن           
 .توجد معارضة داخل الواليات املتحدة األمريكية نفسها للحرب العاملية الثانية
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تستخدم يف امليدان ملخاطبة جنود العدو والتأثري علـى معنويـاهتم ودعـوهتم             : مكربات الصوت  )٤
يف  متر مما حيد استخدامه بدرجة كبرية، ولكن حتقق النجاح           ٢٠٠لالستسالم وال يزيد مداه على      

احلرب العاملية الثانية إذ أمكن إجياد نوع من مكربات الصوت على بدن الدبابة فتساعد على زيادة                
 كمـا ميكـن اسـتخدام       .)دبابة الدعاية ( ميل ومسيت هذه الدبابة عندئذ       ٢مداها حىت مسافة    

 .الطائرات على ارتفاع منخفض لنداء الشعب واجليش األهلي مبكربات الصوت
 إخالل التوازن بني النقد املتداول والنقد املوجود        إىلإن توزيع العملة املزيفة يؤدي      : العملة املزيفة  )٥

 فوضى اقتصادية تؤدي    إىليف البنوك وينجم عن ذلك هبوط يف قيمة العملة املزيفة ويؤدي بدورة             
 فوضى اجتماعية توقد النفور والتردد والتوتر وفقد الثقة بني الشعب واحلكومة، ولقد طبقـت               إىل
 .وسيلة على تركيا يف احلرب العاملية األوىلال

يستخدم هؤالء لكسب بقية األعداء وذلك بإظهـار قـوة العـدو،            ): األسرى(العدو املستسلم    )٦
 جواسـيس بعـد غسـل       إىل ما ينقلب هؤالء     وكثرياًواستحالة قهره، وحسن معاملته لألسرى،      

 .دماغهم
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  ..املسئولمحاية 
 ..اً آخراماًحىت ال نفقد عزَّ

 

ن حماية قادة الجماعات اإلسالمية، والشخصيات اإلسـالمية        إ

الحرة المخلصة واجب على قادة الجماعات أنفسهم وعلـى أفـراد           

 .عة والتنظيم، وعلى المسلمين عامةالجما

 مثـل الشـيخ الحبيـب        مجاهـداً  وحتى ال نفقد بسهولة عالمـاً     

 .... - رحمه اهللا -عبد اهللا عزام : الدآتور

  ....فاروقيومثل إسماعيل ال

 ....ومثل صبحي الصالح 

 ...رحمهم اهللا

 .نقدم هذه الكتابات المقتبسة
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 دورة احلماية واملراقبة
 

 أهداف احلماية

 جيب  .إن اهلدف الرئيسي خلطة احلماية هو الشخص املعين باالغتيال أو اخلطف أو اإلزعاج أو اإلصابة              
 .ماية مع حريته يف احلركة احلإجراءاتإبعاد كل اإلزعاجات عنه حىت ال تتعارض 

 

 يةامتعريف احل

هي حزام أمين عريض حول الشخص املراد محايته مينع اهلجوم عليه لدرجة يصبح تـأثري اهلجـوم       
 لذا على كافة أجهـزة األمـن التعـاون          . قدر اإلمكان ومن الصعب تأمني احلماية املظللة       خفيفاً

 .إلفشال جناح أي هجوم
 واالسـتعداد الـدائم ألي      ،ماية ودراسة حتركات اهلدف حلمايته    معرفة ودراسة مجيع عناصر احل     

 .هجوم مفاجئ

 

 عناصر عملية احلماية الرئيسية

 .التخطيط وهو مهمة مسؤول احلماية ويساعده آخرون معه يف نفس املهمة )١
 :عملية احلماية وتشمل )٢

 .تعيني مهمة كل شخص يف خطة احلماية ) أ 
 .عالمية املتعلقة بالشخص والتغطية اإل،معرفة برنامج حترك الشخصية )ب 
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 الالزمة هلـا يف حالـة       جراءات واختاذ اإل  ،حتليل األخطار وذلك جبمع املعلومات عنها ودراستها       )٣
 . وتوضع اخلطة ويتم توزيع املعلومات وتقسيم املسؤوليات،وجود أخطار

 .تنفيذ اخلطة )٤

 

 متطلبات أفراد احلماية

ول استطاعوا العمل بإجيابية أكثـر، والعمـل        الثقة وذلك إذا حصل أفراد احلماية على ثقة املسؤ         )١
 .كفريق بكفاءة عالية ضد أي هجوم

أن تكون املالبس مناسبة وجيدة ومقاربة ملالبس املسؤول حىت حيصلوا على االحترام والتقدير من               )٢
 .اآلخرين

  أو ، وعدم التكلم بصوت مرتفع    ،اللباقة واألدب يف معاملة املسؤول واجلمهور واملسؤولني املهمني        )٣
 .املزاح مهما كان نوعه

 .روح األخوة واحملبة بني الفريق الواحد مما يسهل عملهم والتعامل مع اخلطر )٤
 كان بواسـطة األشـخاص أو بواسـطة         سواًءجيب على مجيع األفراد أن يتعاملوا مع أي هجوم           )٥

 .السيارات
 قليلة، وبذاك   أن حييط أفراد احلماية باملسؤول من مجيع االجتاهات وال يبعدون عنه سوى خطوات             )٦

 .يؤمنون أفضل حاجز جسدي بني الشخص املهاجم وهدفه
جيب على أفراد احلماية أن يدققوا النظر يف الناس احمليطني بالشـخص وأن يعرفـوا األشـخاص                  )٧

 . ومنعهم من االقتراب، والسماح لغري اخلطريين باالقتراب،اخلطرين
أن يعملوا كفريق دون أن يسببوا إزعاج       جيب أن يتصف فريق احلماية بالقدرة على الفهم السريع و          )٨

 .لآلخرين
 .وجيب محاية الشخص من االغتيال، األذى غري املقصود، اخلطف، اإلحراج من اجلمهور )٩
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 مواصفات أفراد احلماية

جيب أن يكون أفراد احلماية يف حالة جسدية قوية وأن يكونوا قد عملوا دورات              : احلالة اجلسدية  )١
، وأن ال يكون أحدهم يعاىن من مرض يف صدره مثل الربو أو ارتفاع              القتال القريب وقوة التحمل   

 . ليس هناك به مرضجيداًالضغط، وأن يكون قوي النظر وأن يكون السمع 
 عـدوانيني اجتـاه     اجيب أن يكون أفراد احلماية ناضجني وهلم خربة وأن ال يكونو          : احلالة العقلية  )٢

أن حيصلوا على إجازة بعد كل مهمة محايـة         اجلمهور، وال يكونوا سريعي الغضب، لذلك يفضل        
ولو قصرية، وأن يكونوا سريعي احلركة ونشطني وغري مهملني، وجيب أن يكونوا حذرين ويقظني              

 .وأن يدرك أفراد احلماية املسؤولني املوكلون هلم وبالذات عند محاية شخصية إسالمية
زع السـكني واملسـدس مـن أي        أن يكون هلم خربة يف خوض املعارك أثناء حماولة االغتيال ون           )٣

 .مهاجم
االستمرار يف التدريب اليومي والرماية مرتني أو ثالثة يف كل أسبوع وأن يكون قد عمـل دورة                  )٤

 .مسدسات ورماية عليها
 .أن يكون فريق احلماية قد عمل دورة إسعافات أولية )٥
 .التدريب على استعمال أجهزة االتصال، وأن يعرف مدى إمكانية استعماهلا )٦

 

 وانني الرئيسية يف عملية احلماية واملرافقةالق

 .احلذر والتصميم ملواجهة اخلطر )١
 .التصرف الصحيح أثناء اخلطر حلماية املسؤول والتصرف هبدوء وثقة وسرعة )٢
بدو يجيب مراقبة أيدي األشخاص قرب املسؤول والنظر يف عيوهنم، فإن الذي يريد أن يفعل شيء                 )٣

 واالسـتعداد   ،االنتباه ملن يضع يده خلف ظهره أو يف جيوبه        عليه القلق واالضطراب يف عيينه، و     
 . ملواجهة أي هجوم وفكرياًنفسياً



 

 ٦٢٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

إذا كان هناك شخص مشبوه أو شككت بشخص عليك مراقبته دون أن يشعر بذلك أو كلـف                  )٤
 . باملراقبةشخصاً

إذا وقع حادث طارئ يهدد املسؤول مثل توقف السيارة فجأة أو حدوث مشاجرة أو أي حادث                 )٥
 مكـان آخـر،   إىلارئ جيب أن يقوم اثنان من املراقبني بإبعاد املسؤول عن املكان واالنتقال به      ط

 مكانه حىت يسـتقر     إىلوبالذات عند حضور االحتفاالت أو احملاضرات أو أي جتمع، وال يرجع            
 . نفس املكان واألفضل االعتذار للجمهور وعدم الرجوعإىل وأال يرجع طبيعياًالوضع ويرجع 

وقع هجوم جيب على املرافق األول أن يبعد املسؤول ويقوم الثاين مبهامجة أو تعطيل السـالح                إذا   )٦
ويكون ذلك مهمة الشخص األقرب للسالح وجيب على فريق احلماية محاية املسؤول بأجسادهم             

 . على األرض أو السيارةسواًء
عالمة اخلطـر وجيـب     جيب على املرافقني عدم االبتعاد عن املسؤول ألي سبب وإذا حصل فهذا              )٧

 .احلذر
 .جيب على املرافقني أن يؤمنوا منطقة آمنة حول املسؤول دون اإلساءة للجمهور )٨
 املكان املقصود بعد مراقبة هذه الطـرق        إىليف حالة التنقل على أفراد احلماية تأمني أقصر الطرق           )٩

 .ومعرفة املداخل املوجودة فيها
نب األيسر من األمام واخللف ألنه أكثر عرضة للخطـر     عند توزيع املراقبني جيب التركيز على اجلا       )١٠

 .بسبب وجود القلب
 . األمام أفضل من التحرك للخلف لذلك جيب عليهم اختاذ مواقعهم يف مواجهة اخلطرإىلالتحرك  )١١
 .جيب على فريق احلماية أثناء وقوفه أن حيجب جسم املسؤول عن أعني املهامجني )١٢
 . املسؤول ويفتح كل باب وأن يتقدمه يف كل مسريجيب على املرافق أن يدخل ويتقدم قبل )١٣
جيب على فريق احلماية أن يسري باملسؤول وسط القاعة وليس قرب األبواب والنوافذ واألمـاكن                )١٤

 . عن مرمى املهامجني ويف مأمن من اخلطربعيداًامليتة حىت يكون املسؤول 
قد يتغري يف أي عملية ولكن هناك        بل   ثابتاًمواقع وعناصر احلماية، إن مواقع عناصر احلماية ليس          )١٥

 :بعض املواقع اليت تدرس وهي كالتايل
 سم  ١٥-١٠ على بعد    ، خلفه  ويكون على مقربة من املسؤول ماشياً      ،موضع عنصر واحد   ) أ 

 . درجة٣٦٠-١٨٠ويراقب على زاوية 
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 . وبذلك يؤمنان محاية جانبية، ويقفان على ميني ويسار املسؤول،موقع عنصرين )ب 
 سـم   ١٥-١٠ ويكونون على بعد     ، على ميني املسؤول ومشاله وخلفه     ،صرمواقع ثالثة عنا   )ج 

 .ويف اجلموع حييطون به من كل اجلهات
 ٣٦٠ وكل عنصر يراقب حوله بزاويـة        ، حييطون به من كل اجلوانب     ،موقع أربعة عناصر   ) د 

 .درجة
 وحيافظ كل منهم على مراقبة ما       ، يأخذون شكل مخاسي حول املسؤول     ، عناصر ٥موقع   ) ه 

 . درجة٣٦٠وية حوله بزا
 . ويوفرون احلماية من مجيع اجلهات، يأخذون الشكل السداسي،موقع ستة عناصر ) و 
 والعنصر السابع يتقدم اآلخـرين ويفحـص املـداخل          ، مثل السابق  ،موقع سبعة عناصر   )ز 

 .واملخارج واإلدراج
 ، ويقوم اثنان آخـران مبسـاعدته   ،عند مواجهة اهلجوم يقوم العنصر األقرب بالتعامل معه        )ح 

 وتأمني حلقة من اآلخـرين حولـه        ، مكان آخر  إىلبقى آخران حلماية املسؤول ونقله      وي
 وبعضهم يفتح الطريـق     ،متاماً بعض   إىل أو تراصهم    ،وذلك بترابط أيديهم فوق األكتاف    

لجموع، أو تأليف شكل مغارة حيث يعتلى العناصر املسؤول بأجسـادهم مـن             لوظهره  
 .ما يكون اهلجوم قوياًمجيع اجلهات ومن أعلى وهي ضرورية عند

البد من وجود نظام إشارات متفق عليها، يتم االتصال هبا بني عناصر احلماية القـريبني                ) ط 
 كانت شفوية أو باليد حتدد نوع اهلجـوم وجهتـه وأن            سواًءوالبعيدين وهذه اإلشارات    

 إذ من غري هذه اإلشارات ال يعرف عنصـر احلمايـة البعيـدة              .تكون خمتصرة وواضحة  
 .اخلطر أو يف أي اجتاه جيب أخذ الشخص املطلوب محايتهحبدوث 

 الشـخص   إىلالطريقة الفعالة إلشارات الصوتية يكون بتحديد السالح وموقعه بالنسـبة            )ي 
 وهي متثـل    . بساطتها ووضوحها  إىلاملراد محايته، طريقة الساعة هي أفضل طريقة نسبة         

 حنو  دائماًاحلركة األمامية هي     وتكون   ،حترك الشخص املراد محايته باجتاه عقارب الساعة      
 إىل يعين   ٦ والرقم   . يعين جهة اليسار   ٩ والرقم   . يعين جهة اليمني   ٣ والرقم   .١٢رقم الـ   
 .اخللف
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 أمـا  ،إذا كان اخلطر موجه من موقع مرتفع يعترب ذلك مرتفعاً        : اجتاه اخلطر وحتديد الزاوية    )ك 
حيدد اهلجـوم   ) خصأي طول الش  (إذا كان اخلطر من مكان أدىن من مستوى الشخص          

 . أما األخطار اليت تكون يف مستوى جسم الشخص فتسمى وسط.منخفضاً
 نوع وموقـع    إىلعندما يتفاهم عناصر احلماية بالطريقة الصوتية يتعرف اآلخرون          )١

 :اخلطر إذا كان اخلطر ليس من سالح تستعمل كلمات مثل
يشـكل   ميـني    إىلرجل الساعة الثالثة، وهذا يعين أن الرجل الذي يقف           ) أ 

 .خطراً
، وهذا يعين أن الشخص الذي حيمـل الكـامريا أو           ١١أو كامريا الساعة     )ب 

أو الكامريا يف نفس    .  اليسار إىل قليلالكامريا نفسها يف املواجهة باحنراف      
 .املوقع تشكل خطراً

  مبعىن أن اخلطر يف مكان مرتفع      ،١٢أو الغرض مرتفع الساعة الثانية عشر        )ج 
 .متاماًمواجه 
 . التحرك العملي السريعإىلت تنبه كافة عناصر احلماية واملراقبني هذه اإلشارا

 أثناء ركوب السيارة وميكن استعماهلا إلعالم سائق        أيضاًطريقة اجتاه الساعة تطبق      )٢
 رجـل   :مثالًالسيارة أو املراقبني بوجود شيء غري طبيعي أو أخطار على الطريق            

 .ل يف السيارة الساعة اخلامسة أو ثالثة رجا،١٠على السطح على ارتفاع الساعة 
 .القواعد الرئيسية لوسائل احلماية يف اهلجوم والدفاع غري املسلح )١٦

 : اجلمهور الصديق ) أ 
يف بعض األحيان يقترب اجلمهور من املسؤول للتعبري عن حبهم له مبصافحته أو ملسـه،               

 :هور التالية اللتحام عناصر احلماية واملرافقني باجلمجراءاتولذا جيب اختاذ اإل
 .حاول كمرافق فتح الطريق بالطلب بصوت مهذب من اجلمهور باالبتعاد عنه )١
 حبركات لطيفة غري مثرية لالمتعاض أو ملفتـة         إبعاد الناس العنيدين ذكوراً أو إناثاً      )٢

 .للنظر
قد حياول اجلمهور مسك أيدي عناصر احلماية وميكن التخلص من ذلك بطريقـة              )٣

 .لطيفة
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 .جلمهور بأصوات خارجية مثل صوت صفري اخلطر ميكن جذب انتباه اأحياناً )٤
املصافحة حيث يستحسن أن تكون املصافحة بلمس األيـدي فقـط ليسـتطيع              )٥

 وجيب أخذ أكرب حيطة وحذر من أولئك أو         .املسؤول متابعة التحرك بني اجلمهور    
 أو أشخاص غري عاديني ميشون ببطء أو يسـتعملون عكـازات            .خلف ظهورهم 

رؤية القلـق   املرافق وعنصر احلماية معرفة املهاجم من عينيه ب        إذ باستطاعة    ،أحياناً
مثـل  ن ال يتجاهلوا أشخاص يعتربوهنم غري خطريين        واخلوف والتطرف وجيب أ   

 . اخل... رمسي أو رجال مسننيرجال الدين أو رمسيني يف لباس
 :رمي األشياء )ب 

 وعناصـر   جيب احلذر من األشياء اليت ترمي باجتاه املسؤول إذ جيب على املرافـق             )١
 .احلماية إبعادها

إذا مسح الوقت يرتع املرافق معطفه ويلفه على يده كي مينع وصـول األشـياء أو                 )٢
 .يردها عن املسؤول

 .على عناصر األمن واملرافقني أن يبعدوا األشياء املرمية بأجسادهم )٣
 . وضع املغارة حلماية املسئولإىلميكن اللجوء  )٤

 :اجلمهور العدائي )ج 
  وعندما يكون اجلمهـور عـدائياً      ،ور جيب أن يغادر املسؤول املكان     يف حالة عداء اجلمه   

 أو يف حال وجود أشخاص حياولون إعاقة املسؤول وإيقاف تقدم املوكب علـى              ،معتدالً
 : التاليةجراءاتاحلرس غري املسلح اختاذ اإل

 .إبعاد املرء بشد عقدة رقبته )١
 .دفع املرء بكامل قوة احلرس املرافق )٢
األيدي والسيقان وجتنب ضرب األماكن اخلطرة يف اجلسد        ضرب األشخاص على     )٣

 إذ أن مهمة عناصر األمـن واحلـرس إبعـاد           . معارك يدوية  إىلكي ال جير ذلك     
 .املهامجني وإخراج املسؤول من املكان

ن املسؤول قبـل  عإذا هاجم أحدهم بسكني أو مسدس على احلرس إبعاد السالح            )٤
 .بعد ويف بضع ثواين وميكن عمل ذلك فيما ،أخذه من املهاجم
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 :عمل احلماية يف الوضع الطارئ )١٧
 .االهتمام األول هو سالمة املسؤول ) أ 
 . وجود اخلطر بواسطة الرموزإىلعنصر احلماية ينبه اآلخرين  )ب 
 .أقرب عنصر يواجهه املهاجم )ج 
 .بقية العناصر يشهرون سالحهم ويستعدون ) د 
 .مسئول احلماية يعطي تعليمات إبعاد الشخص املسئول ) ه 
االتصال اجليد بني كافة عناصر احلماية كي يتمكن اآلخرون من تغطية مكـان             البد من    ) و 

 .العناصر املنسحبني
 ويغطي عناصر احلماية مراقبة مساحة نظريـة لزاويـة   جيب أن يكون االنسحاب متكامالً     )ز 

 . درجة٣٦٠
 يف حالة إصابة املسؤول جيب أن ال تنفك الدائرة اليت حتمي الشخص املعين بل تبقى الدائرة                )ح 

 .متماسكة حلمايته
يف حال إصابة املسؤول جيب أن حيميه أحد العناصر جبسده بينما يقوم آخر باإلسـعافات                ) ط 

 أو إبقائه وإهناء اإلسعافات     فوراًاألولية، واألوضاع والظروف هي اليت تقرر ضرورة نقله         
 جيب تذكر أن حياة املسـؤول هـي         معاً وإذا أصيب املسؤول واملرافق      .يف مكان احلادث  

 .ألهما
يف مجيع احلاالت جيب أن يكون عناصر احلماية ذوو رباطة جأش وأن ال ينفعلـوا مـن                  )ي 

 .األحداث الطارئة
 :املالبس )١٨

عادة يلبس املرافقون وعناصر احلماية واألمن مالبس معينة وحمافظة توحي بالنضج والقدرة علـى              
 . املالبس مناسبة للحدث ويف مجيع احلاالت جيب أن تكون. جانب أهنا توحي باالحترامإىلالعمل 

 .أحذية مطاطية أو بكعب صغري غري قابل لالنزالق ) أ 
 .أحذية ثابتة ميكن ربطها على القدم )ب 
 .ارتداء مالبس غري مثينة وقوية كي ال تتمزق )ج 
 .جيب ترك املعاطف مفتوحة كي يسحب السالح بسرعة ) د 
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 .ربطات عنق مقفلة بكبسة كي ميكنك اهلرب إذا أمسك أحد بك ) ه 
 بعد الظهر، لذا جيب االحتفاظ       يف الصباح وممطراً   قد يكون الطقس مشمساً   مالبس الشتاء    ) و 

 .مبعطف واقي وقبعة مطر
 .انزع اخلوامت والساعات فقد تفقدها يف الزحام )ز 
  .نظارات الشمس جيدة لكن جيب نزعها يف احلاالت الطارئة )ح 
اطـات   النهار الخذ االحيت   امسع الراديو ونشرة الطقس لتعرف كيف يكون الطقس أثناء         ) ط 

 .الالزمة
 :ملرافق املسؤول عن محاية الشخصيةاملشاكل اليت يواجهها ا )١٩

إن معظم هذه املشاكل متعلق بالشخصية وبالصورة اليت يود إعطائها للجمهور، ومـدى              ) أ 
 . األمنإجراءاتجتاوبه مع 

 إجـراءات على املرافق أن يوافق على رغبات الضيف حىت ولو كان ذلك يعين ختفيـف                )ب 
ال تتدخل مع تصرفات الضـيف كـي ال         (انون يف قوانني احلماية يقول      احلماية وهناك ق  

 وتكثر إمكانية اخلطـر علـى       جراءاتوهكذا ختف اإل  ) تسبب له اإلحراج مع اجلمهور    
 :الضيف ومن األشياء اليت تزعج الضيف يف عملية احلماية ويعارض عليها

ن يقف املـرافقني     عندئذ جيب أ   .يبلغ الضيف املرافقني أنه ال يريد أن يتقدمه أحد         )١
 .على جانيب وخلف الضيف ويؤمنون محايته من تلك النقاط

يرفض الضيف وجود عناصر محاية حوله، بينما يريد أن تتم محايته حوله، وهـذا               )٢
حيدث يف مناسبات اجتماعية عندما يرتدي املرافقون مالبس عادية ويتجولون بني           

 من الضيف يف  قدما٥٠ً-١٥فة املدعوين أو املارة، عندئذ يقف املرافقون على مسا     
حال قيام الضيف بشراء أغراض من احملالت أو بزيـارة املعـارض أو السـري يف                

 .الشوارع وبذلك جيب التغلب على مشكلة احلماية بأساليب جديدة ومرحية
 أو عنـدما يتجـاوز      ، اجلمهور املرحب به ويصـافحهم     إىلعندما يتقدم الضيف     )٣

قى عنصران على جانبيه بينما يقف ثالث خلفه،         جيب أن يب   ،الضيف احلاجز األمين  
 خلف العنصر   وهكذا يقوم األفراد مبراقبة من حوله بينما يقوم العنصر الرابع حذراً          

 .األول
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ق الضيف باجلمهور املرحب به، على عناصر األمن إبقاء مسافة قصـرية            صإذا الت  )٤
 .بينهم بالتصرف املهذب الالئق

 آخر عليه أن يعتذر     شيئاًيشتري له جريدة أو     عندما يطلب الضيف من املرافق أن        )٥
، ويكلف بـه    فوراًبأدب ألنه ال يستطيع أن يترك مكانه، ولكنه سيؤمن له طلبه            

 . آخر من رجال األمن وليس فريق احلمايةشخصاً
، ويف هـذا    دلـيالً يف العادة يركز الضيف على مرافق واحد فيسمح له أن يكون             )٦

 عـن حتركـات      مباشراً مسؤوالًذلك كي يكون     إىلاحلال جيب أن ينتبه املرافق      
 .الضيف ومحايته يف احلاالت الطارئة

 أن يفقد املرافق أشياء خاصة خالل حتركاته وسط اجلمهور جيب أن            أحياناًحيدث   )٧
 احنناءه اللتقاط شيء سقط يكسر محاية الضـيف         ألن،  اهتماماًيتركها وال يعريها    

سـالحهم،  : فقط وهم يف املهمـة    وعلى ذلك حيمل العناصر األشياء الضرورية       
 .اهلوية، وبعض القطع النقدية الجل استعمال التلفون يف حالة احلاجة لذلك

 أي زي مثني قد يتعـرض       ألنجيب ان تكون مالبس املرافقني نظيفة ومرتبة فقط          )٨
 .للتمزيق أو غريه أثناء القيام باملهمة

ص الذين يـدخلون     من التأكد من األمساء وإجراء التحقيقات حول األشخا        البد )٩
 .على املسئول

 .التعرف على األفراد الذين هم على اتصال مباشر بالشخصية )١٠

 

  للخطراحلاالت األكثر تعرضاً

 :أنت معرض للخطر عندما تكون )١
 . عن مرتلك أو مكتبك أو بلدك وبعيداًوحيداً ) أ 
 . أحد املباين أو مغادراًإىلداخال  )ب 
 . يف ازدحام السريعالقاً )ج 
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 .سائراً ) د 
 . عنهافوراًبلغ ا كانت هذه التحركات مدعاة للشك أ وإذ،تمييز احلركات غري العادية لاًكن حذر )٢
 على سالمتك الشخصية، لذلك فمن األفضل       كبرياًاإلعالم املسبق عن كيفية تنقلك يشكل خطرا         )٣

 وعندما تقتضي احلاجة فمن الضروري توزيع هذه املعلومات على عدد قليل مـن              ،تأخري اإلعالم 
 .املقربني

 أماكن يف أوقات معينة، حـاول   إىل أو الوصول    ، أو سلوك طريق معينة    ،نب االنتظام يف مواعيد   جت )٤
 . مبرافقدائماًاالحتفاظ 

 .ليكن هناك شخص يعلم املسؤولني يف حال تأخري موعد وصولك )٥
 .ليكن هناك شخص يرافقك من وإىل السيارة )٦
 .هجيب أن تقف السيارة يف أقرب نقطة من مدخل املبىن الذي تقصد )٧
 .شباك السيارة ألشخاص جمهولني ال تنقل معك أو تفتح باب أو  )٨
 .يف حالة السفر أبلغ املسؤول األمين عن سفرك )٩

 .جيب إقفال احلقائب وإبقاؤها حتت املراقبة الشخصية أو مراقبة املالحني ) أ 
 .من األفضل عدم استعمال نفس الفندق أو نفس املكان الذي ختصصه يف كل رحلة )ب 
 . من هوية الضيفجيداًمن الضيوف دون موعد مسبق أو دون التأكد  ال تقابل أحداً )ج 
 . يف اجلناح املخصص لك بل يف القاعة العامة حيث يوجد آخروناًال تقابل أحد ) د 
 . يف الليلخصوصاً وحيداًجتنب السري  )١٠
 .يفضل تركيب خط إضايف للهاتف قرب السرير، كما يفضل تركيب جهاز إنذار )١١
 الربيد )١٢

 . باملسؤول األمينفوراًة مشبوهة أو غري عادية بل اتصل ال تفتح رزمة بريدي ) أ 
 مسـؤول   إىلل بأقصى سرعة رسائل التهديد أو اإلهانة إن كانت موقعة أو جمهولـة              حّو )ب 

 .األمن إلجراء التحقيقات اخلاصة
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 محاية األماكن اليت تتواجد فيها الشخصية 

 :ويتم ذلك مبا يلي

 دراسة املكان دراسة حتليلية: أوالً

 : يشملوذلك
 .)١٤٩ ص باب املعاينةانظر(املعاينة التامة للمنطقة  )١
 .جيداً تفتيش املكان تفتيشاً )٢
 .متطلبات األمن الضرورية مثل طريقة اإلخالء من املكان، الطرق االحتياطية للخروج )٣
 .اخلطة البديلة )٤
 وأن يعني أماكن اخلطر علـى اخلريطـة         ،وجود خرائط املناطق واألماكن اليت ترتل هبا الشخصية        )٥

 ورشة منفردة، مكان صاحل للكمني بلون ملفت للنظر، وحتديد مراكز مراقبة وحتديد العدد              :مثالً
 .املطلوب حلماية املباين والغرف وحتديد مدة بقاء الشخصية يف املوقع

 .تفتيش املوقع قبل وصول الشخصية )٦
ت املرافقة، واألفضل عدم وقوف سيارة الشخصية       تفتيش أماكن وقوف سيارة الشخصية والسيارا      )٧

 .بعيداً وجوده بالداخل بل إىلأمام املبىن مباشرة ألهنا تلفت االنتباه 
 .تأمني االتصال الالسلكي بني فريق احلماية وبني مرافقي الشخصية )٨
 . ومستعدتان ألية حالة طارئة إلبعاد الشخصيةبعيداًالبد من وجود سيارتني تقفان  )٩
 .نقطة اليت يستقبل هبا الضيف ومعرفة الشخصيات اليت تستقبلحتديد ال )١٠
 مـع إجـراء     حتديد الطريق اليت تسلكها الشخصية عند دخول املكان وحتديد الطريق البديل طبعاً            )١١

التفتيش قبل الدخول، يف حدوث خطر على الشخصيات وأن تكون السيارة مع السائق جـاهزة               
 .للتحرك واملغادرة

 وإذا كان املصعد ال يتسع مجيع مرافقي        ،وية ورقم تلفون الذي فتش املصعد     املصعد وجيب معرفة ه    )١٢
 وإذا  ، وتتأكد من صالحيته قبل وصول الشخصـية       ،الشخصية، عناصر احلماية تكون مع الضيف     
 .حصل عطل فين يسال عنه الذي فتش املصعد



 

 ٦٣٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

واجـدين يف    حىت يتمكن حتديد عـدد املت      مسبقاًجيب أن تكون غرفة استقبال الشخصية معروفة         )١٣
 .الغرفة

 . قبل دخول الشخصيةجيداًتعيني غرفة رجال املرافقة وغرفة الشخصية وتفتيشها  )١٤
قـرب موقـع    حلريق وكيفية استعماهلا، ومعرفة أقرب هاتف مستشفى وهـاتف أ         معرفة أدوات ا   )١٥

 .شرطة
 .معرفة عدد حقائب الشخصية واملرافقني له، لتسهيل التخليص واخلزن وتأمني السيارة )١٦
 .خط الوصولحتديد  )١٧

 

  األخطار احملتملةإىلالتعرف : ثانياً

 عالمات اخلطر   إىل عليها والتعرف    وذلك بتنظيم أفراد احلماية للشخصية يف املواقع اليت تشكل خطراً         
بواسطة النظر أو السمع أو الشم أو اللمس، بالنظر يراقب املشبوهني، وبالسمع يعرف األشـخاص غـري       

 .املواد املوجودة، وباللمس تعرف نوعية املوادالعاديني، وبالشم يتعرف على 

 

 وجود فريق احلماية باللباس الرمسي: ثالثاً

 . عناصر احلماية السريةإىلوهذا يقلل من نسبة تشجيع املهاجم على القيام مبهمته هذا باإلضافة 
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  مكان وجود الشخصيةإىلضبط دخول األفراد : رابعاً

 مكان وجود الشخصية وعند حضـور       إىلط دخول األفراد    مسؤول فريق األمن هو املسؤول عن ضب      
 من مراقبتهم حىت يغادروا، ومراقبة األفراد الذين حيملون بأيـديهم           البدأفراد ليست أمسائهم على الالئحة      
 .أي شيء أو ما خيرجونه من جيوهبم

 

 تعليمات فريق احلماية: خامساً

 :التعليمات
 .جيداًات امللقاة على عاتقه جيب أن يعرف عنصر األمن الواجبات واملهم )١
 .القدرة على تنفيذ الواجبات )٢
 يف   بصحة وقوة جسدية فائقة، وكذلك جيـب أن يكـون مـاهراً            جيب أن يكون العنصر متمتعاً     )٣

 .استعمال األسلحة
 يف عمله، وهناك     وفعاالً جيب أن يتمكن من حتمل واجباته، وأن يكون حذراً        : عنصر األمن الثابت   )٤

 :عدة مميزات هي
 .اق األحداث والتكهن بإمكان حدوث خطراستب ) أ 
 . بل توقع اخلطر يف كل شيء.عدم قبول األشياء كما هي )ب 
 .استباق وقوع احليل أو التحركات املشبوهة )ج 
 .التركيز على العمل املوكل إليه ) د 
 .الوقوف يف مواجهة احتمال وقوع اخلطر ) ه 
 . واحلذرجيداًاالنتباه  ) و 
 .طار غري منتظرةتنفيذ األوامر املطلوبة وعدم التورط يف أخ )ز 
 جيب أن تستعمل األضواء لتفحص األماكن املظلمـة،         وحيداًيف حال وجود عنصر األمن       )ح 

 .جيداًلكن جيب عدم الدخول إليها إن مل تكن مكشوفة 
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 . للمفاجآتدوماًاالستعداد  ) ط 
 . مل يعبث هبااً اخل، للتأكد من أن أحد..فحص األبواب املقفلة واألبواب العادية والنوافذ )ي 
 .غادرة املكان دون توفري محايتهعدم م )ك 
 . مواجهة اخلطرإىلاختيار املكان اآلمن وعدم التعرض  )ل 
 .يف حالة حدوث هجوم جيب استعمال مجيع املعدات املتوفرة إلفشاله )م 
العمل بالتعاون مع فريق احلماية، لكن جيب االستعداد ألخذ املبادرة الفردية يف حال وقوع               ) ن 

 .خطر
 .اًجيدمعرفة خطة محاية الضيف  )س 
 .حفظ البنود املدرجة أعاله واستباق وقوع هجوم وإفشاله ) ع 

 

 :بعض املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشخصية

 وتكون هذه األخطار غري واضحة وال يشعر بوجودها أحد،          ، خماطر من عدة أنواع    إىليتعرض الشخصية   
طة مثل درج مكسور    لكن هذه األخطار قد ينتج عنها إصابة ما أو املوت، وهذه األخطار قد تكون بسي              

أو سجادة غري مثبتة يف مكاهنا، أو شريط كهربائي غري ثابت يف مكانه، سائق متهور، منرب غـري قـوي،                    
 .جسر ضعيف متر فوقه سيارة الضيف

يف األماكن اليت يزورها الضيف، وتكون      ) تنصت(أمر آخر مطلوب هو التأكد من عدم وجود جهاز مسع           
سبة لتعرض الشخص بطريقة عرضية أو مقصودة كذلك علـى عناصـر             ن جداًمهمة فريق احلماية صعبة     

 : عن شخص ما قد يسبب األذى أو املوت وذلك عن طريقدوماًاحلماية أن يبحثوا 
 

 األخطار الطبيعية غري املقصودة: أوالً

 : مؤكداًوفيما يلي بعض األخطار اليت قد تشكل خطراً
 .شريط كهربائي أو قنديل غري ثابت )١
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 . مقبض القطار أو مسكة السيارة أو املصعدبرغي حملول يف )٢
 .سجادة غري مثبتة على أرض ملساء )٣
 .درج مكسور أو غري ثابت )٤
 .شريط مهترئ يف سيارة أو طائرة )٥
 .مغطس محام سريع االنزالق )٦
 .تيار كهربائي قرب مغطس أو مغسلة )٧
 .ساق كرسي مكسور )٨
 .حاجز ضعيف حول شرفة )٩

 .تعمال العاديإن معظم هذه األخطار قد حتدث نتيجة االس
 

 األخطار املقصودة: ثانياً

 أو تنفذ بطريقة خمتلفة، وذلك حسب إبداع وخيال الفاعل، لذا جيب فحـص              جداًهذه األخطار متنوعة    
 :كل شيء يقترب منه الضيف وحراسته، ومثال على هذه األخطار

 .ميكن فتح ملبة يف قنديل وحشوها باملتفجرات )١
 .ميكن صنع متثال من مواد متفجرة )٢
 .ميكن إزالة ساق الكرسي أو الطاولة وملؤها باملتفجرات، وميكن عمل الشيء نفسه بالباب )٣
 .ميكن جتهيز املرحاض بزر ضاغط ينفجر حال اجللوس عليه )٤
 . املتفجراتخفاءالكتب خري وسيلة ال )٥
 سالت املهمالت،   ،األشياء املتروكة يف املكان مثل احلقائب، األكياس، الصناديق، الرسائل والرزم          )٦

 . املتفجراتخفاءالتليفونات، ومتديدات آالت التربيد، كلها أماكن ممتازة ال
 حيـث يسـتطيع     ، والشرفات اجملاورة املواجهة   ،كالنوافذ: هناك أماكن أخرى ميكن البحث فيها      )٧

 .املعتدي إطالق النار على الضيف من بندقية جمهزة مبنظار مكرب
 .اياتالطوابق السفلى احملجوبة بواسطة األشجار والبن )٨



 

 ٦٤١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .وسائل تسلق النوافذ واألبواب )٩
 . واليت ميكن استعماهلا بسهولةالسالمل امللقاة جانباً )١٠

 

 التدريب على التفتيش: سادساً

جيب أن يثابر أعضاء فريق محاية الشخصية على التدريب كي يصبحوا قادرين على القيـام بتفتـيش                 
 األخطاء الطبيعية أو إىلهندس كي يتعرف غرف الشخصية وعليه أن يفكر بعقلية املهاجم، وكذلك مثل امل   

 ولذلك من الضروري أن يعرف كـل        . املتفجرات خفاءاليت من صنع اإلنسان وما هي األماكن املناسبة ال        
 .جيداًعنصر مكان مهمته ويقوم بفحصه وتفتيشه 

 :هناك قواعد رئيسية جيب تذكرها عند القيام بالتفتيش
 .التنظيم والدقة )١
 يدعو للشك أو شك بوجود شيء       شيئاًإذا وجد عنصر األمن     : د تفتيشه  عن جيداًفحص كل بند     )٢

خمبأ يف مكان ما، عليه أن ال يلمسه، بل يطلب مساعدة خبري، ويفضل إخالء املكـان أو املـبىن                   
 .بالكامل

 

 أدوات التفتيش: سابعاً

 تريـا يف    إن أفضل األدوات اليت تستعمل يف التفتيش هم عينا اإلنسان، ولكنـهما ال تسـتطيعان أن               
 : الظلمة، لذلك جيب استعمال معدات حتتوي على

 .مصباح كهربائي )١
 . االستعماالتةسكني اجليب املتعدد )٢
 .السماعة الطبية أو اإللكترونية وذلك للبحث عن قنبلة )٣
 .مفك براغي )٤
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 .لفحص األبواب والنوافذ ملعرفة وجود أسالك خمبأة) كاملسطرة(قطعة بالستيكية  )٥
عد الباحث على رؤية ما وراء األشياء مثل تلك اليت حتت املفروشـات أو              مرآة يدوية صغرية لتسا    )٦

 .خلف اخلزائن واستعماالت أخرى
 .)عتلة(قطعة حديد للخلع  )٧
 .كماشات وقفازات مطاطية غري موصله )٨

 

 أهداف التفتيش

؟ عدم تفتيش عن أي شيء ميكن أن يؤثر على حياة الضيف أو يوقعه يف موقـف                  عن ماذا تفتش   )١
 .حرج

 .؟ جيب أن يكون البحث متواصالً فتشمىت ت )٢
 .؟ ميكن وجود األخطار يف كل مكان أين التفتيش )٣
 .حاملا ينتهي البحث ميكن التأكد من أن املوقع آمن وإال جيب البحث من جديد )٤

 

 داخل املباين: أوالً

 .تعيني مراكز معينة داخل املبىن مع األخذ بعني االعتبار األخطار اليت قد حتدث
 . اخل...مثل اجلامعات والفنادق: بريةاملباين الك )١
 عن الطابق بكاملة وعليه أن      مسؤوالً أحياناًقد يكون   : العنصر املوكل إليه مركز معني داخل املبىن       )٢

 . على تنفيذ التعليمات املعطاة إليه يف الطوارئ وحذراًقادراًيكون 
 مبفتـاح   زوداًجيب وضع مصعد معني حتت تصرف الضيف، على أن يكون م          : استعمال املصاعد  )٣

لتشغيله بينما يوكل على أحد احلراس البقاء بداخله طيلة الوقت وإذا مل يتوفر ذلك جيب اعتبـار                 
 : التاليةجراءاتاإل
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 .دخول املصعد من الكراج واستعمال املصاعد غري املستعملة من قبل اجلميع ) أ 
 .بداخله حني االستعمال، ويف هذه األثناء جيب إبقاء حارس دائم إىلتعطيل املصعد  )ب 
توقيف املصعد من الداخل بقطع التيار الكهربائي عنه حلني االستعمال مع إبقاء حـارس               )ج 

 .بداخله
 .إيقاف املصعد من املفتاح الرئيسي وإيقافه يف الطابق املرغوب فيه ) د 

 

  تفتيش املباين

 . أعلىإىل الداخل ومن أسفل إىل من اخلارج أبداً )١
احلـواجز، علـب النفايـات،      :  حدود املبىن  إىلاألرض   من األشياء يف     أبداًيف البحث اخلارجي     )٢

 . اخل...األشجار، أحواض األزهار املرتفعة، مواقف السيارات
جيب االهتمام هبذه األماكن، مع أنه من الصعب وضع قاعدة عامة للبحث ولكـن              : املواقع العامة  )٣

 . اخل... املراحيض العامة،على الباحث أن يبحث يف غرفة االستقبال

 

  التفتيشأساليب

 :تفتيش املباين: أوالً

ش الـيت جيـب     ي التالية تبني أساليب التفت    جراءات واإل ،خيتلف األسلوب حسب حجم البناء ونوعيته     
 :إتباعها

 :يف اخلارج )١
 .عدد املداخل ومواقعها ) أ 
 .أنواع التنظيم يف املداخل، خمارج احلريق، السطح، الشرفات )ب 
 .بىن الطوابق العليا من خارج املإىلطرق الوصول  )ج 
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 .نوع ومقدار اإلضاءة حول املبىن، خاصة املداخل ) د 
حدد موقع اإلمدادات اليت تدخل املبىن، إن كانت من حتت األرض جيب أن تعرف كـل                 ) ه 

 .مدادات للتأكد من عدم وجود أخرى داخليةاملسالك، وجيب فحص مجيع طرق اإل
 .بىن آخر وخاصة األنفاق اليت تصل مبىن مبجيداًاملداخل املخبأة جيب معرفتها  ) و 
مواقع املباين اليت تساعد على رؤية غرفة الضيف، ومن األفضل أن يستعمل الضيف غرفة               )ز 

يف الطابق العلوي حيث تؤمن احلماية اجليدة من الطوابق اجملاورة أي من حتت وفوق طابق               
 . مكان وجودةإىلالضيف باإلضافة 

ف مع اخـتالف نـوع وجهـة        الطرق املستعملة لتأمني محاية األماكن احمليطة باملبىن ختتل        )ح 
 . وخمتلفاً حلماية الضيفخاصاًاستعمال املكان، وكل نوع يتطلب أسلوباً 

  :البحث داخل املبىن )٢
 . األمن املتخذةإجراءاتهندسة ونوع استعماله حيددان نوع التفتيش و

يبدأ البحث من مدخل املبىن، وقد تشكل األبواب خطراً وخاصة الزجاجية حيث            : املدخل ) أ 
 فإنه قد   ،)املروحة( واألبواب املتأرجحة وبشكل خاص الباب الذي يدور         ،ناس هبا يرتطم ال 

يشكل فخاً للشخصية ميكن القاتل من تنفيذ مهمته خمططه، لذا جيب عدم استعمال هـذا               
 .النوع من األبواب

 :ردهة املدخل )ب 
 ميكن أن خيتبـئ القاتـل     ئإزالة األثاث الذي يعيق حركة الشخصية وإزالة أي ش         )١

 .خلفه
 .حراسة مجيع املداخل ملنع دخول أفراد غري معروفني )٢
 .فحص مجيع احليطان والسقوف االصطناعية )٣

  :املمرات )٣
 كذلك جيب فحص مجيع األغـراض داخـل         ،جيب محاية هذه املمرات ومنع دخول غرباء إليها       

 تفتيش مجيع الغرف حول     إىلاملمرات وإزالة أي شئ يشكل خطراً على الشخصية هذا باإلضافة           
 .مراتامل

 :األدراج واملصاعد )٤
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 بـني   هاوكذلك جيب إعادة تفتيش    ،ا تفتيشها مقدماً وقبل أن تستعملها الشخصية ومرافقوه       بجي
 غرفة املصعد وفحص خمارج الطـوارئ ويف حـال          إىل وكذلك حراسة مجيع املنافذ      ،وقت وآخر 

 أما  .السلكيز  وجود تلفون داخل املصعد جيب التأكد من أنه يعمل، وأن جيهز عنصر األمن جبها             
 ومحاية املداخل على كل درج، والتأكد أن أبواب املنافذ غري قابلة            جيداًاألدراج فيجب تفتيشها    

 . مقر آخرإىلللحريق، وأال جيب تغيري املقر 
 :معدات السالمة )٥

 .آلة اإلطفاء جيب التأكد من صالحيتها ) أ 
 .جهاز انذار احلريق جيب فحصه والتأكد من صالحيته )ب 

 وبدقة وحرص، وميكن اعتمـاد      جيداًقت الكايف لعناصر األمن كي يفتشوا الغرف        جيب توفري الو   )٦
 :التايل

 أفـراد العمليـة القيـام    إىلني متساويني ويوكل ئ جزإىليقسم قائد عملية البحث الغرفة      ) أ 
بالتفتيش، ويقوم كل عنصر بتفتيش الغرفة يف اجلزء املعني له حسب حركة الساعة وهبذه              

 .الطريقة
علو اخلصر، تفتيش مجيع األغراض امللقاة على األرض        حىت   التفتيش األرض    جيب أن يغطي   )ب 

 املكاتـب وسـطح     إىل على احلائط وهذا االرتفاع يشمل كل شئ من األرض           ةأو املثبت 
 أن يلتقيا إىلالطاوالت، وإذا كان هناك أكثر من عنصر يتحرك العناصر يف إجتاهني خمتلفني     

 ودقيقاً ويشمل إزالـة السـجاد       طويالًب أن يكون    يف منتصف الغرفة والتفتيش األول جي     
 .واستعمال آلة الفحص األلكترونية

 .تفتيش البيوت اجملاورة وحراستها أثناء غياب أصحاهبا )ج 
 .حراسة غرفة املسؤول من كل اجلوانب ومن فوق ومن أسفل ) د 
 . مستوى الرأسإىلالتفتيش الثاين جيب أن يشمل املسافة اليت تصل  ) ه 
ب أن يغطي مستوى الرأس حىت السقف، ويشمل ذلك متديدات التهوية           التفتيش الثالث جي   ) و 

 .)ثرياتوملبات (والنوافذ واألضواء 
التفتيش الرابع يشمل السقوف االصطناعية، األسالك الكهربائية، التمديـدات الـيت يف             )ز 

 .السقف
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 :البنود اليت جيب تفتيشها
 احبث عن وجود أي     ،وصولة إليها فحص األماكن فوق السقف االصطناعي واملنافذ امل      ا: السقوف )١

 . تأكد من أمان السقوف والتمديدات الكهربائية،باب خفي
 .احبث عن أجهزة حتت البالط أو السجاد غري املشدود: األرض )٢
تأكد من عدم وجود أي عمل مغطى، افحص مجيـع األشـياء            ت ل جيداًافحص احليطان   : احليطان )٣

خطراً أو حتمل أجهزة خطـرة، افحـص األبـواب          املعلقة على احلائط لتتأكد من أهنا ال تشكل         
 .كاهتا واألقفال والستائراومس

افحص تعليقات الثياب، الرفوف، األضواء، املفاتيح، تأكد من عدم وجود باب خفي يف             : اخلزائن )٤
 .مكان ما

افحص األقفال لتتأكد من أهنا توفر أماناً، افحص آالت التربيد املركبة يف النوافذ وكذلك              : النوافذ )٥
 .لستائر املعدنيةا

 :غرف احلمام )٦
 .أن تكون نظيفة من أي شئ قد يسبب االنزالق جيب: األرض ) أ 
 .للتأكد من عدم وجود أية متفجرة يف الداخل: اخلزانة )ب 
 األرض، أو احلائط ومن عدم وجـود  إىل جيداًجيب تفتيشه والتأكد من أنه مثبت  : البيديه )ج 

 .أية مواد متفجرة فيه
 . أماكن تسبب االنزالقتأكد من عدم وجود: املغطس ) د 
 .جيداًافحص خارجها وداخلها : املغسلة ) ه 
 .تأكد من حمتوياهتا فقد تكون إحدى حمتوياهتا مساً: خزانة األدوية ) و 
 .تأكد من سالمة مجيع التمديدات: التمديدات الكهربائية )ز 
 .جيب تفتيشها بإزالتها من مكاهنا: منافذ التهوية )ح 

 .جيداًجيب تفتيشه : األثاث )٧
ألماكن حيث تكثر احلشرات لكي ال تكون هذه األماكن مهترئـة وتشـكل             البحث يف ا   ) أ 

 .خطراً على الضيف مثل ساق الطاولة أو ساق الكرسي املهترئة
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 . للتأكد من عدم وجود أشياء غريبة يف داخلهجيداًجيب تفتيشه : األثاث املنجد )ب 
 ،ى حـدة  إزل مجيع احملتويات، وافحص كل قطعة عل      : الطاوالت واملكاتب وعلب الكتب    )ج 

 .وافحص كل كتاب، اسحب األشياء عن احلائط لترى خلفها
 .هذا األثاث يصعب فحصه، لذا جيب استعمال األشعة: األثاث املتراكم ) د 
 وإن  . األجزاء واملفاصل، وفحص أي أثاث آخر يف الغرفـة         ،جيب فحص الفراش  : األسرة ) ه 

 .بأية قطعة أبعدها عن املكانشئ كان هناك أي 
 وجيـب فحـص     ،إن هذا العمل يتطلب فنياً متخصصاً للقيام بـه        : لتمديداتالتيار الكهربائي وا   )٨

 أو أهنا ال حتتوي على      ،خطوط الكهرباء للتأكد من صالحيتها وأنه ال يوجد خطر كهربائي منها          
أي جهاز قد يشكل خطراً على حياة الضيف، افحص كل ملبة وتأكد أهنا ال حتمل متفجـرات،                 

 تكون مكاناً للمتفجرات الكبرية، وجيب فحـص املعـدات          خاصة ملبات الفلورسنت حيث أهنا    
 .الكهربائية كاملراوح وآالت تنشيف الشعر، حيث أهنا قد حتمل مساً تبعثه حوهلا عن تشغيلها

 مساحة املنصة وصعوبة التحقق من مجيـع        إىلوهذا عمل صعب نسبة      :تيش املسرح أو املنصة   فت )٩
 .أجزائها

 .نصة أمر سهل وغري معقدإن تفتيش هذه امل: املنصة الصغرية ) أ 
أفضل وسيلة للتأكد من سالمة استعماهلا هو فحص أجزائها عند مجعها،           : التفتيش )١

 ويف معظم األحيان يكـون      ،ووضع حراس بعد انتهاء الشخصية من إلقاء خطابه       
ألمر صعباً، لذا جيب إجراء تفتيش دقيق لتأكيد أمن املنصة وعدم وجود متفجرات        ا

 .هبا أو غري ذلك
 .الدعامات للتأكد من قوهتا، وجيب أن تكون األدراج قوية ومثبتةفحص  )٢
 . أسفلإىلوضع حاجز قوي حول املنصة لتأمني عدم وقوع من عليها  )٣
 . من الداخلجيداًإذا استعمل طبل يف االحتفاالت جيب فحصه  )٤
قد يكون من الضروري رفع املنصة لفحص ما حتتها، وكذلك فحص مجيع األثاث              )٥

نصة، كذلك تفتيش امليكرفون واملكرب وغريمها والتأكد من عدم         قبل وضعه على امل   
 .وجود متفجرات بداخلها
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 وجيب وجود مفـتش إطفائيـة       جيداًجيب فحصها   : استعمال األسالك الكهربائية   )٦
 .لفحص مجيع األسالك والتأكد من صالحيتها

 :تفتيش قاعة كبرية أو مسرح )ب 
ب حتضـري دراسـة بعـدد       إن هذه األماكن معقدة وصعبة التفتيش، ولذلك جي        )١

األشخاص املطلوبني للتفتيش على أن يستمروا باحلراسة خالل وجود الضـيف يف            
 .القاعة

املسرح متلؤه التمديدات واملقاعد واملمرات واألبواب وغريها، لذا جيب          :التفتيش )٢
 . للتأكد من سالمتهامجيعاًتفتيش هذه 

ئمني على العرض، كذلك    عند إلقاء حماضرة أو خطاب جيب التأكد من مقدرة القا          )٣
 .جيب التأكد من شخصية مجيع الذين يدخلون املسرح

 .جيب تفتيش الغرف واملمرات يف املسرح )٤
 .جيب التأكد من عدم استعمال األبواب اخلفية عندما يكون الضيف يف املسرح )٥
جيب تأمني سالمة الشخصية وإعالمه جبميع تفاصيل عملية احلمايـة ويف حـال              )٦

 .مه بذلك ليستطيع محاية نفسهوجود خطر جيب اعال

 

 :الئحة التأكد من دراسة املواقع: ثانياً

 .خرائط املواقع اليت تتم زيارهتا )١
 .مواقع الدراسات املطلوبة )٢
 .حتديد الغرف اليت يزورها الضيف )٣
 .وقت وتاريخ الزيارة )٤
 .التغطية الصحفية )٥
 .عدد العناصر املطلوبني للتفتيش )٦
 .موعد وصول املوكب )٧
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 .سيارات املوكبتسهيالت إيقاف  )٨
 .الضابط الذي يستقبل املوكب )٩
 .مكان استقبال وفد الضيف )١٠
 .الطرق املستعملة عند دخول املبىن )١١
 .رق الرئيسية والفرعية والطارئةطال )١٢
 .سعة املصعد )١٣
 .موقع السالمل املستعملة )١٤
 .هوية ورقم تلفون عامل املصعد )١٥
 .فة االستقبالرسعة غ )١٦
 .موقع غرفة االستراحة للضيف )١٧
 .ستعمال الضيفأقرب هاتف ال )١٨
 .أقرب غرفة لالجتماعات اخلاصة )١٩
 .قنيفأقرب غرفة راحة للمرا )٢٠
 .أقرب مطفأة حريق ونوعها )٢١
 . حمطة اإلطفاء وتلفوناهتاإىلأقرب املواقع  )٢٢
 .جهاز إنذار حريق وكيفية تشغيله )٢٣
 .موقع أقرب مستشفى وهاتفه )٢٤
 .موقع أقرب طبيب وهاتفه )٢٥
 .موقع أقرب مركز أمن وهاتفه )٢٦
 .عدد احلقائب )٢٧
 .تفرقاتم )٢٨
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 : اخل....الئحة التأكد ودراسة مركز الوصول يف املطار أو املرفأ: ثالثاً

 .مقابلة املدير أو فريق احلماية يف املركز وذلك للنقاش معه على كل النقاط واملالحظات )١
 .دراسة التسهيالت الداخلية )٢
 .دراسة التسهيالت اخلارجية )٣
 .حتضري وصول املوكب أو مغادرته املكان )٤
 .لطرق اليت يسلكها املوكبتعيني ا )٥
 .ة والطوارئبتعيني طرق املناو )٦
 .اختيار غرفة الراحة للشخصية ومرافقيه )٧
 .تعيني نقاط تفتيش )٨

 : الدخولإجراءات

 .تعيني احلواجز اجلسدية )٩
 . اخل... أوترتيب تعبئة وقود الطائرات )١٠
 .ختيار مكان الوقوفا )١١
 .ترتيب حراسة املدارج أو املرافئ )١٢
 .جتهيز سيارة اإلسعاف )١٣
 .جتهيز املعدات الضرورية للحوادث )١٤
 .اختيار قسم الصحافة )١٥
 .اختيار مراكز اجلمهور )١٦
 .ئباتأمني سالمة احلق )١٧
 .تعيني مواقع غرف الراحة واهلاتف للشخصية )١٨
 .متفرقات )١٩
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 :الئحة تأكد الفندق، غرفة املؤمترات أو السكن: رابعاً

 . املدير أو املالكإىلاالجتماع  )١
 .وإدارة الفندقطفائية لقاء قسم األمن واال )٢
 .دراسة احلدث مع رجال االتصال )٣
 .اختيار اجلناح الذي يستعمله الشخصية )٤
 .تعيني غرفة أعضاء األمن املركزي )٥
 .ستعملها الشخصيةت الغرف اجملاورة، واألماكن اليت أجواء دراسة اجلناح، )٦
 .ترتيب تفتيش تقين )٧
 .تعيني مراكز ونقاط تفتيش األمن )٨
 .اختيار غرفة احلراسة )٩
 .دراسات أمن املساكنإجراء  )١٠
 .حتضري مفاتيح إضافية للجناح أو املقر )١١
 . عن مركز الشخصيةبعيداًحتضري غرفة استالم الربيد  )١٢
 .تأمني تفتيش اهلدايا والرزم )١٣
 .فحوصحتضري تأمني الطعام امل )١٤
 .دراسة معدات احلريق )١٥
 .بالغ مراكز األمن احمللية ورجال اإلطفاء بإجراء التحقيقات اخلاصةإ )١٦
 .كز األمن احمللية ورجال اإلطفاء بإجراء األمن واملهمات املوكلة إليهمإبالغ مرا )١٧
 .تفتيش املصعد، األدراج، السالمل الكهربائية )١٨
 .ترتيب املخارج من املصاعد واألدراج )١٩
 .التأكد من هويات اخلدم وعاملي املطبخ ومجيع الذين يعملون بالقرب من الشخصية )٢٠
 . اخل...ستقبلنيحتضري لوائح عن الطاولة الرئيسية، امل )٢١
 .حتديد مواقع حمطات الراحة وتوفري غرفة راحة )٢٢
 .حراسة األماكن والغرف اليت جرى تفتيشها )٢٣
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 .احلصول على أرقام اهلاتف يف املنطقة )٢٤
 .تأمني حفظ احلقائب )٢٥
 .تأمني خمارج الطوارئ يف الطرق )٢٦
 .ترتيب مشاركة الصحافة )٢٧
 .تقرير متطلبات التأكد من اهلوية )٢٨
 .متفرقات )٢٩
 يتم استئجار غرف بالطوابق العليا وحترس غرفة الشخصية من كافـة            ، استئجار جناح  إذا مل يكن   )٣٠

 .الغرف اليت تالصقها
 إذ تستطيع   ، الفندق إىل مكان ما مث العودة      إىلحراسة الغرف أثناء وجود الشخصية وأثناء مغادرهتا         )٣١

 .أي عصابة أو جهاز استخبارات أو تنظيم احلصول على مفاتيح الغرف ألي فندق

 

 :البنود الرئيسة يف الئحة التفتيش: خامساً

 .قائمة اهلاتف والسماعة )١
 .األضواء والقناديل )٢
 . اخل...اخلزائن، األقالم، األكمام، األحذية، القفازات )٣
 .متديدات اإلضاءة يف احلائط والسقف )٤
 .براويز الصور، اليافطات، واملرايا )٥
 .آالت التربيد )٦
 .مفاتيح اإلضاءة )٧
 .ااألبواب الداخلية وغريه )٨
 .حتت السجاد )٩
 .مراكز داخل السالمل )١٠
 .جرس الباب )١١
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 .صندوق الربيد )١٢
 .النوافذ من اخلارج والداخل )١٣
 . املفروشات واملقاعد املنجدة )١٤
 .اجلرائد واجملالت )١٥
 .أغطية املوتورات واألرض االصطناعية )١٦
 .مسكات األبواب )١٧
 .احليطان )١٨
 .داخل السقوف االصطناعية )١٩
 .داخل التلفزيون والراديو )٢٠
 .داخل املداخل )٢١
 .التماثيل واملكاتب واجلوائز )٢٢
 .إطار النافذة )٢٣
 .معدات إطفاء احلريق للطوارئ )٢٤
 .الستائر املعدنية من مجيع جوانبها )٢٥
 .داخل الساعات )٢٦
 .أضواء اجلوانب )٢٧
 .الصحف املطوية )٢٨
 .املفاتيح الكهربائية )٢٩
 .املخدات املفتوحة بسحاب )٣٠
 .البالط حتت األرض اخلشبية )٣١
 .صندوق الشريط الكهربائي )٣٢
 .حلرائقأجراس إنذار ا )٣٣
 .الرسائل )٣٤
 .الرزم والطرود )٣٥
 .مواعني الورق )٣٦
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 .متديدات التربيد والتدفئة )٣٧
 .املكتب )٣٨
 .علب الكتب )٣٩
 .النباتات واألزهار )٤٠
 .تعاليق الثياب )٤١
 .اخلزائن )٤٢
 .اآلالت الكاتبة )٤٣
 .الكراسي )٤٤
 .اآلالت احلاسبة )٤٥
 .خزائن امللفات )٤٦
 .الطوابع )٤٧
 .تقاومي التاريخ )٤٨
 .األلواح )٤٩
 .املنازل )٥٠
 .لورقمشاتل األزهار وصناديق ا )٥١
 .السجاد )٥٢
 .األسرة )٥٣
 .خلف األلواح )٥٤
 .خزانة دهان األحذية ومعداهتا )٥٥
 .املخدات )٥٦
 .صناديق اجملوهرات )٥٧
 .الفساتني )٥٨
 .علب القبعات )٥٩
 .األغطية الكهربائية )٦٠
 .األسلحة والذخائر )٦١
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 .معدات الرياضة )٦٢
 .داخل آالت التصوير )٦٣
 .علب التوفري لألطفال )٦٤
 .داخل األضواء والبطاريات )٦٥
 .داخل احلقائب )٦٦
 .تعارالشعر املس )٦٧
 .حتت املغسلة )٦٨
 .املراوح أو جتهيزات التدفئة )٦٩
 .الربادي )٧٠
 .املكانس الكهربائية )٧١
 .صناديق التحويل الكهربائي )٧٢
 .مقاطع الغرف )٧٣
 .السقوف الفخارية )٧٤
 .ألعاب األطفال )٧٥
 .علب السمك )٧٦
 .داخل حاملة الشماعات )٧٧
 .ألبوم االسطوانات )٧٨
 .العلب الفنية )٧٩
 .عربة وسرير الطفل )٨٠
 .الغساالت الكهربائية )٨١
 .املوسيقيةالقطع  )٨٢
 .صناديق احليوانات )٨٣
 .بيوت الكالب )٨٤
 .صناديق املعدات واآلالت )٨٥
 .)السدة(خيتة تالت )٨٦
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 .مصرف املياه )٨٧
 .خلف خزائن األدوية )٨٨
 .مجيع األغراض يف خزانة األدوية )٨٩
 .داخل املرحاض )٩٠
 .الصابون )٩١
 .أوراق التوليت )٩٢
 تعاليق الثياب )٩٣
 .آلة تنشيف الشعر )٩٤
 .سخانات املياه )٩٥
 . اخل....انة، مفتاح العلبالسخ: مجيع جتهيزات املطبخ )٩٦
 .معدات احلديقة )٩٧
 .غاز والثالجةوتوالفرن والب )٩٨
 .أكياس النفايات )٩٩
 .متديدات فرن الغاز )١٠٠
 .داخل السخانات )١٠١
 .الطعام داخل الثالجات )١٠٢
 .املغسلة )١٠٣
 .مجيع أدوات املطبخ )١٠٤
 .علب امللح والبهارات )١٠٥
 .وقود السخانات )١٠٦
 .لوح الكوي )١٠٧
 .عربة نقل الطعام )١٠٨
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 : احلمايةالئحة تأكد مركز: سادساً

خل ا...مساحة منطقة املراقبة، حيث تستطيع التأكد من هويات األشخاص، اجملموعات، السيارات           )١
 .والنشاطات اليت يقومون هبا، سجلها

 ؟ هل يوجد أفراد يف منطقة مسئوليتك )٢
 .ماذا تعترب نشاطات األفراد الذين تراقبهم من مركزك ؟ سجل ذلك )٣
 .؟ سجلم هل هؤالء األفراد مراقبون يف حتركاهت )٤
 .؟ سجل ما هو عدد األشخاص الذين يتواجدون يف منطقتك )٥
 .؟ سجل ما هو عدد املباين اليت تستطيع مراقبتها من مركزك )٦
 .؟ سجل ما هو عدد النوافذ اليت تستطيع مراقبتها من مركزك )٧
 .؟ سجل  مركز القيادةإىلما هو عدد الطرق اليت ميكنك سلوكها للوصول  )٨
 .؟ سجل تصل مبرافق أخرى عن مركزكهل تستطيع أن ترى أو ت )٩
 ؟ كم يبعد مركز احلماية الثاين عنك )١٠
 هل توجد سوائل حمرقة يف منطقتك مثل البرتين، الكيماويات، وغريها ؟ )١١
 ؟ هل توجد يف منطقتك مواد تعترب متفجرات )١٢
 ؟  اخل...هل توجد أسلحة متطورة من مركزك مثل البنادق، الذخرية، السكاكني )١٣
 ؟  منطقتك قد تشكل خطراً على الشخصيةهل هناك متديدات يف )١٤
 األسلحة أو املتفجرات أو غريها من       اخفاء حيث ميكن    ،اخل..هل هناك صناديق ختزين أو حقائب      )١٥

 ؟ املواد املخربة
؟ وضح عـددها     هل توجد مفروشات يف منطقتك حيث ميكن وضع أسلحة أو معدات ختريب            )١٦

 .وامسها
 ؟ اهلا الستراق السمعات أو غريها ميكن استعمونهل يوجد ميكروف )١٧
 ؟  مركزكإىلمكان أقرب غرفة تواليت  )١٨
 ؟  مركزكإىلرب نافورة ماء قما هو مكان أ )١٩
 ؟ هل هناك بالط أو سقوف مرتوعة حيث ميكن ختبئة آالت خطرة )٢٠
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 ؟ ما هو مكان أقرب صندوق حتذير حريق )٢١
 .سجل ؟  وألية أنواع من احلريق ؟ وما هو نوعها ؟ما هو مكان أقرب آلة إطفاء حريق )٢٢
 ؟ مىت مت فحص آلة اإلطفاء آخر مرة ؟ هل اخلتم ثابت )٢٣
 ؟  مركزكإىلما هو أقرب مكان هاتف  )٢٤

 

 :الئحة التأكد من عملية محاية الشخصية: سابعاً

 .تنظيم مركز إدارة ثابت لعنصر األمن قبل وأثناء وبعد املؤمتر )١
 .مراجعة املباين املفتشة واألرض اجملاورة وسكاهنا )٢
 .ليت تسببها الطبيعة، األرض، احلواجز املائيةاملشاكل اخلاصة ا )٣
 . غرفة املؤمترإىلأخطار الكهرباء، التلفون، املاء، اخلطوط املوصلة  )٤
 .تعيني املساحات احملظورة )٥
 . وأجهزة اإلنذار، اإلضاءة مبنافذ الطوارئ،ضرورة احلواجز اجلسدية )٦
 .مراجعة األماكن اخلطرة )٧
  . مواقع معينةتوظيف حراس احلماية باللباس الرمسي يف )٨
  .تنظيم نظام إشارة خاصة )٩
  .توفري مراكز إيقاف العربات )١٠
 .العتناء بسيارات األفراد الذين حيضرون املؤمترلعمال صيانة توفري  )١١
 .تفتيش الرزم )١٢
 . الرزم املختومة واألشياء املشتبه هبا.تنظيم تفتيش الربيد )١٣
 . الضيف ومرافقيهإىلإجياد مركز رسائل إليصال املخابرات  )١٤

 



 

 ٦٥٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :دليل مركز محاية الشخصية والئحة التأكد: ثامناً

 ؟ من هي الشخصية املميزة )١
  ؟موقع زيارهتا )٢
 ؟ يف أي وقت يصل )٣
 ؟ يف أي وقت يغادر )٤
 ؟ ما هو مركز مسؤوليتك )٥
 ؟ ؟ ومن هو ضابط املشروع من هو قائد العملية )٦
 ؟  مركزكإىليف أية ساعة تذهب  )٧
 ؟ يف أية ساعة تنتهي مهمتك )٨
 ؟ تستعملهاسية اليت ما هي بطاقة اهلو )٩
 ؟ ما هو نوع املواصالت )١٠
 خل ا .. اهلاتف، الالسلكي،؟ الراديو ما هو نوع االتصاالت اليت تستعملها )١١
 ؟ ما هي ترتيبات املناوبة يف الطعام واملاء )١٢
 .ارتد مالبس نظيفة ومرتبة )١٣
 .، أو تشرب القهوة وأنت يف املهمة إال بإذن رؤسائك١ال تأكل، ال تدخن )١٤
 .لحةال تعرض األس )١٥
 .قف يف مكانك أو عندما يقترب منك شخص ما )١٦
 .ال تترك مركزك إال بإذن من رؤسائك أو بأمر للقيام مبهمة أخرى )١٧
 .ابق منطقتك نظيفة )١٨
 .واهلاتف وغريه) الالسلكي(جيب أن تعرف تشغيل الراديو  )١٩
 .جيب أن جتيد استعمال األسلحة )٢٠
  .جيب أن جتيد استعمال مجيع معدات الطوارئ )٢١

                                           
 . التدخني حمرم وجيب االمتناع عنه ألجل حرمته وليس ألجل عدم إذن أحد من الناس 1
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 . مجيع أفراد عملية محاية الضيفإىلع التعرف جيب أن تستطي )٢٢
 .جيب أن تستطيع معرفة الشخصية وأفراد عائلته ومرافقيها )٢٣
 .معرفة مكان الشخصية )٢٤
 .معرفة برنامج الشخصية )٢٥
 .معرفة التعليمات اخلاصة مبهمتك )٢٦
 . مركزكإىلمعرفة مراكز أفراد فريق احلماية بالنسبة  )٢٧
 .تف الضروريةمعرفة شيفرة الراديو ومجيع أرقام اهلوا )٢٨
  .معرفة النشاطات اليت تقام قرب مركزك )٢٩
 . عن مهمتكعند اإلجازة أعط املسؤول ملخصاً )٣٠
 . انتظر اخلطر يف كل مكان،ال تقبل األشياء كما هي )٣١
 .حاول استباق احليل أو التحركات الكاذبة )٣٢
 . يف مواجهة أي مصدر خطردائماًكن  )٣٣
 . نوع مهمتكإىلهور وتتعرف  كي تراقب اجلم مركز عملك باكراًإىلجيب أن تصل  )٣٤
 .ال جتازف )٣٥
 . يف الليل، استعمل األضواء أو ابتعد عن األماكن املظلمةوحيداًإذا كنت  )٣٦
 .ال تعرض نفسك للمفاجأة )٣٧
 .يف حال اهلجوم استفد من مجيع احلواجز اليت حتميك )٣٨
 .غريها كي تتأكد من سالمتهاوافحص مجيع األبواب املقفلة والنوافذ  )٣٩
 .لهوجيب جتنب أسباب ال )٤٠
  .ال تأكل أو تشرب وأنت يف املهمة )٤١
 .ال تتجمع مع رفاقك وأنت يف املهمة )٤٢
 .ال تتحدث بأشياء تافهة مع الناس )٤٣
 . برامج الراديو أو التلفزيون وأنت يف مهمتكإىلال تسمع  )٤٤
 .ال تقفل عينيك أو تنام وأنت يف املهمة )٤٥
 .ال تعط معلومات ألحد )٤٦
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 .ال هتتم بأعمال خاصة وأنت يف مهمتك )٤٧
 .غن أو تصفر وأنت يف مهمتك، ألهنا كلها تدل على عدم االهتمام وتشغل عن القيام باملهمةال ت )٤٨
 .مالحقة من جيري مسرعاً )٤٩

 

 )دراسة الطرق وأمنها يف املواكب( محاية الشخصية أثناء التحرك بواسطة العربات

حركـات   آخر بواسطة السيارات يواجه مشاكل محاية، وهـذه الت         إىلإن تنقل الشخصية من موقع      
  . أمنإجراءات و حتضريية، وختطيطاًتتطلب أعماالً

 

 املفاهيم الرئيسية للهجوم على املوكب

إن مهامجة املوكب بالضرورة تكون مدروسة، ولذلك جيب دراسة املوقع وبرنامج الشخصية والطريق             
ملهـاجم مـن     من أجل تفريق وحدة وحلقة احلماية، ليتمكن ا         واهلجوم عادة يكون مفاجئاً    .اليت يسلكها 

 . هدفهإىلالوصول 

ويف العادة حياول املهاجم أن يترك املوكب يتحرك ويصوب عليه من اخللف، وكذلك قـد حيـدث                 
 .اهلجوم من سيارة متحركة أو بشكل أفقي أو غريه

 

  الرئيسية املسبقةجراءاتاإل

ن اختيـار    ويستحس . قبل وخالل الزيارة   جيداًتفتيش الطرق اليت يسلكها الشخصية وذلك بفحصها        
وقت املرور أثناء عدم وجود ازدحام، جيب إعداد ملف للطرقات ومسافتها ونوعها وباستطاعة ضـابط               

 :جيب اختاذ قرار لتحديد .املهمة أن يعني عناصر أمن بطرق معينة، ويساعد يف إهناء برنامج الشخصية
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 الطرق الرئيسية  )١
 الطرق البديلة  )٢
 طرق الطوارئ  )٣

 : مالحظة

أو بيوت منفردة   ،   توقع أخطار أو ورشات بناء     إىلاء الدراسة قد يقرر تغيري الطرق نسبة         بعد إهن  أحياناً
 .أو أماكن تشكل خطورة على الشخصية

 

 :االعتبارات األخرية عند اختيار الطرق هي

 .يفضل الطريق املنبسطة )١
 .األمن والسالمة )٢
 ؟ هل هناك ازدحام وإمكانية لتغيري الطريق: االزدحام )٣
 ؟  هل هناك مناطق غري عادية أو خطرة:نوعية الطريق )٤

 

 دراسة الطريق: أوالً

 .هناك ثالثة أهداف لدراسة الطريق
 . اليت قد تساعد على وجود مغتال ما،معرفة الطرق وأبعادها )١
 . مراقبة الطريق ومعرفة األخطار الطبيعية، االزدحام وأوضاع الطرقات،معلومات االستخبارات )٢
 .ملنطقة أناس يعارضون أو يتعاطفون مع الشخصيةمشاعر املنطقة، فقد يعيش يف ا )٣
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 ملف املنطقة اخلطرة: ثانياً

 : املناطق اخلطرة يف الطريق أو وجود أخطار مثلإىلجيب التعرف 
 .، املغتالني، أو اخلاطفني القناصنيمناطق وجود )١
 .املمرات املخبأة )٢
 .اجلسور )٣
 .املمرات املرتفعة )٤
 .اخلنادق واألنفاق ومناطق حتت األرض )٥
 .اطق مشجرةمن )٦
 .ورشة بناء على الطريق )٧
 .مباين مهجورة أو مباين مرتفعة )٨
 .مناطق سري مزدمحة )٩
  .مناطق حواجز )١٠

 

 أمن وتسهيالت الطريق: ثالثاً

 الطوارئ يف العملية خالل     جراءات ما ورد جيب أن يكون أعضاء فريق احلماية حذرين إل          إىلباإلضافة  
 .مجيع مراحلها ويسجلوهنا يف امللف

 .طرق اهلرب )١
 .قرب مستشفى أو مركز طيبأ )٢
 .أقرب مركز أمن أو إطفائية )٣
 .جيب تعيني مناطق اخلطر والطوارئ على اخلريطة، ويستحسن أخذ صور فوتوغرافية هلا )٤
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 طريقة دراسة الطرق: رابعاً

جيب املرور على مجيع الطرق الرئيسية والفرعية وطرق الطوارئ للتعـرف إليهـا             : دراسة الطريق  )١
 .جيداً

عند تفحص طريق ما جيب أن يغادر أعضاء فريق احلماية السيارة           : ارة وتفحص الطريق  غادر السي  )٢
 كذلك جيب أن    .ويتفحصوا الطريق، كذلك جيب أن يضعوا أنفسهم مكان املغتال ويفكروا مثله          

  . األخطار الطبيعيةإىلينتبهوا 
يها، وضـع حـراس إذا      جيب مراقبة الطريق املؤدية إل    : واألنفاق وغريها  واجلسور املمرات املخبأة  )٣

 .أمكن
 . ومعرفة طرق الطوارئ إليهاجيداًجيب التعرف إليها : الطرق حتت األرض واملناطق املشجرة )٤
 .جيداًورشات املباين، طرق غري صاحلة، أو منحدرات قوية جيب فحصها  )٥
ملرتفعـة  املباين املهجورة واملباين املرتفعة، جيب فحصها لئال خيتبئ بداخلها مهاجم، خاصة املباين ا             )٦

 .اليت متثل الطوابق فيها ما بني الثالث والثامن أفضل رؤية للقاتل
جيب فحصها يف مثل يوم زيارة الشخصية وجيب تأمني احلمايـة يف هـذه              : املناطق املزدمحة السري   )٧

 .املناطق ومعرفة طرق الطوارئ يف حال وقوع هجوم على املوكب
 .يهاجيب فحصها ومعرفة مفرق الطرق ف: مناطق احلواجز )٨
جيب اختيارها حبذر وعناية على أن تكون قريبـة مـن مراكـز األمـن               : مناطق اهلرب واألمن   )٩

  .واملستشفيات
 طرق أخرى فرعية جيب إعالم مركـز        إىلعند تغيري الوجهة من الطرق املعروفة        :تصحيح الطرق  )١٠

ني فريـق    أما إذا كان هناك ضرورة للمرور يف مناطق اخلطر، عندئذ البد من تعـي              .القيادة بذلك 
  .محاية مسبق قبل مرور الشخصية
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 طريقة تفتيش املباين حول الطريق: خامساً

 نوع استعمال املبىن، كذلك صاحب املبىن، وإعطائه رقم هاتف          إىلمقابلة سكان البناية والتعرف      )١
 ما، باإلضافة لذلك جيب أخذ اسم وعنـوان هـذا           مركز األمن ليتصل هبم يف حال توقعه خطراً       

 .حال اتصال مركز األمن بهالشخص يف 
 ويف حال   .جيب معرفة مجيع الطوابق واملنافذ اليت يف املبىن وأخذ مالحظات عنها          : تفتيش الطوابق  )٢

وجود أشخاص مهمني مقيمني يف املبىن جيب أخذ أمسائهم وإبالغ مركز األمن عنهم، وكـذلك               
  .رور الشخصية يف املنطقةجيب توجيه املسؤول عن املبىن إلقفال مجيع املداخل والنوافذ يوم م

 .لمبىنلتسجيل األخطار وأخذ صور  )٣
 وهـل هنـاك     . ما نوع الصناعة فيه     نوع استعمال املبىن، إن كان صناعياً      إىلتعرف  : هدف املبىن  )٤

؟ ما هو نوع سكان       وهل يستطيع شخص الدخول إليه     ؟ هل هناك حراسة ليلية للمبىن     ؟ حارس
 . إخل..ع الرتالء، فما هو نو؟ وإن كان فندقاً البناية

جيب التأكد من عدم وجود أسلحة داخل املبىن، كذلك ما إذا كان هنـاك              : األسلحة واملتفجرات  )٥
  .؟ خذ مالحظات وضع احللول متفجرات وما هو عددها

 وكذلك جيـب  ، ميكن معرفة إذا كان هناك شخص خطر:أفراد خطرون عند مقابلة سكان البناية      )٦
 . املسؤول عن البناية كي يعلمهم يف حال وجود خطـر مـا            إىلإعطاء رقم هاتف مركز األمن      

 . مجيع من يدخل املبىن يوم مرور الشخصيةإىلكذلك الطلب منه التعرف 
 يف أحد املباين جيب التأكد منه ودراسـته         اًإذا كان هناك تغيري   :  أية تغيريات يف املباين    إىلالتعرف   )٧

 .جيداً
 : حبيث تكونإعداد صيغة الدراسة )٨

 كذلك جيب تسجيل    ،أن تكون صيغة دراسة الطريق واملباين مفصلة وكاملة       جيب  : كاملة ) أ 
الشخص   وجيب وضع التاريخ وإحصاء    . مالحظات وتوصيات  إىل باإلضافة   ،مجيع املداخل 

 . ضابط العملية للمراجعة والتقييمإىلاملسؤول عن الدراسة، وتقدميها 
  .بىن والشارعجيب ترتيب االستمارة حسب عنوان امل :الترتيب حسب العنوان )ب 
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 يف امللف، وإعـادة دراسـتها       األماكن اخلطرة جيب وضعها جانباً    : تعيني اخلطر ودراسته   )ج 
 .والتحقيق فيها

 

 أمن الطرق: سادساً

 يف ميزان الطرق وطريقة تأمني السالمة فيها، وهناك مخسـة           اختالف املواقع اجلغرافية يشكل اختالفاً    
  .قأنواع رئيسية حلماية وتأمني حراسة الطر

 ويف  .خل حسب نوع الطريق   ا ..وتتم هذه الدوريات بواسطة سيارات، دراجات     : دوريات الطرق  )١
 .العادة تسبق الدوريات املوكب وتتقدمه كي تؤمن سالمة وأمن الطريق

 .سيارات أو دورية املنطقة )٢
 :الدوريات الراجلة، يقوم أفراد عملية احلماية بالسري يف األماكن اخلطرة، لألهداف التالية )٣

 املشبوهني، ويف حال وجود هـذا       إىلمالحظة أفراد يف الشوارع أو بني اجلماهري للتعرف          ) أ 
 .الشخص يقوم أفراد املركز بالتعرف إليه واستجوابه

 . ويعني شخصان هلـذه املهمـة      ،مراقبة املباين وخاصة النوافذ من الطابق الثالث وما فوق         )ب 
 :وهناك نوعان من املراقبة

ث جيهز عنصر األمن باملالبس الالزمة واملعدات الضرورية         حي ،املراقبة من السطوح   )١
 .كاملنظار

املباين الفارغة أو املهجورة وهي خطرة، جيب وضع حراسة على مـداخل            مراقبة   )٢
  .هذه املباين وتوزيع بعض األفراد بداخلها
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 املواكب: سابعاً

 اختيار السيارة

احلماية، مرافقـي الشخصـية والسـيارات     توفري عدد كاف من السيارات لتنقالت أفراد عملية  جيب
 :املرافقة، وعادة تكون سيارة الشخصية فخمة، وفيما يلي مواصفات السيارات واملعدات

 . قبل استعماهلاجيداًإذا كانت السيارة مؤجرة جيب فحصها  )١
 .جيب أن تكون السيارات قوية لتعرب مسافات كبرية وتسري نفس املسافات ببطء دون أن حتمى )٢
 . من املرافقنيكبرياً كون السيارات واسعة وتستوعب عدداًجيب أن ت )٣
 .أن تكون جمهزة بالسلكي على موجتني )٤
 .جيب فحص سيارة الشخصية ومرافقيه للتأكد من جودهتا )٥
 . ومليئة بالوقوددوماًجيب أن تبقى نظيفة  )٦
 .إذا كانت الشخصية معرضة للتهديد من املستحسن أن تكون السيارة عادية )٧
 .ف جيب أن تكون السيارة مصفحةإذا دعت الظرو )٨
  .جيب أن تكون اإلطارات مزبرة بالفوالذ )٩
 .جيب وجود أحزمة جناة )١٠
 . ومعدات طوارئ،جيب وجود مطفأة حريق، صندوق إسعافات أولية )١١
 .مرايا خارجية كبرية احلجم )١٢
 جيب أن يكون مع أفراد احلماية يف داخل السيارة مسامري متصالبة ترمى أمام سـيارة املهـامجني،                )١٣

 .قنابل دخانية

 

 ترتيب املوكب

جيب أخذ وضع الشخصية واخلطر احملدق حوهلا يف كيفية إعداد املوكب بعني االعتبار، وهناك نوعان               
  .وفيما يلي خطوط عريضة عامة عن املوكب .رئيسيان من املواكب، إما رمسي أو غري رمسي
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 احلماية أو لتحمل الشخصـية يف       جيب أن ترافق الوفد سيارة إضافية تابعة لتحمل املزيد من رجال           )١
 .حالة الطوارئ

 جيب أن تتقدم موكب الشخصية سيارة للمراقبة، لتنبيه املوكب عند الضرورة وهـي تفيـد يف                 )٢
 .إيقاف السري ومالحظة السري حوهلا

، وإذا كـان املوكـب      الضوئية ترتب حتركاهتا حبيث ال متر حسب اإلشارات          املصفحة السيارات )٣
 .تعانة بشرطة السري ودراجة متقدمة يستحسن االسكبرياً

 . وتنبيه السيارات املرافقة بواسطة اإلشارات الكهربائية والالسلكيجيب الوقوف والتحرك تدرجيياً )٤
  .السيارات اليت حتمل عالمة، مثل السيارات اخلاصة بالشرطة واألمن تساعد على تنظيم املوكب )٥
 .االت الطارئةجيب أال تسبق الدراجات النارية املوكب إال يف احل )٦
 .عند مالحظة سيارة حتاول أن تسبق سيارة الشخصية جيب إفساح الطريق أمامها كي متر بسرعة )٧

 

 خط سري املوكب

جيب أن يعني ألعضاء فريق احلماية مراكز يراقبون املوكب منها من أجل تأمني احلماية الالزمـة،                 )١
نظر أمامه بينما يهتم املرافـق الـذي         ومهمة السائق أن ي    .ومراقبة األشياء اليت ترمى حنو املوكب     

 .جيلس جبانبه بتشغيل الالسلكي
 . والسيارة املرافقة يف اخللف، تسري سيارة الشخصية يف املقدمة:موكب من سيارتني )٢
 ويف  ، ويف األمام تسري سيارة األمن     ،تسري سيارة الشخصية يف الوسط    : موكب من ثالث سيارات    )٣

  .اخللف تسري سيارة املرافقني
 وتكـون سـيارة     ،يف املقدمة ويف املؤخرة تسري سيارات األمـن       :  سيارات ٥ - ٤من  موكب   )٤

 . مث سيارة املرافقني واحلقائب، وفيها أفراد فريق احلماية،الشخصية الثانية، تتبعها السيارة املرافقة
 يتبعها جمموعة مـن     ،تتقدم املسري سيارة الشرطة العسكرية    : السري يف عرض أو يف موكب رمسي       )٥

 وخلفها السيارة املرافقة، يتبعهـا      .جات النارية، مث سيارة أمن تسري خلفها سيارة الشخصية        الدرا
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 مث ثـالث سـيارات      ، صحافة هم سيارة د مث سيارات املرافقني، بع    ،مرافقون على دراجات نارية   
  . مث سيارة محاية إضافية، ويف املؤخرة سيارة األمن، تتقدمهم بعض الدراجات،للضيوف

 

 ئق وأعضاء فريق محاية املوكبواجبات السا

، وكلما أمكن جيب اختيار عنصر محاية ليقـوم         أحياناًجيب أن يكونوا متمرنني بارعني       سائقو العملية 
 عندما يتعرض للخطر جيب أن يسـاعد السـائق يف           ،هبذه املهمة، خاصة من أجل قيادة سيارة الشخصية       

 .هناك مواصفات أخرى له أن يكون السائق عنصر أمن فإن إىلمحايته، وباإلضافة 
 .القدرة على صيانة السيارة ومعرفة األعطال الصغرية وإصالحها )١
 علـى تشـغيل     قـادراً ، كذلك جيب أن يكون      جيداًمعرفة قوانني عملية احلماية ومعرفة الطريق        )٢

 .الالسلكي ومعدات الطوارئ
يب اهلجـوم    من الشرطة أو األمن وأن تكون له خـربة يف أسـال            من األفضل أن يكون متخرجاً     )٣

 .والدفاع
 كهذا يكون شخصاًلديه معلومات عن سباق السيارات، أو يكون قد اشترك يف أحدها، حيث أن      )٤

  . يف مجيع الظروفاًئخبريا جبميع أجزاء السيارة ويكون هاد
 .كون قد ارتكب حوادث سري كثرية يجيب أن يكون لديه ملف جيد وأن ال )٥

 

 الرئيسية) القيادة( السياقة إجراءات

 . الرئيسية اليت جيب أن يعرفها كل سائق يشترك يف موكب السواقةيما يلي أساليبف
 . السيارة وقطعهاإىليتعرف  )١
 .)كاملقعد واحلزام واملرآة(يعدل املعدات لراحته  )٢
 . يربط حزام املقعددوماً )٣
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 .حيفظ السيارة نظيفة وحيتفظ بصندوق اإلسعافات األولية ومبطفأة احلرائق )٤
 .أوضاع السري السوق وإىلينتبه  )٥
 .يتسارع بالتدريج وينعطف مبرونة )٦
 .، وينتبه لألخطار وغريهاجيداًيرى الطريق أمامه  )٧
 .جيب أن يستعمل إشارات االنعطاف والوقوف كي يعرف مرافقوه وجهته )٨
 .يعرف تفاصيل الطريق )٩
 .عند القيادة يف سيارة تابعة جيب مراقبة سيارة الشخصية والسري خلفها )١٠
 . جيب أن يأخذ يف االعتبار السيارات اليت تتبعهسائق سيارة املقدمة )١١
 .عندما تعطى سيارة الشخصية إشارة بتغيري الطريق جيب إقفال املنعطف حىت متر السيارة )١٢
 .االنعطاف العريض على الزوايا حلماية جانب الشخصية املعرض للخطر )١٣
 .ال حياول التغطية ملعرفة ما يدور حوله )١٤
 .املوكبالشك يف أية سيارة حتاول جتاوز  )١٥
 .جل رؤية جيدةأاستعمال املرآة اخللفية من  )١٦
 . ما جيري أمام املوكبإىل واالنتباه جيداًالقيادة  )١٧
 . السيارات اليت حتاول جتاوز املوكبإىل واالنتباه جيداًالقيادة  )١٨
 .ن السيارات اليت تتقدم املوكبعحفظ مسافة كافية  )١٩
 . يف منتصف الطريقةقيادة السيار )٢٠
 .والعودة يف نفس الوقت كل يومعدم مغادرة املكان  )٢١
 .يومياًتغيري الطريق  )٢٢
 . حتضري وسائل الدفاع أو اهلجوم يف حال حدوث هجومدوماً )٢٣
 . الشخصية أن ينحين حتت مستوى النافذةإىلعند اإلشارة حبدوث طارئ اطلب  )٢٤
 .ال تترك السيارة إال عندما يبلغك ذلك قائد املوكب )٢٥
 .القيادةال تلهو بسماع الراديو أو احلديث عند  )٢٦
 .ال تغادر السيارة لفتح الباب للشخصية أو غريه )٢٧
 . هذا قد يسبب الدوخةألنال حتدق باخلطوط احملددة للطريق  )٢٨
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 . قد تقف يف أوقات حرجةأيضاً فهي كثر أماناًأال تعتقد أن السيارات اجلديدة  )٢٩
 .ال تسمح لسيارة بالسري بني سيارتك وسيارة الشخصية )٣٠
 .ادثال تسرع فالسرعة تسبب احلو )٣١
 .ال حتمل السيارة أكثر من طاقتها )٣٢

 

 وسائل القيادة املتمرسة

 : كي تستطيع القيادة بطريقة مدافعة، ومن طرق اهلجوم املعروفةقاتلجيب معرفة طرق هجوم ال
 . والثانية للهجوم،هجوم بواسطة سيارتني، األوىل تستعمل كحاجز )١
 .ائق، سيارة احلاجز حتمل عادة السائق السإىل باإلضافة ،سيارة اهلجوم حتمل عادة ثالثة أشخاص )٢
 يف   احملجوبـة   املنطقة إىل يطلق املهامجون النار عندما يصلون       . السائق لاهلجوم حيدث عادة من مشا     )٣

 .مؤخرة السيارة، ويتابعون حىت يسبقوا السيارة املقصودة
 .سهالًطرق اهلجوم تكون يف صاحل املهاجم، أي عند املنعطفات أو املفارق حيث يكون اهلروب  )٤
 . دقيقة١٥ إىل ١٠يستمر اهلجوم من  )٥
 .دائماًعامل املفاجأة يطبق  )٦
 .يستفيد املهاجم من اإلرباك والفوضى بعد اهلجوم، وعندئذ يتابع مهمته إما باخلطف أو القتل )٧
 .و مسروقةأمعظم السيارات املستعملة يف اهلجوم تكون إما مؤجرة  )٨

 

 فريق محاية الشخصية 

 :وهذا الفريق ينجز التايل
 .تأمني سالمة السيارة والركاب )١
 .مراقبة أماكن اخلطر، وهي مهمة رئيسية يف محاية املوكب )٢
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 . اليمني من السائق باالتصال مع مركز اإلدارة وأفراد احلماية املرافقنيإىليقوم الراكب  )٣
  . أحد العناصر يف السيارة مساعدة السائق يف معرفة الطريق الصحيحإىليسند  )٤
 .اعية أو هجومية يف حالة الطوارئ دفإجراءاتتوفري  )٥
 .مساعدة السائق يف تشغيل معدات احلماية األخرى )٦
املبـاين  ومراقبة الطرق النافذة حلاالت الطوارئ، وهذا يشمل مراقبة أماكن مراكز األمن والشرطة              )٧

 .خلا ..احلكومية والرمسية واملنعطفات واملفارق

 

 مناورات فريق محاية الشخصية

 احلماية كفريق متماسك كي ينجح املوكب يف عبور مجيع الطرق واملنعطفـات             جيب أن يعمل أفراد   
 من وقوع هجوم يف حال دخول سـيارة       ختوفاً بسالم، جيب عزل سيارة الشخصية ومحايتها قدر اإلمكان       

بني سيارة الشخصية والسيارات األخرى، على السائق متابعة االتصال بالالسلكي مع السيارات املرافقـة              
 وفيما يلي املناورات الرئيسية الواجب اختاذهـا يف موكـب           . الترتيب األسبق  إىلوا من العودة    كي يتمكن 

 . مخس سياراتإىلالشخصية مؤلف من سيارتني 
مستعدة للتحرك حال دخـول     مة و دائجيب أن تكون مجيع السيارات املرافقة       : بدء مسرية املوكب   )١

سيارة املرافقة للحماية بالسري خلف سـيارة        وعند اإلشارة بالتحرك تقوم ال     . سيارته إىلالشخصية  
 . مشاهلا كي متنع جتاوز السيارات الغريبةإىلالشخصية 

 .إشارات الضوء الكهربائية )٢
ع مقابل مباشرة لسيارات غريبـة أخـرى، إذ جيـب           قجيب عدم إيقاف سيارة الشخصية يف مو       )٣

اع هذا األسـلوب    الوقوف بشكل نصفي مينع رؤية الشخصية من السيارات األخرى، وميكن اتب          
 جيب أن تتابع سيارة احلماية املرافقة سريها يف نفـس املوقـع             . حىت عندما تتحرك السيارة    دوماً

 .املوصوف يف الفقرة السابقة
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عندما يعطى السائق إشارة بتغيري الطريق أو خط السري جيب أن تنتقـل السـيارة               : تغيري الطريق  )٤
ل خط السري خلفها، ويفضل أن يتصل سائق سيارة          أقصى اليسار كي حتافظ على إقفا      إىلاملرافقة  

 .املقدمة بالالسلكي باآلخرين ويعلمهم عن عزمه على تغيري خط السري
ريق اليت يسلكها جيـب إعـالم       طيف حال عزم السائق على حتويل ال      : املنعطفات أو حتويل الطريق    )٥

هذا التغيري بشـكل    السيارة املرافقة كي حتافظ على مكاهنا حلماية الشخصية، كما جيب حدوث            
 .منظم ومنسق

من األفضل االستعانة بالشرطة ورجال األمن احمليطني، إذ جيـب أن           : السري يف خط سريع مفتوح     )٦
يسري املوكب حسب قوانيني السرعة احملددة، وجيب أن يرافق السيارة سيارة املقدمة واملؤخرة بينما              

لسري يف طريق بثالثة خطوط يسـتطيع  ، ويف حال ا   جيداًاء فريق احلماية بفحص الطريق      ضيقوم أع 
املوكب التغيري من خط آلخر وتأمني حراسة العربات املرافقة كما ذكر سابقاً، ويف حال اهلجـوم               

هربه يف طريق فرعي طارئ، عندئذ تؤلف السـيارات         مع  جيب أن يناور السائق املهامجني بسرعة       
فقة لسيارة الشخصية وتسـتطيع     املرافقة حاجزاً يسهل هروب الشخصية وجيب تأمني سيارة مرا        

 .سيارة املؤخرة املناورة وقطع الطريق بني سيارة الشخصية والسيارة املهامجة
 ويف  . مكان الزيـارة   إىلجيب ترتيب موقف السيارات لدى الوصول       :  مكان الزيارة  إىلالوصول   )٧

ق السيارة   جيب أن يقف سائ    .العادة يكون هناك فريق محاية أخرى يف انتظار واستقبال الشخصية         
 إدارة السيارة فقط أمـا      إىلاليت تقل الشخصية بشكل مريح وسهل كي ال حيتاج عند التحرك إال             

السيارة املرافقة فتقف بشكل مينع السري حىت يغادر الشخصية السيارة، وبعدئذ تتقدم السـيارات              
مث يغـادر   املرافقة وتقف الواحدة الصقة مبؤخرة األخرى ملنع وقوع أي هجوم بني السـيارات،              

 .أعضاء فريق احلماية سيارهتم بسرعة ويشكلون حلقة محاية حول الشخصية
 إىلإن القيادة كيفما كانت تربك املهاجم وتفقده موقعه االستراتيجي عندئذ يتحـول اهتمامـه                )٨

 .السيارة املتحركة فيتمكن أفراد فريق احلماية من إبعاد الشخصية بسرعة
 .حتديد مواقع طرق اهلرب الطارئة )٩
 هذا يوفر له احلمايـة وجيعـل        ألن :إعطاء التعليمات للشخصية كي تنحين مبوازاة نافذة السيارة        )١٠

 السيارة بـدل الشخصـية       الرصاصة املهاجم يظن أن الشخصية ليست يف السيارة، عندئذ ختترق        
 .كذلك استعمال الذراع اجلسدي مينع إصابة الضيف ويؤمن له جناته
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 .يارات املهامجة للموكب وحتديد األماكن اخلطرةجيب معرفة عدد املهامجني أو الس )١١
  . استعمل باب السيارة كدرع واقدائماً )١٢

 

  حلماية الشخصية داخل سيارتهإجراءات

 :هناك احتماالن
 .أن تكون الشخصية قوية حلماية نفسها: األول 
 جيب أن يشـد الشخصـية حـزام         أن تكون الشخصية خياف ويرجتف إذا واجه هجوماً،       : الثاين 

 ضـرورة االحننـاء     إىل، وأن ُتقفل مجيع النوافذ واألبواب، كذلك جيب توجيه الشخصية           اةالنج
 .مبوازاة النافذة ويغطي رأسه ويبقى هادئاً حىت يطلب منه التحرك

 

 تالهجوم املغ

 املوقـع اجلغـرايف     :يعتمد اهلجوم على املفاجأة، ولكي ينجح القاتل يف مهمته هناك عدة عوامل منها            
ة املغتال، عامل احلظ، كل هذه ميكن االستفادة منها يف محاية موكب الشخصـية، لكـن                للهجوم، مهار 

 : الالزمة ملنعهاجراءات، وترتيب اإلمسبقاًأفضل محاية هي معرفة النية يف اهلجوم 
الوقوف املفاجئ هو تكتيك ممتاز، عندئذ يعتقد املهاجم أنـه جنـح يف              : واسع ععلى طريق سري   )١

 ويستعد إلمتام مهمته، عندئذ يتم انعطاف مفاجئ أو اختراق فريق           أيضاًإيقاف املوكب فيقف هو     
 .املهامجني

 اليسـار   إىلانعطاف خفيـف    : عند القيادة فوق طريق سريع واسع، يتم اهلجوم من يسار السائق           )٢
 .يربك املهامجني وجيعلهم حياولون محاية أنفسهم خوفاً من االصطدام
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جنـب اعتـراض    يت جانب الشارع كي     إىل يسري السائق    من املستحسن أن   :يف الشوارع املزدمحة   )٣
 داخل أحد املباين اجملاورة، كذلك بإمكان       إىل أو ليساعد الشخصية على االنتقال السريع        ،حاجز

 .السائق االنعطاف بسرعة مابني الثالثني واألربعني درجة
يفشـلون يف   وقوف مفاجئ مربمج لسيارة جيعل سيارة املهامجني تتعدى اهلدف فتضيع الفرصة و            )٤

 .التصويب الناجح
أفضل وقاية ضد اهلجوم على موكب هي احلذر من جانب فريق احلماية املرافق للموكب، فباحلذر                )٥

 .الشديد ومراقبة ما حول املوكب يستطيع عناصر األمن أن مينعوا أو يفشلوا اهلجوم

 

 مواجهة الكمني وحاجز السيارات

وكب أو إيقافه يف مكان معني من أجـل خطـف أو            إن هدف املهاجم يكون عادة هو إبطاء سري امل        
 :اغتيال الشخصية وهنا يواجه فريق احلماية خيارين

 . من مكان اخلطربعيداً واألفضل هو تغيري االجتاه آمناًاخليار األكثر  )١
أو املرور بسرعة عرب منطقة اخلطر، إن أهم أهداف فريق احلماية هو إبعاد الشخصية ومنع وصول                 )٢

 ميكن  إجراءات يكون من الصعب تغيري وجهة السري، لذا هناك ثالث           أحياناًا، لكن   املهامجني إليه 
 :اختاذها

 ،)عدد املهامجني وكيفية اهلجوم   (االتصال بالالسلكي مبركز العملية وإبالغهم عن اهلجوم         ) أ 
 ).مثل تغيري االجتاه عرب احلاجز( اليت ينوي أفراد فريق احلماية اختاذها جراءاتوكذلك اإل

 فريق احلماية هي حتديد موقع املوكب حباالت الطريق، واألماكن الـيت ميكـن              تإجراءا )ب 
 .حتويل االجتاه منها

 إبالغ مركز اإلدارة عن برنامج حترك املوكب، حالـة          ،وبعد اإلفالت من قبضة املهامجني     )ج 
إن نوعية اهلجوم وعـدد املهـامجني حتـدد         . الشخصية، حالة فريق احلماية والسيارات    

 :هيوئيسية اليت جيب أن يتخذها فريق محاية الشخصية  الرجراءاتاإل
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 :إذا كان من الصعب تغيري اجتاه السري: الكمني )١
 .جذب االنتباه بإطالق الزامور أو صفارة اخلطر ) أ 
 .زيادة سرعة السيارات )ب 
 .إطالق النار بسرعة )ج 
إذا أمكن تقوم إحدى السيارات املرافقة مبهامجة الكمني وإتالف أو إخالء            ) د 

 .اهلدف
 توقفت سيارة الشخصية لسبب ما إبالغ الشخصية باالحننـاء داخـل            إذا ) ه 

 .السيارة وتغطية رأسها بذراعيها
من األفضل أن ال تتوقف السيارة عن السري حـىت لـو ثقبـت إحـدى                 ) و 

 .ب إصابتهعص عطل ما، فاهلدف املتحرك تالعجالت أو حدث
هـامجون  القيام بأية مناورة ممنكة تعطي فريق احلماية الفرصة كي يفقد امل           )ز 

 .التوازن
ادة تستعمل سيارتني يف احلـاجز ويتخـذ         ع ):اقفال الطريق بالسواتر  : (واجزاحل )٢

 :املهامجون األساليب التالية
تتجاوز سيارة املهامجني سيارة الشخصية من اليمني وفجأة تقف أمامهـا            ) أ 

 .وتغلق الطريق
  تنجز األسلوب املـذكور يف الفقـرة       األوىل: يستعمل املهامجون سيارتني   )ب 

 والثانية تقف مبوازاة سيارة الشخصية كي ال يتمكن السائق مـن            ،أعاله
يف هذه احلالة ال جيب على السـائق        : مالحظة( تغيري اجتاهه    أواالنعطاف  
 ).جتاوز احلاجز

تقف سيارتان للمهامجني بشكل عمودي وتقطعان الطريق بينما متنع سيارة           )ج 
 يف اغتيال دوماًيقة ناجحة ثالثة سيارة الشخصية من تغيري االجتاه، وهذه طر

 ويف   ويف العادة يستعمل املهامجون سيارات صغرية،      ، خطف الشخصية  أو
ستطيع السائق جتاوز احلاجز إذا كان هادئاً وقديراً واتبـع          معظم األحيان ي  

 :األساليب املدرجة التالية
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 :عندما يالحظ السائق وجود حاجز أمامه جيب عليه أن
 .يتمهل )١
 . األوىل دون أن يالحظ املهامجون ذلك السرعةإىلالتغيري  )٢
 جيب القيام بذلك عند مالحظـة املهـاجم         ،يقف فجأة وبسرعة   )٣

 جيب أن   . عندما تقف السيارتان لقطع الطريق     أو ،يقترب بسيارته 
 .يتم الوقوف بعد مسافة سيارة ونصف من املوقع

 م أمـا  دوماًنقطة اهلجوم تكون    :  االصطدام أوتقرير نقطة اهلجوم     )٤
 وهكذا تتمكن سيارة الشخصية من دفـع سـيارات          ،الدواليب

 .املهامجني وتغيري مراكزهم وتفاجئ املهامجني
 ،جيب أن يكون السائق متحكماً بسـيارته      : اختاذ السرعة القصوى   )٥

، عندئـذ يطلـق     ) درجة ٤٥(يصطدم بسيارة املهامجني من زاوية      
 .فريق احلماية النار ويعيقون اهلجوم

ال تصدم السيارة بل اقذفها     طع الطريق،   ة السيارة املتوقفة لق   إطاح )٦
 .بعيداً

 

 أمن سيارة الشخصية

 ساعة  ٢٤، جيب تأمني احلراسة     جداًإن سالمة سيارات املوكب خاصة سالمة سيارة الشخصية مهمة          
 ال يستغرق أكثر من مثالً وضع متفجرة   ألن وعدم السماح ألحد باالقتراب من سيارة الشخصية         ،يف اليوم 

 .ثانية) ١٥(
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 :ألمنا

جيب أن يكون مكان إيقاف السيارة فسيحاً وتتم حراسته بواسطة عناصر مسـلحني، جيـب عـدم                 
 .السماح ألحد باالقتراب من السيارة دون إذن من رئيس عملية احلماية

 

 :جيب فحص الوقود والزيت

سماح عند قدوم السيارة بانتظار قدوم الشخصية جيب أن يقوم حبمايتها عدد من املرافقني وعدم ال               )١
 .ألحد بدخول السيارة

عند إيقاف السيارة يف موقف الفندق جيب ترتيب حراسة خاصة هلا خالل الليـل، ويستحسـن                 )٢
 .إيقاف السيارة يف موقع عسكري أو مركز األمن أو مبىن مركز اإلطفاء

 

 : احلماية والصيانة

كن ذلك ممكناً جيـب      وإذا مل ي   ، أحد أعضاء فريق احلماية صيانة سيارة الشخصية       إىلجيب أن يوكل    
 مركز الصيانة اخلاص، وأن يبقى أحد العناصر مع السيارة لرياقب عملية الصيانة، وعنـد               إىلأخذ السيارة   

 وبعد الصيانة جيب جتربة السيارة بقيادهتا بسـرعات         جيداًاستعمال سيارة مؤجرة جيب صيانتها وفحصها       
 .خمتلفة وبتغيري سرعات احملرك

 

 : تفتيش السيارة

ن يقوم أحد أعضاء فريق احلماية هبذه املهمة، وإذا اشتبه بأي شيء جيب إبعـاد السـيارة                 جيب أ  )١
 .وفحصها بواسطة اخلبري ويف ذات الوقت جيب عدم ملس اجلسم املشتبه به
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املتفجرات املوضوعة يف السيارة هلا عادة شريط يصلها باحملرك كي تنفجر عند إدارته، وهي عادة                )٢
 .اكن أخرى وجيري توقيت انفجارها بعد سري السيارةتوضع يف احملرك أو يف أم

 الداخل مـع تفتـيش      إىلجيب أن يكون تفتيش السيارة مشاهباً لتفتيش املبىن أو البدء من اخلارج              )٣
 سقف السيارة، وقبل التفتيش جيب احلصول علـى املعلومـات           إىلاملستوى املنخفض واالرتفاع    

 :و الوكالة أو مكتب التأجريالتالية من السائق األول أو مالك السيارة أ
 مىت جرت قيادة السيارة آخر مرة ؟ ومن قادها ؟ ) أ 
 مكان إيقاف السيارة ؟ وألي فترة من الزمن ؟ )ب 
 ما هي األماكن اليت تعرضت هلا السيارة ؟ )ج 
 مىت جرى فحص أو تصليح السيارة آخر مرة ؟ ) د 
 .التأكد من سالمة خزان الوقود ) ه 
 ارة أو السائق السابق ؟هل جرى شيء غري عادي أو مشتبه به للسي ) و 

 

 :البحث املفصل

 التالية مفيدة يف البحث الـذي       جراءات وعلى كل حال فإن اإل     لحق الئحة مفصلة لفحص السيارة،    م
 .جيريه فريق احلماية

 . اآلثار اجلديدة ألية أقدام أو أية آثار أخرىإىلفحص املكان حول السيارة مع زيادة االهتمام  )١
 .ع فوالذ، براغي، مسامري، أو أية قطعة غري عادية حول السيارةاالنتباه لوجود أشرطة، قط )٢
 .مالحظة اآلثار حتت السيارة وهذا يعين أن أحداً قد عبث بأسفلها )٣
 .إذا كانت السيارة واقفة على الرمل أو التراب الناعم افحص األرض حول مجيع اإلطارات )٤
 .ابع أو غري ذلكافحص السيارة كلها مع االنتباه آلثار خلع بالقوة، بصمات أص )٥
 .جيداًانزع غطاء اإلطارات وافحصها  )٦
 ومن األفضل رفعها وفحصها للتأكد من عدم وجود قنبلـة أو   انزل حتت السيارة لتفحص أسفها،     )٧

 .غريها
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 .جيداً إذا أمكن وافحص احملرك كلياًارفع الغطاء  )٨
 ثالثـة   إىلمها   أي تقسـي   ،جيب فحص داخل السيارة بنفس الطريقة اليت يتم فيها تفتيش غرفة ما            )٩

 .أقسام
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 ٦٨٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 :يلي  تشمل دراسة الطريق ما، النقاط أعالهإىلباإلضافة 
مقابلة أصحاب املباين أو مديريها، ضابط األمن املسؤول عن املباين واملطلة على املوكب والطلب               )١

ه التعاون مع فريق األمن بإقفال النوافذ وإبعاد الناس عن السطوح وإبالغ األمن عن أي نشاط                إلي
 .مشبوه

 .التأكد من قانونية العمل من أجل تعاوهنم واملعلومات )٢
 .إجراء فحص دقيق وشامل للطريق بفحص صناديق الربيد، املنافذ وغريها )٣
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 ٦٨٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد
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 ٦٨٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 تفاصيل أمن احلقائب الشخصية

 تلك األشياء اليت ختص     ،رمسية من الضياع  إن حراسة احلقائب ودراستها تعين محاية األشياء اخلاصة وال        
 وهلذه احلماية مـن الضـياع أو السـرقة وإبعـاد            ،الشخصية وأفراد الوفد الرمسي الذين يسافرون معها      
 : التاليةجراءاتاملتفجرات أو األجسام الغريبة عنها جيب اتباع اإل

 :االنتقال من مكان معني )١
 مجيع أفراد الوفد الرمسي، كذلك جيـب متييـز       جيب أن حيصل العنصر املسؤول على الئحة بأمساء       

ملحـق الئحـة    (احلقائب بإشارات خاصة متماثلة تعني رقم كل حقيبة واسم صاحبها أو رقمه             
 كما جيب مجع مجيع حقائب الوفد الرمسي وتسجيل عددها ومرافقة احلقائـب             .)بتوزيع احلقائب 

 . الطائرة حيث يعاد فحص احلقائب وعدهاإىلمن املركز 
  : املقرأو املركز إىلول الوص )٢

 . املركز جيب إعادة فحصها والتأكد من عدد احلقائب كما جرى استالمهاإىلعند الوصول 

 

 هتديد القنابل

 :عند استالم هتديد بوجود قنبلة هناك عدد من االعتبارات املهمة
 وهنـاك   على الذي يستلم التهديد أن ال يعطي املخابر أية معلومات وجيب أن ميأل قسيمة خاصة               )١

 :نقاط مهمة جيب تسجيلها
 .موعد انفجار القنبلة ) أ 
 .مكان وضع القنبلة )ب 
 .نوع القنبلة )ج 
 .نوع املتفجرات املستعملة ) د 
 .وصف التجهيز ) ه 
 .سبب وضع القنبلة ) و 



 

 ٦٨٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .اسم ومكان صاحب املخابرة )ز 
 :جيب إبالغ الشرطة العسكرية للحضور ومساعدة فريق احلماية كما ميكن إبالغ آخرين )٢

 .اة عليهم أن يكونوا مستعدين يف حال وقوع االنفجاراإلسعاف وفريق النج ) أ 
 .الشرطة العسكرية )ب 
 .االطفائية )ج 
 .األمن ) د 

 ولذا جيب أخـذ     جداًجيب اختاذ قرار بإخالء الشخصية من املكان أو إبقائها، وهذا قرار صعب              )٣
 :االعتبارات التالية

 . أم الصحيحاًتقييم صاحب املخابرة والدافع لديه إن كان التهديد  ) أ 
 .ين وضعت القنبلة لتنفجرمىت وأ )ب 
 .عالقة الشخصية بسبب وضع القنبلة )ج 
 .جيداًإذا كان املركز الذي يزوره الشخصية مفتشاًَ  ) د 
 .نوع املبىن ومدى تعرضه للخطر ) ه 

 :خذ النقاط التالية بعني االعتبارقبل اختاذ قرار بإبعاد الشخصية جيب تفتيش املكان، لذا جيب أ )٤
 . وشامالًجيب أن يكون التفتيش خمططاً منظماً ) أ 
 . احبث مبتدئاً من أقرب نقطة إليهإن كانت الشخصية يف املبىن، )ب 
 . بهأبداًإن كنت تعرف مكان القنبلة  )ج 
 .جيب أن يقوم بالتفتيش أفراد يعرفون املبىن أو املنطقة ) د 
 .جيب أن يتم التفتيش مبساعدة خرباء عسكريني ) ه 
 جيب عدم   ، شي خطر  جيب االنطالق من حقيقة أن أي جسم غريب أو رزمة أو قنبلة هي             ) و 

 .ملسها إال حبضور خرباء عسكريني

 



 

 ٦٨٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 التعامل مع املهووسني

 إذا قام أحدهم بتهديد الشخصية جيب إجراء حتقيق ملعرفة مدى خطورته،            ،جيب التأكد من املهووسني   
ومعظم املهووسني يتصلون إما بواسطة الرسائل أو اهلواتف وجيب حفظ ملف ومعلومـات عـن كـل                 

 .مهووس

 :هووسنيمعاملة امل )١
 .جيب تقدير مدى خطورة املهووس ) أ 
إذا مسح الوقت وكان املهووس فضولياً اتصل ليسجل شكوى أو غري ذلـك، يستحسـن                )ب 

 . املؤسسة املختصةإىلنصحه وحتويله 
 .جيب التأكد من اسم املهووس لدى األمن املركزي ملعرفة املعلومات املتوفرة عنه )ج 
 .جراءاتاله من أجل إجراء املزيد من اإليف حال التأكد من أن الشخص خطري جيب اعتق ) د 
 .غري اخلطر بتوجيه هتمة إزعاج اآلخرين إليه) املزعج(ميكن إبعاد املهووس  ) ه 

 :األفراد اخلطريون ميكن أن يكونوا )٢
 . للشخصيةمعيناًأفراد يوجهون هتديداً  ) أ 
 .يقومون بنشاط يوم احلدث )ب 
 .معروفني بعدائهم للشخصية )ج 
 . الشخصيةإىليدات يوجهوهنا يشكلون خطراً على األفراد بتهد ) د 
 .جيب تقرير نوع التحقيقات ) ه 

 اهلدف الرئيسي منها هو إبطال مفعول التهديد مع أخذ اخلطوات التاليـة             ،اختاذ خطوات دفاعية   )٣
 :بعني االعتبار

 .التحقيق ) أ 
 .اعتقال )ب 
 .احتجاز )ج 
 .مراقبة ) د 



 

 ٦٨٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .تغطية ) ه 
 .نقل ) و 
 . املستشفىإىلالنقل  )ز 
 .اإلحراج )ح 

 جيب معرفة أفكاره ومدى     ، مقابلة املهووس واحلديث إليه    رورياًضعندما يصبح   : مقابلة املهووسني  )٤
 .خطره على اآلخرين

 .من اخلطورة حماولة اجلدل مع األفراد غري املنطقيني )٥
 .عند حماورة املهووسني جيب عدم خلق شعور بالفشل، وإذا أمكن أخذ صورة فوتوغرافية له )٦
 .هديد بقنبلةجيب معاجلة خمابرات املهووسني بنفس طريقة معاجلة الت )٧

 

 اخلداع يف عملية محاية الشخصية

اخلداع أو التغطية يف محاية الشخصية متعدد األساليب لتغطية مكان وجود الشخصية يف مكان ووقت               
 :معينني من أجل محايته، إن اهلدف من وراء هذه العملية هو

مكـان ال   جتنب أو منع حدوث اخلطر أو عدم تعريض الشخصية للخطر إذ يكون الشخصية يف                )١
 .يعرف به أحد

 يتعرض الشخصية لإلحراج بسبب وجوده يف مكان معني فقد يرغـب يف             أحياناً: جتنب اإلحراج  )٢
 .جتنب رؤية أفراد معينني لظروف خاصة عندئذ ميكن تغطية نشاطه

 أو القيام بزيارة معينة دون معرفة       ،فقد يرغب الشخصية يف استقبال ضيف ما      : إمتام عمل ضروري   )٣
 .اآلخرين

 عدم اإلعالن عـن     إىل ويف هذه احلالة يلجأ املسؤولون       ،م وجود عدد كاف من رجال احلماية      عد )٤
 .الزيارة ويغطي النشاط العدد القليل من العناصر

 



 

 ٦٩٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 أنواع عملية التغطية

 كذلك قـد    تطلب تغيري موعد الرحلة آخر حلظة     قد يطرأ حادث حملي ي    : تغيري التحرك املخطط له    )١
يق، عندئذ يستعمل الشخصية سيارة أخرى يف املوكـب ويتـرك           يكون هناك خطر ما على الطر     

السيارة املخصصة له الستعمال املرافقني، وهكذا تبقى الشخصية يف املوكب ولكن ليس يف املكان              
 .املعروف

 .وهذا يفوت على املغتال فرصة تنفيذ خطته: تغيري الربنامج الرمسي )٢
 . بالطائرةإصدار نشرة عن سفر الشخصية بالسيارة بينما يسافر )٣
 مكـان   إىل مكان معني بينما هو يف الواقع يسافر         إىلإصدار نشرة عن عزم الشخصية على السفر         )٤

 .آخر
 اإلعالن أن الشخصية    مثالًميكن إعالهنا على الصحافة بطريقة دبلوماسية       : تصرحيات غري صحيحة   )٥

لواقع تكون الشخصية قد     منطقة بعيدة ومستعمالً القطار بينما يف ا       إىلسيسافر يوم الثالثاء متجهاً     
 . مركزه مستعمالً الطائرةإىلغادرت البالد عائداً 

 تكليف شخص يشبه الشخصية حيـل مكاهنـا         أحياناًيف معظم البلدان يتم     : تكليف شخص شبيه   )٦
وتنقالهتا الرمسية بينما الشخصية ينتقل هبدوء وبدون ضجة، كذلك ميكن أن يظهر أمام اجلمـوع               

 .، دون أن يتكلممثالًشرفة على مسافة بعيدة من على 
هناك عدة إمكانيات يف استعمال أساليب كهذه على أن ميثل أفـراد احلمايـة دورهـم وكـأن        )٧

 .الشخصية املميزة نفسها بينهم

 

 القدرة على التمييز

جيب أن يتمتع أفراد فريق احلماية بالقدرة على التمييز ومراقبة كل ما جيـري حـوهلم،                : الدوافع )١
 مهمة محاية الشخصية هي املهمة الرئيسية لديهم، يف فترة التحضري للزيـارة             كذلك جيب أن تبقى   



 

 ٦٩١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 عندئذ جيب أن يرى ويسمع ويشم ويراقب وحيفظ كل شـيء            ،يقوم عنصر األمن مبراقبة املكان    
 .كي يستنتج منه الصورة املطلوبة للوضع كذلك كي تكون املهمة دقيقة وشاملة

 التفصيل يساعد الشخص الـذي      ألنقاً ومفصالً،   جيب أن يكون وصف املالحظات دقي     : الوصف )٢
 على تكوين فكرة واضحة عن املهمة أو الشخص، وجيب أن           لال يعرف املكان أو احلدث يف العم      

 : يشمل الوصف ما يلي
 .األشخاص املتورطون يف املالحظات: من ) أ 
 . أو ماذا رأيت بنفسكفعالًماذا حدث : ماذا )ب 
 .أين وقع احلادث، مكانه: أين )ج 
 . وقع احلادثمىت: مىت ) د 
 .كيفية وقوع احلادث: كيف ) ه 
 .ملاذا وقع شيء معني: ملاذا ) و 

إذا كان الوصف مطابقاً ملا ذكر تكون املالحظة تامة، جيب أن يعرف عنصر األمـن املشـاكل                 
 .الرئيسة املتعلقة بنشاطه أثناء مقابلة الناس ومجع املالحظات

 

 ) يف التمييز (العامةاألخطاء 

 :التفسريات اليت ناهلا خبربته وتتركز التفسريات عادة علىيراقب املرء ويصف حسب 
 .أفكار مسبقة )١
 .فقد يكون بعض الناس متعصبني حنو ألوان معينة أو ديانات معينة: التعصب )٢
 .قد حياول الشخص الذي تكلمه أن خيربك ما حيسب أنك تريد معرفته: اقتراحات )٣
 .االرتباك )٤
 .املبالغة )٥
 .عدم االهتمام والالمباالة )٦

 



 

 ٦٩٢                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 سة للخطأسباب الرئياأل

قد يسكن املرء يف شارع ما دون أن يالحظ املباين الـيت حولـه، أو               : عدم القدرة على املالحظة    )١
إخل، وقد ال يالحظ املرء األشياء الـيت حولـه وال حيفـظ             ... صناديق اإلنذار أو أعمدة اإلنارة    

 .تفاصيلها
 .ينسى الناس عادة األشياء اليت يكرهوهنا: ذاكرة ضعيفة )٢
 جيب مقابلة الناس والتحدث إليهم قبـل        أحياناًبسبب ضعف الذاكرة    :  الوقت بعد احلادث   مرور )٣

 .مرور وقت على احلادث، وإال حصل املفتش على معلومات مشوشة غري دقيقة
 مـثالً  حفظ تفاصيل األشياء اليت هلا عالقة بعملـهم،          إىلمييل بعض الناس    : احلفظ بالنسبة للمهنة   )٤

 .إخل... عطي تفاصيل دقيقة عن اختصاصهيستطيع امليكانيكي أن ي
تالحظ النساء مالبس النسوة األخريات، املوديل، القصة، اللون، الثمن، نوع القمـاش، بينمـا               )٥

 .الرجال ال يهتمون بذلك
 .يستطيع املراهقون وصف أنواع السيارات ومواصفاهتا ويعطون إحصاءات ومعلومات عنها )٦
 .عون وصف نشاطهم، ويستطيجداًيالحظ اجملرمون اجملرمني  )٧

 

 البنود اليت ختضع خلطأ احلسابات

 .أعمار اجلنس اآلخر، أو أشخاص من جنسيات خمتلفة: األعمار )١
 .سرعة السيارات أو الطائرات أو أي إنسان متحرك: السرعة )٢
 .الوقت الصحيح حلدوث شيء ما: الوقت )٣
 .ن أتى وإىل أين ذهب شخص مايمن أ: االجتاه )٤
 .ة حتت أضواء خمتلفةتبدو األلوان خمتلف: اللون )٥
 .نتباه عدم االتقرير عدد األشخاص أو األشياء بسبب الضوضاء أو العنف أو: الكمية )٦
 .بسبب صدى الصوت يف املباين أو التالل أو غريها يصعب عندها معرفة املصدر: اجتاه الصوت )٧
 :ها هناك عدة عوامل تتعلق مبقدار االعتماد على الناس، بعض:مقدار االعتماد على الناس )٨



 

 ٦٩٣                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 يف أنواع الطائرات تكـون      معرفة أو عالقة املرء باملوضوع أو الشيء، إذا كان املرء خبرياً           ) أ 
 .مالحظاته عن الطائرات أكثر دقة وتفصيالً

 برياضة معينة تكون مالحظاته عنـها      إذا كان املرء مهتماً   : االهتمام أو التعصب الشخصي    )ب 
 .أكثر دقة وتفصيالً

 يف  جـداً حالة املرء العقلية أو الصحية عامل مهـم         : حظةاالستعداد أو القدرة على املال     )ج 
 .مالحظاته

 استعمال  إىلقد يكون قد مضى وقت طويل على احلادث، عندئذ يلجأ املرء            : مرور الوقت  ) د 
 .خياله يف الوصف

 .طريقة توجيه األسئلة تضع يف رأس الشخص أفكاراً جديدة: اقتراحات اآلخرين ) ه 
 .ث جديدتؤثر على وصف حاد: اخلربة القدمية ) و 
 .قد يكون الدافع اخلوف أو غريه: الدافع )ز 

 :االعتماد على احلواس )٩
 . قد يتأثر باملطر أو الضباب أو غريهأحياناًأو الرؤية أهم مصدر للمعلومات لكن : النظر ) أ 
 .قد يتأثر بالرشح أو الضوضاء: السمع )ب 
 .ت يؤثر على طعم الطعام فيما بعدراتناول طعام فيه كثري من البها: الذوق )ج 
 .الرشح قد تؤثر على الشم: رائحةال ) د 
 .معرفة ما إذا كان الشيء بارداً أو ساخناً، ناعماً أو خشناً: اللمس ) ه 

 

 أسلوب وصف الشخص

 ومهم خاصة   يجيب أن يعرف مجيع أفراد احلماية األسلوب يف وصف األشياء واألشخاص ألنه رئيس            
 :ألشخاص يتطلب القوانني التاليةإذا كان الشخص املوصوف سيوضع حتت املراقبة، إن الوصف الدقيق ل

 . األلفاظ املستعملة يف وصف املعاين اجلسديةإىلالتعرف  )١
 .التمرين على مراقبة الناس، حفظ أوصافهم بدقة )٢



 

 ٦٩٤                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .اختاذ أسلوب يف مراقبة وتعريف األشخاص )٣
 .إخل..ماذا كان يلبس، لون السترة، عقدة الرقبة،: التركيز على التفاصيل )٤
 .أظن، أو أعتقد: ن، عدم القولمتييز احلقيقة من التكه )٥
 .جتنب اقتراح التفاصيل خاصة يف طرح األسئلة )٦
ول والوزن والذي ليست    طتذكر أن أصعب شخص ميكن وصفه هو الشخص املادي، املتوسط ال           )٧

 .له عالمات فارقة
 .إخل... ندبات، هلجة،: فتش عن ميزة ظاهرة يف شكله مثل )٨

 

 أسلوب وصف األماكن

 : تطبيق القوانني التاليةإن الوصف الدقيق يتطلب
 . األلفاظ التقنية يف وصف املكانإىلالتعرف  )١
 .إخل... كز األبواب والنوافذاالتدرب على مراقبة الغرف ومعرفة أماكن اإلضاءة، عدد ومر )٢
 .إخل... بعد التدريب يف قوة املالحظة مترن على فحص مباين بكاملها مثل املطار أو مركز مدين )٣
 . ونوعية الشارع، نوعية بناء املبىنالًمث ،ركز على التفاصيل )٤
 .ميز احلقيقة من التكهن )٥
احبث عن صفة مميزة باملكان الذي تراقبه، هل املباين مرتفعة، راقب األبـراج، مقـاطع السـكة                  )٦

 . املتفجراتاخفاء حيث ميكن احلديدية، اجلسور، املباين اجلديدة،
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 أسلوب مراقبة الناس واجلماهري

 :يلي  وتفسري األشياء يتطلب من عضو فريق احلماية ماإن املراقبة الدقيقة
 .إخل.. مراقبة تصرفات الناس واحلشود، هل هم قلقون، غاضبون، ناقمون )١
 .ن احلشدعلني صاحلذر حنو أشخاص منف )٢
 .حماولة كشف وجود جتمعات مشبوهة، هل معهم قائد أو حمرك بني اجلمهور )٣
 .اليت حيملها أشخاص يف اجلموعإخل، ... جيب إعطاء االهتمام للرزم والصناديق )٤
 .االنتباه لوجود أي شيء غري عادي أو جديد يف املنطقة )٥
 .ركز االنتباه حنو أماكن األخطار املخفية )٦

 



 

 ٦٩٦                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 الئحة التأكد يف حتقيق احلقائب

 
 ................................... :التاريخ    ................................... :املكان
 ................................... :الغرفة  ................................... :املالك    ................................... :اللون

 
 × الضيف املميز فضي
 -  الضيفمرافقو أصفر
 - فريق الضيف أمحر
 - الضابط املرافق أخضر
 - فريق محاية الضيف بين
 - آخرون أسود

 
 

 ف احلقائبتقرير كش

 ......................................... :أمن الرئاسة   ......................................... :املوقع
 )    (: الرقم  ......................................... :املنصب   ......................................... :االسم

 ......................................... :الفريق  ......................................... :متسلسل
 ......................................... :الكمية  ......................................... :التأكيد األول

 ......................................... :الكمية  ......................................... :التأكيد الثاين
 ........................................................................................................................................................................... :تفاصيل احلقائب

 ........................................................................................................................................................................... :مالحظات
 ............................................ :اإلمضاء  



 

 ٦٩٧                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

  التهديد من خمابرة هتديد قنبلةإجراءات

 
 كن هادئاً، كن مهذباً، استمع، ال تقاطع املتكلم، أبلغ املسؤول بإشارات متفق عليهـا بـني                 :تعليمات

 .املخابر على اخلط
 .............................................. : التاريخ.............................................. : الوقت.............................................. :اسم العنصر
 . مراهق ناضج،  أنثى،  ذكر، : هوية املخابر
 . سنة)    (: السن التقرييب

 داخـل   أي من (داخلي    من صندوق خمابرات،      من مسافة بعيدة،      حملية،   : مصدر املخابرة 
 )اترك املفتاح يف اللوح). (املبىن

 
 اللغة  احلديث  مزايا الصوت

 جيدة تازةمم  بطئ سريع  ناعم مرتفع
 ضعيفة وسط  مشوش واضح  عميق عال
 غريه عادي  من األنف يتأتأ  مريح مزعج
        غريب
        

 األصوات املسموعة  الطريقة  اللهجة
 ماكنات مكتب  غاضبة هادئة  غري حملية حملية
 ماكنات معمل  غري منطقية منطقية  من املنطقة غريبة
 طاراتصوت ق  غري مرحية مرحية   
 موسيقى حيوانات  عاطفية موضوعية   
 ضوضاء هدوء  ضاحكة وقورة   
 ازدحام سري      
 جو حفلة رقص      
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  مراكز األمن يف الشوارع:ثانياً

  :توزيع مراكز أعضاء فريق احلماية )١
ل  بوضع ثالثة أو أربعة عناصر يف ك       ،جيب توزيع عناصر األمن عرب الشارع الذي يعربه الشخصية        

 ومراقبـة   ، تقاطع الشـوارع   دمنعطف، ومقدار اخلطر املنتظر هو الذي حيدد عدد العناصر، وعن         
 .الشوارع إذا أقفلت إشارة املرور

  :اتصاالت مركز األمن )٢
، وذلـك   جيداًجيب أن يواصل عناصر األمن االتصال باملركز الرئيسي ليستطيعوا تنفيذ مهماهتم            

 .األيدي املختلفةباستعمال الالسلكي واهلاتف وإشارات 
  :واجبات األفراد )٣

يف الشارع يواجـه    . إن واجبات أفراد فريق احلماية يف الشارع تشابه واجباهتم يف املراكز األخرى           
عنصر األمن حاالت خمتلفة تؤثر على سالمة الشخصية مثل مهووسني وغريهم، جيب االتصـال              

ذ القرارات بالعمل نفسه، كذلك     ان اخت  على عنصر األم   وأحياناًباملركز الرئيسي ألخذ التوجيهات،     
 .جيب إبعاد مجيع املشبوهني والذين يشكلون خطراً على الشخصية

 

  الطرق الريفية:ثالثاً

 .إن القوانني الرئيسة يف احلماية تطبق على الطرق الريفية مثلما تطبق يف املدينة
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  السطوح واملباين الفارغة:رابعاً

 لذلك جيب اختيار أعلى سطح كموقع لعنصـر         ،وجود القاتل وهي األماكن املنتظرة ل   : السطوح )١
املراقبة وجيب أن حيمل السلكي لالتصال ويلبس مالبس وقائية، كذلك جيب أن يكون هناك من               

 .جيداًينوب عنه يف فترات قصرية، وجيب أن حيمل منظاراً كي يراقب املنطقة 
 يف  جـداً ى عنصر األمن أن يكون حـذراً         وعل ، ميكن اختيار املباين الفارغة كمراكز مراقبة      أحياناً )٢

 .مراكز كهذه بالنسبة لعدم وجود إضاءة يف هذه املباين

 

 ة املطاعم العامةمحاي: خامساً

 : ميكن اختاذ الترتيبات التاليةممكناًهذا إن مل يكن 
 .اختيار طاولة جتلس عليها الشخصية حماطة بطاوالت جيلس عليها أفراد فريق احلماية )١
 . قرب خمرج الطوارئ حيث توضع محاية من الداخل واخلارجاختيار طاولة )٢
 .إذا أمكن اختيار طاولة جانبية وغري بعيدة كي ال يقطع الشخصية الصالة كلها للوصول إليها )٣
إذا أمكن وضع حاجز أو ما شابه بني طاولة الشخصية والطاوالت العامة مثل الزهور أو حـواجز        )٤

 .إخل... اخلشب
ماية على طاوالت بني طاوالت العموم ليتمكنوا من مراقبـة األفـراد            وضع بعض أفراد فريق احل     )٥

 .املوجودين يف الداخل

 

  احلماية يف نشاط تسلية:سادساً

 :احلماية عند حضور نشاط رياضي )أ 
 .احلصول على مقصورة خاصة للشخصية ومرافقيه )١
 . أصحاب التذاكر يف األماكن اجملاورة ملكان الشخصيةإىلالتعرف  )٢



 

 ٧٠٠                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 .ت اجملاورة ألعضاء فريق احلمايةحفظ املقصورا )٣
 كذلك جيب وضع حراس باللباس ،توزيع عناصر محاية إضافيني حول مكان الشخصية )٤

 .الرمسي
 .جيب أن يصل الشخصية بعد ابتداء املباراة وأن يغادر املكان قبل االنتهاء )٥

 :احلماية أثناء املشاركة يف نشاط تسلية )ب 
 األمنية جراءات أنواع الرياضة جيب اختاذ اإلإذا كانت الشخصية تلعب التنس أو غريه من )١

 .املتبعة يف أية حالة
 أو التزجل، فإن هذا يتطلب ، أو السباحة،يف حالة مشاركة شخصية يف لعب اجلولف )٢

 : التاليةجراءات أمن أكثر، وهنا جيب اتباع اإلإجراءات
 .معرفة املوعد املعني لبدء الشخصية بالرياضة )أ 
 .لتفتيش كل املخارج واملداخ )ب 
 .جل تقدم ومالحقة تنقل الشخصيةني عدد إضايف من عناصر األمن من أجيب تعي )ج 
 . كذلك استعمال منظار،)اتصال(استعمال السلكي  )د 
 ،تعيني مراكز أعضاء فريق احلماية على مدى الطريق اليت سيتبعها الشخصية )ه 

 .كذلك تعيني عنصر يف مكان مرتفع يكشف املوقع كله
 .أخصائيونجيب أن يرافق الوفد أطباء  )و 
 . أي هجومإىلجيب دراسة خطة إنقاذ يف حال تعرض الشخصية  )ز 

 

 ؤمترات الصحفيةامل: سابعاً

 :واقع حتت إشراف فريق احلمايةمجيب التحضري هلذه املؤمترات بالتخطيط الدقيق وجيب أن تعقد يف 
 مكـان   إىلجيب أن يصلوا    : الصحفيون وموظفو الراديو والتلفزيون واملصورون والفنيون وغريهم       )١

 .املؤمتر وحيضروا معداهتم قبل وصول الشخصية



 

 ٧٠١                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

إذا كان هناك حضور عام جيب أن جيلسوا خلف الصحفيني كي يبقى الصحفيون حـاجزاً بـني                  )٢
 .الشخصية والعامة

 .أثناء املؤمترات الصحفية الكبرية، من املستحسن إعطاء بطاقات احلضور والتأكد من هواياهتم )٣
ن هناك مدخل وخمرج واحد، ومن األفضل أن يدخل الشخصية من           جيب محاية املوقع على أن يكو      )٤

 .باب آخر وأن يكون املدخل حمروساً
 .عند دخول فريق الصحافة جيب تفتيش مجيع املعدات اليت حيملوهنا )٥
 .عند اختيار املواقع جيب االشتراك مع املصور الختيار أفضل موقع ألخذ الصور )٦
 .ضل اختيار املنصة غري القابلة لالحتراقإذا كانت حياة الشخصية يف خطر فمن األف )٧
 .من األفضل أن جيلس األفراد املشتركون يف املؤمتر )٨
 .إذا عقد املؤمتر يف اخلارج جيب توفري حواجز حول املوقع )٩
جيب أن يدخل الشخصية وخيرج من باب قريب من املنصة، كذلك جيب أن ال ميشي بالقرب من                  )١٠

 .اجلمهور
 . املؤمتر وأول املغادرينإىلاصلني جيب أن تكون الشخصية آخر الو )١١
عند بدء املؤمتر جيب أن يتكلم أحد املرافقني أوالً كي يتمكن من تأمني اهلدوء واالنتباه مث يـوزع                   )١٢

 .نسخاً من خطاب الشخصية
إذا عقد املؤمتر داخل مبىن فمن األفضل استعمال غرفة راحة وجيلس الشخصية هبا حىت موعد البدء                 )١٣

 .ميعويبقى بعد مغادرة اجل
 .من األفضل تغيري أماكن دخول ومغادرة الشخصية )١٤
 .إذا عقد املؤمتر يف اخلارج جيب جتهيز سيارة إسعاف للحاالت الطارئة )١٥
 . يف حال حماولة الشخصية حتية اجلمهور يف املؤمتردوماًجيب أن يكون فريق احلماية يقظاً  )١٦
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 مة الطعامتأمني سال: ثامناً

 لذا جيب تأمني الطعام من أماكن       ،ن سالمة الطعام وعدم تسممه    ال يوجد طريقة معروفة للتأكد م      )١
 .مشهورة ومعروفة، كذلك جيب أن يكون األفراد الذين يعدون الطعام خملصني وغري مرضى

 .إذا كان الطعام مأدبة أو يف مطعم، يستحسن اختبار الطعام على اجلرسون نفسه )٢
 إذا كـان يف حالـة   ،عام اليت ال يأكلـها   أجنبياً جيب معرفة أنواع الط     شخصاًإذا كان الشخصية     )٣

 . أو ألنه شخصية دينية،رجيم
 بالذهاب يف نزهة من أجل تربيد الطعام حىت         حضر مقدماً أجيب االنتباه أن ال يفسد الطعام إذا ما          )٤

 .موعد استعماله
 .يف زجاجات مفتوحة)  كان نوعهاأياً(جيب تقدمي كافة املشروبات  )٥

 

 استعمال العربات: تاسعاً

 أقسام من أجل تسهيل املراقبة وتوفري       إىليف العمليات الكبرية ميكن تقسيم املدينة       : ات املناطق عرب )١
 مخسة أو ستة أقسام، ويف كل قسم يوجـد آمـر            إىلسالمة الضيف، كذلك ميكن تقسم الطرق       

) الرئيسية( ويستعمل الالسلكي، وسيارته تعترب سيارة التفتيش املركزية         ،للقسم يتحرك يف منطقته   
 .جيداًويعرفها مجيع املساعدين، وجيب اختيار سائق ماهر يعرف الطريق ومواقع فريق احلماية 

 .جيب تعيني سيارة أو سيارتني ملرافقة سيارة الشخصية حيث يتناوب عناصر أمن املهمات )٢

 

  املواقع املخبأة:عاشراً

أو احتمال مهامجة شخص     توجد مواقع سرية لقوى احلماية، إذا كان هناك معرفة بوجود خطر             أحياناً
للموكب، فإن هذه املراكز السرية تكون عادة غري منظورة توفر للعنصر مراقبة جيدة للموقـع، ويعـني                 
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عناصر آخرون يف املقربة كي تتم تغطية املنطقة بكاملها، وجيب أن حيملوا أجهزة اتصـال جيـدة كـي                   
صر غري مريح مثل مناطق مهجـورة       متكنهم من االتصال يف حال وقوع حادث ما، وإذا كان مكان العن           

 .جيب تأمني من يتناوب معه هذه املهمة

 

  عملية محاية الشخصية يف الطائرة:احلادي عشر

 .وهذه العملية مهمة وجيب التأكد من هوية املشتركني يف عملية احلماية
ائهم جيب أن يعرف أفراد محاية الشخصية األفراد احمليطني هبا، لذا جيب أن يتم التعارف بإعط )أ 

 .بطاقات هوية خاصة
تنظيم طريقة إعطاء اهلويات، ويتم ذلك بواسطة قائد العملية إذ جيب احلفاظ عليها وعدم فقدها  )ب 

 .كي ال يقلدها أحد
 .وأحياناً دائماًإذ جيب أن يتغري شكل اهلوية : التغيري الدائم )ج 
 ).الفريق الدائم(جيب أن حيمل أفراد فريق احلماية دبابيس معينة  )د 
 .جيب إعطاء هويات معينة هلم: ماية املؤقتفريق احل )ه 
 .جيب وضع اهلويات والدبابيس وغريها بشكل واضح يسمح لآلخرين برؤيتها: وضوح التعليمات )و 
 .ميكن حفظها واستعماهلا يف أوقات أخرى مع وضع صورة حلاملها: وسائل دائمة )ز 
 مجيع الذين يعملون إىلجيب حتضريها يف وقت قصري، وهي وسائل مؤقتة للتعرف : وسائل سريعة )ح 

 .هنا ال تستعمل يف حاالت عادية، بل يف حاالت طارئةإ ،حول الشخصية
 :إصدار خطوط قيادة عامة )ط 

 .جيب أن يصدرها آمر العملية جلميع الذين هلم عالقة بالعملية:  األفرادإىلوسائل التعرف  )١
ذا كان  وإ،احلضوربجيب أن حيمل أفراد الصحافة بطاقات تعريف خاصة إذا مسح هلم  )٢

 جيب أن تكون بطاقات كبرية وواضحة تعلق بشريط أو سلسلة ، مع الضيفوماًداحلضور 
 .حول العنق

 .اخل أزراراً معينة حتدد هوياهتم.. جيب أن حيمل اآلخرون مثل اخلدم، طاقم الصيانة )٣
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 ميكن استعمال آالت تأكد من اهلويات، وهي آالت إلكترونية ميكن استعماهلا يف أحياناً )٤
 .عات كبريةاجتما

 :تعريف العربات )ي 
 ومن ،جيب وضع عالمات معينة على السيارات اليت يستعملها أفراد فريق محاية الشخصية )١

 .األفضل وضعها على السطح واجلانبني كي يتمكن اآلخرون من رؤيتها
 .السيارة لذا ميكن استعمال أنواع طالء ميكن غسلها هذه الطريقة قد تفسد طالء: حتذير

ن العالمات على اجلانبني ضرورية، وهكذا ميكن رؤيتها والتعرف إليها من قبل  تكوأحياناً )٢
 .مجيع أفراد العملية

 : مالحظة

 جيـب علـى     ، ومع الشخصية طباخه اخلاص به     ،بالنسبة للطعام يف الطائرة إذا مل تكن الطائرة خاصة        
ية أن حيل هذه املشكلة      وجيب على مرافق الشخص    ،الشخصية أال يتناول أي طعام أو شراب داخل الطائرة        

 ويكون مع املرافق الذي خيدم الشخصية ما حيتاجه من          ،إما قبل ركوب الطائرة أو بعد الرتول من الطائرة        
األفضل عدم  و .ه، يذوقها قبل أن يقدمها للشخصية      أو التأكد أهنا خمتومة كأن حيضرها بنفس       ،املشروبات

 .تناول أي شي يف الطائرة

 

 خصية أثناء الصالة محاية الش:الثاين عشر

 .الشخصية هي اإلمام أو اخلطيب: يف املسجد )أ 
 . تفتيش املكان وبالذات املنربإجراءاتاختاذ  )ب 

 .تكون الشخصية داخل احملراب ال خارجه )١
 .معظم الصف األول أو كله من رجال املرافقة، أو الثقات من مرافقي الشخصية )٢
 .حراسة سطح املسجد )٣
 . كانت موجودةوجود حراسة على الصفة العليا إذا )٤
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 .يقسم املسجد حبسب األعمدة اليت فيه، وعند كل عمود حارس أمين )٥
 .وجود حراس أمنيني يف آخر الصفوف يراقبون املصلني واحلراس الذين عند األعمدة )٦
وجود حراس أمنيني خلف نوافذ فوق السطح يراقبون املصلني واحلراس الذين يف آخر  )٧

 .الصف
 .خلطيبتدخل الشخصية املسجد مث يصعد ا )٨
 .مينع اقتراب أحد من الشخصية )٩
 .الشخصية متر يف وسط املصلني حىت تصل الصف األول )١٠
ينهم أن املسافة ب كما ، وخلف الشخصية،املرافقني يكونون على ميني ويسار الشخصية )١١

 . سم٢٠ إىل ١٥وبني الشخصية من 
 . وخترج من باب من جانب احملراب، الشخصية،أول من يغادر بعد الصالة )١٢
 رجال األمن، عند الدخول وعند جانبييعن هو الذي يق الذي تسلكه الشخصية الطر )١٣

 .اخلروج إذا مل يكون هناك باب جانب احملراب
 .حراسة مجيع املداخل )١٤
إذا مل يكون هناك عدد رجال حراسة كايف ميكن االستعانة باألشخاص الثقات الذين  )١٥

 .حيبون الشخصية
 .لنيبعد خروج الشخصية خبمس دقائق خيرج املص )١٦
يف صالة العيد يفضل خروج الشخصية بعد الصالة وليس بعد اخلطبة إال إذا كانت  )١٧

 .الشخصية هي اخلطيب
 .كل السيارات تكون جاهزة للتحرك بعد انتهاء الصالة مباشرة )١٨
 . والسائق يصلي جبانبها للطوارئ، واحملرك يعمل،تبقى سيارة جاهزة )١٩
 ويطبق عليها ،ص غرفة يف املسجد لذلك ختص؛ يف املسجداًإذا كان الشخصية تقابل أحد )٢٠

 . التفتيش ونظام الدخولإجراءاتكل 
 .الشخصية من ضمن املصلني )ج 

 .الشخصية تكون يف الصف األول )١
 . وبقية الصف الثاين من احلراس،فريق احلماية يكون خلف الشخصية مباشرة )٢
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 .تطبق كل النقاط السابقة فيما لو كانت الشخصية هي اخلطيب أو اإلمام )٣
 ة على الطرقاتالصال )د 

 يكون مع وغالباً يف حراسة املسجد وتفتيشه، جراءاتإذا كان يف املسجد نفس اإل )١
 .الشخصية أفراد محايته وحراسته

 :إذا كانت الصالة يف األرض اخلالية، يراعى التايل )٢
 .أن تكون املنطقة منبسطة على امتداد البحر وليس هناك أي حاجز طبيعي )أ 
من كل )  متر٢٥( بني الدائرة األوىل والشخصية ،روضع احلراس على ثالثة دوائ )ب 

 ). متر١٠٠( وبني الثانية والثالثة ،) متر٧٥(جانب، وبني الدائرة والثانية 
 والقراءة تكون قصار ،الشخصية هي اإلمام وهذا أفضل، وخلفها رجال احلماية )ج 

 .السور
 .لةتوضع سيارتان أمام الشخصية أثناء الصالة كحماية من األخطار احملتم )د 
 .توضع بقية السيارات خلف املصلني مباشرة آخر صف )ه 
 .حراس الدائرة األوىل حيرسون فوق السيارات )و 
 .السيارتان اللتان تقفان يكون احلراس على جوانب السيارة، ومقابل املصلني )ز 
 .إذا كان هناك حاجز طبيعي البد من وجود حراسة فوق احلاجز الطبيعي )ح 
 .اسة على الضفتني من النهرإذا كان هناك هنر البد من وجود حر )ط 
 .يفضل أن يكون املصلني صفاً واحداً أو على األكثر صفني )ي 
 خلف الدائرة ،مينع خول الغرباء للصالة وإن كان والبد يصلون خلف السيارات )ك 

 .األوىل من احلراسة، ويراقبوا مراقبة شديدة

 

 واهللا أعلم ،،
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 جدول المحتويات

 ٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمة 
 ١١------------------------------------------------------------------------------------------------------القواعد األمنية يف اإلسالم   

 ١٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------------األمن واملخابرات 
 ١٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------األمن يف اإلسالم 

 ١٤-----------------------------------------------------------------------------------------------------األمن واملخابرات اليوم 
 ١٦--------------------------------------------------------------------------------------------------أخالقيات األمن يف اإلسالم

 ١٧-----------------------------------------------------------أدلة جواز املخابرات وأعماهلا يف القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي اهللا عنهم   
 ١٧---------------------------------------------------------------------------------------------األدلة من القرآن الكرمي: أوالً
 ٢٠----------------------------------------------------------------------------------------األدلة من السنة النبوية الشريفة  : ثانياً
 ٢٢------------------------------------------------------------------------------------األدلة من آثار الصحابة ومن بعدهم : ثالثاً

 ٢٤---------------------------------------------------------------------------------------------اهتمام اإلسالم باملخابرات واألمن 
 ٢٥-------------------------------------------------------------------------------------الصفات الالزمة لرجل االستخبارات واألمن  

 ٢٩-------------------------------------------------------------------------------أمهية العنصر البشري يف أعمال األمن واالستخبارات 
 ٣٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------عقوبة اجلاسوس املسلم
 ٣١-----------------------------------------------------------------------------------------------------عقوبة اجلاسوس الذمي 

 ٣٣----------------------------------------------------------------------------------------------------عقوبة اجلاسوس املستأمن
 ٣٥-----------------------------------------------------------------------------------------------------عقوبة اجلاسوس احلريب

 ٣٥----------------------------------------------------------------------------------------------------------حكمه: أوالً
 ٣٥-----------------------------------------------------------------------------------------------األدلة على جواز قتله: ثانياً

 ٣٦----------------------------------------------------------حكم استعمال رجل االستخبارات العسكرية للكذب يف احلرب مع األعداء 
 ٣٨---------------------------------------------------------------------------------------حكم استسالم رجل االستخبارات للعدو  

 ٤٠--------------------------------------------------------------------------------------خبارات لنفسه قصداً  حكم قتل رجل االست
 ٤٠--------------------------------------------------------------------------------------------------حكم قتل النفس قصداً  

 ٤٠------------------------------------------------------------------------------------------------------الدليل من القرآن 
 ٤٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------ل من السنةالدلي 

 ٤١--------------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف جهاز األمن
 ٤٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف االستخبارات 
 ٤٢------------------------------------------------------------------------------------------------------ات؟ ما هي االستخبار

 ٤٣-----------------------------------------------------------------------------------------------------القواعد األساسية لألمن  
 ٤٤----------------------------------------------------------------------------------------------------العوامل اليت هتدد األسرار   

 ٤٥---------------------------------------------------------------------------------------------------املؤثرة على األمنالعوامل  
 ٤٥-----------------------------------------------------------------------------------------------------سالح رجل املخابرات

 ٤٦--------------------------------------------------------------------------------------مىت يستعمل رجل األمن املخابرات سالحه
 ٤٧-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------أقسام األمن 

 ٤٧---------------------------------------------------------------------------------------------)األمن الوقائي (املخابرات الوقائية 



 

 ٧٠٨                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ٤٨------------------------------------------------------------------------------------------------------------خمابرات األمن 
 ٤٨--------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهماهتا 

 ٤٩-------------------------------------------------------------------------------------------------مكافحة التخريب واإلرهاب   
 ٥٠------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة التآمر والتمرد   
 ٥١-------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة النشاط اهلدام  
 ٥٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------مكافحة اجلاسوسية

 ٥٣-----------------------------------------------------------------------------------مهمة مكتب مكافحة التجسس العسكري   
 ٥٤-----------------------------------------------------------------------------------------أعمال منظمات مكافحة التجسس 

 ٥٥--------------------------------------------------------------------------------------مكافحة التجسس داخل مصنع أسلحة 
 ٥٦-----------------------------------------------------------------------------------------املعلومات اليت يسعى العدو ملعرفتها  

 ٥٧-----------------------------------------------------------------------------------------------وسائل مكافحة اجلاسوسية
 ٥٩----------------------------------------------------------------------------------------منهج اإلسالم يف مقاومة اجلاسوسية

 ٦١----------------------------------------------------------------------------------------------------------------االعتقال
 ٦٢--------------------------------------------------------------------------------------------------أساليب نزع املعلومات

 ٦٤--------------------------------------------------------------------------------------------األجهزة املستخدمة يف التحقيق  
 ٦٥--------------------------------------------------------------------------------------------وسائل كشف الكذب البدائية  

 ٦٧--------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة نزع املعلومات
 ٦٨-------------------------------------------------------------------------------------------كيفية اعتقال اجلاسوس ومعاملته

 ٦٩--------------------------------------------------------------------------------------------ل متهمة بالتجسسكيفية اعتقا
 ٧٥-----------------------------------------------------------------------------------املعلومات اليت يسعى اجلاسوس للحصول عليها 

 ٧٥-----------------------------------------------------------------------------------------------------املعلومات السياسية
 ٧٦----------------------------------------------------------------------------------------------------املعلومات العسكرية
 ٧٧---------------------------------------------------------------------------------------------------املعلومات االقتصادية 
 ٧٨----------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل تصدير املعلومات

 ٧٩---------------------------------------------------------------------------------------االحتماالت اليت يواجهها العميل يف عمله   
 ٧٩------------------------------------------------------------------------------------)املستجوب(صفات مكافح اجلاسوسية احملقق 

 ٧٩---------------------------------------------------------------------------------------------الذاكرة القوية  : الصفة األوىل 
 ٨٠--------------------------------------------------------------------------------------الصرب والشغب بالتفصيل   : الصفة الثانية 
 ٨٠----------------------------------------------------------------------------------------------معرفة اللغات: الصفة الثالثة 
 ٨٠------------------------------------------------------------------------------------------علم النفس العملي : الصفة الرابعة 
 ٨٠------------------------------------------------------------------------------------------------الشجاعة : الصفة اخلامسة
 ٨١-------------------------------------------------------------------------------------معرفة مفصلة باجلغرافيا: الصفة السادسة 
 ٨١--------------------------------------------------------------------------------------املعرفة بالقانون الدويل  : الصفة السابعة 
 ٨١-------------------------------------------------------------------------------------------الرباعة يف التمثيل : الصفة الثامنة 

 ٨٢------------------------------------------------------------------------------------------- االستنتاجموهبة: الصفة التاسعة 
 ٨٢-------------------------------------------------------------------------------------وسائل االستجواب وأساليب نزع املعلومات

 ٨٣---------------------------------------------------------------------------------------------------------طرق االستجواب
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 ٨٥------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات االستجواب األول
 ٨٦---------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات حول مقاومة التجسس 
 ٨٧-------------------------------------------------------------------------------------------جماالت مقاومة اجلاسوسية األساسية

 ٨٧----------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال األول
 ٨٧-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال الثاين 

 ٨٨----------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال الثالث 
 ٨٨-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال الرابع 
 ٨٨---------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال اخلامس
 ٨٩---------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال السادس

 ٨٩---------------------------------------------------------------------------------ة اليت توجه العمليات ضدها  األهداف الرئيسي 
 ٩١----------------------------------------------------------------------------------------الفرق بني اجلاسوس ومكافح اجلاسوسية

 ٩١----------------------------------------------------------------------------------------------------أساليب مقاومة التجسس 
 ٩٤--------------------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات اإلجيابيـة  

 ٩٥------------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس واجلواسيس 
 ٩٦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع التجسس 

 ٩٦--------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس السياسي  ) ١
 ٩٦-------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس العسكري  ) ٢
 ٩٦-------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس االقتصادي  ) ٣
 ٩٧---------------------------------------------------------------------------------------)السيكولوجي(التجسس النفسي   ) ٤

 ٩٨----------------------------------------------------------------------------------------------تصنيف التجسس حسب جماالته 
 ٩٨-----------------------------------------------------------------------------------------------التجسس اإلستراتيجي  ) ١
 ٩٨--------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس التكتيكي ) ٢
 ٩٨----------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس املضاد ) ٣

 ٩٨----------------------------------------------------------------------------------------------------مراحل العملية التجسسية 
 ٩٩--------------------------------------------------------------------------------------------------من أجهزة التجسس الدولية 

 ٩٩---------------------------------------------------------------------------------------األجهزة املستخدمة يف عمليات التجسس  
 ١٠٢-----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات املضادة للتجسس

 ١٠٢-----------------------------------------------------------------------------------------التجسس باستخدام األقمار الصناعية    
 ١٠٢---------------------------------------------------------------------------------------------األقمار الصناعية األمريكية   

 ١٠٣----------------------------------------------------------------------------------------------لروسية األقمار الصناعية ا  
 ١٠٣--------------------------------------------------------------------------------)الدبلوماسي  (التجسس عرب السفارات والبعثات   

 ١٠٤-------------------------------------------------------------------------------------------------------التجسس البحري  
 ١٠٥--------------------------------------------------------------------------------------العمليات اخلاصة يف إطار احلرب السرية 

 ١٠٧------------------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات العسكرية  
 ١٠٧------------------------------------------------------------------------------------أهداف واهتمامات االستخبارات العسكرية  

 ١١٠----------------------------------------------------------------------------------------------أنواع االستخبارات العسكرية  
 ١١٠------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات االستراتيجية ) ١
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 ١١٠---------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات التكتيكية  ) ٢
 ١١١----------------------------------------------------------------------------------------------تنظيم االستخبارات يف امليدان  

 ١١١-------------------------------------------------------------------------------------------------------مصادر املعلومات
 ١١٣---------------------------------------------------------------------------- ووحدات االستخبارات وواجباهتا  تنظيم هيئات ركن

 ١١٤-------------------------------------------------------------------------------------------واجبات مراقبة ميدان املعركة 
 ١١٤-----------------------------------------------------------------------------------الواجبات النووية واجلرثومية والكيماوية   

 ١١٥----------------------------------------------------------------------------------------------أقسام االستخبارات العسكرية   
 ١١٥--------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات اهلجومية  : أوالً

 ١١٥-------------------------------------------------------------------------------------------أقسام االستخبارات اهلجومية   
 ١١٨--------------------------------------------------------------------------------------------االستخبارات الدفاعية  : ثانياً

 ١٢٠--------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املعلومات العسكرية
 ١٢٠------------------------------------------------------------------------------------------------ومات العدو  مصادر معل

 ١٢٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات الوقائية 
 ١٢٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املواد

 ١٢٢------------------------------------------------------------------------------------------------------طبيعة التخريب 
 ١٢٤-----------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل التخريب 
 ١٢٤----------------------------------------------------------------------------------------------------أهداف التخريب 

 ١٢٥--------------------------------------------------------------------------------------------مسؤولية محاية املواد احلربية 
 ١٢٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------الطرق الوقائية 

 ١٢٧-------------------------------------------------------------------------------------------------حتليل املعلومات العسكرية
 ١٢٧----------------------------------------------------------------------------------------------ريةاملعلومات العسك: أوالً
 ١٢٨----------------------------------------------------------)االجتماعية، التارخيية، االقتصادية، نظام احلكم: (املعلومات العامة: ثانياً
 ١٢٨----------------------------------------------------------------------------------------------املعلومات السياسية : ثالثاً

 ١٢٩-----------------------------------------------------------------------------------------كيفية إنتاج املعلومات العسكرية
 ١٣٨-------------------------------------------------------------------------------------------نصائح إىل رجل األمن واالستخبارات 

 ١٣٩----------------------------------------------------------------------------------------------- التخريب ضرورات جلاسوس
 ١٤٢----------------------------------------------------------------------------------نصائح إىل الضابط الذي يقوم بتشغيل العمالء   

 ١٤٤--------------------------------------------------------------------------------------)أعمال رجال األمن واالستخبارات (السواتر  
 ١٤٤----------------------------------------------------------------------------------------------------------شروط الساتر
 ١٤٥----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع السواتر 

 ١٤٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------مراحل بناء الساتر
 ١٤٦--------------------------------------------------------------------------------------------------------احتياجات الساتر

 ١٤٦-----------------------------------------------------------------------------------------مالحظات حول الساتر وما يتعلق به
 ١٤٩--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------املعاينة

 ١٤٩----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرسم 
 ١٤٩---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوصف 

 ١٥٠------------------------------------------------------------------------------------------------------------خطة املعاينة
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 ١٥١-------------------------------------------------------------------------------------------مكاٍن من اخلارجمعاينة : ثانياً
 ١٥١-------------------------------------------------------------------------------------------معاينة مكان من الداخل: ثالثاً

 ١٥٢----------------------------------------------------------------------------------------)مرفقات التقرير(ترتيب تقرير املعاينة 
 ١٥٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------أهداف املعاينة

 ١٥٣-------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات املعاينة
 ١٥٤------------------------------------------------------------------------------------------------منوذج عملي ملعاينة معسكر

 ١٥٤---------------------------------------------------------------------------------------------------مكان املعاينة: أوالً
 ١٥٤---------------------------------------------------------------------------------------------------القائم باملعاينة: ثانياً
 ١٥٤------------------------------------------------------------------------السواتر اليت استخدمت يف املعاينة ومدى جناحها    : ثالثاً
 ١٥٤----------------------------------------------------------------------------------------------------مادة املعاينة: رابعاً
 ١٥٤-------------------------------------------------------------------------------------------------معاينة املنطقة: خامساً
 ١٥٥----------------------------------------------------------------------------------------ة املكان من اخلارجمعاين: سادساً
 ١٥٦-----------------------------------------------------------------------------------------معاينة املكان من الداخل: سابعاً

 ١٥٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------األماكن امليتة
 ١٥٧-------------------------------------------------------------------------------------------------األخطاء اليت ارتكبت 

 ١٥٨----------------------------------------------------------------------------------تقرير املعاينة منوذج عملي ملعاينة بيت داخل مدينة
 ١٦٠--------------------------------------------------------------افة املهاجرين واألنصار بيان الطرق واملنافذ املؤدية إىل مض: الفصل األول 

 ١٦١------------------------------------------------------------------------------------------) الشرح والعرض(مادة املعاينة 
 ١٦٦---------------------------------------------------------------------------------------------الشرح والوصف  : الفصل الثاين 

 ١٩٤--------------------------------------------------------------------------------وطرق اغتياهلا) أ، ب(األهداف  : الفصل الثالث 
 ١٩٤-----------------------------------------------------------------------------------------------------)أ(اهلدف : أوالً

 ١٩٩-----------------------------------------------------------------------ام هبا يف املضافةاألعمال التخريبية املمكن القي  : الفصل الرابع 
 ٢٠٠-----------------------------------------------------------------------------------------اإلغارة على املضافة : الفصل اخلامس

 ٢٠١-----------------------------------------------------------------------------------------------------أساليب اإلغارة 
 ٢٠١---------------------------------------------------------------------------------------اجملموعات اليت تنفذ عملية اإلغارة  

 ٢٠١---------------------------------------------------------------------------------اإلغارة على مضافة األنصار خطة مقترحة
 ٢٥٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------التخريب 

 ٢٥٩----------------------------------------------------------------------------------------------------------صور التخريب  
 ٢٦١----------------------------------------------------------------------------------------------------------خطة التخريب

 ٢٦٣--------------------------------------------------------------------------------------------------تنظيم منظمات التخريب 
 ٢٦٤-------------------------------------------------------------------------------------------التنظيم واملعرفة اخلارجية والتوجيه 

 ٢٦٥------------------------------------------------------------------------------------------------------أمهية اختيار األفراد
 ٢٦٧---------------------------------------------------------------------------------------------------------صفات املخرب

 ٢٦٨----------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمن األفراد
 ٢٦٨----------------------------------------------------------------------------------------------------------------أهدافه

 ٢٦٩-------------------------------------------------------------------------------------وسائل احلصول على املعلومات من األفراد
 ٢٦٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------إجراءات أمن األفراد
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 ٢٧٢------------------------------------------------------------------------- اإلرشادات وتشمل املُجِند واجملَند   -تعليمات أمن األفراد 
 ٢٧٤---------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املنشآت

 ٢٧٤--------------------------------------------------------------------------------------------------األخطار اليت هتدد املنشأة 
 ٢٧٥------------------------------------------------------------------------------------------------------ترتيبات أمن املنشأة

 ٢٧٨----------------------------------------------------------------------------------------------يةتصنيف املنشأة حسب األمه
 ٢٧٨----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات األمنية على املنشأة

 ٢٧٨-------------------------------------------------------------------------------------------------نظام احلراسات: أوالً
 ٢٨١-------------------------------------------------------------------------------------------------------األسوار : ياًثان
 ٢٨١----------------------------------------------------------------------------------------------------نظام اإلنارة: ثالثاً
 ٢٨٣-------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمن التجمعات

 ٢٨٦----------------------------------------------------------------------------------------------األمين يف املعسكر عمل اجلهاز 
 ٢٨٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل اجلهاز األمين 

 ٢٨٧--------------------------------------------------------------------------------------------------------الرئيس: أوالً
 ٢٨٨----------------------------------------------------------------------------------------------------------نائبه: ثانياً

 ٢٨٨---------------------------------------------------------------------------------------------------عمل أفراد اجلهاز األمين 
 ٢٨٨------------------------------------------------------------------------------------------------عمل الـُمَسِجل : أوالً
 ٢٩١-----------------------------------------------------------------------------------------------عمل املرشد الديين : ثانياً
 ٢٩١----------------------------------------------------------------------------------------------------عمل املؤذن: ثالثاً
 ٢٩٢-----------------------------------------------------------------------------------عمل املدرس التربوي يف املعسكر  : رابعاً
 ٢٩٣----------------------------------------------------------------------------------------------عمل أمني املكتبة: خامساً
 ٢٩٤---------------------------------------------------------------------------------عمل مسؤول التموين واملشتريات : سادساً
 ٢٩٤--------------------------------------------------------------------------------------------عمل رئيس الطباخني: سابعاً
 ٢٩٥-------------------------------------------------------------------------------------------عمل املدرب العسكري : ثامناً
 ٢٩٦---------------------------------------------------------------------------------------------عمل جهاز احلراسة: تاسعاً
 ٢٩٧---------------------------------------------------------------------------------------)األمري(ر عمل قائد املعسك: عاشراً

 ٢٩٨-----------------------------------------------------------------------------------أمن املعسكرات املغلقة حمدودة العدة واألفراد  
 ٣٠٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املعلومات

 ٣٠٠--------------------------------------------------------------------------------------------------------عناصر املعلومات
 ٣٠٠----------------------------------------------------------------------------------------------------- أو املعلومةاخلرب

 ٣٠٠------------------------------------------------------------------------------------------------------------السرعة
 ٣٠١----------------------------------------------------------------------------------------------------------رار  االستم
 ٣٠١-------------------------------------------------------------------------------------------------------------املعلومات

 ٣٠٤---------------------------------------------------------------------------------------------------------حتليل املعلومات
 ٣٠٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع احملللني

 ٣٠٦-------------------------------------------------------------------------------------------حفظ املعلومات وتنظيم األرشيف
 ٣٠٨----------------------------------------------------------------األجهزة والتقنيات احلديثة املستخدمة يف حفظ وحتليل املعلومات 

 ٣٠٩-----------------------------------------------------------------------األجهزة والتقنيات املستخدمة يف حتليل املعلومات: ثانياً
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 ٣١٠---------------------------------------------------------------------------------------------------طرق تسرب املعلومات
 ٣١٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------فروع أمن املعلومات

 ٣١١--------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املكاتبات: أوالً
 ٣١١---------------------------------------------------------------------------------------------------أمن املكاتب: ثانياً

 ٣١١------------------------------------------------------------------------------------------اتاإلجراءات املتخذة حلفظ املعلوم
 ٣١١-----------------------------------------------------------------------------------------------إجراءات التصنيف: أوالً

 ٣١٥--------------------------------------------------------------------------------------------------ثانياً إجراءات النسخ
 ٣١٦------------------------------------------------------------------------------اءات محاية املراحل اليت متر هبا الوثيقة إجر: ثالثاً
 ٣٢٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الِسـريـة 

 ٣٢٣-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------السر 
 ٣٢٣------------------------------------------------------------------------------------------------------يف ومقدمةتعر

 ٣٢٤-----------------------------------------------------------------------------------------واجبات القيادات إزاء مسألة السرية 
 ٣٢٤----------------------------------------------------------------------------------------واجبات الفرد إزاء مسألة السرية 

 ٣٢٦---------------------------------------------------------------------------------------------------------املاسونية واملخابرات
 ٣٣١-----------------------------------------------------------------------------------------------------------أمـن االتصاالت 

 ٣٣١---------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف أمن االتصاالت
 ٣٣١-------------------------------------------------------------------------------------------------------شروط االتصاالت

 ٣٣٢----------------------------------------------------------------------------------------------املقابالت واالتصاالت السرية 
 ٣٣٢---------------------------------------------------------------------------------------التنظيم اهليكلي لالتصاالت السرية  

 ٣٣٣--------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع االتصاالت 
 ٣٣٣----------------------------------------------------------------------------------------------------االتصال الداخلي 

 ٣٣٥---------------------------------------------------------------------------------------------------احتياطات األمن السري 
 ٣٣٥----------------------------------------------------------------------------------------------------مهمة االتصال السري  

 ٣٣٦---------------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل االتصال
 ٣٣٦-------------------------------------------------------------------------------------------وسائل االتصال السري : أوالً
 ٣٤٠----------------------------------------------------------------------------------------وسائل االتصال غري املباشر: ثانياً

 ٣٤٤-------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات حول االتصال
 ٣٤٧---------------------------------------------------------------------------------------------------------أدوات االتصال

 ٣٤٧-------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل اليدوية : أوالً
 ٣٤٩-------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل الربيدية : ثانياً
 ٣٥١------------------------------------------------------------------------------------------------)الراديو(اإلذاعة : ثالثاً
 ٣٥١--------------------------------------------------------------------------------------------------احلمام الزاجل : رابعاً
 ٣٥١----------------------------------------------------------------------------------------------------الربقيات : خامساً
 ٣٥١----------------------------------------------------------------------------------------------األقمار الصناعية  : سادساً
 ٣٥٢----------------------------------------------------------. الطلقات اخلطاطة، طلقات التنوير، اإلشارات الضوئية، السياموز : سابعاً
 ٣٥٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------اهلاتف: ثامناً
 ٣٥٥----------------------------------------------------------------------------------------------------الالسلكي: تاسعاً
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 ٣٥٧------------------------------------------------------------------------------------------------------البعثات: عاشراً
 ٣٥٧-----------------------------------------------------------------------------------------------املؤمترات: احلادي عشر

 ٣٥٨-----------------------------------------------------------------------------------------------) السمعي والبصري   (التنصت 
 ٣٥٨------------------------------------------------------------------------------------------------التنصت السمعي  : أوالً
 ٣٦١------------------------------------------------------------------------------------------------التنصت البصري  : ثانياً

 ٣٦٣-------------------------------------------------------------------------------------------------------أجهزة احلماية واإلنذار 
 ٣٦٣---------------------------------------------------------------------------------------------------احلاجز اإللكتروين: أوالً
 ٣٦٥---------------------------------------------------------------------------------------------أجهزة اإلنذار املغناطيسية : ثانياً

 ٣٦٦----------------------------------------------------------------------------التنصت املعاكس والبقاء حياً والسلك املتقاطع املباشر  
 ٣٦٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------تدفق تردد الراديو

 ٣٦٧----------------------------------------------------------------------------------------------------------دابري املضادة الت
 ٣٦٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------------املستقبل

 ٣٧٠--------------------------------------------------------------------------------------زرع أدوات استراق السمع ونزعها 
 ٣٧١-------------------------------------------------------------------------------------------------------روفوناتامليك

 ٣٧٣-------------------------------------------------------------------------------------------أشكال أدوات استراق السمع  
 ٣٧٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التنظيم 

 ٣٧٩----------------------------------------------------------------------------------التنظيم واستراتيجية اجلهاد الوحدة بني عملية 
 ٣٨١---------------------------------------------------------------------------------------------نقاط الضعف يف حركة جهادية

 ٣٨٢----------------------------------------------------------------------------------------------------------أشكال التنظيم
 ٣٨٢-------------------------------------------------------------------------------------------التنظيم بشكل حبات املسبحة

 ٣٨٤------------------------------------------------------------------------------------التنظيم بشكل خاليا ثالثية األشخاص
 ٣٨٦------------------------------------------------------------------------------ عسكرية مدنية–التنظيم بشكل فرق سياسية 

 ٣٩٧--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اللقاء
 ٣٩٧----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع اللقاءات

 ٣٩٧---------------------------------------------------------------------------------------اللقاءات بني عناصر الفريق الواحد 
 ٣٩٨-----------------------------------------------------------------------------------------------------اللقاء بني الفرق

 ٣٩٨-------------------------------------------------------------------------------------------------اللقاءات مع املؤازرين  
 ٣٩٩----------------------------------------------------------------نيد أو العناصر املستجدة  اللقاء مع العناصر الذين هم يف طور التج   

 ٤٠٠--------------------------------------------------------------------------------------------------------اللقاء الثابت 
 ٤٠١-----------------------------------------------------------------------------------------------------قواعد عامة يف اللقاء 

 ٤٠١---------------------------------------------------------------------------------------------نقاط أمنية عن اللقاء: أوالً
 ٤٠٢----------------------------------------------------------------------------------------------------مكان اللقاء: ثانياً
 ٤٠٣----------------------------------------------------------------------------------------------أساليب تنفيذ اللقاء: ثالثاً
 ٤٠٣----------------------------------------------------------------------------------------------------وقت اللقاء : رابعاً
 ٤٠٣----------------------------------------------------------------------------كيف جيب أن نسلك أثناء تنفيذ اللقاء ؟: خامساً
 ٤٠٤---------------------------------------------------------------------اء تنفيذ اللقاء ؟ما هي األعمال اليت تعزز أمننا أثن : سادساً
 ٤٠٧----------------------------------------------------------------------------------------اللقاءات املشبوهة والعادية : سابعاً
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 ٤٠٨---------------------------------------------------------------------------------------التستر ومواعيد اللقاء املزيفة : ثامناً
 ٤١٠--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البيت 

 ٤١٠--------------------------------------------------------------------------------------------------------بيت الفريق: أوالً
 ٤١٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------بيت العنصر : ثانياً
 ٤١٨--------------------------------------------------------------------------------------------------------بيت املؤازر : ثالثاً
 ٤٢٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوثائق 

 ٤٢٠---------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي الوثيقة ؟
 ٤٢٠---------------------------------------------------------------------------------------------املبادئ العامة فيما خيص الوثيقة  

 ٤٢١--------------------------------------------------------------------------------------)مع األفراد غري املنتظمني(تبادل الوثائق 
 ٤٢٢------------------------------------------------------------------------------------------------------------محل الوثائق

 ٤٢٣------------------------------------------------------------------------------------------------------احملافظة على الوثيقة
 ٤٢٤------------------------------------------------------------------------------------------------------------املبادئ التنظيمية

 ٤٢٤-----------------------------------------------------------------------------------------------------مبادئ العمل السري  
 ٤٢٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------------العائلة

 ٤٢٧---------------------------------------------------------------------------------------------------األصدقاء والزمالء  
 ٤٣٠------------------------------------------------------------------------------------------------------عناصر السلطة

 ٤٣١------------------------------------------------------------------------------------أمن التنظيم للجهاد والعمل املسلح واألمين 
 ٤٣٢------------------------------------------------------------------------------------------------------مراحل التنظيم

 ٤٣٦--------------------------------------------------------------------------------------------نصائح إىل مسؤول أمن اجلماعة
 ٤٣٧-------------------------------------------------------------اهليئات واملهن اليت جيب على رجل أمن اجلماعة أن يعمل من خالهلا 

 ٤٤٠-----------------------------------------------------------------------عمل مسؤول أمن اجلماعة يف املشتبه فيه داخل اجلماعة
 ٤٤١------------------------------------------------------------------------------------تسليح اجملاهد يف التنظيم العسكري واألمين    

 ٤٤٢---------------------------------------------------------------------الشكل التنظيمي جلهاز أمن اجلماعة املسلحة التابع للجهاز اجلهادي   
 ٤٤٢---------------------------------------------------------------------------------الصفات الواجب توفرها يف األخ املختار لألمن   

 ٤٤٤------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم مجع املعلومات 
 ٤٤٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل قسم احلماية 

 ٤٤٦-----------------------------------------------------------------------------------------------------عمل قسم املعلومات 
 ٤٥١-----------------------------------------------------------------------------------------)قسم الوثائق (عمل اجلهاز التنفيذي   

 ٤٥٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل قسم التجنيد  
 ٤٥٣--------------------------------------------------------------------------------------------عمل جهاز االغتياالت واخلطف 

 ٤٥٤------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التحري 
 ٤٥٤----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع التحري 

 ٤٥٤-------------------------------------------------------------------------------------------------------الغاية من التحري 
 ٤٥٥-------------------------------------------------------------------------------------------------أشكال وأساليب التحري 

 ٤٥٥------------------------------------------------------------------------------------------------------التحري عن األفراد 
 ٤٥٦-----------------------------------------------------------------------------------------------------التحري عن املنشآت 

 ٤٥٧------------------------------------------------------------------------------------------تعليمات التحري عن املنشآت 
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 ٤٥٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------تقرير التحري 
 ٤٥٨-------------------------------------------------------------------------------------------التحري عن منشآت عسكرية 

 ٤٥٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التجنيد 
 ٤٦٠------------------------------------------------------------------------------------------------املرشحون القابلون للتجنيد 

 ٤٦٠----------------------------------------------------------------------------------------------------------دوافع اجملندين  
 ٤٦١-----------------------------------------------------------------------------------------------صفات يفضل توافرها باجملند 

 ٤٦١---------------------------------------------------------------------------------------------------------تدريب اجملندين  
 ٤٦٢-----------------------------------------------------------------------------------------------احتياطات يف معاملة اجملندين

 ٤٦٢-----------------------------------------------------------------------------------------------------------أمهية التجنيد
 ٤٦٢-----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع التجنيد 

 ٤٦٣--------------------------------------------------------------------------------------------------------خطوات التجنيد 
 ٤٦٤----------------------------------------------------------------------------------------------------طرق جتنيد اجلواسيس

 ٤٦٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------اختيار اجلاسوس
 ٤٦٧--------------------------------------------------------------------------------------------------------تدريب اجلاسوس 

 ٤٧٠--------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات يف التعامل مع العميل  
 ٤٧١------------------------------------------------------------------------)من أجل التجنيد(معلومات عن ماليني الروس واألجانب  

 ٤٧٦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التشغيل 
 ٤٧٦-------------------------------------------------------------------------------املواصفات اليت تترتب على القائم بعملية التشغيل  

 ٤٧٧--------------------------------------------------------------------------------------ة التشغيل مناسبات الختبار اجملند يف عملي
 ٤٧٧------------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل اختبار اجملند 

 ٤٧٨--------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاكل التشغيل 
 ٤٧٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------ميل إهناء خدمة الع

 ٤٧٩---------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات حول تشغيل العمالء
 ٤٨٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------------التفتيش السري  

 ٤٨٢------------------------------------------------------------------------------------------------يش السري مستلزمات التفت
 ٤٨٣-----------------------------------------------------------------------------------------------------------طاقم التفتيش 

 ٤٨٣--------------------------------------------------------------------------------------------------تعليمات التفتيش السري 
 ٤٨٤------------------------------------------------------------------------------------------ التفتيش السري )كشف(اختبارات 

 ٤٨٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------املراقبة
 ٤٨٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------اهلدف من املراقبة

 ٤٨٦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع املراقبة
 ٤٨٦------------------------------------------------------------------------------------------------------املراقبة الراجلة: أوالً

 ٤٨٧------------------------------------------------------------------------------------------------التخطيط لعملية املراقبة 
 ٤٨٩-------------------------------------------------------------------------------------------تبعة يف عملية املراقبةالتقنية امل

 ٤٨٩------------------------------------------------------------------------------------)املرحلية(طرق كشف املراقبة الراجلة 
 ٤٩٠----------------------------------------------------------------------------------------أساسية للمراقبة) احتياطات(تعليمات 

 ٤٩١--------------------------------------------------------------------------------------)السيارات  (املراقبة املتحركة اآللية : ثانياً
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 ٤٩١--------------------------------------------------------------------------------------------املراقبة بواسطة سيارة واحدة
 ٤٩٢------------------------------------------------------------------------------------------------سيارتنياملراقبة بواسطة 

 ٤٩٢------------------------------------------------------------------------------------------طرق اختبارات كشف املراقبة
 ٤٩٣------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات عامة حول املراقبة ككل

 ٤٩٣-----------------------------------------------------------------------------------------------التملص من املطاردة يف املدن
 ٤٩٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------عموميات

 ٤٩٤--------------------------------------------------------------------------------------------مراحل متلص اجملاهد الراجل
 ٤٩٧------------------------------------------------------------------------------------------------------التمويه واالخفاء السري  

 ٤٩٧----------------------------------------------------------------------------------------------------شروط التمويه الناجح 
 ٤٩٧-----------------------------------------------------------------------------------------------------------كيفية التمويه 
 ٤٩٨------------------------------------------------------------------------------------------------------------متويه األفراد 

 ٤٩٩---------------------------------------------------------------------------------------------------------االخفاء السري 
 ٥٠٠---------------------------------------------------------------------------------الشروط الواجب توفرها يف املخبئ السري   

 ٥٠٠----------------------------------------------------------------------------------------------أساليب هتريب املعلومات
 ٥٠١-------------------------------------------------------------------------------------------------------الرقابة الربيدية  

 ٥٠٢---------------------------------------------------------------------------------------------------طرق فتح الرسائل
 ٥٠٢----------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل املشبوهة

 ٥٠٤----------------------------------------------------------------------------------------------------------------االغتياالت 
 ٥٠٤-----------------------------------------------------------------------------------------------حكم االغتياالت يف اإلسالم 

 ٥٠٧---------------------------------------------------------------------------------------------مواصفات عناصر فريق االغتيال 
 ٥٠٧----------------------------------------------------------------------------------------------------تدريب عناصر الفريق  
 ٥٠٨---------------------------------------------------------------------------------------------------أفضل حاالت االغتيال

 ٥٠٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------احلافز إىل االغتيال
 ٥١٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف االغتياالت

 ٥١١--------------------------------------------------------------------------------------------------خصائص عملية االغتيال
 ٥١١---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مراحلها

 ٥١١-------------------------------------------------------------------------------------------------------خطة االغتيال
 ٥١٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------عملية التنفيذ 

 ٥١٢---------------------------------------------------------------------------------------------------------ل االغتيالوسائ
 ٥١٤------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمليات اخلطف
 ٥١٤----------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع اخلطف

 ٥١٥----------------------------------------------------------------------------------------------------أمنيات عملية االغتيال
 ٥١٧------------------------------------------------------------------------------------------------------------أجزاء املهمة

 ٥٢١----------------------------------------------------------------------------------)الرميوت كنترول(جهاز التفجري عن بعد السلكياً  
 ٥٢١---------------------------------------------------------------------------------------------------------املواد املستخدمة 

 ٥٢٣---------------------------------------------------------------------------التحضريات األمنية اليت تسبق عملية التفجري واليت تليها    
 ٥٢٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------طريقة التفجري 
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 ٥٢٨-----------------------------------------------------------------------------------------------حرب الرسائل والرسائل امللغومة
 ٥٢٨-------------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل البيولوجية 
 ٥٢٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل الكيماوية 
 ٥٢٩---------------------------------------------------------------------------------------------------------الرسائل امللغومة

 ٥٣٠-------------------------------------------------------------------------------------------الرسالة امللغومة املزودة مبشعل
 ٥٣٣-----------------------------------------------------------------------------------------------الرسالة امللغومة الضوئية 

 ٥٣٣--------------------------------------------------------------------------------التدابري الواجب إتباعها إزاء الرسائل امللغومة   
 ٥٣٤-------------------------------------------------------------------------------------------------------------احلرب النفسية

 ٥٣٥-------------------------------------------------------------------------------------------------ة عرب التاريخ احلرب النفسي
 ٥٣٦----------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف احلرب النفسية

 ٥٣٧---------------------------------------------------------------------------------أمهية وخطورة احلرب النفسية يف عصرنا الراهن
 ٥٣٨-------------------------------------------------------------------------------------------ميزات احلرب النفسية يف اإلسالم

 ٥٤٠-------------------------------------------------------------------------------------مشاهد ومواقف قرآنية يف احلرب النفسية  
 ٥٤١-----------------------------------------------------------------لنيب صلى اهللا عليه وسلم  وسائل احلرب النفسية من لقاء قريش ضد ا

 ٥٤٨----------------------------------------------------------------------طريقة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حربه النفسية ضد أعداءه 
 ٥٥٢-----------------------------------------------------------------------------------------وسائل احلرب النفسية عند املسلمني

 ٥٥٦------------------------------------------------------------------------------------------------------مهام احلرب النفسية 
 ٥٥٦---------------------------------------------------------------------------------------------طرق الوقاية من احلرب النفسية

 ٥٦١---------------------------------------------------------------------------------------------رب النفسيةكيفية إزالة آثار احل
 ٥٦٢--------------------------------------------------------------------------------------------دور املخابرات يف احلرب النفسية 

 ٥٦٢--------------------------------------------------------------------------------------------حتليل الدعاية : املهمة األوىل
 ٥٦٧--------------------------------------------------------------------------------------------مجع املعلومات: املهمة الثانية
 ٥٦٨------------------------------------------------------------------------مسؤولية إجراءات األمن باحلرب النفسية : املهمة الثالثة

 ٥٧٠------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة التخريب 
 ٥٧٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة التآمر والتمرد   

 ٥٧٣-----------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة النشاط اهلدام  
 ٥٧٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------األمن الداخلي 

 ٥٧٤--------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومة التجسس 
 ٥٧٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الدعاية 

 ٥٧٦----------------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل الدعاية
 ٥٧٧-----------------------------------------------------------------------------------------------استخدام الرسائل يف الدعاية  

 ٥٧٨---------------------------------------------------------------------------------------------------حسن استخدام الدعاية  
 ٥٧٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------------خطة الدعاية

 ٥٨٠--------------------------------------------------------------------------------------------------الفنون النفسية يف الدعاية   
 ٥٨١--------------------------------------------------------------------------------------------------أساليب الدعاية النازيـة 

 ٥٨٤---------------------------------------------------------------------------------------------------------أنواع الدعايـة 
 ٥٨٧------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلشاعة



 

 ٧١٩                     األمن واالستخبارات: الجزء األول                موسوعة الجهاد

 

 ٥٨٨---------------------------------------------------------------------------------------------------------أركان اإلشاعة
 ٥٨٨--------------------------------------------------------------------------------------------------دوافعها وأسباب ترديدها
 ٥٩٠---------------------------------------------------------------------------------------------------التفسري النفسي لإلشاعة   

 ٥٩٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------تصنيف اإلشاعات
 ٥٩٠----------------------------------------------------------------------------------------------------حسب موضوعها 

 ٥٩٠------------------------------------------------------------------------------------------------حسب بواعث دوافعها  
 ٥٩١-----------------------------------------------------------------------------------------------------حسب انتشارها 
 ٥٩٢----------------------------------------------------------------------------------------------------طرق عرض الشائعات

 ٥٩٢----------------------------------------------------------------------------------------مقاصد استخدام الشائعات يف احلرب   
 ٥٩٤------------------------------------------------------------------------------------------------------الشائعات والشغب   

 ٥٩٤----------------------------------------------------------------------------------------------------الشائعات والرأي العام  
 ٥٩٥----------------------------------------------------------------------------------------------------------حتليل اإلشاعة

 ٥٩٦--------------------------------------------------------------------------------------------------------مقومات اإلشاعة
 ٦٠٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------------غسيل الدماغ 

 ٦٠٣----------------------------------------------------------------------------------األساليب الفنية املتبعة يف عملية غسيل الدماغ   
 ٦٠٥-----------------------------------------------------------------------------------------------------------عمقه وتأثريه

 ٦٠٥---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاومته
 ٦٠٦--------------------------------------------------------------------------------------------سيكولوجية عملية غسيل الدماغ 

 ٦٠٧------------------------------------------------------------------------------------------------مصطلحات احلرب النفسية 
 ٦٠٨---------------------------------------------------------------------------------------------------------احلرب السياسية

 ٦٠٩---------------------------------------------------------------------------------------------------مصطلح احلرب الباردة
 ٦١١-------------------------------------------------------------------------------------مصطلح احلرب الدماغية أو غسيل الدماغ 

 ٦١١--------------------------------------------------------------------------------------------------مصطلح حرب املعنويات
 ٦١٣--------------------------------------------------------------------------------------------------مصطلح حرب اإلرادات

 ٦١٣--------------------------------------------------------------------------------------اجلبهات اليت تعمل عليها احلرب النفسية 
 ٦١٤----------------------------------------------------------------------------------------------------أهداف احلرب النفسية

 ٦١٦----------------------------------------------------------------------------------------------اآلثار اجلانبية للحرب النفسية 
 ٦١٨----------------------------------------------------------------------------------------------------وسائل احلرب النفسية
 ٦٢٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------أقسام احلرب النفسية 

 ٦٢٠------------------------------------------------------------------------------------------------عوامل جناح احلرب النفسية 
 ٦٢١---------------------------------------------------------------------------------)جماالت التوصيل (أدوات تنفيذ احلرب النفسية 

 ٦٢٤---------------------------------------------------------------------------------------..حىت ال نفقد عزَّاماً آخراً .. محاية املسئول 
 ٦٢٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------دورة احلماية واملراقبة 
 ٦٢٥---------------------------------------------------------------------------------------------------------أهداف احلماية
 ٦٢٥----------------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف احلماية

 ٦٢٥----------------------------------------------------------------------------------------------عناصر عملية احلماية الرئيسية
 ٦٢٦----------------------------------------------------------------------------------------------------متطلبات أفراد احلماية
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 ٦٢٧---------------------------------------------------------------------------------------------------مواصفات أفراد احلماية 
 ٦٢٧------------------------------------------------------------------------------------القوانني الرئيسية يف عملية احلماية واملرافقة  

 ٦٣٤----------------------------------------------------------------------------------------------تعرضاً للخطر احلاالت األكثر 
 ٦٣٦-------------------------------------------------------------------------------------محاية األماكن اليت تتواجد فيها الشخصية    

 ٦٣٦----------------------------------------------------------------------------------------دراسة املكان دراسة حتليلية: أوالً
 ٦٣٧----------------------------------------------------------------------------------------التعرف إىل األخطار احملتملة: ثانياً
 ٦٣٧-----------------------------------------------------------------------------------وجود فريق احلماية باللباس الرمسي: ثالثاً
 ٦٣٨------------------------------------------------------------------------فراد إىل مكان وجود الشخصية  ضبط دخول األ: رابعاً
 ٦٣٨------------------------------------------------------------------------------------------تعليمات فريق احلماية: خامساً
 ٦٤١------------------------------------------------------------------------------------------التدريب على التفتيش : سادساً
 ٦٤١------------------------------------------------------------------------------------------------أدوات التفتيش: سابعاً

 ٦٤٢-----------------------------------------------------------------------------------------------------أهداف التفتيش
 ٦٤٢----------------------------------------------------------------------------------------------------داخل املباين: أوالً
 ٦٩٨------------------------------------------------------------------------------------------مراكز األمن يف الشوارع  : ثانياً
 ٦٩٨---------------------------------------------------------------------------------------------------الطرق الريفية: ثالثاً
 ٦٩٩------------------------------------------------------------------------------------------السطوح واملباين الفارغة   : رابعاً
 ٦٩٩--------------------------------------------------------------------------------------------محاية املطاعم العامة : خامساً
 ٦٩٩-----------------------------------------------------------------------------------------احلماية يف نشاط تسلية: سادساً
 ٧٠٠----------------------------------------------------------------------------------------------رات الصحفيةاملؤمت: سابعاً
 ٧٠٢----------------------------------------------------------------------------------------------تأمني سالمة الطعام: ثامناً
 ٧٠٢----------------------------------------------------------------------------------------------استعمال العربات : تاسعاً
 ٧٠٢-------------------------------------------------------------------------------------------------املواقع املخبأة : عاشراً

 ٧٠٣-----------------------------------------------------------------------------عملية محاية الشخصية يف الطائرة: احلادي عشر
 ٧٠٤----------------------------------------------------------------------------------محاية الشخصية أثناء الصالة: الثاين عشر

 
  بحمد اللهاجلزء األول  مت

 مع حتيات إخوانكم
 أنصار اجلهاد

 وهم من دعائكمفال تنس


