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 مقدمة

صفحة، وهو من الكتب اهلامة  674يف  "رينـ "روبرت غل "اسرتاتيجية للحرب 33"يأيت هذا الكتاب 

املستطاع  رلطول الكتاب فقد حاولت اختصاره قدكمقدمة لفهم "اسرتاتيجيات احلروب" ونظراً 

 واستخالص احلكم وخالصة التجارب الواردة فيه.

 يففقط  درستأيت أمهية هذا الكتاب يف رفع وعي العقل املسلم املحروم من هذه العلوم.. والتي تُ 

أ�نام وجدها الكليات العسكرية، واملسلم الرسايل جيب أن يكون عىل إطالع بكل جديد، فاحلكمة ضالته.. 

 فهو أوىل الناس هبا.

وعقل املسلم الرسايل بحاجة إىل التفتح عىل كل العلوم الواقعية واإلنسانية املعارصة ليتمدد عقله، 

واخلربة الكافية والتحصني الالزم  االطالعويكون لديه من من حوله..  -كاملة  -ويتسع إىل رؤية احلياة 

 ون..الذي يمنع أن يستخف به الذين ال يوقن

عىل كل  "املوسوعي" االطالعإال  -ال شك  -" فهو بحاجة املتخصصأما عقل املسلم الرسايل "

االسرتاتيجيات العسكرية.. وتنقيحها من لوثتها العلامنية، وتطويرها بام يناسب املنهج والتصور 

 اجلهاد الواقعي.إلسالمي، وبام يصقلها بالتجربة وا

نعرف متى وأ�ن نطلب املعرفة.. ل زيادةتفتيح الذهن، ووجاءت هذه اللمحات الرسيعة فقط ل

 ال قراءة األوهام واألمنيات... وكيف نستطيع قراءة الواقع قراءة صحيحة ُسننية ؟املتخصصني

 

 

 أمحد طه
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ً سيام إذ مل تكن ندًا له.  )1(  حدد عدوك بدقة، واعلن احلرب عليه رسا

 ملعركة.. وفكر هبدوء.لكي تكون مستقيم النظر، اعزل نفسك عن فوىض ساحة ا  )2(

اعرف قدراتك جيدًا، وانتقى معاركك بعناية، فلكل منا قدرات حمدودة، ومدى ال يستطيع   )3(

 جتاوزه.

 أفضل طريقة لصد املعتدين هي منعهم من مهامجتك من األساس.  )4(

اكسب بدل املكان وقت الرتاجع يف وجه عدو قوي ليس عالمة عىل الضعف، بل عىل القوة.   )5(

 كر، وتكسب مسافة تساعدك عىل رؤية الصورة الشاملة.لتتعاىف، وتف

االسرتاتيجية الشاملة هي: فن النظر أ�عد من ساحة املعركة والقيام باحلسابات املسبقة. وهي   )6(

تستلزم أن ترّكز عىل هدفك األسايس وختطط للوصول إليه. دع اآلخرين ينشغلون يف تفاصيل 

 ن االسرتاتيجية الشاملة هي االنتصار احلقيقي الدائم.املعركة، ويبتهجون بانتصاراهتم الصغرية، أل

لكي تعرف القدرات احلقيقية لعدو ما، حاول قراءة العقل الذي يقف وراءه.. إذا فهمت كيف   )7(

 دّرب نفسك عىل قراءة القادة جيدًا. يعمل هذ العقل، ستمتلك مفتاح اخلداع والسيطرة.

تكتيك إنه لقوة، والرضبة اخلاطفة الرسيعة.. حالة اخلمول والقعود، تغري عدوك باستعامل ا  )8(

الرضبة اخلاطفة فاالستباق والرضب أوالً، وقبل أن يتسنى لعدوك الوقت للتفكري أو االستعداد، 

 جتعل عدوك انفعايل وفاقد التوازن، وعرضة الرتكاب األخطاء.

وله قوة ح يتمحورحدد املكان الذي سترضب فيه عدوك بدقة بالغة، فهناك دومًا مركز جاذبية   )9(

، ابحث عن أكثر نقطة حيميها، وارضب فيها.. ال تشغل بالك باألهداف عدوك.. ارضب فيها

 التي تستنزفك أ�ت، وال تؤثر يف عدوك. الصغرية
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ء التي تكّون الكّل. عرب عن يحني تنظر إىل أعدائك ال خي  )10( فك مظهرهم العام، بل انظر إىل األجزا

ة واالنقسام من الداخل، يمكنك أن تضعف وأن هتزم فصل األجزاء عن بعضها وازرع بذور الفرق

حتى أقوى األعداء. حني تواجه مشكالت أو أعداء، حّول املشكلة الكبرية إىل أجزاء صغرية يمكن 

 أن هتزم.

استخدم تكتيك االلتفاف، وارضب حيث جتنب اهلجوم من املقدمة، حتى ال يتصلب عدوك..   )11(

 ا عجزت عن رضب مركز جاذبية عدوك.يف حركة العدو، هذا إذ لحيدث شل

ال ترتك لعدوك أي ثغرة يدخل منها، اشغله دومًا بنفسه، ومارس عليه ضغطًا مستمراً ومن كل  )12(

 اجلهات.

طبيعة املعركة، ونقاط  فن املناورة رضوي قبل فن اهلجوم، حيث خيلق لك بيئة مناسبة لفهم  )13(

 ضعف العدو.

لتقدم، وخلق ضغط دائم جيرب الطرف اآلخر عىل قبل وخالل أي مفاوضات عليك أن تستمر با  )14(

فقة عىل تسوية برشوطك أ�ت. حاول أن تنشى لنفسك سمعة أ�ك رجل صلب غري مساوم،  املوا

 بحيث يكون الناس مستنفرين حتى قبل التقائك.

ة اسرتاتيجية اخلروج، يتم احلكم عليك يف هذا العامل عرب الطريقة التي تنهي فيها املسائل. إن النهاي  )15(

غري املكتملة أو الفوضوية يظل يرتدد صداها لسنوات. يقوم فن إهناء املسائل عىل معرفة متى تتوقف. 

 إن ذروة احلكمة االسرتاتيجية هي أن تتجنب مجيع النزاعات  التي ال خمارج واقعية هلا.

ىل تكتيك اخلداع، والتصورات اخلاطئة: ال يستطيع أحد االستمرار والنجاة من دون القدرة ع  )16(

رؤية ما جيري حوله.. عليك أن تصّعب عىل أعدائك معرفة ما جيري من حوهلم، بام يف ذلك ما الذي 

تفعله أ�ت. فقم بتغذية توّقعاهتم، وفربك واقعًا يلبّي رغباهتم، وسيخدعون أ�فسهم بأ�فسهم. إن 
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ز بينهام. يصعب التميي بحيثأفضل طرق اخلداع تعتمد عىل الغموض، وعىل خلط الواقع باألوهام، 

 سيطر عىل تصورات الناس عن الواقع؛ فتسيطر عليهم.

االستثنائي".. يتوقع االخرون أن تكون  -اسلك الطريق غري املتوقع: اسرتاتيجية "االعتيادي   )17(

ترصفاتك متطابقة مع أ�امط وأعراف معروفة. إن مهتمك كاسرتاتيجي هي أن ختلخل توقعاهتم أوالً، 

رصف استثنائي. فتحدث فيهم يديًا لكي تثّبت صورهتم عنك، ثم ارضهبم بتافعل شيئًا اعتياديًا وتقل

كرب. أحيانًا يكون االعتيادي استثنائيًا أل�ه مل يكن متوقعًا.. دومًا حترك يف الطريق غري املتوقع. أرعبًا 

 وغري من رضبتك يف كل مرة.

وإظهارهم بمظهر اجعل قضيتك أكثر عدالة من قضية العدو، عرب التشكيك بدوافع أعدائك   )18(

ر، ضيق قاعدة دعمهم وقدرهتم عىل املناورة.  األرشا

ال متنح عدوك أي هدف ملهامجتك.. حصن نفسك دومًا من مجيع اجلهات.. وال ترتك حلقة   )19(

 ضعيفة يمكن أن يكرسها بسهولة.

ة الصلبة لديك، واعمل عىل زرع الشقاق يف   )20( كون حتالفاتك بشكل حمكم، ال يؤثر عىل النوا

 ت العدو، وإضعافه.حتالفا

قّدم ألعدائك حبًال كافيًا لكي يشنقوا أ�فسهم بأ�فسهم.. وادفعهم إىل الترصف بصورة دفاعية..  )21(

 واستبق حركتهم.

االتصال والتواصل هو نوع من احلرب، ساحة املعركة فيها هي العقول.. اهلدف هو أن تتقدم،  )22(

بأفكارك إىل ما وراء خطوط العدو، مرسًال وأن خترتق دفاعاهتم وهتيمن عىل عقوهلم. تعلم أن تتسلل 

الرسائل عرب التفاصيل الصغرية، مستدرجًا الناس للوصول إىل االستنتاج الذي تريده، وهم يعتقدون 

 أهنم وصلوا إليه بأ�فسهم.
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دمر من الداخل: اسرتاتيجية اجلبهة الداخلية.. حني تتسلل إىل صفوف عدوك، وتعمل من   )23(

حترمه من التفاعل، وهذه ميزة مطلقة. لكي تأخذ شيئًا تريده ال تقاتل الداخل عىل إسقاطه فإنك 

أو�ك الذين يملكونه، بل انضم إليهم، ثم حاول احلصول عليه تدرجييًا أو انتظر اللحظة املناسبة لتعد 

 االنقالب.

ك اسرتاتيجية العدوانية السلبية: وهي أن تبدو متامشيًا مع الناس، وال تظهر أي مقاومة.. لكن  )24(

 عمليًا هتيمن عىل الوقع.

متثل الرضبة اإلرهابية الطريقة القصوى لشل إرادة الناس اسرتاتيجية رد الفعل املتسلسل:   )25(

للمقاومة ولتدمري قدرهتم عىل التخطيط لرد اسرتاتيجي، اهلدف من احلملة اإلرهابية ليس حتقيق 

از الطرف اآلخر للقيام بردة فعل النرص يف ساحة املعركة، بل التسبب بأقىص قدر من الفوىض واستفز

يائسة. أفضل اسرتاتيجية مضادة لإلرهاب أن حيافظ ضحاياه عىل توازهنم.. يف وجه محلة إرهابية، فن 

 عقالنية املرء هي خط دفاعه األخري.

االسرتاتيجيون يعملون بطريقة خمتلفة جدًا.. يفكرون مسبقًا بأهدافهم بعيدة املدى،  املقاتلون  )26(

معارك عليهم جتنب خوضها، وأي منها حمتوم عليهم خوضها، ويعرفون كيف يوجهون ويقرون أي 

 عواطفهم ويسيطرون عليها.

 أن تكون مسا�ًا يف وجه الذئاب، فهذه مصدر مأساة ال تنتهي.  )27(

األشياء بحجمها الطبيعي ال كام تصورها لك عواطفك. يف التفكري االسرتاتيجي عليك  انظر إىل  )28(

ك العاطفية بحذر شديد، فمثًال اخلوف جيعلك تبالغ يف تقدير حجم عدوك وتترصف أن تنظر إىل أفعال

وأما الغضب وانعدام الصرب فسيدفعانك إىل القيام بترصفات مترسعة تقيض  بطريقة دفاعية مبالغ فيها.
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العاطفة الزائدة جعلك جتمح أكثر مما ينبغي. عىل خياراتك، وكذلك الثقة الزائدة بالنفس، ست

 اخليانات التي تدور حولك. وأيعميانك عن املؤامرات س

 احلرب تتطلب أقىص درجات الواقعية، ورؤية األمور بحجمها الطبيعي.  )29(

 احكم عىل الناس تبعًا ألفعاهلم وترصفاهتم.. األفعال هي التي يمكن لنا رؤيتها وقياسها.  )30(

 يكمن يف داخلك.و، زأن تكون غري قابل للغ  )31(

 كة.. معظمنا يف احلياة تكتيكيون ( أي: أصحاب خطط مرحلية متغرية ) الارتفع فوق ساحة املعر  )32(

ط واضح حمدد املعامل والبدايات واملراحل والغايات )رصاسرتاتيجيون ( أي رائدون وهلم  نغرق يف  ا

عات التي نواجهها بحيث ال نستطيع أن نفكر إال باحلصول عىل ما نريده يف املعركة التي  الرصا

يكيًا.. االسرتاتيجية قت الراهن. وقد تتخيل نفسك اسرتاتيجيًا، وقد تكون بالكاد تكتنواجهها يف الو

. عليك أن تركز عىل أهدافك بعيدة املدى، وأن تبتكر محلة Think Tanksزانات تفكري خحتتاج إىل 

 كاملة، لكي خترج من حالة ردة الفعل التي حبستك فيها العديد من معارك احلياة اجلانية.

 هدافك الكلية جيعل من السهل عليك أن تقرر متى تقاتل ومتي متيش مبتعدًا.ألدائًام تذكرك   )33(

جتارب احلياة ال تعني شيئًا ما مل تتأملها بالعمق الكايف، واألفكار املستقاة من الكتب ال جدوى هلا   )34(

 التي تعيشها.احلياة ما مل يكن هلا تطبيقات يف 

عيش يف ا�ايض أكثر مما يف احلارض، الذي ال العقل الذي تسيطر عليه العاطفة بسهولة، الذي ي  )35(

خلق اسرتاتيجيات ختطئ يستطيع أن يرى العامل بوضوح، وبشكل دقيق يف الوقت املناسب.. سيُ 

 اهلدف دائًام.

 ال تعتمد عىل عدم جمئ العدو، بل اعتمد عىل أن تكون مستعدًا دائًام له.  )36(
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فره نعمة، فن  )37( ادرًا ما هيامجك الناس مبارشة، مظهرين العدو الرصيح اآلن نادر وهو يف حال توا

 نواياهم جتاهك، ورغبتهم بتدمريك؛ بدالً من ذلك هم سياسيون ويتحركون بطريقة غري مبارشة. 

عندما يكون لديك ميل لكي تتصالح مع عدو يفوق قدراتك، وتريد أن تصل معه إىل تسوية، وأن   )38(

فقط حياول  ا حدود عىل اإلطالق.. إنهالعدو سيرتك لك مساحة ما، فاعلم أن رغبات عدوك ليس هل

جتريدك من السالح أوالً، وعليك أن تدرك أ�ه ليس هناك حل وسط، وال أمل يف مصاحلة.. ال تلقي 

 سالحك أو تعهد به إىل شخص آخر. أ�ت خط دفاعك األخري.

تكون يقظًا إذا ما اعتمدت عىل السالمة، ومل تفكر يف اخلطر. وإذا مل يكن لديك الوعي الكايف لكي   )39(

 كالسمكة التي تسبح يف طبق.. لن تعيش حتى هناية اليوم. ك، فاعلم أ�إليك يصل األعداء قبل أن

 عندما يتودد عدو لك بصورة مريبة، ومبالغ فيها ! فاعلم أن خيطط لالنقالب عليك، والفتك بك.  )40(

ملتفوقة التي النجاح يف احلرب يعتمد عىل التنظيم، واالنضباط، واستعامل االسرتاتيجيات ا  )41(

 ابتكرهتا عقول عسكرية واسعة اخلربة.

كلام تقدمنا يف السن نصبح أكثر ارتباطًا با�ايض. وتستويل علينا العادة، ويصبح يشء نجح معنا يف   )42(

ك، أل�ه . التكرار حيل حمل االبداع، ونادرًا ما نرى أ�نا نفعل ذلا�ايض نوعًا من العقيدة بالنسبة إلينا

شبه مستحيل علينا رؤية ذلك حيدث. ولكن تكمن هنا أمهية الدفع بالشباب والدماء اجلديدة، 

 والعقول املبدعة اجلريئة.

 يف كل مرة جيب أن تكون خططك منافسه ومناسبة للظروف الراهنة، والتحديات القائمة.  )43(

 االنتصار عىل عدد كبري من املقاتلني، يعتمد عىل عنرص املفأجاة.  )44(
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اخلاطئة، وتضبط خالل استعدادك للحرب، عليك أن تطهر نفسك من كل اخلرافات واألفكار   )45(

 األفكار بصورة صحيحة وتعبأهتا باجتاه املعركة.

 ابتكر وانفتح عىل اجلديد.ال تكرر اخلطط يف املعركة التالية، حتى ولو كنت انترصت فيها.   )46(

لغو احلساسية جتاه املخاطر والفرص السانحة، االسرتاتيجيون يرون األشياء عىل حقيقتها. وهم با  )47(

 ال يشء يف احلياة يبقى عىل حاله، ومواكبة الظروف املتغرية يتطلب قدرًا كبرياً من املرونة العقلية.

بعض القادة العسكريون أخفقوا ألهنم كانوا حيللون كل يشء بحسب القاعدة. ال نقلل من شأن   )48(

 بطاعة عمياء للقواعد؛ فسيفشلون.. احلرب هي التقدم.املعرفة، ولكن إذا دخل الرجال احلرب 

 اخلطأ يعلم احلذر، كن مستعدًا. وال تدع عدوك يفاجئك أ�دًا يف احلرب.  )49(

عندما يكون لديك "هاجس" اخلوف من ارتكاب أخطاء، فستبصح عاجزاً عن اختاذ القرارات يف   )50(

 توقيتها املناسب.

 سك عىل أن تكون أشد عزمًا.يف حلظات االضطراب والقلق عليك أن جترب نف  )51(

من األفضل أن تواجه خماوفك، دعها تطفو عىل السطح، بدالً من أن تتجاهلها أو تقوهيا. اخلوف   )52(

 هو العاطفة األكثر تدمرياً للحضور العقيل، لكنه ينمو يف املجهول، مما جيعل خيالنا جيمح.

زي نفسه فحسب، بل حيبط عندما يستسلم القائد للخوف، ويفقد حضوره العقيل، فإنه ال خي  )53(

 الروح اجلامعية كذلك.

ال تستطيع أن تكون متواجدًا يف كل مكان أو أن تقاتل اجلميع. إن وقتك وقدراتك حمدودة،   )54(

وعليك أن تتعلم كيف حتافظ عليها. اإلحباط واإلرهاق يمكن أن يدمرا حضورك العقيل. العامل ملئ 

صول عىل نتائج رسيعة، يميلون كام متيل الريح، ال أ�اس ال يملكون الصرب، ويريدون احل -باحلمقى 
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يستطيعون الرؤية أ�عد من أ�فوفهم. حتى تتعامل مع احلمقى ال تقاتلهم، بل فكر هبم مثلام تفكر يف 

األطفال، وافصل نفسك عاطفيًا عنهم. إن املقدرة عىل البقاء مرحًا وهادئًا يف وجه احلمقى مهارة 

 مهمة.

يل فقط عىل مقدرة عقلك عىل مساعدتك يف أوضاع صعبة، لكن أ�ضًا عىل ال يعتمد احلضور العق  )55(

الرسعة التي حيدث فيها ذلك. إن االنتظار حتى اليوم التايل ملعرفة أي ترصف عليك القيام به، ال يعود 

بالفائدة عىل اإلطالق. "الرسعة" هنا تعني التجاوب مع الظروف بخطوات رسيعة، واختاذ قرارات 

 برسعة الربق.

عىل القائد أن يدرس بعناية: جنوده وينفذ إىل أعامق أرواحهم واألشياء التي حتركهم وحتفزهم،   )56(

ويدرس أرض املعركة، وال يرتك فيها جانبًا غامضًا أو جمهوالً. وأن يدرس العدو: ويضع خريطته 

 النفسية والفكرية قبل العسكرية.

ً إىل مباغتة خصومك فحسب، بل االستفادة إ  )57(  ىل أقىص حد من مواردك.لست مضطرا

بيط مهمهم أكثر جد طريقة لتثمهامجة األعداء حني تكون معنوياهتم منخفضة يمنحك االمتياز.   )58(

و املعنويات املنخفضة يرتاجعون عند أصغر انتكاسة. تعرضهم للقوة سوف ومن ذلك. اجلنود ذ

 يسحق روحهم القتالية.

ظهر فجأة تستبقهم بينام يكونون يف سبات، دع أعداءك يظنون أن لدهيم كل وقت العامل؛ حني ت  )59(

 وستهزمهم برسعة، بينام تشحذ روحك القتالية، افعل دائًام ما بوسعك لكي تسحق روحهم.

ذا كانت املجموعة التي تقودها، والتي إخرتاع اسرتاتيجيات ال هتزم، لكن قد تكون قادرًا عىل ا  )60(

قة، وإذا كان أعضاؤها يضعون مصاحلهم تعتمد عليها لتنفيذ خططك، غري متجاوبة معك وغري خال
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سلسلة القيادة  -أوالً، فلن تعني افكارك شيئًا. جيب أن تتعلم درس احلرب: إهنا بنية اجليش 

 والعالقات بني األجزاء والكل، ما يمنح اسرتاتيجيتك القوة.

هلدف الكيل جتنب الرتدد واالرتباك الذي يسببه توزيع القيادة. هذا يعني أن تعطي جنودك احلس با  )61(

الذي ينبغي إنجازه، وحرية الترصف إلنجاز هذا اهلدف. لذا جيب حتفيز اجلنود، وخلق روح اجلامعة 

 التي متنحهم قوة دفع ال تقاوم.

 قبل تشكيل أي اسرتاتيجية أو القيام بخطوات معينة، افهم بنية جمموعتك.  )62(

صة بصورة ال يمكن تفادهيا. إذا إن مشكلة قيادة أي جمموعة هي أن الناس يملكون أجنداهتم اخلا  )63(

كنت سلطويًا جدًا، فسوف يكرهونك ويزدرونك ويثورون عليك بطرق صامتة. وإذا كنت مرنًا جدًا 

قيادة ال يشعر الناس فيها سيعودون إىل أ�انيتهم الغريزية وستفقط السيطرة. عليك أن ختلق سلسلة 

س املناسبني يف املكان املناسب، أ�اسًا أهنم مقيدون بسلطتك لكنهم يتبعون قيادتك هلم. ضع النا

ً االهتامم عىل  ينفذون روح أفكارك من دون أن يكونوا آالت. فلتكن أوامرك واضحة وملهمة، مركزا

الالعقالنية  -الفريق، ال عىل القائد. اخلق إحساسًا باملشاركة، لكن ال تقع يف فخ التفكري اجلامعي 

 ية. وال تتخل عن وحدة القيادة.التي تنتج عن اختاذ القرار بصورة مجاع

ما حيدد فشلك أو نجاحك هو أسلوبك القيادي والتسلسل القيادي الذي تصممه. إذا كانت   )64(

إن تسلسًال قياديًا سليًام،  أوامرك غامضة وضعيفة، فحني تصل إىل امليدان ستكون قد فقدت معناها.

مل فني يتطلب اهتاممًا ورعاية ، وهو عنعكصوالسيطرة التي يمنحها لك، ليست مصادفة؛ إنه من 

 دائمني. أما جتاهله فال حيقق لك سوى اخلطر.

والسيطرة بطريقة غري ن تبقى يف اخللف، ألقتل الوحوش متعددة الرؤوس هي ب الطريقة املناسبة  )65(

 مبارشة عرب اآلخرين.. السيطرة بلمسات خفيفة بحيث ال يدرك أحد مدى عمق سيطرتك.
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 صيل التافهة، حظيت بوقت أكرب لالهتامم بالصورة الكبرية.كلام قّل اهتاممك بالتفا  )66(

 القاعدة األوىل للقيادة الفعالة هي أال تتخىل عن وحدة القيادة.  )67(

كن حذرًا خالل تشكيل الفريق من أن يغريك اخلربة والذكاء.. فالشخصية، والقدرة عىل العمل   )68(

والتفكري بشكل مستقل، هي صفات حتت رايتك ومع بقية الفريق، والقدرة عىل حتّمل املسؤولية 

 مساوية يف األمهية.

ال يمكن أن ينتج خري عن القيادة املقّسمة. إذا ما عرض عليك منصب تضطر فيه إىل مشاركة   )69(

القيادة فارفضه، ألن املؤسسة ستخذلك وسيتم حتميلك املسؤولية. األفضل لك أن حتتل منصبًا أقّل 

 تفد من بنية القيادة الناقصة عند منافسك.واس ودع الشخص اآلخر حيصل عىل املنصب.

ن اجلوهريان يف احلرب مها الرسعة والتكيف   )70( القدرة عىل التحرك برسعة واختاذ  -العنرصا

القرارات برسعة أكرب من العدو. وتأيت الرسعة والتكيف من التنظيم املرن. جزئ قواك إىل جمموعات 

ع إليك. اجعل قواك مراوغة وال يمكن وقفها عرب مستقلة يمكنها العمل واختاذ القرارات دون الرجو

 مّدها بروح اهلمة، كلفهم باملهمة، ثم دعهم ينطلقون.

املجموعات املرنة والرسيعة واملتعرجة يف خط سريها، هي األفضل.. قد يكون ميلك الطبيعي   )71(

 ملطلوب.كقائد أن تسيطر عىل املجموعة، وأن تنسق كل حركاهتا، لكن هذا يقيد الرسعة والتحرك ا

وهذه االجتاهات املتعددة سرتبك عدوك وتشّل حركته. ادفع املجموعات الصغرية  التي لدهيا القدرة 

 عىل االبتكار والتكيف.

اعمل عىل تنمية مهارات التواصل مع مجيع أفراد جيشك، واصنع بينهم حالة من التوافق،   )72(

واكتشاف طاقاهتم، وقدراهتم، ونقاط  والوئام، والعقيدة الواحدة.. وشجعهم عىل املبادرة الفردية،

 قوهتم وضعفهم.
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واحدة هنائية، دائامً لديه القدرة عىل جعل جيش متناسبًا مع  القائد احلكيم ال يتشبث بصورة  )73(

 الظروف الراهنة، ومرن احلركة، ومتناسب مع حاجاهتم املتغرية.

 الروح املعنوية تساوي ثالث أضعاف القدرة اجلسدية.  )74(

طاقتنا ومهاراتنا يمكن أن توصلنا إىل حد معني ال نستطيع جتاوزه.  -يعًا قدرات حمدودة نملك مج  )75(

اخلطر يأيت من حماولة جتاوز هذه القدرات. قد تغوينا جائزة مهمة يمكن أن نحصل عليها لكي نبالغ 

 يف توسيع أ�فسنا، لكن ينتهي بنا األمر مرهقني وهشني. عليك أن تعرف قدراتك وتنتقي معاركك

للحرب: خسارة الوقت، هدر الرصيد السيايس، وعدو تواق  ةغري املنظور تكاليف البعناية. فكر يف

ً بدالً   من مواجهته مبارشة. إذا مل يكن لالنتقام. أحيانًا من األفضل االنتظار، أن حتارب عدوك رسا

، اجعل احلرب ممكنًا تفادي املعركة، فاجعله يقاتل وفقًا ملعايريك أ�ت. استهدف نقاط الضعف لديه

أقوى  عر لفرتة أطول حتى ممكلفة له ورخيصة لك. حني تقاتل باقتصاد تام يمكنك أن تستم

 .ءاألعدا

ال بد أن يكون انتصارك قويًا، فهناك انتصار يوازي اهلزيمة عندما يتحقق بكلفة كبرية. ويكون   )76(

يستطيع خوض املعركة  املنترص منهك جدًا بحيث ال يستطيع استغالل انتصاره، وهش جدًا بحيث ال

 التالية، أو استثامر االنتصار.

مما يقودك إىل ارتكاب مزيد من األخطاء، الذي يقود إىل  باإلهناكإذا ساءت األمور تشعر   )77(

 مشكالت جديدة مل تكن يف احلسبان.. فكر هبدوء بعيدًا عن ساحة االهناك. وفوق ساحة املعركة.

 ش لتقاتل يومًا آخر.وفر عىل نفسك املعارك غري الرضورية وع  )78(

بااللتفاف حوهلا، وحرصها، ال  العدو ةهاجم نقاط ضعف العدو بنقاط قوتك. وهاجم نقاط قو  )79(

 تناطحها. وقتال وفقًا حلساباتك اخلاصة وبطريقتك اخلاصة، ال وفق معايري العدو، وما يدفعك إليه.
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بدت هذه النقاط خفية. كل جيش لديه نقاط ضعف، ناحية ما غري حممية أو غري متطورة، مهام   )80(

يمكن أن يتحول إىل نقطة ضعف يف النهاية. إن هدفك من احلرب ليس ببساطة أن تراكم  نفسه احلجم

ترسانتك احلربية، وال أن تزيد قدرتك العسكرية لكي تدمر عدوك. فهذا مكلف جدًا وجيعلك هشًا 

مواجهة نقطة قوة، غري  أمام حرب العصابات. كام أن مهامجة عدوك رضبة برضبة، ونقطة قوة يف

ضعف العدو: املشكالت السياسية  اسرتاتيجي أ�ضًا. عليك بدالً من ذلك أن حتدد أوالً نقاط

الداخلية، الروح املعنوية املنخفضة، املوارد ا�الية الضعيفة، جنون العظمة لدى قائده. ويف الوقت 

 دى الطويل.وتك عىل املنفسه تبقى نقاط ضعفك اخلاصة خارج املعركة، وحتفظ ق

وحني يتعبون  حني تكشف نقاط ضعف أعدائك وتستهدفها فإن ذلك سيحط من معنواياهتم،  )81(

ستنكشف لدهيم نقاط ضعف جديدة. عرب القيام بموازنة دقيقة بني نقاط الضعف والقوة يمكنك أن 

 حتدد خطتك بدقة.

عىل احلصول عىل يف فن التفكري االسرتاتيجي عليك أن هتمل قوتك الكربى، وأن جترب نفسك   )82(

ال  -يف نفس الوقت  -النتيجة القصوى من املوارد الدنيا.. لتشعل ابتكارك ألقىص درجة، ولكن هذا 

 يعني أال تتسلح أو أال تستغل املميزات ا�ادية لديك.

احلرب هي موازنة بني الوسائل واألهداف.. والبداية أن تبدأ بفحص الوسائل التي بني يديك، ثم   )83(

 يجية التي تتناسب معها.تضع االسرتات

 االقتصاد يف احلرب يعني أن تكون رضباتك مؤثرة من دون أن تنهكك.  )84(

الكثري من التكتيكات يقوم عىل االقتصاد يف القتال. يف طليعتها استعامل اخلداع، الذي يكلف   )85(

العدو القليل نسبيًا لكن يمكنه حتقيق نتائج مهمة. إجلاء إىل سلسلة معقدة من اخلداع لكي يتوقع 

ته وعدم التكتل، وبالتايل تكلفة باهظة، وبث  هجومًا من أي اجتاه، واجباره بالتايل عىل نرش قوا
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الرعب. وتتضمن فنونه أ�ضًا: جتميع املعلومات االستخبارية، ونرش األضاليل، واستعامل الدعاية 

 املضادة لالغتيال النفيس واملعنوي جلنود العدو.

ة واملعنوية.. يؤدي إىل اهدرك �ا متلكه، وبالتايل يسبب التصدع يف إن جهلك بطبيعة قوتك ا�ادي  )86(

 بناءك، وخيفض طاقاتك وروحك املعنوية.

من احلكمة دائًام أن جتعل خصمك هيدر أكرب قدر ممكن من موارده. هذا يمكن فعله من خالل   )87(

 تكتيكات الرضب واهلروب، حيث جتربه عىل أن ينفق طاقته يف اللحاق بك.

م الذي يستهلك طاقته يف تسديد رضبات ال تصيب اهلدف سريتكب األخطاء عام قريب، إن اخلص  )88(

 وجيعل نفسه عرضة هلجوم مضاد عنيف.

إذا تعلمت كيف حتجم عن اهلجوم، وتنتظر اللحظة املناسبة لكي تشن هجومًا مضادًا غري متوقع،   )89(

 فإن ضعفك يمكن أن يتحول إىل قوة.

ألخفاء مناورة هجومية، أو هجومًا مرتدًا، املناورة اهلجومية املوقف الدفاعي هو أفضل طريقة   )90(

هي غالبًا الطريقة األفضل للدفاع عن موقع ضعيف، الدمج بني اهلجوم والدفاع.. قد يصبح فخًا 

 مثاليًا للعدو.

يمكنك لعب دور الضعيف، فتغري أعداءك باهلجوم عليك، وحماولة إحكام اخلناق حولك.   )91(

حني متزج اهلجوم والدفاع هبذه لون وانتقل إىل اهلجوم، وحارصهم أ�ت.. عندها فاجئهم وهم غاف

الطريقة السلسلة تبقى متقدمًا عىل خصومك املتصلبني. أفضل الرضبات هي تلك التي ال يراها 

 عدوك قادمة.

تكون لديك كل أسباب اخلوف، فال ختش  ثاع والظروف يائسة، فال تيأس. حيضمهام كانت األو  )92(

حتارصك املخاطر، فال ختش شيئًا منها. حني تنعدم املوارد لديك، اعتمد عىل انعدام شيئًا. وحني 
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املوارد. حني تباغت قم بنفسك بمباغتة العدو.. ليس لديك ما خترسه؛ احرق األرض من حتت أقدام 

 العدو، سّلح نفسك بموارد العدو وعتاده. 

يستطيعون انتظار اللحظة املناسبة، أو  البرش العدوانيون ال يستطيعون السيطرة عىل عواطفهم. ال  )93(

.. هذا العدو قد يبدو قويًا يف بداية اهلجوم، لكن كلام طال هجومهم، اتضح جتريب مقاربات خمتلفة

 أكثر ضعفهم واضطراهبم.

يف املناورة السياسية، يمكنك القتال من دون أن ُتظهر عدوانيتك. ذلك يوفر كثري من طاقتك.. كام   )94(

 .أ�ه يوسع خياراتك

 اجعل هجامتك املرتدة رشيقة ومباغتة، مثل اهلر الذي يزحف عىل مهل لينقض فجأة عىل فريسته.  )95(

بية يف احلرب، هي تأجيل القيام بالعمليات حتى يساعد حتطم معنويات   )96( االسرتاتيجية األكثر صوا

 العدو عىل تسديد رضبة قاتلة، تكون ممكنة وسهلة يف آن واحد.

تفقد اختياراتك، وتكشف اسرتاتيجيتك، إذا استطعت صد اهلجمة ال تبدأ باهلجوم.. هكذا   )97(

األوىل، فستملك اخليار، واهلجوم الكاسح املضاد، بعد انكشاف العدو.. الذي أهنك جيشه وفقد 

 النظام ( يتطلب احلفاظ عىل األرض جهدًا أكرب من االستيالء عليها ).

ة األوىل، وتقديم الطعم له للقيام هبجوم فن اهلجوم املضاد يقوم عىل ترك العدو القيام باخلطو  )98(

. اهلجمة املرتدة جيب أن جيعله هيدر طاقته ويزعزع خطوطه، ثم االستفادة من هذا الضعف والتفكك

ومفتاح اهلجمة املضادة الناجحة هو أن حتافظ عىل هدوء أعصابك  تكون رسيعة.. خفيفة، ومباغتة.

 بينام يصبح خصمك حمبطًا ومستفزاً.

ين ذي يمكنه انتظار اللحظة املناسبة للترصف، سيحظى غالبًا بأفضلية عىل أو�ك الذالطرف ال  )99(

يستسلمون لنفاذ صربهم الغريزي، وما إن تتعلم الصرب فإن خياراتك تتسع فجأة. بدالً من أن 
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تستهلك نفسك يف معارك صغرية، يمكنك توفري طاقتك للحظة املناسبة، واستغالل أخطاء اآلخرين، 

بوضوح يف األوضاع الصعبة. سرتى فرص اهلجامت املرتدة يف حني ال يرى اآلخرون إال والتفكري 

 االستسالم واالنسحاب.

ى عىل أفكار العدو وطرقه.. وحتاول قراءة عقوهلم.. بينام ذطرق اخلداع أن تبدو سلبيًا، وتتغأحد  )100(

عندما يف أو الغبي.. بل يمكنك  أن تغريهم عرب لعب دور الضعال يستطيع أحد أن يرى ما بداخلك، 

 يشعرون باألمان.. ستكون رضبتك املضادة مفاجئة كليًا، وساحقة هلم.

من األمور اهلامة يف هزيمة العدو، هي أن تضعه يف موقف ال يستطيع فيه استعامل القوة املميزة  )101(

قليلة  وحتاول حتييد قوته، وكذلك أن حتول نقاط ضعفك إىل قوة. فمثًال إذا كانت قواتك التي لديه.

 العدد، يمكنك االعتامد عىل رسعة حركتها. واستعامل هذه الرسعة للقيام هبجوم مضاد.

 يتكون فن احلرب برمته من دفاع خمطط جيدًا وبحرص بالغ، يتبعه هجوم رسيع وعنيف. )102(

ال يمكن تطبيق اسرتاتيجية اهلجوم املضاد يف األوضاع كافة: سيظل هناك أوقات يكون فيها من  )103(

 مبادرة إىل اهلجوم، وحتقيق السيطرة عرب وضع خصومك يف وضع دفاعي قبل أن يتسنى هلاألفضل امل

يفقد صربه وهيامجك، أو إذا كنت ستخرس الكثري باالنتظار،  أن الوقت للتفكري. إذا كان عدوك أذكى من

احدة. فقم باهلجوم. إنه من األفضل دائًام تنويع مناهجك، وأن يكون لديك دائًام أكثر من اسرتاتيجية و

إذا كان أعداؤك يظنون أ�ك دائًام تنتظر لكي تقوم هبجوم مضاد، فلديك فرصة ممتازة للمبادرة 

ومباغتتهم. لذا امزج بني األساليب. تأمل الوضع واجعله من املستحيل عىل عدوك أن يتنبأ بخطوتك 

 التالية.

من ذلك، يعتمدون  يميل العدو أكثر إىل مهامجتك إذا رأوا أ�ك هش أو ضعيف، وحتى يتأكدون )104(

 تصب يف املكان الذي تريد. اعىل ما يصدر منك من أقوال وأفعال.. فتأكد من كل أقوالك وأفعالك أهن
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. عليك بالردع، وعكس أي تصور لدهيم عنك بأ�ك ضعيف يستضعفكإذا شعرت أن العدو  )105(

. ن يف حالة ضعف قد تكو وساذج عرب إيصال الرسالة التي تقول إن املعركة لن تكون سهلة مثلام ظنوا

ضعف وضللهم.. األفعال هلا مصداقية أكثر بكثري من ال، لكن العدو غري واثق من ذلك، اخفي فعالً 

 التهديد والوعيد؛ الرد مثًال، ولو بطريقة رمزية وحمدودة سريهيم أ�ك تعني ما تقوله.

من يف حالة الضعف: مداهنة الناس يمكن أن تضعفك بقدر حماربتهم. لكن ردعهم وإخافتهم  )106(

 مهامجتك أو اعرتاض طريقك، سيوفر عليك الطاقة واملوارد.

اقلب  -اورة جرئية يف حالة الضعف: من أساليب الردع والتخويف املعاكس: فاجئهم بمن )107(

اظهر بمظهر الالعقالين والذي ال  -م حيث تظن أهنم هشون، واجعل الرضبة مؤملة هبالتهديد، وارض

بث الرعب يف صفوف  -أ�ك تعد خلطوة مضادة أكثر فعالية  اجعل عدوك يظن  -يمكن توقع ترصفاته 

 العدو.

ليس بالرضورة كم رجل لديك أو ما مدى جتهيزاتك، لكن كيف يراك أعداؤك. إذ ظنوك ضعيفًا  )108(

وهشًا، يترصفون بعدوانية، وهذا بحد ذاته يضعك بمأزق. أما إذا ظنوا فجأة أ�ك قوي وأن يصعب 

موارد خفية، فإهنم يرتاجعون ويعيدون تقييم املوقف. إن جعلهم التكهن بترصفاتك، أو أ�ه لديك 

ع، هناك  يغريون خططهم ويتعاملون معك بحذر أكرب يمكن بحد ذاته أن يغري مسار احلرب. يف أي رصا

بعض األشياء التي لن تستطيع السيطرة عليها: قد ال تستطيع مجع جيش كبري أو الدفاع عن كل نقاطك 

 دائًام التأ�ري يف تصور الناس عنك. الضعيفة، لكنك تستطيع

جوهر اسرتاتيجية الردع هو: حني هيامجك العدو أو هيددك، عليك أن توضح له أ�ه سيعاين يف  )109(

رك، لكنك ستجعله يدفع ثمن كل مقدوره االنتصار يف املعاباملقابل. قد يكون أقوى منك، وقد يكون 

له يفهم أ�ه يف عر بكافة مصاحله.. جيب أن جتار. بدالً من اهلجوم عليه مبارشة، سوف تلحق الرضصانت
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كل مرة يزعجك فيها عليه أن يتوقع الرضر، حتى ولو كان عىل نطاق أصغر من الرضر الذي يلحقه 

 بك.

 أحيانًا أن تكون مهابًا أكثر من أن تكون حمبوبًا. )110(

كن أن إن اهلدف من اسرتاتيجيات الردع هو عدم تشجيع العدو عىل اهلجوم، وهذا الغرض يم )111(

وإذا مل تستطع تدعيم سمعتك كشخص قوي ببعض  حيققه عادة حضور هتديدي أو فعل ما.

 االنتصارات؛ فستخرس مصداقيتك.

احلرب خمادعة: قد حتسب نفسك قويًا وأ�ك حترز تقدمًا ضد عدوك، لكن الوقت قد يكشف أ�ك  )112(

امسنا يف الراهن حيرمنا املسافة كنت عمليًا تتقدم نحو خطر عظيم. ال يمكنك أن تعرف أ�دًا، ما دام انغ

الفعلية لنرى األمور عىل حقيقتها. أفضل ما يمكنك فعله هو أن ختّلص نفسك من أ�امط التفكري 

الكسولة والتقليدية. التقدم ليس جيدًا دائًام؛ الرتاجع ليس دائًام ضعفًا. يف الواقع، يف حلظات اخلطر 

اتيجية األمثل: عرب فض االشتباك مع العدو، ال خترس واملشكالت رفض القتال غالبًا ما يكون االسرت

أفكارك، وتفصل املؤمنني الفعليني عن  ومراجعةشيئًا قيًام عىل املدى الطويل وتكسب وقتًا للتعمق 

املتطفلني. الزمن يصبح حليفك. عرب عدم فعلك أي يشء خارجي، تكسب قوة داخلية، ترتجم الحقًا 

 ترصف.إىل قوة جبارة، حني حيني وقت ال

إن مهمتك كاسرتاتيجي بسيطة: أن ترى الفرق بينك وبني اآلخرين، أن تفهم نفسك، وأ�صارك  )113(

وعدوك قدر اإلمكان، لكي ترى األحداث بمنظور أشمل، وعىل حقيقتها. وهذا ليس سهًال يف زمحة 

حب. فإذا بع فقط من معرفتك بمتى وكيف تنسناحلياة اليومية، ويف الواقع فإن املقدرة عىل فعل ذلك ت

كنت تتقدم وهتاجم باستمرار، ودائًام ترد عىل الناس بانفعالية، فلن يكون أمامك وقت لكي تكسب هذا 

املنظور. ستكون اسرتاتيجياتك ضعيفة وآ�ية، وتقوم عىل األمور التي حدثت يف ا�ايض أو مع شخص 

بك فعله  رلرتاجع أمر جيدسواك. وستجد نفسك أشبه بالقرد الذي يقلد بدالً من أن يبدع. لذلك فإن ا
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من وقت آلخر، لكي تعثر عىل ذاتك وتفصل نفسك عن التأ�ريات املحيطة بك. وأفضل وقت لفعل 

 هذا هو يف اللحظات اخلطرة واحلرجة.

لالنسحاب.. ال تنزعج، انسحب حتى تتعاىف، لرتجع لتقلب الطاولة عىل  كون مضطراً أحيانًا ت )114(

 عدوك حتى حتني اللحظة املناسبة.

من مكة يف حلظة بالغة اخلطورة. وقد استفاد هو وجمموعة قليلة من أ�صاره ☺ اجر حممد ه )115(

اخلّلص فرتة اهلجرة هذه لكي يقووا من صلتهم ببعض. ولكي يفهموا من هم وماذا يمثلون، ولكي 

حيولوا الزمن إىل صاحلهم. ثم برزت جمددًا هذه املجموعة الصغرية من املؤمنني، وغزت مكة واجلزيرة 

، هزمت اإلمرباطوريتني البيزنطية والفارسية، ونرشت ☺العربية والحقًا، بعد موت النبي حممد 

 اإلسالم يف مناطق واسعة من العامل.

الوقت هو كل ما متلكه، إنه رصيدك احلقيقي الوحيد. قد يسلبك اآلخرون ممتلكاتك، لكن حتى  )116(

له لصاحلك. أما أن هتدر الوقت يف معارك أقوى األعداء ال يستطيع سلبك الزمن إذا ما أجدت استعام

ليست من اختيارك فهو أكثر من خطأ، إنه الغباء بأعىل درجاته. ألن الوقت الذي يضيع ال يمكن 

 استعادته.

أن تعم الفوىض صفوف أعدائك، فإن هذا هو فن و ،أن تبقى هادئًا ومنضبطًا خالل انتظارك )117(

 السيطرة عىل النفس.

يجية واإلقدام. يتكون العنرص االسرتاتيجي بالتخطيط: وضع هدف  االسرتاتجيب الدمج بني )118(

شامل، ونحت طرق للوصول إليه، والتفكري بأدق تفاصيل اخلطة. هذا يعني التفكري عىل أساس 

معرفة نقاط الضعف والقوة عند الطرف اآلخر، بحيث تصوب  ال املعارك الفردية. ويعني أ�ضاً  احلملة،
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ام كانت خططك مفصلة، كنت أكثر ثقة بالنفس خالل خوض املعركة، رضباتك نحو نقاط الضعف. كل

 وسهل عليك الثبات عندما حتدث مشكلة مل تكن يف احلسبان. 

متثل االسرتاتيجية الشاملة فن النظر أ�عد من املعركة والقيام باحلسابات املسبقة، وهي تستلزم أن  )119(

سرتاتيجية تفكر بالتشعبات السياسية تركز عىل هدفك األسايس وختطط للوصول إليه. يف هذه اال

والعواقب طويلة األمد �ا فعلته. وعوضًا عن الترصف بانفعال عاطفي مع الناس، تتوىل زمام األمور، 

ومتنح أفعالك أ�عاًدا إضافية، وفعالة. دع اآلخرين ينشغلون يف تفاصيل املعركة، ويبتهجون بانتصاراهتم 

 ستأيت لك باجلائزة الكربى: أن تكون من يضحك أخرياً.الصغرية، ألن االسرتاتيجية الشاملة 

نميل غالبًا إىل النظر إىل األمور املبارشة، ونسلك أكثر الطرق مبارشة نحو أهدافنا ونحاول أن  )120(

نربح احلرب بأن نربح أكرب عدد من املعارك. نفكر ضمن معايري مصغرة ونتفاعل مع األحداث الراهنة 

. ال يشء يف احلياة حيدث منعزالً عن بعضه، كل يشء مرتابط ببعضه وله لكن هذه اسرتاتيجية فقرية -

سياق واسع. هذا السياق يتضمن األشخاص خارج دائرتك املبارشة الذين تؤثر هبم ترصفاتك، 

اجلمهور األوسع، والعامل بأرسه؛ يتضمن أ�ضًا السياسة، إذ ثمة لكل خيار يف احلياة املعارصة نتائج 

 لك الثقافة وامليديا، والطريقة التي يراك هبا اجلمهور العام.سياسية. ويتضمن كذ

�عد باجتاه أتنظر  نال أ -إن مهمتك كاسرتاتيجي شامل هي أن توسع رؤيتك يف كل االجتاهات  )121(

املستقبل فحسب، بل أن ترى أكثر العامل املحيط بك، أكثر مما يفعل عدوك. ستصبح اسرتاتيجياتك أكثر 

اهلا. ستتمكن من استثامر العالقات بني األحداث، معركة حترض للمعركة استبصارًا ويستحيل إفش

ين جتاهلها أعداؤك، التالية، وانقالب ثقايف يمكن أن يمهد النقالب سيايس. ستأخذ احلرب إىل مياد

 املفاجأة. االسرتاتيجية الشاملة يمكنها أن حتقق نتائج عظمى. وتأخذهم بعنرص

تيجي ليس كل يشء، بل هو جزء من الصورة؛ عىل االسرتاتيجي أن العدو بالنسبة للمفكر االسرتا  )122(

أي خطوات خاطئة معهم قد تؤدي إىل إفشال اخلطة  -يتوقع ردود أفعال احللفاء أ�ضًا والدول املحيطة 
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برمتها. عليه أن يتصور السالم بعد احلرب. عليه أن يعرف ما الذي يستطيع جيشه فعله بمرور الوقت 

وهذا كله قبل تبادل  -ر من ذلك. جيب أن تتوسع آفاقه لكي يواجه تعقيدات املهمة وأال يطلب منه أكث

 أي رضبة مع العدو.

ُيظهر التاريخ العسكري أن مفتاح االسرتاتيجية الشاملة يكمن يف صفتها املحددة، أي التفكري  )123(

. كام أن التخطيط هلذه املسبق أو التبرص. فاالسرتاتيجية الشاملة تفكر يف املستقبل قبل القيام بأي خطوة

االسرتاتيجية ليس مسأ�ة مراكمة للمعرفة واملعلومات، بل النظر إىل العامل بعني باردة، بمعايري احلملة، 

باخلطط غري املبارشة، باخلطوات اخلفية التي ال يتضح لآلخرين اهلدف منها إال الحقًا. وال يقترص هذا 

يله؛ بل إهنا متّد صاحبها باهلدوء النفيس، وبالرؤية النوع من االسرتاتيجية عىل خداع العدو وتضل

الواسعة، وباملرونة التي جتعله قادرًا عىل أن يتغري يف حلظتها بينام حيتفظ يف تفكريه باهلدف األكرب. بالنسبة 

إليه تسهل أكثر السيطرة عىل العواطف، وتصبح الرؤية أوضح وأ�عد. إن االسرتاتيجية الشاملة هي قمة 

 .العقالنية

ختيل أهدافك مقومات االسرتاتيجية الشاملة: (أ) ركز عىل اهلدف األكرب، وعىل قدرتك. (ب)  )124(

(ث) اقطع جذور ومصدر قوة  . (ت) وسع منظورك وانظر أ�عد من زمانك ومكانك.بأدق التفاصيل

 عدوك.

ينبغي أن تكون أهدافك متجذرة يف الواقع. إذا كانت تتجاوز قدراتك وكان يستحيل عليك  )125(

إذا اإلحباط الذي يمكن أن يتصاعد رسيعًا إىل موقف اهنزامي. ويف املقابل، بتنفيذها، فسوف تصاب 

 ، فلن تتمكن من احلفاظ عىل الدافع.افتقرت أهدافك إىل ُبعد معني

يصعب أحيانًا معرفة التأ�ريات طويلة املدى بعد حتقيق هدف ما، لكن كلام دققت بواقعية وجدية  )126(

 حتامالت قلت نسبة احلسابات اخلاطئة.يف اال
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قبل أن تنخرط  -من بينهم عىل وجه اخلصوص عدوك  -حاول النظر إىل العامل بعيون اآلخرين  )127(

يف أي حرب. إن مفاهيمك الثقافية املسبقة تشكل عائقًا أمام رؤية العامل بموضوعية. إن رؤية األمور 

، بل إهنا مهمة جلعل ناشئة من حساسية ناعمةبعيون اآلخرين ليست مسأ�ة طوبية مثالية سياسية 

 االسرتاتيجيات أكثر فعالية.

فكر جيدًا، احفر عميقًا، وال تنخدع باملظاهر. اكشف عن جذور املشكلة ويمكنك عندها أن  )128(

تضع االسرتاتيجية املناسبة لقطعها.. إن جزءًا من االسرتاتيجية الشاملة املرتبطة بقطع اجلذور هو رؤية 

خاطر يف بداية نشوئها، ثم القضاء عليها قبل أن يصبح التعامل معها مستحيًال. االسرتاتيجي الشامل امل

 يعرف قيمة الرضبة االستباقية.

اسلك الطريق غري املبارش نحو اهلدف. إن اخلطر األكرب الذي تواجهه يف االسرتاتيجية هو خسارة  )129(

فعل عىل ما يفعله الطرف اآلخر. حّل ذلك بالطبع املبادرة وأن جتد نفسك باستمرار يف حال من رد ال

أن تسلك الطريق غري املبارشة. فحني متنع عدوك من رؤية اهلدف  :هو التخطيط مسبقًا، لكن برسية، أي

لذا اجعل خطوتك األوىل نوعًا من اخلدعة التي هتدف إىل احلصول  من أفعالك حتقق تقدمًا هائًال عليه.

مكشوفًا أمام ما حيدث بعدها. ارضبه مبارشة وسيتفاعل بأن يتخذ عىل رّد فعل من خصمك جيعله 

 يستطع فهم الغرض من رضبتك، أو إذا موقفًا دفاعيًا قد يسمح له بتفادي رضبتك التالية، لكن إذا مل

ضللته حيال أ�ن ستكون الرضب التالية، فإنه يصبح أعمى وبال دفاع. املفتاح هنا أن تتحكم بعواطفك 

 وختطط مسبقًا خلطواتك، وأن ترى كامل رقعة الشطرنج.

نبغي أن حني تعمل عىل مستوى احلملة الصغرية ال املعركة، فإن اخلطوة األوىل بالغة األمهية. ي )130(

 تكون ناعمة بصورة خمادعة وغري مبارشة، مما جيعل فهمها أكثر صعوبة.

يقول أحد املنظرين العسكريني: إن احلرب هي استمرار للسياسة بطرق أخرى. وقد عنى بذلك  )131(

التي تسعى عادة إىل حتقيقها بالوسائل السياسية،  -األمن والتقدم واالزدهار  -أن كل أمة لدهيا أهداف 
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 تقوم أمة أخرى أو قوة داخلية بإعاقة إنجازاهتا عرب السياسة، تكون احلرب النتيجة الطبيعية. لكن حني

فاحلرب ليست إطالقًا النرص يف امليدان أو غزو األرض ببساطة؛ بل هي سعي إىل هدف سيايس ال 

 يمكن حتقيقه بأي طريق غري القوة.

ت التي قادهتا، مل تكن واقعية وغري الفشل يف احلرب هو فشل سيايس. أهداف احلرب والسياسا )132(

 مناسبة، ومل تر العوامل األخرى.

هناك خطران يف االسرتاتيجية الشاملة عليك أخذمها يف االعتبار وتتخلص منهام. األوىل: النجاح  )133(

الذي حتققه يف أول خطواتك، فيحدث لك نشوة النرص، فتخرس حسك بالواقعية والتناسب الذي 

ستقبلية. ثانيًا: قد يوصلك االنفصال الذايت عن األحداث والذي تتطلبه تعتمد عليه خطواتك امل

االسرتاتيجية الشاملة، إىل مرحلة جتد فيها صعوبة يف التحرك. فحني تفهم العامل كثرياً، ترى الكثري من 

 اخليارات، وربام تصبح عديم القرار.

نا، وإذ نفشل يف فهم كيف نميل بشكل تلقائي إىل رؤية الناس كانعكاس خالص لرغباتنا وقيم )134(

أهنم ال يشبهوننا، نفاجأ حني ال يتجاوبون عىل نحو ما كنا نتخيل. ولذلك، ودون قصد، هنينهم 

 .ونقصيهم، ثم نلومهم، وال نلوم عجزنا عن فهمهم

 زمهم.هتىل عقله، بمعرفة أعدائك يمكن أن كل فرد هو أشبه بثقافة غريبة. عليك أن تدخل إ )135(

كن مذعنًا بحيث يثق بك وستعرف بعدها وضعه احلقيقي. اقبل أفكاره وجتاوب مع شؤونه كام لو  )136(

ً، وبالتايل حني تأيت اللحظة املناسبة سيبدو كام لو  كنت توأمه. ما أن تعرف كل يشء، قم بفهم قوته رسا

 أ�ه هو الذي دمر نفسه.
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ه وذكاؤه فيمكن جتاوزها مجيعًا إذا استطعت إن عدوك الفعيل هو عقل عدوك. أما موارده وجيوش )137(

فهم نقاط ضعفه، نقطة العمى العاطفية التي يمكنك خداعها وتضليله والتالعب به عربها. إن أقوى 

 جيش يف العامل يمكن دحره عرب تفكيك عقل قائده.

 أفضل طريقة إلجياد نقاط ضعف العدو، ليس عرب اجلواسيس، بل عرب املعانقة احلميمة. وراء )138(

واجهة من الصداقة، وحتى اخلضوع، تستطيع مراقبة أعدائك، وجعلهم يفضون إليك ويكشفون 

أ�فسهم أمامك. ادخل حتت جلدهم، فكر مثلهم. ما إن تكتشف نقطة ضعفهم حتى متتلك املواد 

 الكفيلة بتحطيمهم.

ياه وعن أعمق رغباته. إذا مل نلتقط ه )139( ذه بني يوم وآخر يرسل عدوك إشارات تكشف عن نوا

، وسبب هذا بسيط: نحن عادة عالقون داخل عواملنا اإلشارات فهذه أل�نا مل نكن متنبهني كفاية

اخلاصة، ونصغي إىل حواراتنا الداخلية اخلاصة، ومهووسون بأ�فسنا وبإرضاء ذواتنا. حني تتمكن من 

أعىل  إسقاط متركزك الذايت ورؤية الناس عىل حقيقتهم، والتخلص من رغباتك، ستصبح حساسيتك

 جتاه إشاراهتم.

قبة الناس خالل ترصفاهتم، ال سيام يف األزمات. فهذه األوقات هي  )140( بصورة عامة من األسهل مرا

التي يظهرون من خالهلا نقاط ضعفهم أو يكابدون كثرياً إلخفائها بحيث يمكنك أن تراها عرب 

منهم عىل ردة فعل، ربام  أقنعتهم. تستطيع سرب أغوارهم عرب فعل أشياء ظاهرها غري مؤذ لكي حتصل

عرب قول يشء فظ أو دفاعي. إن جعل الناس انفعاليني والضغط عىل أزرارهم العاطفية، يلمس جزءًا 

عميقًا يف طبيعتهم. إما أن تفلت منهم مالمح معينة عن أ�فسهم وإما سيضعون قناعًا تستطيع النفاذ من 

 ورائه.
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مقاومتهم. من دون هذه املعرفة ستبالغ أو تقلل من  إن جزءًا أساسيًا من فهم الناس هو تقدير قوة )141(

تقديرهم، وفقًا ملستويات اخلوف أو الثقة بالنفس لديك. إن شخصًا خيفي جبنه وضعف قراره، يمكن 

 ؛ شخص يائس ليس لديه الكثري ليخرسه سيقاتل حتى النهاية.جعله يستسلم بدفعة قوية واحدة

العدو أهم من كميتها. معلومة صغرية إنام مهمة قد  إن نوعية املعلومات التي حتصل عليها عن )142(

 تكون مفتاح تدمريه.

 إن عقًال مضطربًا هو عقل يمكنك السيطرة عليه وإفقاده توازنه وقت ما تشاء. )143(

ابحث دائًام عن اجلواسيس الداخليني، أشخاص يف معسكر العدو غري راضني ولدهيم ميل  )144(

ي جاسوس مدسوس أطونك معلومات أفضل من للتعاون. استخدمهم لتحقيق أهدافك وسوف يع

وال تعتمد أ�دًا عىل جاسوس  من اخلارج. وظف أ�اسًا طردهم العدو ألهنم سيخربونك كيف يفكر.

واحد، أو عىل مصدر واحد للمعلومات، مهام كان هذا اجلاسوس أو املصدر جيدًا. فأ�ت ختاطر هنا بأن 

 حازة.يتم التحايل عليك أو أن تتكون لديك معلومات من

العدو الذي تواجهه ليس غرضًا جامدًا سيستجيب ببساطة مع اسرتاتيجياتك بطرق متوقعة. إن  )145(

أعداءك يتغريون باستمرار ويتأقلمون مع حتركات. وهم أ�ضًا خالقون وحياولون التعلم من أخطائهم 

فسها. إن ومن نجاحاتك. ابق معلومات طازجة، وال تعتمد عىل أن عدوك سيتفاعل مرتني بالطريقة ن

اهلزيمة معلم قاس، وخصمك املهزوم اليوم قد يصبح أكثر فطنة غدًا. ينبغي أن تضع اسرتاتيجياتك 

 هذا االحتامل يف احلسبان؛ معرفتك بالعدو ال ينبغي أن تكون عميقة فحسب، بل متجددة كذلك.

أن الناس  حتى وأ�ت تعمل ملعرفة عدوك ينبغي أن جتعل نفسك صعب القراءة قدر املستطاع. بام )146(

ليس لدهيم سوى املظاهر للبناء عليها، فيمكن خداعهم بسهولة. ترصف بطريقة غري متوقعة من وقت 

يشء مفربك ال عالقة له بك أو بحقيقتك. احذر من  -آلخر. ارم هلم معلومة ذهبية عن ذاتك الداخلية 
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ال شكل حمدد أو مفهوم أهنم يراقبونك، فال تعطهم شيئًا أو أعطهم معلومات تضليلية. اجعل نفسك ب

سيجعل من املستحيل عىل الناس أن يدافعوا عن أ�فسهم ضدك، أو أ�ه جيعل املعلومات التي مجعوها 

 عنك عديمة اجلدوى.

يف عامل يكثر فيه البرش غري احلامسني واملرتددين، فإن استعامل الرسعة سيحقق لك القوة. الرضب  )147(

ري أو االستعداد، سيجعلهم انفعاليني وفاقدي التوازن أوالً، وقبل أن يتسنى خلصومك الوقت للتفك

وميالني إىل ارتكاب أخطاء. حني تتبع الرضبة األوىل بمناورة رسيعة ومفاجئة فستبث فيهم املزيد من 

ركة غري متوقعة ال يكون حتعمل عىل أفضل نحو بوجود متهيد، الذعر واالرتباك. هذه االسرتاتيجية 

ب فارضب بكل قوة. التحرك برسعة وحسم سيكسبك االحرتام واهليبة، عدوك مستعدًا هلا. حني ترض

 وقوة زخم ال تقاوم.

اخلطوة األوىل أي "البطء" تعني: اإلعداد بدقة متناهية  اسرتاتيجية "بطيء بطيء، رسيع رسيع" )148(

 قبل أي محلة. اخلطوة الثانية "البطء الثاين: فهو خدعة تقوم عىل جعل العدو يقلل من تيقظه ويشعر

بالرىض عن نفسه. اخلطوة الثالثة "رسيع": جذب العدو إىل األمام هبجوم رسيع من املقدمة. اخلطوة 

بعة "رسيع": رضبة رسيعة مزدوجة تأيت من جهة غري متوقعة.. فجائية اهلجامت تضاعف من  الرا

 فعاليتها ورسعتها، وتؤدي إىل مزيد من االرتباك والذعر.

، جيب أن تكون منظًام واسرتاتيجيًا. أوالً: عليك أن تعد جيدًا لكي تعد رسعة ذات قوة تدمريية )149(

قبل أي خطوة، فتدقق يف عدوك بحثًا عن نقاط الضعف عنده. ثم أن جتعل أعداءك يقللون من 

مقدرتك، لكي ختفض تيقظهم. وحني ترضب بطريقة غري متوقعة سيتجمدون. وحني ترضب ثانية، 

 بة غري املتوقعة التي حتدث الصدمة األكرب.فمن جهة جانبية ومن العدم. إهنا الرض

يف كلام كانت األمور غري مرتقبة... زاد الرعب الذي حتدثه. وهذا ال يظهر يف أي جمال كام يظهر  )150(

 احلرب، حيث كل رضبات مفاجئة ترهب حتى أو�ك األقوى بكثري.
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هت إليهم استخدم اهلجوم اخلاطف واخرتق دفاعات العدو، وإذا ما استمررت بالضغط ووج )151(

رضبة مفاجئة فستغرقهم يف نوع من الدوامة النفسية، وتدفعهم إىل ارتكاب األخطاء التي ستعمق أكثر 

 اضطراهبم، وهكذا تستمر الدورة.

اسرتاتيجية "القوي الضعيف" حلل نقاط القوة والضعف عند عدوك.. النقاط القوية واحلصينة..  )152(

حرب العصابات واالستنزاف.. هذه فقط لإلرباك أرسل هلا جمموعة احرتافية صغرية مدربة عىل 

بك ىص رسعة وقوة.. ومن كل اجتاه. اروالتشتيت، امجع قواك عىل املحاور الضعيفة.. ثم ارضب بأق

 الرعب الدائم" اسحق كل قوته، وال ترتدد. اسرتاتيجيةالعدو "استخدم 

العقل  :أوالً هناك فرق بني وضع اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذها. وضع اخلطة يتطلب  )153(

فيحتاج الرجال الفامهني وااملدربني  :االسرتاتيجي، واخلربة، والذكاء، والرؤية بعيدة املدى، أم التنفيذ

 عىل التنسيق الكامل بني األجزاء املختلفة.عىل اخلطة، و

 جيب أن تكون بطيئًا عندما تقّرر، ورسيعًا عند التنفيذ. )154(

ً وحتى غبيًا بعض قد ينطوي البطء عىل قيمة كبرية، ال سيام يف )155(  البداية. فحني تبدو بطيئًا ومبارشا

. ما إن ينخفض تيقظهم فإن رضبة جانبية املخاليشء، سيجعل عدوك غافًال عنك، ويضعه يف موقف 

ً عليه، ال أن يكون إيقاعًا  غري متوقعة سترصعهم. ينبغي أن يكون استعاملك للبطء إذن متعمدًا ومسيطرا

 طبيعيًا تقع فيه.

اجه عدوًا رسيعًا فإن الدفاع احلقيقي الوحيد هو أن تكون بمثل رسعته أو أرسع منه. حني تو )156(

سيصب يف مصلحة الرسيع  -يف النهاية  -وحدها الرسعة حتيد الرسعة. أما حماولة إقامة دفاع قوي فإنه 

 واملتحرك.
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صل عىل : عليك القيام بحركة عدوانية لكي حتابقهم مستنفرينفن السيطرة عىل العدو: (أ)  )157(

املبادرة. عندها عليك أن تبقيهم حتت ضغط مستمر، مستغًال هذه األفضلية إىل احلد األقىص. ال تنتظر 

الفرص حتى تأيت وحدها، بل اصنعها بنفسك.. فإن إبقاء العدو يف موقف دفاعي ويف حالة رد الفعل 

رغب العدو أن حياربك يف : بطبيعة احلال يبدل امليدانبدالً من الفعل سيخفض معنوياته حكًام. (ب) 

ميدان يأ�فه. وامليدان هبذا املعنى يعني كافة تفاصيل املعركة، املكان والزمان، وما هو بالتحديد هدف 

عرب القيام برسية بنقل أعدائك إىل أمكنة وأوضاع مل  القتال، ومن هم األطراف املنخرطون به...إلخ.

يعوا ماذا حيدث جيد أعداؤك أ�فسهم يقاتلون وفقًا  يعهدوها فإنك تسيطر عىل الديناميكية. من دون أن

عىل تنفيذ اسرتاتيجية تصب يف مصلحتهم.  أعداؤك: يعتمد ادفعهم إىل اخلطأ(ج)  لرشوطك أ�ت.

وتكون قد أ�بتت نجاعتها يف السابق.. مهمتك هلا جانبان: أن ختوض املعركة بطريقة جتعلهم غري 

ستوى من اإلحباط لدهيم يدفعهم إىل ارتكاب األخطاء. ال قادرين عىل تنفيذ اسرتاتيجيتهم وخللق م

متنحهم الوقت الكايف لفعل أي يشء، تلعب عىل نقاط ضعفهم العاطفية، جتعلهم مستفزين قدر 

املستطاع، وتضع هلم الطعم لكي يقعوا يف فخ قاتل. إن خطواهتم اخلاطئة هي التي متنحك السيطرة أكثر 

: إن أقىص أشكال السيطرة هو جعل أعدائك بالسيطرة السلبيةتظاهر (د)  من خطواتك الناجحة.

يعتقدون أهنم هم املسيطرون. فحني يعتقدون أهنم يملكون زمام األمر ستقل مقاومتهم لك 

وسيصبحون دفاعيني. يمكنك خلق هذا االنطباع عرب مماشاة طاقة الطرف اآلخر، ومنحه جمال احلركة، 

 ي تريده.لكن ببطء ورسية تقوده باالجتاه الذ

 .احلرية احلقيقية يف احلرب، هي التحرر من الذات التي تعني التحرر من اخلوف من املوت )158(

لكي تسرتخي عليك أن تبقي العدو مشغوالً.. هذا يضعه يف وضع دفاعي، وحني يصل إىل هذه  )159(

 املرحلة ال يعود بوسعه النهوض أو االستمرار.. فهاجم بقوة.
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ك تسكب نوعًا من السلطة السلبية التي يمكنك استعامهلا الحقًا حني تسلم السلطة لآلخرين فإن )160(

لتحقيق مآربك. أ�ت أ�ضًا الشخص الذي يقرر من حيوز السيطرة عرب التخيل عنها للطرف اآلخر. ال 

 مهرب من ديناميكية السيطرة.

كل شخص لديه مصدر قوة يعتمد عليه. حني تنظر إىل عدوك ابحث حتت السطح عن هذا  )161(

مركز اجلاذبية الذي يتمحور حوله كل يشء. هذا املركز قد يكون ثروة العدو أو شعبيته أو املصدر، 

موقعه البارز، أو اسرتاتيجيته الرابحة. رضب العدو هناك سيصيبه بأ�م رهيب. ابحث عن أكثر األمور 

 التي حيتفي هبا الطرف اآلخر وحياول محايتها، أل�ه املكان الذي ينبغي أن تفكر برضبه.

ل واحد منا ينظر إىل املشكلة نفسها من زاوية خمتلفة. وحني حترر من سطوة التقاليد فإن القائد ك )162(

 املتفوق يتوصل إىل وضع االسرتاتيجية الصائبة.

فإن هذه  هاجم مركز اجلاذبية لدى العدو، هبدف إرباكه أو تدمريه.. من دون مركز اجلاذبية )163(

اسقها. رضب املركز يؤدي إىل نتائج سايكولوجية مدمرة، اجليوش ال تستطيع التحرك وتفقد قوهتا وتن

 ويفقد العدو توازنه ويبث الذعر يف قلبه.

 كلام كان العدو أكثر متركزاً، كانت الرضبة أكثر تدمرياً لقائده أو جلسمه القيادي. )164(

اط عرب العدو األقل مركزية فلديه عدة نقاط جاذبية منفصلة. املفتاح هنا هو أن ختل بنظام هذه النق )165(

 قطع االتصاالت فيام بينها.

قد يكون مركز جاذبية عدوك شيئًا جمردًا مثل صفقة ما أو مفهوم أو موهبة يعتمد عليها: سمعته،  )166(

قدرته عىل اخلداع، قدرته عىل فعل أمور غري متوقعة. لكن نقاط قوة كهذه تصبح بالغة اهلشاشة إذا 

 جعلتها غري جذابة أو غري قابلة لالستعامل.
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ن تتمكن من العثور عىل مركز جاذبية عدوك، عليك أن حترر من ميلك إىل التفكري التقليدي، لك )167(

 أو افرتاض أن مركز قوة الطرف اآلخر يشبه مركز قوتك.

يف أي جمموعة، تصبح القوة والتأ�ري حمصورتني يف حفنة من األفراد وراء الكواليس. هذا النوع من  )168(

كون بارزًا للعيان. ما إن تكتشف هذه العصبة التي حترك خيطان القوة يثبت أقىص فعاليته حني ال ي

 .التعامل معها بام يلزماللعبة عليك السعي 

إن ما يقود جمموعة ما هو مركز القيادة والسيطرة، الدماغ املحرك الذي يتلقى املعلومات ويتخذ  )169(

 ه.القرارات املهمة. إعاقة عمل هذا الدماغ ستسبب الضياع يف جيش العدو برمت

يف أي تقاطع مع اآلخرين ، عليك أن تدرب نفسك عىل الرتكيز عىل قوهتم، مصدر سلطتهم، وأي  )170(

يشء يمنحهم الدعم األقىص. هذه املعرفة ستؤمن لك خيارات اسرتاتيجية عدة، وزوايا عدة هتاجم 

نك كال يم منها، بحيث تقلص بسكل رسي متامًا أو نوعًا ما، حّجم هذه القوة، بدالً من رضهبا مبارشة.

 أن تبث الذعر يف قلوب أعدائك أكثر مما تفعل حني جتردهم من مصادر قوهتم.

أعداؤك يقفون خلف جدار حيميهم من الغرباء واألعداء، ال ترضب اجلدار بكل عزمك أو  )171(

حتارصه، بل جد أعمدته ودعاماته التي جتعله يقف ومتنحه الصالبة. احفر حتت اجلدار، وقوض 

 ر وحده.أساساته حتى ينها

املبدأ األول هو رضورة تقفي العنرص املطلق الذي يمنح العدو قوته، للوصول إىل مصادره  )172(

احلرصية، ويكون مثاليًا لو تم العثور عىل مصدره الواحد. ينبغي أن يكون اهلجوم عىل هذه املصادر 

بأن يتجرأ عليه لريبح مكثفًا ضمن أقل احلركات املمكنة.. عرب السعي املستمر إىل معرفة مركز جاذبيته. 

 كل يشء، يستطيع املرء فعال أن هيزم عدوه.
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خذ املبادرة، عليك أن تعمل عىل جعل العدو أدو قوي وهيدد قدرتك عىل التقدم وحني هيامجك ع )173(

ه ثم هتزم تلك القوى الصغرية واحدة بعد األخرى، فهناك أوقات يف حياتك ستواجه فيها  يقسم قوا

ً يسعى إىل هالكك، جمموعة من الصعوبات التي تبدو مواجهتها مستحيلة يف خصامً مدم -عدوًا قويًا  را

وقت واحد. من الطبيعي أن تشعر باخلوف يف أوضاع كهذه، وهذا قد يشّل حركتك أو جيعلك تنتظر بال 

جدوى أمًال بأن الوقت سيأيت باحللول. لكن قانون احلرب يقيض بأ�ك إذا سمحت لقوة أكرب باهلجوم 

دة بكل عزمها، فإنك تصعب الوضوع عىل نفسك. أل�ه حني يتحرك جيش قوي وكبري عليك، موح

ن تقوم بمجازفة وأن أيكسبه ذلك قوة دفع ال تقاوم. ستجد نفسك تغرق برسعة. واحلل األفضل 

نقسم. وأفضل يقوة الدفع لديه بإجباره عىل أن  اول أن تقيض عىلتواجه العدو قبل أن يواجهك، وحت

 هي أن حتتل املركز.طريقة لفعل ذلك 

اجعل العدو يعتقد أ�ه يفتقر إىل الدعم ومقطوع، واجعل جنوده بآالف الطرق حيسبون أهنم  )174(

 معزولون. قم بعزل رسياته، كتائبه، أ�ويته وقطاعاته، وسيكون النرص من نصيبك.

دة اسرتاتيجية التقسيم والعزل: القدرة عىل تشتيت صفوف العدو، وفقد اجلنود اإلحساس بالوح )175(

بالعزلة.. سيصيبهم الذعر، ويفروا هاربني. فاجلندي الذي يشعر أ�ه يفقد دعم  هم والدعم، وشعرو

 املحيطني به عرضة للعودة إىل إحساسه البدائي بالرعب.

افصل جنود العدو عن جمموعتهم، أشعرهم بأهنم غرباء ووحيدون وغري حمميني، فتضعفهم  )176(

ة أكرب عىل املناورة لكي حترشهم يف الزاوية ملهامجتهم أو بصورة هائلة. وحلظة الضعف تلك تعطيك قدر

 لدفعهم لالنسحاب.

قبل أن تشن هجومًا عىل أعدائك من احلكمة دائًام أن تضعف أوالً قواهم عرب تقسيم صفوفهم  )177(

قدر ما تستطيع. أفسد العالقة بني القائد والناس، سواء أكانوا جنوده أم أفراد شعبه، فالقادة يرتاجع 

 م حني خيرسون دعم الناس هلم.أداؤه
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يف حرب العصابات: انرش قواتك بصورة جتعل من الصعب رضهبم، وهذا حيتاج إىل تنسيق،  )178(

فه املختلفة قادرة عىل التواصل فيام بينها،  فجيش حرب العصابات ال يمكنه أن ينجح إذ مل تكن أطرا

 يجيًا ومسيطراً عليه.وبصورة عامة فإن أي تقسيم لقواك ينبغي أن يكون مؤقتًا، اسرتات

يف عامل منقسم، تأيت القوة من احلفاظ عىل وحدة وانسجام جمموعتك، وعىل تركيزك عىل أهدافك. )179(

الطريقة الفضىل للحفاظ عىل الوحدة هي بخلق احلامسة واملعنويات العالية، لكن مع أمهية احلامسة فإهنا 

الدفاعني األكثر أمهية ضد قوى  ستخبو من الوقت، وإذا رصت تعتمد عليها فستفشل. لذلك فإن

 التقسيم مها املعرفة والفكر االسرتاتيجي.

ركز انتباه عدوك عىل املقدمة، ثم هاجم من اجلنب األضعف، يف أقل مكان يتوقعه. حني ترضهبم  )180(

وغري املحمية فإنك حتدث صدمة، وحلظة ضعف يمكنك استغالهلا. ضع  عفضيف األمكنة األرق واأل

عن ضعفهم، ثم ارضهبم من اجلانب. الطريقة التي جتعل عدوك  عدائك، كاشفاً الطعم الستدراج أ

( عرب االلتفاف عىل العدو، عرب مهامجة خارصته، يتحقق النرص يف  معاند هي مهامجته من املقدمة.

 احلروب )

يستغل العدو أي ثغرة يف دفاعاتك لكي هيامجوك وينتقموا منك. لذا ال ختلق أي ثغرات. الرس هو  )181(

أن متارس عليهم ضغطًا مستمراً ومن كل اجلهات، وهتيمن عىل انتباههم، وتقفل  -تغلف أعداءك أن 

 ً عليهم املنافذ عىل العامل اخلارجي. فلتكن هجامتك مباغتة لكي ختلق لدهيم إحساسًا باهلشاشة. وأخريا

 تهم اسحق قوة إرادهتم بالسحق املستمر.حني تشعر بوهن عزيم

رى اهلزيمة يف أعامق قلبه. إن قوة التطويق هلا أ�ر نفيس بالغ، وجتعل العدو ي جتعل  عليك أن )182(

الطرف املقابل يشعر باهلشاشة النفسية أمام هجوم يأ�يه من كل صوب، مفيد بقدر املحارصة اجلسدية 

 نفسها.
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إن رضبات قليلة توجهها ألعدائك يف الوقت املناسب، بطرق عدة ومن شتى االجتاهات، يمكن  )183(

أ�ري نفسه.ولكن كن متبخراً. اجعل مناوراتك غري قابلة للتوقع. وعندها تصبح حمارصتك أن حتدث الت

 أكثر اكتامالً وجدية.لعدوك النفسية 

إن أفضل أشكال احلصار الدائري هي تلك التي تنقض عىل نقاط ضعف العدو املسبقة واملورثة.  )184(

 كن متيقظًا إذن ألي إشارة عىل التبجح والتهور أو أي ضعف نفيس آخر.

عندما تستدرج أعداءك إىل فخ، اجعلهم يشعرون دائًام بأهنم مسيطرون عىل الوضع، وسيتقدمون  )185(

 بقدر ما تريد هلم ذلك. 

طوق قوى عدوك، واسرتاتيجيته الشاملة وإطار عمله، هذا الشكل املطلق من التطويق يشرتط  )186(

وضع اسرتاتيجية جديدة  أوالً دراسة األجزاء الصلبة التي يمكن توقعها يف اسرتاتيجية عدوك، ثم

 خارج خربهتم.

إن خطر اإلحاطة أو احلصار الدائري أو "التطويق" أ�ه ما مل يكن كامًال فسيضعك يف موقع هش.  )187(

فقد أعلنت عن خططك. وأصبح العدو مدركًا أ�ك تسعى إىل إبادته، وما مل تتمكن من رصعه برضبة 

ألن هذه الطريقة الوحيدة التي ليدمرك،  قاضية رسيعة، فسيبذل قصارى جهده ال ليهزمك فحسب بل

يضمن فيها سالمته. اجلأ إىل هذه االسرتاتيجية فقط حني يكون ثمة فرصة معقولة للوصول هبا إىل 

 النهاية التي ترجوها.

فحرب املناورات تعتمد عىل التخطيط، وجيب أن  :ضع خطة متفرعة ية املناورات: (أ)اسرتاتيج )188(

وال تضع نفسك يف أمكنة ضيقة أو قيدت  :ح لنفسك جمال املناورةافستكون اخلطة صحيحة. (ب) 

عضالت ال يستطيعون الفكاك منها. مب :واجه عدوكاك. (ج) نفسك يف أوضاع ال تسمح لك باحلر

: يعتمد عدوك عىل قدرته عىل قراءتك، اخلق الفوىض املطلقةاجعل كل خياراهتم أسوأ من بعضها. (د) 
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أن يكون هدف مناوراتك أن جتعل هذا األمر مستحيًال عليه، حري عدوك  ينبغي ..وتبّني مالمح نواياك

حيال كل يشء، ال جتعله حيصل عىل معلومة واحدة صحيحة. كلام كرست قدرة الناس عىل فهمك، 

أدخلت املزيد من الفوىض يف نظامهم. لكن هذه الفوىض مسيطر عليها وهادفة، عىل األقل بالنسبة 

 لعدو فإهنا مدمرة.إليك. أما بالنسبة إىل ا

احلرب كاحلياة ال حيدث كل يشء عىل النحو الذي تتوقعه.. فإذا واجهت األوضاع املتحركة يف  )189(

احلياة بخطط جامدة، أو إذا فكرت فقط باالحتفاظ بوضع ساكن، فأ�ت حمكوم عليك باهلالك: 

 األحداث ستتغري برسعة أكرب مما يمكنك التأقلم معها، وستغزو الفوىض نظامك.

استوعب أكرب قدر ممكن من التفاصيل واملعلومات؛ حلل األوضاع بعمق، حماوالً تصور ردود  )190(

أفعال العدو واألحداث التي يمكن أن تطرأ. ال ينبغي أن تضيع يف دوامة املعلومات بل أن تستفيد منها 

 لكي تشكل خطة سائلة، ذات تفرعات، خطة تضعك يف أوضاع تسمح لك باملناورة. عليك أن تبقى

 نك توجيهها باجتاه العدو. كاألمور مرنة وقابلة للتعديل. أي فوىض تعرتض طريقك يم

يتحقق النرص بالذبح واملناورة. وكلام كان القائد أعظم اعتمد عىل املناورة وقلت حاجته إىل  )191(

العدو الذبح.. تقريبًا كل املعارك التي تعترب حتفًا يف الفن العسكري.. كانت معارك مناورات غالبًا جيد 

نفسه فيها يتعرض للهزيمة من خالل وسيلة جديدة، من خالل هجوم أو خدعة رسيعة وغريبة وغري 

 متوقعة. يف معارك كهذه غالبًا ما تتحقق االنتصارات بخسائر قليلة.

اخلطر الوحيد يف املناورة هو أهنا متنحك الكثري من اخليارات بحيث تربكك أ�ت نفسك. ابق  )192(

 حرص نفسك باخليارات التي تستطيع السيطرة عليها.وا -املناورة بسيطة 

سيحاول العدو دائًام أن يأخذوا منك باملفاوضات ما عجزوا عن أخذه باحلرب أو املواجهة  )193(

املبارشة. سيلجأون حتى إىل مبادئ العدل واألخالق كغطاء يمنحهم موقعًا متقدمًا. ال ختدع هبذا: إن 
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ة أو املوقع، وعليك أن تضع نفسك دائًام يف موقع قوي ال يتيح التفاوض ليس إال مناورة حليازة السلط

للطرف اآلخر احلصول عىل أي مكاسب خالل التفاوض. قبل وخالل أي مفاوضات عليك أن تستمر 

فقة عىل تسوية برشوطك أ�ت. أ�شىء لنفسك  بالتقدم، وخلق ضغط دائم جيرب الطرف اآلخر عىل املوا

 بحيث يكون الناس مستنفرين حتى قبل التقائك.سمعة بأ�ك رجل صلب وغري مساوم، 

تعترب احلرب يف أحد مستوياهتا شأ�ًا بسيطًا، فأ�ت تناور بجيشك لكي هتزم عدوك عرب قتل عدد  )194(

كاف من جنوده، واالستيالء عىل مساحة كافية من أرضيه، مما جيعلك قادرًا عىل ادعاء النرص. قد تضطر 

 جبهة لكن يف ي حربهيق التقدم يف هناية املطاف، أما املفاوضات فإىل الرتاجع هنا أو هناك.. هبدف حتق

، وحتتاج نتصاراتك وزيادهتا قدر املستطاعأخرى، وهي شأن مقلق.. فمن جهة أ�ت بحاجة إىل تأمني ا

 يف يشء كسبته، واقنع العدو أن حصل عىل ما يريد. طلحرب.. ال تفرلإىل وقت 

وتقّدمت  ليل هو مما ستحصل عليه. أما إذا ترصفت بقوة،إذا كنت ضعيفًا وطلبت القليل فإن الق )195(

، فستخلق االنطباع املعاكس: سيعتقد الناس أن ثقتك بنفسك تستند إىل معطيات بمطالب حازمة

ية. ما أن تتمكن يف وضع نفسك يف حقيقية. ستكسب االحرتام الذي سيرتجم بدوره إىل قوة ذاتية إضاف

عد برفض املساومة، موضحًا أ�ك مستعد ملغادرة الطاولة، وهو وضوع أقوى، حتى تستطيع الذهاب أ�

ه.   شكل فّعال من اإلكرا

 عىل انتهائها وقت كافقبل مرور وعلينا أال نعترب أ�فسنا منترصين حتى اليوم الذي ييل املعركة،  )196(

ن .. لنحمل دائًام السيف يف يد وغصن الزيتون يف اليد األخرى، وأن نكون مستعديورسوخ االنتصار

 للتفاوض دائًام لكن فقط ونحن نتقدم.

قبل االنخراط يف أي فعل عليك أن تضع بدقة اسرتاتيجية اخلروج. كيف سينتهي االشتباك، ويف  )197(

أي موقع ستكون حني ينتهي. إذا بدت األجوبة عىل هذين السؤالني غامضة ومليئة بالتكهنات، إذا بدا 

ب تقوم بمقامرة. عواطفك تقودك إىل وضع يمكن أن النجاح مغريًا والفشل خطرياً، فأ�ت عىل األغل
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دث هذا. وإذا ما اكتشفت أ�ك ارتكبت فعًال هذه الغلطة، ينتهي بورطة. امسك نفسك قبل أن حي

ع بأرسع وقت ممكن برضبة قوية عنيفة هدفها الفوز. وقبول اخلسائر  فلديك حالن: إما إهناء الرصا

و وقف اخلسائر واالنسحاب بال تأخري. ال تدع كربياءك أو واإلدراك بأهنا أفضل من موت بطئ ومؤمل، أ

خوفك عىل سمعتك جيّرك أ�عد باجتاه ا�أزق، إن اهلزيمة ذات النتائج قصرية األمدة، تظل أفضل من 

 الكارثة بعيدة األمد. احلكمة هي أن تعرف متى تتوقف.

املعركة القادمة.. ليس  لية أوهناية املعركة ليست معناها هناية احلرب بل هي الباب للمرحلة التا )198(

ن ستضع النرص، وكيف ستقود هبذا النرص االنتصارات يف �فقط مهامً أن حتقق النرص، املهم أن تعرف أ

 املعارك القادمة.

ال تفكر بعقلية النجاح أو الفشل أو الربح واخلسارة، ألن عقلك جيمد يف مكانه بدالً من امليض  )199(

نتصار أو مرارة اهلزيمة. ما حتتاج إليه هو نظرة أكثر اسرتاتيجية قدمًا. تسيطر عليك اللحظة: زهو اال

وبعض  -ال تقود إىل أي مكان  -بعض االنتصارات تكون سلبية وحيوية للحياة. ال يشء ينتهي حقًا، 

اهلزائم تكون إجيابية، إذ تكون بمثابة درس أو نداء إيقاظ. هذا النوع من املرونة سريغمك عىل الرتكيز 

 نوعية ومزاج النهاية. أكثر عىل

جيب عىل القائد أن يكون لدية القدرة عىل الرتكيز املستمر عىل املستقبل بينام تعمل يف احلارض  )200(

 وإهناء أفعالك بطريقة ختدم مصاحلك يف اجلولة التالية من احلرب. 

حتمية يف  إن النرص واهلزيمة مها ما تصنعه منهام: ما هيم هو كيف تتعامل معهام. وبام أن اهلزيمة )201(

أوالً: فكر يف منظورك الذهني، وكيف تستوعب  احلياة فعليك إجادة فن اخلسارة بشكل اسرتاتيجي.

يوقظك ويلقنك درسًا، وحتى أ�ناء  اهلزيمة من الناحية النفسية. انظر إليها باعتبارها حالة عابرة، وشيئاً 

ولة القادمة من املعركة. عليك أن اخلسارة حاول أن ترتك انطباعًا حسنًا بأ�ك مستعد ذهنيًا خلوض اجل

 تقبل باهلزيمة وجعلها طريقة لتصبح أقوى.. وعندما تنهزم ال تنحمي اقف شاخمًا. 
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إذا بدت اهلزيمة حتمية بالنسبة لك، فمن األفضل االنسحاب رسيعًا حتى ال خترس كل يشء،  )202(

 وهذا يساعدك عىل حشد جنودك ومنحهم األمل يف املستقبل.

ية مرحلة جديدة.. تطلع إليها وال تركن إىل النجاح أو اهلزيمة أو حتى حلظة النهاية هي بد )203(

 النهاية.. استفد من كل يشء حولك.

يعد اخلداع سالًحا حيويًا يمنحك أفضلية دائمة عىل اآلخرين. يمكنك استعامله لتضليل  )204(

أ�دًا. لكن من خصومك وإرباكهم وجعلهم هيدرون وقتًا وموارد قيمة للدفاع أمام هجامت لن حتصل 

املرجح أن مفهومك عن اخلداع خاطئ فاخلداع الفعيل ال يتضمن أوهامًا أو أي نوع من أ�واع رصف 

النظر االستعراضية. الناس باتوا أكثر تعقيدًا وذكاًء من أن خيدعوا بمثل هذه األمور. ولذلك جيب أن 

ة للواقع. يمكن أن يكون تفصيليًا وموسعًا.. لكي  تعكس الواقع.. عليك أن تفهم يكون اخلداع مرآ

 طبيعته، ينبغي أن يكون خادعك حيتوي عىل أشياء تبدو حقيقية للعني.

امذا ال حترك جيشك بطريقة خمادعة أو ترسل جزءًا لمجيع حتركات جيشك، فإذا كان العدو يتتبع  )205(

اخلاطئة. انرش منه يف اجتاه معني كنوع من الَرشك؟ إذا بث العدو عمالء يف صفوفك فأمدهم باملعلومات 

 معلومات عنك تكون خاطئة ومضللة دومًا.

يانا، والتكهن بام سنفعله، بينام ال يكون لدينا أدنى إشارة عنهم، فإهنم  )206( إذا متكن العدو من قراءة نوا

 يملكون ميزة جتعلهم متفوقني علينا، وليس بمقدروهم أال يستغلوا هذه امليزة.

ئفةالواجهة الز) أطرق اخلداع العسكري: ( )207( مثل ادعاء االنسحاب، ادعاء أ�ك األضعف.. مما  :ا

ال جتعل العدو يعرف أ�ن ومتى  :اهلجوم املقنعيغزي العدو بمهامجتك بينام أ�ت تعد له الفخ. (ب) 

(د)  : اندمج يف البيئة التي أ�ت هبا، وال تظهر أي طبيعة خلطتك لعدوك.التمويهوكيف هتاجم. (ج) 

متعمدًا نمطًا أو معيارًا معينًا جيعل العدو يتوقع خطوتك التالية وفقًا له.  : أي أن ختلقاملعيار التنويمي



 

39 

 

: املعلومات املدسوسة. (�) اغتهمبكرس املعيار، والديك املجال للعمل ضد توقعاهتم، وعندها يصبح 

دس معلومات مزيفة عندك عرب طرف ثالث حمايد، فحني جيمعون الدالئل سيعتقدون أهنم اكتشفوا 

قة بأ�فسهم.. اصنع هلم كذبة يروهنا بأعينهم. كلام جعلتهم يبحثون بأ�فسهم عن املعلومات، احلقي

: إذا كان العدو يقظ خلدعتك، عليك الظالل ضمن الظاللدفعتهم أكثر إىل تضليل أ�فسهم. (و) 

من  االرتقاء بفن اخلداع إىل مستوى أعىل، فتلقي الظالل ضمن الظالل، شبكة معقدة من اخلداع، جاعالً 

املستحيل عىل عدوك متييز الواقع من اخليال. جتعل كل يشء غامض وغري أكيد، تنرش الكثري من 

فاحلقيقة ال يمكن  -الضباب، بحيث أ�ه حتى لو شك عدوك بأ�ك متارس اخلداع، ال يكون ذلك مهامً 

بذلون جهدهم الوصول إليها من األكاذيب، وكل ما متنحه له شكوكه هو املزيد من العذاب، ويف حني ي

 للكشف عام تنوي القيام به، هيدرون وقتًا وموارد مهمة.

إذا كنت حتاول تضليل أعدائك فمن األفضل غالبًا اختالق يشء غامض وتصعب قراءته،  )208(

فهذا اخلداع يمكن كشفه ويمكن أن حيوله األعداء لصاحلهم،  -بالتناقض مع اخلداع املفضوح 

خمدوعني به وترصفت عىل هذا األساس. فعندها تكون الوحيد خصوصًا إذا كنت حتسب أهنم مازالوا 

 ؛هال يعود هناك خداع يمكن كشففخلق يشء غامض، ومشوش، االذي تعرض للخداع املزدوج. 

فيضيع العدو يف ضباب الشكوك، حيث احلقيقة والكذب، اجليد والسيئ، ذابا معًا يف كيان واحد، حتى 

 .بات مستحيًال رؤية أحدمها دون اآلخر

ئفة، وجيعله  )209( القائد البارع يف مقاتلة العدو خيدعه باحلركات الغامضة، ويربكه باملعلومات الزا

يسرتخي عرب إخفاء قوته.. يصم أذنيه عرب حركاته وإشاراته الفوضوية، ويعمي عينيه عرب تغيري شاراته 

 وراياته.. ويربك خططه غرب تزويده باحلقائق املشوهة.

أعداءك فك وأ�ت متارس اخلداع، إذا مل تعرف أ�ه تم كشف تغطيتك، فإن من اخلطر أن يتم اكتشا )210(

، وتصبح أداهتم. أما إذا كان اكتشاف خداعك عالنية فهذا يشكل رضبة حيصلون عىل معلومات أكثر



 

40 

 

قوية لسمعتك أو األسوأ، ألن عقوبة التجسس قاسية. عليك استعامل اخلداع بأقىص احلذر، فتوظف 

الناس، لكي تتفادى ترسيب املعلومات احلتمي يف هذه احلالة. جيب أن حتتفظ دائًام  أقل عدد ممكن من

ي هبا نفسك يف حال تم اكتشاف أمرك. احرص عىل أال تغرم ط، سواء أكان طريقًا أم قصة ما تغبمهرب

ت بالقوة التي جيلبها لك اخلداع؛ ينبغي أن يكون استعامله جزءا من اسرتاتيجيتك الكلية وأن يبقى حت

السيطرة. إذا ما رصت معروفًا كمخادع، فحاول أن تكون صادقًا ونزهيًا عىل سبيل تغيري الصورة. فهذا 

 ألهنم لن يعرفوا كيف يقرأونك وستكون نزاهتك مستوى أعىل من اخلداع. -سريبك الناس 

ومها  -ل توقعات العدو، فحني تفاجئهم ستدخل الفوىض وانعدام القدرة عىل التكهن خخل )211(

إىل عاملهم، ويف ظل االضطراب الذهني النايشء عن هذا، ستنهار  -ان يسعون إىل النأي عنهام أمر

دفاعاهتم ويصبحون هشني. أوالً، افعل شيئًا اعتياديًا وتقليديًا لكي تثبت صورهتم عنك، ثم ارضهبم 

يف السابق، بترصف استثنائي. فتحدث فيهم رعبًا أكرب. ال تعتمد عىل طريقة غري تقليدية نجحت معك 

 فهي تصبح تقليدية عند استعاملك هلا للمرة الثانية. أحيانًا يكون االعتيادي استثنائيًا أل�ه مل يكن متوقعًا.

: (أ) حترك خارج جتربة العدو، وخارج توقعاته. مهمتك أن تعرف عدوك حتى تكون غري تقليدي )212(

.. افعل ص االستثنائي من االعتياديجيدًا، ثم ابتكر اسرتاتيجية خترج عن دائر جتربتهم. (ب) استخل

ً عاديًا ثم ارضب العدو من حيث ال يتوقع.  أمرا

إن االختالف له ثمن اجتامعي. لكن ثمة ثمن أكرب جراء اإلذعان العبودي: نخرس القوة املستمدة  )213(

من فرديتنا، ومن طريقتنا األصلية يف فعل األمور. فنقاتل كاآلخرين، مما جيعل حتركاتنا متوقعة 

الطريقة الوحيدة لكي تكون غري تقليدي هي أال تقلد أحدًا، أن تقاتل وتتحرك وفقًا إليقاعك  قليدية.وت

ع املعايري اخلاص، وأن تبتكر اسرتاتيجيات تتناسب وأسلوبك أ�ت، ال العكس. فحني ترفض اتبا

األعداء من اجتاه  فإنه ليس مفيدًا مهامجة اآلخرين أن يتكهنوا بخطوتك التالية. ىلالسائدة جتعل صعبًا ع

 انتحارية. اسرتاتيجيتكأو بطريقة متوقعة، مما يسمح هلم بتقوية مقاومتهم، هذا إال إذا كانت 
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رتددون يف االنضامم إىل جانبك أو يال تستطيع ربح احلرب بدون دعم شعبي وسيايس، والناس س )214(

إظهاره بمظهر املتسلط  إىل قضيتك ما مل تبد حمقة وعادلة. من احلكمة أوالً أن ختتار عدوًا يمكنك

واملنافق واجلائع إىل السلطة. عرب استعامل كل وسائل اإلعالم املمكنة يمكنك أن ترضب أوالً هبجوم 

 ساقتببقوة.   أخالقي ضد نقاط ضعف العدو. جتعل لغتك قوية وتثري إعجاب اجلمهور، وتنحتها

 أقوال عدوك ضدهم لكي جتعل هجامتك تبدو منصفة، بل حيادية.

ً متملصًا وخفيًا، وانظر إليهم  حرب )215( العصابات: ال متنح أعداءك أي هدف هيامجونه، كن خطرا

وهم يتبعونك إىل الفراغ. هذا هو جوهر حرب العصابات. بدالً من املعارك املبارشة، قم هبجامت 

جانبية وقرصات مستفزة مؤملة. وحني يصاب أعداؤك باإلحباط لعدم قدرهتم عىل استعامل قوهتم ضد 

لتك الضبابية، فإهنم ينهكون ويفقدون حسهم العقالين. اجعل حرب العصابات التي ختوضها جزءًا مح

 من قضية سياسية عظمى تصل ذروهتا يف ثورة ال تقاوم.

عندما هيامجك جيش كبري ومتضخم، استغل ذلك يف صاحلك بشن هجامتك صغرية تكرس هيبته،  )216(

بطًا ويف مستمرة مما يبقي عدوك غاضبًا وحم . لكنك حساباته، وتشغله بنفسه.. هجامت صغرية.وترب

حال من الغليان املستمر. اجعل الفراغ الذي تنشئه كامًال عن املفاوضات الفارغة، واملحادثات التي ال 

 تؤدي أي نتيجة، استمر يف هجومك وال تتوقف إال عند حلظة رسوخ النرص، وانكسار العدو.

موعات صغرية منترشة بالتناقض مع العدو الضخم يف حروب العصابات: عليك البقاء يف جم )217(

واملتمركز، والبقاء يف حركة مستمرة وعدم تشكيل مقدمة أو جانب أو مؤخرة يتمكن اجلانب اآلخر من 

استهدافها. وإذا يرغب العدو بأن تظل احلرب حمصورة يف نطاق معني، فمن األفضل عندها مّدها عىل 

ته للقيام باملطادرة، أوسع مساحة ممكنة، عرب الذوبان يف  املناطق الريفية مثًال، مما جيرب العدو عىل نرش قوا

كاشفًا نفسه أمام الغارات والرضبات الصغرية املوجعة. وسوف يرغب العدو بإهناء احلرب رسيعًا، 
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فبات من األمور املرغوب هبا ضمن منطق حرب العصابات إطالة أمدها الزمني قدر اإلمكان، وحتويل 

 سالح هجومي يستنزف العدو، ويدمر معنوياته.الوقت إىل 

حرب العصابات: إن الفكر والتدريب العسكريني التقليديني يدوران حول الرتكيز عىل املعركة،  )218(

واملناورة ضمن مناطق حمدودة، وحماولة حتقيق النرص الرسيع. أما معاكسة حرب العصابات هلذا النظام 

جليش النظامي أن يتأ�قم مع حرب عصابات ليس هلا الطبيعي للحرب فيجعل من املستحيل عىل ا

فحرب العصابات حربًا نفسية يف املقام األول، فهي ختلق إحباطًا كثيفًا لدى الطرف اآلخر  قوانني.

 الذي كلام تفاقم إحباطه تقلصت قدرته عىل التفكري املنطقي.

ونة والقدرة عىل توجيه حرب العصابات: عندما تقرر أهنا األ�سب لظروفك، فإن ما هيم هو اللي )219(

جمموعة صغرية نسبيًا، وينبغي أن  -الرضبات من زوايا عدة. والنموذج التنظيمي هلذه احلرب هو اخللية 

خترتق معسكر العدو نفسه. وحني تنتهي من تنظيم خالياك عليك أن جتد طريقة الستدراج العدو 

ثم العودة ورضب العدو برضبات  للهجوم عليك. يف احلرب عمومًا يمكن حتقيق ذلك عرب الرتاجع،

 صغرية ثابتة ال يستطيع جتاهلها.

تنترص يف حرب العصابات: (أ) أن تزيد من مستوى هجامتك حتى يتدهور عدوك، ثم تقيض  )220(

تدعه يستسلم.. ألن املعركة ما عادت  عليه. (ب) أن جتعل اإلهناك الذي يعيش حتته يصب يف صاحلك:

 .تستحق اآلالم التي تتسبب هبا له

إن املرونة هي جوهر حرب العصابات. سيحاول العدو دائامً أن يكيف نفسه مع ما تفعله، حماوالً  )221(

ري والتكيف إجياد موطئ قدم يف املنطقة اجلديدة غري ا�أ�وفة بالنسبة إليه. عليك أن تكون مستعدًا للتغي

للهجوم هنا أو هناك، ثم  هذا أحيانًا القتال بطريقة تقليدية، وتركيز جيشك يمع املفاجآت: وقد يعن

االنتشار جمددًا. إن هدفك إنزال أكثر فوىض ممكنة يف معسكر عدوك وإيصاله إىل ميدان ال يأ�فه. تذكر 

أن هذه احلرب نفسية. وهي تعني عىل املستوى االسرتاتيجي أال متنح عدوك أي يشء ملموس يمكنه 
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