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 حرب العصابات

 جمهُد: 

حعسف خسب العـاباث بإجها ػيل زاؾ مً ؤػياٌ اللخاٌ ًدوز بحن 

كىاث هظامُت، وبحن حؼىُالث مظلحت حعمل في طبُل مبدؤ ؤو علُدة 

باالعخماد على الؼعب ؤو حاهب مىه، وحظتهدف تهُئت الظسوف 

 الىفُلت بةظهاز هرا اإلابدؤ ؤو هره العلُدة بلى خحز الخوبُم.

جبلىز خسب العـاباث بهرا اإلاعنى على ًد ؤلاطبان الرًً  وكد بدؤ

ػيلىا مً بُنهم عـاباث مظلحت إلالاومت هابلُىن وبشعاحه وبجهاهه 

مت كىاتهم الىظامُت على ًدًه. وكد طاهمذ هره العـاباث  بعد هٍص

لىجخىن خحن دزل  ؤلاطباهُت فُما بعد مظاهمت ملمىطت في معاوهت ٍو

ىن في اإلاعسهت اإلاعسوفت باطم معسهت واجسلى بلىاجه الىظامُت كد هابلُ

 .8185عام 

وخسب العـاباث بهرا اإلاعنى الري ؤوضحىاه جسخلف عً ؿىز ؤزسي 

كد حؼدبه معها مً مثل الحسب ألاهلُت، واإلالاومت الؼعبُت، 

 والثىزة، والعـُان والخمسد. 

فالحسب ألاهلُت هي جلً التي جيؼا بحن مجمىعخحن ؤو مجمىعاث  

 جمذ لبلد واخد. مخيافئت 

وؤما اإلالاومت الؼعبُت فهي هىع مً الدفاع الخللاجي ػحر اإلاىظم ًلجإ  

بلُه الؼعب عاهفُا إلالاومت كىاث مدخلت ؤو آزرة في الاخخالٌ، 

 ودون ؤن ًيخهج الؼعب في ذلً جىظُما طُاطُا معُىا.

وؤما الثىزة فهي خادر طُاس ي حلل ًللب ألاوكاع في دولت معُىت  

 ظخىي الىاكع بلى مظخىي آلاماٌ الىهىُت. لحرجفع بم
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 ؤما العـُان والخمسد فهما هبت مظلحت جخلسز هدُجتها بظسعت. 

وهره والػً هماذج ال عالكت لها بدسب العـاباث التي هخددر 

عنها، والتي ٌعخبر ماوحس ي جىهج ؤٌو مً وكع كىاهُنها الاطتراجُجُت في 

اهسة مً ظىاهس العـس الحدًث، بدُث ؿازث بهره اللىاهحن ظ

 الحسب حعادٌ في ؤهمُتها وزوىزتها ؤهىاع الحسوب ألازسي.

وللخدلُل على ؤهمُت هرا الىىع مً الحسوب، هرهس بالىخاثج التي  

خللتها العـاباث الـِىُت كد الؼصاة الُاباهُحن، والظىفُدُت كد 

ت كد الفسوظُحن، والفُدىامُت كد الفسوظُحن  ألاإلااهُحن، والجصاثٍس

ىُحن، وؤزحرا كىاث خسهت مىزتي باهُتي في بىجالدٌؽ كد زم ألام ٍس

 اللىاث الباهظخاهُت.

بل بهه لِع ؤدٌ على ؤهمُت هرا الىىع مً الحسوب، مً ؤن دوال 

ىُت، وؤإلااهُا الاجدادًت، وفسوظا، كد  والىالًاث اإلاخددة ألامٍس

اطخفادث مً فىسجه بةوؼاء كىاث جىهج ؤطلىب زحاٌ العـاباث 

 ملىه هره الدٌو مً بمياهاث الخعبئت الىظامُت. بالسػم مما ج

وعلى ؤًت خاٌ، فظىف هلوع جماما بإهمُت هرا الىىع مً الحسوب  

بذا ما اطدُلىا ؤجها لِظذ ؿىزة مـؼسة للحسب الخللُدًت، وبهما 

هي خسوب مسخلفت جماما في كىاهُنها ومبادئها وهُفُت ؤلاعداد لها، 

ره الحسب وهُفُت ؤلاعداد لها وهى ما طِخضح مً دزاطدىا لعىاؿس ه

 في الفسعحن الخالحن:
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 الفرع ألاول 

 عناصر حرب العصابات 

وطىعمد هىا بلى مداواة الدزاطت في الحسب الخللُدًت دون ؤن 

 ًيظِىا هرا الازخالف البحن في معوُاث العىاؿس في ول مً الحسبحن.

لى ولعل ميؼإ هره اإلاداواة ؤن الحسوب مهما جىىعذ بهما جسجىص ع

ؤزبعت عىاؿس هي: الاطتراجُجُت التي جخعلم بمجمل عملُاتها، 

والخىخًُ الري ًخعلم بإطلىب جىفُر العملُاث في اإلاعازن اإلاسخلفت، 

والخلدم العلمي الري ًدظم هثحرا مً مىاكفها، وؤزحرا الخوت التي 

هي في خلُلت ؤمسها، جىظُف للعىاؿس الثالزت الظابلت في شمان 

 وميان بعُنهما. 

 وهدىاٌو فُما ًلي ول عىـس مً هره العىاؿس في مبدث مظخلل.

 

 املبحث ألاول 

 الاستراثيجية في حرب العصابات

وإلاا واهذ الاطتراجُجُت جخإزس بالىاكع طلبا وبًجابا، ووان الىاكع في  

خسب العـاباث ًبدؤ بمجمىعت ؿؼحرة جامً بمبدؤ ؤو علُدة. فلِع 

اطتراجُجُت معُىت جدُذ لها  لهره اإلاجمىعت بال ؤن جدظلح بمبادت

الخإمحن والىماء ختى جإحي اللحظت التي حظخوُع فيها خظم الحسب 

 لـالحها، وهره اإلابادت الاطتراجُجُت هي: 

 العمل مً زالٌ جىظُم علاثدي. - 8

 ججىب الحظم العظىسي. - 2

 الحسؾ على الحظم الظُاس ي. - 3
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 اإلاسخلُت.  - 4

 الحسؾ على الخإًُد الؼعبي. - 5

 العمل على الفىش بالخإًُد الدولي اإلاىاطب. - 6

 وهدىاٌو فُما ًلي ول مبدؤ مً هره اإلابادت.

 اإلابدؤ ألاٌو : العمل مً زالٌ جىظُم علاثدي 

فإٌو مبدؤ مً مبادت الاطتراجُجُت في خسب العـاباث هى بدازة 

م جىظُم طُاس ي كاثد، وكد مس بىا ؤن هرا  -مً كبل -الحسب عً هٍس

 حن خسب العـاباث وػحرها مً ؤهىاع اإلالاومت ألازسي. هى الفازق ب

ولهرا اإلابدؤ مجمىعت مً ألاطباب ؤهمها: الوبُعت الظُاطُت لحسب 

العـاباث، وخاحت العـاباث بلى عىـس الالتزام، فلال عً 

ت الخسوُى.  اعخمادها الخام على مسهٍص

فإما عً الوبُعت الظُاطُت لحسب العـاباث، فلد ؤوضحىا مً 

ن هىاة هره الحسب هي مجمىعت مً السحاٌ باعىا ؤهفظهم كبل ؤ

وؤمىالهم في طبُل مبدؤ طُاس ي معحن ولِع مً طبُل ؤمام هره 

اإلاجمىعت بال الاعخماد على الخىحُه والخثلُف الظُاس ي لخىاحه به 

الخفىق اإلاادي اإلاعادي، ولخلىع به زحالها بالخلؼف واإلاثابسة 

 والـمىد واإلالاومت.

العـاباث بلى عىـس الالتزام، فلد زبذ ؤهه بدون وؤما عً خاحت 

هرا العىـس ال ٌظخوُع كادة العـاباث ؤن ٌعملىا على حمع 

الؼازدًً، وهبذ الجامدحن، فلال عً جلدًم اإلاعاوهت إلاً ًدخاج 

م الىخُد  بليها مً حؼىُالث العـاباث اإلاىدؼسة هىا وهىان. والوٍس

ً زحاٌ العـاباث هى زلىعهم لخىظُم علاثدي كاثد، بذ ال ًمل
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جلً الىطاثل التي جمىً الجُىغ الىظامُت مً فسق الواعت 

 بإطلىب اللبى والسبى اللهسي.

ت الخسوُى فإطاطه  وؤما عً اعخماد العـاباث الخام على مسهٍص

كمان الفعالُت، بذ في مثل خسب هدسب العـاباث، ًخإحى الىـس 

دلُم الفعالُت الىبحر مً آالف مً الاهخـازاث الـؼحرة، وال ًمىً ج

 -لهره العملُاث الـؼحرة اإلاخعددة بال بذا واهذ حمُعها مىظفت 

لخدمت الهدف النهاجي للحسب. وال ًمىً -بخسوُى مسهصي واع 

ت في الخسوُى بال بذا زلع الجمُع لخىظُم علاثدي  كمان اإلاسهٍص

 كاثد.

وال ًسخلف اإلاعنى اإلالـىد بالخىظُم العلاثدي عً اإلاعنى اإلاؼهىز 

ب الظُاس ي بال مً هاخُت الىطاثل فلى، فبِىما ًدؼابهان في للحص 

هىجهما حماعت مخددة مً ألافساد حعمل للفىش بالحىم بلـد جىفُر 

بسهامج طُاس ي معحن، فةجهما ًسخلفان في الىطاثل اإلاخبعت لخدلُم 

هرا الهدف، خُث جيخهج ألاخصاب الظُاطُت الىطاثل الدًملساهُت، 

ؤال حدوي بال باالعخماد على الىطاثل  بِىما ًسي زحاٌ العـاباث

ت. ولعل ميؼإ هرا الازخالف في الىطاثل زاحع بلى ؤن هظام  العظىٍس

الحصب الظُاس ي ٌعخبر ولُدا لألهظمت الىُابُت، وفي هره ألاهظمت 

ًمىً مىاحهت الخددًاث الظُاطُت بالىطاثل الدًملساهُت، بِىما 

ا لىللت طُاطُت الخىظُم العلاثدي في خسب العـاباث ٌعد ولُد

بعُدة ًساد لها ؤن جىىن، وهى ماال ًمىً جدلُله بال باػتران 

ت بالوبع.  الىطاثل العظىٍس
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 اإلابدؤ الثاوي :  ججىب الحظم العظىسي 

لـد بهرا اإلابدؤ ججىب العمل على هظب الحسب بالىطاثل   ٍو

ت البدخت، فهرا ألاطلىب فلال، ؤهه ؤهبر مً هاكت زحاٌ  العظىٍس

ةهه الًخفم وهبُعت هره الحسب. فدسب العـاباث هي العـاباث. ف

خسب الظُاطت في مىاحهت اللىة، خسب الالتزام العلاثدي في مىاحهت 

الخجىُد ؤلاحبازي، ؤي ؤجها خسب ألاكعف في مىاحهت ألاكىي مادًا، 

وال طبُل مع هرا الىاكع بال بذا ججىبىا الحظم العظىسي واطدبدلىاه 

 يء. بالحظم الظُاس ي على ما طُج

ولخجىب الحظم العظىسي ٌعمد زحاٌ العـاباث بلى بهالت ؤمد  

الحسب بإي زمً، ولى ؤدي ذلً بلى التراحع اإلاياوي بذ ال حهم هرا 

 التراحع اإلاياوي مادامذ السكعت الظُاطُت جصداد ًىما بعد ًىم.

مً «  الحسهُت »وإلهالت ؤمد الحسب، ًيخهج زحاٌ العـاباث علُدة 

ت ، وحعني هره العلُدة الدًىامُىُت الداثمت، فلال الىاخُت العظىٍس

عً الفعالُت واإلابادزة وطسعت اجساد اللساز في مىاحهت ألاوكاع 

اإلاخؼحرة. بدُث جظل الحسب طاثسة بلى ألامام دوما. فعلُدة الحسهُت 

حعني باليظبت لسحاٌ العـاباث الحماًت الخامت مً الفخىز وفلدان 

ول ًىم، بِىما حعني باليظبت لعدوهم  الحماطت فتزداد كىاتهم وكىتهم

د ؤن جخىكف وال ًبدو لها  الُإض اليامل مً هره الحسب التي ال جٍس

جهاًت ما. وهىا البد ؤن ٌعمل عدوهم على الخسلف مً هره الحسب 

 خماًت لىفظه مً الاهخداز الظُاس ي.

وكد جبدو اطتراجُجُت بث الُإض في هفع العدو هىعا مً الترف  

حن الىظامُحن، بذ ال ٌعسف هاالء بال بخدي باليظبت للعظ ىٍس
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اطتراجُجُخحن، هما اطتراجُجُخا الحظم والسدع. وحعخمد ألاولى على 

كخاٌ العدو ختى جدمحره. بِىما حعخمد الثاهُت على اًجاد اللىة 

 اليافُت إلزهاب العدو ومىعه مً الخفىحر في الحسب.

ىغ الىظامُت وما وهاجان الاطتراجُجُخان وبن واهخا جىاطبان الجُ

ت، بال ؤجهما ال جىاطبان كدزاث  جملىه مً بمياهاث الخعبئت ؤلاداٍز

 زحاٌ العـاباث هما ال ًسفى.

 اإلابدؤ الثالث : الحسؾ على الحظم الظُاس ي

وبِىما ًيبر زحاٌ العـاباث فىسة الحظم العظىسي، وال ًسون  

ل الحلٌى الىابعت منها بال خلىال هابعت مً فلدان الـبر وحعج

ظخسدمىن  الىاكع، فةجهم ًدسؿىن جماما على الحظم الظُاس ي، َو

 في طبُله ول وطاثلهم اإلاخاخت.

عني هرا اإلابدؤ مداومت اللؼى الظُاس ي على العدو ختى ال ًجد   َو

 مفسا مً الدظلُم بموالب العـاباث الظُاطُت.

وجىدـس مبرزاث هرا اإلابدؤ في حظلُم زحاٌ العـاباث بعدم حدوي 

ت وخدها، فلال عً اكخىاعهم الخام بإجهم ال الىطاثل ا لعظىٍس

س طُاس ي وفخذ  ًدازبىن مً ؤحل ػصو مادي، وبهما مً ؤحل جدٍس

علاثدي، ولهرا فةن الحسب باليظبت لهم جيخهي مع العدو خاإلاا ٌظلم 

ت العمل على وؼسها  ترن لهم خٍس لهم بإهدافهم الظُاطُت، ٍو

 وجوبُلها.

، فإولها جدلُل اإلاىكف الظُاس ي وؤما وطاثل جدلُم هرا اإلابدؤ 

العام بدكت، وجددًد عىامل ؤلاًجاب والظلب فُه، زم العمل على 

جىظُف العىامل ؤلاًجابُت وجدُُد العىامل الظلبُت لخدمت 
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ساعى في جدلُل اإلاىكف الظُاس ي  ألاهداف الظُاطُت اإلاولىبت. ٍو

ت دزاطت ألاوكاع الظُاطُت اإلادلُت والدولُت، هما جدزل في دزاط

العىامل الظُاطُت ؤلاًجابُت والظلبُت دزاطت العلاثد الظُاطُت 

لدي ول مً الوسفحن، وهرا دزاطت مدي بًمان ألاهـاز زاؿت، 

والؼعب عامت، بهره العلاثد الظُاطُت، فلال عً مدي جدالف 

هره العلاثد مع ول مً اإلاظخلبل وكىاعد اللعبت الدولُت. فاإلكافت 

ـمىد في طبُلها ومً ؤحلها ؤهٌى بلى مدي اطخعداد ول هسف لل

 مدة مولىبت. 

 اإلابدؤ السابع : ا إلاسخلُت

فدسب العـاباث جىلظم مً الىاخُت الاطتراجُجُت بلى زالر مساخل 

هي: اإلاسخلت الدفاعُت البدخت، ومسخلت الخىاشن، ومسخلت الحظم 

 الظُاس ي.

 وجبدؤ اإلاسخلت الدفاعُت مً اللحظت التي ًلىم فيها زحاٌ العـاباث

بدؼىُل الجماعاث اإلاظلحت، وحظخمس هاإلاا وان عدد السحاٌ كلُال، 

د عً هىاة في ؿدوز بعم  وهاإلاا وان الخإًُد الؼعبي ال ًٍص

 اإلاؼاٌعحن.

وطس حظمُت هره اإلاسخلت بالدفاعُت البدخت ؤن الوابع العام  

للعملُاث في هره اإلاسخلت ًىىن هى الدفاع كد كسباث اللىاث 

بها كد زحاٌ العـاباث فىز ؤلاخظاض  الىظامُت التي طخلىم

 بىحىد جىظُمهم العـابي اإلاعاهع.
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دسؾ زحاٌ العـاباث في هره اإلاسخلت على الـمىد ؤهٌى مدة  ٍو

لهم بلى جىمُت الخإًُد الؼعبي،  ممىىت، بذ بن هرا الـمىد هى هٍس

 وشٍادة الدؼىُالث اإلاظلحت التي جإجمس بإوامسهم.

سخلت التي جبدؤ بخىفس العدد اليافي وؤما مسخلت الخىاشن فهي جلً اإلا

مً الدؼىُالث اللادزة على مبادلت العدو باللسباث، وجيخهي بىؿٌى 

 العدو بلى دزحت الخجمد.

ظتهدف زحاٌ العـاباث مً هره اإلاسخلت جيؼُى اإلاعازكت  َو

الظُاطُت في مىاحهت الحىىمت العادًت، بذ ًادي جيؼُى هره 

س اليافي لالطخمساز اإلاعازكت بلى بزهاق هره الحىىمت ف ي بًجاد الخبًر

في هره الحسب التي جتزاًد ؤعبائها اإلاالُت ًىما بعد ًىم هما جتزاًد 

ت بؼحر ما هدُجت جبدو في ألافم، وخحن جسي هره  زظاثسها البؼٍس

س الاطخمساز في مثل هره الحسب، وبالخالي  الحىىمت ؤجها عاحصة عً جبًر

ها فةجها ال بد ؤن جـدز للىاتها آزرة في الاهخداز طُاطُا ؤمام معازكي

 ألامس بالخجمد.

م العـاباث لخدلُم الىدُجت اإلاسحىة مً هره اإلاسخلت هى   وهٍس

اللُام بالهجماث الُىمُت اللاطُت التي ججبر العدو على حؼخِذ 

كىاجه على هٌى اإلاىاحهاث الىاطعت، وألاعساق الىاثُت، هما ججبره 

ادة حعبئت مىازده في بئر مسحى   ز.على ٍش

وؤما اإلاسخلت الثالثت، مسخلت الهجىم العام اإلالاد والحظم  

الظُاس ي، فهي جلً اإلاسخلت التي جبدؤ بىؿٌى العـاباث بلى مسخلت 

حظخوُع فيها حؼىُل كىاث هظامُت كادزة على زىق خسب اإلاىاكع. 

فبهره الىىاة الىظامُت ٌعمد زحاٌ العـاباث بلى ػً معسهت 
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ت ذاث جإزحر معىىي فاؿ ل إلحباز العدو على بجهاء الحسب عظىٍس

 لـالحهم.

وحعخبر هره اإلاسخلت ألازحرة مً ؤهم مساخل خسب العـاباث، فبعد  

ؤن جيخهي الىباغ في مسخلت الخىاشن بلى الخىاهذ الىاكف اإلاخجمد، 

ت ًلىم بها زحاٌ العـاباث لإلًلاع  عت وكٍى البد مً خسهت طَس

 بلى مسخلت الخجمد.بالعدو الري ؤجهىه الخعب وؤزهله ختى وؿل 

وهره اإلاساخل الثالر، وبن واهذ ملحىظت في ول خسب للعـاباث، بال 

ؤن الىاكع اإلادؼابً ال ٌظحر داثما بهرا الخبظُى الىظسي الظهل. 

ولهرا ًدسؾ زحاٌ العـاباث على الخمظً باإلاسوهت الخامت إلاىاحهت 

له لـالحهم، فمثال بذا اطخواع العدو ؤ ن الىاكع اإلادؼابً وجدٍى

ًىظس هجىم العـاباث العام في مسخلت الحظم فةن زحاٌ 

العـاباث ٌعىدون مً فىزهم بلى مسخلت الخىاشن، واذا اطخواع 

العدو ؤن ٌعاود وؼاهه بدفعت حدًدة زػم جىكفه في مسخلت الخجمد 

فةن زحاٌ العـاباث ٌعىدون فىزا بلى اإلاسخلت الدفاعُت البدخت، 

خسب الجهاًت لها بال بذا جىاٌش عً  وهىرا ختى ًلخىع العدو بإهه ؤمام

 عىاده الظُاس ي، وطلم لسحاٌ العـاباث بموالبهم.

 اإلابدؤ الخامع : الحسؾ على الخإًُد الؼعبي

وباليظبت للخإًُد الؼعبي، فال ًمىً لحسب العـاباث ؤن جلىم كد  

بزادة ػعبُت، ؤو ختى في ظل المباالة ػعبُت فالخإًُد الؼعبي هى 

لىاث العـاباث، ولهرا ؤحمع مفىسو العـاباث الحلُف الوبُعي ل

على كسوزة الحـٌى على اإلاظاهدة الؼعبُت ختى جىجح خسب 

 العـاباث.
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وؤطاض هرا اإلابدؤ ؤمسان : ؤولهما، اخخُاج العـاباث بلى هرا  

م الخفىق اإلاادي اإلاعادي، بذ ًدُذ هرا الخإًُد  الخإًُد الؼعبي لخعٍى

دطاض والخسفي بحن الظيان الاه -فلال عً بمياهُت الىماء  -

اإلادلُحن، والحـٌى منهم على اإلاان الالشمت لالطخمساز. وزاهيهما، ؤن 

حعخبر خسبا طُاطُت ٌظعى  -هما ؤوضحىا في خُىه -خسب العـاباث 

 -بها زحالها لخىفُر بسهامج طُاس ي معحن، وحمُع البرامج الظُاطُت 

س ي بلى كاعدة جدخاج بجىاز اللُادة والحصب الظُا -هما هى معسوف 

لت ًىفر بها ومً ؤحلها البرهامج الظُاس ي اإلاىكىع.  ػعبُت عٍس

ىجح  م العـاباث للحـٌى على الخإًُد الؼعبي معسوف، ٍو وهٍس

 :ً  بإمٍس

اإلاعسفت ألافلل بالؼعب: هبُعخه، كُمه، خاحاجه ألاطاطُت،  - 8

 دواعي سخوه، زم جىظُف ول ذلً للحـٌى على جإًُده.

 -في لىخخه العامت على ألاكل  -الظُاس ي الري ًللىاهتهاج اإلابدؤ  - 2

 كبىال مً اللاعدة العٍسلت للؼعب.

 اإلابدؤ الظادض: العمل على الفىش بالخإًُد الدولي اإلاىاطب

فالبد لسحاٌ العـاباث مً جإًُد دولي مىاطب ًدُذ لهم الخمخع  

بعمم طُاس ي ؤزخب، هما ًدُذ لهم الخولع بلى مظخلبل ؤفلل. 

ا هفترق ؤن زحاٌ العـاباث ًدازبىن عدوا ًيخظم زـىؿا وؤهى

زحاله في دولت، وهره الدولت البد ؤن حظخجُب لسحاٌ العـاباث بذا 
 ما ؤخظً اللؼى عليها بىاطوت الدٌو ألازسي.

وللحـٌى على الخإًُد الدولي، ٌعمد زحاٌ العـاباث بلى وطاثل  

في مخىىعت، مثل: بوؼاء خىىمت ماكخت، ؤو فخذ مياجب طُاطُت 
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الدٌو اإلاسخلفت، فلال عً اطخدزاز العوف والخإًُد في اإلادافل 

 الدولُت اإلاخعددة.

ومً العـاباث التي اهخهجذ ؤطلىب الحىىمت اإلااكخت العـاباث  

ت والفُدىامُت، هما ؤن هره العـاباث هفظها واهذ كد  الجصاثٍس

فخدذ لىفظها مياجب مخعددة، وخىلتها فُما بعد بلى طفازاث لها في 

 دٌو التي وافلذ على فخدها لدحها. ال

عخبر اعتراف الدٌو اإلاسخلفت بمؼسوعُت ألاهداف التي ٌظعى بليها   َو

زحاٌ العـاباث، فلال عً خلهم في العِؽ في ظلها، مومعا ٌظعى 
 بلُه زحاٌ العـاباث بمهمت ال حعسف اليلل. 
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 املبحث الثاني

 التكتيك في حرب العصابات 

  

خسر الخىخًُ في خسب العـاباث ػيلحن زثِظُحن، هما الىمحن  ٍو

وؤلاػازة، وزػم جباًً الىمحن وؤلاػازة في بعم الخفـُالث الفىُت، 

بال ؤن هال منهما ًسلع للىاعد عامت البد مً مساعاتها في جىخًُ 

 العـاباث ؤًا وان الؼيل اإلاخسر فُه.

وطيؼحر فُما ًلي بلى اللىاعد العامت التي جدىم جىخًُ العـاباث 

 هدىاٌو بعد ذلً هال مً الىمحن وؤلاػازة. زم 

 ؤوال: اللىاعد العامت التي جدىم جىخًُ العـاباث

 وهره اللىاعد هي :

الهدف الخىخُيي هى اإلالاومت ال جدلُم الىـس، ولرا ًجب جسن  -

العىاد وؤلاؿساز بال عىد عدم الخمىً مً الفساز فدظب، ولهرا كاٌ 

 «. ؤن ًىىهىا زبراء في الفسازعلى زحاٌ العـاباث  »ماوحس ي جىهج: 

ًجب الحرز داثما مً خـاز العدو، والخملف فىزا مً اللخاٌ  -

 عىد بادزة ذلً. 

ًساعى في الهجىم الحرز الخام، مع مساعاة الضجت في الؼسق  -

 والهجىم في الؼسب. 

ًجب الاعخماد الخام على الخسفي باالهدطاض والازخالن بالظيان  -

 اإلادلُحن. 
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جىىن كىاعد الاهوالق مدـىت جدـِىا هبُعُا، ومجهصة ًجب ؤن  -

هىدطُا للدفاع عنها عىد اللصوم، هما ًجب فلال عً ذلً ؤن جىىن 

 مخمخعت بممساث زفُت طهلت للفساز. 

 ًساعى عدم جسن ؤًت آزاز عىد الاهخلاٌ ؤو الخىكف للساخاث.  -

ًجب اللُام ببث كىاعد ؿؼحرة خظىت ؤلازفاء خٌى مىولت  -

ف كبل الهجىم عليها ختى ًمىً اطخسدام هره اللىاعد في ألاهدا

 بزفاء اإلاـابحن جىهئت لىللهم بلى مىاهم ؤهثر ؤمىا. 

جدل مظاثل ؤلاعاػت والرزحرة باطخسدام مساشن ؿؼحرة مسفاة ال  -

نها في  لها بال عدد مددود، وجىكع اإلاىاد اإلاولىب جسٍص ٌعسف هٍس

ج ختى ال ًفظد باإلاُاه ؤوعُت مً البالطدًُ ؤو الـفُذ ؤو الصحا

 والسهىبت. 

ت الخامت، فسوى الخدسن، وكىاعد الاهوالق الفسعُت  - ًساعى الظٍس

والخبادلُت، فلال عً السثِظُت بالوبع، ال ًجب ؤن ٌعسفها بال هفس 

 كلُل. 

ًساعى ججىب الىموُت والخىساز عىد جىفُر العملُاث الخىخُىُت  -

 اإلاسخلفت. 

 ان جماما في جىخًُ العـاباث. الاهدفاع والتهىز مسفىك -

 اإلافاحإة والظسعت والحظم، ؤمىز مهمت في جىخًُ العـاباث. -

ًفلل مهاحمت العدو وهى في خالت الخدسن، لظهىلت ؤلاًلاع به في  - 

 هره الحالت.
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ًفلل الهجىم على اإلايؼأث اإلاىعصلت ألزسها الظُيلىجي، فلال عما  -

از وجىشَع كىاجه، باإلكافت بلى جادي بلُه مً بحباز العدو على الاهدؼ

 جىفس اإلاان والظالح بها بىمُاث هبحرة وظبُا.

 ًجب سحب ؤطلحت ووزاثم اللخلى مً زحاٌ العـاباث. - 

ًجب ؤن ٌعخمد زحاٌ العـاباث على حهىدهم الراجُت للخعِؽ،  -

جخمعىن لللخاٌ.  فُخفسكىن للحُاة ٍو

 زاهُا: الىمحن 

اللىاث الىظامُت هرلً، بل  حعسفه -هخىخًُ كخالي  -والىمحن 

وحظخسدمه اللىاث الخاؿت بىثرة في الجُىغ الىظامُت وذلً 

 بؼسق الحـٌى على ؤطحر ؤو وزاثم.

وال ًسخلف الىمحن طىاء لدي زحاٌ العـاباث ؤو لدي اللىاث 

الىظامُت في ؤطظه الفىُت، بال ؤن الىمحن عىد زحاٌ العـاباث 

على الدعم اإلادلي للظيان في ًىفسد بمحزاث معُىت ؤهمها، الاعخماد 

ه والاوسحاب وجىدٌع ألاطلحت واإلاعداث اإلاولىبت،  ؤلازفاء والخمٍى

ت العالُت  م ؤلامياهُاث اإلاادًت اإلاولىبت بالسوح اإلاعىٍى وهرا حعٍى

 والرواء اإلادلي.

لـد بالىمحن، الازخفاء في مىكع حُد ًيخظس جلدم العدو جدذ   ٍو

بؼسق ببادة العدو ؤو طُوسجه، خُث جلخدمه كىاث الىمحن 

الحـٌى مىه على ؤطسي ؤو وزاثم ؤو ؤطلحت ؤو معداث، فلال عً 

 بشعاج العدو وبزازجه وبزهابه بالوبع.
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ولىجاح الىمحن بهرا اإلاعنى، حعمد كىاث العـاباث بلى جلظُم  

الىمحن بلى زالر مجمىعاث، هي مجمىعاث اإلاالخظت، والاكخدام، 

 والىكاًت وطتر الاوسحاب. 

سي   لت  ٍو ؤزوظخى ش ي حُفازا ؤن مً اإلامىً ؤن ًخم الىمحن بوٍس

وفيها ًىلظم زحاٌ الىمحن «  السكـت اإلاىطُلُت »ؤزسي طماها هى 

بلى ؤزبع مجمىعاث جدخل ول منها اججاها حؼسافُا معُىا وجلبع فُه 

اهخظازا للعدو. فاذا ما حاء العدو وجىطى هره اإلاجمىعاث عمدث 

ه، فةذا ما هجم عليها: اوسحبذ هي مً بخداها بلى بهالق الىاز علُ

ؤمامه بِىما جولم مجمىعت ؤزسي الىاز علُه، وهىرا جدبادله 

خجمد  ت ٍو اإلاجمىعاث ألازبع هجىما واوسحابا ختى جنهاز زوخه اإلاعىٍى

ظت طهلت للىمحن في النهاًت.   في مياهه زم ًلع فَس

ازا، بال ؤهه وال حهم الىكذ في جىفُر هره اإلاىاوزة، فلد ًىىن لُال ؤو جه

 ًساعي جلـحر ألابعاد فُما لى هفرث هره اإلاىاوزة لُال.

ً فىق حُاب كاثد  هما ًسي ول مً ماوحس ي جىهج، والججراٌ هُجٍى

س الفُدىامي  ؤن مً اإلامىً جىفُر الىمحن  -فُما طبم  -حِؽ الخدٍس

لت مسهبت ًوىق فيها العدو مجمىعت ؿؼحرة زم ًىدؼف بعد  بوٍس

ن زاكعا لخدعت ماهسة خُث جىىن مجمىعاث فىاث ألاوان ؤهه وا

 هبحرة كد هىكخه هى ؤًلا.

وال حعلُم لىا على هره الوسق، فيلها ؿالحت للخوبُم بذا ما زوعي  

 فيها ججىب الىموُت والخىساز والبالدة في الخىفُر.
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 زالثا : ؤلاػازة 

والفازق الفني بحن الىمحن وؤلاػازة ًىمً في ؤن الىمحن اهخظاز  

مىكع حُد، بِىما ؤلاػازة جلدم مدزوض بلى هدف مسخاز  وجسكب في

 بعىاًت. 

م   ففي ؤلاػازة جخلدم اللىة اإلاؼحرة مساعُت الازخفاء الخام على هٍس

جلدمها هدى الهدف اإلاسخاز مً كبل، ثم جلىم هره اللىة باكخدام 

 هرا الهدف باألطلىب الري ًىاطب اإلاعلىماث عىه.

بػازة، هى بشعاج العدو وبزهاكه وبالوبع فةن الهدف العام ليل  

وبزهابه، بال ؤن ليل بػازة ؤهدافا زاؿت ؤزسي كد جىىن الحـٌى 

على ألاطسي ؤو الىزاثم ؤو ألاطلحت ؤو اإلاان ؤو اإلاعداث ؤو ختى مجسد 

 جدمحر الؼسق اإلاظتهدف ووظفه. 

وحدًس بالرهس بن الاوسحاب في ؤلاػازة ٌعخبر مً ؤهم مساخلها،  

باإلاوازدة الالشمت بذا ما جِظسث له هسكها، بِىما ال فالعدو لً ًبسل 

جخمخع اللىة اإلاؼحرة بإي طخازاث مً الىحران الثلُلت ألن هرا البرر ال 

ًخىافس لسحاٌ العـاباث ػالبا، ولهرا ٌعمد زحاٌ العـاباث بلى 

م ذلً باالوسحاب مً الوسق الىعسة الـعبت، مع جلؼُم هره  حعٍى

الـؼحرة التي حعىق جلدم العدو زلف الوسق باإلػسان الخداعُت 

 اللىاث اإلايسحبت. 

وفي زخام الىمحن وؤلاػازة هرهس بإن هال منهما كد ًجسي جىفُره مً  

كىاعد مبثىزت بحن حؼىُالث العدو، هما كد ًجسي جىفُره بإطلىب 

 الدظسب والاهدؼاز دازل زوىن العدو. 
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 املبحث الثالث

 التقدم العلمي 

ـاباث وكد ذهسها مً خالهم ما ًدٌ على وبدًهي ؤن زحاٌ الع 

جىاكعه الخام، ال ٌظخوُعىن بلى الخلدم العلمي طبُال، فإوى لهم 

البِئت العلمُت التي حظخوُع جىمُت واطخعماز العلٌى العلمُت؟ بن 

هره البِئت جخولب بمياهُاث ًلـس عنها زحاٌ العـاباث، فالفلس 

 .والخلدم العلمي كدان ال ًجخمعان بإدوى جإمل

وزػم وكىح اللاعدة الظابلت في ذهً زحاٌ العـاباث، فةجهم ال  

ًإلىن حهدا في الخمخع بالخلدم العلمي وآزازه ختى ولى مً كبُل بزباث 

الراث وبزاخت اللمحر، ولهرا جساهم ًخلهفىن ؤًما جلهف بلى ألادواث 

الفىُت مً مثل السادًى والساداز والالطليي واإلاىاؿالث الخوُت إلاا 

 هره ألادواث مً بمياهُاث زخُبت في العمل الحسبي. حعوُه

بل بن زحاٌ العـاباث ًداولىن جـيُع هره ألادواث ؤو مثُلها  

باإلمياهُاث اإلادلُت اإلاخىاكعت التي ًملىىجها. وفلال عً ذلً فةجهم 

ٌعمدون بلى الرئابت مً ؤطلحت وؤدواث العدو فِظخىلىن عليها، ؤوال 

دون لِظخفُدوا بها، وزاهُا إله اهت حىىد العدو وبػعازهم بإجهم ال ًٍص

 عً ؤن ًىىهىا خمالت ألعلد ألاطلحت واإلاعداث. 

وباإلكافت بلى هره الوسق، فةن زحاٌ العـاباث ًسخبىن داثما بيل  

 معاوهت ؿدًلت جدُذ لهم جللُل الفجىة العلمُت بُنهم وبحن عدوهم.

خضح مما جلدم ؤن عىـس الخلدم العلمي ٌعد مً ؤكعف   عىاؿس ٍو

الحسب في خسب العـاباث، بال ؤن اإلاؼاهد ؤن زحاٌ العـاباث ال 
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له بإي زمً ختى ولى وان هرا الثمً هى  ًبسلىن في طبُل حعٍى

 الدم. 

 

 املبحث الرابع

 الخطة في حرب العصابات

ت حعخمد على ؤزوان ؤزبعت،   وكد ؤوضحىا مً كبل ؤن الخوت العظىٍس

شن اإلاولىب في مسخلت هي الهدف والواكت، ألاطلىب، والخىا

 اإلافاوكاث.

 وهدىاٌو فُما ًلي ول عىـس مً هره العىاؿس:

 ؤوال : الهدف  

ولحسب العـاباث هدف واخد، هى الحـٌى على هـس طُاس ي هبحر 

ت الـؼحرة فلِع بىطع زحاٌ  مً آالف مً الاهخـازاث العظىٍس

العـاباث ؤن ًخجهىا مباػسة بلى مسهص الثلل اإلاعادي بذ ؤن 

 تهم الىاكعُت جلـس داثما عً هرا البرر.بمياهُ

وال ًسفي زحاٌ العـاباث فىستهم الاطتراجُجُت في هرا الهدف، فهم  

ًسون ؤن هرا الهدف هى الظبُل اإلامىً والىخُد لخعمُم الظلبُاث 

ت وجدُُد ؤلاًجابُاث التي جخمخع بها.  التي جلحم بالجُىغ ؤلاداٍز

ىضحىن ذلً بلىلهم بن للجُىغ ؤلاداٍز ت بًجابُاث ؤزبع هي: ٍو

ت والخىظُم.  ت اإلادزبت، والدظلُذ، والؼئىن ؤلاداٍز اللىة البؼٍس

ت، ومىاوع مظسح  وطلبُاث زالر هي: الىكذ، والسوح اإلاعىٍى

سي زحاٌ العـاباث ؤن الظبُل بلى جدُُد ؤلاًجابُاث  العملُاث. ٍو

لت ألامد التي حعخمد على ؤطلىب  وحعمُم الظلبُاث هى الحسب الوٍى
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رػاث الـؼحرة التي جىىن في مجمىعها حسخا ػاثسا في الجبهت الل

 الظُاطُت للعدو.

دظلح زحاٌ العـاباث في طبُل جدلُم هدفهم الظابم بالـبر   ٍو

الخام، وال ًلبلىن موللا ؤي اكتراخاث جيبع مً فلدان الـبر ؤو 

 حعجل الحظم العظىسي.

 زاهُا: الواكت 

لت مادًت هما طبم ) وبِىما جدظب الواكت في الجُىغ ؤلاداز  ٍت بوٍس

ت + الخىظُم (  ت اإلادزبت + الدظلُذ + الؼئىن ؤلاداٍز اللىة البؼٍس

ت  هاكف ) مىاوع مظسح العملُاث + هٌى الىكذ + السوح اإلاعىٍى

لت  اإلاىسفلت ( فةن هاكت اللىاث في خسب العـاباث جلاض بوٍس

ت هي ) الحافص الظُاس ي + الخإًُد الؼعبي + الخإًُد الد ولي(. معىٍى

بذا ما  -ولهرا ففي وطع عدد مددود وظبُا مً زحاٌ العـاباث 

جمخعىا بالحافص الظُاس ي اللىي، والخإًُد الؼعبي اإلاىاطب، والخإًُد 

في وطعهم، ؤن ٌؼىىا خسبا للعـاباث ال طبُل  -الخازجي اإلالمىض 

متها، زـىؿا بذا ما ججاوشث اإلاسخلت الدفاعُت  بلى بًلافها ؤو هٍص

خلت الدؼىُل(، وزـىؿا بذا زوعي في خظبان الواكت البدخت )مس 

اطدبعاد ؤصحاب الحماطت الهؼت والسحاٌ الرًً مً وزق، فلال 

 عً ؤزر الخُاهت والخىهت في الحظبان. 

 زالثا : ألاطلىب

ت   لت معىٍى  -وبالىظس بلى ؤن زحاٌ العـاباث ًدظبىن كىتهم بوٍس

وجتزاًد مع اطخمساز  هما ؤجهم ًلدزون لهره اللىة ؤن جىمى  -هما طبم 

اإلاعازن، فةجهم لرلً ًيبرون جماما ؤطلىب اإلاعازن الفاؿلت التي 
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جادي في النهاًت بلى مسهص الثلل اإلاعادي، ذلً ؤن هرا ألاطلىب، وبن 

ت التي جخمحز بخىفس ؤلامياهُاث اإلاادًت  وان مخىاطبا مع الحسوب ؤلاداٍز

ت اللخالُت، بال ؤهه ال ًدىاطب مع خسب العـاباث ل ىىجها خسبا معىٍى

ت، ولهرا ٌظدبدٌ زحاٌ العـاباث ؤطلىب  المادًت، طُاطُت ال بداٍز

حعبر جماما  -اإلاعازن الفاؿلت بإطلىب اإلاعازن الـؼحرة اإلاخعددة التي 

عً العالكت اإلاخمحزة بحن الهجىم والدفاع في خسب العـاباث، جلً 

 بن خسب العـاباث جساق »العالكت التي ٌؼسخىجها بلىلهم: 

اطتراجُجُا بالدفاع وعلى الخوىن الخازحُت، وجىخُىُا بالهجىم 

 «.  وعلى الخوىن الدازلُت

برز زحاٌ العـاباث هرا ألاطلىب باإلابرزاث ا لخالُت:   ٍو

ًخفم هرا ألاطلىب مع مبدؤ بهالت ؤمد الحسب بلى ؤكص ى خد  -

 ممىً. 

س ألافساد ال ألازاض ي بذ بن م - ا حهم هما ؤهه ًدىاطب مع فىسة جدٍس

زحاٌ العـاباث هى اشدًاد الخإًُد الؼعبي ًىما بعد ًىم، ولى على 
 خظاب التراحع اإلاياوي. 

ت لسحاٌ العـاباث،  - ٌظاعد هرا ألاطلىب على خماًت اللىة البؼٍس

 بِىما ًادي بلى بهصاٌ ؤفدح الخظاثس بلىاث العدو.

س خسبهم مً  -  ًمىً هرا ألاطلىب زحاٌ العـاباث مً جوٍى

 بلى اإلاسهب بالخىاشي مع همى حؼىُالتهم اإلاظلحت. البظُى 

 ٌظمذ هرا ألاطلىب ببىاء اللىاث مادًا وطُاطُا ؤزىاء اللخاٌ.  -

 وؤزحرا، ًخفم هرا ألاطلىب مع فىسة الاعخماد على الىفع. -
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 زابعا : وكع اللىاث في مسخلت اإلافاوكاث.

 واطخوسادا مع فىسة الحسب الظُاطُت، فةن زحاٌ العـاباث ال  

ًدزلىن مسخلت اإلافاوكاث بال بعد جدلُم الخىاشن الظُاس ي 

للىاتهم، ذلً ؤهه بذا وان اإلاهم في الحسوب الخللُدًت ؤن هدزل 

مسخلت اإلافاوكاث الظُاطُت بلىاث مخىاشهت مادًا، فةن اإلاهم في 

خسب العـاباث ؤن ًدزل زحالها اإلافاوكاث بلىاث مخىاشهت 

 طُاطُا. 

لِع زحاٌ العـاباث ج   ىاشجهم الظُاس ي بما ًلي: ٍو

س ػالبُت الظيان طُاطُا.  -  جدٍس

جىفس بعم الدؼىُالث الىظامُت اللادزة على زىق بعم اإلاعازن  -

ت الفاؿلت، مثل معسهت دًان بُان في عام  في فُدىام  8554اإلاعىٍى

 الجىىبُت . 

جإًُد ػالبُت الدٌو لسحاٌ العـاباث في ألاهداف الظُاطُت التي  -

 ا.ٌظتهدفىجه

فةذا ؤخع زحاٌ العـاباث بخىافس هره العىاؿس الثالزت، فةجهم ال  

ًترددون في دزٌى مسخلت اإلافاوكاث معخمدًً على جىاشجهم الظُاس ي 

 هرا لخدلُم الىجاح في هره اإلافاوكاث.
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 الفرع الثاني

 إلاعداد لحرب العصابات 

 جمهُد: 

بلى ؤن جدخاج خسب العـاباث بلى بعداد مً هىع زاؾ، ًسحع ذلً 

هلوت البدء في خسب العـاباث هي مجمىعت مً السحاٌ اإلاامىحن 

بمبدؤ، والرًً ال ًملىىن مً ؤطباب اللىة بال فُم هرا اإلابدؤ على 

ذواتهم فلى. هم لهرا ًبدئون مً الـفس لإلعداد لحسب العـاباث، 

ًلىمىن بةعداد الدؼىُالث اإلاظلحت، وتهُئت اإلاىار الظياوي 

، فلال عً جىفحر الحد ألادوى الالشم مً العخاد والومىػسافي للعمل

 واإلاان وألاطلحت والرزحرة.

 وهدىاٌو فُما ًلي هُفُت ؤلاعداد ليل حاهب مً هره الجىاهب.

 

 املبحث ألاول 

  إعداد التشكيالت املسلحة

مس بعداد هره الدؼىُالث بعدة مساخل، هي الخجىُد، والاهخلاء،  ٍو

ب.   والخىشَع، والخدٍز

 ما ًلي بلى معنى ول مسخلت مً هره اإلاساخل: ووؼحر فُ

 ؤوال : مسخلت الخجىُد 

وفي هره اإلاسخلت جلىم اإلاجمىعت ألاولى مً زحاٌ العـاباث )كادة 

الحصب الظُاس ي اللاثد ( ببث دعىتها الظُاطُت لدي ؤكسب الىاض 

ا بليها، مظتهدفت برلً اطخلوابهم بلى حؼىُالث العـاباث.  فىٍس

لي ذلً بزطاٌ ه االء ألافساد اإلاىلمحن في مجمىعاث ؿؼحرة بلى ٍو
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اإلاىاهم اإلاجاوزة لحث الظيان على الخوىع في خسب العـاباث 

معخمدًً في ذلً على اطخؼالٌ بعم الاعخبازاث ال ذواء السوح 

الخوىعُت بحن الظيان. ومً ؤمثلت هره الاعخبازاث الاعخباز اللىمي في 

دخل ؤو آزر في خالت ما بذا واهذ الحسب طخيؼب كد عدو م

الاخخالٌ، واعخباز الظلم الاحخماعي وفظاد حهت ؤلادازة بذا واهذ 

 الحسب طخيؼب كد خىىمت ظاإلات ؤو ػاػمت.

واإلاخإمل، ًسي في طلىن العـاباث على الىدى الظابم هىعا مً  

برزون مظلىهم  عترف زحاٌ العـاباث برلً، ٍو ؤهىاع الخأمس، َو

في بطباغ الؼسعُت على علُدتهم  باالخخيام بلى الؼعب لُلٌى ولمخه

الظُاطُت، وباعخباز ؤن ػسعُت الثىزاث في هجاخها وكبىلها مً 

 الؼعب.

 زاهُا : مسخلت الاهخلاء والخىشَع 

وفي هره اإلاسخلت ًخم بحساء الازخبازاث الالشمت لفسش اإلاخوىعحن على  

ت  ؤطع مىكىعُت، زم جىشَعهم جىشَعا مىاطبا إلمياهُاتهم الفىٍس

اهُت والىفظُت. وال مجاٌ في هره اإلاسخلت للىطاهاث ؤو والجثم

العىامل الشخـُت، فسحل العـاباث اإلاخوىع ال ٌعمل بال في ظل 

 السكا الخام والؼعىز باالكخىاع.

د عً دزحخحن  وجدظم جىشَعاث العـاباث بالبظاهت، فهي ال جٍص

)كاثد عظىسي وكاثد طُاس ي + مجمىعت زحاٌ في الىخداث ألاولُت، 

 جمىعت وخداث ؤولُت في الىخداث اإلاسهبت(.ؤو م
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ب    زالثا: مسخلت الخدٍز

وهبدؤ هره اإلاسخلت فىز جهاًت اإلاسخلت الظابلت، والػً ؤن مسخلت 

ب حعد مً ؤؿعب وؤزوس مساخل ؤلاعداد لحسب العـاباث.  الخدٍز

فإما ؤجها ؤؿعب، فرلً ًسحع بلى افخلاز العـاباث الخللُدي 

ها ؤزوس فرلً ًسحع بلى ؿعىبت بحساء للمدزبحن اإلاهسة، وؤما ؤج

ت دون ؤن ًدع بها العدو  ت ؤو ختى ػبه العظىٍس باث العظىٍس الخدٍز

ظسع باحخثاثها والعـاباث لم جٌص بعد هؼت.  الىظامي َو

وال ًخدزب زحاٌ العـاباث على همى واخد، بل هم ًخدزبىن وفلا  

على  للمهام اإلاىخظسة ودوز ول واخد منهم فيها، فهىان مً ًخدزب

ب، وهىان  اللخاٌ والعىف، وهىان مً ًخدزب على الاػخُاٌ والخسٍس

مً ًخدزب على معاوهت اللىاث الىظامُت الـدًلت بذا وان مىخظسا 

اػتراهها في الحسب. وؤزحرا فهىان مً ًخدزب على ؤعماٌ ؤلاعاػت 

ت وجىؿُل اإلاعلىماث وألاوامس.  والؼئىن ؤلاداٍز

 املبحث الثاني  

 لسكاني والطبوغرافيتهيئة املناخ ا

 ؤوال : تهُئت اإلاىار الظياوي 

م مً   د اللواع العٍس لـد بتهُئت اإلاىار الظياوي هىا. حعٍى ٍو

الظيان اإلادلُحن على الخعاهف مع زحاٌ العـاباث، طىاء بإدوى 

دزحاث الخعاهف، وهي عدم ؤلابالغ عنهم، ؤو بإعلى هره الدزحاث 

نهم، وبزفائهم، وجللُل اللىاث  اإلاعادًت عنهم. وهي جمٍى

د الظيان على هرا الخعاهف، ؤوال بالعمل الظُاس ي  خم حعٍى ٍو

اليؼى، وزاهُا بالحسؾ الخام على الظلىن اإلاثالي في الخعامل مع 
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هاالء الظيان، وزالثا بةهصاٌ العلاب الـازم بالخىهت مً هاالء 

 الظيان.

 زاهُا : ؤلاعداد الوبىػسافي  

في هرا اإلاجاٌ عل الخساثى ؤو  وال ٌعخمد زحاٌ العـاباث هثحرا

ؤطالُب الاطخوالع واإلاظاخت التي ال كبل لهم بةمياهُاتها، وبهما 

ٌعخمدون على اطخىفاء بعم السحاٌ الرًً ًدفظىن الوسق 

والدزوب واإلاظافاث عً ظهس كلب. هما ٌعخمدون في جلدًس اإلاظافاث 

 كبل وؤزىاء الاػدباواث على ؤطلىب الخلدًس بالىظس.. 

ع فةن زحاٌ العـاباث ال ًماوعىن بذا ما جىافسث لهم ؤطالُب وبالوب

 ؤهثر دكت مً ذلً.

 

 املبحث الثالث

 ثوفير القدر ألاولى الالزم لإلعاشة والقتال 

وفي هرا اإلاجاٌ ٌعخمد زحاٌ العـاباث على وطاثل عدة، ؤهمها  

ً بعم اإلاان واإلاعداث وألاطلحت في مساشن ؿؼحرة ال ٌعسفها  جسٍص

ه الالشمحن، فلال عً تهُئتها بال هفس ك لُل، ومظلحت باإلزفاء والخمٍى

 لحماًت اإلاسصون مً الخلف والفظاد. 

يتتتتخهج زحتتتتاٌ العـتتتتاباث ؤطتتتتلىب الخلخحتتتتر الختتتتام فتتتتي الاطتتتتتهالن متتتتً   ٍو

هتترا اإلاستتصون، زـىؿتتا فتتي اإلاساختتل ألاولُتتت، بذ الػتتً ؤن وكختتا طتتُمس 

لتتتتته م بتتتتتاإلاان كبتتتتتل ؤن حعمتتتتتل اللىتتتتتىاث اإلادلُتتتتتت والخازحُتتتتتت علتتتتتى حعٍى

 والعخاد والظالح.


