
العصابات حرب مراحل ملخص

مرحلة كل مع مكتوبة وضعها من لبد الجتماعية السمات{ هامة ملحظة* 

مع النظام وكذلك العصابات تعامل كيفية في عظيمة أهمية من لها لما

للحرب}. المختلفة المراحل أثناء الشعب

الولى المرحلة

الستنزاف مرحلة

الستراتيجي) الدفاع( 

 الثانية المرحلة

التوازن مرحلة

الستراتيجي

الثالثة المرحلة

( العسكري الحسم مرحلة
الستراتيجي) الهجوم



العسكرية سماتهاالعسكرية سماتهاالعسكرية سماتها

للعدو     بالنسبة

متواصلة شرسة حملت- 

القوة إنهاء محاولة في

للمجاهدين. العسكرية
للقوات واسع استخدام- 

والطيران. البرية

استدراج محاولة- 

صدامات في المجاهدين

عن والدفاع مكشوفة

ثابتة. مواقع

للعدو     بالنسبة

الحملت عدد يقل- 

 العسكرية

إقتحام عن العدو يتوقف- 

والغابات الوعرة المناطق

الجوية بالغارات مكتفيا

وعلى المناطق تلك على

المجاهدين. إمداد طرق

للعدو     بالنسبة

عن العدو نفوذ ينحصر0-

الرياف مناطق معظم

داخل وحداته وتنكمش

إلى تتحول التي المدن

منيعة. عسكرية ثكنات
-ㄱإبقاء العدو يحاول

المدن بين البري التصال

 الرئيسية

-ㄴالجوي المجهود يبقى

ويصبح الصواريخ وقصف

العسكري النشاط هو

للعدو. الرئيسي
   للمجاهدين     بالنسبة

وسريعة صغيرة ضربات- 

المعارك سياسة وكثيرة

أو"  اضرب" هى " واهرب
أي"  بألف القتل جرح

بضربات العدو انهاك

طويل مدى على صغيرة

العياء.   من يسقط حتى

   للمجاهدين     بالنسبة

قوات المجاهدون يكون0-

مزودة نظامية شبه

متوسطة. بأسلحة

-ㄱ المجاهدون سيطرة

الوعرة. المناطق على
-ㄴ مهاجمة في يبدأون

القريبة والقرى السهول

تبقى ما وتطهير الجبال من

على حكومية مراكز من

المحررة. الجبال أطراف

   للمجاهدين     بالنسبة

-ㄷالمجاهدون يشكل

ذات النظامية قواتهم

هى وتصبح الثقيل التسليح

وجود مع الساسية قوتهم

نظامية شبه وحدات

عصابات حرب ووحدات

أهمية. أقل وتكون
-ㄹالمجاهدون يبدأ

الصغر المدن بمهاجمة

نحو متجهين والضعف

غالبا والتي العاصمة

حملة بدون ماتسقط

هجوم.
القواعد

المجاهدين قواعد- 

القواعد

قواعد المجاهدون يتخذ

القواعد

في الرئيسية القواعد تظل



 ثابتة غير متنقلة

خفيفة تكون القواعد- 

التجهيز

المناطق في إدارية

وتستخدم المحررة

للراحة وملجئ كمخازن

خطة لها وتوضع والعلج

دفاعية

قواعد وتنتشر الجبال

المناطق في كثيرة

الجبال في المحررة

الزراعية والمناطق

السياسية سماتهاالسياسية سماتهاالسياسية سماتها

للعدو     بالنسبة

-ㅁضد دعائي هجوم

وتصويرهم المجاهدين

ومأجورين. كعملء
-ㅂللتفاهم سرية عروض

أموال مقابل النظام مع

وعفو.  ومناصب

للعدو     بالنسبة

-ㅅمن أنه العدو يدرك

من بل جدا العسير

عصابات هزيمة المستحيل

الثانية. مراحلها دخلت
-ㅇالبحث في التركيز يبدأ

وعقد سياسي حل عن

وساطة مع مفاوضات

قوى عن يبحث أو دولية

تتدخل كبرى خارجية

صالحه.  في عسكريا
-ㅈالهدنة فترات تبدأ

الطرفين من عليها المتفق

المباحثات. من جولت مع

للعدو     بالنسبة

-ㅊانهيار مرحلة هى

داخلية وصراعات سياسي

المساعدات رغم للعدو

التي الكثيرة الخارجية

يوم بعد يوما أهميتها تزداد

الحياة للنظام وليمكن

بدونها.
-ㅋمحاولت تحدث قد

من كثير وانضمام انقلب

إلى والحزبيين الوزراء

المجاهدين.
-ㅌ الهروب حوادث تزداد

وإدارات الجيش من

الدولة.
للمجاهدين     بالنسبة

-ㅍالضربات استخدام

هيبة تحطيم في العسكرية

الدعايات وترويج النظام

على الناس وتشجيع ضده

ومعاونة المقاومة

بطولت المجاهدين،

وجرأتهم المجاهدين

اجتذاب على كثيرا تساعد

 للمجاهدين     بالنسبة

-ㄱأنهم المجاهدون يدرك

لتكوين الطريق بداية في

بالمفاوضات ويقبلون دولة

الحملت تشديد مع

العسكرية.

-ㄴ تنظيم في يبدؤن داخليا

والمناطق الدارية القواعد

مختلفة. وخدمات المحررة

 للمجاهدين     بالنسبة

-ㅁيمنحون الفارين كل

جرائمهم كانت مهما العفو

مناصبهم. أو

-ㅂ مع التصالت تتكثف

والخارجية المحيطة الدول

العلقات أمس لبحث

ووقف معهم، المستقبلية

طرفهم من مساعدات أي



الناس.

-ㅎالمجاهدون يوزع

المدن في المنشورات

الخطب ويلقون والقرى

التي النائية القرى في

بها.  يمرون

-ㄷإذاعتهم يستخدمون قد

مناطقهم. من الخاصة

-ㄹ بالدول الحركة تتصل

الدولي وبالوسط المجاورة

دعائي برنامج في وتبدأ

الخصم حلفاء منطقة داخل

الداخلية أراضيه داخل أو

وقف على إجباره بهدف

لمطالب والذعان الحرب

المجاهدين.

القائم. للنظام
-ㅅ المجاهدون يكون

وإدارات حقيقية حكومة

المحررة. المناطق داخل
-ㅇ إلى المجاهدون يسعى

اعتراف على الحصول

الدول من بحكومتهم

بهذا وعود أو الخارجية

العتراف.

المفاوضات

-ㅈالمفاوضات تحظر

كما وترفض العدو مع تماما

العسكرية. الهدنة ترفض

-ㅊ الوساطة محاولت في

مع اللقاءات أو الخارجية

يطالب النظام مندوبي

بأفصى المجاهدون

يمكن ل التي المطالب

كسب بهدف قبولها للنظام

الوقت من مزيدا الحركة

عسكريا نفسها لتقوية

وسياسيا. وتنظيميا

المفاوضات

-ㅋجولت في تبدأ

وترافقها تعقبها تفاوضيه

عنيفة. عسكرية حملت
-ㅌفترات عن تسفر قد

في تستغل محدودة هدن

الجبهات. تنظيم إعادة

-ㅍ المفاوضات في يبحث

هو فقط محدد مشروع

النظام استسلم شروط

السياسي العفو مقابل في

قبول عدم مع والجنائي

في المشاركة مبدأ

السياسية.  السلطة

المفاوضات

-ㅎالمفاوضات كل توقف

 العدو مع

-ㄱ بضرورة أفراده يهدد

التنظيم انهيار قبل التسليم

للمحاكمة وتعرضهم بالقوة

والملحقة.

الجتماعية     سماتها
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