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  دورةً ونبدأ يف هذا العـدد بـإذن اهللا        ،" سيف ينصر   و"  يف العدد السابق دورة املسدسات يف زاوية         - حبمد اهللا    -بدأنا  
والذي ال تِقلُّ أمهيته عن أمهية السالح للمقاتل ، ولذلك فسوف نقوم يف " جديدة ويف فن جديد أال وهو فن الطبوغرافيا ، 

  " .  من أبواب هذا العلم املهم للمجاهد يف سبيل اهللا هذه الزاوية بدراسة شيٍء
عبد ايد بن حممد املنيع حفظه اهللا ، نرجوا اهللا أن يبارك يف علمه وعمره وجهاده ، وأن           : ويقدم هذه الدورة األخ ااهد      

إىل رفعة األمة وعزا ، ونيـل  ينفع ذه الدورة عموم ااهدين يف سبيل اهللا عز وجل ، الراغبني يف معرفة الطريق املوصل            
  . رضوان اهللا عز وجل 

 
 
  

 

 
  

  
  فساد الفروع نتيجة لفساد األصول

  أبو حممد املقدسي :بقلم الشيخ 
  

  

    
  

  التخطيط للعمليات اخلاصة
   سيف العدل:بقلم القائد 

  

  
  من عذب القول 

  لغة السيوف
  

  

    
  

  أبطال اإلسالم يف هذا الزمان
  أشرف الشنتيلي. .أبو بكر عقيدة 

  



 ٣ 

  
 

  ٍوعندئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا
  

  أما بعد؛.. احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
مجيع بقاع األرض وهللا احلمد ،      فقد أسعد ظهور الشيخ أمين الظواهري مؤخراً قلوب املؤمنني ، وأغاظ حزب الصليب وأعوانه يف                

يف الثالثة األشهر األخرية جيد ويشاً كبرياً ومغالطاٍت واضحة حول متكـن            األمريكية والباكستانية   فإن املتتبع ليوميات التصاريح     
نية ، فجـاء هـذا   القوات الباكستانية املرتدة من حماصرة الشيخ أمين الظواهري يف إقليم وزيرستان على احلدود الباكستانية األفغا           

 -الشريط بفضل اهللا داحضاً لتلك املزاعم الباطلة ، ومؤكداً على حقيقة مهمة ؛ وهي أن طليعة جيش اإلسالم تنظـيم القاعـدة                 
فإنه هو املنتصر حاليـاً يف   -برغم كل التهويش وبرغم كل الكذب واجلدل الذي مارسه األمريكيون منذ بداية احلملة الصليبية               و

  !!. ال على صفحات النيويورك تاميز والواشنطن بوست كما هي انتصارات بوش األمحق رض الواقعالداخل وعلى أ
والزلنا مجيعاً نتذكر كلمات الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا حينما عير احللفاء يف احلملة الصليبية بأم قد وجهوا للصدق طعنات 

ن الشيخ أمين يف خطابه هذا كذب ادعاءام بالسيطرة على أفغانستان والعراق قد بي متتابعة كلٌ من موقعه حىت تركوه صريعاً ، وها
  " . إن استمروا نزفوا حىت املوت وإن انسحبوا خسروا كل شيء " ، وبين حراجة موقفهم هناك بقوله 

نية يف األرض ، أما الـدمهاء  وهذا األمر إمنا يتلمس مالحمه ويعرف إماراته من كان له خربة ودراية بتاريخ احلروب وسنن اهللا الكو   
           م وحدهم من يصدمون كثرياً إذا عادت بيارق اإلسالم حتكم األرض من    الذين يعشقون النشرات الكاذبة ، والتقارير الزائفة ، فإ

  . جديد 
فتوحـة أمـام   جنوبيها أصبحا سـاحة م شرقي أفغانستان و" وقد بني الشيخ أمين يف بيانه حالة املعارك واجلو السائد هناك بقوله             

ااهدين بينما األمريكيون حمصورون يف وسط مدا ويرفضون اخلروج ملواجهتهم رغم استفزاز ااهدين هلم بالقصف والرمـي                 
  " . وقطع الطرقات حوهلم، وإن األمريكيني يدافعون عن أنفسهم بالقصف اجلوي الذي يضيع أموال أمريكا يف إثارة الغبار 

 على أمهية الدور الذي لعبه اخلائن برويز مشرف عميالً لألمريكان ، وبني أنه لوال مثل هذه اخليانات اليت                   كما نبه الشيخ يف بيانه    
  . سيتم عالج أصحاا بإذن اهللا عالجاً ناجحاً لكانت أفغانستان قد حتررت منذ زمن 

هاهي الدولـة   : ١اإلسالم عقب الضربة الصليبية     وهنا رسالة إىل كل املخذلني الكَذَبة الذين ملئوا الدنيا صراخاً وبكاًء على دولة              
بدأت تعود بإذن اهللا ، ولكن بشكل أقوى هذه املرة ، وهاهو االبتالء قد بدأ يثمر ، ومل يستغرق ذلك عشرات السنني بل بإذن اهللا 

يم ، فـأين ذهـب      وحوله وقوته لن يتجاوز بضع سنوات ، وعندئٍذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الـرح                  
 من غزو للعراق ؟ أرأيتم كيـف أن          هل رد عن املسلمني ماحدث بعد ذلك       استجداؤكم للغرب ، وتذللكم له وتعايشكم معه ،       

السيف هو لغة التخاطب الوحيدة مع أعداء اهللا أهل الصليب ؟ نسأل اهللا أن ينصر اإلسالم واملسلمني ، وأن خيذل النفاق واملنافقني 
 . وعلى آله وصحبه وسلم ى اهللا على نبينا وحبيبنا وقائدنا حممد بن عبد اهللا واملشركني ، وصل

                                                
  اليت مل يهاجروا إليها أصالًو ١



 ٤ 

  
  
  

  فساد الفروع نتيجة حتمية لفساد األصول                                  
  

  بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار            أسس بنيانه على تقوى من       أفمن  :يقول اهللا تبارك وتعاىل     

   .  فاار به يف نار جهنم واهللا ال يهدي القوم الظاملني
يـصدر  .. نسمع هنا وهناك يف كل مناسبة فتاوى وآراء وأفكار ومواقف عملية شاذة مسجة ال أصل هلا يف دين اإلسالم                    

ىل الدين أو اجلهاد ، والبعض اآلخر يصدر عن أناس ال عالقة هلم بالدين              كثري منها عن منتسبني للعلم الشرعي أو الدعوة إ        
من قريب أو بعيد ولكنهم مع ذلك يدسون أنوفهم للحديث يف أمور خطرية عظيمة ال أقول ال يفقهوا بل ال يفقهـون                      

ذكر رسول اهللا صلى اهللا     الذين  ) وهو الرجل التافه    (  مما هو أهون منها وأسهل ؛ولذا يصدق فيهم وصف الرويبضة            اًكثري
  ..عليه وسلم أم سيتصدرون ألخطر املسائل يف آخر الزمان

  ..وأهم أسباب ذلك وأعظمها ؛ فساد األصول
 مبـا  ففساد اعتقاد كثري من األفراد واجلماعات يف أبواب اإلميان وما يقابله من الكفر ؛ أمثر عندهم وعند مقلدم فـساداً             

كموا بإسالمهم من أئمة الكفر وتوليهم ونصرم بل ومشاركتهم يف كفريام وباطلهم            يتفرع عن ذلك من مواالة من ح      
  .باطل عندهم باطال لفساد أصوهلم حني مل يعد ال

  

ومن مث فال تعجب إن رأيت من أصحاب اللحى الطويلة واألثواب القصرية من هم من أجناد الطواغيـت وعـساكرهم                    
  ..شك سبب لفساد هذه الفروع وأوتادهم وجواسيسهم ففساد األصول دون 

تسبني للجهاد يقفون يف بعض األوقات والظروف يف شق العلمانيني أو يف عدوة امللحدين نتعجب إن رأيت كثريا من امل وال
رمني جيمع بينهم التراب الوطين       وصفواجلنسيات املبتدعة ؛ بدعاوى احملافظة على الوحدة الوطنيـة أو املـصلحة            !!  ا

  ..ففساد أصوهلم دون شك سبب لفساد هذه الفروع !! بدعوى قتال ودحر العدو املشترك الوطنية أو 
 من الدعاة يشاركون الطواغيت يف أخص خصائص كفرهم العصري أعين سلطة التشريع املطلقة وال تعجب إن رأيت كثرياً

سالم لدعاة هذا الكفر البواح لباس اإل     ابل ويلبس أولئك    .. اليت متارس وفقا لنصوص الدساتري األرضية والقوانني الوضعية         
  . بالشورى وحكم اهللا لصقونه زوراًوي

  

  ..سسوها على تقوى من اهللا ورضوان ؤومل ي .. وما ذلك إال ألم قد أسسوا أصوهلم على شفا جرف هاٍر
  ..ففساد أصول أولئك املنتسبني إىل الدعوة هو سبب احنرافام هذه 

ـ هم ا نتسبني إىل العلم ممن يقتدي م الناس ويشار إليهم بالبنان ويقلد          وال تعجب إن رأيت كثريا من امل       واص والعـوام   خل
يعطون أئمة الكفر وصناديد الشرك صفقة أيديهم ومثرة أفئدم فيبايعوم أئمة للمسلمني ويتولوم ويظاهروم على كل                

ون العدو احملارب وليا ألمر املسلمني وارم القاتل ويصير.. من عاداهم ولو كانوا من خواص املوحدين وخالصة ااهدين 



 ٥ 

خوارج من كالب النار ، بل        ، ويف املقابل يصري عندهم ااهدون املوحدون بغاة أو         املفسد حريصا على مصاحل املسلمني    
  !! ..مفسدين يف األرض حماربني هللا ولرسوله 

  

  ..ن جادة احلق والصواب ففساد األصول نتيجة حتمية لفساد هذه الفروع واحنرافها ع
ولذلك جيب السعي أوال ودائما يف تصحيح األصول ، وتأسيس البنيان على تقوى من اهللا ورضوان ؛ وقد تعلمنا من نبينا                     

  ..صلوات اهللا وسالمه عليه البداءة باألهم فاألهم 
فهكـذا  ..  وهدم التنديد شيء     لإبطا التوحيد وعراه الوثقى والتحذير من الشرك والسعي يف          إىلفليس قبل وفوق الدعوة     

 كافة بقاع األرض ، وبه كان يستفتح رسائله         إىلكان صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس ، وبه كان يوصي رسله ومبعوثيه              
  .. ملوك األرض إىلوكتبه 

دون أن  نقاش حول فساد بعض الفروع       اجلماعات الضالة يف خالف أو     وعليه فال ينبغي أن خنوض مع الفرق املنحرفة أو        
نربطه باألصول ؛ وحنن نعلم أن هذا الفساد متفرع عن فساد أصوهلم يف فهم أبواب الشرك والتوحيد وعـراه الـوثقى أو        

  .ر واإلميان أو غريها من األصول أبواب الكف
  

لـى  بل ال نبدأ معهم إال يف أصوهلم املنحرفة عن أصول أهل السنة ؛ فإن هم صححوا أصوهلم وأخلصوها هللا وأسسوها ع                    
  ..تقوى من اهللا ورضوان ؛ ساغ وسهل احلديث معهم يف تلك الفروع وكان يف ذلك مظنة تقوميها وتصحيحها 

أما إن أصروا على أصوهلم املنحرفة وأسسهم وقواعدهم املتداعية ؛ فال التقاء معهم وال أمل يف تقومي أخطائهم أو تصحيح                    
  . وا من القواعد ولو بعد حني ؛ فيخر عليهم السقف من فوقهم وال بد أن يأت اهللا بنيام الذي بن.. احنرافام 

                        ار به يف نار جهـنمف هار فارأفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا ج
   .  واهللا ال يهدي القوم الظاملني
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   دورة املسدسات                                                  
  

 )١(: مسدس مكروف 
  

  .ملم ١٨×٩: العيار  •
 . كلغ ٠,٧١: الوزن  •
 . ملم ١٦١: الطول  •
 . ملم ٩٧: طول السبطانة  •
 .ث /  م٣٢٨: سرعة الطلقة  •
 . م ٥٠: املدى القاتل  •
 .م ١٠٠:اية الطلقة  •
 . طلقات ٨: سعة املخزن  •
 . خطوط من اليمني ٤: احللزنة  •
 ) .دفع الغاز ( بلوباك : احلركة امليكانيكية  •

  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 طلقة   ٢٠ جراب املسدس حىت يصري أمخصا له ، وأيضا  يرمي آيل وفردي و يأخذ أنه يتحول إىل رشيش وذلك بتركيبهناك مسدس جديد يأخذ طلقة مكروف امسه سخستكني ومن مميزاته  )١(

 .  



 ٧ 

  أجزاء مسدس مكروف

                                    
                    

  
  الفك والتركيب

  .ة  حتت خمزن الذخريإىلام وانزل مباشرة بإصبع اإل) الشاجور(  قيد املخزن  اخللفإىلادفع  )١
  

                                                         
  . أسفل واقي الزناد وحركه قليال ميينا ومشاال ليثبت إىلانزل  )٢

                 

                                            



 ٨ 

  
     ) .  األقسامجمموعة ( موعة املتحركة  اخللف اإىلاسحب  )٣

                      

                                     
                             

  . األمام بقوة نابض اإلرجاع إىل فوق مباشرة بعد سحبها لتندفع إىل ةارفع اموعة املتحرك )٤
               

                                       
  .    افصل نابض اإلرجاع عن السبطانة ) ٥

  
    :هناك أنواع حديثة من  املسدسات مثل 

  .مم ١١ عيارA١ ١٩١١ _M مسدس-
  .مم١١ عيارM١٦S مسدس -
  .مم١١ عيارCOLT مسدس كولت -
 .مم ٩عيار HKP٧ مسدس -



 ٩ 

  )١(" مم١١ عيارM٣A١S مسدس -
   :املسدس اآليل له مميزات منها

   .)٢( كثرة الطلقات-١
   . يء  امللل سرعة التذخري وذلك بإخراج الشاجور الفارغ وإدخا-٢

 قساماألترجع جمموعة  قد ال  :، وكمثال على ذلك      املستمرة   األقسامومن عيوبه أن له عدة أعطال ، وذلك بسبب حركة جمموعة            
 يضعف نابض املخزن فال يـدفع  وأحياناً.خيرج الظرف الفارغ بسبب تعطل الظفر أو ضعفه       ال  بسبب ضعف النابض، وقد    جيداً

  . أعلى وغري ذلك من األعطال إىلالطلقات 
  احلركة امليكانيكية 

أو )  بلوباك (   من نوع دفع الغاز    هناك نوعان من احلركة امليكانيكية للمسدس اآليل فإما أن يكون املسدس ذا حركة ميكانيكية               
ففي حالة وجود نوع آخر من احلركات امليكانيكية فاعلم أن أصلها ومبـدؤها هـذين               ) . ريكويل  ( من نوع ارتداد السبطانة     

  .النوعني 
  )  بلوباك (   دفع الغاز -١

  ) .يف هذه احلالة السبطانة ثابتة ( لكل فعل رد فعل : املبدأ  •
  . م ١٨٩٣ر مان ليتشار يف سنة هيكوبورتشا: صممه  •

 غري ملتصقة بالسبطانة حيث يوجد هناك فراغ بينهما ألن الطلقة يوجد أكثر مـن    األقسامقبلها فإن جمموعة     يف حلظة االنفجار أو   
 الوراء نتيجة إىل األقسامثلثيها داخل السبطانة ونتيجة الن السبطانة يف هذا املسدس ثابتة فإن الطلقة عند انفجارها تقوم بعملية دفع 

مع السبطانة حيث أن هناك فراغا كما أسلفنا ذكره فإن العملية تتواصل على             ) مقفلة  ( ملتصقة   األقساملردة الفعل وألن جمموعة     
  .)٢)١( )(هذا النسق

بض ضعيف فلن  والنا مثال كبرياًاألقسام وقوة النابض ، إذا كان وزن األقسامجيب أال تنسى أن هناك قضية نسبية بني وزن جمموعة 
  . السبطانة عن جمراها ج خروإىليستطيع هذا األخري إرجاعها والعكس ميكن أن يؤدي 

   ٢٢ماكاروف ، ولتريب يب، ف ز : أمثلة من هذا النوع 
  )   ريكويل ( ارتداد السبطانة -٢

  ) .هنا السبطانة غري ثابتة ( ارتداد السبطانة : املبدأ  •
  .م١٨٩٩يف املسدسات هو براوينغ سنة ذي استخدم هذا املبدأ  م ولكن ال١٨٨٢ماكسيم سنة : صممه  •

 األقسام الوراء تقفل جمموعة إىل األقسام بسبب ردة الفعل القوية املنبعثة من السبطانة وعند االندفاع موعة        األقسامتعود جمموعة   
االرتداد يقوم بدفع جمموعـة      ولكن فعل    مع السبطانة لربهة كافية الندفاع املقذوف خارج السبطانة وبعد ذلك تقف السبطانة ،            

                                                
 .من مذكرة سيف العدل )١(
 . طلقة ١٤ طلقة ويوجد نوع آخر يأخذ ١٦ ملم يأخذ ٩مثال املسدس البلجيكي ذو عيار  )٢(
 .سيأيت شرح مفصل هلا  )٢(
   



 ١٠ 

 السبطانة مث إىل األقسام بأخذ طلقة من جديد وتدفعها  ة الوراء فيخرج الظرف الفارغ خارج السالح ، مث تقوم جمموع          إىل األقسام
  .)١(تقفل مع السبطانة من جديد 

   والسبطانة مع بعض ؟األقسامملاذا تتحرك جمموعة : سؤال 
 أو جيعل األقساموالسبطانة ثابتة فإن الضغط القوي املتولد من البارود ميكن أن يكسر ) دفع الغاز ( ميم مثل لو كان التص: اجلواب 

بطريقة ) ارتداد السبطانة   ( كلية ولذا جعل تصميم      األقسامهذه األخرية تصعد ألعلى ولذا وجب ختفيف هذا الضغط قبل رجوع            
دة كافية خلروج املقذوف عندها يقل ضغط الغاز القوي وخيف وتقفـل عنـدها            ترجع مع السبطانة يف آن واحد مل       األقسامجتعل  

 يف األقسام بعد وقوف السبطانة استمرت هنأوحدها بقوة الضغط املتبقي وهنا تظهر لنا قوة الغار إذ األقسام السبطانة وترجع بعدها 
  .الرجوع بالكمية املتبقية من هذا الغاز 

   براوينغ – ١٩١١ كولت م –توالتوكاريف : أمثلة هذا النوع 
  : مالحظة 

  .هذان التصميمان جيري عليهما صنع كل املسدسان اآللية عامليا  •
 ) .سرعة قليلة ( للمسدسات ذات البارود الضعيف :  دفع الغاز   •
  ) . سرعة كبرية ( للمسدسات القوية أي ذات البارود القوي : ارتداد السبطانة  •

  ) :  بلوباك ( لغاز احلركة امليكانيكية ملبدأ دفع ا
  :تتكون من ثالث مراحل 

  :  اخللف وينتج عن ذلك إىل األقسامتبدأ بسحب جمموعة : ألوىل ااملرحلة 
  .   رجوع املطرقة -١
  .  انقباض النابض-٢

  : وتبدأ بتمدد النابض لألمام وينتج عن ذلك : املرحلة الثانية 
  . م  األماإىل اإلبرة وجمموعة األقسام تقدم جمموعة -١
دخاهلا حجرة إو- اإلبرة بواسطة اجلزء السفلي من جمموعة    - من الشاجور    )٢( تقوم بدفع الطلقة     اإلبرة أثناء تقدم جمموعة     -٢

  . االنفجار 

                                          
 الكبسولة فتخرج نفثتان حراريتان     اإلبرة ، فتطرق    اإلبرةاملطرقة فتضرب   تبدأ بالضغط على الزناد وينتج عنه حترر        : املرحلة الثالثة   

  :  كما يف الشكل التايل من الكبسولة تقومان بإشعال البارود األسود
                                                

 .ن شاء اهللا مفصل بالصور إسيأيت هلا شرح  )١(
وهو التجويف الذي يف :  الكعب -٣. سود وخيرج خارج السالح بعد انطالق املقذوف وهو الذي فيه البارود األ: لفارغ  الظرف ا-٢. وهو رأس الطلقة :  املقذوف -١: الطلقة تتكون من  )٢(

 . ويكون داخل الطلقة : سود  البارود األ-٥. جرة بنسبة قليلة اليت يف مؤخرة الطلقة وا مادة متفوهي الدائرة الصغرية :  الكبسولة -٤. آخر الطلقة وميسك به الظفر 
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 األقـسام  اهلدف وترجع جمموعـة      إىللق املقذوف عرب السبطانة      عال ، فينط   طفينتج عن ذلك انفجار ودرجة حرارة عالية وضغ       

 اخللف وسبب رجوها هو الضغط العايل الناتج عن االنفجار وان لكل فعل ردة فعل ، وأثناء رجوع جمموعـة               إىل اإلبرةوجمموعة  
هة اليسرى فيخرج الظرف  تصطدم باللسان الطارد من اجل- اليت تكون ممسكة بالظرف الفارغ مع الكعب بواسطة الظفر -اإلبرة 

   : التايل الفارغ من اجلهة اليمىن خارج السالح كما يف الشكل 

                                            
 حجرة إىل ، تلقم  أعلى بواسطة نابض املخزنإىلوتتكرر العملية مرة أخرى الطلقة الثانية يف املخزن ، واليت تكون حينئذ قد دفعت 

  .  لإلطالق مرة أخرى  ويصبح املسدس جاهزاًاإلبرةبواسطة جمموعة  االنفجار

                                                    
  ) :ريكويل ( احلركة امليكانيكية ملبدأ ارتداد السبطانة 
  : حل تتكون احلركة امليكانيكية من ثالث مرا

  :  اخللف وينتج عن ذلك أمور إىل األقسامتبدأ بسحب جمموعة : املرحلة األوىل 
  . )١( درجة ٩٠ األمام بزاوية إىل اخللف وذلك بسبب دوران املفصل إىلمليميترات مث ترجع ٣ أسفل مبقدار إىلترتل السبطانة  -١
  .  رجوع املطرقة للخلف -٢
  : ايل التانقباض النابض ، كما يف الشكل  -٣

                                                
 سيأيت توضيح الدوران بالصورة  )١(
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  : تبدأ بتمدد النابض وينتج عن ذلك أمور : املرحلة الثانية 

   : اإلبرة كما يف الشكل التايل  وجمموعة األقسام تقدم جمموعة -١
                             

                                             
 )٢( األمام ، فترتلق الطلقة على املوجهإىل - بواسطة اجلزء السفلي - )١( تقوم بدفع الطلقة من الشاجوراإلبرة أثناء تقدم جمموعة -٢

  : التايل وتدخل حجرة االنفجار ، كما يف الشكل 
 

    
  
  

  املوجه   
  

  )ة توضح املوجه الذي ترتلق عليه الطلقة صور( 
  
  
  

                                                
 . هو املخزن : الشاجور  )١(
 . هو الذي ترتلق عليه الطلقة حىت تدخل حجرة االنفجار ، وهو مصمم من جسم السبطانة :املوجه  )٢(
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  . بواسطة الظفر املاسك هلا قبل دخوهلا احلجرة اإلبرة تثبت الطلقة بواسطة جمموعة -٣
  

  
  . درجة ٩٠ السبطانة يسبب دوران املفصل للخلف بزاوية اإلبرةاصطدام جمموعة  -٤

 
عناق السبطانة يف التجويفـات     أقرار  ت، وينتج عن االرتفاع اس     فوق بقدر ثالث مليميترات      إىلوينتج عن ذلك ارتفاع السبطانة      

  . على الطلقة  ، وتتم بذلك عملية اإلغالقاألقسام كما يف الشكل التايلاملوجودة على جمموعة 

                
  
  

 فتطرق الكبسولة فتخرج نفثتان حراريتان تشعالن البارود اإلبرة  على الزناد فتتحرر املطرقة وتضربطتبدأ بالضغ: املرحلة الثالثة 
   :التايلفينتج انفجار ودرجة حرارة عالية وضغط عال، انظر الشكل 

  
                                

  
  
  

 جمموعة اإلبرة

التجويفات املوجودة على       
 جمموعة األقسام

 أعناق السبطانة
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 جعل هذا -اهلدف  إىلملدة كافية النطالق املقذوف  ) التايلانظر الشكل (  ومعها السبطانة يف آن واحد األقسامفترجع جمموعة 
   . - األقساملكي خيفف الضغط القوي ولو كانت السبطانة ثابتة فقد تنكسر جمموعة ) ارتداد السبطانة ( التصميم 

  
(  درجة ٩٠ األمام بزاوية إىل اخللف وذلك بسبب دوران املفصل إىل أسفل مبقدار ثالث مليميترات وترجع إىلمث ترتل السبطانة 

  ) التايل الشكل 

                  
  ) أسفل وانفصال األعناق عن التجويفات إىلصورة تبني دوران املفصل لألمام ونزول السبطانة ( 

 عند ذلك خيف األقسام أسفل فتنفصل أعناق السبطانة عن التجويفات املوجودة على جمموعة إىلوينتج عن الدوران نزول السبطانة 
 فتستمر يف الرجوع بسبب قوة الضغط املتبقية ، وأثناء الرجوع يصطدم الظرف الفارغ األقسامسبطانة أما جمموعة الضغط وتقف ال

 ، وتعود احلركـة     ١٠ باللسان الطارد من اجلهة اليسرى فيخرج الظرف من اجلهة اليمىن خارج السالح كما يف الشكل رقم                  )١(
  .امليكانيكية من جديد 

                       
                                                

 .موعة االبرة ممسكة بكعب الظرف الفارغ بواسطة الظفر تكون جم )١(
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                                                       املقدمـــــــة
  

  : بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد
ولذلك فسوف نقوم يف هذه الزاوية      ،  اتل  فإن من العلوم العسكرية املهمة علم الطبوغرافيا ؛ وال تِقلُّ أمهيته عن أمهية السالح للمق              

مع العلم أنه بعد ثورة االتصاالت فقد خرجت بعض التقنيـات           ، بدراسة شيٍء من أبواب هذا العلم املهم للمجاهد يف سبيل اهللا            
ثرية واملهمـة   الذي حيدد اإلحداثيات واالجتاهات وغريها من األمور الك        GPSاملهمة اليت ختدم كثرياً يف هذا العلم املهم كنظام          

وبعد االستعانة بعدٍد من الكتب واملذكرات العسكرية قمت بترتيب أبواب هذا العلم وتنسيق فصوله وتقدميها لإلخوة                ،  للمجاهد  
ااهدين ، وليس يل من هذا العمل سوى اجلمع و الترتيب وزيادة ما حيتاج إىل زيادة وشرح بعض األمور الغامضة ، وقبل البدء يف 

 .مقدمة بسيطة عن هذا العلم نذكر فيها تعريفه وأمهيته وأقسامه ذلك نأخذ 
 هو علم يبحث يف توضيح ورسم اهليئات الطبيعية والصناعية ملساحة من األرض على قطعة من الورق : الطبوغرافيا  علمتعريف* 

وية والسري بالبوصلة ليالً أو اراً ودراسة املالحة الصحرا ، بواسطة رموز واصطالحات ثابتة ومقياس رسم معني) اخلريطة(وتسمى 
  . بواسطة األفراد والعربات 

   :شرح التعريف * 
  .والغابات وغريها ، واألار ، والبحار ، والسهول ، اجلبال : مثل ) اهليئات الطبيعية ( 
  . وغريها مما أحدثه البشر ، واملساجد ، واملصانع ، والبيوت، وسكك احلديد، املدن ، واملطارات : مثل ) اهليئات الصناعية ( 
  . أن لكل هيئة طبيعية أو صناعية رمزاً ثابتاً له قد اصطلح عليه : أي ) بواسطة رموز واصطالحات ثابتة ( 
  القاعدة اليت تبني العالقة بني مسافة ما على اخلريطة واملسافة احلقيقة اليت على الطبيعة : أي ) مقياس رسم معني ( 

  .  كيلو متر على الطبيعة يعادله ويقابله سنتيمتراً على اخلريطة أن جيعل كل: مثال ذلك 
 :  أمهية علم الطبوغرافيا*

  . بأقسام علم الطبوغرافيا تاماً إملاماً وضع خطته دون أن يكون ملماًميكن ألي قائٍد إذ ال، الطبوغرافيا هي باب التكتيك : أوالً 
  :التاليةيف احلاالت تزداد أمهية الطبوغرافيا : ثانياً 

  .تساع رقعة اإلقليم ا-
  .كثرة األراضي الصحراوية - 
  .قلة مصادر املياه - 

 عتماد احلروب احلديثة على احلمالت امليكانيكية مما يساعد على توجيه القوات توجيهاًازاد من أمهية دراسة علم الطبوغرافيا : ثالثاًَ 
  .صحيحاً

  : الطبوغرافيا  علمأقسام* 
   :افيا إىل مخسة أقسامينقسم علم الطبوغر

  .وتشمل دراسة اخلارطة وتطبيقها على الطبيعة واستنتاج املعلومات الالزمة لألغراض املختلفة: قراءة اخلرائط  -١
  .ويشمل رسم الكروكيات واخلرائط:  الرسم امليداين -٢
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  .وجودة استفادة من املعلومات املاللتقاط وتفسري الصور اجلوية وااويشمل : التصوير اجلوي  -٣
  . واراًوتشمل السري بالبوصلة بواسطة األفراد والعربات ليالً: املالحة الصحراوية  -٤
  . القوات وميادينها املختلفةلتحركات األماكن الالزمة اكتشافويشمل : ستطالع الا -٥

  اخلريطة: الباب األول 
و أهم باٍب يف هذا العلم وغالب األبواب تتعلق به وال ميكن فهمهـا              بدأنا بالكالم عن اخلريطة ملا هلا من أمهية بالغة فهذا الباب ه           

  : وإدراكها إال بفهم اخلريطة وما حتتوي عليه من معلومات ، ونقسم هذا الباب إىل سبعة فصول 
  . ، وحتتوي على تعريفها ، وأمهيتها ، وطرق العناية ا ، وأمنها مقدمة يف اخلريطة: الفصل األول 

  :  ريطة تعريف اخل* 
 هي عبارة عن رسم مصغر جلزء من سطح األرض حسب مشاهدته من أعلى مبوجب مقياس رسم ثابت على قطعة من الورق مبيناً 

  . عليها اهليئات الطبيعية والصناعية برموز واصطالحات خاصة
  :أمهية اخلريطة * 
   .طة للرجل العسكري عن أمهية سالحهي أمهية اخلرلُّتِق  ال-١
   :طة يف املناطق اآلتيةيمهية اخلر تزداد أ-٢
  . ، لقلة املعامل واهليئات اليت ميكن أن ترشد إىل الطريق يف هذه املناطق املناطق الصحراوية الواسعة -أ

   لديك فال ميكن بال شك أن تسري يف االجتاه الصحيح ما مل تكن لديك خريطةً للموقع املناطق اهولة -ب
  . والقادمة لوضع اخلطة املناسبة لذلك وأخذ سائر الترتيبات الالزمة هلا مناطق العمليات املنتظرة -ج
   .أمهية توزيع الكميات الضخمة من املعدات والرجال ونقلها واحملافظة عليها يف السلم واحلرب -٣
  :من أهداف دراسة اخلريطة ما يلي * 
  . ليالً أو اراً تالسيارا بسري على األقدام أوأثناء املجياد الطريق على األرض إل -١
   .طةي األرضية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية ومقارنتها مع اخلريئاتالتعرف على اهلااهد من مكن ت لي-٢
 تطلباتيعرف امل صورة لطبيعة األرض ل   يف خميلته    رسميطة والصور اجلوية و   ياملعلومات املوجودة على اخلر   األمري ااهد   فهم  لي -٣

  . للقوات ةالتعبوية واإلداري
   .جتاهات باملنقلة وحتويلها إىل اجتاهات مغناطيسية وبالعكس لقياس املسافات واال-٤
 عن طريق حتديد اإلحداثيات وإسقاط املواقع وهذا ما  ميكـن             لكي تساعد على التمرير السريع للمعلومات واستالم األوامر        -٥

  . يف الدروس القادمة – إن شاء اهللا –القيام به بكل سهولة مع وجود اخلريطة وسيأيت كيفية ذلك 
 ليتمكن األمري من وضع اخلطة املناسبة للقتال من خالل اختيار مكان املعركة وتوزيع القوات يف األماكن املناسبة وال ميكـن                     -٦

  .القيام ذه املهمة على أكمل وجه ما مل تتوفر لدى األمري خريطة املوقع 
  :العناية باخلريطة * 
   .فقد بسهولةطة ألا تتلف وتيوتعويد األفراد على العناية واحملافظة على اخلر جيب تدريب -أ
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  جتعلها صغرية يسهل محلها واستخدامها سليمٍةها بطريقٍةطة سليمة وذلك بلفِّيحتياطات الكفيلة ببقاء اخلرختاذ مجيع االا جيب -ب
.  

  
  .ك الشفاف من البالستيجيب محايتها من املاء والوحل والتمزيق بتغليفها بغالف  -ج
ب إربـاك ملـستعمل   سبي ال  ، وحىتل مسحه بدون ترك أثريسه  طة حىتي أثناء العمل على اخلر خفيٍف جيب استخدام خطٍّ-د

  . ، ويكون التخطيط والكتابة على الغالف البالستيكي طة أثناء العمل عليهاياخلر
  :أمن اخلريطة * 

  :ت اليت حتتويها من أن يطلع عليها األعداء ال بد من اتباع اآليت للحفاظ على أمن اخلريطة واملعلوما
  .من قبل أفراد معيننياخلريطة  جيب أن تستخدم -أ

  . جيب حصر تداوهلا يف نطاق ضيق-ب
ثرـا  التخلص منها ومن املعلومات اليت فيها بأية وسيلة وذلك بإحراقها ، أو متزيقها إىل قطٍع صغرية وبع    يف حالة األسر جيب     - ج

  . على منطقٍة واسعة أو غري ذلك املهم أن تقوم بإتالفها إتالفاً ال يسمح للعدو االستفادة منها واالطالع على أسرار ااهدين 
هذا ما تيسر يف هذا العدد حبمد اهللا ، ويف العدد القادم إن شاء اهللا نذكر شرحاً حول معلومات هامش اخلريطة والرموز اليت على                        

  . اخلريطة 



 ١٨ 

  
  

إن هزمية األمريكيني يف العراق وأفغانستان أصبحت مسألة وقت، وأكد          : له  يف تسجيل جديد    أمين الظواهري   قال الشيخ    •
 ". إن استمروا نزفوا حىت املوت وإن انسحبوا خسروا كل شيء"،  أن األمريكيني يف كال البلدين بني نارين

خطط أمريكا يف العراق رأسا على عقب بعد أن ظهر هزال احلكومـة         إىل أن ااهدين قلبوا       الظواهري  الشيخ أمين  وأشار
  .االنتقالية هناك

  .الظواهري من القوات األمريكية يف أفغانستان، وقال إا ختتبئ يف خنادقهاالشيخ أمين كما سخر 
ن يف وسط مدا    بينما األمريكيون حمصورو  ،  وأوضح أن شرقي أفغانستان وجنوبيها أصبحا ساحة مفتوحة أمام ااهدين           

ويرفضون اخلروج ملواجهتهم رغم استفزاز ااهدين هلم بالقصف والرمي وقطع الطرقات حوهلم، مشريا إىل أن األمريكيني              
  .يدافعون عن أنفسهم بالقصف اجلوي الذي يضيع أموال أمريكا يف إثارة الغبار، على حد قوله

كابل يكتوون بقذائف ااهدين ويتوقعون العمليات االستشهادية وأضاف أن األمريكيني وقوات حفظ السالم يف العاصمة   
  . يف كل وقت

الظواهري إن ااهدين يلقون تأييدا شعبيا كبريا يف كل من أفغانستان وباكستان، مشددا على أنه لـوال     الشيخ أمين   وقال  
األجنبية من أفغانستان منذ زمن طويـل،  الدور الذي يلعبه اجليش الباكستاين يف مساندة األمريكيني لكان مت طرد القوات          

  .على حد قوله
 إىل أن ذلك يشمل اجلزيرة العربية  لتمزيق العاملني العريب واإلسالمي، مشرياً الظواهري أن هناك خططاً الشيخ أمين وأضاف

    )بتصرف. نتاجلزيرة (  ويوضح تطرق الظواهري إىل األوضاع بدار فور إىل حداثة عهد شريط الفيديو. ومصر والسودان
 سـبتمرب  ١١مع مرور ثالث سنوات على هجمات ف ..شهدت به األعداء  وهذه شهادة أخرى من األعداء ، واحلق ما      •

، يف وقـت  أفغانستان والعراق  تزال اإلدارة األمريكية تواجه مأزقًا كبريا، وهو فشلها يف            واليت ضربت أمريكا، ال    ٢٠٠١
 " وحـسب مـا نقلـت     ،   بن الدن ال يزال يقود عمليات القاعـدة       الشيخ أسامة   أن  األمريكيني ب  تزداد فيه قناعة القادة   

بأن القاعدة هي اليت كانت وراء       : عن امليجور إيريك أولسون أحد القادة األمريكيني يف أفغانستان قوله          " اإلسوشيتدبرس
  . الشهر املاضي اهلجوم الذي استهدف مركز خمابرات أمريكي يف كابول

يشاركون يف اهلجمات اليت تستهدف القوات األمريكية يف         دة الكبار الذين  ع هناك عددا من زعماء القا     :وأضاف أولسون 
املقاتلني  إن القوات األمريكية ال تعرف مكان بن الدن أو الظواهري إال إن مشاركة عدد من : وأكد أولسون ، أفغانستان

  .والظواهري هناك  وجود بن الدناألجانب يف اهلجمات قرب احلدود الباكستانية قد تشري إىل
على طول احلدود الباكستانية تتميز مبستوى عال مـن          إن اهلجمات اليت تتعرض هلا القوات األمريكية      :  وأوضح أولسون 

  .تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة االحتراف، األمر الذي يرجح أا من
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 ". ال أعتقـد أننـا قريبـون مـن هزميتـهم          " : ، وقـال   القاعـدة  واعترف أولسون بفشل القوات األمريكية يف هزمية      
القاعـدة،   أمين الظواهري الرجل الثاين يف تنظيم  الشيخ  اليت أدىل ا امليجور أولسون، ما قاله         هذا وتؤكد هذه التصرحيات   

        .األمريكيني يف أفغانستان والعراق مسألة وقت والذي أكد يف شريط فيديو عرضته اجلزيرة اخلميس املاضي، أن هزمية
  )نقالً عن املفكرة بتصرف ( 

قال مصدر طيب يف العاصمة اإلندونيسية إن مثانيـة         هز انفجار عنيف يف عاصمة اندونيسيا جاكرتا السفارةَ االسترالية ، و           •
أشخاص على األقل قتلوا يف حني ذكرت الشرطة أن أكثر من مائة شخص آخرين أصيبوا جبروح يف االنفجار الذي وقع                     

 .مام السفارة األسترالية يف جاكرتاصباح اليوم أ
 علـى  وكان االنفجار الذي هز حميط السفارة بوسط العاصمة جاكرتا قد أدى إىل تدمري واجهات عدد من املباين املطلـة    

سترالية أن مجيع العاملني بالسفارة مت حصرهم وأن بعضا منهم أصيبوا فقط جبروح طفيفة، يف               السفارة، وأفادت التلفزة األ   
  م االنفجار زجاج النوافذ يف السفارة واملباين احمليطة احني حط

وهرع إىل مكان االنفجار نائب الرئيس اإلندونيسي محزة هاز ورؤساء أحزاب املعارضة وبرملانيون وأدانوا يف أحاديـث                 
  .صحفية هذا احلادث اليت مل تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه

ر كان بواسطة سيارة مفخخة، وقال رئيس الوزراء األسترايل جون هاوارد وأكدت كل من أستراليا وإندونيسيا أن االنفجا
الذي كان يتحدث يف ملبورن إن كل الدالئل تشري إىل أن ما حدث جنم عن سيارة مفخخة، وأشار إىل أنه مل يتضح بعد                       

  ".إرهايب "من هو املسؤول عن هذا االنفجار، يف حني وصف حاكم العاصمة جاكرتا سوتيوسو االنفجار بأنه عمل
 إخواننـا   ستراليا تعترب العدو الصلييب الرئيس يف أندونيسيا ، واملوضوع على أول قائمة أهـداف             أاجلدير بالذكر أن    

ااهدين هناك ، ملا هلا من ماٍض استعماري بغيض ، وتدخٍل حاضر يف شئون البلد الداخلية ، وما تدخالا يف قضية تيمور 
ري مـبىن الـسفارة     ه العملية بفضل اهللا عملية نوعية قاصمة ، حيث متكن ااهدون من تفج            الشرقية عنا ببعيد ، وتعد هذ     

سترالية يف عاصمة البالد ، وهذا يدل على املستوى العايل الذي وصله ااهدون هناك من التخطيط والترصد والتنفيـذ                 األ
  .الناجح بفضل اهللا
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  !! غلبت الروس ..       اهللا أكرب                                          
  

املتابع للتصرحيات الروسية منذ بداية احلرب الثانية يف الشيشان ، يالحظ نربة الغطرسة والكرب يف تـصرحيات املـسؤولني          
  . الروس فيما يتعلق بطريقة التعامل مع القضية الشيشانية يف ذلك القطر املسلم 

لقائد الفذ خطاب رمحه اهللا ، مث تزايدت غطرسة الروس وأشرهم بعد مقتل أيب              ولعل حدة التصرحيات تزايدت بعد مقتل ا      
الوليد الغامدي ، خصوصاً أن ذلك تزامن مع حتسن وضع احلكومة الشيشانية العملية من جانب ومن جانب آخر توقـف    

اخلليج مع الروس فيمـا     كثري من املساعدات والدعم الصادر من املسلمني يف دول اخلليج بالذات بعد أن تعاون طواغيت                
  . يتعلق بإيقاف الدعم اللوجسيت الصادر من تلك البالد يف املقام األول 

 العميل اهلالك أمحد قادروف بزيارة للجزيرة العربية ، محل فيها قائمة بأمسـاء بعـض                - على هامش هذه املسألة      -وقام  
 وللذكر فقد كان منهم البطل -هود اإلغاثية واإلعالمية ، اإلخوة ااهدين العائدين من الشيشان والذين يتولون تنسيق اجل

 ومحل معه أيضاً مطالب روسية شديدة اللهجة بإيقاف مجيع أشكال الدعم للشيشان ،              - السبيت رمحه اهللا     الشهيد خالد 
وقد آتت زيارة ذلك املرتد واجلهود املبذولة من الروس قبل زيارته مثارها اخلبيثة ، فقد قلت التربعات بشكل كبري ، وخذل 

  . رم وإغاثتهم ولو بالقليل املسلمون إخوام هناك الذين هم بأشد احلاجة إىل نص
الشاهد من كل هذا أن الوضع يف الشيشان قبل أشهر ويف ظل الظروف اليت ذكرناها قد تأزم على ااهدين إىل درجة ال                      
يعلمها إال اهللا ، وظن املراقبون بأن اجلهاد يف الشيشان يف طريقه لالحنسار يف مدة ال تتجاوز موعد انتخابـات احلكومـة        

  . ملوسكو ، هذا ما ورد يف حساب البشر ، وبناًء على املعطيات السابق ذكرها العميلة 
 لنصر إال من عند اهللا العزيز احلكـيم          ا  وما ولكن ، يأىب اهللا عز وجل إال أن يعِلم الناس بأن النصر من عنده وحده ،                 

   .  بوا جاَءهم نصرنا فَنجي من نشاُء وال يرد بأْسنا عِن الْقَوِم الْمجِرِمنيحتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُِذ وبأنه 
فوفق اهللا ااهدين يف ذلك الثغر إىل عمليات نوعية كبرية جداً أدت إىل تغير مسار احلرب حالياً ، ودفعـت املـسؤولني                      

ضوخ وطلب أقرب احللول للقضية ، وهذا مؤشر خطري ويدل على أن العمليات  إىل الروألول مرة يف تاريخ احلرب    الروس  
 ولذا فإن هزميتهم - الكيان الروسي املتهالك ، ألن املعروف عن الروس ومنذ القدم الغطرسة والتكرب           - فعالً   -قد زلزلت   

تصرحياً واحداً كتلك التصرحيني الـذين       فمنذ بداية احلرب الثانية يف الشيشان وأنا مل أقرأ           -دائماً تأيت ساحقة بفضل اهللا      
صرح ما عدو اهللا بوتني ، والثاين األكثر أمهية منه وهو الذي مل يستطع بوتني أن يصرح به فأنـاط جتـشم ذل ذلـك                         

: التصريح ومهانته إىل وزير خارجيته سريجي فالفروف ، أما بوتني فقد صرح عقب انتهاء عملية أوسيتيا األخرية قـائالً                    
 .ده أظهرت ضعفا يف مواجهة اخلطر وجيب أن ترد اآلن على ديد اإلرهابإن بال(

وأوضح أن بالده مل تفهم تعقيد وخطر العملية اليت أخذت تظهر يف أراضيها والعامل أمجع ومل تعلم كيفية الرد بالطريقـة                     
اإلرهـاب  "وأكد بوتني أن    . عاءاملناسبة، مشريا إىل أن عملية اختطاف الرهائن تعد ضربة إرهابية مثلت حتديا لروسيا مج             

  ) . ناشط يف البالد " الدويل
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صرح وزيـر   : (وأما التصريح املهم والذي تلمح من بوادر هزمية الروس بإذن اهللا فهو تصريح وزير خارجية روسيا قائالً                  
معربا عن أمله يف أن املقاومة الشيشانية  اخلارجية الروسي سريجي الفروف أن بالده تعيش أزمة حقيقية نتيجة لتصاعد حدة

اليت تسترتف القدرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لروسيا على حـد تعـبري    يتم التوصل قريبا إىل حل هلذه األزمة
خمـرج حقيقـي لألزمـة     الروسي وأضاف الوزير الروسي أنه جيري حاليا يف دهاليز احلكومة الروسية البحث عن الوزير

وأشار الفروف أنه مت تنفيذ ثالث عمليـات  . مثيل د حدة املقاومة الشيشانية بشكل مل يسبق لهالشيشانية خاصة مع تزاي
  قتيالً، مث انفجار نفق مترو موسكو وأخريا أزمة مدرسة٩٠طائرتني راح ضحيتها  مقاومة يف أسبوع واحد حيث مت إسقاط

ير الروسي بعض العواصم العربية واإلسالمية اليت وطالب الوز ، الرهائن اليت راح ضحيتها عشرات القتلى واجلرحى الروس      
األطـراف،   الشيشان ضرورة التدخل لدى املقاومة الشيشانية حىت يتم التوصل إىل حل يرضي مجيـع  هلا عالقة باملقاومني

  ) .وذلك من خالل عودة الشرعية إىل بالد الشيشان
إمنـا  : هي إال ساعة ويتهاوون بإذن اهللا ، وقد قيل           حلُمر ، وما  االعلوج  اثبتوا يا إخواننا يف الشيشان فقد ذلّ        .. اهللا أكرب   

  .النصر صرب ساعة 
اؤهم التعاطف والتعاون الدويل ، وذلك عرب     دومن األمور املهمة اليت ميزت اخلطاب الروسي عقب احلادثة األخرية ؛ استج           

بارك ، وهذا األمر حرص بوتني على الترويج لـه          بتنظيم القاعدة امل  " تنظيمياً  " ترويج كذبة ارتباط ااهدين يف الشيشان       
كثرياً يف خطاباته األخرية ، وهو يدل بفضل اهللا على أن القوم مل يعد عندهم دفع ، وأن ما حياولون إبداءه من جتلد نرجوا                        

  . من اهللا أن يكون الصحوة األخرية قبل املوت 
ماذا : ذكر واجبهم جتاه إخوام املسلمني يف الشيشان ، وأقول هلم وإنين أدعوا إخواين املسلمني يف كل أحناء املعمورة إىل ت       

               د م وكـل نفـس أزهقـت يف        جتيبون اهللا عز وجل حينما تقفون بني يديه ويسألكم عن كل عرض انتهك وكل بيت
  الشيشان؟

  ..  اآلية  وان استنصروكم يف الدين فعليكم النصر أين تذهبون من قوله تعاىل 
 اهللا عز وجل ناصر دينه ، ومعٍل كلمته ، وإن ختلى من ختلى من الناس عن واجب النصرة ، فقد قال اهللا عز       أال واعلموا أن  

  .  ولكن برغم ذلك فأنتم مسئولون عن تضييعكم وخذالنكم إلخوانكم املسلمني  إال تنصروه فقد نصره اهللا وجل 
يف جزيرة العرب وغريها من بالد املسلمني بتلـك احلجـج           وإن كان بعض املخذلني من املنافقني خيذل الناس عن اجلهاد           

أين أنـتم اآلن عـن      : ومنها الشيشان كما يزعمون ، فنقول هلؤالء        " يف أماكنه الصحيحة    " الواهية ، ويتنادون باجلهاد     
  ! .الشيشان بالذات ؟

مادياً إن كنتم صادقني ؟ تـاهللا لقـد         إن ااهدين اآلن يف الشيشان يف أمس احلاجة إىل الدعم املادي ، فلم ال تدعموم                
انكشفتم أمام األمة ، وظهر زيف دعاواكم وعوارها ، ولقد اجنفلتم بقضكم وقضيضكم حنو الطغاة املرتـدين يف جزيـرة      

  . العرب ، وهؤالء لن يرضوا منكم بأقل من االنسالخ الكامل عن دينكم 
 ، ويف كل مكان ، وأن يعلي راية اجلهاد ، ويقمع أهل النفـاق  نسأل اهللا عز وجل أن ينصر إخواننا ااهدين يف الشيشان 

  . والزيغ والعناد ، إنه مسيع قدير وباإلجابة جدير ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  غة السيوف ل

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  قلنا وأصغى السامعون طـويال    

  سقنا األدلة كالصباح هلم فمـا     

  دمن يستدل على احلقوق فلن جي     

  إن صمت اآلذان مل نسمع سوى     

  الغة اخلصوم من الرجوم حروفه    

  ملا أبـوا أن يفهمـوا إال ـا        

  أدت رسالتها املنـابر وانـربى     

  ولقد حبثت عن السالم فلم أجد     

  خلوا املنـابر للـسيوف قلـيال        

  أغنت عن احلق الصراح فتـيال     

  مثل احلسام على احلقوق دلـيال     

  قصف املدافع منطقـاً معقـوال     

  فليقرؤوا منها الغـداة فـصوال     

ــرتيال  ــم ت ــها هل ــا نرتل   رحن

  ره ليقـوال  حد الـسالح بـدو    

  كإراقة الدم بالـسالم كفـيال     
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   ١أشرف الشنتيلي.. بكر عقيدة أبو                                                
  

  
  

  .. وال نامت أعني اجلبناء . . ساق واحدة خري من ساقني  .. حنسبه واهللا حسيبه بساق واحدة لقي ربه شهيداً
  .. ، فقد ذهب يف هدوء -  حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحداً-إنه من ااهدين الذين امنت اهللا عليهم بالشهادة 

فه الكثريون على الرغم من جهده وجهاده وعطائه يف ساحات اجلهاد اليت ترك فيهـا بـصماته علـى    مل يذكره الكثريون ومل يعر 
  ..الكثريين ممن عرفوه 

ومع استقالل دولة الشيشان الذي كاد أن يتحقق وسيتحقق بإذن اهللا تعاىل ، ومع ارتفاع رايات اجلهاد داخل داغستان ، كان ال              
 ببنانه مع إخوانه أوىل اخلطوات ، وروى بدمائه معهم شجرة اجلهاد اليت أصبحت عاليـة  بد لنا أن نذكر ذلكم الشهيد الذي خط   

  .. وارفة أصلها ثابت متجذر يف أرض القوقاز وفروعها تداعب السحاب ليهطل مطره فيثبت الذين آمنوا 
 ومصر والشيشان باسم أبو بكـر   والذي عرفته ساحات اجلهاد يف أفغانستان     ) أشرف عبد احلميد الشنتيلي      (إنه الشهيد املهندس    

  ..عقيدة 
 فالكلمات وحدها مهما كثرت ال تستطيع أن توفيك حقك وأن تصفك كمـا  ،لقينا صعوبة يف كتابة هذا النبذة عنك يا أبا بكر     

عرفناك وعرفك إخوانك ااهدون ، فلن يعرفك حقاً إال من جلس معك وأكل وشرب معك وتكلم معك ونام معك وشـاطرك        
وآمالك وحبك هلذه األمة ، لن يعرفك يا أبا بكر إال هؤالء فهم الذين فهموك وفهمتهم وعرفوا حقاً من أنت يا أبا بكر ، أحالمك 

    وعرفوا حجم اخلسارة اليت ماهدون يف أحناء العامل بفقدانك        ينا ا  .      مث إنه ال يهمك أال يعرفك من ال يعرفك فيكفي أن مين اهللا
ويف النبذة التالية ستتناول بعض التفاصيل .. ني مع إخوانك من الشهداء والصاحلني وال نزكي على اهللا أحدا عليك بصحبة احلور الع

 والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلـن  ..ن يتقبله مع الشهداء والصديقني عن حياة أيب بكر رمحه اهللا وجهاده وكيف قتل ، نسأل اهللا أ       
  . اآلية يضل أعماهلم 

أبو طـالل  " نشأ أبو بكر رمحه اهللا يف قرية من قرى صعيد مصر وهى نفس القرية اليت نشأ فيها الشيخ                : ه اهللا   نشأته وحياته رمح  
الذي خطفه الكروات مبساعدة املخابرات األمريكية وهو يف طريقه إىل البوسنة وسلموه للنظام املصري ، وهناك احتمال      " القامسي  

المه ، له من األشقاء مخسة أو ستة كان أحدهم أحد القادة البارزين مع صغر سـنه يف                  أن تكون السلطات املصرية قتلته بعد است      
خوة مازالوا يف سجون طاغية إكتائب الشهيد طلعت ياسني التابعة للجماعة اإلسالمية مبصر وهو الشهيد ياسر يرمحه اهللا كما أن له 

  .مصر
ت عالية ضمنت له مكاناً يف كلية اهلندسة جبامعة أسيوط اليت التحق ا  خترج أبو بكر رمحه اهللا من املدرسة الثانوية يف مصر بدرجا          

 وىف أثناء دراسته يف اجلامعة ظهر لديه امليل للعمل اإلسالمي ، وىف تلك األثناء               ،ليحصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا       
ولكن أنى يتـرك  . ن ومكث سنتني يتعلم على يديه قابل الشيخ الدكتور عمر عبد الرمحن فك اهللا أسره وغريه من العلماء ااهدي    

النظام املصري الغاشم الطاغي مثل هذا األخ ينعم بالعلم ؟ فلم يسلم من يد البطش والظلم والقهر حيث اعتقله النظام املصري فترة 
  ..من الزمن قبل أن يغادر أرض مصر جماهداً فما كان منهم إال أن اعتقلوه 

                                                
 . نقالً عن املرصد اإلسالمي  ١



 ٢٤ 

وهو من الشباب القالئل الـذين      ،   أرض اجلهاد يف حينه أفغانستان       حلة مبكرة ، وسبق كثريا من أقرانه إىل       لىب نداء اجلهاد يف مر    
 عن  يف سبيل اهللا وإعالء لكلمة اهللا تعاىل ، وقبل أن متتد يد النظام املصري الغاشم إىل الدعاة فتشردهم بعيداًخرجوا من مصر جهاداً

أرض اجلهاد فقد خرج مهاجراً جماهداً لنصرة لدينه وإخوانه ومل خيرج مهاجراً فاراً بدينه              أرضهم ووطنهم ، حيث التقوا مجيعا يف        
  ..  خري وجناة بإميانه وإن كان يف كٍل

وطأت أقدامه أرض اجلهاد الباسلة بعد أن حصل على بكالوريوس اهلندسة ، غادر مصر وذهب ألرض اجلهاد يف أفغانستان ، وكان 
ومكث أبو بكر هناك سنة ونصف السنة يقاتل أعداء اإلسالم ويدافع عـن أراضـي   . وعشرين عاماً عمره يف ذلك الوقت مخسة   

املسلمني ، ويكتسب خربة قتالية ومهارات فنية عسكرية ، وىف هذه الفترة فقد إحدى ساقيه نتيجة انفجار لغم فيه خالل إحـدى       
  .العمليات العسكرية يف جالل آباد 

 ، شارك أبو بكر عقيدة يف هجوم على قاعدة عسكرية روسية يف بيونكسك داغستان ، مل متنعه           ١٩٩٧ ديسمرب   ٢٢وىف فجر يوم    
رجله الصناعية من املشاركة ، وىف اللحظات األوىل من املعركة قتل أبو بكر رمحه اهللا ، قتل مقبالً غري مدبر ، قُتل عليه رمحـة اهللا    

نسأل اهللا أن ييسر هلـن      . لفه زوجة وأربع بنات صغار يف الشيشان        وقد ترك أبو بكر خ    .  سنة   ٣٦وكان عمره يف ذلك الوقت      
  .أمورهن وأن يسهل هلن أمور حيان وأن جيمعهن مع أيب بكر يف اجلنة بإذنه تعاىل 

خوة الذين كانوا معه يف أرض اجلهاد يصف لنا أحداث ذلك اليوم وغريه من األحداث لندع أحد اإل: ساق واحدة خري من ساقني 
عندما بدأنا العملية اجلهادية ضد الشيوعيني انتام اهللع وأمطرونا بقذائف متتالية سريعة مستخدمني كل أنواع األسلحة ،  : فيقول

  .. ادا ملواصلة الزحف ضد العدو ويف مثل هذه احلاالت يأخذ ااهدون ساترا من هذه احلمم ، استعد
ن أحد األخوة أن يأيت بذخرية ودانات للهاونات ، فلم يتحرك أحد ، فذهب كان أبو بكر رمحه اهللا أحد قادة هذه العملية فطلب م

القائد بنفسه ذهب أبو بكر يرمحه اهللا بنفسه وعاد بعد حوايل ساعة ونصف الساعة ومعه صندوق دانات ، مث طلب من اإلخوة أن        
إنه ال يستطيع ألنه أصيب بطلق : ه اهللا قائالً حيشوا املدفع ويطلقوه ، فقال له أحدهم وملَ ال تفعل ذلك بنفسك ؟ فرد أبو بكر رمح      

ناري يف الطريق دخل يف ذراعه واخترق العظم ، فطلبنا منه العودة ملعاجلة اجلرح فرفض رمحه اهللا مفضالً املكوث معنـا لنكمـل         
   ،القتال 

نه بتر ساقه من حتت الركبة ، فحملته بعد ذلك مباشرة وبندقيته يف يده ، خطا أبو بكر على لغم مضاد لألفراد يف أثناء سريه نتج ع            
 وبعد عدة سـاعات وصـلنا إىل        ،من اخلطوط األمامية إىل املؤخرة وركبت معه سيارة اإلسعاف لتأخذه للمستشفى يف بيشاور              

لك املستشفى بعدما فقد أبو بكر كمية كبرية من دمه تركته يف حالة من اإلاك الشديد كان العرق يتصبب من وجهه كاملاء ومع ذ
فلم امسع منه صوت ضجر أو أنني ، ومل أمسع منه طوال هذه الساعات سوى صوت خافت يلهج بذكر اهللا ، فتلفت إليه وقلت له                 

  .صدقت : صرباً يا أخي فذلك طريق اجلنة ، فهز رأسه رمحه اهللا ورد بصوت خافت : 
القتال ويدرب إخواننا ، ومل يترك اجلهاد بعد أن فقد ساقه عاد أبو بكر رمحه اهللا إىل اجلبهة بعد أن ركبوا له رجالً صناعية ليكمل            

 من أصحاب األعذار الشرعية وال حرج عليه إن ترك اجلهاد ولكنه مل يكن من هذا الصنف من النـاس                  أصبحمع علمه أنه بعدها     
يرضى مثله بـالقعود   له ذلك وقد متلك حب اجلهاد شغاف قلبه ؟ وكيف     ى ولكن أن  ،الذي يترخص ما وجد إىل الرخصة سبيال        

 ومل جتزع نفسه ومل حيزن لفقد ساقه بل كان لسان حاله رمحه اهللا ق باقي جسده إىل حيث ذهبت ساقه ؟وهو الذي يتمىن بأن يلح
   .. ساق واحدة خري من ساقني: قول ي
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يد عبد اهللا عزام رمحه مكث أبو بكر سنتني بني معسكرات التدريب يدرب ويوجه ، ومنها معسكر تدريب الشه :ماذا بعد ذلك ؟ 
 أحبه كل قادة اجلهاد يف أرض اجلهاد كان قريباً من العامل ااهد الدكتور عبـد اهللا         ..اهللا ، وتعلم على يديه املئات من ااهدين         

عركـة املأسـدة   دن حفظه اهللا ، كان قريباً من األخ أبو عبيدة البنشريي قائد من قريباً من ااهد أسامة بن ال   عزام رمحه اهللا ، كا    
 ويف اليوم الذي امتدت فيه األيدي اآلمثة لتغتـال          ...الشهرية يرمحه اهللا ، وكان معروفاً عند كبار قادة ااهدين األفغان يف حينه              

 الشهيد الدكتور عبد اهللا عزام كان رمحه اهللا بعد بتر ساقه بقليل ينتظر الشيخ عبد اهللا عزام ليستمع إىل خطبة اجلمعة اليت كـان                       
يلقيها الدكتور يرمحه اهللا يف املسجد الذي أعده ااهدون هلذا الغرض ، وكان األخ الشهيد ال يترك صالة مجعة خلـف الـشيخ         

فقد اتصل أبو بكر بأهله يف مصر وأخربهم . بعدها بشهور تزوج ، وهلذه قصة أيضاً  ..الشهيد عبد اهللا عزام كلما كان يف بيشاور 
!!  له أهله عن عروس فوجدوا أختاً مستعدة للزواج به والذهاب إليه يف أفغانستان ، وهللا درك يا أختاه                    برغبته يف الزواج ، فبحث    

ذهبت إليه األخت وزفت إليه ! فكم من النساء يف الشرق أو الغرب يرضني بالزواج مبن فقد ساقه فضالً عمن اختار اجلهاد طريقاً ؟
  .هناك يف أرض البطولة والشهادة 

 مـن إخـوام إىل   قلةو بكر أفغانستان حىت خرج السوفيت وازم الشيوعيون ، فخرج بعدها مع أخيه ابن اخلطاب و   مل يغادر أب  
 والذي  وعندما هدأت األمور يف طاجيكستان غادرها للحاق بابن اخلطاب يف الشيشان ،طاجيكستان وقاتلوا هناك لفترة من الزمن

  .لشيشان وشارك يف كل العمليات مع ابن اخلطاب  عاش سنتني يف ا ،كان وصل قبله بفترة قليلة
 ، مل يترك أبو بكر ما أتى من أجله واستمر يف تدريب ااهدين ، وقد عرض عليه     ١٩٩٦بعد توقيع اهلدنة يف الشيشان يف خريف        

بيشاور ، خاصة ابن اخلطاب أن يترك الشيشان ويذهب ألحد البلدان الغربية لتركيب ساق صناعية أفضل من تلك اليت ركبت يف         
إنـه ال  : أن تلك الساق كان عمرها عدة سنوات وأصبحت تسبب له مضايقات كثرية ، فرفض أبو بكر بشدة قائالً رمحـه اهللا                 

  .يستحق أن تصرف عليه أموال املسلمني يف الوقت الذي يوجد هناك غريه ممن هم أشد حاجة هلذه األموال 
 ، عسكرية روسية يف داغـستان  ن العرب بقيادة ابن اخلطاب يف الشيشان قاعدةً هاجم ااهدو ١٩٩٧ ديسمرب   ٢٢يوم  فجر  يف  و

 ولكن مع اية املعركة كان ااهدون قد فارقتهم روح طـاهرة            ..وهللا احلمد واملنة فقد كان هذا اهلجوم هجوماً ناجحاً مباركاً           
روح الشهيد أبو بكر عقيدة حنـسبه كـذلك وال   ، كانت هذه هي بإذن اهللا لتحلق يف حواصل طري خضر تستبشر م عند رم       

  . نزكي على اهللا أحدا فقد كان رمحه اهللا حمبوباً يف أوساط ااهدين حيترمه ويقدره اجلميع 
 ذهـب  ،أخرياً حدث ما عاش من أجله أبو بكر ، وأخرياً حلق باقي جسده بساقه اليت فقدها يف أفغانستان  :رمحك اهللا يا أبا بكر    

 بعدما قضى إحدى عشرة سنة يف جهاد يف سبيل اهللا ، ذهب أبو بكر             - حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا         -داً  أبو بكر شهي  
نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل أعماله وأن جيعل مثواه الفردوس . إىل لقاء ربه بعدما أمضى ثلث عمره يف اجلهاد ابتغاء مرضاته    

  .أولئك رفيقا األعلى مع الشهداء والصديقني وحسن 
كان جماهداً وحمرضاً على اجلهاد فقد كان ميكث فترات يف أرض احلجاز يلتقي فيها بالشباب املسلم من كل مكان وخاصة مصر                     
حيرضهم على اجلهاد والسفر إىل أرض أفغانستان ، وكان كثري من أهل اخلري والبذل يف سبيل اهللا يثقون فيه ويوفرون له األموال اليت 

  ..ااهدين ويوفر هلم ا الوصول إىل أرض اجلهاد جيهز ا 
كان رمحه اهللا من صنف الرجال الذي يترك االنطباع لدى من يقابله ألول مرة بقوة شخصيته وتواضعه ، من دخل مرتلـه ورأى                

كلم إال العربية الصحيحة ومع هذا التواضع جتده كرمياً لضيوفه ومعتزاً بإسالمه ، وال يت. حاله يعلم أن هذا سكن رجل طلق الدنيا         
  . ويرفض أن يتكلم العامية
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 ومع كثرة انشغاله بالتدريب     ،كان أكثر العناصر اليت نالت إعجابنا يف شخصية هذا األخ علمه الغزير الذي حيليه ويزينه التواضع                 
 أرض اجلهاد ، وقد اختري رمحه       واجلهاد والتحريض عليه والتجنيد له ، كان من أصحاب العلم يف العلوم العسكرية اليت احتاجتها              

دائرة " اهللا من بني كل ااهدين يف أفغانستان ليكتب اجلزء اخلاص باملتفجرات يف دائرة املعارف الشهرية املكونة من تسعة أجزاء                    
 أخطر " كان رفاقه من أمثال ابن اخلطاب وشامل باساييف وسلمان روداييف ميزحون معه ويطلقون عليه لقب    ، "معارف اجلهاد   

  " . رجل يف الشيشان 
كان أبا بكر يعرف يف أوساط ااهدين بأنه واحد من أعلم وأقدر قادة امليدان يف ميادين اجلهاد اليت تعددت يف عاملنا اإلسـالمي             

د أكمل أبو  فبموته مل متت معه خربته وقدراته ، فبجانب موسوعة اجلهاد فق،دفاعاً عن الدين ودحضا للكافرين ، وهللا احلمد واملنة 
بكر قبل موته بأسبوعني رسالة تعادل رسالة الدكتوراه يف ختطيط العمليات وتأثريها ، كتبها من واقع العمليات احلربية اليت قام ا                
ااهدون يف الشيشان، واآلن تتداول كتاباته بني قادة ااهدين يف مجيع أحناء العامل ويف كل موقع من مواقع اجلهـاد يف عاملنـا                       

 كما كان ناصحاً لقادته ورفاقه وجنوده       ،إلسالمي الذي حياول أن ينفض عن كاهله الغبار ، ويعرك عينيه ليفيق من رقاد طويل                ا
  .. على حد سواء ، ال خيشى أن ينصح يف أي أمر يرى أنه يستوجب النصح وإن كان بأسلوب مهذب ينم عن خلق جم 

ات القليلة اليت مجعناها عنه كانت من حصاد ساعات طويلة قضيناها بني ااهـدين  كان رمحه اهللا متواضعاً لدرجة أن هذه املعلوم  
مصري  " وملَ: ؟ فرد رمحه اهللا " عقيدة " كان امساً غريباً ، وعندما سأله البعض ملاذا     " أبو بكر عقيدة    "  حىت امسه    ،الذين يعرفونه   

  .وليس بأي اسم آخر " عقيدة"رف باسم أو غريه أنا مسلم أوالً وأخرياً وأريد أن أع" سوري" أو " 
اللهم إنا نسألك من أعماق قلوبنا أن تتقبل أخانا أبا بكر يف زمرة الشهداء وأن جتعل مثواه اجلنة وأن تلهمنا الصرب وأن تثبتنا وتقوينا 

موالنـا مـع الـشهداء    اللهم إنك وعدتنا على لسان نبيك بأن املرء حيشر مع من أحب فاحشرنا يا         ،  هاد يف سبيلك    ملواصلة اجل 
  .وااهدين واحشر معنا أخانا أبا بكر يف الفردوس األعلى 

  .لن ننسى يا أبا بكر الليايل الباردة املمطرة احلالكة السواد اليت قضيتها حتت قصف قنابل األعداء وحنن نائمون ننعم يف بيوتنا 
  .باً وحنن ننعم بدفء خمادعنا لن ننسى يا أبا بكر شتاء الشيشان القاسي الذي قضيته صابراً حمتس

 مل يدم له إصـبع يف أرض        لن ننسى يا أبا بكر ولن تنسى أرض أفغانستان األجزاء اليت رويتها بدمائك يف سبيل اهللا وحنن أكثرنا                 
ناً أن  لن ننسى يا أبا بكر اليوم الذي كان عرقك يتصبب فيه كاملاء ساعات بعدما بعت ساقك هللا ومل تشك ومل تئن موق                     ،  اجلهاد  

  .هذا هو الطريق إىل اجلنة وحنن مل تقطر منا قطرة عرق يف أرض اجلهاد 
يا أبا بكر إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما ، يندمل إال بلقياك لقد تركت يا أبا بكر يف قلوب إخوانك جرحاً ال   

تك حافزاً لشباب املسلمني و ألي مسلم بقي يف عروقه قطرة  نسأل اهللا أن جيمعنا بك يف اجلنة ونسأله أن جيعل سري          . يرضي الرب   
 الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا      ،  من دم ليتركوا ما هم فيه من عار ويهبوا لنصرة دين اهللا             

م إميانا وقـالوا حـسبنا اهللا ونعـم     الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزاده           ،منهم واتقوا أجر عظيم     
إن هؤالء الذين ضحوا بدمائهم ودماء إخوام الشهداء هم الذين          "  :وهللا در الشهيد الشيخ عبد اهللا عزام حينما قال          ،   الوكيل

 أما هؤالء الذين مل ترتل منهم قطرة دم أو عرق على وجوههم فأي حـق هلـم يف حكـم      . يستحقون أن حيكموا بالد املسلمني      
   " .املسلمني 
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                                       التخطيط للعمليات اخلاصة

  

هو الدراسة العلمية املسبقة لألهداف لتحديد اهلدف املناسب وأحسن الوسائل للعمل عليه بترتيـب جمموعـة مـن                   : التخطيط
  .و ومفاجأته وتقليل خسائر العمل قدر اإلمكان عند االنكشافاإلجراءات املتناسقة املتكاملة احملكمة اخلاصة اهلادفة إىل تضليل العد

يكون أوال بعد توفيق اهللا عز وجل وكلما ازداد إحكام اخلطة األمنية كلما ازدادت نسبة النجاح وقلت اخلسائر وكلما قل  : أمهيته
  . إحكام اخلطة األمنية كلما قلت نسبة النجاح وزادت اخلسائر

  : جيب أن تتوفر عدة أسباب تساعد على جناح اخلطة األمنية وهي : ناجحةمواصفات اخلطة األمنية ال
  .مبعىن أن تدرس فيه البدائل جيدا ويوازن بينها الختيار أفضلها وأحسنها:  أن يكون منطقيا -١
  .وأهدف أخرى ثانوية للعملية) حمدد( أن يكون هناك هدف رئيسي -٢
  .ليست خيالية حىت جتد مصداقية لدى العدو قبل العمل وبعد العملجيب أن تكون خطة اخلداع واقعية و:  واقعية-٣
حبيث ال يوجد ا أي ثغرات ويكمل بعضها بعضا وتعطي حلقات مترابطة متسلسلة لـدى               :  متناسقة متكاملة حمكمة ودقيقة    -٤

  .األعداء
  .مبعىن أنه ميكن استيعاا من مجيع األفراد وال يصعب عليهم أداءها:  بسيطة-٥
  .تكرة مب-٦
  . مرنة-٧
  . سرية-٨

    مراحل التخطيط للعملية االستخبارية
  : مرحلة حتديد اهلدف :  أوالً
  . حتديد الغاية بصفة عامة من قبل القيادة-١
  .معلومات أولية:  وجود معطيات أساسية عن اهلدف الرئيسي والفرعية-٢
  .الزمان واملكان املطلوب إجناز العمل فيه:  وجود معطيات إضافية-٣
  . صياغة حتديد اهلدف يف صورة أمر من القيادة واضح وبسيط-٤
  . تلقني األوامر لألفراد شفويا -٥
  . البد من كتابة األمر مسبقا منعا للخياالت واألهواء-٦
  . إتاحة الفرصة للمتلقي لألسئلة واالستفسارات عن العملية-٧

   : مرحلة تقدير املوقف االبتدائي:  ثانياً
  .ومات املوجودة اليت تعطى من قبل القيادة وحتديد الناقص منها تقييم املعل-١
  . حتديد وقت تنفيذ العملية-٢
  . مرحلة حتديد الوضع-٣
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  ...). النقل والترحيل- األسلحة- الكفاءات املوجودة-املقاتلني: (  حتديد وضعنا-أ
  ...). اتصاالته- رد فعل- قوات- حراسات-معلومات: ( حتديد وضع العدو-ب
  ...). نقاط ضعف العدو- مفاجآت-ابتكارات: (كيفية التغلب على العدو -جـ

  ...). سالح- عدد-نقود...  مبلغ- سيارات-عدد: ( وضع أرقام حسابية تقديرية ألدوات العملية-٤
  مرحلة الدراسات والتحليل:  ثالثاً
  ).ألنه قد تتغري فجأة.. فال توجد مسلمات( التحرر من مجيع القواعد السابقة -١
  . دراسة بعض التجارب السابقة لالستفادة من األخطاء-٢
  ). نقطة اهلجوم-النقطة الرئيسية( حتديد اهلدف بصورة قاطعة -٣
  . حتديد األهداف الرئيسية والفرعية الثانوية-٤
  ).أصعب مكان( وضع اهلدف يف أبعد مكان حمتمل -٥
  . وضع االعتبار أن العدو ذكي جدا وحر احلركة-٦
  .وة العدو وإمكانياته دراسة ق-٧
  .مكانية شن احلرب النفسية عليه دراسة العوامل النفسية للعدو إل-٨
  . ختيل نوايا العدو يف كل جزئية من اخلطة وكذلك رد فعله-٩

  . دراسة مسرح الصراع إلحكام اخلطة والغطاء-١٠
  ).مام إعطاء الت- انسحاب- تنفيذ-استعداد( حتديد شكل العملية وتقسيمها ملراحل -١١
  ). تنسق- ترتيب-تسلسل( الترابط بني مراحل اخلطة والعملية -١٢
  . تفصيل األدوار حبيث يعرف كل شخص دورة بالضبط-١٣
  . التخطيط ألي عملية يبدأ من النهاية إىل البداية وليس العكس-١٤
  . طريقة إدارة العملية عن طريق حتديد اهليكل التنظيمي ومسؤولية كل فرد-١٥
  .اخلطة وتعدد البدائل يزيد من مقومات جناحها مرونة -١٦
  . حتديد األخطار اليت ميكن وقوعها واخلسائر املتوقعة يف كل جزئية-١٧
  . توقع الفشل يف كل جزئية من جزئيات اخلطة-١٨
  . حتديد اخليارات والبدائل املمكنة وأسلوب التنفيذ بصورة واضحة-١٩
  .هلا إذا كانت يف صاحل اخلطة وتالفيها إذا كانت ضد اخلطة ترك جمال للصدفة يف أي جزئية واستغال-٢٠
  تقدير املوقف النهائي:  رابعاً

  . مراجعة شروط جناح اخلطة قبل اختاذ القرار-١
  . حتويل الشروط إىل أرقام حسابية-٢
  .يتم إصدار قرار التنفيذ% ٧٥ إذا كانت النسبة -٣

  عوامل جناح اخلطة
   : )وإحاطتها بالسرية التامةتأمني اخلطة :( احليطة:  أوالً
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  . املعرفة على قدر احلاجة-١
  . عدم معرفة املنفذين-٢
  . تطبيق إجراءات األمن-٣
  . عدم معرفة األشخاص لبعضهم-٤
  . مراجعة إحكام الغطاء على كل اخلطة-٥
  . الدقة يف تقدير تصرفات العدو-٦
  . اخلطط اجليدة لالنسحاب-٧
  . وجود فريق تنفيذ وفريق محاية-٨

  املفاجأة:  ثانياً
  .وهي املباغتة يف زمان ومكان العملية مع عدم إعطاء العدو فرصة أو الوقت لصد الضربة

  :وتتحقق املفاجأة باآليت
  ) استغالل الفرص- تضليل العدو-دقة حساب الزمن: ( السرعة-١
  ). استخدام أدوات غري متوقعة-توصيل معلومات خطأ للعدو: ( التعمية-٢
  املبتكر التكتيك -٣

  تقليل حجم اخلسائر : االقتصاد يف القوى:  ثالثاً
  . عدم تكثيف القوى بأكثر من الالزم ألنه حيتاج جهد كبري يف التأمني واإلخفاء ويكون عبء يف حالة اخلطر-١
  . توجيه كافة عناصر القوى املتاحة للحصول على النتيجة النهائية-٢

  التجميع:  رابعاً
  . التحضري اجليد والتخطيط احملكم هو سبب التجميع ،  واملكان احملددلعناصر املنفذة يف الزمانحتقيق وجود الوسائل وا

  مالئمة الوسائل لتحقيق اهلدف:  خامساً
 -سيارات( جاهزة - كفاءا عالية- ال تكفي-ال تتعطل(أي تكون الوسائل اليت سيتم ا تنفيذ العملية كافية لتدمريه والقضاء عليه 

  ).سالح
  املبادأة:  دساًسا

من اخلطة احتماالت مدروسة إذا حاولنا زيادا سيكون هنـاك          % ٧٥ ،   جومية بدون تردد وال تكون دفاعية     أي تكون اخلطة ه   
من اخلطة تترك للقدر إذا حاولنا جتاوزها أو زيادا سيكون هناك ور  % ٢٥ ،جنب واضح ألننا نريد زيادة نسبة األمان إىل أعلى          

 . صة كبرية للصدفة وقد ال حتدث فيؤدي للفشلألننا نترك فر
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  احلصول على الغذاء                                                   

طيور آكلة السمك  مجيع أنواع الطيور صاحلة لألكل غري أن املذاق خيتلف بشكل كبري ، وميكن نزع جلد ال      : الطيور   -٩
لتحسني طعمها ، وكما هو احلال مع باقي احليوانات جيب معرفة عادات الطيور للتمكن من صيدها ، حيث أنـه ميكـن          
مسك احلمام وبعض أنواع الطيور األخرى ليالً باليد ، وأثناء بناء األعشاش هناك بعض أنواع الطيور ال تتحرك من عشها            

  . عرفة أماكن األعشاش ومىت تبنيها الطيور تفيد يف مسكها أيضاً أثناء االقتراب منها ، كما أن م
وغالباً ما يكون للطيور ممرات طريان ثابتة أثناء ذهاا وعودا للماء والغذاء ، فمعرفة هذه الطرق يسهل صـيد الطيـور                     

  . املصائد واألشراك باستخدام الشباك املمتدة على هذه الطرق ، وأماكن األعشاش واملياه من أفضل األماكن لوضع 
والطيور توفر البيض أيضاً ، قم بأخذ مجيع البيض باستثناء بيضتني أو ثالث ، وضع عالمات على البيض الذي تتركـه يف          

  . العش ، ذه الطريقة يستمر الطائر بوضع البيض ، واستمر بأخذ البيض الطازج وترك البيض الذي عليه العالمة 
  
  

  
  

  أوقات البقاء يف األعشاش  اشأماكن األعش  نوع الطري

  األشجار واألخشاب واحلقول  الطيور األهلية 
الربيع وأوائل الصيف يف املناطق 
املعتدلة والقطبية ، وطوال العام 

  يف املناطق االستوائية 
  الربيع وبداية الصيف شجر ( مستنقعات املنغروف مالك ( طائر الكركي والبلشون 



 ٣١ 

واألشجار الطويلة ) استوائي   ) احلزين 
  بقرب املاء

  بعض أنواع البوم والبط واألوز
األشجار الطويلة والسهول 
اجلرداء الشمالية جبانب 
  البحريات والربك واألار 

اية ديسمرب إىل مارس ، ويف 
املناطق القطبية يف الربيع وبداية 

  الصيف 

 الصيف يف املناطق الربيع وبداية  الشريط الرملي واجلزر الرملية   بعض الطيور البحرية 
  القطبية واملعتدلة 

 الربيع وبداية الصيف يف املناطق   الشواطئ الصخرية املنحدرة   النورس واألوك والغاق 
  القطبية واملعتدلة



 ٣٢ 

 
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

مت اإلعالن يف العدد املاضي من جملة صوت اجلهاد املباركة عن إنشاء بريد جديـد          
ت للمجلة ، نستقبل عليـه الرسـائل واالقتراحـات واألسـئلة واالستفـسارا            

واملشاركات املراد نشرها يف الة أو املعسكر ، ونود هنا التنبيه على بعض األمور              
  : يف هذا اجلانب 

ليتنبه اإلخوة املرسلني إىل مسألة أخذ االحتياطات األمنية عند اإلرسال ، ونود            -١
نتكم بأن الطاغوت ليس بتلك القوة اليت حياول دائماً إيهام املسلمني ا ،             أطم

احلذر ذ أخمرنا بهو وجنوده من أضعف الكيد بإذن اهللا ، ولكنا قد أُ   وأن كيده   
 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فـانفروا         واألسباب الشرعية ، قال تعاىل      

 ويف هذا الصدد نشرنا يف العدد قبـل املاضـي مـن             ثباٍت أو انفروا مجيعا     
 اهللا عنه حول هـذا      املعسكر مقاالً مجيالً للشيخ ااهد أبو حممد املقدسي فرج        

  . املوضوع فلرياجع 
األمر اآلخر هو تنبيه اإلخوة إىل أننا يف معسكر البتار نستقبل رسائلكم عـرب              -٢

الربيد املذكور أعاله ، فهو بريد لة صوت اجلهاد وملعسكر البتـار أيـضاً ،          
وحنن نستقبل بإذن اهللا اقتراحاتكم العسكرية ، وتنبيهاتكم األمنية ، وكـذلك            

سئلة املتعلقة بأي باب من أبواب املعسكر ، وبإذن اهللا سيتوىل الرد عليهـا              األ
 . اإلخوة املدربون يف معسكرات تنظيم القاعدة جبزيرة العرب 

حبذا عند إرسال مشاركة ما للنشر أن تكون معزوة إىل قائلـها ، وإن كنـا                -٣
 .. نفضل أن نستقبل مشاركاتكم اليت تكتبوا أنتم 

 اهللا لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد ، وصلى اهللا وسلم علـى            نسأل.. وختاماً  
 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 


