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  /١مزيدة رقم /
  

  من إعداد إخوانكم في:
  " لخدمات المجاهدينأبي زبيدةمركز "

  .قسم البحوث واإلعالم
  

  نسأل اهللا السداد والقبول في الداَرْين.
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  فهرس املوسوعة األمنية
  األمنتمهيد للموسوعة، ومقدمة في أبجديات  -

 تنبيهات "قدمناها ألهميتها" �

 معنى األمن في اللغة �

 معنى األمن في االصطالح [اَألْمِنّيات] �

 مقدمة تأصيلية، وأساسات شرعية �

 التوكل والتواكلعقيدة المجاهدين بين  �

 من أسلحة المجاهدين الرئيسة [وخاصة في المآزق] �

 ن أدعية الكرب والهم والشدة والخوفم �

 اهتمام العاَلم باألمن ورجاله، وتربصه بالحركة الجهادية -

 [األمن الوقائي]. اد األمني للحركة الجهاديةأهمية اإلعد -

 -اليوم خاصة–المجاهد  لشخصية المسلماألمنية القواعد والثوابت  -

 أمن األفراد [إلخفاء معالمك االجتماعية وتضييق دائرة الضرر]. -

 .أمن الوثائق -

 أمن المنشآت -

 طرق كشف التفتيش السري �



  ٣

 أمن المواصالت والتنقالت لألفراد والجماعات. -

 السيارة الخاصة. �

 الدراجة النارية. �

 ...إلخ].-السيارات -أمن األفراد في المواصالت العامة [الحافالت �

 تنقالت العامة واألسفار والتخفي [حالة مدنية].أمن األفراد في ال �

 أمن األفراد في التنقالت في أجواء معركة [حالة عسكرية]. �

 .أمن االتصاالت [لقاءات ومراسالت، هواتف ثابتة ونقالة، كمبيوتر وٕانترنت] -

 تعريفه، احتياطاته، شروطه. �

 قاء جسدي"، وغير مباِشر].أقسام االتصاالت المقصودة [مباِشر "=ل �

 مهمة وفوائد، وعيوب اللقاءات السرية. �

 عناصر خطة المقابلة السرية واإلجراءات األمنية التي ُتراَعى ألجلها. �

 أمنيات المراسلة اليدوية في حالة اللقاء المباِشر. �

 .اسلة غير المباشرة [الوسائل، التعريفات، الخطة، اإلشارات، تعليمات]المر  �

 طرق كشف المراقبة الراجلة والراكبة والتملص منها. �

 تذكير بأمور مهمة تتعلق بالمراقبة. •

 نترنت]أمنيات عامة لوسائل االتصال جميعًا [الهواتف بأنواعها، واإل  �

 الهاتف الثابت والالسلكي والنّقال. �

 ملفات الووورد] -اإلنترنت والبريد اإللكتروني -أمن الكمبيوتر: [الجهاز �

 أمن السالح -



  ٤

 قواعد التعامل مع الصواعق والمتفجرات ونقلها وزرعها �

 .ب والخروج إلى الجبهات أو المعسكراتأمن التدري -

 األمن الهجومي [وظيفته وطرق جمع المعلومة] -

  أهمية المعلومة عند المخابرات، وخطر كشفها مهما صُغرت [أمثلة وافية] �

 ِرضة]المعلومة المضللة [الشائعات الُمغْ  �

 جمع المعلومات وتقييمها وتحليلها �

 .األمنية العامة التي َتْحُكم تكتيك العصابات] [القواعد �

 [استخبارات المعركة واالستخبارات المضادة] �

 الطرق الخمسة لجمع المعلومة. �

 الخطة] - أقسامها -المراقبة [أهدافها •

 الخطة] - أنواعها -المعاينة [أهدافها •

 تعليمات]. –مستلزماته  –التفتيش السري [خطته  •

  التجنيد •

o  منع االختراق.أشكال االختراق وعالمات الجاسوس وكيفية 

o ب المجند العميل؟على ماذا ُيَدر 

o ] كيف تكسب األخ لطريق الجهاد؟]التدابير األمنية لكسب األخ لطريق الجهاد 

 من دراسة هذا الموضوع] .[الغايةاالعتقال والتحقيق •

o  عن مخابرات بالدنا اإلسالمية وَمْقِدَرتها وموقفنا منها وطريقة التعامل معهانبذة 

o [أنواعه، طرقه وما يؤثر فيها، أساليبه، اإلجراءات الوقائية] االعـتقــــال 

o .[أسبابه ومراحله] التحـقــــــــيق  



  ٥

 أساليب ووسائل المحقق الستدراج المعتَقل ونزع االعتراف وتحصيل المعلومة. �

 صفات ومميزات عامة للمحقق �

 .من النتائج السلبية المحتملة لهذه األساليب الوحشية على المأسورين �

 كيف تواجه محققًا؟ [مقاومة التحقيق] �

 لماذا يجب أن نصمد؟ �

 من أسباب ودواعي االعتراف. �

 إجراءات قبل التحقيق لمقاومة أساليبه. �

 نماذج لقطع الخيوط، وسد المنافذ إلحكام الخطة وتضييق دائرة الضرر �

 إجراءات أثناء التحقيق لمواجهة أساليبه، [العوامل المساعدة على الصمود] �

  أوًال: استحضار المعاني اإليمانية [الجانب العقائدي اإليماني]

  ثانيًا: استحضار معاني الصبر والمصابرة والثبات

  ثالثًا: تذكر العاقبة

  ءم مع طبيعة الشخص وظروف اعتقاله.رابعًا: الظهور بمظهر يتال

  خامسًا: عدم االنخداع بأساليب المحققين.

سادسًا : انتقاء األساليب والكالم المناسب للتعامل مع المحققين؛ َكمًا 
  وَنْوَعًا.

  سابعًا: توخي الحذر الدائم والذكاء والحكمة. [أمثلة مهمة].

 ـه مهـــــم للغايــــــة!!!!!!تنبيــــــــ

 .استجواب الجاسوس �

 إجراءات اعتقال المرأة الجاسوسة المتعاِمَلة مع العدو �



  ٦

 محذورات اَألْمِنّيات [السلبيات] -

-  إلى موضوع اَألْمِنّيات [ِلَلْفِت النظر] أفكار َتُمت 

 خاتمة -

  * تمهيد للموسوعة، ومقدمة في أبجديات األمن
ھ��ذه الموس��وعة نتيج��ة تراكمي��ة لجھ��ود إخ��وة س��اروا عل��ى طري��ق 
الجھاد؛ منھا ما قد ُنشر ف�ي "ا'نترن�ت" م�ن قب�لُ مجموع�اً أو مفرق�اً 

ومنھ��ا م��ا ھ��و جدي��د وف��ي غاي��ة ا.ھمي��ة،  ف��ي المواق��ع أو المنت��ديات،
وإّن َنْشَرھا على ما فيھا من نقص أنفع من ادخارھ�ا وإن ك�ان العم�ل 
فيھ��ا ; ي��زال جاري��اً طلب��اً للكم��ال إن ش��اء 8، م��ع الت��ذكير ب��أن أكث��ر 

ف�ك< -، أب�ي ُزبَْي�دة"الزيادات عما ھو منشور من قبل ھ�ي م�ن ِخْب�رة "
م ال����دعم ال����ذي خ����اض العم����ل ا -8 أس����ره لجھ����ادي ا.من����ي وق����د<

"اللوجس��تي" للمجاھ��دين لعش��ر س��نوات، وأَْدَخ��ل اD;ف إل��ى أرض 
ا'عداد أفغانس�تان بحزم�ه وحكمت�ه، ويبق�ى أج�ر الب�دء لEخ�وة ال�ذين 

  سبقونا، أسأل 8 لي وللعاملين القبول.
���ر 8 إض���افة ش���يٍء مھ���مJ عل���ى ھ���ذه الموس���وعة ف���ي   وكلم���ا يس<

  ...إلخ٢مزيدة -١لرقم موضحاً ھكذا: مزيدةالمستقبل فسيكون ا
  

 * قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في "أبو زبيدة":

ج امسـه رَ ْد وهلذا السـبب مل ُيـ ،ثارة الشبهات حولهإص على عدم رِ حْ بو زبيدة َي أ[ 
رهابية كما إعمال أبه بقيامهم بتَ شْ شخاص املُ مريكية حول األعلى الئحة وزارة العدل األ

  .]املعروفني يف التنظيم عضاءألا سائُر 
  

  * وُنِشَر عنه في صفحات "اإلنترنت" أيضًا:
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وكان من ا�كثر تملصاً ومراوغة، وا�قل م�ن حي�ث التص�وير م�ن [

ب��ين ق��ادة القاع��دة المھم��ين، ورغ��م أن��ه ا�كث��ر س��فراً وترح��ا�ً م��ن ب��ين 
ه ل�ه ُتَھ�م م�ن جان�ب وزارة الع�دل ا�ميركي�ة، كم�ا ل�م  ا�عضاء لم ُتَوج,

رة اعتق��ال بحق��ه بص��ورة علني��ة، وق��د ت��م اعتقال��ه ف��ي تَ  ْص��ُدر أي ُم��َذك1
عملية مش�تركة عل�ى ي�د "س�ي اي اي�ه" و "اف ب�ي أي" و "أي اس اي 
أي" المخابرات الباكستانية، وا�من الباكستاني خ;ل غارة عل�ى مق�ره 

م�ارس م�ن ع�ام  ٢٨في فيصل آباد ـ باكستان الساعة الثالث�ة فج�ر ي�وم 
٢٠٠٢ .  

ِھ��م بھج��وم مط��ار"لوس أنجل��وس" ع��ن "أب��و وق��ال  Fرس��ام" ال��ذي ات"
زبي��دة": إن��ه المس��ؤول ع��ن معس��كرات الت��دريب، وھ��و المس��ؤول ع��ن 
الش��بان ال��ذين ي��أتون م��ن بل��داٍن ش��تى، وھ��و ال��ذي َيقب��ل المتط��وع أو 
يرفضه، وھو المسؤول أيضاً عن ميزانية المعسكرات. وأثناء محاولته 

يب بج��روح ف��ي بطن��ه ورجل��ه، وقُِت��َل الف��رار ل��دى عملي��ة اعتقال��ه أُص��
زميله السوري أبو الحسنات، كما ُج�رح عض�و آخ�ر ف�ي القاع�دة، إل�ى 

، وث;ثة ضباط أمريكيين Pجانب باكستاني.[  
 

"أبو زبيدة" أدخل اآلالف إلى أرض الجهاد واإلعداد أفغانستان بحزمه يوم كانت جماعة  -
/ عنصرًا، وٕان من أكبر أسباب نجاحه ٣٠بعض المشهورين من قادة الجهاد العالمي حوالي /

أْن َأَخَذ التدابير األمنية بصرامة ودون محاباة ألحد، وكان حزمه إلى أبعد الحدود، فجاءت 
 األقدار َوْفقًا للسنن الكونية في األخذ باألسباب.

وُتْعَرف عنه قصص غريبة في الحزم؛ فمرة أتى أٌخ من بالد بعيدة لَيدخل إلى  -
ان "أبو زبيدة" أوصى أْن ال يتصل األخ هاتفيًا من المطار، وٕانما من خارجه، أفغانستان، وك

فسولت له نفسه أْن ال حاجة لهذا  -وربما كان في عناء السفر-لكن األخ اجتهد من عنده 
التشدد، فمن بين اآلالف من أين للمخابرات أن تعرفني...إلخ، فراح واتصل بأبي زبيدة من 

وقال له: ألم أقل لك أن ال تتصل من المطار؟ ُعْد من حيث أتيت،  المطار، فرده أبو زبيدة
 ودع الذي أخرجك ُيعيد التنسيق معي! وكان أبو زبيدة َيعرف أرقام المطارات.
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بين في ساحات الجهاد أن َيخرج من أفغانستان لسبب ما، واتفق مع  - ومرة أراد أحد المدر
ْطرق باَب أبي زبيدة قبل الموعد المتفق عليه، أبي زبيدة على المكان والزمان، وٕاْذ بالرجل يَ 

فقابله أبو زبيدة مقابلًة غريبة، وقال له: لم َيِحن الموعد بعد!!! وجعله يعود إلى أْن حان 
 .- وهو مدرب-الموعد 

فمن أسرار نجاح "أبي زبيدة" المتميز حرصه بحزم على اإلجراءات األمنية، ولوال هذا  -
لومات، والكتشف أعداء اهللا كثيرًا من الثغرات، قبل هذا بكثير، الحزم لتسربت كثير من المع

  ولكن اهللا سلَم.

: [أتى عمَر الخبُر أنه ُأصيب -نحسبه، واهللا حسيبه–* ونقول في مثله لمن ال َيْعِرفه 

] رواه الطبراني ولكن اهللا َيْعرفهمولكن اهللا َيْعرفهمولكن اهللا َيْعرفهمولكن اهللا َيْعرفهمالنعمان، وفالن، وفالن، ورجال ال نعرفهم، قال: 
  ا قال الحافظ الهيثمي.وٕاسناده حسن كم
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  .تنبيهات "قدمناها ألهميتها"* 
األخذ باإلجراءات األمنية مطلوب من أول ما َتخوض الخط الجهادي ولو لم تكن هناك  -١

جماعة أو تنظيم، ومن المحزن أن هذه "اَألْمِنّيات" وما شابهها ال ُيْؤمن كثير من اإلخوة 
رتكب سلسلة من التقصيرات القاتلة، أو بعَد فوات األوان بأن يقع هو بأهميتها إال بعد أن يَ 

  في اَألْسر أو َيَقَع أحُد معارِفه.
ْحُرم عليك أن َتْكِشف عورة أخيك للعدو بأن والعاقل من استفاد من تجربة غيره؛ فكما أنه يَ  -

إلى إخوتك، وٕاال فكيف تشير إليه، فكذلك التهاون بمثل هذه اَألْمنيات ُيَعد بمنزلة اإلشارة 
نفسر أن ُيْعَتَقل واحٌد من اإلخوة في مدينة تعدادها بالماليين؟ لماذا هو بالذات؟ ألنه هو أو 

  أحد إخوته أشار للعدو، وَكَشف المستور.
فِدْرَهم وقاية خيٌر من ِقْنطار عالج، وقد َبَذل إخوٌة الكثير الكثير بعد الوقوع في التقصيرات  -

م أخذوا باألسباب َلَما َبذلوا ُعْشر ما بذلوا هم وأهلهم بإذن اهللا، فقد جرت األمنية، ولو أنه
سنة اهللا الغالبة على ربط الكون باألسباب، وجدير بمن هدفه إعالء كلمة اهللا أن يلتزم بما 

 ُيَقلل الخسائر أو ُيْعِدُمها بإذن اهللا.

-  ًا مع األخذ األمنيات خير من كثيٍر وقد يكون عدم الخسارة هو الربح أحيانًا، فعمٌل قليٌل َكم
 مع عشوائية وال مباالة.

 وكثيرًا ما يكون ترُك العمل أحسَن من العمل المشوه االستهتاري. -

وٕاّن من َمداخل الشيطان أن ُيَزهد األَخ باَألْمِنّيات ُمْقِنَعًا له بأنها للجبناء فقط، ظاّنًا أنه ما  -
ر فيما يظنه هو ُجبنًا، والحق أنه حق التوكل على  داَم خرج هللا فال عليه إن اسَتْهَترَ  أو قص

 رب العالمين، مع إيماننا أن ما أصابك لم يكن ِلُيْخِطَئك.



  ١٠

ولنا في هجرة نبينا واختفائه في الغار عبرة؟!! َفِمَن الخطأ أن َيْسَتهتر المجاهد وكأنه يسعى  -
َر هو أو غيره؛ فهذا األخ َحِفَظ شيئًا بـ "ال مباالته" إلى التضرر بأن ُيْؤَسَر أو أن َيَتَضرّ 

 وغابت عنه أشياء، فأين نحن من حديث (اعقلها وتوكل)؟ 

ٌل من األخ  - فَيجب أن يكون تطبيق األمنيات عن عقيدٍة وواجب شرعي ال على أنه َتَفض
 على إخوته.

ن أكثر ما وٕاّن من أكثر ما ُيفرح أجهزة المخابرات أْن تَْأسر أحد اإلخوة المجاهدين، وٕان م -
ُيغيظهم بل يملؤهم ِحْنقًا وغيظًا من َفْرقهم إلى أخمص أقدامهم أْن ُيْفِلت أٌخ من أيديهم أو أن 
يوجد أحد المجاهدين في أرض قتاٍل أو إعداٍد وهم ال َيْعِرفونه، فالتزامك باألمنيات فيه 

: (ذلك بأنهم إغاظة ألعداء اهللا، وهو  بهذا لوحده باٌب سهل لتكسب الحسنات لقوله تعالى

وال َيَطُؤون َمْوِطئًا َيِغيظ  ال ُيصيبهم َظمأ، وال َنَصٌب، وال َمْخَمَصة في سبيل اهللا، 
 ، وال َينالون من عدو نيًال، إال ُكِتب لهم به عمٌل صالح)؛ فأي َمْغَنم بعد هذا؟الكفار

هد هذا بل إن حصول المخابرات على خيٍط بل على رأس خيٍط يمكن أن ُيوصلهم إلى مجا -
يفرحهم كثيرًا، فاعمل على قطع رأس الخيط الذي يمكن أن يوصل إلى ضرر لك أو ألي 

 "].قطع الخيوط؛ إلحكام الخطة وتضييق دائرة الضررمسلم. [راجع فقرة "

بلسان حاله  ومن اإلخوة َمن قد يتسلل إليه الشيطان فتراه إذا ما ُنبه ليأخذ باألمنيات تراه -
يقول: "يكفي أنني خرجت للجهاد وغيري قابع في بيته...إلخ"، ونسَي هذا أن دين اهللا ليس 
بحاجتنا، وأن "ال إله إال اهللا" ستعلو خفاقة بِعز عزيز أو بذل ذليل، ولكْن نحن َمن نحتاج 

دقين أن نكون ممن أكرمهم اهللا بإعالء دينه على أكتافهم ال على أكتاف غيرهم من الصا
 اآلخذين باألسباب! 

وٕان الكسل لهو المصيبة القاتلة، فتراه يتصل باإلنترنت من بيته لئال ينزل نصف ساعة   -
إلى المكان العام، ولسان حاله: "وماذا سيؤثر..ها؟ صار لي سنة وما صار لي شي!!!"، 

 ولكّن غيرك صار لهم شيء، فانتِظر دورك! إال أن يلطف اهللا.

 ا ضررًا حتى اآلن، فما أدراك في المرة األولى بعد األلف ماذا سيحدث؟! وال تقل: لم أجد له -

فال روتينية في تطبيق األمنيات ألنه عمل أخروي، فاستحِضر النية وَتَرقب األجر؛ فإذا َلَمع  -
 َفْجر األجر هان عناء التكليف.
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ثير من اإلخوة وٕانه لمن المخجل أن تكون (المافيا)  التي تعمل للدنيا أحسَن بكثير من ك  -
 في االلتزام بمثل هذا. 

لكن التدابير األمنية ال تعني الخنوع، وٕانما هي عمل مقترن بحذر، كما قال ربنا: (ُخذوا   -
نبيه، وعمُل المجاهد  نحذركم فانِفروا)، فال بد من العمل كما َأَمَرنا اهللا في كتابه وعلى لسا

بين من يأخذ األسباب ثم يمشي على ال يخلو من مخاطرة، ولكْن شتان  -بطبيعة الحال–
!!  بركة اهللا، وبين من يمشي في حقل األلغام ويقول بعاميته: "ياهللا يا خويا في سبيل اهللا"

فنريد الوصول إلى الحّس األمني القوي لدى األفراد المجاهدين حتى َتْجرَي األمنيات في 
 جسمه َمْجَرى الدم.

%، ١٠٠ال يعني بالضرورة السالمة من االبتالء ورغم هذا وذاك فإن االلتزام باألمنيات  -
اإلجراء األمني ربما ال يكون لضمان السالمة بقدر ما يكون لتقليل االحتمال ولو من أحد و 

وأشد الناس بالء األنبياء كما صح في الحديث، ونحن إنما نأتمر بأمر  الوجوه أو الحاالت،
الفشل ال ط األسباب بالمسببات، و ربنا في األخذ باألسباب، وقد جرت سنة اهللا على رب

ينبغي أن يزرع فينا اليأس، ولكْن َيجب االستفادة منه والتعلم كيف نستخلص الدروس 
 والعبر، وكيف تزداد اإلرادة والتصميم على المقاومة.

 ".قائي]أهمية اإلعداد األمني للحركة الجهادية [األمن الو وسيأتي قريبًا الحديث عن " -

ما يوجد في هذه الموسوعة أو معرفة  -أو أكثر–رغم معرفة أجهزة المخابرات عمومًا لكثير   -٢
؛ لئال تقع في أيدي جميع  وَدب َمن َهب نظيره، إال أنه ال ينبغي إشاعة مثل هذا ُجزافًا لكل

ِلع عليها صغار فيستفيدوا منها أكثر وأكثر، أو لئال َيط أجهزة المخابرات في بالد المسلمين 
كالب المباحث وكبارهم على السواء، وهذه أمانة؛ من َأْجل هذا فإن كثيرًا من األمنيات التي 
ال تزال أجهزة المخابرات تجهلها أو تجهل استخدام اإلخوة المجاهدين لها ال يمكن أن ُتكَتب 

ب الضرورة هنا؛ وسيبقى تداولها سريًا بين اإلخوة من مسؤولين وأمراء، فيعطونها بحس
لألفراد الذين باعوا دنياهم وخاضوا بحر الجهاد حقيقًة، وكمثاٍل توضيحي ُمَبسط: طريق 
سرية في منطقة حدودية بين دولتين تحتاج ترتيبًا أمنيًا معينًا ليكون العبور َسِلَسًا بال وثائق 

طريق...وهلم جرًا، أو بوثائق شكلية، فلو ذكرنا الترتيبات األمنية لها هنا مثًال النكشفت ال
وننبه أن كثيرًا من اإلجراءات التي ال َتْعِرفها أجهزة المخابرات أعلى بكثير من مستوى 

 المثال المذكور "طريق سرية"، وهللا الحمد، وٕانما مثلنا بها لتقريب الفكرة ليس إال.
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تهاون بها؛ وكون المخابرات تعرفها أو تعرف نظيرها فإن هذا ال يعني أن ال نطبقها أو أن ن  -٣
ألننا نطبقها وقايًة من المرض، فمعرفتهم بها ال يبطل مفعول الوقاية إال نادرًا، وكمثال: فإن 
معرفة المخابرات بأن اإلخوة يتجنبون فتح بريداتهم اإللكترونية من منازلهم ال ُيبطل مفعول 

 الوقاية بل ُيميتهم غيظًا.

َمت المخابرات أن اإلخوة َيدرسون مثل هذه وقد يكون مفعولها إيجابيًا جدًا إذا ما َعلِ   -٤
الموسوعة ويطبقونها، فمثًال يضعون أسماء وهمية في دفتر هواتفهم ألشخاص ال عالقة لهم 
بهم من محالت عمومية وما شابه، وأنهم يتصلون اتصاالت عشوائية كثيرة بهواتفهم...إلخ، 

الوطأة ويوفر الوقت لإلخوة  فهذا سيجعل المخابرات أقل همجية في االعتقاالت مما يخفف
 " آِخر الموسوعة].محذورات اَألْمِنّياتللنجاة من القوم الظالمين. [سيأتي الحديث عن "

ليست األمنيات تعليمات ثابتة جافة، ولكنها مرنة ومتجددة بحسب المكان والزمان   -٥
جراء األمني السديد، وقد يكون ارتداء والشخص؛ فقد يكون إعفاء اللحية في مكان ما هو اإل

 الزي األفغاني كذلك هو التصرف السديد. [أقلمة مع الواقع].

األمنيات في هذه الموسوعة وٕان حاولنا فرزها تحت عناوين ثابتة لكنها تبقى متداخلة مع   -٦
بعضها في كثير من الجزئيات؛ فال بد من قراءتها كلها للوصول إلى الرؤية الكاملة، 

تشفير الرسائل يدخل تحت "أمن األفراد" حتى ال يتضرر الفرد، وتحت "أمن ثاٍل: وكم
 - سابقاً –إن إخراج األخ إلى أفغانستان للتدريب  الوثائق" حتى ال تنكشف، وكمثال آخر:

يحتاج في عدد من البلدان إلى سلسلة من األمنيات تبدأ من التكلم معه وكشف وجود 
إلى األمنيات في المواصالت للوصول إلى المعسكرات إلى طريق، إلى األمنيات مع أهله، 

األمنيات في المعسكرات إلى أمنيات السالح ...إلخ ففي مثل هذه األمثلة قد نضطر أن 
نعيد الفكرة المهمة ثانيًة، وَيبقى األكمل أن تتم قراءة الموسوعة كاملة الستيعاب التداخالت 

  وٕاتقانها.
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  * معنى األمن في اللغة

الطمأنينة واالستقرار عكس الخوف واالضطراب قال تعالى: "وَلُيَبدَلنهم من بعد َخْوِفهم َأْمنًا  هو
 الفريقين أحق و قال: "وٕاذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنًا ..."، وقال: "فأي ،"....

م اَألْمن وهم باألمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم َيْلِبسوا إيمانهم بظلم أولئك له
  مهتدون...".

  
   * معنى األمن في االصطالح [اَألْمِنّيات]

  األمن هو اإلجراءات واالحتياطات الوقائية الالزمة لمستويين؛ دفاعي وهجومي:
كتحصينات من أجل أمن وسالمة وراحة قيادات وأفراد ومؤسسات وممتلكات وٕامكانيات   -١

لتجنب  تابعة للعاملين في الحركة اإلسالميةوخطط ومستندات والموارد الخاصة .... إلخ ال
أو االختراق  تعرضهم للخطر ثغرات َمْسلكية أو ِمَهنيةالوقوع في الوقوع في أيدي العدو أو 

  من قبل العدو.... وعلى أقل تقدير تقليل احتمال ذلك.
لكشف مخططات وبرامج العدو، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة إلحباط أو تقليص الضرر   -٢

 .اشئ عنهاالن

وٕان العمل اإلسالمي يتطلب البرمجة لسالمته من كل ما قد ُيسْيء إليه أو يتسبب له بأضرار؛  
  سواٌء على مستوى التحصين واإلعداد، أو على مستوى كشف خطة العدو.

  
: كلمة ُمْحَدثة مختصرة َدَرَجت على  ألسنة اإلخوة المجاهدين، ويعنون بها المعنى اَألْمِنياتو 

  ف.السال
  
  
  
  
  



  ١٤

  
  
  
  

  مقدمة تأصيلية، وأساسات شرعية* 
حَرص اإلسالم من حيث المبدأ على إرساء الحيطة والحذر وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة مع 
أمرها بالجهاد القتالي، وال تعارض بين األمرين، فجاءت توجيهات القرآن الكريم، وٕارشادات 

  للمؤمنين.تدفع باتجاه تربية أمنية واعية  �الرسول الحكيم 
  
  :من كتاب اهللا تعالى •
  ).٢١(األحزاب:  �لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة� -
- � ٣١(الفرقان:  .�من المجرمين اً عدو  وكذلك جعلنا لكل نبي(. 

 .�، وال ُيْشِعرن بكم أحداً َوْلَيَتَلطف� -

 .�واحدة لةيْ ميلون عليكم مَ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيَ  لونفُ غْ لو تَ وّد الذين كفروا � -

 ).٧١(النساء:  .�اً أو انفروا جميع اتٍ بَ فانفروا ثُ  ركمذْ خذوا حِ يا أيها الذين آمنوا � -

 .�، قاَتلهم اهللا أنى يؤفكونهم العدو فاحذرهمَيْحَسبون كل صيحٍة عليهم، � -

 .�ما استطعتموأعدوا لهم � -

 .�فاتقوا اهللا ما استطعتم� -

  
*********************  

  
  :����حكيم من حديث النبي ال •
  .) الترمذي وغيره وَحسنه النووييهنِ عْ ه ما ال يَ كُ رْ إسالم المرء تَ  نِ سْ حُ  نْ مِ (  -
 .) متفق عليهتمُ صْ يَ أو لِ  ل خيراً قُ يَ كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلْ  نْ مَ ( -

 .مسلم  )ث بكل ما سمعد حَ كفى بالمرء إثمًا أن يُ ( -
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  بعض العلماء لشواهده. ) حسنهحوائجكم بالكتمان إنجاحاستعينوا على ( -
  
 :من السيرة النبوية الحكيمة •

  تجسيدًا حيًا لمعاني الوعي األمني:  �كانت ممارسته الحياتية 
 جتماع.األرقم مكان سري لالأبي  بيت ابن -

ستخفاء نهارًا، وسلوك طريق السير ليًال واال، و من مكة إلى المدينة � قصة هجرة الرسول -
  ..إلخ.غير مطروقة

يم بن مسعود عَ ونُ كان مستطلعًا، حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما  :حزابغزوة األفي  -
 .كان ُمخذًال للكفار رضي اهللا عنه

للقيام بواجبات استطالعية من خالل رسالة  "شحْ عبد اهللا بن جَ "ة المهاجرين بقيادة ي رِ سَ  -
 .ُيَنفذ ما فيه أال َيْفَتَحه إال َبعد َمسيِره يومين ثم �، وَأَمَره ة مختومةي ر سِ 

بعد العزم على فتح مكة حفظ ذلك سرًا، وهيأ الجيش، وسار به مموهًا إلى غير اتجاهها، ثم  -
 تراه يدعو "اللهم خذ العيون و األخبار عن قريش حتى َنْبغتها في دارها".

يريد غزوة إال َورى بغيرها)، ورواه  �في البخاري عن كعب بن مالك: (لم يكن رسول اهللا  -
داود وزاد فيه: (وكان يقول: الحرب خدعة). ومن فوائد الحديث أن األصل في األعمال  أبو

العسكرية أن تكون سرية، وأن إخفاء المعلومات ليس عن العدو فقط بل عن الصديق أيضًا، 
والهدف حصر المعلومات في أضيق دائرة ومنع تسربها ما َأْمَكَن؛ فللعدو عيون، وقد يتكلم 

 الصديق.

  فكلها عبر وبصائر.  غزواتراجع ال -
  

***********  

  عقيدة المجاهدين بين التوكل والتواكل*
  .�: لو كنتم في بيوتكم َلَبَرَز الذين ُكتَب عليهم القتل إلى مضاجعهمقل� -
 .�: لن ُيصيبنا إال ما َكتب اهللا لناقل� -

 .�يَبٍة إال بإذِن اهللاما َأصاَب من ُمصِ � -
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ِطَئك، وما َأْخَطَأك لم يكن لُيصيبك) الطبراني، وهو حسن؛ (واعلم أن ما أصابك لم يكن ِلُيخْ  -
 فالرصاصة التي ُكتب عليها اسمك لن ُتْخِطئك.

اهللا لك،  هعوك إال بشيء قد َكَتبَ فَ نْ على أن ينفعوك بشيء لم يَ  َتَمَعتْ واعلم أن األمة لو اجْ ( -
وك إال بشيء قد كَ  وك بشيء لم َيُضر الترمذي )اهللا عليك تبهوٕان اجتمعوا على أن َيُضر ،

 حسن صحيح. وقال:

قل: َقدَر اهللا وما شاء  (إْن أصابك شيٌء فال تقل: لو أني فعلُت كذا لكان كذا وكذا؛ ولكنْ فـ -
  .فإن  "لو"  َتْفَتُح َعَمَل الشيطان) مسلم ؛َفَعلَ 

  إسناده صحيح عند ابن حبان. )اعقلھا وتوكل(وكل هذا مع حديث: 
*************  

 

  من أسلحة المجاهدين الرئيسة (وخاصة في المآزق)* 

الترمذي وقال:  )(احفظ اهللا َيحفْظك، احفظ اهللا َتجده تجاهكالقاعدة الذهبية:  -١
 .�فاهللا أحق أن َتْخَشوه�حسن صحيح، 

ُيَعلم أصحابه  �أساسية قبل التصرف حتى في الجزئيات: (كان رسول اهللا  االستخارة -٢
ها، كما يعلم السورة من القرآن، يقول: (إذا َهم أحدكم باألمر فْلَيْرَكع االستخارة في األمور كل

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: 
بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك َتْقِدر وال َأْقِدر، وَتعلم وال أعلم، 

ثم تسميه بعينه  -األمر وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت َتعلم أن هذا 
أو قال: في عاجل أمري  –خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  -

فاْقُدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وٕاْن كنَت َتعلم أن هذا  -وآجله 
أو قال: في عاجل أمري  -األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 

لي الخير حيث كان ثم فاصرفه عني، واصرفني عنه، واْقُدر  –وآجله 
ني به البخاري.َرض ( 
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)، للصغار والكبار؛ فقد يوجد في وشاِوْرهم في األمرالمشاورة مهمة جدًا، (    -٣
األنهار ما ال يوجد في البحار، وقد أخرج البخاري في األدب المفرد بسند قوي عن الحسن 

 ألفضَل ما َيْحُضرهم)، وفي البصري حكيم التابعين: [ما َتشاور قوٌم قط بينهم إال هداهم اهللا
 لفظ: إال عزم اهللا لهم بالرشد أو بالذي َينفع. 

َتَعرف إلى اهللا في الرخاء َيعرْفك في ). (وَمن َيتِق اهللا َيْجعْل له َمْخَرَجاً (  -٤
 ) (حديث صحيح على التحقيق).الشدة

راب، جاء إلى النبي . ففي سنن النسائي أن رجًال من األعإْن َتْصُدِق اهللا َيْصُدْقكَ   -٥
بعَض أصحابه، فلما كانت  �فآمن به واتبعه، ثم قال: ُأهاجر معك، فأوصى به النبي  �

فيها شيئًا، فقسم، وَقسم له، فأعطى أصحاَبه ما َقسم له، وكان  �غزوة خيبر َغِنم النبي 
أخذه فجاء ، ف�يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: َقَسَم لك النبي 

فقال: ما هذا؟ قال: َقَسْمُته لك، قال: ما على هذا تبعتك!! ولكن اتبعتك  �به إلى النبي 
بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق  –وأشار إلى َحْلقه  –على أن ُأرمى إلى ههنا 

أصابه  ُيْحَمل، قد �اهللا يصدقك، فلبثوا قليًال، ثم نَهضوا في قتال العدو، فُأتي به النبي 
: َأُهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق اهللا فصدقه، ثم كفنه �سهم حيث أشار، فقال النبي 

، ثم َقدمه فصلى عليه، فكان فيما َظهر من صالته: اللهم هذا �في جبة النبي  �النبي 
 عبدك، َخرج مهاجرًا في سبيلك، فُقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك.

 صة أصحاب الغار المعروفة.لألزمات كق َعَمٌل صالح متميز -٦

 

  (أمن ُيِجيب الُمْضَطر إذا دعاه؟).  -٧
ِبْسِم اهللا الذي ال َيضر مع اسمه / مرات حين ُيمسي (٣/ مرات حين يصبح، و/٣/ •

)، فَمن قاله (لم َيضره شيٌء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم
 لم َيْفَجْأه بالء).شيء: حسن صحيح عند الترمذي)، وفي رواية أبي داود (

فإنه ال  ؛قلَ ما خَ  رّ أعوذ بكلمات اهللا التامات من شَ فليقل:  إذا نزل أحدكم منزالً ( •
 .) أخرجه مسلممنه حلتَ رْ ضره شيء حتى يَ يَ 
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اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اهللا، ال إله إال أنت؛ األحُد الصمُد   •
رجًال يدعو به فقال:  �سمع النبي . (الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفوًا أحد

والذي نفسي بيده لقد سأل اَهللا باسمه األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب، وٕاذا ُسئل به أعطى) 
 الترمذي، والحديث صحيح.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمَد؛ ال إله إال أنت، المّناُن بديُع السموات   •
.(لقد دعا اَهللا باسمه العظيم الذي قيومواألرض؛ يا ذا الجالل واإلكراِم، يا حي يا 

 إذا ُدعي به أجاب، وٕاذا سئل به أعطى) أبو داود، والحديث صحيح. 

َلَلِبث في بطنه إلى يوم ُيبعثون). (دعوة ذي النون إذ دعا  من الُمَسبحين(فلوال أنه كان  •

َيْدُع فإنه لم  ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمينوهو في بطن الحوت: 
 بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهللا له). الترمذي، وهو صحيح.

َجَعَل اهللا له من كل ِضْيٍق َمْخرجًا، وِمن كل َهم َفَرجًا، وَرزقه من  َلزم االستغفار(من   •
 حيث ال َيْحتسب) أبو داود، وهو ضعيف السند، لكن معناه يؤيده القرآن.

؟ قال: إذًا يكفيك اهللا تبارك وتعالى ما ُت صالتي كلها عليكجعلْ (يا رسول اهللا أرأيَت إن  •
 أهّمك من دنياك وآخرتك) الترمذي وغيره، وهو حسن. [صالتي= دعائي].

     

  . [لالزدياد راجع كتب األذكار]أدعية الكرب والهم والشدة والخوف من*** 

، ونعوذ بك هماللهم إنا َنْجَعلك في نحور إذا خاف قومًا قال في دعائه: ( �كان  •
  : سنده صحيح كما قال العراقي).من شرورهم

اللهم! استر عوراتنا، (هل من شيٍء نقوله؟! فقد بلغت القلوب الحناجر! قال: "نعم،  •
 "؛ فضرب اهللا وجوه أعدائه بالريح، وَهَزَم اهللا بالريح). وٕاسناده حسن.وآمن روعاتنا
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 العظيم الحليم، ال إله إال اهللا ال إله إال اهللايقول عند الكرب: ( �كان رسول اهللا  •
رب العرش العظيُم، ال إله إال اهللا رب السموات ورب األرض، رب العرش 

 البخاري، وكان السلف الصالح يسمونه دعاء الكرب. الكريم)

اللهم رحمَتك أرجو فال َتِكْلني إلى نفسي َطْرفة عين، (دعوات المكروب:   •
 ). أبو داود، والحديث حسن.توَأْصِلح لي شأني كله، ال إله إال أن

اُهللا، اُهللا أال أعلمِك كلماٍت تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ ( �قال لي رسول اهللا   •
 أبو داود، والحديث صحيح.  .ربي ال أشرك به شيئًا)

اهللا أكبُر، اهللا فقل: إذا أتيَت سلطانًا َمهيبًا تخاف أن َيْسطَو بك : [�عن ابن عباس  •
جميعًا، اهللا أَعّز مما أخاف وَأحذر، وأعوذ باهللا الذي ال إله من خلقه  عز أ

على األرض إال بإذنه من شر  إال هو، الممسِك السموات السبع أن َيَقْعنَ 
ُكْن لي  اللهمعبدك (فالن) وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن واإلنس، 

 ركجارًا من شرهم، َجل ثناؤك، وَعّز جارك، وتبارك اسمك، وال إله غي
  .�]. ابن أبي شيبة والطبراني وهو صحيح موقوفًا على ابن عباس مرات/٣/

  لما ُشرب له) ابن ماجْه، وهو صحيح على التحقيق. ماء زمزم( -٨
  
  
  
  :وخالصة ما سبق للتسهيل 

 -التقوى في الرخاء خاصًة، وعمٌل صالٌح متميز َتدِخُره لألزمات  - �فاهللا أحق أن َتْخَشوه�   
الّتَحّقق بمعاني  -االستخارة واالستشارة الدائمة  -ع اهللا (إن َتْصُدِق اهللا َيْصُدْقك) الصدق م

مذاكرة آيات وقصص الصبر من حيٍن آلخر، وقراءة المثبتات اإليمانية  -القضاء والقدر 
ال  –َتَذكر نيل إحدى الحسنيين  -] مثًال إلى كل من يعمل لإلسالم ـ تدمر دمعة الصحراء[
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أدعية الكرب والهم  - التسبيح واالستغفار والصالة على النبي  -اسم اهللا األعظم  َتْنَس 
  ماء زمزم. -والشدة والخوف 

************  
  
  
  
  
  

  .اهتمام العاَلم باألمن ورجاله، وتربصه بالحركة الجهادية* 
وعى ساسات العالم ما لألمن من أهمية وخطورة كبيرتين لتحديد السياسات وٕاعالن الحرب 
والسلم، والتحكم في مصائر األمم وتدخلهم في جوانب شتى من الحياة..إلخ، وتأكد دورهم 
الكبير من خالل أكثَر من حادثة أو قصة َتم افتضاحها في العالم،  فأدى هذا إلى االهتمام 
الكبير باألمن وعامليه، خاصة وأن المهمة الملقاة على عاتق أولئك العاملين من الصعوبة 

  ويمكن مالحظة االهتمام الذي ال يقبل التأويل من خالل: بمكان،
  السرية و التكتم اللذان يحيطان هذا العمل ورجاله. -
الميزانيات واإلمكانات البشرية والمادية الضخمة التي ُتَوفر لرجال األمن بصورة خاصة دون  -

أقيمت لهم  غيرهم؛ فتوازيًا مع مقدار الخدمات التي ُتْطَلب من رجال األمن وأجهزتهم
أكاديميات خاصة بهم تقوم بتدريس العلوم األمنية المستقلة، والبد لمن يدخلها من مواصفات 
خاصة سواء كانت عقلية أو نفسية؛ فنرى الطاقات البشرية الهائلة التي تحظى بالنصيب 
 األكبر من العقول والمفكرين والخبراء في شتى المجاالت، ويتم تفريغهم تمامًا من أي

اغَل أو اهتماماٍت َتجذب شيئًا من عقولهم لغير هذا الميدان كي يتحقق لهم اإلبداع مش
  واإلنتاج الجيد.

  وكصورة عن اإلمكانات الموجودة في العالم ككل:
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هكتارات أي ما  ٣المخابرات المركزية األمريكية على سبيل المثال تقع مبانيها على مساحة  -
غرفة يعمل فيها  ١٠٠٠بق، وفيه ما يزيد على دونم، وتتألف من سبعة طوا ٣٠٠٠يعادل 
مليون دوالر، وعدد  ٤٦سيارة، وقد َكلف البناء ما ُيقارب  ٣٠٠٠موظف، ويتسع ِلـ  ٥٠٠٠

شخص، وتضم األجهزة العديد من  ١٠٠٠٠عاملي الجهاز في واشنطن وحدها يقارب 
ون، علماء نفس، االختصاصيين من العسكريين والكيميائيين والفيزيائيين ... علماء قان

 لغًة. ٢٣علماء ذرة، سياسيون، خبراُء لغاٍت قد ُيتقن بعضهم 

في حربها مع المجاهدين الشيشان أجهزة تنصت كانت تضعها  -مثالً –واستخَدمت روسية  -
 في األسواق.

  وأما تآمر أعداء اهللا على هذا الدين فمما يقال فيه: "ال َيختلف فيه اثنان"، وكنموذج: •
 / دوالر؟!!!!٢٠٠٠٠٠٠٠٠المخابرات األردنية، /اليهود يدعمون  -

: ٩٧٩يقول "أيندرون الوسي" أحد مرشحي الرئاسة األمريكية ومن الحزب الديمقراطي عام  -
 انتخبوني ألقضي على الحركة اإلسالمية.

وصرح "ألكسندر هيج" وزير الخارجية األمريكي: [إنني أؤمن إيمانًا حقيقيًا بأن المساعدات   -
أمريكا لنظام السادات تعزز قدرتهم على الصمود في وجه المخاطر الخارجية التي تقدمها 

 ألطول مدة ممكنة، والتي تتمثل في تزايد نفوذ الحركة اإلسالمية في مصر ...]

ويقول رئيس المخابرات األمريكية ريتشارد ميتشل: [أنصح بالتخلص من قيادات الحركة  -
 اإلسالمية بصورة تبدو طبيعية].

م: [ال يمكن أن يتحقق السالم في ١٩٧٨عون بيرس" في المعركة االنتخابية عام ويقول "شم -
الشرق األوسط مادام اإلسالم شاهرًا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى ُيْغِمد اإلسالم 

 سيفه إلى األبد].

 ويقول "مناحيم بيغن" محذرًا السادات: [اضرب المتطرفين بعنف قبل أن يضربوك]. -

من مجلة القبس الكويتية: [إن مخابرات حلف األطلسي قدمت استيضاحات وفي عدد آخر  -
جيدة أكدت أن منتصف الثمانينات ستشهد صحوة إسالمية في العالم اإلسالمي ستعمل 

الجهاد إلزالة دولة إسرائيل والقضاء على النفوذ األمريكي في  –على تحقيق هدف مزدوج 
  م الدالة على ذلك ال تحصى].المنطقة، والشواهد من أفواههم، وممارساته

  



  ٢٢

أجهزة المخابرات في بالدنا اإلسالمية من حيث قدراتها وأساليبها وستأتي نبذة مهمة عن "
  " في هذه الموسوعة بعون اهللا.االعتقال والتحقيق" عند الحديث عن "العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  [األمن الوقائي] أهمية اإلعداد األمني للحركة الجهادية* 
 مطلب شرعي أرشَدت إليه نصوص الوحيين وسيرة خير األنام. -١

إلفشال مخططاتهم، وإلبطال محاوالتهم الستيعاب  -ما استطعنا-موازاًة لطاقات أعداء اهللا   -٢
ُيعينها هذا على معرفة ما يجري حولها، وَيْجعلها الحركة، وٕاحباط كل مؤامرٍة ُتدار ضدها، ف

 فال تكون في غفلة من أمرها فتفاَجأ بكثرة النوازل. ُيَخططه لها أعداؤها،على َيقظة ِلَما 

األمن الوقائي يمنع االختراق المباشر وغير المباشر لصفوف الجماعة. وسيأتي الحديث ف -
  وكيف نمنعه عند الكالم عن "تجنيد العمالء". "،نوعي االختراق" عن

عالمات "، وسنتحدث عن يساهم في التعرف على الجواسيس أو كشفهماإلعداد األمني و  -
 عند الكالم عن "تجنيد العمالء".  "الجواسيس

خذ مثًال التجربة الطويلة ألجهزة األمن اليهودية في مالحقة قوى المقاومة، والتي استفادت و  -
رق تفكيرها ومحاولة التعرف الدقيق على كثيرًا، ودرست ظواهر المقاومة وُسبل عملها وط

 عقول وأفكار المجاهدين.
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حفظ أمن األفراد والمعلومات حتى وٕان حصل اَألْسر من أعداء اهللا. [لو ُأِسر األخ مع  -٣
مجموعة في منطقة مشبوهة لحدوث عمل فيها ال عالقة له هو به فإن األخذ بالتدابير األمنية 

 سيساهم بعون اهللا في تبرئته].

اد أهميتها في ظل الوضع األمني العالمي الصعب وعدم وجود أماكن انطالق ومعاقل تزد -٤
ألفراد المجاهدين مثلما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، فهذا يجعل احتمال األسر 

 واالغتيال للمجاهدين من قبل أعدائهم أكبر؛ فال بد من طاقة أمنية موازية لَتِقي.

ه من االهتمام يجعلنا لقمة سائغة في متناول أيدي أعدائنا إن عدم إعطاء هذا األمر حق -٥
، فاألمن �كيف؟ وٕان َيْظهروا عليكم ال َيْرُقبوا فيكم إال وال ِذمة�الذين يتربصون بنا الدوائر، 

في صفوف الجماعة، بل هو مبدأ من مبادىء النصر  -إن ُوجدت–الوقائي يقلل الخسائر 
 والحرب.

 يد الوعي السياسي والحركي للمجاهدين.صار ضرورة ملحة مع تزا -٦

 رفع الحس األمني لألفراد فتزداد المنافع.إعطاء الدورات األمنية ي -٧

  
والتدابير األمنية تلزم أثناء العمل العسكري كذلك  بأي شكل من أشكاله، ويمكن تسميته أمنًا  •

 خطف..إلخ]. وسيأتي التوضيح. -وقائيًا إلنجاح العمل العسكري [اغتيال

 ".تنبيهاتر: ذكرنا ُنبذة عن أهمية األخذ باإلجراءات األمنية سالفًا في "تذكي
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  -اليوم خاصة–المجاهد  لشخصية المسلماألمنية لقواعد والثوابت ا* 
وعة من أولها ِمن هذه القواعد ما هو واضح، ومنها ما سيتضح بَجالء في أمثلة هذه الموس

  إلى آخرها.
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الطرق الشرعية ب والعمل هللا، وحب الظهور والتعاليأعدم الطموح للشهرة ، و إخالص النية )١
، خاصة تلك التي أكرمنا اهللا تعالى بأن جعلها من الطاعات التقوى والتزودغير البدعية، و 

" أعاله]، كل هذا أسلحة المجاهدينراجع "يسيرة التطبيق كبيرة المفعول من األذكار مثًال، [
 من المبادئ األساسية عند المجاهد لضمان األمن يوم القيامة.

ستيعاب وجهات نظر اآلخرين دون إثارة أن يكون قابًال ال، و التواضع واللين للمسلمين )٢
 .وغضبأ

وامر دون زيادة ، وتنفيذ األالَمْنَشط والَمْكَرهالسمع والطاعة لألمير في مع النصيحة والصدق  )٣
، وَعْرض ما َيخطر في البال من اجتهادات شخصية على األمير قبل تطبيقها أو نقصان

ولو رأيَتها حسنة. [من الداء العضال استحسان االجتهادات الشخصية وتطبيقها دون 
 استشارة المسؤول، وأشد منه تسويغ هذا الخلل بعد وقوعه].

 .استقصاء المعلومات ألمنية وفيتطبيق القواعد واإلرشادات ا الصبر في  )٤

. (وفي ذلك فليتنافس ثبات وصبر على الحقفي العمل في  ستمرارلالهمة عالية  )٥
 المتنافسون).

 السرعة الحكيمة مطلوبة في تنفيذ العمل، مع الطمأنينة وعدم االرتباك في حالة الخطأ.  )٦

، واليقين بالشهادة في أي ل  )٧ حظة. (واذكروا اهللا كثيرًا ذكر اهللا الدائم، وحب لقائه عز وجل
 لعلكم تفلحون)، (أال ِبِذْكِر اهللا َتْطَمِئن القلوب).

[تتم تنميتها باالستفادة من خبرات أصحاب البديهة السريعة أو الذكاء، وسرعة البديهة. )٨
 بمحاكاة تصرفات أصحاب البديهة...فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم].

 ستنتاج.ا=   ربط  مع  مالحظة ة : ستعمال قاعداشدة المالحظة والفراسة و  )٩

استخدم وسائل جيدة ومنطقية لإلخفاء؛ فأرقام الهاتف مثًال يمكن كتابتها كأسعار أو  )١٠
داخل جريدة، أو قارورة دواء ملونة، أو بالكتابة على قطعة مصروفات شخصية مثًال، أو 

 واحذر أن تخزن المعلومات داخل الجوال. نقود ورقية، وغيرها،

ة خير من ِقْنطار عالج، فأمر موجود ال يستوي أبدًا مع أمر غير موجود ِدرهم ِوقاي  )١١
معلومة...]، وليس الحكيم الذي يستطيع التخلص من الورطات إنما  -أسفار -كلمة -[لقاء

 الذي ال يقع فيها أصًال.

 عن هذه النقطة] ة ومهمةفقرة كاملاقطع كل الخيوِط، وُسد كل المنافذ. [ستأتي  )١٢
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؛ فِسر بين اثنين يصير بين عشيرتين، وَمن السرية والكتمان في العمل عمومًا مطلوب )١٣
 .العدو ال يعرف عنك إال ما عرفته عن نفسكَكُثَر كالمه َكُثَر َسَقُطه، و 

 -الكتمان باختصار يكون في: [عدم الحديث عن نفسك وعن العمل وعن اآلخرين وأعمالهم و  
  .]عدم كشف شخصيته األمنية أمام الناس - ُتْطِلع زوجتك على أسرار المجاهدين ال 

  الناس ثالثة أقسام:* و  
]، و(ِمن ُحسن إسالم المرء المعرفة على قدر الحاجةفـ[مسلم مجاهد يعمل لإلسالم بسرية  .١

واألصل إبعاد أفراد المجموعة عن عبء تحمل كتمان معلومات ال  .تركه ما ال َيعنيه)
  جة في إْطالعه عليها.حا

 .]العه على األسرارطْ إ [ال يجوزكاة وحج ز صالة وصيام و الفروض من مسلم عادي يقوم ب .٢

 ، بل نحاول تضليله؛ فالحرب خدعة، ونستعملظهر له ما نحن عليهال نُ فلإلسالم  معادٍ ◌ُ  .٣
إظهار ضحالة محاسنه  -: [نشر جرائمه وفضائحهالحرب النفسية واإلشاعات ضد العدو

حذر من ، ونالمعلومات التي نظن أن العدو ال يعرفها عنا...]، وال نتداول -مساوئه أمام
خطورة وسيأتي حديث مطول عن " االستدراج في المعلومات أو في الحضور لكمين.

  ".المعلومة وأهميتها عند أجهزة المخابرات
  ]ال أعلم األماكن - عرف األشخاصال أ - ال أدري[      :لذا في حياة العمل   
المعرفة على قدر و  فهو محظور شرعًا وكثيرًا ما َيُضّرك، كمبدأ عام: (وال َتَجسسوا)!! )١٤

فيجب عدم االستزادة من المعلومات التي ال  والمعلومة لمن يحتاج إليها وبقدرها، ،الحاجة
ألن األصل أن نبتعد عن كل تعنيه، وبالمقابل يجب عدم إعطاء المعلومات لمن ال َتْعِنيهم؛ 

 ما ال يلزم ويمكن أن يضر بنفس الوقت. 

مهما حصل من أخطاء صغيرة وبسرعة و مباشرة  ما َيحدث معكالمسؤول عنك ب عالمإ  )١٥
، وهذا التخاذ اإلجراءات الضرورية للتقليل من األضرار الناجمة عن الخطأ ؛كانت أو كبيرة

 .ولو رأيَت مصلحة في ذلك من الكتمانخير 

فكار بالمعلومات األعدم مزج ، و ابْطنالقدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وإ  )١٦
 .]عرض المعلومات بموضوعية[=

توخي الحذر الدائم يفيد في التعامل مع األمور بجدية، وفي استشعار الخطر بشكل   )١٧
  دائم واكتشافه مبكرًا. 
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ًا أساسيًا في تحديد أسلوب الطبيعة الديموغرافية والطبوغرافية والحدود المطلقة تلعب دور  )١٨
القتال وتقدير الموقف ووضع الخطط العسكرية والبرامج وكيفية الحفاظ على األمن 

  الشخصي وفي مكان تنفيذ العمليات والغارات.
التمتع بخبرة واسعة بالناس ، و ل إليهكَ وْ طالع في مجال العمل المُ كثرة المطالعة وسعة اال )١٩

  هم.التكيف مع والقدرة على ،الذين سيتعامل معهم
التقّصي والتأكد من صحة الخبر في جمع و ة تَ المباغَ و  المعلومات بِ لْ القدرة على جَ  )٢٠

 المعلومات.

 واستخالص النتائج والمالحظات. ودراستها وتحليلهاالمعلومات  تقييم )٢١

جيدًا، ومشاورة أهل  التخطيط في العمل وعدم اإلقدام على أي حركة قبل دراستها )٢٢
الفهم [خطط مسبقًا للطوارئ المحتملة وجهز أسلوبًا للتخلص، و  .هللا تعالىالخبرة، واستخارة ا

 ].السليم يولد العمل السليم

؛ لنستطيع خوض وربط المواضيع ببعضها ،التمييز بين الحقيقة والخيالالواقعية؛ وذلك ب )٢٣
 بأقل نسبة من الخسائر وأكثر نسبة من األرباح لضمان فرصه أكبر للنجاح.المعارك 

التمييز والموازنة بين الجرأة و  ،ل العدوبَ ستفزاز من قِ اإلثارة أو الغضب أو اال عدم )٢٤
[فالخوف مع  وبين إجراءات األمن والحيطة والحذر من جهة أخرى. ،والشجاعة من جهة

 .]فانفرواالتثبيط، والحذر مع الحركة؛ الحظ اآلية: خذوا حذركم 

ت عشوائية  بكثرة  من جوال ُيخشى [اتصاال ستطالع، التمويه، التخفي، التضليلاال  )٢٥
؛ للعدو ةالمباغتو  الحذر من المتابعة، التخلص من المراقبة،أن يكون مراقبًا مثًال]، 

[فاالستطالع يشكل نصف العمل العسكري، والقائد يؤسس خطته في الميدان على ما لديه 
ي الخطة أكبر؛ لذا من معلومات، وكلما كانت المعلومات وافية ودقيقة كان األمل والنجاح ف

من واجبات القيادة االستفادة من كل ما يزودهم بالمعلومات عن العدو وُخططه ونواياه 
فتجارب الحرب تُْثِبت كل يوم أن التعرف على حقيقة األعداء ومعرفة إمكانياتهم، وتحركاته، 

 وآليات عملهم وطرق تفكيرهم وتنظيمهم كل هذا من عوامل النجاح والتغلب عليهم.] 

ال بد من العمل بقاعدة اإلبداع وتغيير األساليب والعمل بعقلية رجال المخابرات   )٢٦
لذا ال تكن  ليتغلب المجاهدون على العدو ويضللوه؛ فكسر الروتين من القواعد الذهبية؛

؛ ال روتينية في العمل السريأسيرًا لعادة، خاصة في القواعد األمنية فال روتينية فيها... و 
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التفكير بأن المجاهدين مستهدفون قد تؤدي إلى نمط يومي في التحركات  فالتراخي وعدم
والذهاب واإلياب مما يجعل الشخص لقمة سائغة لالغتيال، وال ننسى أن العدو َيْجَمع 
المعلومات عن المجاهدين أصحاب التوجه العسكري أو الفكري أو السياسي، ويراقبونه 

كسر الروتين وتغيير برنامج المجاهد يوميًا، لمعرفة نمط حياته اليومية؛ من أجل يجب 
وعدم الثبات في مكان واحد، وتغيير طرق التنقل وتوفير البيت اآلمن وعدم عمل عالقات 
شخصية سريعة قبل التأكد من الشخص، وتغيير اللباس واليقظة واالنتباه، وسيأتي تفصيل 

رنت من مكان بعيد مسيرة نصف هذا، ولو قيل لك: اْبَق سنًة من اآلن َتْذَهب وتتصل باإلنت
ساعة مقابَل أن يتم اإلقراج عن إخوتك المأسورين في سجون الطواغيت اآلن فهل تفعل؟ 
طيب اآلن نقول: يا أخي َتَحمل من اآلن مقابل أن ال َتْنَأسر ال أنت وال إخوتك الذين 

عاملك مع القنبلة فتعامل مع هذه األمور تيتصلون بك، وااللتزام باألمنيات عبادة ال عادة، 
في بيتك لو َبِقيت سنة لم تنفجر وأنت تحملها بحذر خشية االنفجار فإنك لن تتهاون في 

 / وستبقى حذرًا عند حملها.١٠٠٠حملها في المرة الـ /

  إعادة النظر وسد الثغرات وٕاجراء تقييم بعد كل عمل. )٢٧
  
  
  
  
  

  ]مستقالً  يأتي تفصيلهما يتعلق بالتنقالت، واللقاءات، والتدريب س[ أمن األفراد 
المهمات األولى لألخ المجاهد في  االجتماعية لتضييق دائرة الضرر من إخفاء المعالم -١

حياته الجهادية سواء كان في بالد طواغيت العرب، أو بالد الكفار من الغرب أو في 
سأل أين يذهب؟ وما لباسه؟ وما معسكر تدريب؛ ألن المخابرات إذا أرادت فردًا فإنها ت

ماء الحافالت التي يركبها؟ ومن أصدقاؤه...إلخ. [مخابرات دولة طاغوتية كانت تسأل أس
 عن أحد اإلخوة بهذا الشكل ثم أسروه في نهاية المطاف].
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وهناك حوادث كيف َعذَبت المخابرات آباء وٕاخوة عددًا من المجاهدين لكي يقولوا أسماء   -
–أوالد  -زوجة -أم –[أب ال َيعرف أهلك رفاقهم ومعارفهم؛ إذًا من أساسيات العمل أن 

وال أي شخٍص ممكن أن ُيسأل أن ال يعرفوا أسماء أو عناوين إخوانك المجاهدين، إخوة...] 
  وال تنقالتك وال معارفك وما شابه؛ فهذا أسلم لك وأكثر إراحة لهم في حال التحقيق معهم.

حاول إخفاءه تجنبًا إلضرار إذًا كخطوة أولى جوهرية: كل ما يمكن أن يدل على معارفك  -٢
إهداءات أو  -عناوين إيميالت -مسلم من كالب المخابرات، فاحذر من [دفتر الهواتف

 صور لهم ...]. -دفتر ذكريات -رسائل 

ولعل األفضل إبقاء دفتر هواتف وهمي فيه أرقام أقاربك ومعارف بعدين جدًا كُمَصلح  -
وعة أشخاص ال لشخص واحد؛ ألن عدم غساالت أو سيارات أو مكتب عمومي َيعود لمجم

وجود دفتر هواتف أصًال الغالب أنه سيدفع المخابرات إلى التنقيب عن معارفك وما شابه 
  بخالف ما لو رأوا دفترًا معك فهذا يجعلهم ينحصرون فيه.

وحاول أن تكتب عددًا كبيرًا جدًا من هذه األرقام العشوائية كأطباء أسنان ومكاتب هندسية  -
رقمًا؛ فالكثرة الكبيرة أدعى أن ال  ٥٠أو  ٣٠ومختبرات وهكذا مما يصل إلى  وعيادات

 يتضرر أصحاب األرقام.

وأهم شيء أن ال توجد قرينة في المنزل كأشرطة أو صور أو كتابات تدل على توجهك  -٣
الجهادي حتى لو كانت االشرطة لشيخ مسموح في البلد، فهم يخافون من الفكرة ولو كان 

 من كان؛ كوضع صورة الشيخ "ابن الدن" في الكمبيوتر شاشًة للتوقف!! مصدرها كائناً 

وبمعنى آخر: ربما لو ُأْخِبر أحد عناصر المخابرات أن فالنًا عنده صورة "ابن الدن" ربما  -
وا عن حالة أحد المشتَبه بهم فرأوا في بيته مثل  لن يكترثوا كثيرًا بخالف ما لو َدخلوا ليَتَحر

  فبال ريب الموازين ستختلف.هذه األشياء، 
بل وجود جهاز كمبيوتر بحد ذاته مؤشر إلى حد ما غير مرغوب به عند المخابرات خاصة  -

شراء جهاز كمبيوتر فضًال عن جهاٍز  - مادياً –في المناطق الشعبية التي ال تملك 
 "محمول". 

ْت في شكل وصارت المخابرات اآلن تتبع أسلوب "المسطرة" أي مواصفات معينة إن ُوِجدَ  -٤
 المشتَبه به أو في حياته اليومية فهي عالمة فارقة، 

  يدققون اآلن على الشارب هل هو محفوف أم ال؟ فضًال عن اللحية.فصاروا  -



  ٣٠

وقد استعملت ألمانية من قبل هذا؛ فمثًال كانت تنظر في فواتير الماء والكهرباء فإن َوَجَدت  -
 بدون فوائد فهذا عالمة فارقة. المشَتَبه به ال يتعامل مع البنوك أو يتعامل

وبناء عليه فهناك عالمات فارقة اآلن للملتِزم المجاهد في الشكل وفي حياته اليومية  -
كحضور صالة الجماعة وفي هيئة الصالة التي يؤديها!!!! فْلَيتََنبه اإلخوة، وليتخذوا 

 .اإلجراءات المناسبة، وَمن يترك السنة ألجل الفرض ُيؤَجر إن شاء اهللا

وُنَذكر أنه إن ُطلب من األخ في استدعاء عادي من ِقَبل أجهزة المخابرات فاألحسن أن ال  -
َيْحِلق لحيته إن كانت صوره منتشرة بلحية أو إن كان معروفًا أن له لحيًة؛ ألن حلقها 

 المفاجئ قد يثير الشبهات.

غير محمودة عند وكذلك فإن إبقاء الشعر على الخدين، والشعر أسفل الحنجرة له داللة  -
 أجهزة المخابرات. 

والبعد عن اللباس اإلسالمي الجلي مطلوب  -أو على األقل تخفيفها جيداً  –حلق اللحية  -٥
في البالد التي َيْظهر الملتحي فيها متميزًا مثل: لبنان وتونس والجزائر وفلسطين وسورية 

 "]ورات األمنياتمحذوليبيا ومصر والمغرب. [سنأتي إلى "

تجنب التغيير المفاجىء للعادات والهيئات، وٕانما ببطء وعلى مراحل. مثال: التدرج في   -٦
 حلق اللحية على مراحل، ويمكن أن تتزامن مع حالقة الشعر.

وِمن أحسن الحاالت األمنية لألخ المجاهد أن يتوقع أنه مراقب أو يمكن في أي لحظة أن   -٧
يفتشوه في الطريق؛ فعند هذا ال بد أنه سينظف بيته وجيوبه جيدًا، يقتحم الكالب بيته أو أن 

أن ُيخفَي األخ أدوات العمل االضطرارية كأدوات التزوير مثًال  - في العمل األمني–واألصل 
أن ُيخفيها كلما َخَرَج من مكانه دون تلكؤ، وأن ال يحمل في تنقالته أشياء خطيرة، خاصة 

 إن لم تكن تلزم اآلن.

قل تقدير اجعل كل شي ممكن أن يضرك أو أن يدل عليك أو على غيرك جانبًا في وعلى أ -٨
مكان واحد آمن غير مكشوف في البيت حتى إذا طرأ طارئ َتعرف ماذا ُتْخرج، وماذا تبقي 
على وجه السرعة ودون عشوائية أو تشتت في تلك اللحظة؛ فتأخذها أو ُتْحِرقها أو ترسل 

 " بالتفصيل].أمن المنشآتمن يفعل ذلك. [سنأتي إلى "

استعمال الذاكرة لحفظ المعلومات الخطيرة من أرقام وعناوين، أو تحويلها إلى ما يوهم أنها  -٩
وتجنب إبقاء أشياء تضرك أو تضر  قائمة مشتريات خضار مثًال، أو مصاريف األسبوع،
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أو علبة دواء، أو جريدة، أو كتابة غيرك، أوعلى األقل إخفاؤها في مكان آمن في لباسك، 
 ].لطريقة التشفيرالرقم على قدعة نقود ورقية...إلخ. [وسيأتي توضيح أكثر 

دة الممنوعة التي تكتب على قفاها الفارغ، أو مزق الممنوع  -١٠ انتبه من بعض أوراق الُمَسو
ُنْحِرق األوراق ثم ُنَفتُتها وَنُرش عليها  -امهاإعد -أوًال فأوًال، وللتخلص من األوراق الخطيرة 

 الماء.

االنضواء تحت جماعة ال تُثير الشبهة في المدينة التي هو فيها من يمكن لألخ المجاهد  -١١
باب إبعاد الشبهات عنه، والجماعات الصوفية كثيرة في البالد اإلسالمية، وخاصة ما 

 يسمونه "مجالس ِذْكر".

 ياتك؛ ألنهم عادة أول شي يسألون في التحقيق عن سيرتك.هيئ سيرة منطقية لح -١٢

نوعية الكلمات، ونبرة الصوت وارتفاعه مهمة، فَيْحُسن أن ينتبه األخ إلى كالمه حتى ال  -١٣
يكون فيه كلمات تكون عالمة فارقة له، وكذلك الهمس في الكالم بين اإلخوة مهم للغاية 

جر، بل توجد أجهزة بوسعها أن تلتقط خاصة في أوقات الهدوء في منتصف الليل أو الف
الصوت على بعد مئة متر أو أكثر، والحل في مثل هذا إلغاء الكالم ولو همسًا واستعمال 
الورقة والقلم. [مرة تمكن أحدهم من معرفة شخص عندما سأل عنه: هل يكرر كلمة: 

صوت أحد وقف عدد من الشباب ليًال أمام باب بناية يتكلمون فسمع ال"....." * ومرة 
وقد اضطر الشيخ ابن الدن والظواهري أن يستعملوا الساكنين وعرف ماذا يخططون * 

 الكتابة ُقرابة ستة أشهر عندما كانوا في منطقة حدودية خشيًة من التنصت].

من ُيْخِرج إلى أرض الجهاد أو التدريب يجب أن يكون بال عنوان وال بيت أو هاتف  -١٤
التخصص الحركي بعيد عن المسجد واآلخر علمي  معروف، ويمكن أن يكون أحدهم له

 وعملي حتى ال يتضرر هو وَمن حوله في حال حصول أمر طارئ.

وقد أثبتت التجارب من أرض الواقع أنه ال ينبغي أن تكون الجهة الدعوية ذاَت َمْنَفذ مباشر  -
على الجهة العسكرية بحيث إن انكشف هذا انحرق ذاك، وٕانما جهتان منفصلتان بحسب 
الظاهر، فيكون العمل كالواجهة؛ فإن توسم المسؤول الدعوي خيرًا في شخص أو إن سأله 
أحد عن طريق وتوثق منه فعندها يمكن أن يرسل له المسؤول عن اإلخراج بأسلوب ما 
بحيث إن ُأِسَر األخ الخارج إلى أرض الجهاد أو اإلعداد فإنه لن يدل على المسؤول 

  ألمر كما هو ظاهر..الشرعي؛ ألنه ال عالقة له با



  ٣٢

خطأ التكتيكي أن يكون األخ المسؤول عن التسفير هو نفسه صاحب حلقة تعليم بل من ال -
ديني ألشخاص ال عالقة لهم بالموضوع؛ ألن هذا يعني تضرَرهم البليغ في حال انكشافه، 

 وليس من الحكمة اللعب بالنار كما يقولون.

بشيء عملي فمن النادر أن ال َيظهر  في هذه الظروف الدولية إذا كان لألخ عالقة  -١٥
هذا للمخابرات عاجًال أو آجًال؛ فال تعمل على أنك لن ُتْكَتَشف، بل اعمل في حركاتك 

وعلى األخ ولقاءاتك وكالمك على االعتبار األسوأ حتى إذا ما َحدث شيء تكون مستعدًا، 
الذي أخرجه سيؤَسر، المسؤول عن اإلخراج أو التسفير عليه أن يبرمج أموره على أساس أن 

 وبناء عليه فليتصرف.

عليه أن يعمل كما لو أنه  -جبهة أو تدريب-وكذلك األخ الذي يذهب إلى أرض الجهاد  -
انكشف على أجهزة المخابرات أو أنه سينكشف، أعني أن يتصرف على هذا األساس مع 

   -إغاظة ألعداء اهللا- سعيه الدائم أن ال ينكشف 
المجموعة أو معارفه أن يعملوا على اعتبار أنه سيعترف بكل وكذلك إن ُأِسر اخ فعلى  -

 شيء، ودائمًا على هذا األساس فْلَنْحَترس من األضرار المتوقعة.

اإلغراء للشخص الذي لم تختبره بعد، وانتبه من  ال عداوة مطلقة وال صداقة حميمة -١٦
 .، وال تركن إلى المسايرةالصداقة العارضة والمشبوهةو  والتوريط

واالبتسامة  -كسب َمن حولك وخاصة الجيران ليكونوا أعينًا لك [بالكلمة الطيبةحاول  -١٧
فهناك حوادث ساعد فيها الجيران والهدية اللطيفة..إلخ]؛  - والمساعدة البسيطة -الحلوة 

اإلخوة وحذروهم من المخابرات، وبالمقابل فقد يعمل الجيران جواسيس غير نظاميين 
 روا.للمخابرات شعروا أو لم َيْشع

انتبه لنظرة البلد التي أنت فيها للمجاهدين؛ ففي بعض البالد اإلسالمية قد يكون االتهام  -١٨
سنوات)؛ ألن الوهابية  ٣- ١.٥بـ"الوهابية" تعني أنه يحمل فكرًا هدامًا، وقد تكون عقوبته (

عندهم صارت ترادف الجهاد، ولكن مثل فكر الشيخ األلباني شيء عادي ال عقوبة عليه 
 .عندهم

 وقد يكون االتهام بـ"السلفية" في بلدان أخرى تعني أنه مجاهد. -



  ٣٣

تجنب اللقاءات الدائمة التي تلِفت األنظار؛ ومنها التجمعات بعد صلوات الجماعة،  -١٩
. [أتت سيارة بعد صالة العشاء في إحدى الدول الطاغوتية والتقطت تجمهر أمام البيوتالو 

  "].أمن المواصالت والتنقالت[سيأتي تفصيل "صورة  للمتجمهرين على باب المسجد]. 
انتبه من الخيوط القديمة قبل َسْيرك في طريق الجهاد، وال يجعلنك الحماس ُتخفي أشياء  -٢٠

عن أميرك أو مسؤولك ظانًا أن مكاشفته بهذا سيحول بينك وبين األجر؛ ألنه سيمنعك من 
 أعمال وطلبات في سبيل اهللا.

 ومًا تصرف بشكل طبيعي وال تُِثْر حولك الشبهات.وعم -٢١

  
  تذكيران: 

هناك أمنيات كثيرة تتعلق بجهاز الكمبيوتر إذا كان في بيت أحد اإلخوة، وبأشياء لها  -١
 ".أمن االتصاالتصلة بالكمبيوتر سُنْرِجئها إلى مكانها في "

  " [لقاء بين أفراد]أمن االتصاالتتم شرحه في " مراقبة الراجلة والراكبةطرق كشف ال -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 * أمن الوثائق

  "؛ لذا سنذكرها في الموضعين]أمن المواصالت والتنقالت[هناك تقاطع بين "أمن الوثائق" و"
 إتقان التزوير والتمويه التام. -١



  ٣٤

 ية المطلقة.حفظ البيانات جيدًا، والسر  -٢

إذا كنت تحمل أوراقًا ثبوتية مزورة أو غير مزورة فيجب أن ُتطابق قولك وفعلك من   -٣
أسفار أو تنقالت؛ فليس من المعقول أن ُتسأل فتقول: "لم أسافر إلى باكستان"، وتكون 

 الوثيقة تدل على سفرك إلى باكستان!!!

يل المثال كشف ثالثة إخوة عدم حمل أكثر من وثيقة في نفس الوقت [هذا الخلل على سب -٤
 صاروا في األسر بين تركية وسورية واألردن].

وأرقام الهاتف مثًال يمكن كتابتها  الرسائل المحمولة يجب أن تكون ُمَشفرة وَمْخفية، -٥
[سيأتي الحقًا  كأسعار أو مصروفات شخصية مثًال، واحذر من تخزينها داخل الجوال.

 "].أمنيات عامة لوسائل االتصاالت جميعهاالتوضيح العملي في "

)، ثم تحفظه في WORDيمكن كتابة ما يلزمك من أرقام وعناوين على ملف كتابي ( -٦
أحد بريداتك بعد أن تضع له كلمة سر طويلة [واألحسن أن تكون بأحرف صغيرة وكبيرة مع 

 أرقام على التناوب].

طيرة أو عدة بريدات بنفس العنوان على أكثر من وينبغي وضع بريد خاص للمحفوظات الخ -
شركة خشية حصول عطل في إحدى الشركات، وهذا البريد الخاص ال ترسل منه وال إليه 
من أي بريد آخر للعمل؛ بمعنى أنه خاص لالحتفاظ بمثل هذه األشياء، أو اسحب األوراق 

أقل تقدير ضعها في المهمة على (سكنر) واحفظها في البريد أو الموقع الخاص، وعلى 
مكان واحد غير مكشوف في البيت حتى إذا طرأ طارئ تأخذها أو ُتحرقها، أو ترسل من 

 يفعل ذلك وال تكون في تلك اللحظة في حالة تشتت.

وٕان كانت مخبأة في مكان ما في "المنشأة" فليكن المخبأ سريًا ومحكمًا؛ ألن المخابرات  -٧
ون]، ومرة رأوا قطعة من "سيراميك" الجدار مقلوعة قد تفتش حتى مجارير المياه [=السيف

فارتابوا وَكسروا الحجر المحيط بتلك المنطقة ليروا إن كان ثمة شيء مخبأ، ومرة كسروا 
 األبواب الخشبية للغرف خشية وجود أسلحة مخبأة فيها.

 تسليم الرسائل بأسرع وقت ممكن، وتقليل مدة بقائها في حوزتك. -٨

 نحرق األوراق ثم نسحقها ونرش عليها الماء. -إعدامها -خطيرة للتخلص من األوراق ال -٩



  ٣٥

عند إخراج جواز السفر لتكن صورتك بال لحية، وحاول جاهدًا في األماكن الرسمية أن  -١٠
تعطيهم صورًا بال لحية أو بلحية خفيفة كالجامعة، والسجالت المدنية؛ ألن هذا قد يفيد إذا 

 اسة عنك.ما أرادت أجهزة المخابرات أن تقوم بدر 

يجب اختيار "جواز السفر" المناسب لشكل األخ، وسنه، وتطابقها مع لهجته، ولونه،  -١١
والمكان المساَفر إليه، فهناك دول ال تحتاج معها إلى "تأشيرة" فهذا يسهل الحركة، فهذه 
ثغرات يجب أن ُتَسّد، وال تظن أن كشف الجواز المزور أمر سهل، ففي تركية مثًال تدل 

/ عربي، أي قرابة ١٠٠٠٠٠أنه في الشهر الواحد في أشهر الصيف يدخل / اإلحصائيات
/ عربي في اليوم، فلو وقفوا مع كل واحد دقيقة كم سيستغرق الوقت مع مخابرات ٣٠٠٠٠/

الحدود؟ فاألمر صار واضحًا. [وهذا ال يعني االستهتار فقد حدث مرة أن دخل أخ بجواز 
مع أن األخ طالما دخل بجوازات مزورة، ولكنه  سفر حقيقي فادعت المخابرات أنه مزور،

 في هذه المرة دخل بحقيقي].

في حال انكشاف مصدر الوثائق المزورة من جوازات أو بطاقات أو غيرها فيجب إلغاء  -١٢
كل الدائرة التي تؤمن لك الوثائق، واهللا يعوض خيرًا. [إذا َمنع عنك بابًا بحكمته فتح لك خيرًا 

 منه برحمته].

مخابرات الحدود مثًال بأن وثيقتك مزورة وصارحوك بأنها مزورة فإياك أن  إذا شك -١٣
تُِقرهم؛ ألن العقوبة القانونية لمن يكتشفوه هم بأنفسهم مثل العقوبة لمن يعترف بنفسه، فاترك 
مجاًال للمراوغة مع أعداء اهللا، والحل األمثل في مثل هذا الظرف إن قال لك رجل الحدود أو 

بطاقة مزورة" الحل أن تضحك وتزيد الضحك لئال تبدو عليك أمارات الخوف  الشرطي: "هذه
 من اصفرار أو ارتباك.

ويمكن أن تضع في فمك "علكة" لُتْخِفَي تعبيرات الوجه المرتَِبك، ومن استعان باهللا هان عليه  -
َبت هذه الطريقة حينما حاول أحد رجال المخابرات استمالة أحد اإل خوة األمر. [وقد ُجر

ليعترف أن بطاقته مزورة فاستمر األخ بالضحك وٕاظهار االستغراب من اتهام المخابرات 
  حتى نجاه اهللا].

  أمن المنشآت* 
  أن ال تكون في مكان مشبوه.  .١



  ٣٦

  أن تكون بعيدة عن النقاط األمنية والعسكرية.  .٢
  أن تكون مموهة، ولها ساتر.  .٣
  تحديد طبيعة العمل في "المنشأة".  .٤
  أن يكون إيجار الشقة بوثائق مزورة.  .٥

  أن تكون الشقة في الطابق األرضي أو األول ولها أكثر من مخرج.  .٦
  توفر الساللم والحبال داخل الشقة للطوارئ.  .٧
  استعمال طرقات مختلفة للوصول والخروج من المكان.  .٨
 االتصال قبل اإلجتماع.  .٩

قة  نراها من الطريق العام كمصباح ذي لون وجود إشارة أمان َتْظهر من داخل الش  .١٠
معين. فإشعاله مثًال معناه: ال تقترب...إلخ، وفي النهار يمكن وضع وعاء ذي لون متميز 

  مثًال على النافذة حث ُترى من ُبْعد.
  تحديد األشخاص المترددين على الشقة أو المكان.  .١١
  إيقاف وسائط النقل بعيدًا عن الشقة.  .١٢
  راسة ظاهرة وخفية على الشقة [في حال تيسر ذلك].وضع ح  .١٣

  وضع برنامج لإلنذار المبكر.  .١٤
  وضع خطة للخروج من المكان في حال المداهمة، وتجربتها.  .١٥
إجراء كشف مراقبة وكشف تفتيش سري لمكان عملك وسكنك في كل مرة تقوم بعمل   .١٦

  .ثم دخول المكان سري
والخروج كما لو كان المجتمعون في سهرة طعام مثًال، إبقاء شيء أو أشياء عند الدخول  .١٧

 ويمكن الحديث بصوت مرتفع عن َجْودة الطعام ولذة الشراب مثًال وْقَت الخروج وبعيده.

 نظف منزلك باستمرار وتخلص من األدلة. .١٨

 عدم التجمهر الدائم أمامها لئال يكشفها. .١٩

بحيث يمكن إلقاء األشياء يمكن أن يكون خلف مكان السكن أو العمل مكان مهجور  .٢٠
 الخطيرة فيها عند الضرورة [كما لو اقتحم كالب المخابرات البيت].

يمكن وضع الممنوعات في أماكن خفية فيها َتستفيد منها في حالة التفتيش العادي،  .٢١
من " لوثائقأمن اكمداخن المدافئ مثًال، أو حفرة سرية تحت األرض، ونعيد ما ذكرناه في "



  ٣٧

أن المخابرات قد تفتش مجارير المياه [=السيفون]، ومرة رأوا قطعة من "سيراميك" الجدار 
مقلوعة فارتابوا وكسروا الحجر المحيط بتلك المنطقة ليروا إن كان ثمة شيء مخبأ، ومرة 

 كسروا األبواب الخشبية خشية وجود أسلحة مخبأة فيها.

أن ال تكون حيث يتوقع العدو وجودهم، وتوضع  المواقع والتمركزات العسكرية يجب .٢٢
بعيدًا عن مفارق الطرق أو العمارات الوحيدة، وفي األماكن المغّطاة والمخفية، ونتجنب 

 المناطق المفتوحة.

  
  :طرق كشف التفتيش السري

  ربط خيط على الباب.  ·
  وضع كرسي على الباب وتحديد مكانه بالسنتيمترات.  ·
  ب.رش "بودرة" أمام البا  ·
  وضع فيلم في مكان مغلق مع التأكد من أنه صالح أم ال.  ·
  وضع نقطة زئبق على طرف طاولة المكتب.  ·
  وضع قلم بطريقة شاقولية داخل درج الطاولة.  ·
  وضع بوصلة أو قلم في مكان محدد وتحديد اتجاهه بالزوايا.  ·
  وضع آلة تسجيل تسجل عند الحركة، وتقف عند انعدامها.  ·
  سحاب الحقيبة عن طريق عدد فرزاتها. معرفة وضع  ·
  تعطيل الباب بحيث ُيْصِدُر أصواتًا مرتفعة عند فتحه.  ·
  وضع عود صغير بين الباب وحاجبه حيث يقع في حال فتحه.  ·
  فتح الستائر ووضع دبوسين متقابلين في الستائر.  ·
  رش بعض الغبار على المكتب حيث َيظهر األثر عند اللمس.  ·
  

  ت والتنقالت لألفراد والجماعات* أمن المواصال
  سندرس التنقالت في الحالة المدنية، والتنقالت في أجواء معركة في حالة عسكرية.

  



  ٣٨

  :السيارة الخاصة  -أ
  أن يكون لها أربعة أبواب.  ·
  تغيير مالمحها بعد كل عملية.  ·
  ُتَخبأ بعد العملية.  ·
  تعطيل ضوء السقف الذي يعمل آليًا.  ·
  كلها. وجود المرايا  ·
  أن تكون شعبية وغير مميزة نوعًا ولونًا وشكًال.  ·
  أن يكون محركها قويًا.  ·
  عدم مخالفة قوانين السير.  ·
  نمرة مزورة ووثائق مزورة.  ·
  نمرة صعبة الحفظ.  ·
  إجراء فحوصات على جميع قطع السيارة للتأكد من سالمتها قبل العملية.   ·
  العمل.أن تكون الفحوصات عند شخص من داخل    ·
أن يكون الضوء الخارجي فيها جيدًا مع تفقدها من حيث الوقود والماء وكل ما يلزم قبل بدء   ·

  العملية.
  عدم استعمال السيارة قبل موعد العملية بيوم واحد.  ·
  أن يكون سائق السيارة ذا خبرة.  ·
  
  :الدراجة النارية  -ب
  أن تكون َكُفوءة.  ·
  استعمالها فيها.ُتسَتخدم في األماكن التي يكثر   ·
  ُتستخدم للمناوشة واإلعاقة.  ·
  نتبع التعليمات المذكورة أعاله في أمن السيارة الخاصة التي تنطبق على النارية.  ·
  :...إلخ]-السيارات -أمن األفراد في المواصالت العامة [الحافالت  -ج
  عدم التحدث مع السائق. -



  ٣٩

ل اسمك في دفتر  في التنقل بين المدن الداخلية إن استطعت أن تسافر - دون أن ُيسج
المسافرين فهذا أحسن؛ ألن وجود اسمك قد يعرضك في المستقبل لـ"سين وجيم"، ولتحقيق 
ذلك اركب بوسيطة النقل بعد أن تتجاوز مركز االنطالق بقليل وكأنك أتيت متأخرًا، وفي 

ل اسمك. مثل هذه الحالة الغالب عندها لن ُيَسج 

 مركز وقوف الحافالت لَتْضَمن أن ال تكون مراَقَبًا. وعند الرجوع ال تنزل في  -

أن تحجز لمدينة أبعد من التي  - في البالد التي ال بد من تسجيل االسم-ويمكن للتضليل   -
تريدها ثم تنزل قبل المكان الذي حجزت إليه؛ ألن غالب هذه المراَقبات أن يتم إرسال 

وهذا كلب من كالب المخابرات هناك.  مواصفاتك ووسيطة النقل ورقمها،..إلخ، ثم ينتظرك
، ومنها فائدة مستقبلية؛ فمثًال بعد سنوات إن أرادوا دراسة عنك األسلوب له أكثر من فائدة

[أي في حالة لم يمسكوك وٕانما يقومون  فيرجعون إلى األوراق فتكون َخَدْعَت أعداء اهللا.
 بالدراسة أو التحريات لكي يمسكوك مثًال]. 

مراِقب لك موجودًا في نفس حافلتك فإن نزولك قبل المكان النظامي ُيَسهل وحتى لو كان ال -
 عليك أن تكشفه.

وٕان تيسر أخذ مواصالت جزئية ال تأخذ األسماء لقصر المسافة فهذا أفضل؛ فبدل أن تأخذ  -
/، وهناك كثير من وسائط النقل توصل ٣وسيطة نقل واحدة بين مدينتين يمكن أن تأخذ /

 مدينتين.إلى قرى بين ال

كان معك شي ممنوع قد يضرك فاتركه بعيدًا عنك مخبًأ، فإن كشفوه إذا صعدت في حافلة و  -
  وهلم جرًا]. -usp - كاسيت -فال ُيْعَرف َمن صاحبه. [قرص ليزري

  
  
  
  
  
  
  
  :أمن األفراد في التنقالت العامة واألسفار والتخفي [حالة مدنية] - د
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 ة؛ فأفراد الشرطة وما شابه تكثر ليًال ال نهارًا.األصل أن تكون الحركة نهارية ال ليلي -

َتَوّقع أن يحصل تفتيش في الطرقات العامة فاتخذ اإلجراءات الالزمة لمثل هذه الحالة، وربما  -
 توَقف سيارتك ويتم تفتيشها.

فتجنْب حمل الممنوعات ما لم تكن هناك ضرورة، حتى األشياء التافهة كالمفاتيح ألن  -
التحقيق سيعرضك البواب ال ُتْحمد عاقبتها. [مرة كان مع أحد اإلخوة وجودها معك وقت 

ورقة صغيرة تتعلق بفحص طبي لعين شخص، وراحت المخابرات تسأله عن هذه الورقة 
 وتضربه ظنًا أنها شفرة غريبة إلرهابيين].

فال تحمل أوراقًا سرية تخص العمل إال إذا كنت تنقلها من مكان آلخر، أو كنت مرَسًال  -
 لتسليمها.

 وحاول تسليم الرسائل بأسرع وقت ممكن، وتقليل مدة بقائها في حوزتك. -

وٕان أمكن استعمال الذاكرة لحفظ المعلومات الخطيرة من أرقام وعناوين، أو تحويل األرقام  -
 إلى ما يوهم أنها قائمة مشتريات خضار مثًال.

أمنيات عامة لوسائل االتصاالت والرسائل المحمولة يجب أن تكون مشفرة ومخفية. [راجع " -
 "]جميعها

تجنْب إدخال ممنوعات إلى المسجد خاصة إن كنت ستتركها بعيدًا عنك؛ الحتمال أن تُْفَتح   -
وُيْعَرف ما فيها. [مرة أحد عناصر المخابرات دخل مسجدًا وقت صالة الظهر فُرئي يفتح 

ن وقَتها طالب يدرسون في المسجد، وكلما دخل أحد األكياس الموجودة خلف المصلين، وكا
المصلين كان العنصر يتظاهر أنه ُيْنزل بنطاله كما لو كان خارجًا من الوضوء ثم يتابع 
التفتيش، وهكذا في صالة العصر، ثم أتى مساء ورأى أحد الشباب وراح يسأله أسئلة كثيرة 

هل يدرس فيه طالب؟ َمن َدلك على منها: نمتى َيفتح المسجد؟ ما هي الدروس التي فيه؟ 
 المسجد؟...إلخ من األسئلة الروتينية البلهاء].

إذا كنت تحمل أوراقًا ثبوتية مزورة أو غير مزورة يجب أن ُتطابق قوَلك وفعلك من  أسفار  -
أو تنقالت؛ فليس من المعقول أن ُتسأل فتقول: لم أسافر إلى باكستان ويكون في الوثيقة ما 

  ك إلى باكستان.يدل على سفر 
عدم حمل أكثر من وثيقة في نفس الوقت. [هذا الخلل على سبيل المثال كشف ثالثة إخوة  -

 صاروا في األسر بين تركية وسورية واألردن].
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في حالة التخفي ينبغي أن ال َيْخرج األخ إال للضرورات؛ خاصة في حالة الخطر الُمْحِدق؛  -
[في أزمة الغزو  سيلتقيان. -ال بد-حركين األصل في الطوارئ هو الكمون؛ ألن كل متف

سعوديين أن يأكلوا لحم "خروف" فأمسكت الصليبي إلمارة أفغانستان اشتهى بعض اإلخوة ال
 بهم المخابرات الباكستانية، نسأل اهللا لهم الفرج].

ال إذا التقيَت بأحِد اإلخوة من داخل دائرة عملك على الطريق العام فال ُتْظِهر أنك تعرفه؛ لذا  -
 ُتَسلم عليه وال تصافحه وال تبتسم له.

إذا رآك أحد معارفك في الطريق وأنت مَتَخف أو ال تريد أن ينتشر مكانك أو كنت مالَحقًا  -
وتريد االختفاء....إلخ وظهر يقينًا أنه عرفك فاألحسن أن تتكلم معه بصراحة أو بشيء من 

ع ليست جيدة، أو تقول: إن الوضع الصراحة لكي ال ينشر أنه رآك كأن تقول: إن األوضا
مكهَرب...إلخ؛ لئال يتكلم بعفوية فينكشف أمرك، ويمكن أن تخوفه بأنه إن نشر رؤيته لك 
فقد يتضرر هو بأن ُتْحضره المخابرات لتسأله. [وهذا في الحالة العامة وٕاال فقد يكون عدم 

 إيصائه أحسن، وكل امرئ طبيب حالته]. 

سرار فيمكن أن توصيه أن ال يذكر ألحٍد أنه رآك، ويمكن هنا فإن كان ممن ال ُيفشي األ -
أن تتعلل له بتعلالت قد تكون عادية كأن َتدعي أنك ال تريد أن يقول ألحد أنه رآك في 
ذاك المكان خجًال منك ألنك ال تستطيع أن تزورهم اآلن بسبب مشاغلك...إلخ، وهذا 

 ف بأنه ال ُيفشي األسرار.التعلل مقبول بشرط أن يكون الذي رآك معرو 

وٕان كان لقاؤك به عابرًا وأنتما تمشيان مثًال فال ترد عليه السالم كما لو كنت ال تعرفه فهذا  -
 قد يشكك الطرف اآلخر، خاصة إذا كان اللقاء عابرًا وفي الليل مثًال.

 من المفيد جيب صغير داخل البنطال مثًال خشية السرقة. -

 كل بلد أنت فيها. [السرقات في إيران مثًال كثيرة].ومن المهم أن َتْعرف طبيعة  -

إبقاء قطع نقدية صغيرة دائمًا بحوزتك لالتصال الهاتفي مثًال، أو لتجنب زيادة االختالط عند  -
 الحاجة للقطع الصغيرة.

التصرف بشكل طبيعي مع جميع الناس، وعدم لفت األنظار أو إثارة أي حركة مشبوهة.  -
 وراءك وبشكل غريب يثير الريبة].[مثًال : كثرة التلفت 

 ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذًا ألخف الضررين. -
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األحسن أن يكون القرص المرن "=الدسك" الذي يحوي أشياء خطيرة دائمًا بجيبك الذي تضع  -
فيه يدك حتى إذا ما طرأ طارئ تتلفه بأظافرك بعد أن تنزع الحديدة التي تغطيه مع العلم أنه 

د برامج باستطاعتها استعادة األشياء التي كانت على القرص المرن ولو قمَت بمسحه توج
 ). [ إبقاء شيء ممنوع بحوزتك َتَصرٌف غير سليم أمنيًا إال عند الضرورة].formatبطريقة (

اترك في جيبك قرصًا مرنًا فيه أشياء عادية مثل طبية وٕاعجازات [حتى األخبار ليست عادية  -
خابرات تعني أن الحامل لها مهتم ومتابع لألمور السياسية]... حتى إذا كنت فهي عند الم

يومًا خارجًا من مقهى إنترنت وفوجئت بكالب المخابرات وأردَت أن تكتم وجود مراسالت 
بينك وبين أحد فتُْثِبت بهذا "الدسك" أنك َتْدخل مواقع عادية وال يوجد مراسالت بالبريد، فهذا 

ن األمر ويَ  ُسّد النوافذ.ُيَهو 

إذا كان للبلد أكثر من معبر حدودي وكان مع األخ وثيقة مزورة فينبغي أن ينتقي المعبر  -
الذي َيكُثر فيه األشخاص الذين يحملون وثائق من نفس بلد الوثيقة المزورة لألخ. [اختفى 

من  أحد اإلخوة فجأة ،وأحد التوقعات أن يكون عبر الحدود بوثيقة مزورة يقل عبور مثلها
 هذا المعبر فهذا أدعى للتأكيد على حامله من ِقَبل رجال الحدود، واهللا المستعان].

إذا شك مخابرات الحدود مثًال بأن وثيقتك مزورة وصارحوك بأنها مزورة فإياك أن تقرهم؛  -
ألن العقوبة القانونية لمن يكتشفوه هم بأنفسهم مثل العقوبة لمن َيْعترف بنفسه، فاترك مجاًال 

اوغة مع أعداء اهللا، والحل األمثل في مثل هذا الظرف إن قال لك رجل الحدود أو للمر 
الشرطي: "هذه بطاقة مزورة" الحل أن تضحك وتزيد الضحك لئال تبدو عليك أمارات الخوف 
من اصفرار أو ارتباك، ويمكن أن تضع في فمك "علكة" لتخفي تعبيرات الوجه المرتِبك، 

َبت هذه الطريقة عندما حاَول أحد رجال  ومن استعان باهللا هان عليه األمر. [وقد ُجر
المخابرات استمالة أحد األخوة ليعترف أن بطاقته مزورة فاستمر األخ بالضحك وٕاظهار 

 االستغراب من اتهام المخابرات حتى نجاه اهللا].

ويمكن بحسب الظرف والدولة التي أنت فيها يمكن أن تستعمل أسلوب التصعيد والمهاترة  -
أو  وُتِصّر على ذلكفمثًال إذا اتهموك بأن "جواز سفرك" مزور فيمكن أن تطلب سفير دولتك 

تمتنع من الكالم حتى يحضر، ويمكن أن تهددهم بأنك ستنشر إزعاجهم لك وأنك ستستنكر 
وُنَذكر أن السفير ال سلطة للشرطة أو المخابرات عليه، وعالقته مباشرة مع  وما شابه هذا،

 -ولكل قاعدة شواذ- رجية حصرًا، وزارة الخا
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في كثير من الدول العربية  -بل قد يضر-وال يخفى أن هذا ُيْجدي في دول لكنه عديم النفع  -
–بأن يزيد المخابرات التعذيب ألنهم جبابرة متغطرسون قاتلهم اهللا. [وقد اتّبع هذا األسلوب 

 بقوة وطالب السفير فأطلقوه]. أحُد اإلخوة على حدود النمسا فتكلم معهم -التصعيد والمهاترة

الخروج من البلد إلى أرض الجهاد بجواز سفر مزور يكون في كثير من الحاالت فإن  -
أحسن، وهذا غاية في األهمية إذا ما كان الجواز مناسبًا لألخ تمامًا؛ ألن المخابرات ُتْمِسك 

في المناطق الحدودية عن رأس خيط وُتَصغر الدائرة ثم ُتَصغرها ثم ُتَصغرها ثم َتْنُظر 
شخص ُيْشِبه المواصفات التي حصلت عليها حتى اللحظة وهو قريب من سنه، وهكذا، 

 فيمكنها بهذا أن َتْحَصل على الشخص، أّما إذا كان بجواز مزور فهذا أْبَعد عن أن َتْعِرفه.

واحد تلو  وأثبتت التجربة أن األسلم أن ال يخرج اثنان [أقرباء أو رفاق] مع بعضهم، إنما -
 اآلَخر؛ لئال يحصل ربط بينهما عند المخابرات.

من ُيْمَسك به على الطريق وهو مسافر إلى جبهة أو معسكر لإلعداد؛ فإن اكتشَفْت  -
المخابرات أن له اتصاالت أو اتصاًال مع جهٍة أخرَجْته فينبغي أن يرسل هذا األخ مقطعًا 

 "أنا بخير كيف صحتك ُبهلول؟ ابعث لي مشفرًا متفقًا عليه مع الجهة التي أخرجته: مثالً 
الرقم الجديد". ويدعي أمام المخابرات أنها شفرة بينه وبين الطرف الذي أخرجه لكي يعرف 
أنه بخير، وهي في الحقيقة الشفرة التي َيْعِرف بها الطرف اآلخر أنه ُأسر أو أنه أصابه 

 مكروه.

أيضًا في األمر شيء؛ ألن المفروض أن وٕاذا أرسلت المخابرات عنه رسالة بال شفرة فيكون  -
أمنيات عامة لوسائل تكون هناك شفرة بين اإلخوة ليعرفوا أنهم بخير، وسنأتي إليها في "

شاء اهللا. وباختصار يجب أن تكون هناك شفرتان إحداهما ليعرف  إن "االتصاالت جميعها
لشفرة إذًا ففي األمر خطر، وٕان ُذِكَرت الشفرة الثانية الطرف اآلخر أنه بخير، فإن لم ُتذَكر ا

ففي األمر خطر أيضًا، ووجود شفرة إنذار تفيد كإيهام للمخابرات أنه يتعاون معهم ويعطيهم 
 الشفرة السرية، وهي في حقيقتها شفرة إنذار.

هذه  في كثير من البلدان إن لم نقل في أكثرها يمكن التخلص من المآزق بالمال، وما أكثر -
الحاالت التي استفاد منها اإلخوة مع الروس الذين يبيع أحدهم أمه مقابل حفنة من المال، 

 ١٠٠دوالر بدل  ١٠٠٠والحال نفسها في كثير من البلدان العربية، ولكن انتبه أن تضع 
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دوالر مثًال، فربما َيرتاب الموظف باألمر، وعمومًا فإن العاملين في الدول  ١٠٠ألمر يكفيه 
 قية يرتشون النخفاض دخلهم بخالف الغربية.الشر 

يمكن إخفاء األشياء المهمة في قارورة دواء، أو في جريدة، أو في الحذاء بعد قلع الوجه  -
األول منه مثًال "أختام، أو شريط "كاسيت" بعد أن ُتْخِرج القسم الُمَمْغَنط لتصغير الحجم"، أو 

uspوضع اليد عليها في حاالت التفتيش  ، ويمكن وضعها في اللباس الداخلي حيث يبعد
العادية على الحدود، وكله في سبيل اهللا، وعند اهللا األجر، فلوال ظلم أعداء اهللا للمجاهدين 

 لما اضطروا إلى هذه األساليب.

البطاقة الدولية الخاصة بالطالب قد يفيد اصطحابها كثيرًا كدعم للجواز المزور، وُنَذكر بأن  -
لبطاقة مزورة؛ ألن إخراج الحقيقية ال بد أن َتُمر على فروع المخابرات األحسن أن تكون ا

 للحصول على الموافقة، وال حاجة لهذه المعمعة ما دام تزويرها أمرًا سهًال.

يجب أن تعرف أماكن صرف النقود في البلد التي تتنزل فيها، وكم يساوي مقابل الدوالر  -
وذلك لئال ُتْخَدع وَتْخَسر أمواًال، ويمكن أن َتْسأل أكثر  على اعتباره العملة العالمية حاليًا؛

 من َصّراف ثم تقارن األسعار. 

حين تنزل في بلد غريب اسأل كل واحد عن غير اختصاصه؛ مثًال تسأل سائق سيارة األجرة  -
 عن الطعام وال تسأله عن الفنادق.

فال تريد أن ُتْعَرف أنت أنك غريب  في المناطق التي ال َتْعرف التكلم بلهجتها أو لغتها، أو ال -
ويمكن أن تقدر المسافات  -أو قلل من الكالم ما استطعت–تتكلم حتى ال ُيْعَرف أنك غريب 

؛ ألنك إن أعطْيَت األقل فربما لسائق سيارة األجرة، أو أعطه القطع األكبر من النقود
 يحاورك ويطالب باألكثر، وهكذا فينكشف أمرك.

ارات األجرة من المطار إنما من خارجه، وأفضل شيء أن تأخذ باص ال تتصل أو تأخذ سي -
 المطار.

أفضل مكان لالستئجار مكان فيه غرباء، وبذلك ال َيظهر أنك غريب عن أهل المنطقة ألنها  -
 مألى بالغرباء مثلك.

في مكان ما كاألمانات، ثم تبحث عن مكان   أول يوم تنزل فيه أهم شيء أن تضع أغراضك -
  تمِش ومعك أغراض حتى ال تُِثير االنتباه.للمبيت، وال

 ) دوالر كحد أقصى.١٠الفنادق يوجد غرف بـ( -
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 ال تتكلم مع أهل الفندق كثيرًا. -

في الفندق، والحواجز كما لو كنَت وصلَت  -َمْظَهر المستعجل–َأظِهْر أنك على عجلة دائمًا  -
يدك قطعة حلوى "=سكاكر" متأخرًا إلى المطار وتخشى أن تفوتك الطائرة، ويمكن أن تترك ب

  تعطيها له كهدية لالستمالة لُيْغضي الطرف عنك، وهذا أمر معنوي مجرب.
إن كنت تحمل وثائق تابعة لبلد غير بلدك األصلي فَأْخِف ما يدل على بلدك األصلي.  -

[مثًال: قميص داخله اسم المكان الذي اشتريته منه، إال أن تدعي أنه وصلك هدية من أحد، 
  بقى نقطة ضعف].ولكن ت

ال بد أن تكون اإلجابة جاهزة إن ُسئلت عن سبب دخولك للبلد الذي أنت فيه، وذلك بحسب  -
البلد: إيران مثًال: المزارات، [وأبرز المزارات يجب أن َتُزورها وأن تعرف شيئًا عنها على 

ات األقل]، األردن: دراسة أو عالج، تركيا: سياحة أو دراسة، باكستان: تجارة أو أدو 
طبية....إلخ. واحرص أن تكون حجتك منطقية، فليس من المنطق أن تقول للمخابرات 

 التركية مثًال إنك ذاهب للسياحة ويكون الوقت رأس السنة الميالدية مثًال.

إن طالت مدة مكوثك في بلد ما فهذه نقطة ضعف ال بد أن تسدها، [مثًال: ستة أشهر في  -
 لثغرة بأن تسجل في معهد تعلم لغة].تركيا كثير، فيمكن أن تغطَي هذه ا

"مختار الحي" ال ُينصح أن تسجل اسمك عنده إذا َنزْلَت حيًا جديدًا أو مدينة ما ُيسمى  -
جديدة ظنًا منك أن هذا إجراء أمني سديد ليكون الساتر نظاميًا بالوثائق المزورة؛ والسبب أن 

خ أنه بهذا التسجيل َيضر نفسه المخابرات أول ما تبحث تطلب االسم عنده، فال يشعر األ
 من حيث ال يدري وُيَسرع القبض عليه.

يجب أن يكون الساتر متناسبًا مع المنطق؛ فلو كنَت أمام الجيران موظفًا فينبغي أن يكون  -
خروجك مع الموظفين، أو طالبًا جامعيًا فمع وقت الطالب، أو سائحًا فليس من المعقول أن 

ًا كامًال ال يخرج!!! وٕان كنَت أمام الجيران واحدًا فليس من يجلس السائح في المنزل شهر 
/ من الطعام. [إحدى الجماعات اإلسالمية كان ٥المنطق أن ُتْدِخل يوميًا ما يحتاجه /

عناصرها يختبئون في الجبال، وكان أحدهم َينزل وُيحضر من منطقة قريبة طعامًاَ◌ لألفراد، 
 / علبة من سمك "الطون"!!!].١٠٠ا ُيقارب من /فأثار هذا االنتباه؛ ألنه كان يشتري م

إذا أردت تغييَب توجهك اإلسالمي فتََنبه إلى ما عدا اللحية وصالة الجماعة مثل "السالم  -
عليكم" عند المغادرة وما شابه، وتجنب النظر في العيون، واالبتسامة الطيبة صدقة هذا 



  ٤٦

ينحفظ شكلك في تلك المنطقة، فتحاَش صحيح، لكنك ال تريد أن َتْدُخل إلى القلوب حتى ال 
مثل هذه األشياء وَقلْل من االحتكاك والكالم عمومًا واستبِدْل هذا باإلشارات ما َأْمَكَنك، مثًال 
تشير إلى السلعة المراد شراؤها وتحرك يدك تحريكة السائل عن السعر مع هز الرأس بما 

 يتالءم مع المطلوب.

أن تغير فيه مالمحك مع تغيير تسريحة الشعر، أو حلق  ويمكن صبغ الشعر في مكان تريد -
الشارب إن كان موجودًا أصًال أو تركه إن كان محلوقًا وهكذا، إضافة إلى قبعة أو إلى 

 تغيير الزي.

يجب تجنب المستشفيات العامة إذا كانت الوثائق التي تحملها فيها نقاط ضعف؛ ألن   -
وة بسبب هذا، ومثلها الفنادق، بل بعد األحداث األسماء ُترفع للمخابرات، وقد ُأِسَر إخ

 العالمية األخيرة َأَ◌ْجَبرت المخابرات إدارات الفنادق أن َتْرفع األسماء بشكل دوري.

وقد َيضطر المرء إلى جراحة تجميلية لتغيير مالمحه ليسهل عليه التخفي والفرار، وهذا في  -
 "]محذورات األمنياتحاالت متقدمة للغاية. [سيأتي الحديث عن "

، وال يكفي أن يكون واتخاذ اسم حركي مالئم للزمان والمكان، سم الحقيقيستعمال االاعدم  -
اسمك حركيًا، فالمعلومات المتراكبة قد تكشف بتراكبها اسمك الحقيقي فال بد من َتَفهم األخ لـ 

أتي إلى أمثلة حقيقية محزنة كشفت إخوة وتضرر َمن تضرر منها. وسن "،خطورة المعلومة"
[وللتوضيح هنا على وجه السرعة: َعَرَفت المخابرات اسمًا حركيًا، ولنفرض "أبو معاذ"، 
فسألت المأسورين عن سنه التقريبي، وعن وقت خروجه التقريبي، ثم أرسلت إلى المنطقة 

/ الذين خرجوا في ذاك الوقت، ٣٠– ٢٠/ الحدودية وأحضرت كل الصور للشباب بين الـ
وراحت ُتِرْي المأسورين الصوَر موهمة إياهم أنها تمتحنهم لترى صدقهم، فظن كثير من 
اإلخوة أنها تعرف وأن االعتراف قد يفيد األخ األسير، ولن يضر بما أنها تعرف...إلخ فتبين 

وبذلك عرفت االسم الحقيقي  لها أن الصورة الفالنية هي لصاحب االسم الحركي "أبو معاذ"،
له.... وتتمة االحتماالت لما ستفعله المخابرات مع أهل المالَحق مثًال صارت مكشوفة لدى 

 القارئ].

وفي مقاهي اإلنترنت كثير من المحالت تأخذ االسم بعفوية لتسجل بجواره وقت البدء بالعمل  -
سم الحقيقي لك، إنما اسم إلى وقت االنتهاء ثم َتحسب التكلفة، فال حاجة أن تعطي اال

 محمد...إلخ]. -عبد الرحمن - مستعار مطروق مثل [عبد اهللا



  ٤٧

  
  

  :تذكير
  ].أمن الوثائق[يتعلق بجواز السفر وأمنياته تمت دراسته في  فيما -
 ".والتملص منها طرق كشف المراقبةسيأتي في "أمن االتصاالت" ما يتعلق بـ " -
ففيها أشياء مهمة تتعلق بأمن " تقطيع الخيوط وسد المنافذ لتضييق دائرة الضرر" راجع فقرة -

 المواصالت والتنقل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٨

  
  :أمن األفراد في التنقالت في أجواء معركة [حالة عسكرية] -هـ
ْرضة لنيرانه المباشرة، وعدم التخفي قد يجعلك ُعرضة لنيرانه غير إذا رآك العدو فقد تكون عُ  -

  المباشرة؛ لذا يجب تأمين غطاء للتمويه والتخفي الجسدي.
الرصاص، أجزاء الدورات المنفجرة، : ُيخفيك عن العدو، ويؤمن حماية من ِمثل: [الغطاء •

  وصناعي. لهب، تأثيرات نووية، وحيوية وعوامل كيمياوية،...إلخ]، وهو طبيعي
فالطبيعي مثل: األشجار، والوديان، والطيات األرضية، واألجواف...إلخ، والصناعي مثل:  -

الحيطان، والحفر، واألنقاض، والخنادق...إلخ، وٕاذا لم يكن الغطاء الطبيعي كافيًا فال بد من 
  تأمين الغطاء الصناعي إلخفاء وحماية نفسك، وأجهزتك، وموقعك.

 لمفتوحة، وال َتِقف على الَحافات وقمم التالل.يجب َتَجنب المناطق ا -

-  
 :اإلخفاء والتمويه •
نفسك، أجهزتك، وموقعك] كما هي، وهناك التمويه الطبيعي التمويه هو كل إجراء ال ُيظهر [ -

 والصناعي.

التمويه الطبيعي سيموت في أغلب األحيان، أو يبهت، أو يفقد تأثيره، وكذا التمويه  -
؛ فإْن حدث هذا فأنت وأجهزتك أو موقعك ربما ال تمتزج مع الصناعي قد يزول أو يبهت

  البيئة المحيطة مما ُيَسهل على العدو اكتشافك.
  ليس بالضرورة أن يحميك من نار العدو، وٕانما هو يحميك من مالحظته لك.واإلخفاء  -
والعشب، واألشجار، والظالل...إلخ، وهو كذلك طبيعي وصناعي؛ فالطبيعي كالغابات،  -

الصناعي مثل: أزياء بدلة قتال رسمية، شبكات تمويه، طالء وجه...إلخ، ويجب أن يمتزج و 
  الطبيعي مع الصناعي.

والظالم ال يستطيع إخفاءك عن مالحظة العدو؛ فأدوات رؤية العدو الليلية ووسائل الكشف  -
 األخرى تجدك في ضوء الشمس والظالم.

تشغيل أجهزة ذات  -دخان في العراءل: [وهناك تصرفات قد تكشفك للعدو فيجب تجنبها مث -
األضواء في الليل، والمصباح اللمعان َيْلفت االنتباه ك - الحركة عمومًا تعطي انتباهاً  -صوت



  ٤٩

السطوح الملمعة كترس، أو خوذة  –الكاشف، وأضواء العربة العلوية، والسيجارة المحترقة 
 .إلخ].بالية، أو قطعة زجاجية، أو ساعة يدوية، أو جلد مكشوف.

ويمكن استعمال االتصال الذي ال يولد األصوات كاإلشارات اليدوية، وتتم الحركة عند   -
 الضرورة بشكل منخفض، وينبغي تجنب الحركة في األماكن التي تفتقر إلى الغطاء.

ولتخفيض اللمعان ُتطلى سطوح األجهزة والعربات بالطالء، أو طين، أو بعض نوع ماّدة  -
لدك بالمالبس المطلية بطالء داكن، ولكن في هجوم نووي صبُغ جلد التمويه، وُيَغّطى ج

على نحو مظلم يمكن أن يمتّص طاقة حرارية أكثر، وقد يحترق بسهولة أكثر من الجلد 
 العاري. 

 شكل الخوذة ُيعرف بسهولة، وكذا شكل جسم اإلنسان. -

 دو.وٕان لم يكن هناك انسجام بين ألوانك ولون الخلفية فإن هذا ينكشف للع -

 الخطوط العاّمة والظالل قد َتْكِشفان موقعك أو أجهزتك. -

  
  :حالة التحرك داخل المناطق المبنية** 

  لتقليل التعرض لنيران العدو أثناء التحرك داخل المناطق المبنية عليك بما يلي: 
  ـ ال ُتْظِهر نفسك كهدف، وُقْم باستخدام اإلخفاء والساتر.١
مفتوحة ( شوارع ـ ساحات)، وٕاذا ُأجبرت فعليك التحرك بسرعة ـ تجنب المرور في األماكن ال٢

  لتجنب نيران العدو. [عمومًا التحرك السريع الحِذر مطلوب].
  ـ اْخَتر الموقع الذي يوفر لك السائر قبل التحرك من موقع آلخر. ٣
  ـ َأْخِف تحركاتك باستخدام ( الدخان ـ المباني ـ األغصان المتشابكة). ٤
  ك من موقع إلى آخر بالغ الصعوبة استخِدم النيران لتغطية تحركك. ـ عند التحر ٥
  

  **طرق التحرك والمراقبة في عمليات المناطق المبنية:
  ـ اجتياز الجدران . ١

. يجب على الفرد أن يقوم باستطالع الجانب اآلخر الذي سينتقل إليه، ثم َيْقِفز بسرعة مع 
  يكون هدفا سهال للعدو. َخْفِض جسمه والتصاقه فوق الحاجز كي ال 

  



  ٥٠

  ـ المراقبة من زاوية (ركن المبنى) . ٢
  

أـ ُتَعد الزاوية أو األركان مكانًا َخِطرًا، ويجب على الفرد أن َيقوم باستطالع وتفتيش المنطقة قبل 
أن يتحرك، ويجب على الفرد أن ال ُيظهر سالحه من خلف الزاوية حتى ال يكشف عن 

  موقعه. 
أن تراقب أو تستطلع من الزاوية عليك أن تتَمّدد على األرض وسالحك ب ـ عندما تريد 

  بجانبك، وأن يكون رأسك على مستوى األرض بدرجة تكفي للمراقبة من حول الزاوية. 
  
  ـ التحرك خلف النوافذ. ٣

أ ـ إن النوافذ تشكل َخَطرًا أثناء القتال داخل المباني وذلك من خالل مرور الفرد من أمامها أو 
  هار رأسه منها ألنه بذلك يصبح هدفًا سهًال للعدو. إظ

ب ـ إن الطريقة الصحيحة للمرور من أمام النافذة هو خفض جسمك بمستًوى أقّل من النافذة 
دون أن يكون لك ظهور من فتحة النافذة، وأن تكون ملتصقًا بالجدران لَتَجنب خطر نيران 

  العدو. 
  
  والتي تكون منخفضة على مستوى القدم .  ـ التحرك خلف نوافذ الطابق األرضي٤
  

أ ـ يجب عليك مالحظة هذه النوافذ وعدم الجري أو المشي بالقرب منها ألن هذه النوافذ تشكل 
  هدفًا جيدًا للعدو من داخل المبنى وتكون مراَقَبة باستمرار من العدو. 

دار المبنى، واقفز ب ـ للتغلب على صعوبة نوافذ الطابق األرضي يجب أن َتظل قريبًا من ج
  بسرعة مارًا بالنافذة دون أن ُتَعرض ساقيك لخطر نيران العدو. 

  
  ـ استخدم مداخل األبواب. ٥

أـ يجب عدم استخدام مداخل األبواب كمداخل أو مخارج ألنها تكون عادة مراَقبة ومغطاة بنيران 
ك من خالله بسرعة العدو، وٕاذا اسُتخدم مدخل أحد األبواب كَمخرج فيجب أن يكون التحر 

  مع إبقاء جسمك منخفضًا بقدر المستطاع. 



  ٥١

  ب ـ يجب قبل التحرك من موقعك أن تختار الموقع اآلَخر مع استخدام النيران للحماية 
  
  ـ التحرك بمحاذاة المبنى. ٦
  

أ ـ أحيانًا ال يمكن استخدام المباني من الداخل كطريق للتقدم؛ لذا فإن األفراد والوحدات الصغيرة 
تتحرك خارج المباني، ويجب استخدام الدخان ونيران الحماية (اإلسناد) بشكل مكثف إلخفاء 

  التحرك. 
ب ـ ولكي تتحرك بشكل صحيح خارج المبنى يجب أن تلتصق بجانب المبنى مع خفض 
  جسمك، وأن يكون تحركك بسرعة، وبهذا يكون من الصعب على العدو أن يصيبك بنيرانه. 

  
  مباني. ـ التحرك داخل ال٧

  عند التحرك داخل المبنى خالل عملية الهجوم يجب عليك عمل اآلتي: 
  أـ َتجنب االلتصاق باألبواب والنوافذ. 

ب ـ تجنب الظهور كهدف كبير وواضح للعدو إذا اْضُطرت المجموعة إلى استخدام مداخل 
  المباني.

  ج ـ َتَقدم بسرعة وبمحاذاة الحائط للخروج من األروقة. 
  
  ـ طريقة عبور المناطق المكشوفة. ٨

  إذا أردت عبور منطقة مكشوفة اتبع ما يلي: 
  أ ـ حدد واستطلع الطريق التي ستسلكها من نقطة إلى أخرى قبل أن َتبدأ التحرك. 

  ب ـ اْخَتر الموقع اآلَخر الذي ُيَوفر لك أفضَل اإلخفاء والسات . 
  ج ـ استخِدم الدخان إلخفاء تحركك. 

  تقطع المسافة بخط مستقيم؛ ألنك بهذا العمل ُتَعرض نفسك لنيران العدو ولمدة طويلة. د ـ ال 
  هـ ـ إذا كانت المسافة بين الموقع واآلخر بعيدًة فحاول أن تقطعها على شكل قفزات. 

  و ـ َتَقدم تحت ستر من النيران المساندة.
  



  ٥٢

  ـ التحرك إلى مبنى مجاور. ٩
  

) أمتار فيما ٥) إلى (٣تحرك إلى مبنى مجاور أن يتركوا مسافة من (يجب على األفراد أثناء ال
  بينهم وباستخدام إشارة متفق عليها. 

  
  ـ التحرك بين المواقع. ١٠

يجب أن يكون التحرك على شكل َوْثَبات فرٍد يتقدم إلى موقع مخفي ومستور واآلخر َيستر 
ديد يستعد لتغطية تحركات باقي تقدمه بالنيران، فإذا وصل الفرد األول إلى موقعه الج

  المجموعة ويجب أن يتوفر في الفرد ما يلي: 
  أ ـ أن يكون قادرًا على الرماية من أي َكِتف. 
  ب ـ أن يراعي عدم الرماية من أعلى مخبئ. 

  ج ـ ال ُيْظِهر نفسه أو ِظله على المبنى. 
  لعدو. د ـ أن َيْرِمَي من حول المخبأ وبذلك يقلل من تعرضه لنيران ا

  
  والكالم في هذا يطول شرحه 

  
  **ومن المهم التدرب على اإلسعافات األولية فهي تقلل الخسائر بإذن اهللا: 

كتجبير الكسور، وعالج الجروح والسموم، وضرب الحقن في الوريد والعضل، وهذا يمكن 
 البحث عنه في المنتديات الطبية في أسوأ االحتماالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٥٣

 

 

 

 

  الت [لقاءات ومراسالت، هواتف ثابتة ونقالة، إنترنت]* أمن االتصا
  االتصاالت هي عصب المعركة. وأمنيًا: هي الرئة التي يتنفس منها جهاز األمن اليوم.  

تعريف: هي اإلجراءات التي تُتخذ لمنع العدو من الحصول على معلومات من خالل مراقبته 
دخل الفني (التنصت) والتكتيكي (معرفة التصاالت الجماعة أو األفراد، كما تمنعه من الت

الكود، والشيفرة)، واالتصاالت تكون جسديًا باللقاءات أو بالوسائل الحديثة كالهاتف بأنواعه، 
  واإلنترنت.

  
  :احتياطات أمن االتصال

  تجربتها قبل استخدامها.  ·
  دراسة نظام األمن المضاد دراسة تفصيلية.  ·
  

  :شروط االتصاالت
فرد والمسؤول مهم لوصول المعلومات واألوامر قبل فوات األوان، ومن االتصال بين ال  

  شروطها:
  أن تكون سهلة االستعمال.  ·
  أن تكون متاحة ومتوفرة.  ·
  أن تكون سريعة ومشفرة.  ·
  ُتستعمل لتحديد المواعيد.  ·
  عدم إرهاق وسيلة المواصالت الواحدة.  ·
ر األمنية في كل مرة كما لو كانت أول عدم إدخال الروتين في االتصاالت [=أخذ التدابي  ·

  مرة].
  
  



  ٥٤

  
  
  
  
  

  :*أقسام االتصاالت
االتصاالت المقصودة إما أن تكون مباشرة من خالل مقابلة سرية [لقاء جسدي]، أو غير 
مباشرة كوضع رسائل في مكان متفق عليه، أو عبر الهواتف بأنواعها، أو من خالل 

  اإلنترنت.
لمقصودة فينبغي أن ال ُتظِهر عناصر المجموعة معرفتها وأما االتصاالت العفوية غير ا -

  ببعضها إذا ما حصل لقاء عفوي في مكان عام؛ فال تسلم عليه وال تصافحه وال َتْبَتسم له.
  وتحدثنا من قريب عن التصرف السديد إذا ما رآك أحد معارفك في مكان أنت تتخفى فيه. -
  

  :* االتصال المباشر [اللقاء]
  المباشر إلى عدة أقسام هي:ينقسم االتصال   

  االتصال المنتظم، واالحتياطي، واإلنذار بالخطر. 
  

  : (عادي، بديل، وطارىء).االتصال المنتظم
االتصال العادي: يكون في األوقات العادية بعد التأكد من عدم وجود أمن مضاد (كشف   ·

ظار قصيرة، وتحديد فترة مراقبة)، مع مراعاة تغيير الزمان والمكان والساتر، وتحديد فترة انت
  اللقاء.

  االتصال البديل: ويتم النعدام أو تعذر حصول االتصال العادي ويكون متَفقًا عليه مسبقًا.  ·
االتصال الطارىء: ويكون عن طريق لقاء المسؤول في مكان عمله، أو في طريقه للعمل،   ·

إشارات إيحائية غير فُيْعلم المسؤول بوجوب لقائه في وقت متفق عليه مسبقًا عن طريق 
  مشبوهة.
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  :االتصال االحتياطي

وهو بديل عن االتصال المنتظم، في وقت تكون فيه الرقابة مشددة علينا من قبل العدو،   
  فتكون اتصاالتنا أكثر حذرًا، فَنستعمل طرق االتصاالت المباشرة وغير المباشرة.

  
  :اتصال إنذار بالخطر

ما شابه ذلك من أخطار، وتكون حركة معينة ويحصل لإلبالغ عن حصول اعتقال أو   
معروفة لكل المجموعة حيث عند استالمها يتوقف العمل السري إلعادة التنظيم والتقييم، 

  واالنحياز، واالختفاء، والتخلص من أي شيء ُيْثِبت عالقتنا بالمأسور.
  

  :المقابلة السرية
  ئق والمعلومات.هي لقاء بين أفراد العمل سرًا حيث يتم فيه تبادل الوثا  
  

  :مهمة وفوائد اللقاءات السرية
إنذار بالخطر.  -إيصال التمويل.  -إيصال التقارير.  -نقل المعلومات [أوامر، معطيات]   ·

التنسيق ما بين األفراد  -إعطاء التوجيهات.  -رفع المعنويات.  - حماية مستوى األفراد.  -
  ...إلخ -م على العامل. الحك -فرصة للتدريب.  -والمجموعات، والجماعات.

  
  :عيوب ومخاطر المقابلة [محتملة]

  إتاحة الفرصة لتصوير العاملين في هذا المجال. -كشف المسؤول.  ·
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  * عناصر خطة المقابلة السرية واإلجراءات األمنية التي ُتراعى ألجلها.
  : تحديد مكان مناسب للمقابلة -١
  مقهى، مسرح، مدينة المالهي، مسجد، كنيسة، مطعم).تحديد المكان بدقة مثال (  ·
لمالقاة أحد المشبوهين أو أحد من َتخشى عليه، أو تخشى أن تكون مراَقبًا فادخل في   ·

% أنه ال أحَد وراءك، وهناك أبنية لها بابان من جهتين ١٠٠الحارات القديمة بحيث تضمن 
ًا عندما تمشي راقب وراءك كأن فيمكن أن تدخل  أحد البابين وتخرج من اآلخر، وعموم
فال بد أن تدور وتدور واحذر من تقف لتسأل عن إحدى السلع في دكان ما على الطريق. 

الروتين، وما يحصل عمليًا عند المبتدئين من اإلخوة أنهم يدورون أول مرة ساعة والثانية 
  نصفها والثالثة عشرها ثم يقول بلسان حاله: ما هذه التفاهات!!!

  اءات اختبار كشف المراقبة أثناء المسير من الطرفين.إجر .   
  إجراء معاينة داخلية وخارجية للمكان..   

  أن تكون بعيدة عن األماكن المشبوهة ونقاط األمن.  ·
  أن تكون أماكن عادية وطبيعية َيسهل الوصول إليها دون إثارة أي شبهة.  ·
  إمكانية كشف المراقبة في المنطقة.  ·
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ديل للمقابلة (أول وثاني وثالث مسبقًا) بحيث إن كان األول مشغوًال فيكون تحديد مكان ب  ·
  هنالك بديل متفق عليه مسبقًا.

.  اختيار مكان الجلوس بحيث تحسب إمكانية تسّمع اآلخرين أو إجراء عملية تصوير وتسجيل 
بألفاظ من األمن المضاد، والحذر أثناء الحديث وكشف محاوالت المراقبة والتنصت (التكلم 

  مشفرة)..
  .  مكان الجلوس يتيح للطرفين مراقبة المنطقة.

   
  :تحديد تاريخ وزمان مناسبين -٢
  ويشمل تحديده باليوم والساعة بدقة.  ·
  تحديد مدة المقابلة.  ·
  تحديد مدة اإلنتظار للمقابلة في حال حصول أي تأخير.  ·
  تحديد ترتيب الوصول (من يصل أوًال؟).  ·
  دخول والخروج من المنطقة.تحديد ترتيب ال  ·
  
  :إيجاد ساتر مناسب -٣
  ساتر مالئم لكال الطرفين لوجودهما في المنطقة.  ·
  ساتر تبادل الحديث بين الطرفين.  ·
  توفر المستندات والوثائق المؤيدة لساتر الطرفين.  ·

  "]من المواصالت العامة والتنقالتأ. [مّر بنا ما يتعلق بالتمويه الجسدي في أجواء معركة في "
  
  :نظام إشارات معين -٤
  هدفه تعريف كل طرف باآلخر، وٕاعطاء إشارات األمان أو الخطر.  ·
إشارات مرئية: لباس كل طرف معروف لآلخر مع وجود إشارة مميزة من جريدة أو مسبحة   ·

  ….أو عالقة مفاتيح 
  نه غير مراَقب وأن المكان آمن.إشارة األمان: يقوم كل منهما بإخبار اآلخر بأ  ·



  ٥٨

شفرة عند اللقاء ليتأكد إشارة لفظية: إن لم يكن الطرفان يعرفان بعضهما من قبل فال بد من   ·
الطرفان، واألسلم أن يكون جواب السؤال المتفق عليه بين الطرفين مناسبًا للسؤال وغير 

و الشبهة وتكون عادية، ال تثير الشك أ مطروق مثًال: كيف الحال؟ جوابه: فوق الريح!!!
فهذا أحسن من أن يكون الجواب ال عالقة له بالسؤال خشية إثارة الريبة عند من حولهما إن 

  ُوِجدوا.
  إشارة تعارف إضافية: استخدام أنصاف عمالت ورقية أو صور مثًال.  ·
  
  .تحديد القائمين على العملية -٥
  
  
  
 

  
  
  
  :ومما ينبغي مراعاته وعدم إغفاله ما يلي •
حالة التخفي ينبغي أن ال َيْخرج األخ إال للضرورات؛ خاصة في حالة الخطر الُمْحِدق؛  في -

[في أزمة الغزو  األصل في الطوارئ هو الكمون؛ ألن كل متحركين ال بد سيلتقيان.ف
سعوديين أن يأكلوا لحم "خروف" فأمسكت الصليبي إلمارة أفغانستان اشتهى بعض اإلخوة ال

 تانية، نسأل اهللا لهم الفرج].بهم المخابرات الباكس

الشخص "المحروق" أو الخطير يصير كالصاعق لمن حوله، فليتق اهللا فيمن حوله في  -
اللقاءات واالتصاالت، وٕاذا كان الشخص "محروقًا" بشكل كبير فإّن من حوله سيتضررون 

راسة بشكل أكبر مما إذا كان الشخص عاديًا أو بسيطًا؛ لذا ال بد من اعتزالهم عنه أو د
اللقاءات جيدًا وتقليلها ما أمكن للمهمات فحسب؛ لئال ُيحاَسبوا محاسبة الخطيرين وهم لم 
يعملوا شيئًا ذا قيمٍة بعد، وكل ما في األمر أنهم موجودون حول تلك الشخصية الخطيرة 
ومحسوبون عليه. [مثًال شاب ساهم مرة في نقل "جواز سفر" مزور، فإن تم أسره فإنه 
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بة كبار المهربين ممن صار لهم سنوات في هذه المهنة مع من تسميهم سيحاسب محاس
 المخابرات "إرهابيون"].

تجنب اللقاءات الدائمة التي َتْلفت األنظار؛ ومنها التجمعات بعد صلوات الجماعة،  -
. [َحَدَث أن أتت سيارة بعد صالة العشاء في إحدى الدول الطاغوتية تجمهر أمام البيوتالو 

 ورة  للمتجمهرين على باب المسجد].والتقطت ص

جتماع قرب النقط األمنية أو الثكنات أو المخافر أو المناطق المشبوهة وذلك لكثرة عدم اال -
 المراقبة حولها.

واضحة ومحددة، وسريعة الستالم أو تسليم المعلومات بدون حشو، وأن أن تكون اللقاءات  -
 الموضوعة دون زيادة أو نقصان.تنفيذ التعليمات واألوامر بدقة حسب الخطة يتم 

وٕان لزم األمر في لقاء ألكثَر من فرد معًا لتعلم التزوير مثًال فينبغي تحجيب أو تنقيب  -
الموجودين عن بعضهم؛ لئال يعرفوا صور بعضهم؛ فهذا أسلم لإلخوة. [بقي إخوة شهرًا مع 

 منازل].بعضهم ال يعرفون وجوه بعضهم حينما كانوا في دورة تدريب في أحد ال

ومثل هذا إذا أراد أٌخ أن يصحب آَخَر إلى منزل أو مكان فال َحرج أنَ يعصب عينيه أو  -
على األقل أن يطلب منه أن ُيطرق نظره إلى األرض حتى ال تنطبع عالمة فارقة من 
الطريق في ذاكرته ، ويمكن أن يمسك األخ يد أخيه ويمشيه حتى ال َيلفتوا النظر إذا ما 

 عصبوا عينه. 

 عدم االرتباك أو القيام بحركات مشبوهة أو عصبية الفتة للنظر. -

كتابة تقرير معاينة وتحديد ما جرى من أخطاء خالل المقابلة لتفاديها في المستقبل ومعرفة  -
 مدى صالحية المكان للمقابلة.

  ال تتم االتصاالت بأي حال من األحوال بتجاوز المسؤول المباشر إلى المسؤول العام. -
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  :أمنيات المراسلة اليدوية في حالة اللقاء المباشر •
  مراعاة ما ُذكر في "أمنيات اللقاءات السرية" السالفة].[يجب  
  التنقل بأقصر الطرق المأمونة.  ·



  ٦١

  معرقة ودراسة الطريق مسبقًا قبل اإلرسال.  ·
  للتأخير والخطر. االبتعاد عن المعارف واألصدقاء لدى حمل الرسالة منعاً   ·
  معرفة المراسل للمرسل إليه (كلمة سر، وااللتزام بها).  ·
  االبتعاد عن الشجارات والتجمعات.  ·
تعريف المراسل مسبقًا بكل المالبسات حول المهمة والطريق والظروف المحلية المحيطة   ·

  حتى ال يفاَجأ.
  جدت.الحذر من تتبع عيون العدو، ومعرفة طرق كشف المراقبة إن و   ·
  حمل الرسالة بأداة طبيعية مموهة ال َيظهر ما بداخلها.  ·
  عدم العودة من نفس الطريق.  ·
  …].مراعاة التمويه [الزي، الهيئة، العادات، التقاليد، اللهجة   ·
  التدرب على الدفاع عن النفس، واستعمال األسلحة الخفيفة.  ·
  تأمين حماية للمراِسل [سالح أو ما شابه ذلك].  ·
  لتزام بالمواعيد بدقة والوصول للهدف في الوقت المحدد عن طريق.اال  ·
  التحرك الباكر.  ·
  استعمال وسائل نقل سريعة.  ·
  وحمل أوراق نقدية صغيرة.  ·
عدم الوصول مباشرة إلى المرسل إليه، وللحيطة يقوم المراسل مثًال بدخول مبنى مقابل   ·

  للمرسل إليه ويراقب المنطقة جيدًا.
  لى إشارات خاصة عند الدخول واإلستالم.االتفاق ع  ·
  القدرة على إخفاء الرسالة، وعدم إخراجها من مخبئها إال عند التسليم.  ·
  حمل أداة إتالف [والعة =قّداحة، كبريت، أو َأسيد]، ُتستعمل عند الضرورة.  ·
  إعالم المراسل للمرسل إليه بوصول الرسالة.  ·
  ه حول الطريق.إبالغ المراسل للمرسل إليه بمالحظات  ·
  تحديد مكان االستالم والوقت بالضبط.  ·
  إبالغ المراسل بخطورة الرسالة التي يحملها ليجتهد بإتالفها عند االضطرار أو االنتهاء منها.  ·
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كذلك، عند االستالم يجب إعالم المرسل إليه بأهمية وخطورة الرسالة ليجتهد في الحفاظ   ·
  إتالفها.عليها إلى حين تسليمها لمسؤوله أو 

كتابة تقرير من كال الطرفين باألخطاء التي حصلت خالل عملية التسلم والتسليم، وكيفية   ·
  عالجها كي يتم تفاديها في العمليات المستقبلية.
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  :* االتصال غير المباشر
اللقاء الجسدي  ويحصل عند تفاقم األمور، وشدة المراقبة من قبل العدو، أو توقعها، أو تعذر  

كأن يكون الطرفان في بلدين مختلفين، فنترك المقابلة الجسدية والمراسلة المباشرة، 
والمطلوب تبادل المعلومات بين الفرد والمسؤول، أو بين مجموعة وأخرى دون حصول لقاء 

  مباشر بين الطرفين.
  

  : وسائل االتصال غير المباشر
  ل والوثائق، الهواتف بأنواعها، اإلنترنت.نقطة اتصال ميتة أو حية لتبادل الرسائ

  
  :نقطة اتصال جامدة (ميتة)

يتم فيها تبادل الرسائل والوثائق حيث توضع من قبل الطرف األول في مكان سري يصعب  
اكتشافه من اإلنسان العادي، ويسهل التردد على المكان، والوصول إليه بدون شبهة، فيقوم 

  يصالها للجهة المحددة.الطرف اآلخر بالتقاط الرسالة وإ 
  

  [كمثال]:  التعريفات
  نستلم الرسالة: يسمى المفرغ. -الرسالة: تسمى الشحن  -حامل الرسالة: يسمى الشاحن   ·
  عملية االتصال: تسمى عملية الشحن والتفريغ.  ·
صندوق البريد: هو عبارة عن المكان أو الشيء الجامد الذي نخبيء فيه الرسالة، مثال:   ·

دار، تجويف في جذع شجرة، داخل تمثال، أو زجاجات أدوية ملونة، أو ثقب في ج
كبسوالت، أو أحذية، أو داخل بطانة الثياب، أو تحت الصق تجليد الكتب، أو داخل بعض 
الفواكه، أو في علبة السجائر أو في لعب األطفال، أو في علب األحذية ذات المفاتيح في 

ري شيئًا من عنده وتتظاهر أنك تنتظر واحدًا وأنه المساجد، أو دكان يرتاده كثيرون فتشت
تأخر وتترك عنده الشيء [ُيفترض أن يكون عاديًا حسب الظاهر]، وتطلب منه إن أتى واحد 

  وطلب الشيء أن يعطيه إياه.
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  :خطة نقطة االتصال الجامدة
  معاينة المكان السري، ومعرفة مدى صالحيته لإلخفاء السري.  ·
  على الشحن والتفريغ.تحديد القائمين   ·
  تحديد السواتر للقائمين على العمل.  ·
  تحديد طرق وصول الشاحن والمفرغ للمكان.  ·
  تحديد مكان بديل فيما لو تعذر استخدام المكان األول.  ·
تحديد الوقت بدقة لوصول كل فرد، حيث تكون األوقات متقاربة فال تتعرض الرسالة للخطر   ·

  وف).دقيقة أو أقل حسب الظر  ١٥(
وضع إشارات كتابية أو رسم ُتلقى في الشارع أو في مكان معين ال يراه سوى الشاحن   ·

 والمفرغ، وتكون عادية وغير الفتة للنظر، وقريبة من مكان نقطة االتصال الجامدة.

  
  :اإلشارات

ذا نظام اإلشارات مثًال: زجاجة "ببسي" مثًال، فإذا أمسكها باليمنى فمعناها: "ال تقترب"، وإ   ·
باليسرى ..إلخ، أو الكلمات المحروفة وغير المتميزة بنفس الوقت، مثًال بدل: السالم عليكم. 
سالم يا شباب. أو: هل رأى احد ولدًا صغيرًا ضائعًا، فيكون الجواب: هل كان البسًا أحمر 

  مخططًا باألزرق؟ أي دون لفت نظر من حولكم.
  األول أو البديل.إشارة المكان: أن الشحن قد تم في المكان .   

توضع إشارات مختلفة لكل من األول والبديل.مثال: المكان األول *** ، والمكان الثاني   ·
.##  

إشارة الشحن: أن الرسالة وضعت.في *** (ألن المكان آمن) أو أن الرسالة وضعت في   ·
  ## (ألن المكان األول غير آمن).

  يقترب من المكان وأن المكان مراقب.إشارة اإلنذار بالخطر أن المفرغ يجب أن ال   ·
  هذه اإلشارات يضعها الشاحن مسبقًا في مكان معين معروف مسبقًا.  ·
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إشارة التفريغ: أي أن الرسالة قد استلمت وتوضع هذه اإلشارة في مكان آخر منفصل عن   ·
  مكان اإلشارات األولى وتحدد مسبقًا في رسم المعاينة (تحدد بعد وضع الخطة).

 للمفرغ أن يضع إشارة إنذار إذا شعر بأي خطر.ويمكن   ·

   :تعليمات
الشاحن والمفرغ ليس من الضروري أن يعرفا بعضهما، وال طبيعة المهمة الموكلة إليهما، وال   ·

  فحوى الرسالة.
  الرسالة دائمًا تكون مشفرة.  ·
  الشاحن والمفرغ يعلمان بمدى خطورة العملية.  ·
يضع الشاحن إشارة اإلنذار بالخطر، وال يشحن الرسالة،  عند كشف المراقبة (قبل الشحن)  ·

  ويغادر المنطقة بسرعة ويتخلص من المراقبة.
عند كشف المراقبة (بعد الشحن) على الشاحن أن يعود بعد فترة ليالحظ إشارة التفريغ، ثم   ·

  يعود من شارع محدد ويجري عملية كشف المراقبة.
  د الشاحن ليلتقط الرسالة.في حالة عدم وجود إشارة تفريغ، يعو   ·
  إشارة التفريغ تكون في منطقة قريبة من نقطة االتصال الجامدة (منطقة الشحن).  ·
ال يغادر الشاحن المنطقة قبل التأكد من وجود إشارة التفريغ أو انتهاء الوقت المحدد فيعود   ·

  الشاحن ليلتقط الرسالة ويخرج من المنطقة.
ال فشل عملية الشحن األولى، يكون هنالك مكان وزمان من المعلوم مسبقًا أنه في ح  ·

  بديالن.
عند انتهاء العملية يكتب كل شخص تقرير عما قام به ومالحظاته حول أمن العملية ككل   ·

  واألخطاء التي ارتكبت، واالقتراحات لتطوير العمل األمني.
  

  :نقطة اتصال حية
  لبعضهما البعض.نقل رسالة بين شخصين عن طريق وسيط دون معرفتهما   
  

  :شروط االتصال الحي
  المكان مناسب للطرفين.  ·
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  المكان له ساتر مناسب: أصحاب محال تجارية، عامل في مطعم، موظف في شركة وغيره.  ·
  يكون مع الوسيط إشارة لفظية، ويعرف بأن األمر سري ولكن ال يعرف مضمون الرسالة.  ·
  الرسالة دائمًا مشفرة.  ·
  

  :ل الحيةخطة نقطة االتصا
  تحديد المكان ومعاينته.  ·
  تحديد الساتر الدائم للوسيط والمؤقت للشاحن والمفرغ.  ·
  تحديد خطة الشحن والتفريغ.  ·
  تحديد وقت وصول كل من الشاحن والمفرغ.  ·
  تحديد طرق وصول كل من الشاحن والمفرغ وعودتهما.  ·
  
  

  :اإلشارات
المحل أو واجهة المحل حيث يمكن رؤيتها  إشارة الشحن وتكون في مكان الشحن [على باب  ·

  من الطريق العام]).
  إشارة التفريغ في نفس المكان ولكن إشارة مختلفة في الشكل.  ·
  إشارة اإلنذار بالخطر، وتفيد بعدم اإلقتراب من المكان.   ·
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  كشف المراقبة والتملص منها [تضليلها] *
مراقب لكونه يحمل فكرًا جهاديًا أو يحمل معلومات يحدث التملص عندما يشعر األخ بأنه  -

 مهمة، أو لسبب آَخر، وسواء في هذا المراقبة الراجلة أو الراكبة.

ويكون التملص بشكل طبيعي وغير الفت للنظر، وال نقوم بحركات مشبوهة وال نثير عامة  -
  الناس وال ُنظهر بأننا مراقبون.

  اقبة:ونلجأ إلى األماكن التالية لتضليل المر   -
- والفنادق  -المسارح -الضيع -الجامعات -الساحات العامة - األسواق -األماكن العامة   

  الشوارع المتفرعة.
 يمكن استعمال القوة حسب الحاجة وتعليمات القيادة. -

 تأمين تملص األفراد المهمين أوًال (القادة)  مع الوثائق، ووضع الطعوم (األفراد). -

  ستفد من هذا.الهروب أسهل من المراقبة فا -
  

  :طرق كشف المراقبة الراجلة وتضليلها
رمي قطعة ورق على األرض كما لو سقطت منك وانظر من يلتقطها، أو انظر كيف   ·

  ستكون نظرات من تشك به إليها؟
  التظاهر بربط الحذاء ونرى من خلفنا.  ·
  رمي النقود ثم االنحناء اللتقاطها.  ·
  ينًا أو يسارًا.السير سريعًا ثم االنعطاف فجأة يم  ·
  السير السريع والتوقف فجأة على زاوية الطريق بطريقة غير الفتة.  ·
يمكن إذا كان اللقاء بين اثنين وضع مراقبين على الشرفات، والمرور أمامهم عدة مرات، و   .

ضروريًا يمكن أن يوَضع شخص ال يعرفه االثنان يراقبهما حتى إذا حصل طارئ أو ُأِسرا 
  ن أو القيادة.فُيَبّلغ الباقي

  وضع مراقب خلف مراقب مع وجود فاصل زمني صغير بينهما.  ·
  العودة لنقطة البداية.(السير في حلقة).  ·
  استعمال واجهة المحل الزجاجية لرؤية من يقف أو يسير خلفك ألنها تعمل كالمرآة.  ·
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  فيها.الصعود إلى الحافلة (الباص) والنزول فور تحركها لتترك المراقب لك عالقًا   ·
  أن يصل الفرد المستهدف منطقة مكشوفة قليلة المشاة فَيضطر المراقب أن يكون بعيدًا.  ·
  دخول مبنى ذات بابين.  ·
  استعمال المواصالت للخروج من المنطقة.  ·

  .   استعمال األبنية ذات البابين في جهتين مختلفتين.
خرج المراَقب إلى قطاع جديد  .   وٕان كنت في بلد مثل تركية تقسم األماكن إلى قطاعات فإنْ 

فيتولى مراِقب جديد مراقبته، ففي هذه الحالة يمكن تضليل أعداء اهللا بأن َتدخل في ُزقاق ثم 
إلى دكان ثياب وتغير كل لباسك ثم تخرج وتتابع. [حصل هذا مع أحد األخوة وهللا الحمد 

  تملص منهم].
  

  :طرق كشف المراقبة الراكبة وتضليلها
  ثم التوقف فجأًة. السير بسرعة  ·
  الدخول في طريق فرعي ثم التوقف فجأًة.  ·
  السير بسرعة واالنعطاف دون إعطاء إشارة  بذلك.  ·
  المالحظة من خالل المرايا.  ·
  التوقف والرجوع للخلف.  ·
  دوران حول مستديرة.  ·
  دوران حول مربعات مباني.  ·
  ى.) اليمين تارة والشمال تارة أخر Sاستعمال طرق ملتوية (  ·
  السير بسرعة واالنعطاف إلى جانب الطريق باستمرار.  ·
  دخول موقف سيارات والخروج منه فورًا.  ·
  ترك السيارة والعودة راجًال أو استعمال مواصالت عامة للخروج من المنطقة.  ·
  الدخول في طريق مسدود.  ·
  وضع سيارة أخرى تراقب من يراقب سيارة الطاقم.(سيارة مصاحبة).  ·
  -الطريق الممنوع - الضوء األحمر تجاوز   ·
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عند السفر من مكان آلخر، أو من مدينة إلى مدينة وعلى الطريق الرئيسة (أوتستراد) وبعد   ·
كل فترة من الزمن خالل الرحلة نأخذ الطريق المعاكس ونسير بعض الوقت لكشف وتضليل 

  أي سيارة مراِقبة ثم نتابع الرحلة في االتجاه الصحيح.
كن السير في سيارة أجرة في طريق ذهاب طويل ال يوجد مفارق تنفذ منه إلى . وعمومًا يم

طريق اإلياب المعاكس، ثم ُتوِقف سيارة األجرة في منتصف الطريق الطويلة وتقطع الشارع 
وتأخذ سيارة أجرة أخرى باالتجاه المعاكس فبهذا ال يمكن للسيارة المراِقبة أن تقفز إلى 

كان معها عدد من العناصر فيمكن أن َيْركب وراءك بسيارة أجرة الطريق المعاكسة إال إْن 
  ويلحقك، وهذا التصرف األخير منهم بحسب أهمية الشخص المالَحق.

.   إذا كان المراِقب مع األخ في "مترو"  فيمكن أن يقف األخ قريب الباب حتى إذا ما بدأ 
خرج بعدها النغالق الباب الباب باالنغالق يخرج بسرعة منه فال يستطيع المراِقب أن ي

[حصل هذا مع أحد األخوة، حتى إنه مرة صعد إلى "المترو" قريب انغالق الباب فراح 
  المراقبان وتعلقا بالـ "مترو" من الخارج، في منظر مضحك حين التصور].

  
  :تذكير بأمور مهمة تتعلق بالمراقبة* 
ربما يراَقب األخ لفترة طويلة دون ف ، ولهم كوادر قوية،س طويل مثل النملةفَ نَ المخابرات لهم  -

أن ُيؤَسر، وخاصة في االتصاالت الحديثة، فربما بقيت المخابرات تجمع المعلومات على 
مدار سنة، فال تنخدع بالظاهر الساكن؛ فالعاصفة بعد السكون، والمراقبة مثل مرض 

شهور، وبالمقابل  ٣السرطان فجأة ُيصيب، فال تتهاون. [راَقَبت المخابرات أهل أحد اإلخوة 
يمانية م اليأس بسرعة، فأين التربية اإلويصيبهين متعجلين، المجاهدكثيرًا من اإلخوة ترى 

  .(إن تكونوا تألمون فإنهم َيْأَلمون كما تَْأَلمون)] أيها المجاهدون؟
تقوم المخابرات الصهيونية بعدم استخدام قاعدة ثابتة للمراقبة؛ فقد تستخدم طاقمًا كامًال  -

راِقبين حيث يتسلم كل عنصر من الطاَقم الشخص المقاوِم، ويتبادلون مراقبته بشكل للم
متسلسل، وربما على شكل مناوبات، فأحدهم يستخدم سيارة، وآخر دراجة هوائية، وثالث 

 راجًال ..الخ؛ إذًا لم تعد المراقبة تتم عبر شخص واحد.
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مخابرات وَخِشي أن تستدعيه كالب إذا صار على أحد اإلخوة إشارات استفهام عند أجهزة ال -
المباحث فلم يطلبوه بقَدر اهللا فال يعني هذا أن يتهاون؛ ألننا ال ندري ماذا يعمل العدو من 

 وراء "الكواليس".

وأنكى من هذا الذي يرى قرائَن كاليقين أنه مراَقب، أو أن هاتفه أو أهَله مراقبون ثم يأتي  -
ت لكل حادثة لكي يبقى األخ على حياته العادية الشيطان ويفلسف األمور ويعطي التعليال

 دون استنفار أو نفير.

وعند رجال المخابرات الصهيونية قاعدة خالصتها: "ال بد للمطاَرد أن يلتقي بزوجته أو أحد  -
أفراد عائلته"؛ لذلك تعمل على مراقبة أهله مراقبة مكثفة، وخاصة وسائل االتصال التي 

اية إلى المطاَرد وتصفيته، كما حدث مع القائد يحيى عياش بحوزتهم، ثم الوصول في النه
عند تفجير هاتفه النقال أثناء االتصال بوالديه، وكانت مقدمة ذلك التقاؤه بزوجته، وكذلك 

 اغتيال القائد صالح شحادة أثناء التقائه بزوجته وأبنائه.

يد كالساعة، فال بد مثال آخر: تستعمل المخابرات التركية مناظير، "كاميرات" توضع في ال -
لألخ المجاهد أن يكون على دراية من طاقة أعدائه، والمخابرات التركية َتْقسم المدن إلى 
قطاعات؛ فإن انتقل المراَقب إلى قطاع آَخر فتتحول مهمة المراقبة إلى كلب آخر من 

 المخابرات كما أسلفنا.

  ى األفراد أكثر.المراقبة تتناول المنشآت واألفراد، والتركيز يكون عادة عل -
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  *أمنيات عامة لوسائل االتصال جميعًا [الهواتف بأنواعها، اإلنترنت]
: "َكَشَفت صحيفة -مع تصرف يسير–َوَرد في موقع مفكرة اإلسالم اإلخباري ما يلي  -

"األوبزيرفر" البريطانية عن وجود خطة أوروبية سرية الختراق أجهزة الحاسب واالطالع على 
ائل البريد اإللكتروني، وتقول الصحيفة: إن الخطط التي أعدها جهاز "اإليروبول" (ذراع رس

المخابرات وشرطة االتحاد األوربي) تقترح بأّن شركات اإلنترنت والهاتف يحتفظان بماليين 
من قطع البيانات، من بينها تفاصيل الزيارات إلى غرف دردشة اإلنترنت، واالتصاالت التي 

رسائل المحمول والهواتف الجوالة. وتقول الصحيفة: في تحّرٍك ُأِدْين من قبل أجريت على 
المدافعين عن السرية كشفت وثيقة توصلت إليها األوبزيرفر بأن االتحاد األوربي يضع اآلن 
رمزًا مشتركًا على المعلومات التي سيتم االحتفاظ بها؛ والتي ستكون قابلة للتطبيق في كل 

  الدول األعضاء. 
قالت مصادر الشرطة واألمن: إن الصالحيات الجديدة التي تسمح بدخول البيانات الشخصية و 

سَتْدُخل حّيز التنفيذ في بريطانيا في نهاية السنة. ويقول الّدكتور "إيان براون"، الخبير 
القيادي حول سرية البيانات: "يبدو أن بريطانيا هي التي سلطت الضغط على الدول 

% من حاالت  ٩٩تطبيق تشريع مثل هذا النوع؛ ويضيف بروان في األعضاء األخرى ل
التجسس ستستعمل بشكل صحيح، لكن ماذا عن الواحد بالمائة؟ ليس هناك بما فيه الكفاية 
بحث ماذا سيجري؟ وتقول الصحيفة: إنه سُيْطَلب من الشركات التي تدير المواقع على 

األفراد، مع تسجيل كل عناوين مواقع اإلنترنت االحتفاظ بكلمات السر التي يستعملها 
  الـ"ويب" المزارة، ومعرفة أرقام بطاقات االئتمان والتفاصيل التي تستعمل في االشتراكات. 

وبخصوص البريد اإللكتروني؛ فسيتم معرفة من أرسل الرسالة، وٕالى أين ذهب البريد 
  اإللكتروني؟ محتوياته وتاريخ اإلرسال ...إلخ.

حمولة فتقول الصحيفة: سيتم مراقبة استعمال الهواتف، وأسالك وبخصوص الهواتف الم
المواصالت والهواتف النقالة، وسيتم االحتفاظ باألرقام المتصل عليها، وببعض التفاصيل 



  ٧٢

الشخصية مثل العنوان، وتفاصيل المصرف، وتاريخ ميالد المشتِرك الذي دفع ثمن النداء".  
  اهـ نقل الَخَبر.

  
 بالمجاهد الصادق أن يعمل باالتجاه المضاد ألعداء اهللا ولسان حاله: (موتوا  * وبعد هذا فَحِري

بغيظكم)، (فسُيْنِفقونها ثم تكون عليهم حسرًة ثم ُيْغَلبون، والذين كفروا إلى جهنم ُيْحَشرون)، 
  وْلنبدأ بسرد طائفة من األمنيات العامة لوسائل االتصاالت جميعًا:

على االتصاالت اآلتية من مناطق مشبوهة عالميًا، يجب تجنب االتصال أو اإلجابة  -١
واألمثلة كثيرة كيف أخذت المخابرات أصحاب االتصاالت الهاتفية اآلتية من باكستان [أخ 
اتصل فأخذت المخابرات أهله للتحقيق]، ومثله الرسائل اإللكترونية إذا كانت يتم إرسالها من 

 .-يح للفكرةوسيأتي زيادة توض–في منطقة مشبوهة  مكان ثابت

استعمال كلمات ُمَشفرة متفق عليها، فالشيفرة بين األفراد مهمة للغاية سواء للتحذير أو  -٢
للتمويه على العدو [مثًال: بدل الجهاد: فيتامين ج، وبدل الشيشان: الوحوش، وبدل 
أفغانستان: الصين وهكذا]، وهناك أمثلة ال ُتحصى ُتثبت بيقين أن التصريح بمعلومات مهمة 
ضر أضرارًا كبيرة للغاية؛ سواء األسماء، أو مواعيد اللقاء، أو أماكن اللقاء، أو أرقام 
َتت فيها المخابرات على هواتف  الهواتف، أو العناوين البريدية...إلخ. [هناك وقائع َتَنص
أشخاص تريدهم فعرفت بريداتهم؛ ألنهم كانوا يتهاونون فيذكرون العنوان كامال على الهاتف، 

 بت البريدات، ثم استدرجت، ثم َأَسرت].فراق

وأما شفرة التحذير فخالصتها أن توجد كلمة متفق عليها بين الطرفين المتصلين هاتفيًا؛ فإن  -
قالها األول في بداية اتصاله فُيجيبه الثاني بجواب متفق عليه مثًال: كيف حالكم؟ الجواب: 

ن الجواب له صلة بالسؤال ولكنه واألحسن أن يكو –كمبيوتر!!! أي ال عالقة له بالسؤال 
  . -محروف غير مطروق لئال يثير االنتباه إذا ما سمعه أحد، مثًال: فوق الريح

وٕان كان األخ المتَصل به مأسورًا وكان يجيب تحت الضغط مثًال فيكون الجواب عاديًا:  -
يق أن "الحمد هللا بخير"، فعندها يفهم المتِصل أن المتَصل به مأسور، وليحذر األخ الطل

يتفوه بكلمات ُتوحي للمخابرات أنه عرف شيئًا عن أسر أخيه كأْن يقول: "إنا هللا، حسبنا اهللا، 
 حسبنا اهللا...إلخ"، وٕانما ِلُيِجب إجابة معقولة أو َيدعي أنه مشغول وسيتصل الحقًا.
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ر كلمة بشكل د  -٣ وري؛ وعلى نفس الشاكلة في المراسالت اإللكترونية يتم االتفاق أن ُتَكر
فإن لم توجد هذه الكلمة فهذا عالمة على أن األخ مأسور أو في حالة خطرة، ويمكن أن 
تكون الكلمة في عنوان الرسالة، واألكمل أن تكون الشفرة المشتركة خفية كزيادة حرف متعمد 

 في الكلمة الخامسة من كل رسالة مثًال، أو نقطة بعد الكلمة السادسة، وهكذا.

دخول إلى "الماسنجر"، مثًال: يكتب األول رقمًا فيكتب الثاني رقمًا متفقًا ومثل هذا عند ال -٤
عليه، أو عبارًة أو أحرفًا وهكذا، حتى إذا ما كان الطرف اآلخر مأسورًا أو أن المخابرات 

 تكتب عنه فلن يكتب الشفرة المتفق عليها.

ى الكتابة أو راسلوا هم عنه، وواضح أن هذه الشفرة تفيد إذا ما ُأِسر أحد الطرفين ثم أجبر عل -
أما إذا تمكنت المخابرات من مراقبة المتراسَلين لفترة من الزمن فإنها ستعرف من التكرار ما 
هي كلمة السر أو ما هي الشفرة بين الطرفين، إذًا فهذه الطريقة لن تفيد، وسنأتي إلى حلول 

ريدات أو الشفرات بشكل وقائية أخرى عند الحديث عن اإلنترنت منفصًال مثل تغيير الب
 دوري. 

ينبغي االتفاق على شفرٍة ما لتداول األرقام أو األماكن، فمثًال لمعرفة مكان اللقاء يتم  -٥
ترميز األماكن برموز متفق عليها: مثًال كلمة النادي كرمز لحديقة معروفة بين الطرفين في 

 تلك البلد.

على شيفرة لتداول األسماء، وكمثال  وفي المراسالت اإللكترونية يتم كذلك االتفاق مسبقاً  -
فإن كان اسم مكان  أخذ الحرف األول بالتناوب من كل كلمة مكتوبة؛لشفرة بين طرفين: 

 - سعيد - إحسان -نور -نسرين -ياسمين -بنان -حسن -اللقاء "لبنان" فتكون الشيفرة: [لولو
  "لبنان"].نعمان]. خذ الحرف األول من الكلمات بالتناوب سيكون الناتج كلمة: 

وتكون األسماء منوعة فإن أسرته المخابرات وُسئل عن هذه األاسماء فيمكن أن يدعي أنه  -
 كان يجمعها النتقاء األجمل من بينها البتنه أو ابن أخيه...إلخ.

ومثًال يمكن االتفاق على جملة ال تكرار لألحرف فيها مثل (ُكِسرت مفاصله)، وكل  -٦
؛ فإذا أردَت أن تعطيه الرقم التالي على الهاتف ١٠إلى  ١حرف يقابل رقمًا بالتسلسل من 

 ر).-ف-) فتقول له: من اليمين (ص٣٦٨أو في الرسالة (
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أو: يسلم عليك [صالح، وفراس، ورامي]، ويكون االتفاق من قبل أن يأخذ الطرف اآلَخر  -
الحرف األول من كل كلمة ثم يضع بدل كل حرف الرقم المقابل للحرف بحسب الجملة 

 المتفق عليها: (كسرت مفاصله)].

مثال آَخر: تتفقان أن ُترسل له االسم المراد على شكل كلمات، وتتفقان مسبقًا أن  -٧
الحرف المراد هو التالي تسلسليًا ألول حرف، فإذا أردَت أن يسافر إلى "دبي" فتقول: سافر 

، وبعد الـ و بتأتي الـ ، وبعد الـ أ دوليد. [الحظ: بعد الـ خ تأتي الـ  –أحمد  –لترى: خالد 
 ، وبجمع هذه الحروف مع بعضها تنتج كلمة: "دبي"]. يتأتي الـ 

ويمكن أن تكون بينكما كلمة مشتركة من قبل: مثًال اسم: عمران، فإذا أردَت أن يتصل  -٨
إلى "عمان"، تقول: "اتصل إلى األول والثاني والرابع واألخير من الكلمة المشتركة"، وٕاذا 

حروف من األول  ٣إلى القدس تقول: اتصل بعد "ال" التعريف إلى: بعد أردت أن يتصل 
من الكلمة المشتركة، ثم قبل حرفين من الحرف الثالث، ثم بعد حرفين من الثالث. [شاقة 

 لكنها مضمونة إن شاء اهللا].

، فإذا أردَت إعطاءه رقمًا ما فتقوم ١٩٧٠أو تتفقان على رقم ثابت بينكما مثًال:  -٩
بعضهما ثم ترسل الناتج لصاحبك وتقول له: أضف هذا الرقم إلى الرقم المتفق  بطرحهما من

 عليه.

ويمكن أن ترسل نصفه من بريدك إلى بريده، ثم ترسل نصفه من بريد آخر لك إلى بريد  -١٠
 آخر له، ومن مقهى إنترنت غير عن األول. [سياتي مزيد توضيح لهذه الفكرة]

فمثًال  ١٠أّن أّي رقم تعطيه إياه عليه أن يكمله إلى ، فتتفقان ١٠أو بالتكميل إلى الرقم  -١١
أرقام  فقط  ٥، أو تتفقان أن ُيكمل أول ١٤٣٥٢، فالرقم الحقيقي هو: ٩٦٧٥٨إن أعطيته: 

 ...وهكذا.١٠إلى 

ومثل هذا في تحديد زمان اللقاء يتم االتفاق مثًال أّن أي موعد ُيذّكر فالموعد الحقيقي  -١٢
/ رمضان، فسُيخبر أحدهما اآلخر أن ٢٤كان الموعد الحقيقي في /أيام مثًال؛ فإن  ٣قبله بـ 

/ رمضان، والطرف اآلخر يكون َعرف تلقائيًا الزمان بحسب الشيفرة المتفق ٢٧الموعد في /
 عليها.

يمكن االتفاق على شفرة ليدخل صاحبك إلى بريده؛ فالبريد آَمن حتى اآلن من االتصال  -١٣
اله على أساس أنك واحد من رفاقه المعروفين وتسأله عن الهاتفي؛ فمثًال تتصل ببيته أو جوّ 
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...فيفهم هو ويدخل للبريد، -بحسب وضعه–دفتر الفيزياء أو عن صحته، أو عن وظيفته 
 رنات مثًال. ٣أو باالتصال بهاتفه من الشارع: 

 وينبغي تغيير الرموز أو الشيفرات دوريًاً◌. -١٤

م التهاون في المحافظة عليها؛ ألن ويجب التأكيد على وجود الشفرة بين اإلخوة وعد -١٥
[كاد أحد اإلخوة أن يكشف الضربة ال تتكرر والخطأ هو األول واألخير كما يقولون. 

مجموعة مهمة للمخابرات لعدم انتباهه إلى غياب الكلمة المشتركة * وتم استدراج أحد 
 ن وأرسلت إلى اإلخوة بعد أن َأسَرت المخابرات زميله وراسلته عنه ثم وعدته في مكان معي

 المخابرات األمريكية لتقبض عليه].

المراسلة اإللكترونية ال يجوز أن تكون من البيت أو من مكان ثابت، وٕانما من عدة  -١٦
أماكن عمومية، وكذلك االتصال الهاتفي بأنواعه ال يجوز أن يكون من جوال إلى جوال إال 

لشارع "الهاتف العمومي" على في حاالت خاصة سنأتي إلى ذكرها في مكانها، وٕانما من ا
الجوال أو إلى الهاتف الثابت؛ وذلك لتقليل احتماالت كشف الشبكة عن طريق مراقبة هاتف 
كل واحد من المتصلين؛ بينما إذا كان الطرفان يتكلمان من رقمين ثابتين عند شركة الهاتف 

تصال من بأسماء أشخاص معينين فإذا انكشف واحد فسينكشف اآلخر، أما إذا كان اال
 الشارع وكانت األسماء وهمية والمعلومات مشفرة فلن يتضرر إال هاتف واحد.

في االتصاالت الحديثة ربما َبِقَيت المخابرات تجمع المعلومات على مدار سنة، فال  -١٧
تنخدع بالظاهر الساكن؛ فالسكون قبل العاصفة، واعمل على تضليل العدو، وتقطيع الخيوط 

وعة كلها بآن واحد، وكذا الهواتف، وتغيير شكلك وما شابه من نبرة بتبديل البريدات للمجم
 الصوت أو الكلمات المتكررة التي يمكن أن ُيعرف بها الشخص من كثرة تكراره لها.

ومرت معنا فكرة جيدة في "أمن الوثائق" نعيدها هنا: يمكن كتابة ما يلزمك من أرقام  -١٨
أحد بريداتك بعد أن تضع له كلمة  )، ثم تحفظه فيWORDوعناوين على ملف كتابي (

سر طويلة [واألحسن أن تكون على التناوب بحرف صغير وكبير مع أرقام]، وينبغي وضع 
بريد خاص للمحفوظات الخطيرة أو عدة بريدات بنفس العنوان على أكثر من شركة خشية 

ريد حصول عطل في إحدى الشركات، وهذا البريد الخاص ال ترسل منه وال إليه من أي ب
آخر للعمل؛ بمعنى أنه خاص لالحتفاظ بمثل هذه األشياء، أو اسحب األوراق المهمة على 
(سكنر) واحفظها في البريد أو الموقع الخاص، وعلى أقل تقدير ضعها في مكان واحد غير 
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مكشوف في البيت حتى إذا طرأ طارئ تأخذها أو ُتحرقها أو ترسل من يفعل ذلك وال تكون 
 ي حالة تشتت.في تلك اللحظة ف

 وسنتحدث عن الهاتف الثابت، ثم الالسلكي، ثم الجوال. •

  

  :الهاتف  -أ
تعاَمْل مع الهاتف على أنه مراَقب أو أنه يمكن أن يكون مراقبًا. [اتَصل أخ من أفغانستان  -

بأهله فتم رصد المكالمة وتسجيلها ولما رجع َأْمَسكوا به، وهذا الحادث قبل التشديد العالمي 
يسمونه باإلرهاب * والحوادث كثيرة كيف تم إمساك كثير من المتصلين هاتفيًا على ما 

بالمطلوبين عند المخابرات، وهؤالء المتصلون ممن ال عالقة لهم بشيء جهادي البتة، وٕانما 
اتصل واحدهم بصاحبهم الذي تطلبه المخابرات، وهو ال يدري أن المخابرات تطلبه، وبعد 

/ يومًا، ونال من صنوف ٧٠استدعاؤهم، ومنهم من ُسِجن حوالي /االتصال بفترة وجيزة تم 
العذاب ما اهللا به عليم، وهو في ُعْرف مجتمعه من غير المتدينين * ومآَخر تم استدعاؤه 
والسبب أنه اتصل هاتفيًا بصاحٍب له بعد أن رجع من سفٍر من دولة خليجية، وكان َقَدُر اهللا 

مخابرات في ذاك البلد الطاغوتي]. [واعلم أن ما أّن صاحبه ذاك مطلوب من أجهزة ال
  أصابك لم يكن ِلُيْخِطَئك].

ال ُتطل، وال ُتكثر الكالم فيما ال نفع فيه، وٕان كانت طريقة مراقبة المخابرات عشوائية؛  -
بمعنى أن المسؤول عن مراقبة المكالمات للشعب يستمع بشكل عشوائي؛ فإذا سمع كلمة 

ع التجسس، وٕان كان الكالم عاديًا فُيكمل تجسسه على مكالمات أخرى غريبة فإنه عندها ُيتاب
ويدع هذه المكالمة، واإلطالة في المكالمات الخارجية مدعاة لتجسس كالب المخابرات خشية 

 منهم في وجود شيء في هذه المكالمة الطويلة.

ها مسبقًا أو بوسيلة الهاتف ُيْستعمل لتحديد المواعيد، أما األماكن فينبغي أن يكون متفقًا علي -
غير هذا الهاتف كهاتف آخر أو بالبريد اإللكتروني خشية أن يكون الهاتف مراَقَبًا، وبهذا 
تصير المعلومة مجزأة؛ فإن كان الهاتف مراَقبًا فلن يستفيد المراِقب، ومثل هذا لو كان البريد 

ع المخابرات إلى نصب مراَقبًا، أما لو تم تحديد كل شيء فإن كان الهاتف مراقبًا فستسر 
  كمين.



  ٧٧

واألسلم كما ال يخفى أن تكون المعلومات مشفرة، وقد ذكرنا آنفًا أمثلة بما يكفي إن شاء   -
  اهللا.

االتصال دائمًا من الشارع إلى الجهة األخرى؛ لتقليل احتماالت كشف الشبكة عن طريق  -
لمان من رقمين ثابتين عند مراقبة هاتف كل واحد من المتصلين؛ بينما إذا كان الطرفان يتك

شركة الهاتف بأسماء أشخاص معينين فإذا انكشف واحد فسينكشف اآلخر، أما إذا كان 
  االتصال من الشارع وكانت األسماء وهمية والمعلومات مشفرة فلن يتضرر إال هاتف واحد.

واحذر إن كنت في بلد مشبوه أن تتصل من هذا البلد إلى هاتف أحد األشخاص الثابت  -
 تضر أصحابه.ف

 وٕان كنت في فندق فال تتصل من غرفة على غرفة؛ لئال تضر اصحابها ولو في المستقَبل. -

 يمكن مراقبة التجسس على الخط، بالتعاون مع مسؤولي الهاتف مقابل مبالغ مالية. -

 تسجيل األرقام ينبغي أن يكون بوثائق شخصية مزورة إن أمكن. -

اتف، وهذا يفيد إذا كان الخط مراَقبًا أو يفيد حتى ال عدم استعمال األسماء الحقيقية على اله -
إخوة  -أبوان–َيْعرف أهل المتَصل به اسم المتِصل الحقيقي، فالمخابرات عادة تسأل األهل [

عن أسماء األشخاص الذين كانوا يتصلون بالمالَحق  -أبناء..إلخ] -زوجة - أقارب -وأخوات
 أو المأسور.

كان موجودًا في مكان االجتماع؛ ألنه يمكن أن تأتي مكالمة َفْصل الهاتف ذي األزرار إذا  -
من المخابرات فبمجرد رفع سماعة الهاتف يعمل الجهاز كمسجل يسجل ما يجري في 

 الجلسة إذا أرادت ذلك المخابرات.

هناك بطاقات ُتْسَتعمل في الهواتف العامة في الشوارع، فإذا تم االتصال عن طريق هذه  -
هما مراَقب والثاني عادي فإن المخابرات يمكنها عن طريق الشركة أن البطاقة برقمين أحد

تعرف رقم البطاقة التي تم االتصال بها، ومن ثم معرفة كل المكالمات التي تمت عن طريق 
هذه البطاقة، وهذه نقطة مهمة للغاية ألن كثيرًا من اإلخوة يظن أن االتصال بها كفيل 

شف كثيرًا من الخيوط؛ لذا فاألحسن استعمال القطع النقدية، بتقطيع الخيوط، والواقع أنها تك
 أو على األقل تخصيص بطاقة معينة لالتصاالت العادية وُأخرى للمشبوهة.

  ستأتي نقاط عند الحديث عن "أمن الجوال" تتعلق بالهاتف الثابت. -
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  :جهاز الالسلكي  -ب
  دقائق). ٣عدم اإلطالة (أقصى وقت   ·
ئيًا، واألحسن جعل موجة االستقبال غير اإلرسال تلقائيًا، فإن تمت مراقبة تغيير الموجة تلقا  ·

المكالمة فستكون المعلومات مبتورة؛ ألن السؤال يأتي على موجة، واالستقبال على موجة 
مختلفة بأن يتفق الطرفان أن يكون االستقبال على تواتر موجة يختلف عن تواتر اإلرسال 

 -و على إحدى الموجات فسيكون الكالم ناقصًا(كيف حالكفإن َعَثرت أجهزة تنصت العد
أين اللقاء....إلخ)، فال يستفيد العدو بَقْدر استفادته مما لو كان اإلرسال واالستقبال على 

  نفس الموجة؛ ألنه عندها سيسمع السؤال مع جوابه.
  يعًا".االتفاق على رموز كالمية كما أسلْفنا في "أمنيات عامة لوسائل االتصاالت جم  ·
  تغيير الرموز بشكل دوري.  ·
  عدم الحشو واإلكثار من الكالم.  ·
  …).اإلرسال يكون من أماكن يكثر فيها استعمال الجهاز. (المطارات، الثكنات   ·
  التحرك بالسيارة عند استعمال الجهاز [كثيرون اسُتهدفوا وُقتلوا بسببه].  ·
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  : الهاتف الجوال (الموبايل) -ج
لمعلومات األمنيــّـة  حول استخدام "الهواتف النقالة" مهمة للغاية لكثرة األضرار التي لحقت ا -

فقد فقدت األمة من أقوى شبابها األبطال من خالل الجوال؛ ففقدت القائد "يحيى باإلخوة؛ 
غرامات موضوعة في البطارية، كما ُقتل القائد "جوهر  ٧عّياش" حيث انفجرت شحنة بوزن 

الشيشاني من خالل ترصد المكالمة، وُألقي القبض على كثير من اإلخوة لعدم  دودايف"
 التزامهم بهذه األمنيات،.

واإلخوة المجاهدون في الساحات اآلن ال يستخدمون الجوال وخاصة األمراء إال في حاالت  -
 استثنائية مدروسة، ويكون تبادل المعلومات من خالل البريد اإلنساني الموثوق به، أو من

  خالل رسائل مشفرة، أو بالبريد اإللكتروني بعد أخذ األمنيات المتعلقة به وسنأتي إليها.
هاتفية غير  -أو مكالمات–وللعبرة ُنَذكر أن اعتقال "أبي زبيدة" لم يكن إال بسبب مكالمة  -

مدروسة من أحد اإلخوة الذين كانوا يترددون على "أبي زبيدة"، فتمت مراقبة صاحب هذا 
 ال بعد أن حددوا مكانه، حتى إذا ما َأْحصوا األماكن التي َيْرتادها تم االنقضاض ليًال الَجو

 على كل تلك البيوت بوقت واحد.

ومن قبل هذا نشرت الصحف عن إحدى العمليات التي تم إحباطها من المخابرات األردنية  -
أصدر "أبو  تشرين الثاني/نوفمبر، عندما ٣٠كان األردنيون يتنصتون في في األردن: [

زبيدة" األمر ببدء تنفيذ الخطة، التي أسماها "يوم األلفية". صّرح العقيد "عبيدات"، رئيس 
 النيابة العامة األردنية، في هذا الصدد بقوله: "أدركنا أنه لم َيُعْد في وسعنا االنتظار"].

 ما يلي: -والُعْهدة عليها-ونشرت "الشرق األوسط"  -

  عدل" ينتقد التسيب األمني لعناصر التنظيم. "سيف ال» القاعدة«"قيادي  
  لندن: محمد الشافعي

الموجـود اسـمه علـى الئحـة » القاعـدة«تحدث سـيف العـدل المصـري، المسـؤول العسـكري لتنظـيم 
األميركيـــة ألخطـــر المطلـــوبين عـــن ذكرياتـــه عـــن القصـــف األميركـــي علـــى أفغانســـتان،  ٢٢الــــ

فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة باألمن » لقاعدةا«وانتقد سيف العدل التسيب األمني لعناصر 
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عنــد اســتخدام هــاتف "الســاتاليت" المتصــل باألقمــار الصــناعية، األمــر الــذي قــال: إنــه ســاعد 
بســـهولة فـــي قنـــدهار خـــالل شـــهري أكتـــوبر » األفغـــان العـــرب«األميـــركيين فـــي تحديـــد مواقـــع 

العـــدل كـــان طليقـــًا لمـــا . [مالحظـــة: ســـيف ٢٠٠١(تشـــرين االول)، ونـــوفمبر (تشـــرين الثـــاني)
  ادعت األخبار أنه ُقبض عليه، ولكن الفكرة المنشورة عن الجواالت صحيحة].

الهواتف الجوالة الوسيلة الصهيونية األساسية لمتابعة ضحايا عمليات وتحت عنوان: " -
  م، وننقله مع تصرف يسير:٠٩/٠٩/٢٠٠٣االغتيال واالختطاف". تم إعداد تقرير خاص:

حتالل اليهودية في مسعاهم لتقليص قدرة جيش االحتالل على استهدافهم في "تمكنت قوات اال
  عمليات االغتيال. 

واتخذ عناصر حركات المقاومة الفلسطينية عدة إجراءات وقائية؛ وأكثر هذه اإلجراءات بروزًا 
هو تقليص استخدامهم للهواتف الجوالة بعد أن ثبت الدور الكبير الذي يلعبه استخدام هذه 

  اتف في عمليات االغتيال واالختطاف التي تقوم بها قوات االحتالل.الهو 
وُتَوظف المخابرات الصهيونية التفوق في مجال التقنيات المتقدمة بشكل واسع في عمليات 

المضادة للدروع الحارقة، وطائرات » بلوفير«االغتيال، ليس فقط في استخدام صواريخ 
ل أحدث أجهزة التنصت اإللكترونية وأكثرها تطورًا الهجومية التي تطلقها، ب» األباتشي«

  لرصد تحركات المطلوبين واالستماع للمكالمات التليفونية التي ُيْجُرونها.
وَتَوّصل األسرى في السجون الصهيونية إلى استنتاٍج مهم مفاده أن قوات االحتالل تستطيع 

ت على مكالماته، إعداد بصمة صوت لكل من نشطاء الحركات الفلسطينية عبر التنص
بحيث يتم االستماع للمكالمة، وبعد ذلك يتم تحديد هوية صاحب الصوت" انتهى نقل 

  التقرير.
"، ملفات داعمة لمادة الموقعوللتذكير فهناك ملف عن "حرب االغتياالت" في قسم " -

ال وباالطالع على أساليبها يمكن معرفة اإلجراءات األمنية التي يجب اتخاذها لتجنب االغتي
  من أعداء اهللا.

  

  : خصائص االتصال بالهاتف النقال (الجوال)
 القدرة على تبادل الرسائل الكتابية. -
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المتصل العادي ال يعرف موقع صاحب الهاتف الجوال وال مدينته بخالف المخابرات في  -
 حال المراقبة.

ال حرية التنقل مع ضمان استمرار االتصال بالطرف اآلخر. [السبب في هذا أن االتص -
بالهاتف الجوال َيعتمد على أبراج الهاتف الجوال الموزعة جغرافيًا في أنحاء من األرض 
قريبة من استخدامات الناس، وهي عادًة إما أن تكون على شكل أبراج مرتفعة معروفة 

وهذه َتْخفى على - الشكل، أو تكون على شكل هوائيات ملصقة على أسطح المنازل الكبيرة 
)، وتعني تسليم Hand Overذلك فإن هذه األبراج تقوم بعملية (وب -كثير من الناس

المشترك من البرج الحالي إلى البرج الذي يليه دون شعور من المشترك بهذا االنتقال حتى 
لو كان االنتقال على مستوى الَمْقَسمات الداخلية أو الشبكات المحلية أو حتى الشبكات 

اناتك وٕاعطاء المعلومات كما هو مبين في البند الخارجية، ومع كل انتقال يتم تجديد بي
  التالي].  

  
  :  توصيات أمنية تتعلق بالجوال [ماذا َيستقبل َمْقَسم االتصاالت من جوالك؟]* 

مع بدء تشغيل جهازك الجوال يقوم جهازك باستشعار أقرب موقع لخدمة الهاتف الجوال ثم 
  مع توصيات أمنية وقائية.  يعطيه معلومات مهمة عن المستخدم سنأتي إلى ذكرها

  
ُيعطي الَمْقَسم معلومات كاملة عن المشتِرك (بيانات كاملة) َوْفقًا لـ"كرت" تسجيل الهاتف  -١

كل لدى الشركة، إضافًة إلى بيانات عن نوعية الجهاز المستخدم، ورقم وموديل الجهاز [
، وتاريخ ة]جهاز جوال له رقمه الخاص من اال اي ام اي ككل إنسان له بصمته الخاص

  التصنيع .... الخ.
وهذا يعني أنه لو تم استخدام أكثر من شريحة على نفس الجهاز، فإنه بإمكان األجهزة  -

األمنية أن تربط بين المعلومات المتعلقة بالشرائح المستخدمة على نفس الهاتف وذلك بسبب 
 معرفتهم لمواصفات الجهاز المستخَدم.

ُتستخدم الشريحة المخصصة للمهمات الخاصة على نفس ولذلك فإّن من الخطأ الكبير أن   -
الجهاز الذي ُتجرى به االتصاالت المعتادة، إذ بإمكان األجهزة األمنية الربط بين 
الشريحتين، ثم التعرف على صاحبها. [َحَدث أْن َرَصَدت مخابرات دولة كافرة أحد اإلخوة 
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فترة شهر أو شهرين ولم يبعه حيث عرفت رقمًا له استخدمه على جهاز ثم ترك الجهاز ل
  ألنه أعجبه، ثم عاد بعد فترة واستخدم رقمًا جديدًا ولكن على نفس الجهاز].

ل عندهم بل ويجب كذلك  - عدم شراء الجوال باسمك الحقيقي من المحل إن كان االسم ُيسج
 باسم وهمي. 

ورة" شخصيًا قد واالعتماد على البطاقة مسبقة الدفع يقلل احتمال الضرر؛ ألن دفع "الفات -
ُيَعرض الشخص لترصد المخابرات، بخالف ما إذا كانت البطاقة مسبقة الدفع يمكن شراؤها 
من أي مكان، وَيْجدر التنبيه إلى أن البطاقة مسبقة الدفع ال تمنع معرفة الرقم المتَصل به 

ل بها ولو في المستقبل، فيمكن لألجهزة المخابراتية أن تحصل على األرقام التي تم االتصا
 كان الفرد يعتمد على بطاقات مسبقة الدقع. 

إذا تم استخدام شريحة على جهاز باتصاالت إلى أماكن أو هواتف غير مشبوهة ثم ُوضعت  -
الشريحة على جهاز آَخر وتم االتصال إلى رقم مشبوه مثًال فالجهاز الذي تم استخدام 

الذي كانت الشريحة عليه وكانت الشريحة عليه بال ريب "انحرق"، ولكن الجهاز السابق 
االتصاالت تتم إلى أماكن أو أرقام غبير مشبوهة هل "انحرق"، بمعنى هل يمكن ألجهزة 

  المخابرات معرفته أم ال؟ هذا يحتاج مختصين أن يفيدونا بهذا عن يقين.
يمكن للَمْقسم أن يعطي معلومات عن الموقع القريب منك، وأن يحدد المنطقة التي أنت  -٢

من (البرج) ُمَقدم الخدمة، ولكن اليستطيع أن يحدد موقعك بدقة إال إذا تم استعمال فيها 
أجهزة أخرى من مراقبين قريبين من الموقع، بخالف الجوال الذي يعتمد على األقمار 
الصناعية في االتصال فإنه يتعامل مع خطوط الطول والعرض، وهو يحدد إحداثية المتِصل 

لسانتمترات، ولذا َيْسُهل تحديد موقع االتصال للمتِصل بهذا النوع بدقٍة تصل إلى عشرات ا
على وجه الدقة، كما حصل مع "جوهر دودايف" فاغتيل، وكما حصل مع "المال عمر" 

 فنجاه اهللا من عدة محاوالت اغتيال بالصواريخ، وكما حصل مع كثير من اإلخوة. 

تخدمون هذا النوع من االتصال إذا ُعِرف ولذا فإنه إذا ُعِرَف رقم أحد اإلخوة من الذين َيس -
  من ِقَبل العدو فعليه أن يسارع إلى التخلص منه.

وينبغي على مستخدم شرائح األقمار الصناعية أن ال ُيْجِري اتصاالته من مكان يكون فيه   -
باستمرار، فإذا كان متصًال فإنه يبتعد عن مكان وجوده بحسب ما يكفل له البعد عن 

 الترصد.
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يخص االتصال بالشريحة التي تعتمد المواقع األرضية، فإن االتصال المستمر من وفيما  -
مكان واحد مثل البيت، أو جعل الشريحة المراَقبة على صفة التشغيل باستمرار في مكان 
واحد لفترات طويلة حتى لو متقطعة يعطي دالئل بأن صاحب الشريحة يسكن في هذا 

غيل الشريحة ذات األهمية إال في أماكن بعيدة عن مكان المكان؛ لذا كن حذرًا، فال تقم بتش
 وجودك، إضافًة إلى تغييرها كل فترة هي وجهازها.

ُيستحسن للشخص أن ُيغلق جواله وينزع البطارية قبل أن يذهب إلى الشخص الذي يريده  -
 بوقت كاف إذا كان يشعر أن جهازه مراقب. [وسيأتي الحديث عن البطارية قريبًا].

يد أن يراوغ ويهرب ممن يراقبه يمكنه أن يتوجه إلى جهة ويترك جهازه في مكانه، والذي ير  -
بًا. أو يلقيه وهو يعمل، أو يعطيه لمن يتوجه به شرقًا إذا كنت ُمَغر 

إذا أراد أحد اإلخوة االتصال من مكان مشبوه إلى أهله مثًال، فيمكن اتباع الطريقة التالية  -
كستان فيمكن أن يتصل على رقم في "تركية" يكون لتالفي الضرر: لنفرض أنه في با

مخصصًا لهذه العملية، وهذا الرقم يقوم بربط المتصل من "تركية" بأهله الموجودين في 
األردن مثًال بطريقة يعرفها اإلخوة ويستعملونها، فإن روقب خط األهل فستظهر المكالمة 

 على أنها من "تركية".

فال يظهر في الكاشف عند االتصال من بلد خارجي،  يمكن بها حجب الرقم وهناك طريقة  -
  الرقم التركي ال الباكستاني على الكاشف. ففي مثالنا يظهر

ويمكن أن يكون هناك أخ مسؤول في بلد أوربي مثًال فرنسة، فيتصل األول من باكستان   -
ويقوم األخ المسؤول باالتصال بأهل الشخص من جهاز آَخر ثم َيْقِلب السماعتين على 
بعضهما بحيث يصير مكان تكلم األولى موضوعًا على مكان سماع الثانية والعكس 

 بالعكس، فإن كان المكان هادئًا تسنى للطرفين سماع المكالمة.

  
عند إقفالك لجهازك فإن المعلومة التي تكون في الَمْقسم هي آخر معلومة َأْقَفْلَت الجهاز  -٣

 لحصول عليها عنك عن طريق شبكة الجوال.عندها، فهذه آخر معلومة يستطيع اآلخرون ا

ومعنى هذا أنك إذا أردَت التخلص من رقم هاتفك فحاول إجراء المكالمة األخيرة في مكان  -
بعيد عنك جدًا ليتم حفظ آخر بيانات المكالمة في أجهزتهم. [سيأتي بحث نقطة وجود 

  البطارية والشريحة ومدى تأثيرها على تحديد مكان حامل الجوال].
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لكل دولة جهاز تخزين خاص فقط بالمكالمات الداخلة والخارجة، وهو خزان أوميغا   -٤

مليون مكالمة باليوم، وأن يفك  ٢ألف مينة ذاكرية، يستطيع أن يخزن حوالي  ٢٥٠بسعة 
ال يتم االطالع على جميع المكالمات  رمز أكثر من مئتي ألف شيفرة في الدقيقة، ولكن

ل ال يمكن ذلك؛ ألنها ُتّعد بماليين المكالمات، ولكن يمكن تحديد الواردة على الَمْقَسَمات، ب
بعض األلفاظ المنتقاة لتقوم أجهزة الترصد بفرزها سواء كانت رسائل كتابية أو صوتية كأن 
ينتقي ألفاظ [جهاد، عملية، استشهاد،..أو أسماء مثل: أسامة بن الدن أو المال عمر]، أو 

 يكون الترصد لرقم بعينه.

  دقائق متتالية؛ ألن اإلطالة َمْدَعاة لكي يراقبوا الخط. ٣عدم التكلم أكثر من ُيْستحسن  لذا -
 وتغيير الموقع عند كل مكالمة أفضل. -

واالمتناع عن الكلمات الواضحة الممنوعة في الهاتف؛ ألن المراقبة ثم االعتقال تبدأ غالبًا  -
 من رأس خيط.

****** 

ام الجوال ألغراضهم في حال وجود البطارية فيه باستطاعة الجهة المتنصتة استخد -٥
[البطارية هي الشحنة األساسية للجوال]، وٕان كان الجهاز ُمْقَفًال بسبب وجود شحنات 
أساسية تتعامل مع الذاكرة المشحونة، وبهذه الطريقة يتم استخدام الجوال لألغراض التنصتية 

 بدورها شحنات متطاولة إلى تعريف ناهيك عن الذاكرة المشحونة ببطارية مصغرة َتُبث
  الجهاز؛ لذا ال يفقد الجوال ذاكرته، وهي تلعب دورًا أساسيًا لتخزين المعلومات المطلوبة.

واألهم عدم ترك "كارت" الجوال بداخله وٕان َنَزْعت البطارية، فيجب نزع "الكارت" أيضًا هذا  -
المخابرات السويدية "سيبو"  ما قدمته شركة الهواتف السويدية "أريكسون" بالتنسيق مع

ببرنامج عن كيفية التنصت التي يستطيع الجهاز التنصت إليها، ووضعوا برنامجًا تلفازيًا 
  خاصًا بالموضوع. [َنْشُر مثل هذا الموضوع في الدول اإلسكندنافية أمر عادي].

ماعة إذًا في حالة انتظار مكالمة يجب وضع الجوال في الداخل ووضع جهة "المايك" والس -
 إلى الداخل.

ام، فمن الصعب فتحه لوضع شيء فيه، كما ٥٢٠حاول الحصول على جوال أيريكسون آر  -
  أن بطاريته صغيرة للغاية.
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يجب التأكد من سالمة البطارية والجهاز قبل استخدامه خشية أن يحصل مع األخ ما  -
ة عرفات المجلس الفلسطيني؛ فإن اليهود قاموا بوضع أجهزة تنصت داخل أجهز حصل مع 

وزمرته، وعلى هذا تنبه وال َتْقبل أي جهاز جاءك كهدية من جهة مجهولة، وال َتْشتِر األجهزة 
تعليم من شخص مشبوه، واحذر فربما تم تبديل جهازك من حيث ال تعلم، لذا يستحسن 

ال تعرفه  عدم إعطائه ألحد ، وينبغيالجوال بعالمة معينة لمعرفته إن بدله أحد دون علمك
 يدًا.ج

 تبديل البطارية كل أسبوع أفضل، وُيْسَتْحَسن تبديل الجوال مرتين في الشهر. -

إذا كان الجهاز مقفًال والبطارية موجودة فيه فهل يمكن تحديد مكان حامل الجوال لوجود  -
البطارية أم أن مجرد إقفاله يمنع تحديد مكان حامل الجوال؟ هذه نقطة مهمة َنشر أحد 

 -على رأيه–نترنت أن مجرد اإلقفال يمنع تحديد المكان بل يمنع اإلخوة في صفحات اإل
ال داعي لفصل البطارية ونزعها كما يصنعه البعض، ويكفي أيضًا التجسس، ونصه: [

إقفاله، إذ إن المقصود من إقفاله هو منع بث اإلشارات التي تحدد جهتك وليس منع نقل 
ر حال االتصال)؛ فإذا َأْغَلْقَت الجهاز الصوت؛ ألن الصوت ال ينتقل والحالة هذه (في غي

  دون فصل البطارية فال يمكن التجسس عليك.
وحاصل المسألة: أن اإلشارة التي يبثها موقع الجوال إليك هي إشارات (بيجينق) يعني الجرس، 

)، واإلشارات التي يأخذها الموقع من جوالك signalingوبعض اإلشارات التي تسمى فنيا (
قنالينق)، فال تقوم إال بإعطاء المعلومات الخاصة بالشريحة الخاصة هي إشارات (سن

بالجهاز والمستخدم كما سبق بيانه، فال تستطيع هذه اإلشارات نقل مكالمات أو حتى 
أصوات في حال عدم عمل مكالمة، وٕاذا َأْجَرْيَت مكالمة، تقوم هذه اإلشارة وتحول مكالماتك 

يعني تحمل أصواتًا؛ إذن فإن الجهاز وهو في غير إلى إشارات تسمى (إشارات هاتفية) 
حالة مكالمة ال يمكن استخدامه نظريًا للتجسس على األصوات] انتهى كالم األخ، ولكن 
تعقبه أحد اإلخوة بأن البطارية تصلح للتجسس، وذكر كالمًا نقلنا خالصته في بداية هذه 

قطة: هل يمكن تحديد مكان الفقرة عن شركة أريسكون، وهو أقرب للمنطق، ولكن تبقى ن
حامل الجوال إذا كان مقَفًال ولكن البطارية موجودة فيه، وٕان كان يمكن تحديد المكان فهل 
يلزم نزع "الكارت" أيضًا أم ال حاجة؟ نرجو ممن عنده اطالع إرسال ما عندهم مشفوعة 
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الحيطة حتى بكالم موثق من جهة مختصة. وأيًا ما كان فاإلجراء األمني السديد العمل ب
 يتبين األمر.

كثير من اإلخوة حتى اآلن َيْغُفلون عن المفعول التراجعي لالتصاالت ويهتمون   -٦
استرجاع أرقام المكالمات المسجلة في السابق بالمفعول الحالي، فيمكن من خالل الـ [فواتير] 

  الصادرة أو الواردة على نفس الرقم المراد.
على أنفسهم المراقبة من خالل الجوال أن يقوموا ولذا فإن من األفضل للذين َيخشون  -

باستخدام الشرائح التي تباع بدون مستندات، ويقوم باستبدالها كل فترة زمنية. [ولكن تَبين أن 
هذه أيضًا ال تفيد ؛ ألنه يتم تسجيل األرقام المتصلة بالجوال، ويمكن للمخابرات أن تحصل 

 عليها].

ة فال َيْستخدمها على الجهاز القديم، وٕانما يتخلص من جهازه وٕاذا اسَتْخدم الشريحة الثاني  -
القديم ببيعه في مكان بعيد عن الدائرة أو لشخص بعيد عنه كيهودي أو نصراني من الكفار 
غير أهل الذمة في بالد الغرب، أو واحد ال َتْظهر عليه أمارات التدين وال يتضرر إذا ما 

 َطَلَبت المخابرات صاحب هذا الجهاز. 

أن يكون معك جهازان جواالن أحدهما  -إجراء أمني سديدوهو -من األفكار العملية والمهمة  -
ويمكن أن ال َتْحَفظ رقم هذا الهاتف الذي لإلرسال في ذاكرتك لالستقبال واآلَخر لإلرسال، 

كما –، وهناك آلية َحْجب -بمعنى أنك تستعمله دون أن تحفظه–َفَتِخف دائرة الضرر 
وسعك أن تحجب رقمك عن المستِقبل فال يعرف ما هو رقم هاتف اإلرسال الذي فب -أسلفنا

ترسل له منه، فينقطع خيط الضرر بمجرد كسر الشريحة. [وهناك في الهواتف العمومية 
 أماكن ال تعطي الرقم حتى ولو كان االتصال خارجيًا من دولة إلى أخرى].

فاإلجراء األمني السليم لكل من كان له  وٕاذا تم اعتقال أحد األطراف المرتبطة بك هاتفياً  -
اتصال معه أن يقوموا بتغيير أجهزتهم وشرائحهم تمامًا، وأن ُيْتِلفوا كل ما َيُمت إلى تلك 
األجهزة والشرائح بعالقة مثل علب األجهزة، أرقام موديالتها، البيانات الخاصة بالشريحة 

 كالرقم السري ورقم الشريحة .... إلخ.

شريحتك غير الرسمية بشخص هاتفه الجوال مقتنى بصورة رسمية؛ ألن ذلك  ال تتصل من -
مرة أمسكوا واحدًا في حوزته رقم ألحد يتيح فرصة التعرف عليك من خالل الطرف اآلخر. [

هواتف "أبي زبيدة" فكشفوا من خالل شركة هذا الجهاز فعرفوا جميع األرقام التي اتصلت 
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 أن اتصل أٌخ بأهله من هاتف أبي زبيدة هذا؛ فضر أهَله من هذا الرقم، وكان من َقَدِر اهللا
 "].تقطيع الخيوطبهذا التهاون بدل أن ينزل إلى الشارع ويتصل بأهله.  [راجع فقرة "

، وٕاذا أعطْيَته ألحد فاحفظ َمن هو، وٕاذا شعرَت أن  - وَدب ال ُتْعِط رقم هاتفك لكل من َهب
َحَصل على رقمك الخاص غير الرسمي فحاول أن تتخلص من الشريحة والجهاز ببيعه  أحداً 

لمحل تجاري أو لشخص ال يعرفك وال يتضرر، أو أتلفه، هذا إذا كنَت من المهمين أو ممن 
دوالر أهون من  ٣٠٠يتصل بالمهمين، وَتَذكر بأن التضحية بشريحة وجوال يساوي 

 ن األعمال المهمة.التضحية بأخ قد يؤخر كثيرًا م

إذا أراد أحدهم رقم أحد اإلخوة منك فال ُتْعط رقمه ما لم تستأذنه، واعرض على الطالب له  -
أن تأخذ أنت رقمه ثم تعطيه لألخ المطلوب. [من المفروغ منه أن الثاني ال يجوز أن يتصل 

 بالطالب من الجوال الخاص، وٕانما من الشارع].

أن يتصلوا ببعضهم من الموبايالت؛ ألنه إن حصل ألحدهم إن كانت الشبكة مغلقة فال بأس  -
 شيء فيمكن مباشرة أن ُتَغير المجموعة كلها أجهزَتها وتكسر خطوطها.

أما إذا ُوِجَدْت اتصاالت خارج المجموعة فاإلجراء األمني السديد أن يكون االتصال من  -
ن أٌخ يتهاون في هذا الشارع إلى الجوال، وليس من جوال إلى جوال؛ لقطع الخيوط. [كا

ويتصل بأسرة هاربة بدينها من الطواغيت كان يتصل من جّواله إلى جّوالهم، وقدر اهللا أن 
ُأِسَر أحد معارفه فَوجدوا في ذاكرة جواله أرقامًا من بينها رقم هذا المتهاون، فَأرسلت مخابرات 

دت في جوال هذا المتهاون أول دولة إلى الثانية لتنظر األمر، فَقبضت عليه في فندقه، فَوج
أرقامًا من بينها رقم تلك األسرة الهاربة فأمسكتهم بعد أن كانوا آمنين وسلمتهم إلى دولة 

 ثالثة!!! واهللا المستعان].

أحد اإلخوة اشترى جواًال باسم مستعار، لكنه اتصل بجواله اتصاالت منها مشبوهة، وتمت  -
وا من هو الشخص طالما أن االسم مستعار، مراقبتها ولكن المخابرات ال يمكنهم أن يعرف

وطالما أن االتصاالت كانت من مخيم "عين الحلوة"، فراجعوا الفاتورة فتبين أنه متصل 
بشخص في لبنان، فأمسكوا به وعذبوه حتى ذكر اسم الشخص الحقيقي الذي كان في "عين 

ستهتار، فال يكفي أن الحلوة"، فتربصوا بالشخص وأمسكوه في نهاية المطاف، وهذه عاقبة اال
 تكون اشتريَت الخط باسم مستعار، وال بد من باقي اإلجراءات األمنية.
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ل الرقم على  - اتصاٌل بجوال ولكن لم ُيِجب صاحب الجوال على المكالمة فهل ُيَسج إذا تم
  الفاتورة الخاصة بالجهاز في الشركة التابعة له أم ال؟ هذه تحتاج تثبتًا.

   
ال من جوال إلى جوال أو هاتف ثابت بالخطأ أو من ِقَبل أخ ال في حال حصول اتص -٧

يعرف هذه األمنيات فينبغي القيام باتصاالت عشوائية كثيرة جدًا بعد هذا االتصال، أو 
متقصدة ألشخاص من أعداء اهللا القاطنين في نفس المدينة التي تم االتصال الخطأ إليها، 

/ رقم ١٠٠األرقام فسيظهر عدد كبير من األرقام [/ والغاية من هذا أنه إن تم كشف "فاتورة"
مثًال]، فهذا أدعى أن تترك المخابرات متابعة كل رقم بعينه وصاحبه وتحركاته أو على 

 األقل أدعى أن يطول األمر عليها وتتعقد اإلجراءات معها، فتصرف وقتًا وجهدًا وماًال.

الموبايل باتصاالت عشوائية  وحتى في الحاالت العادية ُيستحسن أن يقوم األخ صاحب -٨
واألحسن أن تكون بأرقام أشخاص من أعداء اهللا لئال يوافق القدر –كثيرة من حين آلخر 

؛ حتى إذا ما تم الكشف عن الفاتورة في - اتصاًال بأخ أو ملتزم قد يتضرر في المستقبل
ول المدة، المستقبل فيكون أمر المتابعة ألجهزة المخابرات كالمستحيل أو على األقل ستط

وعلى أقل تقدير يكفي أنك ساهمت في إنهاك المخابرات وعناصرها في أمور ُخلِبية لصرف 
جهودهم وأموالهم (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ُيْغَلبون). [من الواضح أن مثل هذه 

ن االتصاالت العشوائية لن ينفع إذا كان األخ يتصل بشكل كبير كمًا برقم واحد بعينه أل
الكشف في الفاتورة سُيظهر بوضوح أن هذا الرقم له مزية خاصة؛ ألنك ُتْكِثر من االتصال 

اإلجراء األمني ربما ال يكون لضمان السالمة بقدر ما يكون لتقليل به، ولكننا نكرر أن 
 ].االحتمال ولو من أحد الوجوه أو الحاالت

العادية [وتنزع البطارية والشريحة  استخدام الجوال فقط عند الضرورة، وُيْقَفل في الحالة  -٩
 احتياطًا].

عدم حفظ أي رقم أو معلومة تضر في ذاكرة الجوال، واعتِمد على ذاكرتك أو شفر   -١٠
 ".أمنيات عامة لوسائل االتصاالت جميعاً األرقام  كما تحدثنا من قبل في "

و زبيدة" يغير نبرة صوته في األيام حاول تغيير نبرة الصوت عند التكلم. [كان "أب -١١
 األخيرة على الهاتف خشية أن يتم رصد المكالمات تبعًا لنبرة الصوت].
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هناك طريقة لوضع كلمة سر للجّوال، وهذا أحسن بكثير من عدم وجود كلمة للجهاز،  -١٢
 وله عدة فوائد؛ أدناها أن يؤخر فترة اختراق الجوال لمعرفة ما فيه من معلومات واتصاالت،

 بخالف ما إذا كان بال كلمة فبسرعة يتم معرفة ما فيه.

هناك بطاقات ُتْسَتعمل في الهواتف العامة في الشوارع، نكرر ما أسلفناه في "الهاتف":  -١٣
فإذا تم االتصال عن طريق هذه البطاقة برقمين أحدهما مراَقب والثاني عادي فإن المخابرات 

قة التي تم االتصال بها، ومن ثم معرفة كل يمكنها عن طريق الشركة أن تعرف رقم البطا
المكالمات التي تمت عن طريق هذه البطاقة، وهذه نقطة مهمة للغاية ألن كثيرًا من اإلخوة 
يظن أن االتصال بها كفيل بتقطيع الخيوط، والواقع أنها تكشف كثيرًا من الخيوط؛ لذا 

اقة معينة لالتصاالت العادية فاألحسن استعمال القطع النقدية، أو على األقل تخصيص بط
  وُأخرى للمشبوهة.

  
  تذكير: راجع ما يتعلق بأمنيات الهاتف الثابت ففيها إجراءات مشتركة مع الجوال.
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  ملفات الووورد] -اإلنترنت والبريد اإللكتروني -*أمن الكمبيوتر: [الجهاز

ة" أهم مخزن معلومات كمبيوتر "أبو زبيدبعنوان "َنَشرت صحيفة "الوطن" مقاًال  -
]، وبغض النظر عن مدى صحته؛ إذ المواد الداعمة لمادة الموقعراجعه في ["، لألمريكيين

ظننا بمثل "أبي زبيدة" أن يأخذ احتياطاته، وألننا نعرف الكذب العريض الذي ينشره إعالم 
واء صحت الغرب، وحتى إْن صح المقال فالبشر يبقى بشرًا، وعلينا أن نعتبر من القصة س

أو ال؛ فجهاز الكمبيوتر مخزن خطير إذا ما وقع بيد المخابرات مع صاحبه إذا كان األخ 
ُيَخزن فيه المعلومات الخطيرة، وهو َمْخزن خطير أيضًا إذا ما وقع الجهاز بيد المخابرات 
دون صاحبه وكان الجهاز مكتظًا بالمعلومات المكشوفة، أما إذا كانت بكلمات سر ابتداء 

الجهاز، إلى سر المجلدات والملفات، فهذا يفيد قليًال في تأخير االطالع بعد اختراق  من
كلمات السر؛ ألن التكنولوجية الحديثة ما عاد يقف أمامها شيء كما يقولون، وال بد إذًا من 
أن تكون المعلومات مشفرة تشفيرًا جيدًا خاصًا بصاحب الجهاز، إضافة إلى كلمات السر 

 نعدها خط دفاع أولّي لكنه هّش، وسيأتي التفصيل لزيادة التوضيح. التي يمكن أن

أجهزة المخابرات في كثير من الحاالت عندما كانت تداهم البيوت كانت تأخذ معها جهاز  -
الكمبيوتر التابع للشخص المطلوب، ثم ال تعيده، وعمومًا فإن جهاز الكمبيوتر بحد ذاته 

مهمة وخطيرة، خاصة في المناطق ذات الدخل مؤشر عند المخابرات أن صاحبه شخصية 
المحدود مما يصعب على أهلها اقتناء جهاز كمبيوتر عادي، فكيف بجهاز كمبيوتر  

 "محمول"؟

  
  : ثقافة الحماية

ينبغي على كل مستخدم حريص على سالمة معلوماته الشخصية وعلى جهازه وعلى اتصاالته 
فية وطرق االختراق، وهناك ملف داعم للفكرة في ومراسالته أن يتعلم ولو شيئًا بسيطًا عن كي

  ."الملفات الداعمة لمادة الموقع" قسم
. ومع كثرة المخربين والفاسدين والجواسيس الذين يتبعون جهات مختلفة فينبغي أن يكون 
األصل في التعامل مع اآلخرين في اإلنترنت هو الحذر وعدم التبرع بأية معلومة تدل على 
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ن أو تفاصيل عن نوع العمل أو نوع الدراسة مما يؤدي إلى التعرف على الشخصية أو السك
  الشخصية.

. وينبغي أن يمتنع مستخدم البريد أو المسنجر أو البال توك من إعالن اسمه أو تسهيل وصول 
  المستخدمين اآلخرين إليه إال إذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك. 

  
  : برامج الحماية المباشرة

ة المباشرة من االختراق اللحظي المباشر كثيرة، والشركات التي تنتجها بينها تنافس برامج الحماي
  كبير في قوة الحماية، وكل مستخدم يفضل نوعًا يروق له من البرامج.

لكن ربما كان من أكثر البرامج شعبية في هذا الجانب هو (الزون االرم) الذي قد ُيَعد أسهل  
  ج، وَأْثَبت قدرته على الحماية الفعالة من االختراق المباشر.استخدامًا من غيره من البرام

ومن البرامج األخرى برنامج "إنترنت سيكوريتي" التابع لمجموعة "النورتن"، وال يمنع أن يضع 
من القائمة  "برامج تشفير وحماية للتنزيل" قائمةالمستخدم كال البرنامجين على جهازه. [راجع 

  الرئيسة للموقع]. 
  

  : ية من الفيروساتالحما
يمكن تنفيذها بالبرامج المضادة للفيروسات والتي من أشهرها برنامج "النورتن أنتي فيروس" 

  وكذلك النسخ الجديدة من "الزون اآلرم". 
ومن ال يستطيع الحصول على النورتن بإمكانه أن يحصل على برامج حماية فعالة وقوية يمكن 

  البي سي سيلين) تعطي نسخًا مجانية لمدد محدودة.  إنزالها من مواقع في االنترنت (مثل
  

  : التحديث المستمر ومعرفة كيفية إعداد برامج الحماية
ل أن ُيْجِرَي مستخدم اإلنترنت تحديثًا دوريًا لبرامج الحماية، كما يفضل أن يغير "كلمة  ُيفض

ة إعداد برامج السر" التي يستخدمها في البريد والماسنجر والبال توك، وننبه إلى ضرور 
  الحماية اإلعدادات المناسبة للحصول على أقصى درجات األمان. 
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  :أمنيات جهاز الكمبيوتر وما فيه من ملفات ومجلدات**
يمكن وضع كلمة سر للدخول إليه، ولكن هناك طريقة الختراقها وٕازالتها، ورغم ذلك يبقى لها  -

لمدة من الزمن، بخالف ما إذا لم  فوائد عديدة؛ على األقل تأخير كشف ما بداخل الجهاز
 يكن له كلمة سر نهائيًا.

يمكن وضع سر لشاشة التوقف، فإذا ما قمَت قليًال تظهر شاشة التوقف وال تعمل إال بوضع  -
  كلمة السر.

"، dosيمكن وضع أغراضك التي تخشى منها أو عليها في مجلد ثم تُقفله عن طريق الـ"  -
َت رقم السر معقدًا؛ فال تترك مثل هذا بال مباالة وهذا أضمن بكثير خاصة إذا َوَضعْ 

  ]."الملفات الداعمة لمادة الموقع" في ملف ملحق تفصيل كيفية قفل المجلد، راجعوتغادر.[
يمكن تحويل المجلدات التي تخشى منها وعليها على شكل مجلدات النظام وتحفظها في أحد  -

 .Cمجلدات الوندوز في الـ 

ر، وكلما كانت كلمة السر معقدة وعمومًا كل شيء يمكن أ - ن تضع له كلمة سر فال تقص
وطويلة كانت أصعب على المخترق، كأن تكون مؤلفة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام، 

 )]wordلشرح كيفية وضع كلمة سر لملفات الـ(الملحق  راجع. [As4g10trUمثًال: 

في مجلد واحد ليتم  -لك منها التي ال بد-وعلى أقل تقدير ضع األشياء الخطيرة في جهازك  -
حذفه بسرعة إن لزم األمر، سواء في حالة اقتحام مفاجئ أو حالة ترك اضطراري للمكان 
دون مقدرة على إخراج الجهاز، أو ربما حالة عدم استطاعة الرجوع مع توفر من َيْقدر أن 

المهمة أمام يحذف المجلد، فلو كانت األاغراض مبعثرة هنا وهناك في الجهاز فهذا سيعقد 
 المستطيع.

) وبكلمة سر WORDوهنا تنبيه مهم وهو أن: وضع الممنوع أو أرقام الهواتف في ملف ( -
مع إبقائها في جهازك هذا ينفع لكي ال يقرأها أحٌد من أهل البيت أو أحٌد ممن يمكن أن 

أو لكي َيُزوركم وأنت خارج المنزل ممن لم يصلوا إلى درجة المخابرات في التتبع والتقصي، 
ال تُْقرأ مباشرة إن وقعت بيد المخابرات وأنت غير موجود أو إن استطاعوا اختراق جهازك، 
مع التذكير مَجددًا أنه توجد برامج تفك كلمة السر؛ لذا ينبغي إطالة الكلمة ووضعها بحروف 

لمخابرات األخ المجاهد فلن تتركه أجهزة ا كبيرة وصغيرة مع أرقام على التناوب، أما لو ُأِسرَ 
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حتى يفتحه لهم، إال إن أكرمه اهللا بالصبر، فال يكفي إذًا كلمة السر وال بد من تغيير أسماء 
الموجودين في الملف بحيث ال يعرفهم من يقرؤه دون وجودك، وال بد أن تغير أرقام الهواتف 

 ينفع إذا وقع الملف أو الدفتر بيدهم وأنت غير -كما هو واضح–بشفرة خاصة بك، وهذا 
موجود، أما لو وقعتما معًا فاكتشفوا تلعبك فالويل لك منهم، إال أن يشاء اهللا، تمامًا لو كان 

) بكلمة سر فالفائدة منها أن ال َيطلع عليه أحد أفراد البيت أو إذا وقع wordعندك ملف (
لى بيد المخابرات وأنت لست موجودًا...وهكذا، ونعيد ونكرر أن اإلجراءات األمنية تهدف إ

 تضييق االحتماالت.

وهناك أساليب أخرى لإلخفاء لن نذكرها هنا لجهل المخابرات بها واستعمال اإلخوة لها، وهللا  -
  الحمد. 

) حتى لو َوَضْعَت له كلمة سر فإذا وضْعَت مؤشر "الفأرة" مجرد WORDأحيانًا ملف ( -
أول مقطع من  وضع عليه فيظهر أول مقطع من الرسالة أو العنوان فانتبه؛ فإما أن تضع

الكتابة عاديًا أو ُمَموهًا: مرحبًا أو صباح الخير مثًال، أو أن تضغط بزر اليمين على 
"الملف"، ثم تضغط على "خصائص"، ثم على "ملخص"، ثم احذف العنوان الظاهر، ثم 

 اضغط على "موافق".

جهاز مما دخلَت البد بعد االنتهاء من العمل على اإلنترنت في البيت أو المحل من تفريغ ال -
، وُنَذكر أنه توجد "الملـحق" فيإليه من صفحات اإلنترنت، ويمكنك االطالع على الطريقة 

برامج بإمكانها استرداد الملفات ولو بعد حذفها من كل الجهاز، وأنه توجد برامج تمنع تلك 
قع لتنزيل أحد " من قائمة المو برامج تشفير وحماية للتنزيلالبرامج من ذاك االسترداد، راجع "

 هذه البرامج التي تمنع استرداد المعلومات التي تم حذفها من الجهاز.

وكذلك توجد برامج يمكنها استرداد المعلومات التي كانت على القرص المرن، لذا بعد حذف  -
المعلومات المهمة من القرص المرن َيحُسن أن تَُنزل عليه أشياء عادية لَتْنِزل فوق مكان 

ممنوعة التي تم حذفها، فهذا يمنع االسترداد. [وحتى لو صمموا برامج تسترد القديم األشياء ال
فهذه العملية على األقل ُتَعقد أو تعيق عمل أعداء اهللا، واألكمل حرق القرص المرن إن 

 كانت المعلومات التي فيه خطيرة للغاية].
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عمل؛ إذ يمكن أن ُتسترد األقراص الليزرية ال يكفي تخريشها بشكل عشوائي لتتعطل عن ال -
المعلومات أو جزء منها؛ لذا األحسن كسرها وحرقها. [وهذه اإلجراءات َتْتَبع أهمية 

 المعلومات التي فيها].

ِمن األشياء الفنية لكنها مهمة أن تعمل نسختين من الملفات المهمة على قرصين مرنين،   -
بأن ما َنَسْخَته ال ينفتح، فربما أو على األقل نسختين على القرض الواحد؛ حتى ال تتفاجأ 

يكون الملف مهمًا والوقت ضيقًا، واألقراص المرنة كما هو معروف فجائية األعطال. [هذا 
 عمل احتياطي].

وكفكرة للطرح لتنمية الحس األمني وخديعة أعداء اهللا: أحيانًا قد يضطر الواحد أن ُيْبِقي  -
قراءة على مهل أو لطوله، وفجأة اقتحمت على جهازه ملفًا ممنوعًا لساعات كأن يتركه لل

المخابرات فما العمل؟ لالحتياط من اآلن ضع أشياء عادية كأحاديث عن الصيام ونحوها، 
وضع لها كلمة سر خاصة بك وضع عنوان الملف الخارجي جذابًا للمخابرات مثًال: سري أو 

ك الخاصة، وضع خاص... بينما الملف الممنوع الخطير له كلمة السر الموحدة لملفات
  عنوانه الخارجي: "نسيت كلمة سره". 

فإذا حدث االقتحام وأمسكوا األخ مع الجهاز فإنهم سيطالبونك بفتح كل الملفات فتفتحها أمامهم 
فال يجدون داخلها شيئًا ممنوعًا عندهم، أما التي عنوانها "نسيت كلمة سره" فَتدعي لهم أنك 

بَت ولم ينفتح. جر  
ن كلمتك الخاصة: "سهام" مثًال، فتكتب أمامهم "سهام" لكل ملفاتك فتفتح، بينما مثال: لنفرض أ

تكتبها للذي عنوانه "نسيت سره" فال يفتح، وعنوانه أنت وضعَته متقصدًا هكذا: "نسيُت كلمة 
سره"، فهذا أدعى أن يصدقوا أنك فعًال َنسيَت كلمة سره، والواقع أنك لم تنسها إنما هي كلمة 

  أخرى.
"، والفكرة المطروحة هنا من wordالتذكير بوجود برامج تكشف كلمات السر لملفات الـ"مع  

  باب َلْفت النظر وتحريك همم اإلخوة باتجاه أفكار وخطط محكمة لمواجهة أعداء اهللا.
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  :أمن اإلنترنت والبريد اإللكتروني**

القطع فيه بشيء قطعًا جازمًا مما ينبغي التنبيه له أن الحديث عن األمن في اإلنترنت ال يمكن 
  من الناحية الفنية؛ ولذلك يبقى الحذر البشري مقدمًا في هذا الجانب.

  
  : أشكال االختراق

  يتعرض مستخدم اإلنترنت لعدة أشكال من االختراق بعضها تقني وبعضها بشري. 
معرفة االختراق البشري يعتمد على مدى فطنة المستخدم وثقته باآلخرين، والسماح لهم ب -

  خصوصياته. 
  واالختراق التقني مرتبط بثالثة أنواع من االختراق:  -
نظامي من السلطات بشكل معَلن أو غير معلن، وكل الدول تقريبًا فيها اختراق من هذا  )١(

  النوع بما فيها أمريكا ودول أوربة. 
) اختراق مباشر ولحظي من قبل "الهاكرز" يجد فيه المخترق ثغرة في منافذ اتصال ٢(

المستخدم، ويستطيع التجول بين ملفات وبرامج المستخدم ونسخها أو قراءتها أو تخريب 
  جهاز المستخِدم أو عمل أي شي آَخر. 

) اختراق بفيروسات التجسس، وهو أكثر خطورة من السابق، حيث يتمكن "الهاكر" من تثبيت ٣(
الطريقة التي  فيروس تجسس في جهاز المستخدم، ويقوم الفيروس بإرسال معلومات حسب

  ُبْرِمَج بها. 
  

  التصفح: 
مع أن مزودي الخدمة يستطيعون نظريًا أن يتتبعوا المستخدمين إال أنه يكاد يستحيل تطبيق 
هذه الخدمة بشكل دوري على الجميع، وسبب عدم تتبع الدولة هو اكتشافها أن هذا التتبع 

ت مبكر أن تتخلى عن غير عملي؛ ولذلك وصلت السلطات المختصة إلى استنتاج في وق
متابعة الناس بخصوص التصفح المجرد. [وكمثال على استحالة تتبع متصفحي موقع حركة 
إسالمية تبين مثًال أن موقع الحركة يزوره عشرات اآلالف يوميًا ومئات األلوف من 

  الصفحات يتم فتحها فكيف يمكن تتبع هذا العدد الهائل من الناس؟] 
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نوعية المواقع التي َيْفَتحها جهاز معين من البيت، أو أن ُيْعرف عدد ولكن يمكن أن ُتْعَرف  -
زوار موقع ما تريد أن تعرفه السلطات مثًال؛ لذا االسلم أن ال يتم فتح شيء ممنوع من 

  المواقع من أماكن ثابتة كالبيوت.
  

  إنزال الملفات 
رامج مجانية أو فالشات هناك مواقع كثيرة في االنترنت َتعرض ملفات من أنواع مختلفة مثل ب

أو كتب أو صور أو أمور أخرى، وما لم تكن هذه المواقع معروفة وموثوقة فيفضل أن ال 
  يتم تنزيل ملفات منها ألن بعضها ممتلئ بفيروسات التجسس. 

  
  المشاركة في المواقع:

قع َيعتمد األمان في المشاركة في بعض المواقع (المنتديات وماشابهها) على مدى أمن المو 
واختراق السلطات له، فهناك بعض المنتديات مثًال تمكنت السلطات من اختراقها سواء 

  إلكترونيًا أو بتوظيف من يدلهم على تفاصيلها.
)  الخاص بالمستخدم، وربما التعرف IPفي هذه المواقع يمكن للسلطات أن تستدل على ( -

طيع أن تصل إليها الدولة فُيْفَترض عليه شخصيًا بجهد أكثر قليًال، أما المواقع التي ال تست
  أنها آمنة للمشاركة. 

  

  :البريد اإللكتروني
مما ال يمكن االستغناء عنه اليوم المراسلة بالبريد اإللكتروني؛ لسرعته وتعذر اللقاءات  -

  الجسدية أو خطورتها، وكذلك المراسالت البريدية العادية، ومثلها االتصاالت الهاتفية.
إللكتروني تابعًا للدولة فهذا بريد مكشوف بالضرورة وال يمكن حمايته إذا كان البريد ا  )١(

مطلقًا، وتستطيع السلطات الوصول إليه في أي وقت تشاء، أما البريد المسجل في جهات 
أخرى، كالهوتميل أو الياهو فاألصل أن السلطات ال تستطيع الوصول إليه، في حين 

لدول المعنية، وال بد من اإلجراءات التالية صارت أمريكا تتجسس علنًا عليه وترسل هي ل
لحمايته من الهاكرز الذين قد يكون من بينهم الكثير يعملون لصالح النظام الحاكم. [توجد 
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أمثلة عديدة تؤكد أن أمريكة تَُبلغ الدول العميلة لها أو المتعاونة معها عما تسميه إرهابيين 
ومن هذه التبليغات ما ساهمت بَأْسر إخوة، للقبض عليهم في أراضي تلك الدول العميلة، 

ومنها ما كادت لوال لطف اهللا، ونعتذر عن ذكر أسماء ووقائع بذاتها حرصًا على المصادر 
 األمنية لإلخوة].

البريد الخاص يجب أن ال ُيْعَلن، وٕاذا ُأْعِلن في المنتديات أو غيرها فينبغي أن ال   )٢(
قة بالمنتديات، وُيْنَشأ بريد آخر خاص لالستخدام َيستخدمه األخ إال ألمور رسمية لها عال

 الخاص. 

ل أن ُتستخدم كلمة سر طويلة وصعبة، مستخدمًا لحروف كبيرة وصغيرة وأرقام   )٣( ُيَفض
 ]. aUt7d6r5Fdrعلى التناوب، وُتَغير بين فينة وأخرى. [مثًال: 

أو سلة  يجب أن ال تبقى الرسائل في البريد سواء صندوق الوارد أو الحافظة  )٤(
أحد اإلخوة المأسورين أعطى بريدًا المحذوفات، ويحرص المستخدم على حذفه باستمرار. [

للمخابرات ظانًا أنه قد َمَسح كل ما فيه ولن يتضرر أحد، وٕاذ به لم يحذف رسالة من أخ ال 
عالقة له بكل األمر، وغير معروف لدى المخابرات، فانكشف األخ اآلخر، وصار مطلوبًا 

% أنه ١٠٠ب. وكان التصرف السديد أن ال يعطيهم البريد أصًال ولو كان متأكدًا من الكال
ممسوح، فربما ُيْرِسل أحد اإلخوة له في المستقبل، وربما تتعاون الشركة البريدية مع الجهات 
المخابراتية مقابل المال أو تحت الضغط فتعطيهم المراسالت القديمة إن كانت ال تزال 

بإمكان األخ أن يصنع بريدًا للتراسل العادي أو شركات األخبار وما شابه تحتفظ بها. وكان 
  بحيث يكون مستقًال عن العمل الجهادي، فيعطيهم إياه في حال الضرورة].

ل أن ال يراسل المستخِدم أي جهة ال يعرفها، وأن ال َيْقَبل أي رسالة وخاصة   )٥( ُيَفض
ل فتحها، ألنها قد تحوي فيروسًا بمجرد فتحها الرسائل المحملة بالملفات ويبادر بحذفها قب

فإنه يرسل سر البريد للجهة التي َأْرَسَلت الفيروس، وُيْرِسل معلومات عديدة عن البريد أو 
 الجهاز وما شابه هذا. 

يتجنب المستخدم مطلقًا استخدام اسمه الحقيقي، أو وضع أي معلومات عند إنشاء   )٦(
البريد معَلنًا ومعروفًا ألسباب تخص نوع العمل.  بريده تدل على شخصيته إال أن يكون

[أثناء إنشاء البريد اإللكتروني تطلب الشركة مجموعة معلومات فال تضع شيئًا منها يدل 
 على شخصيتك الحقيقية].
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في صنع البريد اإللكتروني هناك شركات تضطرك أن تضع أثناء اإلنشاء عنوانًا لبريد   )٧(
ليه معلومات أو رسالة ال يتفعل بريدك الجديد إال بفتح تلك إلكتروني حقيقي لك لترسل لك ع

الرسالة المرَسلة؛ ففي مثل هذه الحالة إما أن تنشئ بريدًا على شركة ال تطلب مثل هذا 
وتتركه لمثل هذه الوظيفة، ولن تستعمله بعدها، أو أن تضع بريدًا حقيقيًا لك ثم بعد أن يتم 

في أغلب الشركات)، وُتَغير  OPTIONريد الجديد (اإلنشاء تدخل إلى الخصائص في الب
العنوان الذي كتبَته إلى عنوان آَخر وهمي، وٕان كان إنشاء البريد لن يرِسل رسالة إلى 
العنوان الذي ستضعه، فمن البداية ضعه وهميًا لتقطع الخيوط في حال تم اخترق بريدك من 

 َلت الشركة مع المخابرات أو سوى ذلك.المخابرات مثًال أو ُأْجِبْرَت على فتحه، أو تعامَ 

سليمان أم ال؟  العنوان البريدي والشركةيجب التنبه إلى الرسائل الواردة من اإلخوة هل   )٧(
ألنه يمكن إذا َعَرَفت المخابرات بريد أحد اإلخوة دون أن تعرف سره فيمكن أن تصنع نفس 

ترسل على أنها هي األخ،  العنوان وبكل المواصفات الظاهرية، ولكن على شركة أخرى ثم
وهذا قد ُيوِقع الذين ال ُيَطبقون القواعد األمنية في ورطة وتنكشف بريداتهم هذا إن لم يتم 
اعتقالهم. [ومرة فعلها أحد اإلخوة بإخوة له لينبههم على قصورهم وعدم انتباههم، وانطلى 

  لى شركة أخرى].األمر عليهم وتابعوا المراسالت حتى نبههم األخ إلى أن البريد ع
توجد طريقة أو برامج تستطيع أن تكشف من أي بلد جاءت  الرسالة، فإن َخشيَت أن   )٨(

فأرسل الرسالة إلى أخ  -تقع رسالة لك عند المخابرات أو عند من ال تريد أن يعرف مكانك
لك خارج البالد وهو يرسلها لمن تشاء، فإن وَقَعَت الرسالة تكون أوحيَت للمخابرات أنك 

 ج البلد، أو أنك في البلد الذي ُأْرِسَلْت منه الرسالة، وفي الواقع أنك داخل البلد.خار 

ويمكن أن ترسل كل فترة في رسائلك ما يدل أن أحد األشخاص يرسل عنك ال أنت؛ وذلك  -
إذا أردَت أن ال يجزم الطرف الكاشف لمصدر الرسائل أنك في البلد الذي ُأْرِسَلت منه 

 الرسالة.

  خر هناك مشكلتان:وبمعنى آ
! وحل هذا أن  األولى أن ُيمسك المخابرات بريدات المرَسل إليه فيتبين لها أن المرِسل داخل البلد

  يرِسل أحد عنك من الخارج فإذا وقعت الرسائل مع المخابرات فلن تشك أنك في البلد.
فهذه حلها إما  الشركة التي تتعامل معها تفصيالت المرِسل والمرَسل إليهالثانية: أن تكشف 

التصريح بأن أحد األشخاص يرسل عنك من بلد غير التي أنت فيها، أو اإليهام بأْن توهم 
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من تراسله أنه يوجد اثنان َيعمالن على البريد الذي ُترِسل منه؛ أحدهما داخل البلد واآلَخر 
 ].في الملحق كيفية صنع البريد[ خارجه، ولكن تبقى نقطة ضعف.

ريدية المعروفة بالسرية فإن تلك الطرق تكسر سريتها وُتْظِهر مكان وحتى الشركات الب  )٩(
 ZIPLIP.COM. [وشاع بين إخوة أن شركة ziplip.comإرسال الرسالة؛ مثل شركة: 

سرية ال ينكشف مكان المرِسل، وهذا غير صحيح، وفي هذا عبرة أن يمشي األخ على 
لو كانت تكشف كل شيء كسائر األحوط، أعني أن يتعامل مع هذه الشركة وغيَرها كما 
 الشركات، ثم بعد التثبت من وضعها يقينيًا يختلف األمر].

]، فالظاهر حتى الملحق راجع" [draftويمكن أن يكون التراسل بين اثنين بطريقة الـ "  )١٠(
اآلن أنها ال ُتَمّكن من معرفة مكان إرسال الرسالة إال إن تعاونت الشركة مع الجهات 

ذا وغيره َيْحُسن االبتعاد عن الشركات العربية. [التراسل العادي يمكن أن األمنية؛ من أجل ه
ُيعَرف البلد الذي ُأرسلت منه الرسالة، أما هذه الطريقة فال ندري حتى اآلن إن كان يمكن 

  الكشف أو ال، فهي من حيث االحتياطات مقدمة على الطريقة النظامية].
) التابع للجهاز الذي ُأْرِسَلت منه الرسالة، ipبل هناك أسلوب يمكن به كشف رقم الـ (  )١١(

) بمنزلة عالمات فارقة للتمييز بين األجهزة، فهي كالبصمة ُيْعَرف بها الجهاز، أو IPوالـ (
ومع الزمن يمكن تحديد مكان الجهاز بدقة. [في أي بمنزلة البطاقة الشخصية لإلنسان، 
 مدينة، وأي حي، بل أي مقهى!!!].

أن يكون اإلرسال من مكان واحد كالبيت أو محل إنترنت ثابت؛ فهذا  وهنا تكمن خطورة -
يعني في النهاية القبض على األخ. [استطاعت المخابرات األمريكية القبض على مجموعة 

)؛ ألنهم جميعًا كانوا IPمن اإلخوة اغتالوا أحد الصحفيين األمريكيين، وكان السبب الـ (
 يستعملون جهازًا واحدًا].

يكون لألخ عدة عناوين بريدية يتم قسمها إلى شخصي ال دخل له بالمنتديات  أن ينبغي )١٢(
وٕانما للمراسالت الخطيرة، وبريد آخر للمداوالت الرسمية كالعمل والتعارف العام بين رجال 

 األعمال.

ومن المهم للغاية عدم فتح البريدات الخطيرة مع العادية معًا من جهاز واحد؛ ألن  )١٣(
ة مثًال إن عرفت بريدًا ألحد اإلخوة وراحت تراقبه فإنها ستعرف رقم الـ المخابرات األمريكي

)ip) للجهاز، وبمراقبتها لـ (IP فإنه لو فتح األخ بريدات مع بعضها الخاصة والعامة أو (
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جميعها فهذا يعني أن المراقب للجهاز سيعرف أن هذه البريدات تابعة لشخص واحد، وبهذا 
 المخابرات بمتابعتها جميعًا. تنكشف باقي البريدات وتقوم

وهناك إجراءات وقائية من أهمها: تغيير البريدات بشكل دوري دون أن يكون هناك رابط بين  -
البريد القديم والجديد [سيأتي التوضيح]، ومن اإلجراءات لمنع االنكشاف: أن تغير المقهى أو 

البريد األول ثم تفتح الثاني على األقل الجهاز، أو على األقل أن تنتظر قليًال بعد إغالق 
كما لو كان الفاتح شخصان. [اإلجراء األخير ضعيف خاصة إذا كان البريد الثاني المفتوح 
على نفس شركة األول، فالمراِقب سيضع من باب االحتمال أن الشخص واحد، ومع الزمن 

  سيتبين من خالل قرائن أن الشخص واحد].
  إلنترنت ما يلي:وكمثال للتوريط: ُنشر على صفحات ا -

أجهزة أمن الدولة المصرية تحاول نصب فخ أمني للمناضلين عبر اإلنترنت والمناهضين    
لسياسات "مبارك" ورافضى التوريث.. حيث قامت أجهزة أمن الدولة بإرسال رسائل تفيد 
باختصار أنها دعوة للمشاركة فى حملة ضد حكم "مبارك"، وذلك لكي يتعرفوا على بيانات 

ن يسقط فى ذلك الفخ، وكخطوة أولى يوقفون نشاطاته عبر أي مجموعات بريدية ، كل م
  وليس بعيدًا اعتقاله أو التحقيق معه أو وضعه على القائمة السوداء لديهم. 

  وٕاليكم نص إحدى هذه الرسائل:
  

Date: Sat May 31, 2003 6:41am  
Subjectاسق مبارك: شارك معنا فى قول: ال لتوريث الحكم فى مصر و للف  

  أخى الفاضل .. أختي الفاضلة
 ---------------------------------  

  شارك معنا فى قول: ال للفاسق مبارك
  شارك معنا فى قول: ال للحكومة الفاسدة

  شارك معنا فى قول: ال لتوريث الحكم فى مصر
  شارك معنا و لو حتى بقراءة هذا الموقع.

  
  الدولة المصري..انتهت الرسالة المرسلة من جهاز أمن 
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ويمكن في البريدات الخطيرة أن تجعل بعض المعارف من المنتديات وتتم المراسلة  )١٤(

بينكما، فهذا يجعل األمر عسيرًا على المخابرات كلما َكُثر العدد إذا ما كشَفت البريد أو 
 اخترقته مثًال.

طريق الـ     البريد المشترك بين اثنين عمومًا ينفع كثيرًا ولو لم يكن التراسل عنو  )١٥(
"draft السابقة الذكر، ومن فوائده أن الرسالة ترجع إلى صندوق الرسائل إن ُكتب العنوان "

خطأ عند اإلرسال، وبذلك يقرؤها الطرف اآلخر المرَسل إليه؛ ألن البريد مشترك بينكما. 
ًا [هناك احتمال وارد، وهو أن تتم كتابة العنوان خطًأ ويكون هذا العنوان الخطأ محجوز 

لشخص ما فعندئذ لن ترجع الرسالة إلى صندوق الرسائل للبريد المشترك بين االثنين، ولكنها 
 ]. ”sent“ستكون موجودة في صندوق اإلرسال  -على أية حال–

ومن الفوائد: أنك تعرف إن كان الطرف اآلخر قرأ الرسالة أو ال؛ ألن الرسائل غير المقروءة  -
ها، وبذلك تَُقدر كيف ستحل اإلشكال إن كانت الرسالة تبقى بلون متميز عن التي تم فتح

 مستعجلة ولم يفتحها الطرف اآلَخر َبْعد.

ومن الفوائد: أن البريد أحيانًا ال ُيْرِسل الرسائل لسبب ما، والحل هنا أن تدخل إلى البريد   -
المشترك الذي ال يرسل وترسل منه رسالة إلى نفس العنوان فالرسالة سترجع فيقرؤها 
صاحبك؛ ألن الرسالة إما أن تذهب للمرَسل إليه أو تعود للمرِسل؛ فإذا كان عنوان المرَسل 
إليه هو نفسه عنوان المرسل [أي بريد مشترك] فالرسالة في النهاية ستعود للبريد المشتَرك، 

 .”sent“أو على األقل يمكن أن تجدها في صندوق اإلرسال 

وهو هنا -هل؛ فقط ضع عنوان البريد المرَسل إليه وٕارسال الرسالة من وٕالى نفس البريد س -
إلى صندوق الرسائل التابع  -لم تُقرأ-فالرسالة تصل مغلقة  - نفس عنوان البريد المشتَرك

 للبريد المشتَرك.

على هذا –والمشكلة األساسية في هذا االقتراح للعمل أن األخ الواحد ربما يكون عنده  -
لذين يتراسل معهم، وهذا شيء صعب، وكل شيء بأجره كذا بريدًا بعدد اإلخوة ا -األساس

 إن شاء اهللا.
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ال تطلب من البرنامج حفظ  كلمة السر تلقائيًا لبريدك؛ فأحيانًا إذا كتب الشخص عنوان  )١٦(
بريده وسره يسأله برنامج في جهاز الكمبيوتر: هل تريد حفظ كلمة السر تلقائيًا؟ فاضغط زر 

 "ال".

م عن البريد اإللكتروني للمأسور؛ فإن كانوا يعرفون أنه اآلن يسأل المخابرات المته  )١٧(
يراسل بالبريد اإللكتروني فإنه من الصعب أن تُْنِكر وجود بريد لك، وهناك عدة اقتراحات 

 تساعد أو تخفف الضرر منها:

أن يكون لديك بريد عادي تراِسل فيه شركات إخبارية أو أشخاصًا عاديين ال يتضررون أو  -
 كأن تكون تعرفت عليهم من خالل المنتديات. ال يضرون غيرهم

ووجود بريد للمراسالت العادية أو مواقع األخبار والمواقع الطبية والفضائية فحسب قد ينفع  -
إذا ما كانت المخابرات مشتبهة بأمرك وكانت تراقبك فرأت أنك ترتاد المقهى أو أمسَكْت بك 

 م البريد العادي.فيه أو على بابه وأنت خارج منه، فبوسعك أن تعطيه

ويمكن أن تضع "قرصًا مرنًا" فيه أمور طبية وما شابه حتى إذا أمسكوك وسألوك: ماذا   -
 تفعل في المقهى؟ فيكون الجواب معك داعمًا الدعائك أنك ال تراسل أشخاصًا معينين.

ومن االقتراحات أن ال َتْجمع كل من يراسلك من اإلخوة الذين قد يتضررون على بريد واحد   -
 حتى إذا ما انكشف البريد فالمتضررون يقلون.

وربما ال يزال أمر البريدات اإللكترونية غامضًا عند عدد من مخابرات الدول أو على األقل  -
عند كثير من أفراد المخابرات، فهنا ربما ينفع أن يكون لك نفس العنوان على كذا شركة، 

 -خص تراسله أو من مراقبة مثالً بعد ان يكونوا عرفوه من ش–فإن سألوك عن سر بريد لك 
فتعطيهم العنوان ولكن على الشركة األخرى النظيفة، فهذا ربما ينفع، ولعل األسلم أن َتدعي 
لهم أنك عندك بريدان على شركتين بنفس العنوان وتعطيهم سر البريد النظيف على حقيقته، 

الدخول إليه، فعندها ستقول وتعطيهم سر البريد الخطير خطًأ، وعندما يجربونه لن يستطيعوا 
بشرط أن يكون مالحقًا من المخابرات وأن تكون متفقًا معه –لهم: إن شخصًا "فالن الفالني" 

يغير كلمة السر كل مدة، وأسلم من هذا وأقل إضرارًا أن تدعي أن الشركة  -على هذا األمر
ًا من الشركات تلغي ألغت اشتراكك ألنك صار لك فترة لم تدخل إليه، وهذا منطقي؛ ألن كثير 

االشتراك إن طالت مدة الدخول كثيرًا. [َأَسَرت المخابرات واحدًا من اإلخوة وهو في مقهى 
إنترنت عمومي، وقدر اهللا أن نجا رفيقه، فواجَهْته المخابرات ببريده ليعطيهم كلمة سره، 
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م أن صاحبه فأعطاهم كلمة سر غير الواقعية، فلما تبين لهم أنها ليست سليمة اّدعى له
 الذي يبحثون عنه يغير سر البريد كل مدة لوحده].

واألدق أن يقال: إن االقتراح يختلف بحسب الوضع؛ فإن كان األخ ُأِسر وهو متلبس بفتح  -
بريده فعرفوا البريد، فال يمكن أن يدعي أن الشركة ألغت له اشتراكه، وٕان كان األخ صار له 

لسبب ما فُيَقدر هو مدى منطقية هذا االدعاء أو باقي  فترة أسبوع لم يدخل البريد وُأِسرَ 
 االدعاءات.

والبد من عالمة في الرسائل اإللكترونية أو في "الماسنجر" للداللة على سالمة المرِسل   )١٨(
وأنه ال يرسل تحت مراقبة المخابرات، أو للداللة أنه هو الذي يرسل بنفسه وليس المخابرات؛ 

المخابرات أمسكت إخوة وأخذت بريداتهم وراحت تراسل بقية  ألن الحوادث كثيرة كيف أن
اإلخوة عنهم، وأوقعت بعدد منهم في مصائد، ونجا عدد منهم بفضل اهللا. [تحدثنا عن أمثلة 

 "].أمنيات عامة لوسائل االتصال جميعاً للتشفير من قبل في "

"، وٕاال فبوسع من يأتي sighn out" اخرج من بريدك ومن الـ ماسنجر بشكل نظامي )١٩(
 بعدك أن يدخل إلى بريدك ويعبث به، أو يقرأ ما فيه.

 ].الكيفيةالملحق في ضغط الملفات المرفقة بأحد برامج الضغط يسهل إرسالها [ )٢٠(

من المهم تغيير كلمة سر البريد دوريًا؛ خشية أن يكون البريد ُعرف من ِقَبل جهة  )٢١(
البريد نفسه دوريًا؛ ألن المخابرات إذا عرفوا العنوان من أحد مخابراتية، بل األحسن تغيير 

 فإنها قد تسعى الختراقه أو تسعى لالستفادة من الشركة صاحبة البريد.

وَيظهر نفع التبديل الدوري لبريد األخ إذا ما وقع البريد وصاحبه بيد المخابرات وقدر اهللا أن  -
لبريد قديمًا فربما يكون الذين سيتضررون كثيرين َتعرف المخابرات سر البريد؛ فإذا كان ا

بخالف ما إذا كان جديدًا، وحتى لو كان صاحبه يفرغه دوريًا فإن الشركة قد تتعاون مع 
 جهة مخابراتية وتعطي عناوين كل الذين كانوا يراسلونه.

اد تغيير البريدات كتغيير الهواتف الجوالة، فال يكفي أن يغير واحد خطه وجهازه إذا أر  )٢٢(
أن يضمن انقطاع مراقبة المخابرات؛ ألنك لو غيرته لوحدك فإنهم يعرفون َمن كان يتصل 
بك على الجهاز المراَقب، فيمكن أن يراقبوا َمن كنت تتصل به، فيحصلون بعد فترة على 

يجب التعامل مع البريدات التي تتراسل مع بعضها كالتعامل مع الهواتف رقمك الجديد؛ ف
د انكشف أحد الخطوط فإن كل الخطوط التي كانت تتراسل معه انحرقت، الجوالة؛ أي بمجر 
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وال يكفي أن يغير األخ بريده لوحده، فال بد من تغيير بريدات اإلخوة الذين كانوا يتراسلون 
 معه على البريد المحروق.

وٕاذا َغيْرَت بريدك فأرسل عنوانه مشفرًا لإلخوة على شكل رموز وكذلك بريداتهم هم؛ ألن  )٢٣(
بريدك إن كان مراقبًا وُرْحَت وَصرْحَت بالبريد الجديد فإن المخابرات ستعرف عنوانه وستعيد 

 المتابعة والتنقيب، وهلم جرًا.

أن يجعل المراسلين له على  -إذا كان لألخ مراسالت عديدة-من المستحسن  )٢٤(
اآلخر  مجموعات، وكل مجموعة تراسله على بريد دون أن تعرف باقي المجموعات البريد

 لألخ.

خاصة إذا كان وضعه –وزيادًة في األمنيات يمكن أن تجعل بينك وبين الطرف اآلخر  )٢٥(
بريدين أحدهما لالستقبال واآلخر لإلرسال، وكذلك يكون هو له بريدان  -أو وضعك حساساً 

أحدهما لالستقبال واآلَخر لإلرسال؛ فإن وقع أحد بريَدي الشخص في يد المخابرات فإنها 
)  مثًال، فعندها َيْعرف الطرف اآلَخر أن في األمر شيئًا؛ ألنكما اتفقتما أن replyسترسل (

 يكون اإلرسال على غير بريد االستقبال.

؛ ألن السؤال يأتي على بريد، لَتْبتير المعلومات -إذا كان البريد مراَقباً - ولهذا فائدة أخرى  -
يمكن تطبيقها نفسها على االتصاالت هذه الفكرة ويأتي الجواب على بريٍد غير بريد السؤال. [

 الالسلكية كما مر معنا].

في الحاالت التي يكون فيها األخ في مقهى إنترنت في جلسة غير مريحة، لكثرة  )٢٦(
الزبائن، أو لضيق المكان أو لنظرات غريبة من صاحب المقهى مثًال فُيستحسن تقليل 

 الصفحات المفتوحة احتياطًا.

تمويهية عن الطب أو األخبار، وٕاذا ما دَخَلت المخابرات  ُيسَتحسن عمومًا فتح صفحات )٢٧(
فجأة إلى مكان مقهى إنترنت أو إذا ما شك األخ من أحٍد دخل إلى المكان فإْن كان الوضع 
بحيث ال يستطيع إغالق صفحاته المفتوحة وتنظيف ما دخل إليه من صفحات من كل 

غالق الصفحات التي كانت مفتوحة الجهاز فال أقل من ضغط زر تشغيل الجهاز حتى يتم إ
وُيعاد إقالع الجهاز، وهذا ُيَسهل األمر إن شاء اهللا، خاصة إذا كانت الشركات البريدية مما 

)، أو كانت من النوع الذي ال يسمح بإعادة فتح sighn outال تحتاج أن َتخرج منها بـ (
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لتلك الشركات لئال  )، ونعتذر عن ذكر أمثلةhistoryالصفحات ولو كانت محفوطة في (
 تنكشف لكالب المخابرات فيقومون بحجبها عن سكان بالدهم من المسلمين. 

وكل هذا يفيد كثيرًا في الحاالت القدرية؛ َكَأْن َيْحدث معك ما حدث مع أخ لّما دخل مكانًا  -
للـ"نت" وٕاذ بالشرطة موجودة وتأخذ بصمات كّل من تيسر من رواد المقهى، والسبب وجود 

 ادثة سرقة في ذاك المكان.ح

في بعض محالت الـ"نت" توجد اشتراكات أسبوعية أو شهرية مثًال، أي تدفع مسبقًا  )٢٨(
/ ساعة بسعر أقل، وهنا الغالب أن يعطيك صاحب المحل بطاقة لَتْحَتفظ ١٥وتنال مثًال /

بها أنت ويترك هو نسخة عنده، ففي هذه الحالة تحجج أنك تخشى أن تضيع منك البطاقة 
واتركها عنده، واعتمد على ذاكرتك في حفظ ساعات العمل لتتأكد أنه ال يغشك فيزيد دون 
أن َتشعر، وأعط صاحب المحل اسمًا وهميًا ال اسمك الحقيقي إن طلبه ليضعه على البطاقة 
مثًال، وكل هذا خشية أن يقع األخ في ظرف ما فيتم تفتيشه فيظهر أنه ممن يتعامل بالبريد 

أو ينكشف المكان الذي كنت ترتاده للـ "نت"، وهذا قد يفتح أبوابًا ال ُتحمد اإللكتروني، 
 عاقبتها.

الدن...)، ويمكن  -يجب أن ال تشتمل الرسالة البريدية على كلمات تلفت النظر (جهاد )٢٩(
الكالب...)، واألحسن أن تكون  -مخااابرااات -أمنن -أمون -أن تجعلها محرفة (جهاااا

الجامعة بدل أفغانستان مثًال...إلخ)، واألحسن أن تكتب  -دل الجهادمحرفة تمامًا (جوجو ب
)، فهذا وٕان كان أصعب لكنه آمن salam 3alaykomبالحرف االنكليزي الكلمات العربية (

). [مر 2-3-7ح) يقابلها من االنكليزية (-ع-مع االتفاق على مصطلحات مثال حرف(ء
 "].أمنيات عامة لوسائل االتصال جميعاً معنا الحديث على الشفرة في "

في ملف مرفق  - فضًال  عما سبق–واألحسن في المراسالت المهمة أن تجعل الرسالة  )٣٠(
)، وله كلمة سر متفق عليها بين الطرفين، والغاية من هذا إن كان بريدك wordعلى شكل (

المرفق، مع التذكير مجددًا أنه  مختَرقًا أن توجد عقبة أمام المختِرق وهي كلمة سر الملف
توجد برامج لفك كلمات السر؛ فاألضمن أن تضع كلمة سر المرفق بأحرف كبيرة وصغيرة 

 وأرقام على التناوب كما مر معنا. 

وهناك أساليب أخرى لإلخفاء لن نذكرها هنا لجهل المخابرات بها واستعمال اإلخوة لها، وهللا  -
  ].ة سر للملف الكتابيكيفية وضع كلمالملحق  فيالحمد. [
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األحسن فتح الرسالة المرفقة بعد قطع اتصالك باإلنترنت، حتى إذا كان جهازك مخترقًا  )٣١(
 فينقطع التواصل.

ل الكالم المقروء إلى إحدى لغات البرمجة [تتفق مع  )٣٢( ويمكن زيادة الحذر بأن ُتَحو
رنامج تلك اللغة على صاحبك عليها]، فعندما تصله الرسالة ال يمكن أن يفهمها إال بوجود ب

 جهازه، فيعيد الكالم من لغة البرمجة إلى اللغة العادية المفهومة.

وهناك برامج تشفير بسيطة تحول لك الكالم إلى أرقام، وأنت بنفسك تتحكم باإلعدادات  -
الخاصة للبرنامج، بمعنى أنك تصنعه بنفسك، وال بد أن يكون الطرف اآلخر عنده نفس 

 ].قائمة البرامج من الموقع [راجعيع أن يفك التشفير. البرنامج حتى يستط

ومن المهم أن َيعتني األخ بالكتابة من حيث المبنى والمعنى، وأن يدرس األمر جيدًا إذا  )٣٣(
كان يراسل أخًا آخر موجودًا عند المخابرات، ويتأكد األمر إذا كان اللغة هي كالم عربي 

ما يقارب نصف ساعة من الضرب األليم  مكتوبة بحروف أجنبية. [مرة ُضرب أحد اإلخوة
ليعترف على شيء موجود في الرسالة وهو يقول: ال أعرف، ثم ألهمه اهللا أن يطلب منهم أن 
يقرأ هو الرسالة؛ وٕاذ بالكلمة تحتمل معنيين؛ فوّضح لهم األمر وانتهى العذاب، وكان بوسع 

ذكر المثال الذي أدى لذاك األخ المرِسل أن يكون أكثر دقة في الكتابة. ونعتذر هنا عن 
 الضرب األليم لضرورات أمنية تمس اإلخوة الذين حصلت معهم].

األضمن أن يكون لألخ أكثر من بريد من باب االحتياط؛ حتى إذا تعطلت شركة أو  )٣٤(
تعّذر الدخول إليها لسبب فني فيمكن أن يتابع اإلخوة مراسلته على الشركة األخرى، وٕان 

خوين فقط البريد اإللكتروني فإن وجود أكثر من بريد يكبر كانت صلة الوصل بين األ
احتمال عدم انقطاع التواصل في حال تعطل الشركة. [يمكن أن يكون نفس العنوان ولكن 

 على شركتين مختلفتين]. 

 ُيسَتْحَسن أن يكون بريدا المتراسَلين على شركتين مختلفَتين، ولهذا عدة فوائد منها: )٣٥(

رر الناتج من كون الشركة عميلة للمخابرات األمريكية أو غيرها، فلو أنه يقلل احتمال الض -
كان األخوان على شركة واحدة وكانت الشركة تتعامل مع المخابرات فإن مراسالت األخوين 
ستكون مكشوفة للمخابرات، أما إذا كانت شركتين فاحتمال تعامل شركتين أضعف من 

  احتمال شركة واحدة.
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رًا ما تتوقف الشركة البريدية عن العمل لخلل فيها، فعندها يقوم األخ ومن الفوائد: أنه كثي -
الذي تعطلت شركته وُيْنشئ بريدًا على شركة جديدة ويراسل األخ من جديد ريثما يزول 

 الخلل.

وهناك فائدة احتياطية في حال ألغت الشركة االشتراك المجاني كما يحصل مع كثير من  -
ن ال ينقطع التواصل بينهما؛ ألنه لو كان البريدان على الشركات المجانية فهذا يضمن أ

شركة واحدة وكانت صلة الوصل الوحيدة بين األخوين هي البريد اإللكتروني لحصلت 
 مشكلة احتمال انقطاع التواصل بين الطرفين. 

 

إذا كنت ترسل من مقهى عام فال تنَس أنه يمكن أن َيْدُخل أحُدهم من الجهاز الرئيس  )٣٦(
، أو يمكن أن يكون وراءك واحد يراقب، أو يمكن أن تكون هناك آلة تصوير إلى جهازك

توضع كساعة اليد...؛ لذا ال َتْسَتْرسل، واقتصر على قدر الحاجة، وَنوع المقاهي، وال تترك 
 صفحتك مفتوحة كثيرًا، وحاول انتقاء مكاٍن مناسب للجلوس، وكن يقظًا.

آمن ثم تأتي إلى المقهى لترسلها فحسُب ثم تحذف  وٕان استطعت أن تكتب الرسائل في مكان -
ما بداخل القرص المرن مثًال فلعل هذا أقل ضررًا، وأنت طبيب وقتك فانظر األنسب 

 لوضعك.

إذا أردَت إرسال رسالة ألكثر من واحد فال ترسلها مرة واحدة لجميع من تريد؛ ألن هذه  )٣٧(
طريقة اإلرسال الجماعي تجدها [ الطريقة تكشف عناوين البريدات لجميع من أرسلت لهم.

 ]."الملحق" في
كالعراق في أيام حكم البعث –في دولة ال يمكنك أن ترسل إال من شركات حكومية  )٣٨(

فيمكن أن ترسل رسالتك المطلوبة من الـ "بي بي سي" مثًال مع إحدى نشرات  -الملحد
 ه الجهة المستقِبلة أْن ُترسل األخبار؛ ألن اإلرسال من الشركة الحكومية ُعْرَضٌة للمراقبة، وَنب

الجواب بال أي عبارات فيها ِرْيبة على بريدك في الشركة الحكومية التي ستكون مراَقبة بال 
 ريب.

من أجل إحكام الخطة وتقطيع الخيوط وتضييق دائرة الضرر فإنه من المستحسن أن  )٣٩(
ل الجهادي، حتى إذا يسافر األخ إلى العمرة أو الحج إن لم يكن ذهب من قبل، ثم يبدأ العم

أمسكوه وسألوه عن األشخاص أو الشخص الذي أرسله إلى أرض الجهاد أو اإلعداد فيقول 
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لهم عن شخصية وهمية يّدعي أنه رآها في العمرة أو تعرف عليها هناك، ويكون األخ قد 
وضع من قبل صورة لشخصية في ذهنه طولها وعرضها وشعرها وصوتها ولون جلدها 

ناك يصنع بريدين ويرسل من أحدهما إلى اآلخر رسالة على أساس أنه ...إلخ، ومن ه
الشخص الذي سُيخرجه ويكون في الرسالة كالم بحسب وضع األخ، وعندما يصل األخ إلى 
بلده يرسل رسائل من البريد اآلخر يطالب األول باالستعجال وأن الدنيا ضاقت عليه بسبب 

يها بحجة أنه يريد المال، وأنه َفِشَل في العمل الفشل الدراسي، أو يرسل رسالة يستعجله ف
التجاري في بلده [أي ُتْوهم أن خروجك كان للمال فهذا يخفف األمر والتهم الموجهة إلى 
األخ المجاهد عند المخابرات]، وهكذا تكون الرسائل دورية كل شهر أو شهرين بحيث إن 

ون، ولو ُدِرَست هذه الفكرة صار لألخ شيء فيكون الحبل مقطوعًا وال يتضرر إخوة آخر 
جيدًا الستفاد اإلخوة الذين اعتُقلوا في أفغانستان كثيرًا منها؛ وذلك بأن ُيلِصقوا إخراجهم 

 بشخصيات وهمية، ولكن ال بد أن تكون الخطة محكمة]. 

ولهذه الفكرة نفع آخر أنك ُتْوِهم المخابرات أنك تتعاون معهم؛ ألنك أعطيتهم بريدك وسره،  -
  هم عن بريد الشخص الذي سيخرجك أو الذي أخرَجك.وقلَت ل

من األفكار العملية النافعة أن يتم تفريغ شخص واحد يعمل كَمْقَسم الهواتف، فترسل له  )٤٠(
أنت الرسالة وتقول له: أرسلها إلى فالن، وأنت ال َتعرف بريد "فالن"، ولكن الَمْقَسم يعرفه، 

ن يتضرر الطرف اآلخر، وتظهر فائدة الَمْقَسم في وبهذا إن ُأِسَر أحد اإلخوة المتراسلين فل
حالة يكون فيها أحد اإلخوة أو مجموعة من اإلخوة ال تستطيع الحركة بسهولة في مكان ما، 
فيقوم الَمْقَسم بأخذ الرسائل منهم وٕايصالها وهكذا، وكل مجموعة تَُقّدر أهمية مثل هذه الفكرة 

مية؛ ألنه عنده البريدات واالتصاالت وما شابه من لتطبقها أو ال.  [ويبقى الَمْقَسم ذا أه
  األمور السرية؛ لذا ينبغي تفريغه واالهتمام بأمنياته لئال َينكشف]. 

إذا ُأِسَر أحد اإلخوة فيجب تفريغ بريداته إن أمكن، وَنْقُل ما فيها إلى بريد آخر، حتى  )٤١(
 أخرى وكبرى للَمْقَسم]. إن اضُطر أن يفتحه للمخابرات فال يتضرر أحد. [وهنا تبرز أهمية

 ويمكن أن يتم تغيير كلمة سر بريده. [اإلجراء األمثل تقرره القيادة]. -

إن كان وضع األخ من األفضل له أن ال يراه الناس ومعارفه يدخل إلى محالت الـ  )٤٢(
"نت" فليتحّر أوقات الظهيرة أو الصباح أو الساعات المتأخرة من الليل حيث الناس 
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وٕاال فإن أوقات االزدحام أفضل؛ ألنها تكبر احتمال فشل المراقبة  مشغولون بعملهم،
 اإللكترونية لكثرة العدد. 

إن كان هناك مجموعة تدخل إلى الـ"نت" فينبغي توزيع محالت اإلنترنت في المنطقة  )٤٣(
بحيث ال يدخل جميع أفراد المجموعة مع بعضهم أو على نفس المحل باستمرار، إنما يتم 

 لمحالت فهذا أبعد عن الخطر. [وهذا من باب االحتياط].تفريقهم على ا

  
  " فراجعها.أمنيات عامة لوسائل االتصالتذكير: مرت بنا "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  الماسنجر: * 

شاع استخدام الماسنجر بشكل كبير جدًا، وأصبح أداة فعالة للمخترقين في التعرف على أسرار 
  لألمان من أخطار الماسنجر ننصح بالخطوات التالية: المستخدمين، و 
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) إذا اضطر المستخدم أن يعلن ماسنجرًا معينًا فعليه أن يفترض أن هذا المعَلن عرضٌة ١(
  لالختراق، ويحرص على اقتناء ماسنجر آخر غير معَلن. 

) يتجنب مستخدم الماسنجر قبول إضافة أي شخص أو جهة ال يعرفها؛ ألن فرصة ٢(
تراق بعد اإلضافة تزداد وتزداد أكثر بعد الدخول في محادثة، ولكن العكس ُيستحسن االخ

وهو أن تنتقي أنت عناوين وحاول أن تكون مما ظاهره الميوعة فيكون على قسم محادثتك 
يمكن أن تنتقي من لفيٌف من المشتركين مما يمكن أن يضيع اإلبرة بين كثير من "القش"، ف

صدقاء لتضيفهم إلى قائمتك لتكثير العدد حتى إذا ما انكشف غرف "الدردشة" بعض األ
بريدك فَيصعب األمر على المخابرات أن تميز بين اإلخوة وبين سواهم، ولكن انتبه وانتِق 
بنفسك األشخاص؛ لئال يتم اختراقك من قبل المخابرات مدعية أنها أحد األصدقاء، أما لو 

فال تقبله؛ ألن احتمال أن يكون من المخابرات راسلك مجهول واقترح أم تضمه إلى قائمتك 
   يكون كبيرًا.

) يتجنب مستخدم الماسنجر قبول نقل الملفات من الماسنجر؛ ألن نقل الملف من َمْنَفذ ٣(
الماسنجر ال يمر بعملية الكشف على الفيروسات التي تتم في اإلنترنت، وينطبق هذا حتى 

لموثوق به قد يكون جهازه مختَرقًا أو مصابًا على األشخاص الذين يثق بهم ؛ألن الشخص ا
  بالفيروسات وهو ال يعلم. 

) يتجنب مستخدم الماسنجر الدخول في حديث صوتي أو تشغيل كاميرا خاصة مع من ال ٤(
  يعرفهم؛ ألن هذه الخدمة تفتح ثغرات ال تستطيع برامج الحماية إقفالها. 

قي أو وضع أي معلومات في الماسنجر تدل ) يتجنب المستخدم مطلقًا استخدام اسمه الحقي٥(
  على شخصيته، كما يتجنب اإلشارة ألي جانب من شخصيته في محادثاته لمن ال يعرف. 

) يجب التنبه إلى أن اسم الماسنجر ال يكفي للحكم على شخصية المقابل، بل يجب التنبه ٦(
  للبريد نفسه؛ ألن البريد هو الذي يحدد شخصية الماسنجر. 

ب المستخدم الضغط على الروابط التي توضع له في المسانجر؛ ألنه باإلمكان معرفة ) يتجن٧(
  الكثير من المعلومات عن جهاز المستخدم من خالل الضغط على أي رابط. 

عند الدخول في محادثة ينبغي أن تكون هناك عالمات أو كلمات متفق عليها من  )٨(
الطرفين بخير. [وقد تم شرح مثل هذا بما الطرفين تذكران في بداية المحادثة للتأكد من أن 

  يكفي].
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"، وٕاال فبوسع من يأتي sighn outاخرج من بريدك ومن الـ ماسنجر بشكل نظامي " )٩(
 بعدك أن يدخل إلى بريدك وَيْعَبَث به، أو يقرأ ما فيه.

  " فراجعها.أمنيات عامة لوسائل االتصالتذكير: مرت بنا "
  
  
  
  ل توك: البا*

  في الجملة يسري على "البال توك" ما يسري على الماسنجر ما عدا النقاط التالية: 
) بالنسبة للغرف العامة ال يوجد أي خطر من مجرد حضور هذه الغرف وكل ما يقال عن ١(

  ذلك هو لتخويف الناس من المشاركة في البال توك. 
يعتمد األمر على معرفة صوت المتكلم ) بالنسبة للمشاركة في الحديث في الغرف العامة ٢(

  ). IPفقط، وهناك أساليب يمكن أن ُيْعَرف الـ (
) بالنسبة للغرف الخاصة ال تزال التكنولوجيا فيها غير كاملة ويمكن اختراق هذه الغرف إذا ٣(

كانت واضحة في القائمة؛ فلذلك ُينصح من يستخدم هذه الغرف بأن يضعها في قائمة غرف 
  ربية. لغات غير الع

) بالنسبة للحديث المباشر على شكل شبيه بالهاتف في "البال توك" ال تزال هناك فيه بعض ٤(
  الثغرات ونسبة األمان فيه ليست كاملة. 

) توجد في "البال توك" مشكلة َتْخَفى على بعض الناس هي إمكانية أن َيظهر المستخدم ٥(
  .باسم يشبه تمامًا اسم شخص آخر فينخدع المقابل به

  
تذكير: الرجاء من القارئ أن ال ينسى األمنيات العامة التي تتعلق بالهواتف واإلنترنت، والتي 
ذكرناها قبل الحديث عن أمنيات الكمبيوتر بفارق ال بأس به؛ لذا أحببنا التذكير هنا. 

  ".أمنيات عامة لوسائل االتصال جميعها"
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  أمن السالح
  بائع والمشتري.تأمين ال  ·
  عدم ترخيصه.  ·
  تعاقب األفراد في العملية.  ·
  بيع ما ال يحتاج أو تخبئته في مكان آمن.  ·
  فحص السالح جيدًا قبل شرائه وتجريبه إن أمكن.  ·
  َمْحُو الرموز واألرقام عن السالح.  ·
  سحب المخزن من السالح، وٕاجراء عملية األمان عليه.  ·
  متفجرة.فصل الصواعق عن المواد ال  ·
  تخزين السالح في أماكن متفرقة.  ·
  أن توضع في مكان ال يكون رطبًا.  ·
  أن توضع بطريقة علمية حتى ال تُْتَلف.  ·
  وضع خرائط دقيقة بالبوصلة لألماكن.  ·
  أن يكون المكان صالحًا لإلخفاء فيه.  ·
  إعادة صيانة السالح دوريًا.  ·
  بوهًا.تغيير مكان التخزين إذا ما كشف أو أصبح مش  ·
  متر تجنبًا للجهاز الكاشف. ١.٥التخزين على عمق   ·
  تخزينه في مكان يمكن الوصول إليه عند الحاجة.  ·
  أن ال يشترك في إخفائها أكثر من واحد إن أمكن، أو اثنان بأكثر تقدير.  ·
  االستعانة بالسر والكتمان.  ·
  
  
  
  
  



  ١١٣

  
  

   قواعد التعامل مع المتفجرات* 
  طأ األخير. . الخطأ األول هو الخ١
  . المتفجرات ال تحترم الرتب. ٢
  . التعامل معها بحذر دون خوف وبثقة دون غرور. ٣
  . يمنع العمل بمعلومات ناقصة أو إعطائها للغير. ٤
  . يجب التعامل معها كأنها كائن حي (بالرفق واللين). ٥
  . يجب التعامل معها في كل مرة كالتعامل معها أول مرة. ٦
  ى أقل عدد ممكن عند العمل بالمتفجرات. . االقتصار عل٧
  . عدم تعريضها للحرارة أو الرطوبة أو الطْرق والضغط. ٨
  . ال تتعامل مع أي جسم أو مادة غير معروفة لك سابقًا. ٩

  . االحتياط في التعامل معها كاالحتياط في التعامل مع السموم ألنها سامة. ١٠
ن]. . ُيْمَنع التدخين منعًا باتًا أثنا١١ ء التعامل مع المتفجرات. [بإذن اهللا المسلم الملتزم ال ُيَدخ  
  . ال تحرق أغلفة أصابع الديناميت أو تعرضها للطرق ألنها ُمشَبَعة بالمادة المتفجرة. ١٢
  . يجب الحذر الشديد واالنتباه الزائد للمواد الحساسة. ١٣
  . يمنع التعامل مع المتفجرات أثناء الشرود الذهني. ١٤
  

   قواعد عامة للتعامل مع الصواعق* 
  . يمنع حمل الصواعق في أماكن االرتكاز في الجسم. ١
  . ال تمسك الصاعق من ثلثه األخير. ٢
  . ُيمنع منعًا باتًا تخزين الصواعق مع المواد المتفجرة. ٣
و . االنتباه للصواعق التي يظهر على غالفها حبيبات بيضاء أو خضراء؛ ألنها حساسة جدًا أ٤

  تالفة. 
  . االنتباه للصواعق التي تعرضت لضربات أو ظهر عليها االهتراء. ٥
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  . يجب عدم تعريض الصواعق للطرق أو الضغط أو الحرارة أو الرطوبة. ٦
  . إياك أن تشد أسالك الصاعق الكهربائي أو تسحبها. ٧
  . يجب عزل أطراف أسالك الصواعق الكهربائية بالالصق. ٨
  رًا أو أي جسم داخل الصاعق من الفتحة المخصصة للفتيل. . ال ُتْدِخل مسما٩

  . احذر من الضغط على الصواعق باألسنان أو السكين أو أي أداة أخرى. ١٠
  

   قواعد األمان في نقل الصواعق والمتفجرات* 
  . يمنع جمع المتفجرات والصواعق مع بعضهما أثناء النقل أو التخزين. ١
  ريات أو أي مصدر للطاقة خالل عملية النقل. . يجب فصل الصواعق عن البطا٢
  . قم بتثبيت المواد المنقولة جيدًا في أماكنها لتفادي االرتجاج والحركة عند نقلها .٣
  

   قواعد أمن نقل وزرع العبوة* 
  . استطالع ودراسة المنطقة التي ستزرع فيها العبوة، واختيار التاريخ والوقت المناسب للتنفيذ. ١
  لمكان والزمان الذي ستزرع فيه العبوة بدقة. . اختيار ا٢
  . اختيار الوعاء الذي ستوضع فيه العبوة بما يتناسب مع مكان الزرع والمحيط. ٣
  . عمل تنفيذ وهمي للزرع في المكان نفسه الكتشاف الثغرات وتالفيها عند التنفيذ. ٤
  . استطالع الطرق المؤدية للمكان واختيار الطرق األكثر أمنًا. ٥
. االستعانة بالدواب والسير على األقدام لتالفي الحواجز، ويمكن االستفادة من طرق االلتفاف ٦

  عن الحواجز التي يستخدمها العمال. 
. يجب كتابة التوصيات والتعليمات المتعلقة بالعبوة على ورقة بشكل خطوات مرقمًا، وليس ٧

  إنشائيًا وقراءتها وحفظها جيدًا والتقيد بها. 
يت المتفجرات داخل الوعاء المنقولة فيه بواسطة الفلين أو اإلسفنج للحفاظ على تماسك . تثب٨

  أجزاء العبوة. 
. وضع العبوة في مكان آمن داخل وسيلة النقل [أي المكان األقل عرضة للحرارة والصدمات ٩

  والذي يصعب كشفه ويسهل التخلص منه في حاالت الطوارئ]. 
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نقل العبوة واالبتعاد عن االوقات المشبوهة [مثل الساعات . اختيار الوقت المناسب ل١٠
  المتأخرة ليال أو أوقات االستنفار األمني عند العدو]. 

. اختيار وسيلة النقل المناسبة [االبتعاد عن السيارات المشبوهة والمحروقة المعرضة ١١
  للمالحقة والتفتيش من قبل العدو]. 

  فنية والميكانيكية واألمنية. . َتَفقد السيارة من النواحي ال١٢
  . االكتفاء بأقل عدد ممكن من األفراد في عملية النقل والزرع. ١٣
  . استطالع الطريق ومكان الزرع قبل عملية التنفيذ بلحظات لتفادي المفاجآت. ١٤
. اختيار ساتر للنقل ولزرع العبوة واختيار لباس يتناسب مع وسيلة النقل ومع الوعاء الذي ١٥

  العبوة. يحوي 
نظارات  -. استخدام وسائل َتَنكر أثناء التنفيذ [تغيير لون الجلد لمدة بأدوية خاصة ١٦

  ...الخ]. 
  . اختيار طريق بديل للذهاب واالنسحاب. ١٧
  . وضع خطة طوارئ للمفاجآت. ١٨
  . يجب أن يكون الُمَنفذ هادئ األعصاب ويمتاز برباطة الجأش. ١٩
ل أن ال يكون٢٠ الناقل من المحروقين أو المطلوبين.  . ُيفض  
. يجب مراعاة قواعد مقاومة العمل الجنائي [عدم ترك آثار أو أدوات وكل ما يدل على ٢١

  الُمَنفذ أو هويته وخصوصًا البصمات]. 
  . يجب تمويه العبوة جيدًا. ٢٢
  . ال تحرك العبوة أو تقترب منها بعد فتح مفتاح األمان. ٢٣
  سيارة عن مكان الزرع حتى ال يتم الربط بينها وبين العبوة .. يجب إبعاد ال٢٤
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  أمن التدريب والخروج إلى الجبهات أو المعسكرات
 اختيار المكان المناسب وتغييره كل فترة. -

 أن يكون المكان بعيدًا عن الناس قدر اإلمكان. -

 أن يكون المكان بعيدًا عن مسامع اآلخرين. -

 أفراد مثًال)، ويمكن الزيادة بحسب الظرف. ٥إلى  ٣(عدم تكثير المتدربين  -

 عدم كشف المتدربين على بعضهم إن َأْمَكَن بأن يتحجبوا عن بعضهم أو يضعوا النقاب. -

 -ولكل قاعدة شواذ–أن ال يدرب المدرب ذاُته كثيرًا، أو أن يكون ملثمًا  -

 أن ال تترك أثرًا عند مغادرتك للمكان من طعام وشراب وشواخص. -

 مع والطاعة.الس -

 التطبيق في أماكن مشابهة إذا أمكن. -

 رفع المعنويات. -

االبتعاد عما يثير الريبة [شراء كميات كبيرة من الطعام من منطقة قريبة من مكان التدريب   -
يثير الريبة * غسيل كثير على الحبل يدل على وجود أعداد كبيرة في المنزل..إلخ، وهذان 

  مثاالن واقعيان َضّرا بإخوة].
من األمور المهمة تغيير اسمك في مكان التدريب كأفغانستان، وعدم ذكر بلدك الحقيقي إنما  -

ما يقاربه، فبدل المصري اجعل نفسك فلسطينيًا، وبدل التونسي مثًال ليبيًا، وبدل السوري 
أردنيًا وهكذا. [مخابرات إحدى الدول العربية عرفت من خالل التحقيق مع "زيد" أن "أبو 

سكان بلدها موجود في أفغانستان، ولم تعرف اسمه الحقيقي، وأثناء التحقيق مع فالن" من 
"َعْمرو" أوهموه أنهم يعرفون "أبو فالن"، واّدَعوا أمامه أنهم يريدون أن َيَروا مدى تعاونه معهم 
ليخففوا عنه وأنهم يعرفون "أبا فالن"، ثم يطالبونه بأن َيْذكر اسم "أبا فالن" الحقيقي، فانخدع 
األخ، وذكر االسم الحقيقي مجتهدًا وظانًا أنه بذلك لم يقل ما يضر .... لذا ضع اسمًا 
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وهميًا، وَغير البلد ولو شكليًا، فاإلخوة الذين معك في التدريب ولو أنهم في قرارة أنفسهم 
 ر في عرفوا أنك لست فلسطينيًا فإنهم إذا ما ُأسروا فلن يقولوا: "يا سيادة المخابرات! نحن ُنَقد

  قرارة أنفسنا أن األخ الفالني كان ُيَموه علينا...إلخ" هذا لن يكون بإذن اهللا.
ال تترك معك في المعسكر ما ال يلزم مما يمكن أن َيضرك أو َيضر غيرك [أرقام هواتف،   -

مذكرات،...إلخ] خاصة إذا لم تكن مشفرة، وقد تضرر العشرات من اإلخوة في الخارج من 
هتارات بما ُعِرف بـ"دفتر هواتف أبي زبيدة"؛ إْذ تركوا األسماء الحقيقية جراء هذه االست

واألرقام الحقيقية بجوارها بحجة أنهم في دولة اإلسالم فعالم الخوف؟!!!!. والواقع أنه عندما 
يكون األخ في الجبال وبين الرشاشات ال ريب أن حالته األمنية تختلف عما إذا كان في 

برات منتشرة في المكان للبحث عنه، ولكن الذي يطبق األمنيات كناحية المدينة وكالب المخا
شرعية فلن يؤثر على التزامه بها كونه في دولة اإلسالم أو سواها، حتى ولو كانت عناصر 
"طالبان" ربما أنزلوا العربي المجاهد على المعابر الحدودية وأشربوه الشاي إكرامًا، نسأل اهللا 

 ذا.أن يغفر لهم تقصيرهم ه

وربما ُيَسوغ األخ لنفسه التهاون بهذه األمنيات بحجة أنه لن يرجع إلى بلده فعالم األمنيات؟  -
 لكن الواقع العملي َيُرد عليهم، وهذا حسبنا.

احذر هناك أن تذكر اسم أحٍد تعرفه في بلدك األصلي أمام إخوة الساحة، أو أحٍد تراه هناك  -
اس بسبب تهاون أشخاص بهذا األمر أكثر مما في الساحة لشخص خارجها؛ فقد تضرر ن

ُيتصور. [فهناك من مخابرات البالد العربية الطاغوتية من َيْعَتقل كل من له صلة بالمجاهد 
من قريب أو بعيد مع سلسلة من اإلهانات إلى أن يفرجها اهللا؛ فإذا انتشر أن فالنًا في 

 الساحة فهذا َيضر أهله ومعارفه].

ة َقْبل الخروج، تكون محكمة ومنطقية ومحفوظة جيدًا خشية األسر ال بد من خطة مدروس -
". تقطيع الخيوط إلحكام الخطة" إلى تفصيل "االعتقال والتحقيقالمفاجئ، وسنأتي في "

من أجل إحكام الخطة وتقطيع الخيوط وتضييق دائرة الضرر فإنه من المستحسن وكمثال: 
األخ إلى العمرة أو الحج إن لم يكن ذهب من قبل، ثم يبدأ العمل الجهادي، حتى أن يسافر 

إذا أمسكوه وسألوه عن األشخاص أو الشخص الذي أرسله إلى أرض الجهاد أو اإلعداد 
فيقول لهم عن شخصية وهمية يّدعي أنه رآها في العمرة أو تعرف عليها هناك، ويكون األخ 

في ذهنه طولها وعرضها وشعرها وصوتها ولون جلدها  قد َوَضع من قبل صورة لشخصية
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...إلخ، ومن هناك يصنع بريدين ويرسل من أحدهما إلى اآلخر رسالة على أساس أنه 
الشخص الذي سُيخرجه ويكون في الرسالة كالم بحسب وضع األخ، وعندما يصل األخ إلى 

الدنيا ضاقت عليه بسبب بلده يرسل رسائل من البريد اآلخر يطالب األول باالستعجال وأن 
الفشل الدراسي، أو يرسل رسالة يستعجله فيها بحجة أنه يريد المال، وأنه َفِشَل في العمل 
التجاري في بلده [أي ُتْوهم أن خروجك كان للمال فهذا يخفف األمر والتهم الموجهة إلى 

بحيث إن  األخ المجاهد عند المخابرات]، وهكذا تكون الرسائل دورية كل شهر أو شهرين
صار لألخ شيء فيكون الحبل مقطوعًا وال يتضرر إخوة آخرون، ولو ُدِرَست هذه الفكرة 
جيدًا الستفاد اإلخوة الذين اعتُقلوا في أفغانستان كثيرًا منها؛ وذلك بأن ُيلِصقوا إخراجهم 

 بشخصيات وهمية، ولكن ال بد أن تكون الخطة محكمة].

ن أحد المنتديات، ولكن َيجب أن يكون األمر مدروسًا؛ ويمكن أن يدعي أنه تعرف عليه م -
ألن المخابرات ستسأل: متى تعرفت؟ وما هو المنتدى؟ وكيف َوِثْقَت به؟ وماذا عرض 

 عليك؟ وهل يوجد أحد آخر معك؟...إلخ.

وٕان تعلل األخ بأنه خرج من أجل المال ألنهم هناك مثًال ُيعطون مبالغ لمن يتدرب ويقاتل  -
ًا من الفشل في الدراسة أو الحياة فهذا قد يساعد ويخفف الحكم على األخ في معهم، أو هرب

نبذة عن مخابرات بالدنا اإلسالمية وَمْقِدَرتها وموقفنا منها بالد الطواغيت، وسنأتي إلى "
 ".وطريقة التعامل معها

عميل للمخابرات من المشايخ أو أنه إذا كان في مدينتك من تتيقن باألدلة القاطعة أنه  -
يتظاهر أنه يمكنه إخراج الشباب إلى مواطن القتل والقتال فيمكنك أن َتْحضر عنده فترة دون 
أن َيعرف الشيخ العميل اسمك، حتى َيَتَعرف على الجو، فإن ُأِسر األخ فيما بعد فيمكنه أن 

أن تكون المواصفات في  يّدعي أنه تعرف على شخص في مجالس ذاك الشيخ، ولكن يجب
ذهنك كما لو كانت حقيقية، أما أن تنسب األمر للشيخ نفسه فهذا ال ينفع ألنه مكشوف عند 
الدولة نه كذب، والدولة لوال أنها واثقة منه يقينًا َلَما تركت له المجال. [الكلب ال َيَعض على 

 ذنبه].

ميل، وتزرع في المخابرات وهذا االدعاء قد يفيد في تشكيك المخابرات بجدوى ذاك الع -
وسواَس أن تكون مجالسه بؤرة يستفيد منها الصادقون الجتذاب الشباب. [وحقًا يمكن 

 اجتذاب الشباب من تلك المجالس لو ُأْحِكَمت الدراسة].
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إذا كان األخ في بلد وضعه األمني عسير فال بد أن يعمل ترتيبات أمنية تجعل أهله بعيدين  -
حركاته وما شابه هذا، [في اليمن مثًال من المألوف أن تودع األم عن كل معارفه وعن كل ت

 ابنها ليذهب عدة أشهر لإلعداد ثم العودة، وهذا الكالم قبل أحداث الثالثاء المبارك].

فإن كان األخ مثًال َيْحضر دروسًا في جامع معين، أو عند شخص معين وكان أهله يعرفون  -
تضرر إذا ما َذَكر األهل ذلك للمخابرات، وهناك هذا؛ فإن هذه الجهة من المحتمل أن ت

وقائع كثيرة تُْثِبت تضرر أمثال تلك الجهات؛ لذا ال بد أن ينوع األخ قبل سفره من الجهات 
التي َيحضرها حتى تصير كثيرة للغاية، وحتى يقتنع األهل أنه ما عاد يركز على الجهة 

ى أو يّدعي عدم ارتياح أو تبدًال في األولى، أو أن يفتعل خصومة بينه وبين الجهة األول
 إعجابه بها أو غير ذلك مما يحقق الغاية نفسها. [وهذا ربما يحتاج سنة].

 عمل وهمي كَعقد عمل، أو أوراق وهمية للخروج للدراسة وما شابه هذا.  -

ونفس األمر يقال لألخ الذي سَيخرج في عالقاته مع أصدقائه الملتزمين خاصة ألنهم أدعى  -
فكثيرًا ما يكون لألخ واحد أو أكثر من رفاقه المعروفين عند أهله أو يتصلون به  للتضرر؛

وما شابه ذلك، فال بد من وضع خطة تبعدهم حتى عن مساءلة كالب المخابرات. [وما ال 
 يتم الواجب إال به فهو واجب].

تفائه المفاجئ ويمكن أن يتظاهر األخ بقلة االلتزام رويدًا رويدًا حتى ال يربط األهل أمر اخ  -
مثًال بجهة دينية، ولكن يجب دراسة أبعاد أو أضرار مثل هذا التحلل الظاهري؛ ألنه قد 
َينعكس سلبًا على كثير من الملتزمين العاديين الذين ينظرون إلى األخ الذي سيتصرف بمثل 

 "]محذورات األمنياتهذا ِنظرة القدوة. [راجع "

اللحية يلزم عمومًا؛ ألنه في الفترة األخيرة من المستحيل عبور الحدود باللحية  ولكن تخفيف -
 الكثة المتروكة على السنة.

ويمكن أن تتم المصارحة لألهل بعد عمرة يقوم بها أنه َتَعرف هناك على شخص يمكنه أن  -
حل يوصله إلى أرض الجهاد، ثم يسافر. [واإلخوة المشرفون على اإلخراج هم أدرى بال

 األنسب لكل أخ بحسب ظرفه، وما نذكره هنا إنما هو اقتراحات من واقع التجربة].

وفي حال المصارحة لألهل، أو في حال انكشاف األمر أمام األهل فيما بعد أن ابنهم لم  -
يكن مسافرًا للدراسة مثًال، في هذه الحالة ينبغي تحذير األهل بأسلوب مناسب بأن ال ُيَبلغوا 

 وربما َيْحسن التهديد المبطن أنكم إن بّلغتم فلن أعود إليكم. المخابرات،
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قد ينظرون  -ربما لعدة أسباب–ويجب تعليم األهل حقيقة المخابرات؛ ألن كثيرًا من األهل  -
إلى المخابرات على أنها اإلله الذي ال يخفى عليه شيء إال قليًال، أو على أنهم المنقذون 

، أو ربما ينظر بعض -قون بعواطف اآلباء واألمهاتخاصًة إن تالعب المحق–البنهم 
األهالي إلى أوالدهم على أنهم مراهقون ال َيعرفون مصلحتهم وأنهم هم وحدهم كباٌر 

 وأصحاب خبرة.

فكثير من األهل من سذاجتهم قد يكونون سببًا في اعتقال أوالدهم ولسان حالهم: "خليه  -
 يزال صغيرًا"، وسبب هذا أيضًا الثقة الزائدة يتربي حتى ُيَبطل، نحن نعرف مصلحته وهو ال

بطيب المخابرات، أو جهلهم، أو خوفهم، أو ظنهم أن المخابرات َتْعرف كل شيء، فال بد 
 من الدعاية اإلعالمية من اآلن وعلى نار هادئة إلعادة ثقة الناس بخالقهم.

خابرات، وأن من ضع في حسابك أن كل شيء في المعسكر سَيصل عاجًال أو آجًال إلى الم -
ُيْؤَسر من اإلخوة سَيعترف بكل شيء، واعمل على هذا األساس [أي من باب الحيطة أن 

حكومات العربية كّل ثقلها لُتْمِسك الذين نعمل بعامل أمان كبير]. وقد َوَضَعت كثير من ال
تسعى بشراسة لتعرف من َخَرج ومن كانوا في أفغانستان قبل الغزو األمريكي، وكانت 

 وكانت االجتماعات على مستوى الرئاسة بشكل دوري،ْخُرج ومن ُيساعد على الخروج، سيَ 
وحاولت دس خطباء مفوهين ينادون بالجهاد وأرسلوه إلى أفغانستان ليرى عدد األشخاص 

وفي مثل هذا الظرف التابعين لذاك البلد، لكّن اهللا َتَفضل على اإلخوة وكشفوا تلك الدسيسة، 
هجرة بال رجعة؛ ألن الذين تضرروا من رجوعهم كثيرون كمًا ونوعًا هم كان أحسن شيء 

 .وغيرهم لكثرة الخيوط التي أوصلت إلى مستورين

وقد واجه اإلخوة المسؤولون عن اإلخراج مشاكل من رجوع عدد من اإلخوة بعد التدريب،  -
خوة عن سد وكان واحدهم بعد أن يرجع يجلس ليسد الثغرات التي انفتحت عليه، وكم عَجز إ

كل الثغرات، فصار خروجه للتدريب ضرره أكبر من نفعه. [وقد يكون عدم الخسارة هو 
 الربح في كثير من األحيان].

 ال يجوز خروج اثنين بنفس الوقت؛ ألن انكشاف واحد كثيرًا ما يدل على اآلَخر. -

يه ال تحدد لألخ الذي سيخرج تسلسل الطريق كلها مهما حصل، وكلما قطع مرحلة تعط -
المرحلة التالية، حتى إذا ما ُأِسر األخ في مرحلة من المراحل فإن احتمال الضرر الناتج من 

 اعترافه يكون أقل بكثير.
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ولعل أنسب طريقة للعمل في البالد المتشددة مخابراتيًا [وأكثر البلدان العربية اليوم إن لم  -
ريقة أن يكون الشخص نقل: "كلها" صارت في غاية التشدد والذنبية ألمريكا] أنسب ط

المشرف على اإلخراج في البلد غير معروف السكن وال رقم هاتف، ومعه جواز سفر مزور 
جاهز ثم يقوم بتسفير الشباب المجاهد واحدًا تلو اآلخر، وكلما انتهى من واحد ينتقل إلى 

 آخر.

اب الذين إن والتجربة أثبتت أن أمة اإلسالم لم تصبح عقيمَاً◌، والتجربة أثبتت أن من الشب -
رأيتهم في بلدانهم رأيتهم غائصين في الملذات حتى الركب، وما إن دعا الداعي أْن حي 
على الجهاد حتى رأْيتهم يتسابقون على الطعان، حتى رأيتهم في أرض الجهاد رهبانًا في 

 الليل فرسانًا في النهار، وما أكثر هؤالء في الجامعات، فضًال عن المساجد.

رف كذا شخص بعالقتك باإلخراج إلى أرض الجهاد وهم ال يزالون بين أهلهم ال ينبغي أن يع -
ومعارفهم يذهبون ويأتون، فال ينبغي مكاشفة أي كان بإمكانية اإلخراج إلى أرض الجهاد إال 

توضيح كيفية التدرج باألخ من الصفر حتى مكاشفته من ترى فيه األهلية، وسنأتي إلى 
كيف تكسب األخ إلى طريق الجهاد في سبيل فقرة :التجنيد" [ بإمكانية اإلخراج، وذلك عند

 ]؟اهللا

قد يكون بعض الشباب كثير السؤال عما ال يفيد، فينبغي على المشرف أن يعلمه خالف  -
هذا، وربما يقع المشرف في َحَرج فمثًال لم َيِحْن الوقت المناسب لكشف وجود طريق لألخ 

فربما يسأل الشاب: هل تعرف طريقًا؟ فقل: لو كان أحدنا يعرف هل تراه هنا؟ فإن الجديد 
أعاد السؤال: فقل: أوما سمعَت ما أجبُتك؟!! [أسلوب لإلسكات]، [التورية خير من الكذب 

  "].محذورات األمنياتالصريح، وراجع مزيد توضيح في "
   

  تذكيران: 
ات السفر والتنقل للوصول إلى المعسكر أو مكان التدريب مهم جدًا وتم ما يتعلق بإجراء -١

 " فليراَجع.أمن المواصالت والتنقالت لألفراد والجماعاتالحديث عنه في "

على الطريق -تم وهللا الحمد ما يتعلق بأمن االتصاالت بالهواتف واإلنترنت لألخ المجاهد  -٢
 ".أمن االتصاالتفي "  -في الجبهة أو في المعسكر أو
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  األمن الهجومي [وظيفته وطرق جمع المعلومة]           

هي اإلجراءات المتخذة لمعرفة تحركات ومخططات العدو المستقبلية ومكائده وٕايصالها 
وشل حركته،  للمسؤولين في الوقت المناسب، وذلك لالستعانة بالمعلومات على ضرب العدو

وبما أن المخابرات تستخدمه فَيْحسن دراسته حتى لو كان ظرفنا ال يحتمل الهجوم وذلك 
  لمعرفة أساليبهم.

  
  :وظيفة األمن الهجومي

  التأثير على العدو ماديًا أو معنويًا.  ·
  .   جمع المعلومات عن العدو وتحركاته.

  التخطيط..   فرز وفحص وتقييم المعلومات، واالستفادة منها في 
  %  من المجالت والصحف واألخبار المرئية والمسموعة.٨٠مصادر المعلومات تأتي   ·
نها جهاز االستخبارات وهذه النسبة مع صغرها ٢٠  · من جمع المعلومات السرية التي ُيَؤم %

  فإنها األهم بالنسبة للجماعة ، ويكون جمعها بعدة طرق:
  .االعتقال والتحقيق –التجنيد  - التفتيش السري  -المعاينة  -المراقبة 

  وسنأتي إلى دراستها بالتفصيل بعد قليل.
  

وللمعلومة أهمية كبيرة للغاية، وتَْبُذل أجهزة المخابرات طاقاتها للحصول عليها، وسنضرب  •
أمثلة وافية لَتْعرف كيف تستكمل المخابرات لوَحتها عن القضية رويدًا رويدًا من خالل 

  د جمع المعلومات يتم تقييمها وتحليلها لالستفادة منها عمليًا.المعلومات البسيطة، وبع
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  أهمية المعلومة عند المخابرات وخطر كشفها مهما َصُغرت [أمثلة وافية]* 
تهتم المخابرات بالمعلومة مهما صُغرت اهتمامًا بليغًا، وَتفرح بالحصول عليها فرحًا عجيبًا؛  -

غيظوا أعداء اهللا بحرمانهم من هذه المعلومات كما وضحنا لذا حري باإلخوة المجاهدين أن يُ 
 " في بداية هذه الموسوعة.التنبيهاتفي "

إنها قد تعتقل وبالمقابل َتحرص المخابرات أن ال تتسرب المعلومات حرصًا عجيبًا؛ حتى  -
ذَكَرت أمامه أثناء التحقيق معه  اعتقاًال وقائيًا من لم تثبت عليه أية تهمة، ال لشيء إال ألنها

بها إن أطلقته. معلوماٍت مهمة، وتخشى أن ُيَسر 

وأنت كفرد مسلم مجاهد مسؤول أمام اهللا عن كل معلومة، وعن كل كالم ال تراه مناسبًا أو  -
ذ إلحكام الخطة نماذج لقطع الخيوط، وسد المنافذا بال ثم تتكلم به، وسنأتي إلى ذكر "

 يتعلقان ببعضهما كثيرًا. والمعلومة ورأس الخيط"، وتضييق دائرة الضرر

وذكرنا في المقدمة أن من أسرار نجاح "أبي زبيدة" حرَصه على اإلجراءات األمنية، ومن  -
 أهمها االعتناء بالمعلومة صغيرها وكبيرها، وعدم هدرها هكذا.

ل بسبب التهاون في الكالم، وَمن َكُثر كالمه َكُثر فقد تنكشف أشياء ما كانت لتخطر على با -
 َسَقُطه، وهذه قصة ذات عبرة كبيرة، لكنها تحتاج بعض تركيز:

ج)، أراد (أ) أن يأخذ  - ب -أبطال القصة ثالثة إخوة ممن سلكوا طريق الجهاد بإذن اهللا (أ 
نا يعرفان بعضهما (ب) من بلده إلى بلد (ج) ليتعلم التزوير، و(أ) و(ب) من بلد واحد، وكا

أنهما من بلد واحد، و(ج) يعرف بلد (أ)، لكنه ال يعرف بلد (ب)، فتم االتفاق أن يتكلم األخ 
(ب) بالعربية الفصيحة لئال ينكشف من أي بلد هو أمام (ج)، وَجَرت األمور على ما يرام، 

الفطور، ج) وذهب، فجلس األخوان مع بعضهما يتناوالن - وذات يوم َتَرك (أ) األخوين (ب
وكان على المائدة شيء من "الجبن" أحضره األخ (أ) من بلده، فقال األخ (ب): هذا الجبن 
من بلد (أ)، ولو أنه أحضره من البلد الفالني لكان أْطَيب! وحتى اآلن ليس في األمر شيء 

  يضّر، واألخ (ب) لم ُيَصرح بأية معلومة يمكن أن َتْكِشف بلده الحقيقي حتى اآلن.
األيام، فأتى يوٌم جلس فيه (أ) معهما للطعام، وكان الُجْبن على المائدة، فالتفت (أ) إلى  ودارت

(ب) وقال له: "هذا الجبن من بلدك"!!!!!! واألخ (أ) لم يرتكب خطأً بعبارته تلك؛ ألنه لم 
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يقل لـ (ج) عن اسم بلد (ب)، ولكن الضربة تكمن في تراكب الجملتين، ُأْوالهما من (ب) 
  هما من (أ) مع المعلومة القديمة عند (ج) عن بلد (أ):وثانيت

الجبن من مدينة (أ) * الجبن من مدينتك، فكانت النتيجة أْن عرف (ج) آليًا ما هو بلد (ب)؛ 
ألنه كان يعرف من قبل ما هي بلد (أ). و[ُرب جبنة كشفت شلة]!!، و[ُرب كلمة قالت 

  لصاحبها: َدْعني].
نفس شاكلة هذا المثال المصغر، الذي لو قلنا لكثير من الشباب أو والمخابرات تعمل على  -

الكبار عن جملة األخ األول: هل تضر؟ لقال: ال، ولو سألناه عن الجملة الثانية هل تضر: 
لقال: ال، لكن تراكب المعلومات يكشف أشياء كثيرة ما كانت لَتْخُطر على بال، وَعَمل 

ء التراكبية التي تتجمع القطعة مع القطعة حتى تقترب من المخابرات أشبه بلوحة الفسيفسا
  الشكل المطلوب.

فمثًال: المخابرات في عاصمة إحدى الدول الطاغوتية َعَرفت من خالل التحقيقات مع  -
المأسورين لديها من أفغانستان َعَرَفت أن "أبا فالن وأبا فالن" أخوان كانا في أفغانستان، 

كنها حتى اآلن لم َتْعرف ما هي الشخصية الحقيقية لهما، ودارت وعرفوا عمرهما التقريبي، ول
األيام وانفتحت فروع المخابرات على بعضها بسبب أحداث يوم الثالثاء المبارك بإذن اهللا 
فوصل إلى مخابرات العاصمة من فرع إحدى مدن تلك الدولة أن أخوين اشتكى أبوهما أنهما 

فبدأ رأس الخيط من هذه المعلومة التراكبية،  هربا مع بعضهما في ظروف غامضة...إلخ،
ثم َعَرفت من هما!!! أما أحدهما فلقي ربه شهيدًا بإذن اهللا، وأما اآلَخر ففي فتحت أقبية 

 السجون حتى اآلن.

/ دخلوا البالد مع بعضهم ٣٠- ٢٠عرَفت مخابرات دولة أن مجموعة شباب أعمارهم بين / -
نهم من حيث الشكل أو االسم، فنظروا في القوائم منذ زمن وخرجوا، وهي ال تعرف شيئًا ع

الحدودية عن هذه المواصفات فاستطاعوا أن يعرفوا أشياء كثيرة عن هؤالء الشباب! وربما لو 
كان أحد اإلخوة مأسورًا عند تلك الدولة ربما يقول في نفسه أثناء التحقيق: ال بأس علي أن 

هم كذا، ألن هذا ال يكشف من هم...إلخ، ولم أقول هذه المعلومة أنهم دخلوا مع بعض وعمر 
َيْدِر هذا األخ أن تراكب المعلومات توصل إلى المراد، وأن المعلومة اليتيمة التي تبدو بال 

 فائدة كثيرًا ما توصل إلى الهدف المراد.
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وأحد من يظن نفسه يلعب على الحبلين بين المخابرات والمجاهدين أتاه مندوب من إحدى  -
سالمية، فلما سألته المخابرات عنه سَتر اسمه لكنه ذكر اليوم الذي جاءه فيه الجماعات اإل

وغادر، ظانًا أن هذا ال يضر األخ، وكانت المخابرات تعرف من أي بلد هو، ومن خالل 
القوائم الحدودية تم تضييق الدائرة إلى أن عرفوا الشخص بعينه فتربصوا به ثم وقع األخ في 

 األسر.

مثًال: هل له نظارة أو ال؟ ثم ينظرون في  -رأس خيط-ومة من شيء بسيط  فقد تبدأ المعل -
القوائم الحدودية، أو يبدأ رأس الخيط من لون الشعر، أو العمر التقريبي، أو المدينة 
الحدودية التي خرج منها، أو اسم الفندق الذي نام فيه، وهكذا، ثم َتْحصل على كنيته من 

 تمل اللوحة.هناك، وعمله من ذاك إلى أن تك

لذا أثناء المراسالت َيْحُسن أن ال َيْثُبت المتراسالن على اسم واحد للشخص الواحد، وٕانما  -
َيْحُسن أن ُيَنوع إن استطاع حتى إذا كانت هناك مراقبة فهذا على أقل تقدير َسُيْرِهق 

 الُمراِقب.

شكلية أو المعنوية وينبغي أن َيَتَجنب األخ المواصفات التي ُتوضح معالم الشخصية ال -
البارزة التي تساعد العدو في التعرف على الشحص بشكل كبير؛ فمثًال [صاحب النظارة، أو 
الطويل، أو السمين..إلخ] ُيخشى منها مع الزمن إذا ما تم التدقيق بين المراسالت ُيخشى أن 

االقتراب  يتبين أن الذي اسمه فالن هو نفسه صاحب النظارة فنكون بهذا ساعدنا العدو على
استعمال عالمات فارقة ولكنها ال تدل العدو على  -كبديل–من األخ بدل أن نضلله، فيمكن 

معالم الشخصية؛ كأن تكون هناك حادثة طريفة حصلت مع األخ أو ُطرفة حكاها أو َبدرت 
أو  -أو الذي تزحلق في الثلج -منه أو ما شابه فنقول مثًال: [صاحب القميص الذي تمزق

  أو الذي رأى الرؤية الجميلة...إلخ].  - الطرفة الفالنية أو بيت الشعر الذي حكى
وكانت مخابرات إحدى الدول تراقب أحد المطلوبين لديها، وهو في دولة أخرى، وهي  -

مشتِبهة به، إْذ لم تكن على يقين من أن هذا الشخص هو ذاته المطلوب لديها أو ال، 
رة، والتقارير يتم رفعها بشكل دوري، وذات مرة خاصة كان باسم آَخر، ولكن المراقبة مستم

وصل في أحد التقارير أن هذا الرجل دخل في اليوم الفالني إلى محل بيع للزهور واشترى 
ما تيسر وعاد إلى بيته، فقاَرنوا هذا التقرير مع حياة الشخص المطلوب، وٕاذ به يتوافق هذا 

ض به على المطلوب. [لو كان أحد مع يوم عيد زواجه!!! وكان هذا رأس الخيط الذي ُقب
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اإلخوة مكاَن هذا المطلوب لقال: هل معقول أن أتضرر من شراء باقة ورود؟!!! والجواب: 
 نعم].

وفي إحدى الدول قرأ فرع األمن السياسي في إحدى الصحف اسم رجل كانت عليه إشكاالت  -
 بالدهم: "مراجعة".في دولة أخرى، فراح هذا الفرع ووضع بجوار اسم هذا الرجل على حدود 

ونكرر مثاًال سبق: تغيير اسمك في مكان التدريب كأفغانستان صار أمرًا روتينيًا عند اإلخوة  -
خاصة بعد األضرار التي لحقت بمن لم يغيره، ولكن عدم ذكر البلد الحقيقية التي أنت منها 

بدل التونسي هو اإلجراء األمني الذي ثبتت جدواه، فبدل المصري اجعل نفسك فلسطينيًا، و 
مثًال ليبيًا، وبدل السوري أردنيًا وهكذا. فاإلخوة الذين معك ولو أنهم في قرارة أنفسهم عرفوا 
أنك لست فلسطينيًا لكنهم إذا ما ُأسروا فإنهم لن يقولوا: "يا سيادة المخابرات! نحن ُنَقدر أن 

 األخ الفالني كان ُيَموه علينا...إلخ" هذا لن يكون بإذن اهللا.

وبما أن المخابرات تجمع المعلومات مهما صُغرت فكثيرًا ما َيحدث إن سئل أحد اإلخوة   -
المأسورين عن الكويتيين الذين كانوا في أفغانستان فربما يقول األخ عدَدهم ظانًا أن هذا لن 
يضر، وحقًا إذا ما فكرنا في األمر من زاوية واحدة فإن معرفة المخابرات بالعدد مهما كان 

فهذا ال يضر األشخاص!! لكن المشكلة أنها تجمع  -امت لم تعرف األسماء الحقيقيةما د-
المعلومات، فتكون حصلت على معلومة من طرف آخر باألسماء الوهمية لهم، ومن طرف 
آخر على أعمارهم، ومن طرف آخر على وقت خروجهم، وهكذا تضيق الدائرة وتضيق 

كون كل واحد منا يقول في نفسه: لم أعطهم وتضيق إلى أن تعرف أسماءهم الحقيقية، وي
معلومات تضر!!! وكل القضية بدأت من رأس خيط؛ لذا األحوط أمنيًا عدم ذكر االسم 
ن  الحقيقي في أرض اإلعداد والجهاد، حتى لو أحس باقي اإلخوة أنك من بلد آَخر، فهذا ُيَهو

األقل خط دفاع يضاف إلى عليهم في التحقيق إذا ما وقعوا بين يدي الكالب، ويكون على 
 خطوط الدفاع التي ينبغي أن يتخذها اإلخوة في عملهم الجهادي.

وستأتي قصة غريبة أسرت فيها المخابرات أحد اإلخوة من خالل معلومة صغيرة وهي أنه  -
 ".تقطيع الخيوطيحب أكل "أمعاء الخروف المحشوة باألرز واللحم"، في فقرة "

قلل المعلومات المعطاة ما استطعَت، والنتيجة لهذه األمثلة من واقع التجربة باختصار:  -
 .ومهما صُغَرت، بل ساهم في نشر المعلومات المضللة ألعداء اهللا

 وبما أن المخابرات تهتم بالمعلومات فحري بالمجاهدين أن يبثوا المعلومات المضللة لهم. -
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  لمعلومة المضللة [الشائعات المغرضة]* ا
أشبه ما تكون بفرشاة األسنان حيث تضع بعض الشركات المصنعة لونًا آخر في منتصفها 
لُيْوِهموا السذج أن ُيكثروا من معجون األسنان بمقدار هذا اللون المتميز، مع أنه يكفي قليل 

 من معجون األسنان ألداء المهمة المرجوة.

وسنأتي إلى تفصيل -برات كثيرًا ما تستعمل المعلومة المضللة أثناء التحقيق، وكما أن المخا •
أساليب المحققين في انتزاع المعلومة ذلك في "االعتقال والتحقيق" عند الحديث عن "

القبضة على فإنها كذلك تستعملها لإلرهاب الفكري عند الناس لتبقى ُمْحِكَمة  -"واالعترافات
أن اإلعالم َيخدم السياسات، وأن كل ما  -وهللا الحمد-البالد، وقد َعرف الصغار والكبار 

  ُيَروج لحيادية أو استقاللية اإلعالم إنما هي أوهام.
ُيدلي بمعلومات تفيد مجرى  -فك اهللا َأْسره–فمثًال: َنَشَرت الصحف أن "ابن الشيخ الليبي"  -

همون المستمع أن الذي يقع في قبضتهم ال بد أن يعترف ولو كان التحقيق. فهم في هذا يو 
"ابن الشيخ الليبي" وأن االعتراف ال مناص منه، وأنه ينفع المعترف لتخفيف العناء والمشقة 

 عنه.

/ فردًا من عناصر القاعدة ُقتلوا تحت أقبية المخابرات، مع ٣٠وُأشيع في دولة طاغوتية أن / -
ذلك البلد ال يصل إلى هذا الرقم بتاتًا، ولكنهم يبثون مثل هذا  أن عدد عناصر القاعدة من

 إلرعاب الناس وزيادة تقوقعهم خاصة الناشئة من الشباب.

ما تقرؤونه أو تسمعونه عن القبض على المجموعة الفالنية .. أو ما يقوله اإلعالم كثير م -
ه هراء كامل، وهو األمريكي ...: أحبطنا عشرات المحاوالت من القاعدة ..إلخ، هذا كل

بالدرجة األولى َيْخدم القاعدة بشكل كبير جدًا إن شاء اهللا؛ ألنه ُيْبقي َزَخم المعركة مرتفعًا 
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والنفوس متوترة ألقصى حد .. وَيحرم االقتصاد األمريكي من الخروج من أزمة الثقة التي 
مريكي .. كما تعصف به. والحقيقة أن القاعدة أيضًا تفتعل بعض األمور لتشيت العقل األ

 سيأتي معنا.

وقد تضع مساجين وهميين عمالء أمام ممثلي حقوق اإلنسان لُيشيعوا أنهم يعاملون أسراهم  -
 بإنسانية.، وهذا من التضليل. 

  
  
وكما أن المخابرات تستعمل هذا األسلوب فإن حرب الشائعات يمكن أن يستعمله المسلم مع  •

إظهار  - : [نشر جرائمه وفضائحهت ضد العدوالحرب النفسية واإلشاعاأعداء اهللا، ومن 
وقد استعملها سيد الحكماء والمنطقية، بل قال صريحًا: ...]، -ضحالة محاسنه أمام مساوئه

(الحرب خدعة)، وقد تم مثل هذا كثيرًا وهللا الحمد من عدد من اإلخوة المجاهدين، ولكْن لعل 
ولو كان األمر مدروسًا وعلى نطاق هذه التصرفات أكثرها ارتجالي من ِقَبل األخ الواحد، 

 جماعي يراعى فيه روح الفريق لكانت النتيجة أرجى، واهللا أعلم.

سبتمبر  ١١القاعدة تفتعل بعض األمور لتشيت العقل األمريكي، تماما مثلما فعلوا قبل فمثًال  -
عندما مارسوا عملية تضليل وخداع واسعة جدًا، ونشروا األخبار بطريقتهم الخاصة لكي 

توقع األمريكان قرب وجود ضربة في مكان ما من الشرق األوسط خاصة، ثم لما وقعت ي
الضربة جاءت مفاجئة كالصاعقة .. اعترف بهذا أحد أقطاب الـ "سي آي إيه" عندما قال: 
.. لقد تعرضنا لعملية تضليل وخداع واسعة من القاعدة في أنحاء مختلفة من العالم لتوجيه 

 الحنا في الخارج، ثم جاءت الضربة مفاجئة في الداخل!!!تفكيرنا إلى حماية مص

/ أيام لم يعرفوا من هو!!! وبهذا يتمكن اإلخوة ٥أبو زبيدة بعد أن ُأِسَر بقي قرابة /و  -
المتعاملون معه في الخارج من أخذ االحتياطات في تغيير األماكن واألسلحة والمعلومات 

خاصة على "أبي زبيدة"؛ إذ يمكن للفرد إذا  وما شابه، وٕاخفاء الشخصية ليس باألمر العسير
ما أْتَقَن لغَة قوم آخرين يمكنه أن َيَتَخفى بانتسابه إلى بلد غير بلده، ولكن ال بد أن تكون 
الخطة ُمْحَكَمًة من جوانبها جميعًا، وكثيرًا ما يدعي اإلخوة أنهم فلسطينيون وال َتْكَتِشف 

 األجنبية البعيدة عن منطقة فلسطين. المخابرات أمرهم، خاصة مخابرات الدول
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و"أبو زبيدة" بعد أن َأَسَره الصليبيون من األمريكان صار يصرح لهم بمعلومات خطيرة، حتى  -
اعترف خبير من خبراء التحقيق أن هذه المعلومات ال يمكن أن نصدقها وال أن نكذبها وال 

يقول لهم: ستحصل  -سرهفك اهللا أ–بد أن نعمل احتياطاتنا على أساس أنها صدق، فكان 
عملية في المنطقة الفالنية، فتذهب المخابرات والجيش وقوى األمن عمومًا وتستنفر خشية 
أن يكون األمر صدقًا، ثم ال يظهر هناك شيء، وال يمكنهم أن يكذبوه؛ ألنه بسهولة يقول 

بالوا بكالمه؛ لهم: إن اإلخوة أقلعوا عن العملية بسبب احتياطاتكم، وكذلك ال يمكنهم أن ال ي
ألنهم لو فعلوا هذا ثم َحَصَلْت عملية كبيرة فستكون هذه جريمة ال ُتغَتفر ألنهم تهاونوا، 
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية قد نقلت عن مصدر استخباري أميركي قوله: "إن 

يركية، أبا زبيدة الذي تعتقله السلطات األميركية حاليًا أبلغ عمالء وكالة المخابرات األم
ومكتب التحقيات الفيدرالي، أن خاليا تنظيم القاعدة كانت قد ناَقَشت احتمال تدمير "تمثال 
الحرية"، الذي يقع على جزيرٍة ُقبالة مدينة نيويورك في إطار موجة جديدة من العماليات 

  اإلرهابية ضد الواليات المتحدة".
ة بمصـادر التحقيقـات الجاريـة كما نقلت الصحيفة عـن مصـدر حكـومي رفيـع المسـتوي علـى صـل

معــه، "إن "أبــو زبيــدة" ربمــا كــان يهــدف إلــى نشــر الفــزع فــي الواليــات المتحــدة بنشــر مثــل هــذه 
االعترافــات الغامضــة، إال أنــه وفــي الوقــت نفســه ُيَقــدم معلومــات ذات قيمــة ال يمكــن الكشــف 

  عنها!!!".
ضـوح إلـى درجـة "لـم تمنعـه مـن النـوم بل َذكر مسؤول أميركي أن هذه المعلومات تفتقـر كثيـرًا للو 

  ليًال".  
فهي لعبة ال تنتهي .. والنتيجـة .. خـوف وقلـق أمريكـي دائـم .. حتـى صـار "بـوش" مثـل الراعـي 
الكذاب الذي ُيَحذر كل مرة .. الذئب... الذئب ... فيهرع "رامسفيلد" بحثًا عن الـذئب .. لكـن 

 ١١لـــن يتحـــرك رامســـفيلد مثلمـــا حـــدث فـــي  فـــي المـــرة القادمـــة التـــي ســـيأتي فيهـــا الـــذئب فعـــالً 
  سبتمبر. ١١سبتمبر .. وسيهرب "بوش" مثلما كان جبانًا في 

وبهذا يكون أبو زبيدة ينخر في جسدهم وهو عندهم في أغاللهم، ويتسبب بخسائر مالية كبيرة 
، له مما يقوله أبو زبيدة، وربما كان أكثره ال صحةلهم قد تصل إلى ماليين الدوالرات للوقاية 

راجع الَخبر في فجزاه اهللا خيرًا مأسورًا وطليقًا. ْنِهك األمريكان بما يشتت جهودهم؛ وتراه يُ 
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"، وعنوان: نملك القدرة على تصنيع قنبلة نووية[المواد الداعمة لمادة الموقع بعنوان: "
  "].ر المحققين األميركييني حَ اعترافات أبو زبيدة تُ "

بوا للمخابرات التي تحقق معهم في والذين ُأِسروا من اإلخوة ال - ذين كانوا في "أفغانستان" َسر
شتى البلدان أنهم عندما كانوا يتصلون من أفغانستان بأهلهم ومعارفهم كانوا يتصلون 
اتصاالت عشوائية معهم؛ وبهذا فإن عددًا من المخابرات في الدول خشيت من االعتقال 

م االتصال بهم من هناك، وصار األمر أبطأ الجماعي أو الطلب الجماعي لألرقام التي ت
مما سهل لكثير من اإلخوة النجاة من الظالمين، وهذا العمل من االتصاالت العشوائية 
والكثيرة ضروري؛ ألن المخابرات عندما ترى هذا العدد الهائل من المكالمات فإنها وال ريب 

أو استدعاءات مريبة، وٕانما  من باب الحرص على سمعة البلد األمني فإنها لن تقوم بحركات
 ستقوم باعتقاالت أو استدعاءات على مهل، ويتأكد أمر هذه االتصاالت العشوائية إذا َشك

 األخ أن هاتفه مراَقب.

ويمكن لمن ُيعَتَقل أن يشيع عند المخابرات أن اإلخوة المجاهدين ما عادوا ُيْطِلقون لحاهم  -
يهًا، وأنهم يبتعدون عن إظهار الجانب وأنهم صاروا يقصرونها أو يحلقونها تمو 

اإلسالمي،...إلخ، والغاية ترسيخ أنكم أيها المخابرات إذا رأيتم واحدًا ملتحيًا فهذا ال عالقة له 
باإلخوة، بمعنى أننا نكون على األقل نفعنا الملتزمين ولو بالدعاية أو بتخفيف مقدار 

َتُعد من عالمات المجاهدين حضور االهتمام بهم؛ ألن المخابرات من وقت ليس بالقريب 
الجماعات في المساجد، والدروس، واللحى والثوب القصير وما شابه. [مع التنبيه أن حلق 
اللحى ليس على إطالقه؛ لئال يتخذها ذريعة كثير ممن انتكست فطرتهم متحججين أنهم 

ل على أحسن يحلقون لحاهم كإجراء أمني، وهم ال عالقة لهم إال بجهاد الكالم دون الفعا
 "].محذورات اإلجراءات األمنيةتقدير، وسنأتي إلى الحديث عن "

االسم الوهمي يفيد إذا ما اضُطررَت أن تهرب فيكون الناس الموجودون في المنطقة يعرفون  -
االسم الوهمي دون الحقيقي، ومثل هذا االسم الوهمي في الهاتف؛ وهذا يضلل المخابرات 

 لى حد ما.إ

ويمكن أن ُيشيعوا عن المجاهدين أنهم يغيرون بريداتهم بشكل دوري، وأنهم ال يتصلون من  -
بيوتهم، وأنهم يغيرون محالت الـ"نت" العمومية، وال َيْثَبتون عند واحد، وأنهم يتصلون 
اتصاالت عشوائية بهواتفهم النقالة احتياطًا، وأنهم يغيرون اسم بلدهم في أرض الجهاد، 
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يستعملون أساليب  -على األقل أكثرهم–وأنهم وأنهم..حتى توقن المخابرات أن اإلخوة 
التمويه والتضليل؛ تعميًة لعيون المخابرات عنهم، عسى أن يفيد هذا في التخفيف من 
سرعتهم وهمجيتهم في االعتقاالت، وعساه يؤخر القبض على المتهمين خشيًة من المخابرات 

 به مثًال ال عالقة له...وهلم جرًا.أن يكون هذا المتَصل 

وعلى اإلخوة في شتى بالد اإلسالم أن ينشروا خالف ما يروج له أعداء اهللا، بل ال بد من  -
اإلكثار من الهجوم المضاد على أعداء اهللا، فمثًال: المخابرات والطابور الخامس يروجون أن 

مقضي عليه بالفشل الدنيوي، فضًال المخابرات ال يخفى عليها شيء، وأن المسلم الذي يلتزم 
عن المجاهد الذي يبيع دنياه الفانية باآلخرة الباقية، وأن المجاهدين نهايتهم إلى الموت 

 المحتم والخسارة العسكرية المبرمة...إلخ، فال بد من تكرار عكس هذا كلما حانت الفرصة.

أن ُيْبِقي على جهازه ملفًا  كفكرة للطرح: أحيانًا قد يضطر الواحدونعيد ما ذكرناه سالفًا  -
ممنوعًا لساعات كأن يتركه للقراءة على مهل أو لطوله، وفجأة اقتحمت المخابرات فما 
العمل؟ لالحتياط من اآلن  ضع أشياء عادية كأحاديث عن الصيام ونحوها، وضع لها كلمة 

. بينما سر خاصة بك وضع عنوان الملف الخارجي جذابًا للمخابرات مثًال: سري أو خاص..
الملف الممنوع الخطير له كلمة السر الموحدة لملفاتك الخاصة، وضع عنوانه الخارجي: 

  "نسيت كلمة سره". 
فإذا حدث االقتحام وأمسكوا األخ مع الجهاز فإنهم سيطالبونك بفتح كل الملفات فتفتحها أمامهم 

ة سره" فَتدعي لهم أنك فال يجدون داخلها شيئًا ممنوعًا عندهم، أما التي عنوانها "نسيت كلم
بَت ولم َيْمش الحال. جر  

مثال: لنفرض أن كلمتك الخاصة: "سهام" مثًال، فتكتب أمامهم "سهام" لكل ملفاتك فتفتح، بينما 
تكتبها للذي عنوانه "نسيت سره" فال يفتح، وعنوانه انت وضعته متقصدًا هكذا: "نسيت كلمة 

سيَت كلمة سره، والواقع أنك لم تنسها إنما هي كلمة سره"، فهذا أدعى أن يصدقوا أنك فعًال نَ 
  أخرى.

"، والفكــرة المطروحــة هنــا مــن wordمــع التــذكير بوجــود بــرامج تكشــف كلمــات الســر لملفــات الـــ" 
بـــاب لفـــت النظـــر وتحريـــك همـــم اإلخـــوة باتجـــاه أفكـــار وخطـــط محكمـــة لمواجهـــة أعـــداء اهللا، 

  ولتنمية الحس األمني وخديعة أعداء اهللا.
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" يوجد ملف مهم عن لمواجهة كيد أعداء اهللا وأعوانهمذكير: في القائمة الرئيسة للموقع "ت
  "الحرب النفسية".

  
  
  
  
  

   جمع المعلومات وتقييمها وتحليلها* 
  جمع المعلومات.  -١
تدوين المعلومات بمجرد وصولها دون إجراء أي تعديل عليها، وكذلك ُتَدون اإلجراءات   ·

  المعلومات.المتخذة حيال هذه 
  تسجيل وتصنيف المعلومات يكون كالتالي:  .
  تسجيل أوضاع الجماعة والعاملين في جمع المعلومات.  -
  تسجيل أوضاع العدو ومعنوياته.  -
  خرائط وصور.  -
  أرشيف معلومات عن أفراد وقوى أمن وجيش، وكيفية تحركاتهم في السلم والحرب.  -
  
  تقييم المعلومات:  -٢
  معلومات، واستعجالها لتحديد هل هذه المعلومات عاجلة أم ال؟درجة أهمية ال-أ  
  تقييم درجة الوثوق بالمعلومات: - ب 
  معلومات مؤكدة: مطابقة للموقف وجاءت من أكثر من مصدر موثوق.  -
معلومات محتملة: ُتطابق الموقف، ولكن من مصدر واحد موثوق أو عدة مصادر غير   -

  موثوقة.
طابق الموقف، وحصلنا عليها من مصدر واحد مؤكد أو من أكثر معلومات مشكوك فيها: ت  -

  من مصدر مشكوك فيه، ولكن تختلف عن المعلومات السابقة.
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  معلومات مزيفة: ال تطابق الموقف وتتعارض مع المعلومات الُمَتَحّصل عليها من قبل.  -
  
  مزايا المحلل: -٣
  يفية تعامل األفراد في المجتمع.الخبرة: وتحتاج إلى علم في المنطقة والمجتمع، وفي ك  ·
األمانة: عدم وضع أفكارك في التقرير إال كرأي خاص بعد كتابة التقرير [ال بد من فصل   ·

  المعلومات المهمة عن المواقف].
  الخيال، وسعة المدارك واألفكار ألي احتمال مبني على حقائق.  ·
  اليقظة للتفاصيل وخاصة الصغيرة والدقيقة منها.  ·
  ل التحليل: مراح -٤
  تعريف المشكلة.  ·
  دمج معلومات سابقة مع الجديدة التي لها تأثير على الموقف.  ·
فرز وفحص وتقييم دقيق للمعلومات بواسطة تطابق القول بالفعل [كالم المصدر وواقعه   ·

  على األرض].
  الدراسة والتفسير.  ·

  .   االستنتاج: الوصول إلى احتماالت يعمل بها العدو.
  دة من المعلومات في التخطيط واتخاذ القرارت.اإلفا  ·
  تأثير المعلومات على العدو.  ·
  تأثير المعلومات على الجماعة.  ·

.  إبالغ المعلومات للمسؤول في صورة تقرير، ثم االستفادة منها في رفع معنويات الجماعة 
  وحمايتها.

    
من األمنيات المتعلقة  وقبل البدء بتفصيل الطرق الخمسة لجمع المعلومة سنذكر ما تيسر •

تم  أمنيات نقل وزرع العبوةبحرب العصابات، وأمنيات المعركة، وُنَذكر أن [ما يتعلق بـ 
  الحديث عنه في "أمن السالح"].
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  : العامة التي َتْحُكم تكتيك العصابات] األمنية [القواعد* 
"حرب البرغوث والكلب" شكلين رئيسين،  بات، أو ما ُيسمى بـ:يتخذ التكتيك في حرب العصا

هما الكمين واإلغارة، ولن نتطرق هنا إال إلى ما يتعلق باألمنيات، تاركين ما يتعلق بالخطط 
المواد والتكتيكات وكيفية تأمين معيشة التنظيم وما شابه إلى المرفق الخاص بالموضوع في "

المواد الداعمة لمادة ورة لكيفية قتال الشوارع راجعها في "، وهناك دالداعمة لمادة الموقع"
َلة مع كل مرحلة أو أسلوب. الموقع" لمعرفة األمنيات المتعلقة بها مفص  

يجب أن تكون قواعد االنطالق محصنة تحصينًا طبيعيًا، ومجهزة هندسيًا للدفاع عنها عند   -١
 خفية سهلة للفرار. اللزوم، كما يجب فضًال عن ذلك أن تكون متمتعة بممرات

يراعى السرية التامة، فُخَطط التحرك، وقواعد االنطالق الفرعية والتبادلية، فضًال عن   -٢
 الرئيسة يجب أن ال يعرفها إال قليل.

االندفاع والتهور مرفوضان تمامًا في تكتيك العصابات، ويراعى في الهجوم الحذر التام، مع  -٣
 م في الغرب. مراعاة أن تكون الضجة في الشرق والهجو 

 المفاجأة والسرعة والحسم أمور مهمة في تكتيك العصابات. -٤
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 يفضل مهاجمة العدو وهو في حالة التحرك، لسهولة اإليقاع به في هذه الحالة. -٥

 يجب االعتماد التام على التخفي باالندساس واالختالط بالسكان المحليين. -٦

ألهداف قبل الهجوم عليها؛ حتى يجب القيام ببث قواعد صغيرة حسنة اإلخفاء حول منطقة ا -٧
 يمكن استخدام هذه القواعد في إخفاء المصابين توطئًة لنقلهم إلى مناطَق أكثَر َأْمنًا.

 يجب الحذر دائمًا من حصار العدو، والتملص فورًا من القتال عند بادرة ذلك. -٨

ائق يراعى عدم ترك أية آثار عند االنتقال أو التوقف للراحات، ويجب سحب أسلحة ووث -٩
 القتلى من رجال العصابات.

 يراعى تجنب النمطية والتكرار عند تنفيذ العمليات التكتيكية المختلفة.  -١٠

  
  
  
  
  
 القسم الداعم لمادة الموقع: [يوجد ملف في "]استخبارات المعركة واالستخبارات المضادة[*

  "أخذنا منه هذا المقتطف مما يتعلق باألمنيات].
  لمعلومات حول العمليات، ومن اإلجراءات األمنية هنا:العدو يجب أن ال يحصل على ا

المواد الداعمة االلتزام بمبادئ وأساليب التمويه [هناك مرفق تفصيلي  عن التمويه  في " -١
 ].لمادة الموقع"

 بشكل صحيح. radiotelephoneاستعِمل إجراء  -٢

 ، واستعمل رموزًا مصّدقة فقط.استعمل كلمة السر بشكل صحيح -٣

 فكرات وال تأخذ الرسائل أو الصور الشخصية في المناطق القتالية.ال تُْبِق الم -٤

 َأْتِلْف كّل الخرائط أو الوثائق المهمة إذا كنَت على أبواب َأْسٍر وشيك.  -٥

كن حذرًا عندما تناقش الشؤون العسكرية [فالعدو قد يستمع]؛ فال تناقش العمليات  -٦
 العسكرية في المناطق العاّمة.

كرية فقط مع أولئك األشخاص سيكون عندهم حاجة لمعرفة ناقش العمليات العس  -٧
 المعلومات.
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 َأْبِلْغ عن أي شخص يحاول الحصول على معلومات حول العمليات. -٨

 أبلغ عن أّي جندي أو مدني ُيْعَتَقد بأّنه كان عامًال أو متعاطفًا مع العدو. -٩

  ذّكر اإلخوة الجنود بمسؤوليات استخباراتهم المضادة. -١٠
  
  
 بشرح الطرق الخمسة لجمع المعلومة:واآلن نبدأ  •

  .االعتقال والتحقيق –التجنيد  - التفتيش السري  -المعاينة  -المراقبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الخطة] -أقسامها -[أهدافها المراقبة
هي إحدى طرق جمع المعلومات السرية عن طريق المالحظة والمتابعة لهدف معين، ومعرفة 

  كته وسكونه.التغييرات التي تطرأ عليه أثناء حر 
  

  :أهداف المراقبة
  معرفة الجواسيس وتعقبهم.  ·
  تأكيد أو نفي معلومات عن شخص.  ·
  الحصول على معلومات عن أفراد جدد لتجنيدهم.  ·
  كشف الجرائم قبل وبعد حصولها.  ·
  …).خدمة العمليات الخاصة. (خطف،  اغتيـال،  تجسس  ·
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  مقاومة الحرب النفسية واإلشاعات.  ·
  

  :قبةأقسام المرا
  قسم أول: المراقبة الفنية؛ وهي ثابتة، تشمل الكاميرات، وأجهزة التنّصت بصورة عامة.

قسم ثاٍن: المراقبة العينية؛ وهي راجلة أو راكبة، وتكون مكشوفة أو سرية. والغرض من كونها 
مكشوفة حتى نظهر للعدو بأنه مراَقب فُيْحِجم عن التحرك؛ فنستفيد من هذا الوقت لمعرفة 

  العدو غير الواضحة لدينا. نية
  

  :خطة المراقبة
  تحديد تاريخ بدء المراقبة.  ·
تحديد الهدف. [التعرف على المشبوه بالداللة عليه بواسطة شخص َيْعِرفه أو َتَوفر صورة له   ·

  أو وصف كامل له].
  التعرف على المنطقة قبل بدء المراقبة.  ·
  تحديد نقطة التقاط الهدف.  ·
  ضع الخطة.تحديد تاريخ و   ·
  تحديد األفراد المنفذين لعملية المراقبة.  ·
  تقسيم المهمات بين أفراد الطاقم.  ·
  تحديد السواتر المستخدمة.  ·
  االتفاق على نقاط التسلم والتسليم بين أفراد الطاقم للهدف.  ·
  تحديد األجهزة الفنية والميكانيكية المطلوبة لالستخدام حسب اإلمكانية والميزانية.  ·
  التفاق على اإلشارات والرموز.ا  ·
  تسجيل وقت انتهاء المراقبة.  ·
  تسجيل األخطاء التي ارُتكبت خالل المراقبة.  ·
  تقديم تقرير بالمراقبة بطريقة رؤوس أقالم مع تسجيل وقت حصول كل حركة للهدف.  ·
   

  مالحظة:
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  على الرموز واإلشارات أن تكون واضحة وسهلة.  ·
  متقاربة.وأن ال تكون متجانسة أو   ·
  وأن توافق إشارات الوقت والطقس، وأن ال تكون مثيرة لالنتباه.  ·
  وأن ال تشير إلى وجود اتصال بين أفراد الطاقم.  ·
  وأن ال تُثير شبهة الهدف والناس ورجال العدو.  ·
  

  :الرموز واإلشارات األكثر استعماالً 
ل  -َركب السيارة -قد فُ  -توقف -يتحرك شماالً  -يتحرك يمينًا  -خرج  -الهدف: [دخل  · َتَرج

  َكَشَفَنا] –دخل منطقة َخِطَرة  -دخل مكان له بابان  -من السيارة 
  

  :أمثلة على اإلشارات
  خلع النظارات.  ·
  "]محذورات األمنياتإشعال سيجارة (مراقبة ليلية). [سيأتي الكالم عن السيجارة في "  ·
  تناول منديل من الجيب واالستنثار.  ·
  ء.ربط الحذا  ·
  إخراج مسبحة أو ميدالية من الجيب أو وضع اليدين في الجيب.  ·
  خلع الرداء "=الجاكيت" وتعليقه على الكتف.  ·
  إغالق أزرار الجاكيت أو سّحابها....وهكذا.  ·

  :ميزات الساتر
  الحديث مع األفراد] - التردد على المنطقة  -أن يتيح إمكانية [الوصول إلى المعلومات   ·
  د إلعطاء المعلومات.يثير األفرا  ·
  ال يثير شكوك الناس والعدو.  ·
  

  :المراقبة الراجلة
  ) .٣العدد المثالي للطاقم (  ·
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  :صفات المراِقب
  أن يكون المراِقب ذكيًا وسريع البديهة وشجاعًا، وشديد المالحظة، وذا لياقة بدنية.  ·
  الصبر في تقصي األمور.  ·
  أن يتقن المراقب الساتر.  ·
  

  :منهاأمور ال بد 
  حمل الوثائق التي تتناسب مع الساتر.  ·
  حمل قطع نقدية صغيرة.  ·
ال أمر بمعروف وال نهي عن منكر؛ من باب األخذ بأخف الضررين [سيأتي كالم عن هذه   ·

  "].محذورات األمنياتالنقطة في "
  َتَكيف أفراد الطاقم مع المنطقة المراقبة.  ·
  لطاقم مع بعضه البعض.َتواُفق ا  ·
  االتزان واالنسجام في اللباس مع مستوى المنطقة االقتصادي.  ·
  تغيير اللباس والشكل أثناء المراقبة.  ·
  الدراية الكاملة بالمنطقة من طرق وتفرعات.  ·
  

  :تحذيرات للمراِقب
  السير على منتصف الرصيف، وخاصة في األزقة.  ·
  عدم الدخول في طريق مسدود (كمين).  ·
  الحذر عند المراقبة في المقاهي (لكون المسافة قريبة بين المراقب والهدف).  ·
  عدم التحديق بعين المشبوه.  ·
  عدم إثارة العدو أو لفت نظره.  ·
  تحديد المسافة بينك وبين العدو يعتمد على قدرتك في رؤيته.  ·
ت المتفق عليها بين تحديد المسافة بين أفراد الطاقم تعتمد على القدرة في رؤية اإلشارا  ·

  األفراد.
  استعمال المثلث الذهبي: مالحظة، ربط، استنتاج.  ·



  ١٤١

  
  : المراقبة الراكبة

  ُيطبق معظم ما ورد في المراقبة الراجلة هنا وتبقى بعض النقاط.  
  أبواب، وكلها قابلة أن تُفتح. ٤السيارة   ·
  ".والتنقالت لألفراد والجماعاتأمن المواصالت اتباع ما ورد في "  ·
  سرعة السيارة متقاربة مع سرعة سيارة الهدف.  ·
  أشخاص هو العدد المثالي في المراقبة الراكبة. ٤  ·
وجود مسافة كافية بين سيارة الطاقم وسيارة الهدف تحددها كثافة السير.(المسافة تسمح   ·

  برؤية الهدف).
بة أصبحت راجلة. (مع بقاء سائق الطاقم في السيارة أو إذا َترّجل الهدف من السيارة فالمراق  ·

  قريبًا منها).
  .   خروج أفراد الطاقم من السيارة عند منعطف كي ال يثيروا الشبهة.

  ترك السيارة واستعمال المواصالت العامة للخروج من المنطقة.  ·
  عدم لفت األنظار.   ·
  أن يكون في السيارة جهاز اتصال صغير للطوارىء.  ·
  وضع جهاز عاكس على سيارة الهدف (يمكن استعمال الصق فسفوري).  ·
في حال استخدام سيارتين في المراقبة؛ تسير إحدى السيارتين في طريق مواز لسيارة الهدف   ·

  على أن تتلقى التعليمات من السيارة األولى.
  "]أمن االتصاالتالتعرف على طرق كشف المراقبة. [تم شرحها مفصلة في "  ·

  :مالحظات عامة
  الهروب سهل أما المراقبة فصعبة.  ·
  المراقبة تتناول المنشآت واألفراد، والتركيز يكون أكثر على الثانية.  ·
  المراقبة تعتمد على المنطق السليم وسرعة البديهة من خالل التدريب والخبرة.  ·
  التدرب المسبق مطلوب قبل البدء بالعمل.  ·
  ف طاقم المراقبة بكيفية استخدام بعض األجهزة التي يحتاج لها في المراقبة.تعري  ·
  المطالعة [معرفة أكبر قدر من المعلومات عن الهدف].  ·



  ١٤٢

  مراعاة نظرية المثلث الذهبي: مالحظة، ربط، استنتاج.  ·
  تناوب المراقبين في المراقبة للهدف حتى نهايتها.  ·

  تذكير: 
  تم شرحه في "أمن االتصاالت" [لقاء بين أفراد]] طرق كشف المراقبة الراجلة والراكبة[ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٣

  :الخطة] -أنواعها -[أهدافها المعاينة
هي إحدى الوسائل لجمع المعلومات عن العدو وذلك عن طريق الرسم، والوصف،   

  السليم وعدم التعرض للمفاجآت. والتصوير؛ وذلك إلعانة القيادة في اتخاذ القرار
  

  :الرسم
يكون الرسم تخطيطيًا لموقع المكان المراد معاينته؛ حيث نرسم المنطقة التي فيها الشارع   

محددًا الشارع بالنسبة للمنطقة، ونرسم الشارع الذي يقع فيه المكان محددًا المكان بالنسبة 
رض الواقع يساوي واحد سنتمتر على للشارع، ويكون الرسم تقريبيًا، مثال: (المتر على أ

  الرسم).
  

  :الوصف
جمع المعلومات التفصيلية عن المكان تكون كتابتها بطريقة رؤوس أقالم وليس بطريقة    

إنشائية، مثال:( تقدير طول الشارع وعرضه وطرق اتجاه السير فيه وأوقات االزدحام مثال: 
في االتجاهين أوقات االزدحام من أمتار، وجهة السير  ٤مترًا، عرضه  ٣٠(طول الشارع 

  )..١٧,٠٠إلى  ١٥,٣٠ومن  ٩,٠٠إلى  ٧,٣٠
  

  :التصوير
يكون بطريقة بانورامية: تصوير المكان بعدة صور حيث يكون هنالك مشهد مشترك ما بين    

  كل صورة والتي تليها.
  

  :أهداف المعاينة
  راء عملية تصوير.إج -إيصال رسالة سرية. -إجراء مقابلة سرية.  -جمع المعلومات   ·
أهداف أخرى ُتعَلن في حينها  -تفتيش المكان.  -استطالع التحرك العسكري السري.   ·

  [اغتيال، عملية تفجير وغيرها].
  

  :أنواع المعاينة



  ١٤٤

  معاينة مكان من الداخل.  -معاينة مكان من الخارج (بناء). -معاينة منطقة في مدينة.  ·
  

  :خطة المعاينة
  وتاريخ بدء التنفيذ. تاريخ كتابة الخطة،  ·
  تحديد المكان المطلوب معاينته.  ·
  تحديد طاقم المعاينة.  ·
تحديد المعدات، [آالت تصوير، مواصالت، أموال، ثياب تمويه، أجهزة تنصت، أجهزة   ·

  ….].تسجيل 
  تحديد ساتر المعاينة.  ·
  تسجيل وقت انتهاء المعاينة.  ·
  .تسجيل األخطاء التي ارتكبت خالل المعاينة  ·
  تقديم تقرير بالمعاينة مع مرفقات من صور وخرائط.  ·
  

  :معاينة منطقة من مدينة
  السكان: عددهم، ومكان كثافتهم.  ·
  موقع المنطقة ومساحتها.  ·
  المستوى االجتماعي واالقتصادي.  ·
  نوع األعمال الغالبة على المنطقة.  ·
  لهجة.معرفة العادات والتقاليد، واألعراف، واللباس، واللغة، وال  ·
  

  :الطرق
الطرق الموصلة إلى المنطقة، وأسماؤها، والمواصالت المؤدية إلى المنطقة؛ أنواعها   ·

  وأسعارها.
طول الطريق وعرضه، وجهات السير عليه، و كل طريق: أين يبدأ وأين ينتهي؟، وحالة   ·

  ؟].…الطرق [جيدة أم سيئة، هل يوجد مطبات 
  .   أوقات االزدحام على كل طريق.



  ١٤٥

  مفارق واإلشارات، وهل إشارات المرور آلية أم يوجد عليها رجل سير؟ال  ·
  .   أماكن وقوف رجال األمن على الطرق.

  :محيط الطرق
وضع المنطقة طابعها، التيارات المتواجدة فيها، أسماء الشوارع، أهم المراكز التجارية،   ·

والمطاعم، ومناطق عبور  والنقاط األمنية، والمستشفيات، والجامعات، والمدارس، والفنادق،
  المشاة.

  تحديد الشوارع ومزّية وأهمية كل منها.  ·
  تحديد مخافر الشرطة، وبيوت المسؤولين والشخصيات، في المنطقة وكيفية الوصول إليها.  ·
  وصف تخطيطي لشبكات المجارير والكهرباء، والمياه، والغاز، والهواتف في المنطقة.  ·
  …..)ارات، أنفاق، حدائق، ُمَتَنزهاتالمرافق العامة (جسور، َعبّ   ·
  الطابع الغالب على كل منطقة (سياحية، صناعية، سكنية).  ·
  ُدور اللهو والنوادي (مواقعها والحركة فيها).  ·
  دور العبادة ومدى محافظة السكان عليها.  ·
  أماكن البريد والهاتف.  ·
  المؤسسات الحكومية، والجمعيات الخيرية.  ·
  وجودة في المنطقة من أحزاب وتيارات فكرية وعقائدية.األقليات الم  ·
  مشاريع قيد التنفيذ.  ·
  السفارات والقنصليات.  ·
  البنوك.  ·
  أماكن مميزة.   ·

  .   أماكن يمكن استخدامها للعمل السري.
  

  :معاينة مكان من الخارج
  …).الطرق المؤدية للمكان (بناية، قصــر، برج   ·
  ع.موقع المكان بالنسبة للشار   ·
  راجع معاينة منطقة).…الشارع الذي أمام المكان: (وجهات السير، كثافة السير،   ·



  ١٤٦

  نوع المكان واألماكن المجاورة له.  ·
  نوع المواصالت المؤدية للمكان أنواعها وأسعارها.  ·
  المهن الموجودة في المكان أنواعها.  ·
  وصف خارجي دقيق للمكان.  ·
ور (إسمنت، خشب) ارتفاعه، سماكته، طوله، قديم أم هل يوجد سور حول المكان: نوع الس  ·

حديث، وجود أسالك شائكة عليه، وجود َفَجوات فيه، وجود أكثر من مدخل، وصف المدخل 
  إلخ…)...بدقة (نوعه، شكله، لونه، طوله 

  المسافة ما بين السور والمبنى.  ·
  ور أم ال؟وجود كاميرات على الس  -وجود حراسة أم ال.   ·-وجود كالب أم ال.   ·
  نوعية األرض بين السور والمبنى.  ·
  …).البناء: نوعه، حجمه، لونه، أبوابه، نوافذه، نوعية استخدامه (سكني، تجاري  ·
الباب الرئيس للمبنى: لونه، نوعه، كيف ُيفتح، ومتى، حجمه وقياسه، عدد الدرجات   ·

  الموصلة إلى الباب الرئيس.
  رج المبنى؟هل يوجد آالت تصوير مركزي داخل وخا  ·
  أين توجد التمديدات الكهربائية، والمائية، والهاتف، والمجارير؟  ·
  

  :معاينة مكان من الداخل
  نظام الحراسة في الداخل والخارج إن وجد.  ·
  حجم المكان وتقسيمه، وعدد حجراته.  ·
  الممرات وٕالى أين تؤدي؟  ·
  ض مغطاة بسجاد؟الممرات: لون الطالء، لون البالط، طولها، وعرضها، هل األر   ·
  العمل المخصص للمكان وبرنامجه، ونظامه.  ·
  دورات المياه، ومفاتيح الكهرباء، ومكان العلبة الرئيسة للهاتف.  ·
  شروط الدخول إلى المكان.  ·
  عدد العاملين وطبيعة عمل كل واحد منهم.  ·
  أنسب األوقات للزيارة.  ·



  ١٤٧

  أنسب األوقات للدخول سرًا.  ·
  ة المكان.أنسب السواتر لزيار   ·
  نوعية الناس المترددين على المكان.  ·
  المداخل والمخارج للمكان.  ·
  أوقات االزدحام.  ·
  الفتحات، والنوافذ، والتهوية المركزية.  ·
  مكان الطعام والشراب.  ·
  مكان مقاومة الحريق.  ·
  مالحظُة أماكَن ميتة في المكان لُتستعمل كمخبأ سري.  ·
  صالحية المكان للعمل السري.  ·
  مالحظة أي نشاط سري داخل المكان.  ·
  األثاث لونه، ونوعه (قديم أو حديث).  ·
  اللوحات، والستائر وألوانها.  ·
  نوع الدهان لكل غرفة ولونه.  ·
  قياس الغرف وألوانها وتخصصها.  ·
  الغرفة الرئيسة.  ·
  اإلنارة: نوعها، وقوتها، زّر اإلنارة ونوعه.  ·
  وجود تجهيزات أخرى.  ·
  ة على الحائط أو صور ووصفها بدقة.وجود ساع  ·
  األبواب أنواعها، ولونها، وكيفية فتحها، ونوع األقفال الموجودة عليها.  ·
  سالت المهمالت.  ·
  مزهريات وما شابهها.  ·
  

  :مالحظات حول المعاينة* 
  كلما زادت التفاصيل كانت المعاينة أنجح وأشمل.   ·
  لحفظ.االعتماد على دقة المالحظة والقدرة على ا  ·



  ١٤٨

  االعتماد على الذاكرة (ُيسمح الدخول لبعض األماكن مرة واحدة).  ·
  تقسيم االختصاصات واألعمال بين األفراد ليعطي الدقة والشمولية للمعاينة.  ·
  عدم لفت األنظار بحركات مشبوهة.  ·
  اختيار أوقات زيارات، مختلفة، ومتباينة، وعلى فترات متباعدة، وغير الفتة للنظر.  ·
  زيارة تغطي كل األوقات لمعرفة حركة وكثافة السكان، والسيارات، واالزدحام في المكان.ال  ·
  تبويب المعلومات والتفاصيل بشكل نقاط، وعدم حشدها بشكل غير مبوب أو إنشائي.  ·
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعليمات] –مستلزماته  –[خطته  التفتيش السري
 - وثائق وعينات-سرية عن الهدف للحصول على أدلة هي إحدى طرق جمع المعلومات ال

تُْثِبت أو تنفي تورَط الهدف بعمل سري، ويتم بعد عملية جمع المعلومات األولية عن الهدف 
(مراقبة ومعاينة)، كما أنه يتم بشكل دوري كإجراء وقائي عند االشتباه بحاالت معينة أو 

  أشخاص عاملين في أماكن حساسة لدينا.
  

  :فتيش السريخطة الت
  تحديد الهدف.  ·
  ١٤١١/رمضان/  ٠٦تحديد تاريخ البدء. (يوم بدء العملية) مثال:.الخميس،   ·
حتى  ١٤:٣٩تحديد وقت بدء وانتهاء العملية.(ساعة بدء العملية وفترتها). مثال: من   ·

١٥:٠٠.  
  تحديد الطاقم التقني القائم بالعملية.  ·
  تحديد طاقم إنذار أول وثاني.  ·
  ديد ساتر يتناسب مع الزمان والمكان.تح   ·
  تزود بأوراق ثبوتية مؤيدة للساتر.  ·
  تحديد مهمة القائمين بالعملية وتحديد مسؤوليات كل منهم .  ·
  تحديد طريقة االنسحاب الطارىء والعادي.  ·
  تحديد اإلشارات والرموز المستعملة خالل عملية التفتيش حيث الكالم ممنوع.  ·



  ١٥٠

  التفتيش حسب نوع العملية.تحديد مستلزمات   ·
  

  :مستلزمات التفتيش
  قفازات.  ·
  حذاء رياضي [خفافة].  ·
  مصباح عادي أو ليزري.  ·
  أكياس، وزجاجات صغيرة فارغة لوضع العينات فيها.  ·
  قطع ورق صغيرة.  ·
  )Scannerآالت تصوير فتوغرافي و سكانر (  ·
  معدات لفتح األقفال واألبواب.  ·
  

  صفات طاقم التفتيش:
إتقان  -اللياقة البدنية.  -رباطة الجأش.   -الصبر.   -سرعة البديهة.  -الذكاء.   ·

  إتقان الساتر عند الضرورة. -اإلشارات.
  

  :تعليمات حول التفتيش السري
  تحديد أولويات التفتيش.  ·
  تحديد مهمة كل شخص.  ·
  عدم استعمال أو أخذ أي أداة تابعة للمكان المراد تفتيشه.  ·
  ء إلى مكانه الطبيعي.إعادة كل شي  ·
  أخذ صور من كل مستند، وعّينة من كل مادة.  ·
  كشف الوسائل التي َيلجأ إليها الهدف لكشف عملية التفتيش.  ·
  

  "].عند "أمن المنشآت" تم الحديث عنها طرق كشف التفتيش السري للمنشآتتذكير: ["
  
  



  ١٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التجنيد
المريد للجهاد في سبيل اهللا ليعمل على إعالء كلمته عن عقيدة،  للمسلما تجنيٌد التجنيد إم

ويختلف اختباره بحسب المهمة التي سُتْوَكل إليه: هل مجرد خروج إلى جبهة أم أن العمل 
  فيه أسرار؟ 

: وهي إحدى طرق جمع المعلومات السرية باستقطاب أفراد لهم إمكانية تجنيٌد للعمالءأو 
لى المعلومات من العدو، ويسمى: "عميل"، ويكون التعامل مع المجند العميل الحصول ع

على أساس: "المال مقابل المعلومات" من دون إْطالعه على مخططات وأسرار الجماعة، 
  ومع وجود قيود على تدريبه.

* وممن يمكن تجنيدهم كعمالء: الجمارك، شرطة الحدود، سكان الحدود، المهربون، شرطة 
  ، عمال الفنادق الفخمة والمطاعم، المتسولون.المرافئ

  
  *أسباب قبول العميل أن يتعاون معنا: 



  ١٥٢

  ميوالت سياسية.  -ثارات -رغبة باالنتقام  -جشع وحب للمال  
  
  وال بد من إجراءات أمنية لمنع َشْكَلْي االختراق المباِشر وغير المباشر.  •
داية، أو تجنيد أفراد من الجماعة االختراق المباشر يكون عن طريق زرع أعضاء منذ الب �

عن طريق التوريط، واإلغراء، أو االستخفاف بالعقل، وضعف في الناحية األمنية، أو عن 
 طريق السؤال المغلوط.

االختراق غير المباشر، ويسمى اختراق اإلمكانيات، ويكون إما بإختراق مادي فني أو  �
  عسكري.

د مساعديه، حيث ُسرَب عن طريقه هاتٌف مثاٍل: يحيى عياش اغتيل عن طريق خاِل أحوك
  ملغوم َأْوَدى بحياته.

  
  :من عالمات الجاسوس* 
  عدم تكافؤ المصروف مع المدخول.  .١
  الغياب والظهور المفاجيء.  .٢
  التقرب من األفراد وخاصة المسؤولين.  .٣
د الجاسوس القوي بثقافات مختلفة.  .٤ ُيزو  
  ة.الجاسوس يتردد على النقاط األمني  .٥
  يمتلك أشياء ثمينة أو ذات تقنية الفتة للنظر.  .٦
  

  [اإلجراءات الوقائية]. كيف نمنع االختراق؟** 
بالتزكية ممن َخِبُروه؛ والتزكية تكون مبنية على تجربة ومعرفة؛ ألنها أمانة سُنْسأل  -١

 عنها. 

دية أو إيفاده بمهمات صغيرة عابإقامة العالقات معه وكسب الثقة، أو ببالتجريب؛ وذلك  -٢
هل هو  -َوْهِمية، ثم نرى رّدة فعله ومستوى أدائه ثم ُنَقدر: هل َيْصُلح للمهمة المرادة أم ال؟ 

هل لديه نقاط ضعف أو استفهام؟ [اختالس أموال  - ثقة أم ال؟ كم قدرته على حفظ األسرار 
تتم تنشئته أو مشكوك في صدقه مثًال]. [عمومًا َيْحُسن أن توكل المهمات للعنصر الجديد و 
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رويدًا رويدًا، وٕاذا ما أرسلنا معه كالمًا محفوظًا فينبغي أن نجعله يعيده أمامنا حتى نتأكد أنه 
حفظه، وهكذا مع كل المبتدئين رعاية مباشرة؛ فال يكفي الشرح النظري وال بد أن يمارس 

ح النظري عن المبتدئ بيده كالتزوير وما شابه هذا مما ُيشبه تعلم السباحة، فال ُيغني الشر 
 التجربة العملية] 

جميع النواحي، ودراسة سيرة حياته، بالتحري عن حياته السابقة. [جمع المعلومات من  -٣
والدائرة االجتماعية المحيطة به، وهل هو من بيت صالح؟ وهل يوجد شخص من أسرته 

 ]. مشبوه!!

 براء، وسمع وطاعة.معرفة قناعاته الدينية والسياسية والتنظيمية، والعقائدية من والء و  -٤

 مراقبته بين حين وآخر للتأكد من عدم اختراقه من قبل العدو. -٥

  التأكد من عدم ازدواجية تعامله. -٦
  

: ما سبق هي إجراءات لمنع االختراق، وبنفس الوقت هي اختبارات للمجند عمومًا، ونطبق تنبيه
بًا يصلح لحاالت منها ما نراه مناسبًا حسب الشخص، وسنفصل قريبًا نموذجًا مقترحًا  ومجر

إخراج المسلم إلى ساحات اإلعداد والقتال خاصة في حال توفر جبهة وتيسر الطريق إليها، 
  ].كيف تكسب األخ لطريق الجهاد؟عنوان: [تحت 

  
  على ما يلزم في العمل وبَقْدِر الحاجة؛ ومن ذلك: على ماذا ُيَدرب المجند العميل؟

  كيفية إرسال المعلومة ُمَشفَرة، وبطريقة غير مباشرة من خالل االتصاالت السرية.  ·
كيفية إخفاء المعلومة؛ مثال: داخل جريدة، أو قارورة دواء ملونة، أو بكتابة على قطعة نقود   ·

  ورقية، وغيرها.
  كيفية أن يذوب ويعيش في المجتمع، [التعود على العادات والتقاليد للمجتمع].  ·
  كيفية أن ُيخفي ويتخفى [إتقان الساتر].  ·
  ].سنأتي إليها مفصلةالتعرف على طرق التحقيق واالستجواب ومكافحتها. [  ·
  
  وأما األخ المجاهد فيجب أن تكون هذه الموسوعة األمنية مدروسة ومستوعبة تمامًا عنده. -
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  كيف تكسب األخ لطريق الجهاد؟].األمنية لكسب األخ إلى طريق الجهاد [التدابير  •
 

   رحلة الخروج إلى الجبهة أو المعسكر:مالخطوات لزرع الفكرة قبل أن نصل إلى 
  :تنبيه

[هذه الخطوات احترازية َأَخَذت أسوأ االحتماالت، وهو أن يكون األخ في دولة طاغوتيـة، تعمـل  
ــيًال نهــارًا،  ـــ مخابراتهــا ل ـــ  ١٥وهــذه الخطــوات تصــلح أكثــر للشــباب مــا بــين ســن ال  ٢٢إلــى ال
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تقريبًا، أما إذا كان األخ في بلد مثل اليمن أو السعودية فكان أمـر الخـروج إلـى أرض الجهـاد 
  ؛ فعلى اإلخوة المسؤولين االنتقاء من هذه الخطوات ما يالئم وضعهم هم]. -سابقًا  -علنيًا 

  
تمانــه أو قابليتــه للكتمــان، وضــع أهلــه مــن حيــث عمــل األب َتَفــرس بــه وبوضــعه [مــدى ك -١

ــو  ومعارفــه، واألم ومعارفهــا، وجيــرانهم ومــا شــابه هــذا، مــدى نفعــه للمســلمين، قــوة إرادتــه وعل
 همته...إلخ].

  كيف تعرف أنه كتوم!!!؟ إما من خالل أصدقائه أومن خالل عالقته معك وتجربتك له. -
عــًا للمســلمين، وأقــل عنــاء فــي اإلقنــاع، وأنــه صــاحب إرادة وهمــة أكثــر نف واْنتَــِق َمــْن تَُقــدر أنــه -

عالية، ويتأكد هذا االنتقاء لنخبة النخبة في البالد الطاغوتية التي يصعب االنتشار العرضـي 
فيها دون أضرار بالغة لإلسالميين، وقد جاء في البخاري: (إنمـا النـاس كاإلبـل المئـة ال تكـاد 

 : كم َعِمل؟ ...إنما: في كم عمل].[ال تقل َتِجُد فيها راحلة).

وال يهـــم إن لـــم يكـــن صـــالحًا أو تقيـــًا بـــالمعنى الســـائد لـــدى النـــاس كـــأن يكـــون مواظبـــًا علـــى   -
ــين اهللا  ز فيــه ِلُيَكفــر عــن تقصــيره ثــم ُيَل الجماعــات أو النوافــل، فقــد يــدخل طريــق الجهــاد وُيَبــر

 الدين بالرجل الفاجر).إن اهللا ليؤيد هذا قلبه، وال تنس الحديث الصحيح: (

 ومهمتك ال َتْعدو َقْدَح الزناد.  -

والمســجد مكــان ممتــاز للصــيد؛ لــذا يخــاف المخــابرات منــه أيمــا خــوف، ومثلــه جمعيــة خبريــة  -
لأليتام أيضـًا مناسـبة فعلـى األقـل نـتخلص مـن مشـاكل األهـل، والمـدارس الثانويـة والجامعـات 

كـن الصـيد مـن هنـاك قـد يكـون أهـون مـن مكان خصـب وعيـون المخـابرات رغـم كثرتهـا فيهـا ل
 المسجد وأبعد عن عيوم الكالب.

وٕان َتَبــين فيمــا بعــُد أن الشــخص ال يصــلح للعمــل الجهــادي فــال أقــل مــن االســتفادة منــه فــي  -
العمل الـدعوي أو فـي مجـال الـدعم المـادي للمجاهـدين، وال ننسـى أن األركـان الثالثـة تلزمنـا: 

  (مال ـ علم ـ قوة).
 واستشارة قبل بدء الخطوات مع األخ الجديد المقَتَرح. استخارة -٢

ِصْرفًا إن أمكن هذا؛ سـواء بتعليمـك المباشـر لـه  -شرعياً –يمكن أن تبدأ معه بناًء علميًا  -٣
أو إعطائـه أشــرطة أو أقراصــًا ليزريــة ألهــل العلــم، أو أي شــيء مناســب لالحتكــاك بــه كتعلــيم 

 من مواده الدراسية في مدرسته أو جامعته. التجويد أو تحفيظ القرأن، أو تعليمه شيئاً 
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وٕان كــان الشــاب فــي ســن المراهقــة فــيمكن الــدخول إلــى قلبــه بشــرح مــا يتعلــق بــالبلوغ وتوابعــه  -
مما يحتاجه الشاب في هذه السن وال يجد إال رفاق السوء المنحرفين فـي المـدارس لينهـل منـه 

لتعمـل معـه العالقـة الخاصـة  أشياء عن الموضـوع، أو يمكـن أن تـدخل إليـه فـي ظـرف مالئـم
ــدر  كظــروف الوفــاة أو الُمصــاب الــذي يلحــق بــه...إلخ، وبهــذا يتســنى االحتكــاك بــه أكثــر فتَُق
مدى مناسبته من حيـث الكتامـة وَتَحمـل المسـؤولية، وَمـْن َنِجـُد عنـده القابليـة يمكـن أن ُنَحسـن 

  فيه نقاط الضعف حتى يصل إلى مستوى مقبول.
 نار هادئة جدًا خير من العجلة. علىوليكن العمل  -

تلميح بالموضوع في عندما تتحقق الشروط المالئمة في الشخص الجديد المقتَرح يمكن ال -٤
الوقت المناسب دون تصريح ؛ كمـا لـو سـمعتم خبـرًا إعالميـًا أو قـرأتم قصـة عـن ِفعـال أعـداء 

 لموضوع.اهللا بالمسلمين، أو حديثًا أو آية أو نحو هذا من النوافذ المناسبة ل

ثم تزرع فكرة الجهـاد دون تصـريح بوجـود طريـق إلـى أرض الجهـاد، كـأن تقـول: تصـور   -٥
لو كنا اليوم في معركة اليرموك هل نخرج مع "خالد بن الوليـد" أم نبقـى فـي دراسـتنا الوهميـة، 

يخ وكـان حاكمهـا...إلخ، ويتأكـد هـذ ْر لو كنـا فـي الِمـرا فـي وٕاعداداتنا الجزئية، أو تقول: َتَصو
 مثل الدروس العامة أو الِوْقفات العابرة.

رسـائل مـن  -أفـالم -مقـاالت-فإن عزْمَت أن ُتْطلـع المبتـدئ علـى شـيء محظـور [صـور -٦
مجاهــدبن، ذكريــات مــنهم،...إلخ] فــي بلــدك فــال تــنس االســتخارة، وينبغــي تقطيــع الخيــوط إن 

َدث طــارئ فيقتصــر اســتطعت بــأن تريــه مــا هــو متــوفر فــي اإلنترنــت قبــل ســواها؛ حتــى إذا َحــ
األمــر علــى الضــرر بــك وحــدك، وال ننســى أن مــن أساســيات اختيــار الشــخص وجــود الكتامــة 

 ما يلي: -كاقتراح–التامة أو الكافية فيه، ولترسيخ الكتامة في هذا الموضوع  يمكن 

[تقـول لــه: لــو قــال أحـد لــك سأشــتري قــارورة عصــير مـن المحــل الفالنــي وأؤمنــك أن ال تقــول  -
  يجوز أن تقول؟ الجواب: ال. ألحد، فهل

ولو قال: سأؤمنك أمانة وال تقل ألحد: سأسرق أو سأقتل؟ فهل يجوز أن تكتم؟ الجواب: ال،  -
َنًا لك، والسبب أن الضرر عام. حتى ولو أطلعك عليها مؤم  

أمـــا إذا َحـــدَث بحـــديث عـــادي ولـــم َيْطُلـــب الكتمـــان فـــال َحـــَرج فـــي البـــوح بـــه إال إن كـــان فـــي  -
يدل على أنه خـاص غيـُر قابـل للنشـر، مـثًال قـال : "أنـا أثـق بـك، ولـم ُأْخبـر أحـدًا  الحديث ما

يــأتي الحــديث الثابــت: (إذا َحــدث  ابــأني ســأخطب مــن بيــت فــالن، فمــاذا تنصــحني؟"، فهاهنــ
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الرجل بالحديث ثم اْلَتَفَت فهي أمانـة)، أي إن ُوِجـَدْت قرينـُة عـدم الَبـْوِح فهـي أمانـة، وال يجـوز 
 ولو لم يطلب الطرف اآلخر كتمانها.نشرها، 

ثم َذكره بأحاديث األمانة وخطورة التفريط بهـا، ومنهـا: (إذا ُضـّيَعت األمانـة فـانتظر السـاعة:  -
أد األمانــة  -ال إيمــان لمــن ال أمانــة لــه وال ديــن  لمــن ال َعْهــد لــه: إســناده حســن  –البخــاري 

 إلى من ائتمنك، وال َتُخن من خانك...إلخ).

إلحكـــام الوضـــع أن تقـــول لـــه: "إْن َحـــَدث وَزل لســـانك فأســـامحك بنصـــف حقـــي يـــوم  ويمكـــن -
 القيامة إن جئت وأخبرتني مباشرة مع َمن َزل لساُنك".

وهذا اإلجراء لكي تأخذ احتياطك بـأن تعـرف نقطـة الضـعف الجديـدة، أو أن تعـرف مـن أيـن  -
 به أم ال؟يمكن أن تأتي الضربة، وهل ما باح به خطير أو يضر أو ما شا

ــا أو إن َحَصــْلَت أنــت  - ــه: "ُأِحلــك ممــا اشــترْطُت عليــك كتمانــه إن ُمِ◌ت أن ويمكــن أن تقــول ل
على الشيء الممنوع [الفلم أو الكتاب مثًال] من مصـدر آخـر بشـرط أن ال تـذكر اسـمي ألحـد 

 أو أني أريتك شيئًا أو أطلْعتك على شيء.

تريد أن يعرفه أحد فيمكن أن تأخذ عليه شـرطًا أن  وكذلك إن أعطيَته عنوانًا بريديًا وكنَت ال -
ال يعطيــه ألحــد حتــى َيستشــيرك، وفــي مراحــل متقدمــة إن عــرف أنــك باســتطاعتك إخــراج أحــد 
إلى أرض الجهاد فيمكن أن تشـترط عليـه كـذلك أن ال ُيْخِبـر أحـدًا حتـى وٕان صـار هنـاك فـي 

خراج [التهـاون مـن أحـد اإلخـوة أرض الجهاد أن ال يخبر أحدًا هناك أنك كان لك دور في اإل
فــي مثــل هــذا جــر علــى مجموعــة فــي بلــدها ضــررًا كبيــرًا ألنــه تهــاون حينمــا وصــل إلــى أرض 
أفغانستان وَذَكر من كان له دور في إخراجه تحت الضغوط من بعض اإلخوة هناك، والخطأ 

لـــم َيـــْرع مـــن الطـــرفين: ِمـــن الـــذي َضـــَغط علـــى األخ الجديـــد الوافـــد، ومـــن األخ الجديـــد الـــذي 
ـد قريـب  َب بكلمته الالمبالية توقيف النشـاط فـي أحـد المسـاجد، وَتَجمرعايتها، فسب األمانة حق

/ من الشباب المتميز النشيط، وهللا األمر من قبل ومن بعد، وُرب كلمٍة قالـت لصـاحبها: ١٠/
 َدْعني].

الصـادقين الصـادق وتوضح له جواز الكذب على أعداء اهللا؛ ألن الحرب خدعة، وكان سيد  -
ـــة إن أْمَكَنـــت أحســـن [ســـنأتي إلـــى  المصـــدوق يســـتعمل هـــذه الخدعـــة، وُتوضـــح لـــه أن التوري

 "].محذورات األمنياتالحديث عن الكذب والتورية في "
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وَيْحُســـن أن تُـــَذكره أن مثـــل هـــذا األســـلوب قـــد تكـــون المخـــابرات َتْعَلمـــه فتشـــكك المحقـــق معـــه  -
ْوِهمه أنها تعرف كل شيء بدليل أنها تعرف أنه تم الحديث معه بهذا األسلوب مثًال [أعني وتُ 

أن المخــابرات كمــا فــي العاميــة تضــرب طينــة بالحــائط فإمــا أن تصــيب وٕامــا أن تقــع، فتــوهم 
المسَتْجَوب أنها تعرف كل شـيء، وتسـتدل بمـا لـيس دلـيًال كـأْن تقـول: نحـن نعـرف كـل شـيء 

ل أن فالنــًا كلمــك عــن األمانــة والكتمــان...إلخ، أي أنــه اســتدالل بعموميــات قــد دار بيــنكم بــدلي
توِقع المبتدئ العادي في فخ ثـم تسـأله: مـا هـي األفـالم التـي أراك إياهـا قـل لنـا ونحـن نعرفهـا 

 إنما نريد أن نختبرك، أو ما هي الكتب التي أقرأك إياها، وكم مرة سب نظام الحكم...إلخ].

 يلم مثًال تذكر له أنك أريته الفلم لعدة فوائد أو مقاصد: تنبهه بعد الف -٧

النية ألخذ أجر الجهاد ونحن في بيوتنا ما دمنـا ال نعـرف الطريـق إلـى المجاهـدين، ولكننـا ال  •
ننــال األجــر إال بوجــود الصــدق منــا، كمــا لــو جــاءت طــائرة خاصــة اآلن لتحملنــا إلــى أرض 

ائبـــة أم نتعلـــل كمـــا يتعلـــل كثيـــرون بـــأن األم ال الجهـــاد هـــل نخـــرج مباشـــرة ألداء الفريضـــة الغ
 ترض،ى والدراسة مهمة وهي من اإلعداد...إلخ.

ومــن عالمــات الصــدق: إخــراج جــواز ســفر إن لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل، وجعلــه جــاهزًا أليــة  -
اإللحــاح بالــدعاء لكــي ييســر  -االســتعداد النفســي والجســدي.لحظــة، ومــن عالمــات الصــدق: 

نات إلى أصحابها من أموال واستعارات كمـا لـو كنـت سـتغادر بعـد أيـام، أو أداء األما  -اهللا 
  توكيل أحد بها حتى إذا ما حصل لك مكروه ليؤديها هو عنك.

تمامـــًا هـــذه الحالـــة ُتْشـــِبه حالـــة كثيـــر مـــن الشـــباب المبتـــدئ فـــي كثيـــر مـــن البيئـــات يمنعـــون   -
لـون األبـواب؛ لـئال يخـرج االبـن، أبناءهم من صـالة الفجـر فـي جماعـة خوفـًا علـيهم بـل قـد ُيْقفِ 

فال أقل للصادق من أن يقف وقت الصالة بين يـدي ربـه ليصـلي ولسـان حالـه: "يـا رب! لـوال 
 الباب لخرجت؛ فأنا جاهز".

[واألحاديث على أخذ األجر بمجرد النية في حال العجز عن الفعل كثيـرة، راجـع لهـا ريـاض  -
  الصالحين للنووي وغيره].

ولو بدرهم فقد سبق درهم مئة ألف درهم كما في الحديث، وْلَيْبَدأ الصادق  تبرع للمجاهدين •
من اآلن في االدخار وْلُيقلل مصاريفه التي ال نفع أو ال لزوم فيها، حتى إذا تيسر طريق 
التبرع يتبرع، أو ربما يتيسر طريق وال يتوفر مال إلخراج األخ فيجب أن يكون هو مدخرًا 
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، وال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها. [الحظ المرحلية وعدم كشف إمكانية لهذه الحالة ما يستطيع
 وصول المال إلى أن نرى صدقه وكتمانه].

الدعاء للمجاهدين والمأسورين، وهذا أضعف اإليمان، فأقل ما يقدمه المسلم إلخوانه مبدأ:  •
ادة، وسؤال "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"، وسؤال اهللا أن ييسر له طريقًا للشه

 الشهادة لنفسه. [المؤازرة بأقل المستطاع أال وهو اللسان].

ومن فوائد الفيلم تحسين وضعنا في التقوى؛ ألن هذه المناظر التي نرى فيها إخواننا ُيجالدون  •
عــدوهم فــي البــرد والحــر وقــد تركــوا نــاعم الفــراش ورغــد العــيش، وهــذه المنــاظر التــي نــرى فيهــا 

إخواننا، هذه وتلك تلين قلب المـؤمن؛ ألنـه كالجسـد ألخيـه، فهـذا يـدفعنا أعداء اهللا يتربصون ب
تلقائيــًا لنحســن وضــعنا فــي التقــوى فــي تــرك المنهيــات وفعــل المــأمورات بــل فــي االســتزادة مــن  
النوافــل والتأكيــد علــى صــالة الفجــر فــي جماعــة، وقيــام الليــل، ومحاولــة تجنــب     الترهــات 

وخاصـــة صـــرفه أمـــام شاشـــات  -والوقـــت ملـــك هللا-رًا ككثـــرة الضـــحك، أو صـــرف الوقـــت هـــد
 التلفاز...إلخ.

 ويمكن البدء معه باتباع مبدأ التخلية والتحلية. -

  
[الحظ أن مثل هذا "الفلم" أقل شيء أْن يفيد في هذا الجانب؛ فجزى اهللا القائمين علـى إعـداد  -

 ونشر مثل هذا خيرًا].

ث الذي الن به القلب لَتْذُكر أو توضح ويمكن بعد هذه الخالصة أن تستفيد من هذا الَحدَ  -
 نقاطًا مهمة، َنْذُكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

o  شبر واحد من توضيح حكم الجهاد في أيامنا وأنه فرض عين ال كفاية  بمجرد أن احُتل
أراضي المسلمين ولو لم يكن هذا الشبُر مسكونًا، وأن هذا ال خالف فيه بين العلماء، وٕان 

 خص المترخصون اليوم ممن خاف على عياله أو طعامه وشرابه.تر 

ونعتمد على الترغيب وَسْرُد طائفة من األحاديث الواضحة مثل: (َمن مات ولم َيْغُز...إلخ)،  -
 قبل الترهيب لما له من أثر إيجابي ملموس.

أجل ولو ُعِرض على أحِد أهل الدنيا َسَفر بمليون لترك أهله وأرضه ولتحمل المشاق من  -
المليون، ولكنه من أجل الجهاد إلعالء كلمة اهللا تراه يضع عراقيل وعراقيل ليتملص منه مع 

  أن أجره أكبر من مليون بكثير.
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o   والتأكيد أن اهللا سَينصر دينه وأنه ليس بحاجتنا، وأننا أحرى بنا أن نركض لنكون من حملة
 الدين.

لو للتعليم البدائي كما حصل في البوسنة وأن المجاهدين بحاجة ألمثاله مهما قلْت خبرته و  -
  فننال األجر الكبير.

 وأن شياطين اإلنس والجن تزخرف لتصد عن سبيل اهللا.  -

o  ال تنخدع مع تيار الدنيا واألهل غير الملتزمين، وعدم التأثر بالدعايات [مثل وصف
[الممنوع ما  المجاهدين باإلرهابيين]، أو َوْسم الحديث عن الجهاد وأشرطته بأنه: "ممنوع"،
 منعه اهللا ورسوله]، فهل نرضى إن َمَنَعنا األهل من القرآن؟ فالدين هو األساس.

  وكل كسر الفتى فالدين َيجبره        وما لكسر قناة الدين جـبران              
o  الــدين أمانــة فــي أعناقنــا، ومــن ســنة اهللا أن َيبتلــَي المــؤمنين، فاســأل حســن الخاتمــة، والكفــر

ى المســلمين، والباطــل يــدافع عــن باطلــه بقــوة، فعــالم ال نــدافع عــن حقنــا ال نخشــى يتوحــد علــ
 إن تكونوا تَْأَلُمون فإنهم َيْأَلُمون كما تألمون).لومة الئم؟ (

o  العمـــل الـــدؤوب كالصـــحابة كتعـــويٍض عـــن عجزنـــا عـــن الخـــروج إلـــى أرض الجهـــاد [العمـــل
 بها.إلخ...]. الدعوي الفعال؛ كتوزيع أشرطة، زرع محبة السنة والعمل

o  البدء بترسيخ  فكرة اإلمارة مهم من خالل الكتب والقصص والوقائع (أطع أميرك وٕان جلد
ظهرك وأخذ مالك)، كما صح في الحديث، وبالمقابل (اللهم من َوِلَي من أمر أمتي شيئًا 

 يح مسلم.ومن َوِلَي من أمر أمتي شيئًا فَرَفَق بهم فاْرُفق به) صح ،َفَشق عليهم فاشُقق عليه

o  نا علينا بأن َجَعل مقاِبَلها كبيرًا، مثًال: [عمرةل ربخ فيه اغتنام األمور البسيطة التي َتَفضَرس
في رمضان كحجة معه عليه الصالة والسالم * كثيٌر من األذكار اللسانية أجرها كبير جدًا 

 راجع لذلك كتب األذكار الثابتة].

o في صغار األمور فضًال عن كبارها. إدمان التذلل على اهللا والطلب منه ، 

o  ترسيخ كرهه ألنطمة الحكم التي ُتعلي القوميات على اإلسالم أمثال القومية العربية، وتمنع
مثل هذه األفالم التي تغسل القلوب وتعيد الناس إلى جادة الصواب بغسل الران المتراكم 

 على قلوب الناس بسبب ما تبثه أجهزة اإلعالم المهترئة.

o ضروري تهيئة البديل عن اإلخوة الذين يقومون ية روح المسؤولية لتعويض القواد، فمن التنم
بالعمل الدعوي الجهادي [تحريض مدروس]؛ ألن كثيرًا منهم يضطرون للمغادرة، إما بسبب 
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الضغوط األمنية عليهم أو بسبب الظروف المعيشية التي تضطرهم أن يغادروا الستمرار 
 م كالذهاب للدراسة ظاهريًا وهكذا. التغطية األمنية عليه

  
  من األشياء الفنية والعملية عند مشاهدة األفالم الجهادية: * 

كثير من اإلخوة الذين ال يراعون الجانب الفني أو التربوي في العرض سيخسرون كثيرًا من  -
النتائج اإليجابية لمثل هذه األفالم، بخالف من ُيْحِسن أسلوب العرض فستكون نتائجه 

  سمى وأعلى وأجره عند اهللا لمراعاته مثل هذه األشياء التي تدخل من باب األسباب.أ
فقد  -بحسب الشخص–إذا أريَته "الفيلم" على "فيديو" فيمكن أن تتجاوز المقاطع العادية  -

َيَمل كثير من الشباب من المقاطع الصوتية التي كدروس، ويفضلون المقاطع المترافقة مع 
ة، وأنت في هذا الوقت الذي تنتقل فيه إلى المقطع األَخر يمكن أن َتْسُرد األناشيد الجهادي

أحاديَث عن الجهاد وقصصًا دون أن تنظر في وجه المشاِهد، وبكالم ذي نبرة هادئة 
 طبيب وقتك. - على أية حال–مؤثرة، وأنت 

 لمشاهد.ويمكن أن تعلق بعد كل مشهد مؤثر تعليقًا مثيرًا صدق العاطفة عند المستمع أو ا -

اول إطفاء األنوار إن كانت المشاَهدة ليًال؛ ألن هذا أدعى للتأثر، وٕان كان نهارًا فأغلق ح -
 النوافذ لتظلم القاعة ما أمكن.

ومن أجل مثل هذه التعليقات الهادفة من المسؤول ُيستحسن أن ال ُيعطى المبتدئ الشريط  -
التجربة عظم تأثير هذه التعليقات  ليشاهده لوحده؛ ألن التعليق لن يكون موجودًا، وأثبتت

 الُمَخدمة.

إن كان هناك مجموعة من الشباب فمشاهدة كل واحد لوحده أفضل أمنيًا، وٕان كانت  -
وحتى إن كانت الظروف ال تساعد على َتْصرف وقتًا أكثر، لكنها أضمن لتقطيع الخيوط، 

اره من المشاهدين، وال المشاهدة الفردية، فال أقل من إيصاء كل واحد أن ينسى الذي بجو 
أقل من تعليمهم أساليب المخابرات في التشكيك وفي إيهام المحقق معه أن زميله اعترف 

 ".تقطيع الخيوط وأهميتهابكل شيء. [نبذة عاجلة على األقل]. وسنأتي بالتفصيل إلى فقرة "

متوفر في اإلنترنت مثًال؛ ختى إذا ما انكشف األمر وٕان من تقطيع الخيوط أن تريه "الفلم" ال -
 فتدعي أنك أحضرته من اإلنترنت وينقطع الخيط.
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ُيَؤكد على عزل العنصر الذي يحّول الجو إلى مزاح أو ضحك [هذه النصيحة من التجربة  -
 العملية؛ ألن بعض الشباب المبتدئ إن ُوِضع مع غيره َيْجَعل الجلسة عديمة الفائدة]. 

ا أقرأَت المبتدئ كتابًا ممنوعًا غير متوفر فقل له: معك نصف ساعة مثًال ثم اسحب إذ -
الكتاب، فهذا أدعى للتأثر والشوق إلكماله خاصة إذا كانت قصة تروي أحداث سنوات في 
السجن مثًال، أما لو تركته حتى ينهَيه  لوحده أو وقت ما يشاء فربما َيَمل أو يراه أمرًا هينًا. 

 االسلوب يراعى فيه السّن؛ ألن الكبير ال يليق معه هذا، بل قد يؤذيه]. [هذا 

ال تعطه كل شيء دفعة واحدة، وٕانما بالتقسيط فهو أدعى لقبول النفس وردع الشيطان؛ فإن  -
كان لديك رسائل من مجاهدين وأفالم وكتب فال تعرضها كلها خالل أيام، وٕانما كل فترة 

 يًا وعاطفيًا.جزء على أن ينضج المبتدئ عَقد

على قناعات معينة لجماعات إسالمية  -بسبب بيئتهم–قد يكون بعض المبتدئين تنشؤوا  -
ربما ليس لها من الجهاد القتالي إال االسم، فمثل هذا لعله من باب التربية بالتدرج لعله من 

قد  %؛ ألن هذا١٠٠األليق أن ال َتعرض عليه منهج المجاهدين كما لو كنت أنت ُمتََبنيه 
يسهل للشيطان مهمة زرع حاجز بينك وبين الشاب؛ ألنه قد ينظر إليك على أنك 
متعصب، والواقع أنه هو بسبب نقص جانب الغضب هللا عنده يرى الطرف اآلَخر زائدًا عن 
الحد، والحقيقة أن الطرف األَخر معتدل كما يريد اهللا ورسوله بإذن اهللا؛ إذًا فال ضير أن 

روحة على الساحة كما لو كنَت محايدًا وتنظر وتقارن، فتقول: قال َتْعرض المناهج المط
/ سنة ولم ٤٠/ سنة، فأجاب الطرف اآلخر بأنكم صار لكم /١٣بعضهم: الجهاد بعد /

تنتهوا من اإلعداد الموهوم، وأجابوهم...إلخ. [يتأكد هذا األسلوب المتدرج في المواضيع 
 م وضوابطه، والوالء والبراء، ونحوها].التي تكون حساسة عند المبتدئ كتكفير الحاك

فــإن قــرص ليــزري..إلخ]،  -بعــد أن ُتْطِلَعــه علــى مــا قــّررت إْطالعــه عليــه [شــريط فيــديو -٨
َظَهَرت أمارات صدٍق كتمنيه الخروج فتقول له مثًال: نحن نسمع أن ُأناسـًا خرجـوا إلـى أرض 

  ُدقك...إلخ.الجهاد، فال بد من وجود طريق إليها، وٕاْن َتْصُدِق اهللا َيصْ 
َهـة كرسـالة "إلـى كـل مـن يعمـل لإلسـالم" لــ د. نـاجح، والشـبه  - ثم تبدأ معه في القراءات الموج

المثارة عن الجهاد والـرد عليهـا مثـل: "قـالوا فقـل عـن الجهـاد" لــ الحـارث المصـري، ومرغبـات 
مــن  فــي الجهــاد مثــل: "مشــارع األشــواق" البــن النحــاس، وكتــب الشــيخ عبــد اهللا عــزام عمومــاً 

  أنفع ما ُيقرأ [كالتربية الجهادية].
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ُهه إلى ما يحتاجه المجاهدون عمومًا م - ن العلوم:وتوج 

هنـاك معسـكرات نظريـة متـوفرة علـى صـفحات اإلنترنـت، وأشـياء مفيـدة للغايـة فـي ـ عسكري. [١
  المجال العسكري؛ وذلك لقطع الخيوط وتضييق دائرة الضرر].

الكتب المختصة فـي هـذا مـن الحيـاة المدنيـة؛ ألن مثـل هـذا  ـ طبوغرافي. [يمكن االستفادة من٢
يدرســـه المهندســـون الطوبوغرافيـــون، أو المهندســـون المـــدنيون، وهـــذا ُيبعـــد الشـــبهة مـــا دامـــت 

  الكتب عادية].
ـ طبـي. [يمكـن التسـجيل بـدورات اإلسـعاف األولـي والتمـريض، وهـي مهمـة للمجاهـدين، ومثـل ٣

  في بالدنا اإلسالمية وبأسعار قد تكون رمزية]هذه الدورات متوفرة بشكل طبيعي 
وال انخفـــاض مســـتوى العلـــم الشـــرعي خطيـــر، ــــ شـــرعي. [العلـــم الشـــرعي يهـــم المجاهـــد كثيـــرًا، و ٤

وعلــى اإلنترنــت بــرامج  اســتقطاب العلمــاء،يعــرف قيمــة العــاِلم إال مــن َيْفِقــده، ومــن الضــروري 
  لطلب العلم يمكن االستفادة منها].

 -تحمــل الجــوع-المرونــة –الخفــة  -[ســرعة الجــري وخاصــة لمســافات طويلــة ـ لياقــة بدنيــة  ٥
التمــرن علــى صــعود الجبــال: هــذه أهــم بكثيــر مــن نفــخ العضــالت، وقــد يكــون التســجيل فــي 

ظــرف "نــوادي الحديــد" فــي مراحلــه األولــى مفيــدًا للمجاهــد فــي عمليــات الخطــف، فربمــا يــأتي 
  ].مفاجئ كما حصل في غزو الصليبيين للعراق

 -تعلــم العمــل علــى األجهــزة الســلكية والالســلكية   ونســرد هنــا أمثلــة مــن أمــور حيويــة تلــزم:   -
ــــي وتجــــارب حروبهــــا  -طــــرق اإلعــــالم ودراســــتها   -دراســــة أســــاليب العصــــابات فــــي التخف

ـــم الجاسوســـية  ـــم إن   -األســـلحة –علـــم هندســـة المتفجـــرات  -شـــيفرة  –االطـــالع علـــى عل ث
كمبيوتر كـتعلم النسـخ علــى "الناسـخة"، والعمـل علـى "الطابعــة"، تيسـرت أشـياء ممـا يتعلــق بـال

 والـ "سكنر"، وغيرها فهذا ونحوه ال بد أن يفيد.

وفي مرحلة متقدمة بعد أن تظهر أمارات صدقه وسؤاله المتكرر عن الطريق مثًال،  -٩
، أو تلمح له -إن توفرت–يمكن أن تقرئه رسالة من أخ خرج إلى أرض الجهاد تقرئه إياها 

  بأننا نسمع أن طريقًا انفتحت أو ستنفتح..إلخ.
 -إن كان صادقًا تمامًا في الخروج-فإن َقِوَيت أمارات الصدق والتحمس للجهاد فال بد  -١٠

انتكاس ال بد من توضيح نقاط له مرارًا وتكرارًا حتى تتأكد أنه استوعب الفكرة جيدًا؛ ألن 
إلى دراسة نكسة كل واحد، وٕالى بعض الشباب الذين خرجوا إلى ساحات الجهاد يدعونا 
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وضع اللقاحات الواقية؛ ألن العلة قد تكون في الشخص أوفي طريقة بنائه وٕارساله، ويتأكد 
وفي مثل هذه الظروف العالمية هذا األمر في غياب دولة إسالمية ينحاز إليها المجاهدون، 

  الراهنة.
 ومن هذه النقاط المهمة: 

ـــدة ال � ـــة كيـــف انـــتكس ترســـيخ أن يكـــون خروجـــه عـــن عقي ـــاك أمثل  عـــن عاطفـــة مجـــردة؛ وهن
أشخاص وصاروا يميلون إلى أن الجهاد فرض كفاية ال عين ليبرروا رجوعهم إلى أوطـانهم؛ 
ومن أجل الوقاية من هذا َيْحسن تقويته بالمشجعات البنائيـة مـن كتـب ومـا شـابه مـن أمثـال: 

مــا هــو متــوفر علــى شــبكة قــالوا فقــل (عــن الجهاد)..وغيرهــا م -إلــى كــل مــن يعمــل لإلســالم
 اإلنترنت، وهذا األمر من التدابير األمنية المهمة. 

وتنبيهه إلى حالة حصلت مع بعض اإلخوة أنه خرج إلى أرض الجهاد منذ زمن فلمـا انتهـى  -
الجهاد في تلك البقعة عاد كزيارة مـثًال إلـى بـالده، فلمـا نـادى منـادي الجهـاد فـي مكـان آخـر 

ثـاني مـرة غيـر األولـى ألنـه األمر شـاقًا عليـه؛ ولعـل السـبب أن صار يتعلل ويعتذر، وصار 
ذاق اللذة واكتشف المجهول الذي كان يتوق إليه في أول مرة، فيركن إلـى الـدنيا؛ إذ لـم يكـن 

  خروجه في المرة األولى عن عقيدة.
توضــيح المخــاطر التــي قــد تواجهــه حتــى ال يظنهــا ســفرًا قاصــدًا أو رحلــة مريحــة، أو نزهــة  �

الطريـق طويلـة وشـاقة، يسـقط مـن يسـقط، ويتراخـى مـن يتراخـى، ؛ فالصـعوبات كثيـرة و ممتعة
وُيْقَتــل مــن ُيْقَتــل وال َيْصــُمد إال القليــل، والمقابــل لهــذا العمــل كــذلك كثيــر وجليــل، إنهــا جنــات 

 عدن، جنات النعيم عند مليك مقتدر.

الـدعوات إال بـالبالغ المبـين فال بد من التربية اإليمانية والصبر الصبور، وال يمكن أن تقـوم  -
 والجهاد المرير والصبر الطويل، بل صبر كصبر أولي العزم.

تربيته على الثبات؛ فربما تأتي ظروف فال يخرج مـن الغرفـة لــ سـنة أو أكثـر، وقـد ال بد من  -
ـد األخ لفتـرات عـن الحركـة أو أن يسـافر فجـأة مـن المكـان  تضطر الظروف األمنية أن يتجم

أمــا األخ الــذي يريــد الجهــاد بشــرط أن يتوافــق مــع دراســته أو عملــه فهــذا فــي  الــذي هــو فيــه،
الظروف الحالية صـعب التحقـق. [إن تيسـر الجمـع فيـا حـيهًال بـه، ولكـن واقـع التجربـة يثبـت 
اســتحالة أو صــعوبة ذلــك، فإمــا أن يبيــع دنيــاه متوجهــًا إلــى ســاحات الجهــاد..أو أن ينتظـــر 
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ن الجهـاد وبـين عملـه أو دراسـته...إلخ، والظـروف تختلـف الظرف الذي يمكن فيه الجميـع بـي
 من وقت آلَخر].

ال بد من توضيح خطورة العمل مع المجاهـدين حـق التوضـيح بـال مـواراة؛ ففـي الوقـت الـذي  -
يــرى الواحــد منــا أنــه ال يعمــل شــيئًا ذا قيمــة [مــثًال ســاهم فــي "تفييــز" جــواز إلــى بلــد مــا] تــرى 

ء، فلــو أن المخــابرات فــي دولــة أمســكته لُكتــب فــي الجرائــد المخــابرات أنــه عمــل جريمــة نكــرا
مـــثًال: [أحـــد الناشـــطين فـــي مجموعـــة تابعـــة للقاعـــدة ينقـــل جـــوازات ســـفر مـــزورة للقيـــام بعمـــل 
إرهابي]، وهو يظـن نفسـه لـم يقـم بشـيء، والمـراد مـن هـذا المثـال أن نفهـم وُنَفهـم المبتـدئ أن 

هــا بعضــنا بســيطة تتعامــل كمــا لــو كــان عمــًال الــدول تتعامــل مــع مثــل هــذه األمــور التــي يرا
كبيرًا، فيجب أن يكون العاملون في هذه الطريق على دراية بهذا األمر حتـى ال يـروا أنفسـهم 

ر بهم. في المستقبل قد ُغر  
إلـى بلـدك، وربمـا بعـد أن تسـافر  وربما تسير الظروف وينكشف أمرك فال يتسنى لك الرجـوع -

عالمي وتضيق عليك األرض بما َرُحَبـت، ويصـير اسـمك فـي تصبح مطلوبًا على المستوى ال
 الجرائد، وال تستطيع أن تغادر أرض اإلعداد [أفغانستان سابقًا كمثال].

 ويمكن أن ُتؤَسر عند العدو فتنال أصناف العذاب. -

بـل يمكـن أن تكــون المخـابرات تراقـب األخ حتــى إذا مـا أراد عبـور الحــدود قبضـت عليــه، أو  -
 طريقك إلى أرض الجهاد قبل أن تصل...إلخ. ربما ُتؤَسر في

 ويمكن أن تُْبَتر قدمك، أو تُفقأ عينك. -

وقــد يتطــور األمــر فيصــل إلــى األهــل وتعــذيبهم ولــو لــم يكــن لهــم صــلة بــاألمر، وفــي تلــك  -
اللحظـة مـن العـذاب النفسـي والعصـبي والجسـدي سـيتخلى كثيـرون، خاصـة إن وصـل األمـر 

أختك وُيذل أبوك عندها سـيغلقون البـاب فـي وجهـك، وكثيـر إلى أن ُتْغَتَصب أمك أمامك أو 
ــة جميعهــا"،  مــن األهــالي يقولــون: "واحــد يحصــل بــه كــل هــذا أفضــل مــن أن تتضــرر العائل

 فالطريق صعبة...لكن األجر كبير.

 فهذا وأمثاله ال بد أن َيِعَيه األخ المجاهد قبل أن يبدأ الطريق. -

هــذه التــذكيرات، ولكــن الخــائف َحــِري بنــا أن  ولعــل األليــق أن نخفــف حمــاس المــتحمس بمثــل -
ـــَذكره بفضـــل الشـــهادة وســـهولتها، وقصـــص الصـــابرين الـــذين ابُتلـــوا أعـــانهم اهللا؛ ألن عـــون  ُن
المجاهد حق على اهللا كما في الحديث، وأن الموت واحد ال محالـة منـه، وأننـا ال نضـمن إن 
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ممــا يمكــن أن نخشــاه مــن أرض كنــا فــي أهلنــا أن ال نمــوت شــر ميتــة، بــل قــد تكــون أســوَأ 
د عليــه كمــا لــو  ْجلين أو الســجن الطويــل ال يلبــث المبتَلــى بــه أن يتعــوــَر الــر المعــارك، وأن َبْت
مات ألحدنا أٌب تراه َيحزن أول األمر ثم يتأقَلم ويعـود إلـى التبسـم أو الضـحك، بـل كـان مـن 

ار يمازح بها إخوانه من حوله، اإلخوة بعد أن ُبِتَرت رجله ربما َخَلع الرجل االصطناعية وص
وكم يجد أحدنا رهبة للقطع القماشـية أو المطاطيـة التـي ُتوَضـع علـى األعـين عنـد اَألْسـر أو 
التحقيق ثم ال يلَبث أحدنا أن يتأقلم وتصير من الروتين الطبيعي...إلخ، كل هذا مع تذكيرنا 

الخــائف قلــيًال ...إلــخ، لــه بهــذه الصــعوبات، ولكــْن مــع فــارق األســلوب بــين المــتحمس وبــين 
 وهذا من باب مداواة كل واحد بحسب مرضه.

وهذه الصعوبات ربما ال يقع األخ في كثير منها، ولكن بما أنها واردة فال بد أن نضعها في  -
ــح لهــم األخ الــذي أخــرجهم إلــى افغانســتان المصــاعب التــي ٣[/ الحســبان. شــباب لــم يوض /

عجــبهم الوضــع مــن شــظف عــيش واقتصــاد معيشــة ســتواجههم ولــو مــن بــاب االحتمــال، فلــم ي
وا الويالت على كثير من اإلخوة الذين كانوا  فقرروا الرجوع، فُقِبض عليهم على الحدود، وَجر
فــي الــداخل والخــارج لضــعف خبــرتهم األمنيــة، وزاد عــدد المعــروفين لــدى المخــابرات حــوالي 

قـل]، [وبالمقابـل: أشـخاص صـار / أضعاف ما كان عليه...وٕانا هللا حين تقود العاطفـة الع٤/
 أشهر ما عندهم نقود في أفغانستان، ويشعرون براحة نفسيًا]. ٦لهم 

فــال َيْبُعــد أن يــأتَي الشــيطان إذا مــا صــار  -كمــا يقولــون–وبمــا أن شــيطان المجاهــد مجاهــد  -
[ِمـن الشـباب  األخ على الحدود فيقول: "انظر كيف رموك!! هـم فـي نعـيم وأنـت فـي جحـيم".

وبعد يومين قرر الرجوع، وكثيٌر من يقول: ال ...ال ..ال أبدًا لن أرجع...حتى إذا َمن وصل 
 ما القى المرض والجوع والعطش...نسَي ما قاله لسانه].

 

توضــيح أنــه فــي مثــل هــذه الظــروف أحســن شــيء هجــرة بــال رجعــة؛ ألن الــذين تضــرروا مــن  �
 وصلت إلى مستورين.رجوعهم كثيرون كمًا ونوعًا هم وغيرهم لكثرة الخيوط التي أ

مـــن يـــذهب إلـــى أرض الجهـــاد أو اإلعـــداد عليـــه أن يتوقـــع أن ال تـــأتي الشـــهادة بـــين عشـــية  �
 وضحاها.

الَجْبَهة هي أول المصاعب ال نهايتها كما يظن بعض اإلخوة، ولنا عبرة في حـديث "حذيفـة"  �
الة عــن شــدة غــزوة األحــزاب علــى الصــحابة لمــا تمنــى تــابعي أن يكــون مــع النبــي عليــه الصــ
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بين فــي البوســنة مــا اســتطاعوا الصــمود  والســالم، راجــع "تفســير ابــن كثيــر".  [إخــوة كــانوا مــدر
 في جبال الشيشان].

أربح من الجبهة يـوم القيامـة، فعـالم يقلـل بعـض اإلخـوة مـن أجـر مثـل هـذا  وقد يكون اَألْسر �
 وكأن اهللا لن يتقبل إال من أهل الجبهة ومع الرشاش!!!].

ع األخ علــى الــدروس األمنيــة؛ لــئال يــتكلم بمــا يضــر غيــره أو بمــا يضــر مــن المهمــات إّطــال �
العمل الجهادي نفسه. [األمثلة ال تحصى ألضرار من هذا القبيـل لسـوء التربيـة األمنيـة عنـد 

 .المجاهدين حتى اآلن إال ما رحم ربي]

ْؤَجر التأكيــد علــى أهميــة الطاعــة لألميــر فيمــا ال معصــية فيــه، أن طاعتــه هــي طاعــة هللا ُيــ �
عليها، وتحذيره من االجتهادات الشخصية مع حثه علـى بـذل رأيـه بـنفس الوقـت، وغـرس أن 
هذا األمر مسؤولية وأنه ليست الغاية مجرد الخروج وٕانما إعالء كلمة اهللا، وأن الجهاد عبادة 
جماعية؛ فال بد مـن أميـر ومـأمور. ومـن االجتهـادات الشخصـية: إخفـاء شـيء عـن مسـؤوله 

بة كأن ُيْخِفي عنه شيئًا يظن األخ المبتدئ أنه ال يضر وفي الواقع قد يكون فيه ولو بنية طي
الضـرر كلـه؛ والسـبب أن المبتـدئ الـذي أخطـأ قـد يخشـى إن كاَشـَف مسـؤوله أن ينـزعج منــه 
أميره أو أن َيحرمه من بعض األعمال التي تدر األجر بسبب تقصيره، ونسـي هـذا األخ أنـه 

 لو أدى تصريحه ألميره إلى أن َيْحِرمه األمير.أَخذ األجر بنيته حتى 

ومــن االجتهــادات الشخصــية مــن المبتــدئ إخفــاء شــيء مــن ماضــيه ومــا فيــه مــن خيــوط أو   -
أحداث عن أميره؛ خشية أن يمنعه مسـؤوله مـن الخـروج إلـى أرض الجهـاد أو أن يمنعـه مـن 

جــر وصــل بهــذا.  [حــدث أعمــال فيهــا أجــر، ونســي هــذا األخ أن العبــرة بالنيــة الصــادقة، واأل
مثل هذا اإلخفاء من أكثر من أخ مبتدئ وجر أضـرارًا يعرفهـا اإلخـوة المسـؤولون...فكم وكـم 

 ضرت االجتهادات الشخصية].

بعد خروج األخ من األسر بـإذن اهللا؛ فإنـه قـد يخجـل مـن ذكـر وقد يحصل مثل هذا اإلخفاء  -
ـــه أنهـــا  ل الشـــيطان ل ـــرف بهـــا، وُيَســـو لـــن تضـــر!!! وهـــذا اإلخفـــاء فـــي غايـــة أشـــياء ممـــا اعَت

الخطورة ولو كان يسيرًا، وٕاخبار األميـر أو المجموعـة ينبغـي أن يكـون مـن بـاب تبرئـة الذمـة 
  أمام اهللا تعالى.
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أن يكـــون العمـــل هللا ال النتظـــار النتـــائج فـــإن لـــم تتحقـــق تســـلل اليـــأس، فـــال يـــأَس عنـــد ال بـــد  �
ــتال ولــم َيَريــا المجاهــد الملتــزم  مــا دام علــى درب الحــق؛ فهــو ي تــذكر أن [حمــزة ومصــعب] ُق

انتشار اإلسالم في أرجاء جزيرة العرب. [مـن واقـع التجربـة كـان اإلخـوة فـي العـراق يـدخرون 
األسلحة في مخازن حتى إذا ما جاءت الضـربة الصـليبية خرجـوا، فالمتعجـل يريـد كـل شـيء 

 بومضة عين].   

خطئون ويصيبون، وحسبهم أنهم ُيْحُيـون ال تظن أنك ذاهب إلى مالئكة، فالمجاهدون بشر ي �
الفريضة الغائبة التي تكاسل عنها كثير من أصحاب العمائم بحجة وبغير حجة، ومـا أجمـل 
كلمــــة أحــــد أمــــراء الســــاحة الجهاديــــة اليــــوم: "نحــــن كالطفــــل نقــــوم ونقــــع"، فمــــن وجــــدنا كلنــــا 

هللا، وكــــذلك  المصـــلين فهــــل نتـــرك الصـــالة؟ ال، ألنهــــا عبـــادة فليســـاعدنا، ولـــو انحــــرف كـــل
 الجهاد.

يجب أن َيِعَي األخ المجاهد أن َيْعَمل مـع اإلخـوة ولـو لـم يتـأقلم معهـم مـا دام العمـل هللا، فقـد  �
تختلف الطباع من بلد إلى بلد، ومن أخ إلى أخ، لكن رابطة اإليمان الجامعة، والعمَل تحت 

خ أن يـديم الـدعاء ظل إعالء كلمة اهللا ينبغي أن يطَغى على االعتبارات األخـرى، وعلـى األ
هللا أن يؤلــف بــين القلــوب، فــالمؤمن كالجمــل اَألِنــف إن قيــد انقــاد، وٕان اســتُنيخ علــى صــخرة 
اســتناخ كمــا جــاء فــي الحــديث  الثابــت، واألصــل أن يكــون األخ ذاهبــًا لألجــر ال لإلمــارة أو 

ة) كما الزعامات. (إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وٕان كان في الساقة كان في الساق
 في صحيح البخاري.

تعليمه ترك المشادات الكالمية فيما ال نفع فيه، واالقتصار على عقيدة السلف الصالح التـي  �
علمها النبي لصحبه، وأما األمور االجتهادية فعلى قائمة العلماء األئمة األربعة، فلهم وزنهم 

ألمر قابــٌل لألخــذ والــرد بحســب وهيبــتهم، ومــا اتفقــوا عليــه َيِعــز مخالفتــه، ومــا اختلفــوا فيــه فــا
  الدليل.

وال بد من تهيئة وضع بيتـه أمـام أهلـه ومعارفـه تهيئـًة ُمْحَكَمـة مـن أول مـا تظهـر أمـارات  -١١
الصدق؛ ألن إحكام الترتيبات األمنية قد يحتـاج فتـرة ال بـأس بهـا حتـى ال ُيثيـر سـفره الريبـة، 

ث لتطبيـق هـذه اإلجـراءات مـع سواء على مسار األهل أو المعارف، وٕاّن سعي الشاب الحثيـ
أهلــه ومعارفــه هــي مــن عالمــات صــدقه. وقــد مــر الحــديث بنــا عمــا يتعلــق باألهــل، وذكرنــا 
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أمـن التـدريب هناك اقتراحات محكمة إن شاء اهللا لقطـع الخيـوط وتضـييق دائـرة الضـرر فـي "
 ".  والخروج إلى الجبهات والمعسكرات

أهبـة االسـتعداد المعنـوي واألمنـي التـامْين فـيمكن أن تقـول لـه: فُـتح  فإن رأيته صار علـى -١٢
 / يومًا. ولهذه الطريقة دوافع منها: ١٥الباب لـ /

  حتى ال يظن أن أمر الخروج سهل فَيْزَهد به. -
إن لم يتيسر خروجه هذه المرة لسبب ما فحتى ال يبقى في ذهنه أن اإلخراج متيسـر، وهـذا   -

م خروجــه مــع َتــَذكره المســتمر لوجــود طريــق، وٕان كــان المفــروض أن ال  مــن عــد أمنيــاً أهــون 
َيْعِرض األخ الُمْشِرف على اإلخراج أْمـَر الخـروج بهـذه الصـراحة إال بعـد التأكـد أن مثـل هـذا 

 الشخص صادق في الخروج حقًا.

تتفق معه على ما يلزمه في سفره، وعلى األمور فإن يسر اهللا له وعزم على الخروج ف -١٣
آخر األمنية التي ُيفترض أنك درسته إياها من قبل؛ كأمنيات السفر، وأمنيات المعسكر، و 
المواد شيء توصيه مع الوداع، وهناك نموذجان ألخ َودع بها أحد اإلخوة راجعه في قسم "

 .الداعمة لمادة الموقع"

  :االعتقال والتحقيق
  ليبه، اإلجراءات الوقائية منه][أنواعه، طرقه والعوامل المؤثرة فيها، أسااالعتقال 

  التحقيق: أسبابه، مراحله، أساليبه، كيف تواجه محققًا؟ 
 -تفتيش سري  -معاينة  –التحقيق هو الطريقة الخامسة لجمع المعلومات للجماعة [مراقبة 

تحقيق]، لكننا هنا سنتحدث عما تفعله أجهزة المخابرات مع المجاهدين وغيرهم،  –تجنيد 
ادة من األساليب الشرعية فقط للتحقيق مع أفراد العدو إذا تم َأْسرهم لدى فيمكن االستف

المجاهدين، وما تََبقى فأهميته تكمن في اّطالع المجاهد على هذه األساليب لَيعرف 
  مقاومتها إذا اسُتخدمت معه من ِقَبل أعداء اهللا وأذنابهم، واالعتقال يسبق التحقيق.

  
  : عالغاية من دراسة هذا الموضو 

نتيجة إهماله للقواعد -إْطالع المجاهد على ما ينتظره في السجون إذا ما وقع في األسر  -١
  ليكون أكثر حذرًا. -األمنية، أو قدرًا ال انفكاك عنه
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إْطالع المجاهد على بعض أساليب التحقيق والقواعد التي تساعده على الصمود وعدم  -٢
  االعتراف. 

مام العدو بالمعلومات وما يقوم به من تعذيب من أجل أن يعرف المجاهد كم هو اهت -٣
المعلومات؛ لعله يدرك أهمية المعلومة فَيحرص عليها، حتى لو كانت معلومًة صغيرة أو 
ُمْجَتَزَأة؛ ألّن العدو َيستفيد منها، وسيزيد من التعذيب َألْخذ كامل المعلومة، وكم وكم َأْوَدت 

  معلومة تافهة لن َتُضر أخاه، واألمثلة ستأتي قريبًا.  معلومات بإخوة ظنًا من المتكلم أنها
أن يدرك المجاهد أن الصمود ممكن طالما ُوجد اإليمان واإلرادة، وهو الوسيلة الوحيدة  -٤

إلنقاذ نفسه من االنهيار، واالنهزام أمام العدو، والمكوث لفترات طويلة في السجن، والذل 
بمشيئة اهللا لحماية إخوانه وتنظيمه من األضرار  وتعذيب الضمير، وهو الوسيلة الوحيدة

نتيجة اعترافاته  -من اعتقال أو تصفية جسدية أو خسارة مادية ومعنوية-التي ستلحق بهم 
 .  

كي يعرف المجاهد معالم طريق الجهاد، وأنها طريق ذات أشواك، فيستعد لذلك، أو يتنحى  -٥
  ها: "َأْعِط القوس بارْيها".جانبًا، ونقول له من بداية الطريق ال من منتصف
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  نبذة عن مخابرات بالدنا اإلسالمية وَمْقِدَرِتها، وموقفنا منها، وطريقة التعامل معها* 
: المخابرات اسم مرعب إن ُذكر على األلسنة ِلَما ُعرَفت به من ظلم شديد المخابرات •

ميين [ألن اإلسالميين أصحاب عقائد ال َيِكلون وال َيَملون للمعَتَقلين عندها وخاصة اإلسال



  ١٧٢

بعون اهللا]، إنهم أقل الناس شعبية، والناس يكرهونهم وَيِصفونهم بأقذع األوصاف، وَيْنظرون 
  إليهم كبغاة هدامين ال يعرفون إال مصالحهم.

إال بإزعاج  رجل المخابرات في بالد المسلمين في نظر عامة الناس كأنه شيطان ال يرتاح -
اآلخرين والوشاية بهم واالنتقام منهم، َمقيٌت ال يعرف ذمة، وال َيْرَدُعه ضمير، وال ُيقيم َوْزنًا 
لفضيلة أو خلق قويم، إنه شخص غير مؤتَمن إطالقًا، يتحسس أخبار الناس، ويتجسس 

 عليهم، وُيوقع بهم، ويتدخل في شؤونهم الخاصة والعامة.

أعداء اإلسالم ُيَوظفون أجهزة مخابراتهم لدعم دولهم، لكن  مخابرات الغرب عمومًا من -
 -في بعض البالد–حتى أصبح يشك المرء  أجهزة مخابراتنا مشغولة بتعقب مواطنيها،

بأخيه وزوجه وجاره وابن عمه وابن بلده كما يقولون، وربما أصبح يشك في نفسه!!!! 
التنصت في أجهزة الهاتف  ووصل الحد إلى درجة الظن بأن المخابرات تزرع أجهزة

وأرضية الغرفة وطاولة الطعام والحيطان، ال أمان في الحديث مع صديق، وال في جلسات 
خاصة أو عامة، بل هناك مخابرات على المخابرات، ومخابرات على مخابرات المخابرات؛ 
ليعلم رجل المخابرات أنه هو نفسه موضع الشكوك التي يحاول أن يبحث عنها في بيوت 

 نفوس وعقول إخوانه وأبناء عمه وأصدقائه.و 

لقد أحالت أعمالهم مؤسساتنا إلى بؤر تجسس، ومنافسات بعيدة عن المهنية، وتصب في  -
خدمة الحاكم من أجل مكاسب شخصية، مثل الجامعات والمستشفيات والدوائر الحكومية 

س لإلنجاز بل حتى مراكز الترفيه، وصارت مقرات ألجهزة األمن أو مؤيدي الحاكم ولي
 المهني أو ما يسمونه التقدم. 

 % من طاقاتها لمواجهة العدو.١٠وليت هذه األجهزة توظف  -

 

: حتى نكون معتدلين ال مفرطين وال مفرطين فينبغي أن نعرف حجم قوة أعدائنا كمًا مقدرتها •
ذة ونوعًا كما هي، ثم نستعين باهللا لنردها مهما كبرت، ومر بنا في مقدمة هذه الموسوعة نب

  عن اهتمام العالم بأجهزة المخابرات.
ويكفي أن المخابرات عمومًا تعمل بَنَفس طويل كالنملة، وتجمع المعلومات الصغيرة والكبيرة  -

أهمية مع بعضها وتدونها وتقيمها وتحللها لالستفادة منها، وقد ضربنا أمثلة وافية عن "
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" عند حديثنا عن "األمن الهجومي"، ولكن أمر َصُغرت المعلومة وخطورة كشفها مهما
 المخابرات ال يقتصر على العمل الدؤوب.

فالدول تضع ميزانيات ضخمة لعناصر المخابرات، طاقات هائلة وٕامكانيات كبيرة وكوادر   -
  ضخمة؛ فال أقل من أن نتقي ما ال نقوى على مثله.

بية الدكتاتورية تزيد عناصرها على  حتى إن أحد فروع المخابرات في بعض الدول العر   -
/ عنصر، وهذا يكفي لكي ال يتوانى األخ ويقول: "هل معقول أن ُتَجند لي الدولة ٢٠٠٠٠/

/ ساعة؟" فنقول: "معقول، ولو َوَضْعَت نفسك مكانهم لرأيت ٢٤عنصرًا أو أكثر لمراقبتي /
 في هذا المعقولية كلها".

مراقبة مثل مرض السرطان فجأة ُيصيب، فال تتهاون. فربما يراَقب األخ وال ُيعَتقل، وال -
/ شهور، وكانت سيارات األجرة لبعض أهالي اإلخوة ٣[راقبت المخابرات أهل أحد اإلخوة /

تكون أمام بيوتهم وبيوتهم نائية، بل يأخذونهم إلى المكان المطلوب دون خطأ مع أن 
 ].  ات األجرةالمكان المطلوب في منطقة يتيه فيها كثير من قائدي سيار 

ومرة أتى أحد عناصر المخابرات إلى مسجد وراح يفتش كل األكياس الموجودة فيه بينما  -
كان أصحابها في الصالة، وكان هو يتظاهر بأنه ُيْنزل بنطاله كلما دخل مصل جديد، ثم 
يتابع تفتيشه، وهكذا كرر العملية في صالة الظهر والعصر، ثم مساًء أتى وَأْوَقَف أحد 

شباب وراح يسأله: متى َيفتح المسجد؟ كيف اهتديَت؟ هل أنت تدرس شريعة؟ هل ال
تدرسون هنا؟ هل يوجد دروس للشيخ؟...إلخ، وقد َأْلَهم اهللا هذا الشاب إجابات قاتلة 

 ومضللة لهذا العنصر المخابراتي بفضله تعالى.

تستخدم طاقمًا كامًال تقوم المخابرات الصهيونية بعدم استخدام قاعدة ثابتة للمراقبة؛ فقد  -
للمراقبين حيث يتسلم كل عنصر من الطاقم الشخص المقاوم ويتبادلون مراقبته بشكل 
متسلسل، وربما على شكل مناوبات، فأحدهم يستخدم سيارة وآخر دراجة هوائية وثالث راجال 

 ..إلخ؛ ولذلك لم تعد المراقبة تتم عبر شخص واحد.

لمجاهدين متعجلين، ويصيبهم اليأس بسرعة، فأين التربية وبالمقابل ترى كثيرًا من اإلخوة ا -
 اإليمانية أيها المجاهدون؟ (إن تكونوا تَْأَلمون فإنهم َيْأَلمون كما تَْأَلمون).

وهناك لجان خاصة لمتابعة التطورات على شبكة اإلنترنت، فإن وجدوا موقعًا إسالميًا ال  -
ى  حجبه عن رعاياهم، بل ما أكثر المواقع يالئمهم أو موقعًا يعارض نظام الحكم سارعوا إل
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ذات البريد المجاني التي ُحِجبت ظنًا من هؤالء المغفلين أن الشركات ذات الخدمة المجانية 
تنحصر في واحدة أو اثنتين، وليتهم يفعلون مثل هذا في المواقع اإلباحية أو ذات االنحراف 

ن دول أجنبية يدخلون اإلنترنت العقدي، وتكاد تنفجر من الضحك حينما ترى أشخاصًا م
من المقاهي العامة فيرون كثيرًا من الشركات البلريدية العالمية محجوبة في ذاك البلد، فال 
ينقضي عجبهم وهم يتساءلون: "ما السبب"، ويذهب أصحاب المحالت ُيَتْمِتمون بينهم 

ارب األجنبي عن متحدثين عن السبب، وربما لصقوها بالدولة وبرئيس الدولة علنًا حتى يق
 هذه الدولة أن يسب من استطاع من رؤوس الدولة.

وٕاذا كانوا يراقبون خطًا هاتفيًا فإن المكالمات المسجلة تمر على كذا عنصرًا، ما بين الذي  -
يسجل الكالم كتابيًا، إلى الذي يكتبها على الكمبيوتر، إلى الذي يقرؤها للمرة األولى ويضع 

من الكالم...إلخ إلى تصل النتيجة باعتقال أو طلب مراجعة  خطوطًا أو دوائر تحت المهم
 أو استدعاء أو انتظاٍر مع متابعة المراقبة.

وٕاذا كانت الرسائل بالبريد العادي فهي معرضة روتينيًا للفتح واالطالع، وكثيرًا ما تصل   -
حه والعبث الرسائل من خارج البالد مفتوحة، وٕاذا ما كان طردًا بريديًا فال شك أنه سيتم فت

 به.

وأما البريد اإللكتروني فالدول اآلن في تسابق لمحاولة السيطرة على زمام األمور، بل إنهم  -
في دولة مثل سورية لم ُيْدخلوا "الفاكس" حتى درسوا أبعاده دراسة وافية، وفي دولة "صدام" 

 البائدة كانت مراقبة اإلنترنت على أُشدها، وكله تحت إشراف الدولة.

عند كل مسجد لَيْحُضروا الخطب، وليسجلوا أعداد وأعمار  -نظرياً –عناصُر وهناك  -
 المصلين ومدى تجاوبهم، وتتبدل العناصر كل أسبوع.

ال تكل وال تمل وهي وظيفة دنيوية عند كلب من كالب رؤساء المخابرات، فالمجاهد يجب  -
 أن ال يمل من الوظيفة األخروية من باب أولى عند اهللا األكبر.

ال يعني أنهم دائمو االلتزام؛ فكثير من العناصر وهللا الحمد عنده ُخَطب ثابتة، ُيَقدمها  وهذا -
للمسؤولين دون أن َيْحُضر، فالعناصر موظفون َيْضَجرون كما َيْضَجر سواهم من 
الموظفين، وَيْشَتدون إذا ما اشتدت القيادة عليهم من فوق، بل المحقق نفسه الذي سنقرأ عنه 

 هو نفسه إن تأخر عن االجتماع الصباحي لكالب المخابرات قد ُيْسَجن أو إن شاء اهللا
 يعاقب!!
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بل حدث مرة أن انهار معتَقل فقال معلومة ستكون نتيجتها إعادة التحقيق ن أوله وتطويله  -
فقال المحقق النشاز: "من شان اهللا التفتح علينا باب"، وقلت: "نشاز"؛ ألنهم عادة يحاولون 

يادة بادعاء أنهم استخلصوا اعترافًا من هذا المتهم عسى أن ينالوا َتْرِفعة أو التقرب من الق
 إجازة أو ما شابه.

فيلم –/ بتهمة اقتناء شيء ممنوع عند دولته وتداوله ٢٠ومرة ُأِتَي بشاب تحت سن الـ / -
، فكان الضابط المحقق يقول [وسأذكر نصه البذيء نفسه لتتضح -فيديو يذم النظام الحاكم

كرة]: [صغير ...! َبعثوا صغارًا هالعرصات!! كنا نحقق مع قيادات...احترنا....! إن الف
كبرناها بقولوا كبرتها]. ولكّن هذا قبل أحداث الثالثاء ضد أمريكة، وأما بعدها فصاروا 
يركزون على الذي دون العشرين وُيعذبونه من باب التخويف والتأديب للمستقبل قبل اإلفراج 

مثاله من الشباب؛ ألن المخابرات تفاجأت أن عنصر الشباب كان واضحًا في عنه؛ ليرتدع أ
 أفغانستان، ولكن من باع نفسه هللا هل تؤثر عليه هذه الترهات؟ هيهات.

ومرادي من ذكر  -والنادر ال حكم له–ومثل هذا من الحاالت االستثنائية قد يحدث نادرًا   -
هما كان حجمها فهم بشر؛ فَمن سيفوز في هذه األمثلة القليلة التذكير أن المخابرات م

 قضية بين البشر وبين رب البشر؟

وليس من الغريب أن يتهارش أعداء اهللا مع بعضهم، ففروع  أجهزة المخابرات في الدولة  -
الواحدة، أو القيادات في الفرع الواحد ال تظننها متآلفة، فما هي إال كالب تتربص ببعضها 

وهذا من كرم اهللا علينا، فالتنافس بين القادة وبين فروع  ويستعلي كبيرها على صغيرها،
المخابرات أنفسهم يقيني، وكانت الفروع منغلقة على بعضها في بعض الدول، حتى إن 
الفرع الذي في العاصمة ال يعرف ما يحدث في فرع في مدينة أخرى مع أنه تابع له، وربما 

ر ذلك، ولكن اآلن انفتحت الفروع على يكون الشخص مطلوبًا في فرع وال يعرف الفرع اآلخ
بعضها بعد أحداث الثالثاء المبارك إن شاء اهللا، ولكْن يبقى التنافس أمام القيادة فيتسترون 
للمصالح كلما تسنى لهم، بل حدث مرة أن َكَمنوا فخًا ألحد المجاهدين، فأرسل أحد كبار 

 يريد أن ُيْمَسك المجاهد على الضباط له بأسلوٍب ما ليحذره!!! والسبب أن هذا الضابط ال
 غير يده!!! [واألسماء معروفة ولم نذكرها للضرورة األمنية].

وال تستغرب إن يسر اهللا يومًا فنشرنا تسجيًال صوتيًا ألحد كبار المخابرات في دولة  -
 .طاغوتية َيُسب كبيرًا من كبارهم بأمه وأخته مثًال...! نسأل اهللا أن َيْفضح أمر أعداء اهللا
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وأيًا ما كان فَيْنُدر أن َتِجد حتى العنصر الصغير ُيَسلم رقبته لألكبر، فكلها مصالح؛ فإذا ما  -
كان الصغير فيهم يتعامل بطريق خاصة به ليحضر معلومات ثم حاول األكبر التسلط 
عليه تراه يقطع الخيط عليه بحجة أن الشخص ال يتعامل إال معي!!!  وهذا كله يدخل في 

 السياسة.

حتى إن ابن شيخ [هذا الشيخ معروف بأنه من المتعاملين مع المخابرات] ظهر خوفه  -
وتوجيهه لمن حوله أن ُيْخُفوا كذا وكذا حتى ال يراه العنصر اآلتي ألداء مهمة المراقبة 

 الدورية ألحد المساجد. 

الدول، وهذا التنافس بين العناصر والقيادات في الدولة الواحدة تراه هو هو بين مخابرات  -
فمخابرات دول دكتاتورية تستاء إن اعتُقل رجل من عرب األفغان على يد غير مخابراتها؛ 

 ألنهم يريدون إرضاء فرعون العصر أمريكة، وفي ذلك يتنافسون ويتكالبون.

  
  :موقفنا منهم وطريقة التعامل معهم •
لى مراتب في موقفنا منهم هو ذات موقفنا من أعداء اهللا جميعًا، وٕان كان أعداء اهللا ع -

العداوة، والكفر ذاته مراتب؛ ففرق واضح بين فرعون موسى وبين أبي طالب وٕان اشتركا 
 في أنهما لم ُيْسلما قبل فوات األوان.

وقد ألف العلماء مؤلفات في حكم المخابرات التي تؤذي عباد اهللا من المسلمين، وبينوا ما   -
فراد أو كجماعات، وكل هذا ليس مجاَلنا هنا، يتعلق باألعذار الشرعية، وبينوا حكم قتلهم كأ

وٕانما سنتحدث عن موقفنا وتعاملنا معهم فيما يخص التدابير األمنية مما هو أقرب إلى 
  أساليب الحرب الباردة مستعملين مبدأ رسولنا عليه الصالة والسالم: "الحرب خدعة".

ماظ تعامل المخابرات في وتختلف طريقة التعامل بهذا المبدأ من بلد إلى بلد الختالف أن -
كل بلد عن غيرها. [في األردن مثًال َيْعتنون بالصور بشكل واضح، ويعتمدون عليها كثيرًا، 
والمخابرات التي في المطارات على صلة مباشرة مع المخابرات التي تتابع األمور 

 اإلرهابية، بينما ال تجد مثل هذه الصلة المباشرة في مطارات أخرى لدول مجاورة].

بل ربما يختلف األمر في البلد ذاته، وفي فرع المخابرات الواحد بسبب اختالف نمط تعامل  -
 هذا الفرع بحسب مّد وجزر األحداث، أو بحسب رؤساء الفروع، واألمثلة اآلتية ستوضح. 
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فال يمكن أن نضع قاعدة ثابتة لتعامل المخابرات مع األشخاص أو األحداث، بل قد تجد  -
أفضل طريقة للتعامل مع المخابرات هي أن تعمل فع للقاعدة التالية: "أمثلة متناقصة تد

 ".على أخذ االحتياطات القصوى، وأسوأ االحتماالت المتوقعة

أن تقوم المخابرات بتفتيش بيت المشبوه الذي تبحث عنه إذا ما  -نظرياً –فمثًال: ُيفترض  -
حدث أنها لم تدخل بيته وٕانما تبين أنه سافر خارج البلد وهي تطلبه أو تالحقه، لكن الذي 

 ذهبت وفتشت بيت أهله.

/ عنصرًا في منطقته، وناموا ٤٠ومن أجل شخص مشكلته أخف بكثير من السابق أتى / -
في بيته، وسألوا عن لباسه وشكله وماذا يرتاد وأي السيارات يركب، وما شابه، واألخ كان 

 .قد انقطع عن بيته وعن كل أهله منذ زمن بعيد وهللا الحمد

/ أشهر، وبالمقابل شخص ٣ومرة أعطى شخٌص جواز سفره ليسافر به آَخر فخرج بعد / -
   / أشهر.١٠آَخر بنفس التهمة خرج بعد /

ومرة انقطعت المخابرات عن مراقبة بيت أهل أحد المشبوهين لكنهم لما سمعوا في الهاتف  -
ى آِخره، وكانت اسمه هجموا في نفس الليلة بعد منتصف البيت وفتشوا البيت من أوله إل

 القصة أن اسم أحد رفاق األب يشبه اسم االبن المالَحق.

في التعامل مع األحداث متقصدة أحيانًا حتى  -أو الالمنطقية–وربما كانت هذه العشوائية  -
يضيع خصمها، لكن الغالب أن هذا َيْتَبع مزاج الضابط المسؤول، فواحٌد يرى أن التحقيق 

ر دوريًا، وآخر يرى أن بيوت المشبوهين يجب أن تراقب، واآلخر يرى االكتفاء  يجب أن يكر
 بتفتيشها كل شهرين مثًال، وهكذا.

في والمبدأ الشائع عند مخابرات دولنا اإلسالمية: "خذ بريئًا وال تترك متهمًا"، فهي تعمل  -
، أما كثير من اإلخوة فبالعكس تراه يميل ال شيَء بال سببحساباتها وحركاتها على أنه 

 ى التبرير والتهوين مما َيحدث من تحركات واتصاالت مريبة من ِقَبل المخابرات.إل

وأنكى من هذا الذي يرى قرائَن كاليقين أنه مراَقب، أو أن هاتفه أو أهَله مراقبون ثم يأتي  -
الشيطان ويفلسف األمور ويعطي التعليالت لكل حادثة لكي يبقى األخ على حياته العادية 

اطمئنان دون استنفار أو نفير. [يكفي للعبرة أن كثيرًا من اإلخوة ُيخبرهم في حالة ارتخاء و 
جيرانهم أن عنصر المخابرات أتى وسأل عنه عدة أسئلة، ثم تمضي مدة ويأتي اتصال 
هاتفي يدعي أنه من شركة الهواتف، ثم يطلب معلومات عن الهاتف وصاحبه...إلخ، فمثل 
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فال بد أن ما لم ينكشف لهم هو أضعاف ما  هذا كثيرًا ما انكشف لإلخوة دون قصد،
 انكشف، وفي هذا عبرة كافية].

ومبدؤهم السالف يقودنا إلى نتيجة منطقية لهذا المبدأ وهي أن "الداخل إلى فروع هذه  -
المخابرات مفقود والخارج مولود". [حدثت ُطْرَفة أْن جلس اثنان من اإلخوة من دولتين؛ 

ا وشدتها والثانية أخف من األولى بكثير، فكان الثاني يتحدث مخابرات األولى معروفة بَكَلبه
عن قصة اعتقال شخص في بالدهم وأنهم أتوا وأخذوه، وقالوا له وقال لهم، وأدخلوه، ثم 
سألوه ثم...وراح ليستطرد فقاطعه األخ من الدولة األولى مداعبًا فقال: "هل هناك تتمة؟ 

 الفرع"!!!!].نحن عندنا تنتهي القصة بعد أن يدخل إلى 

وليست هذه النتيجة بدرجة واحدة في جميع الدول، إذ ال بد في نهاية األمر من محاكمٍة  -
للمتَهم مهما طالت استضافته! عند المخابرات، وواضح أنه عند األزمات الشديدة للدول فإن 
المحاكمات تكون صورية أو ما يسمى بالمحاكمات العسكرية، ولكن األصل أنه ال بد من 

حاكمة، بل يمكن أن يدعي أمام المحكمة أنه تم ضربه لَيعترف وربما يالقي هذا تعاطفًا م
 أو تجاوبًا ولو جزئيًا حتى في الدول الدكتاتورية. 

بل قد يكون الفارق كبيرًا من دولة إلى دولة، فمثًال: اعتقال مجموعة بتهمة اإلرهاب مع  -
لتابعين لألردن؛ لكن المتهم التابع لجارتها بعضهم كانت نتيجتها أن ُأْفِرج عن المتهمين ا

 سورية ال يزال تحت أقبية المخابرات يالقي قدره المحتوم.

م الذاهب إلى أفغانستان فالحكم للمحكمة  - وألنه ال يوجد قانون في دستور األردن الكفري ُيَجر
وتجعل  سيكون اإلفراج بينما تلتف المخابرات في دول أخرى مجاورة لألردن على القانون

 تهمة هؤالء الشباب المجاهد أنه ذهب على أفغانستان ليتدرب ثم يعود لقلب نظام الحكم.

والشباب الذاهبون إلى أفغانستان اليوم تراهم مخابرات الدول العربية أخطر من "اإلخوان  -
المسلمين" في أيامهم القديمة أيام العمليات العسكرية في بعض الدول، والمحرض على 

عقوبة، وكذلك المتبرع بالمال، وقد يكون اتهامه بأنه يحمل أفكارًا هدامة؛ من الجهاد له 
أجل هذا ينبغي على اإلخوة المسؤولين عن تنشئة الشباب وٕاعداهم وتجهيزهم ينبغي أو 
َر  يضعوا الشباب الجديد في صورة األمر التامة حتى ال يأتي الشيطان وُيوهم األخ أنه ُغر

 به.
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دعوي اسمه عند مخابرات كثير من الدول العربية "عمل منظم" أو والقيام بأي نشاط  -
شخص "له نشاط ديني" وربما ُيستدعى وُيعاقب، حتى لو قال: "كنت أنصح بالصالة 
فحسب"، أو قال: "أعرتهم شريطًا عن مكارم األخالق"، فهم يخافون من طريقة التداول أكثر 

للقرآن. [مرة هدد أحد المشرفين في مدرسة  من النوعية التي يتم تداولها، ولو كان شريطاً 
ثانوية أحد الطالب بأنه سيرفع اسمه للمخابرات، ألنه رأى معه أشرطة عن الصالة 
ومشاكل الشباب * ومرة ارتابت المخابرات من توزيٍع لشريط نشيد َلما َتَ◌َبين لها أن األول 

الجموعة حتى تبين لها أن  أعطاه لثاٍن، والثاني لثالث، وهكذا فراحت واستدعت كل
 المجموعة ليست مجموعة إرهابية!!!!].

وبمعنى آخر: قد يكون وضع صورة الشيخ "ابن الدن" في البيت ال ُيَشكل كبيَر اهتمام عند  -
المخابرات، ولكن لو كان الشخص متهمًا أو مشكوكًا به فرأوا عنده صورة "ابن الدن" أو 

من مشايخ النظام الحاكم فإن هذا له داللته أن هذا أشرطًة تتحدث عن الجهاد ولو لشيخ 
الشخص له ميول جهادية، فال َيظنن األخ أنه بهذا يبعد الشبهة عنه بحوزته أشرطة لرجٍل 
من النظام الحاكم، بل وجود أشرطة دعوية عند احد المشكوكين بهم يكفي لزيادة التهمة 

 وٕاثارة الريبة أكثر وأكثر.

ي شكل من أشكال التجمع ولو صالة جماعة أو التجمع بعد ومثل هذا "التجمع" بأ -
الصلوات على أبواب المساجد هذا من أشد ما يخيفهم ويزعجهم، ومثله الجلسات البيتية ولو 

 لقراءة القرآن تخيفهم كثيرًا. 

وهذا يعني أنه لو ثَبت وجود أمير لمجموعة مهما صُغَرت ومهما كان األمير شكليًا ربما ال  -
 مور اإلدرارية فهذا عندهم تنظيم!يتعدى األ

واألصل أن الشخص الذي ال عالقة له بالمتهم األصل أنه لن يتضرر، وكثير من  -
األشخاص اتصلوا باشخاص متهمين دون أن يعرفوا أنهم مطلوبون أو أن المخابرات تراقب 

ن الرعب هواتفهم، وبعد اتصالهم تمت مراقبتهم أو تم استدعاؤهم، وبعد سلسلة أسئلة ويوٍم م
أو يومين يتم اإلفراج عنه...وهذا في الوضع الذي تكون األمور مستتبة في الدولة، وفي 
نفس هذه الدولة تجد أشخاصًا ال عالقة جهادية لهم البتة بالمطلوبين، ومع ذلك مكثوا شهرًا 

/ أشهر مع تعذيب شديد، واضطر أحدهم أن يبيع كثيرًا من ١٠أو شهرين بل ربما /
خذت كالب المخابرات مبالغ بالماليين كما يقولون، ثم تم اإلفراج عنهم، ومرة ممتلكاته وأ
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أخذوا كل صديق ألحد المتهمين ومنهم من ال يعرف الصالة، وهذا يعطينا فكرة أنه ال 
 قاعدة في مثل هذا.

فمن نجده يأخذ احتياطات في عمله ال يمكن أن تقول له: "المتقدم عن الصف كالمتأخر  -
  يوجد صف أصًال!! ولو ُوجد الصف واضحًا لعرفنا المتقدم من المتأخر.عنه"، ألنه ال

التي ال َيْعِرف ِعداءها ألهل السنة إال من جربها أو َوثق بكالم من -ولّما خافت إيران  -
َلما خافت من انتشار الجهاد السني في "بلوشستان" راحت مخابراتها واستأجرت  -جربها

َدَرت بهم [اتفقوا مع أحد الُمْخِرجين العرب وأمنت له جوازات للمجاهدين العرب فندقًا ثم غَ 
 وما شابه]. وهذا شأن الرافضة مع أهل السنة، أال من معتبر؟!

فال ُيستْبَعد أن تسلم إيران أسماء الشباب الذين دخلوا حدودها نظاميًا إلى أفغانستان..فما  -
 المانع؟

للتحقيق، فجاء متأخرًا عن الموعد وقد  ومرة ُطِلَب شخص ملتٍح بلحية طويلة وثوبه قصير -
يد  ١٠٠ضاج المحقق لتأخر المستدَعى وكان مما قاله له: " لو كان عليك غبراية لطالتك 

فقال لهم  -ألنهم كانوا يشكون أن له دورًا في إخراجهم-ويد"، وقال له: "َحدْثنا عمن خرج" 
 يد وقال: "ستاكلها حالوة".بعاميته: "ُأّبة مصاريع َلبوا على أبيهم"، فضحك العم

وبالمقابل مرة جاء أب بسذاجته وأخبر المخابرات عن أوالده الذين باعوا أنفسهم وخرجوا  -
فكان من ضمن التحقيقات التي أجريت معه أن  -نحسبهم كذلك–مجاهدين في سبيل اهللا 

..فقال أحد الضباط اتهمه أنه هو الذي سعى بإخراج أوالده!! مع أن األب هو الذي اشتكى.
األب: كيف أكون أنا الفاعل وأنا الذي أشتكي؟! فقال الضابط: ربما اشتكيت لتبعد التهمة 

 عن نفسك!!!

ومرة ُطلب شخص متدين نوعًا ما للتحقيق فأحضر معه أخته المتبرجة عسى أن تنفعه،  -
 فراحت المخابرات وزاد شكهم قائلين كما في األمثال: "لو كان تحته يابسًا َلَما أحضرها

 معه".

ومثل هذه األمثلة تطول لتعطينا قاعدة أنه ال قاعدة في تعامل المخابرات مع متهميها؛ إذًا  -
ينبغي أن ال نأخذ حادثة إيجابية لنعممها ونوهم أنفسنا أن المخابرات تتعامل دائمًا بهذا 

بدأ الشكل؛ فال تستبعد مثًال إن ذهب رجٌل برجليه إلى المخابرات وهو يظن أنه بهذا يتبع م
"خير وسيلة الدفاع الهجوم" لُيْظِهر لهم أنه ما عليه أي ريبة...فال تستبعد أن َتْقِلَبها 



  ١٨١

المخابرات وتجعل هذا دليًال أنه عليه شيء؛ ألنه أتى برجليه ليوهمنا أنه ما عليه شيء!!! 
[ربما يكون لمثل هذه الالمنطقية عند المخابرات  شيء من المنطقية إذا ما كانت 

ت معروفة بالبطش في ذاك البلد؛ ألنه من الغريب في المنطق العملي أن تأتي المخابرا
 الشاة برجليها إلى المسلخ!!!].

ومثل هذا الجو من األمثلة قد يخيل ألحدنا أن الرجل الداخل إلى فروع المخابرات لو كان  -
االعتقال يتم  معه نقود وأشياء ثمينة َلَما عاد منها شيء، والواقع أن األمر ليس كذلك فعند

كتابة المال واألشياء الثمينة، وُتْوضع في األمانات حتى إنه عند التسجيل إذا كان معك 
/ ١٠٠دوالرًا فبوسعك أن تقول له: ال .. / ٩٠دوالر فراح المسجل ليكتبها:  ١٠٠مثًال 

 / دوالر.١٠٠دوالر...فسيضطر أن يكتبها /

صل العدل منهم ال أبدًا، بل إذا وصل ولكن ال تحسبن أن األمر حالة مثالية أو أن األ -
ألحد المأسورين طعام وثياب وما شابه فترى السجانين يأخذون الفاخر منها ويعطون الباقي 
للمأسور، وال يمكن للمأسور المسكين أن يقول شيئًا ألن السجان أصًال يُهَرب له األغراض، 

 والدنيا مصالح كما يقولون.

توفر معه في السجن الجماعي مصحف وأشياء للقراءة، بينما وفي دوٍل قد ُيؤسر الرجل وي -
في حاالت راح أحد المأسورين وأعطى غطاًء صوفيًا في شتاء قارس لجاره األسير مقابل 
أن يعطيه الجار نصف المصحف الذي معه، وَيسر اهللا لألول أْن َحِفَظ نصف القرآن 

صاحف ومصاحف ال نصف األخير. [فأين أنتم يا شبابنا الذين ترون أمامكم م
 مصحف؟!].

وينبغي أن يتفطن األخ إلى نقاط قد يظن األخ أنها تعينه وهي ال تعينه أو قد يظن أنها  -
 ُتَخفف وربما ال ُتَخفف، وربما يزيد الطين ِبلة على نفسه.

، فمثًال: اعترافك بما تراه المخابرات تهمة أو اكتشافهم لها لوحدهم عقوبته القانونية واحدة -
 ال َيْحمي المغفلين.  -عندهم–والقانون 

ولكن إن ُأِسَر األخ بعد معسكر تدريب أو أسروه وهو في تهمٍة كهذه وثبتت عليه التهمة  -
َر به أو أنه خرج من أجل المال ألنهم هناك مثًال يعطون  فمما قد يفيد أن ُيظهر أنه ُغر

لدراسة أو الحياة...إلخ، فهذا قد مبالغ لمن يتدرب ويقاتل معهم، أو هربًا من الفشل في ا
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يساعد في تخفيف الحكم بحسب مزاج المحقق، بخالف الذي يخرج عقيدًة إلعالء كلمة 
 اهللا، فهذا َيبعد أن يتساهل معه كالب المخابرات.

وبالمقابل يمكن االستفادة من نقاط الضعف في القانون، فمثًال في مجال اإلرهاب الذي  -
والذي سافر مرتين سيان؛ فالذاهب إلى أفغانستان عقوبته  سافر مرة إلى معسكر تدريب

القانونية مثل الذي ذهب إلى الشيشان ثم أفغانستان؛ ألن التهمة واحدة فسواء تكررت منه 
 مرات أو مرة فالعقوبة واحدة.

ومن ُيَزور جواز سفر واحد مثل الذي يزور ثالثة؛ أعني من حيث العقوبة القانونية إلى   -
بض عليه فالتهمة الموجهة ستكون: القيام بعمل إرهابي، أي أن األخ يمكنه أن أن يتم الق

يتخصص في مجال كتهريب سالح وَيذهب وُيَهرب العشرات من األسلحة فستكون العقوبة 
القانونية واحدة فيما لو تم اعتقاله مع أول عملية تهريب أو ثانيها، بخالف ما لو كان يزور 

ه جوازات، ويهرب أسلحة فا لتهمتان منفصلتان، ولكل واحدة عقوبة منفصلة، وهذا ُيَوج
اإلخوة أن ال ُيْكِثروا من األعمال الممنوعة التي تختلف ُتَهمها ما دام األمر متيسرًا أن يوزع 
العمل على عدد من اإلخوة كل واحد منهم يتخصص في مجال، وبهذا يتم تخفيف الضرر 

 المحتمل.

تسهيل إخراج أخ من الكالب هذا يجوز بل واجب للمستطيع وليس تقديم ما يسمى بالرشوة ل -
من الرشوة المحرمة، وهذا ال خالف فيه، ولكن َيْجُدر التنبيه أن كثيرًا من كبار المخابرات 
وخاصة في الدول الطائفية ال َيرتشون ألنهم يقومون بوظيفتهم من منطلق عقيدتهم المعادية 

ى أنه في حاالت ال يمكن أن يرتشي العنصر بشكل من لإلسالم، ويجدر التنبيه أيضًا إل
األشكال؛ وللتقريب شرطي المرور إذا ارتشى ورجع ودفتر المخالفات فارغ فهذا سيسبب له 
إشكاًال عند مسؤوليه؛ ألنه ال ُيْعَقل أن ال تكون هناك مخالفة مرورية في بلداننا العربية أو 

كان الدفتر فارغًا فإنه ال بد أن يمأل َقْدرًا منه،  اإلسالمية في اليوم من أوله إلى آخره، فإن
 ففي مثل هذه الحالة ال يمكن أن يرتشي البتة مهما عرضَت عليه من مبالغ طائلة.

/ دوالرًا مثًال فُرْحَت ٥٠وفي الحاالت التي يمكن فيها إعطاء المال فإذا كان األمر يحتاج / -
 جعل المرتشي ُيْحِجم عن االستمرار./ فإن هذا قد يصير ريبة كبيرة ت١٠٠٠وأعطيَته /

واألمر األهم أن كثيرين من هؤالء الكالب وأذنابهم إذا ما تبين أن شخصًا من المأسورين  -
تسير أموره باتجاه اإلفراج فيذهبون إلى أهلهم ويدعون أنهم يمكن أن يساهموا باإلفراج عن 
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ج، وبعد اإلفراج كذلك مبلغ كبير أوالدهم مثًال ولكن مقابل مبلغ كبير من المال قبل اإلفرا
من المال، والساذج يظن أن هذا فعًال ساهم في األمر مع أنه ال َدْوَر له بالموضوع إال أنه 

 َسِمَع أو تسرب له من اَألْرِوقة أن فالنًا سيتم اإلفراج عنه.

أهلهم ولكن في حاالت أخرى يكون لهذا الذَنب دور في تسريع األمر قليًال، فليتنبه اإلخوة و  -
لمثل هذا، ويكون من المعروف أن "فالن" مفتاح فالن من الضباط الكبار، و الذنب اآلَخر 

 هو مفتاح الضابط الفالني، وهكذا، يأخذ الذَنب ويعطي الكلب الكبير.

وكثيرًا ما نسمع عن عمليات خطف من يسمون بالرهائن، ثم يطالبون بتعويض مادي،  -
لقبول، ولكْن بالسر، أما أْن َتْنَحِني دولة علنًا لمن تسميهم وكثيٌر من هذه المطالبات تلقى ا

هي إرهابيين أو معارضين لها فهذا بعيد، أما سرًا فيمكن أن تعطي فدية مهما َكُثرت، وواقع 
 التجربة ممتلئ باألمثلة.

وقد تعَمل المخابرات مصائد ناجحة بمجرد وصولها إلى رأس خيط كأن تعرف مثًال أنه  -
ة" من أحد المحالت فربما تتصل على أنها صاحب المحل وتهنئه لحصوله اشترى "ثالج

 على جائزة وتعده في مكان المحل فإذا ما أتى كان الكمين بانتظاره.

أو تتقمص شخصية أحد اإلخوة بعد أن تعرف رقمًا من األرقام ألحد اإلخوة المجاهدين  -
إليصاله، أو رسالة مهمة، أو  وتريد القبض عليه فتتصل به على أنها أخ ُأرِسل ومعه مال

 أنه مقطوع يحتاج مساعدة...إلخ؛ فالَحَذر الحذر يا ِرْفقة الجهاد والسالح.

وهناك أمثلة كثيرة كيف حاولت المخابرات نصب كمين عن طريق المراسلة من بريدات  -
رِسل اإلخوة المأسورين عندها؛ حيث تراسل اإلخوة الطلقاء الستدراجهم ُمْوِهَمًة إياهم أن الم

، وتحاول أن َتعدهم في أماكن أو تطلب منهم ماًال أو -المأسور لديها في الواقع–هو األخ 
جوازات سفر وهكذا، وقد َنجحت في عدة حاالت، واحتال عليها اإلخوة في حاالت أخرى، 

 ودسوا لهم السم في الدسم، وهذا من فضل اهللا.

  
  تذكير:  •
أهمية ة" سواء في التحقيق أو خارجه، راجع "المخابرات تستعمل أسلوب "المعلومة المضلل -

"، وستأتي معنا أمثلة لخداعهم أثناء المعلومة عند المخابرات وخطورة كشفها مهما صغرت
  ".التحقيق وأساليبه"
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اهتمام العاَلم باألمن ورجاله، وتربصه بالحركة مر معنا في أول الموسوعة كالم عن " -
 "، فراجعه الكتمال الفائدة.الجهادية

  ."المراقبة، وكيفية كشفها والتملص منهامر معنا ما يتعلق بأساليب المخابرات في " -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليبه، اإلجراءات الوقائية منه]االعـتقــــال [أنواعه، طرقه والعوامل المؤثرة فيها، أسا* 
االعتقال وسيلة شائعة ومستخدمة منذ القدم كعقوبة أو كوسيلة ضغط وابتزاز أو لالحتراز 
والوقاية أو للتحقيق معه؛ فينعزل الشخص عن البيئة الخارجية والحياة العامة، وعن معارفه 

أنه أصبح وحيدًا  وأقاربه، وعن كل مصادر المعلومات، وصور الحياة العامة؛ حتى يشعر
  في هذا العالم، مما يجعله أكثر انقيادًا لمحاكميه أو مستجوبيه، وأكثر استجابة للضغوط.

  
  : عشوائي ومستهَدف. أنواع االعتقال
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  :أوًال: االعتقال المستهَدف
حيث ُتجَمع معلومات عن الشخص المراد اعتقاله وُتْدَرس ، وبناًء عليها يتقرر اعتقاله، وهناك  

  -ة أسباب رئيسة لهذا االعتقال وهي:ثالث
  

  : وهو إما للمتهمين أو للمشَتَبه بهم. االعتقال من أجل التحقيقأ. 
  اعتقال المتهمين: وهم الذين تكون أسماؤهم ملتصقًة بقضية تحقق أجهزة العدو فيها.  -١
اعتقال المشتبه بهم للحصول على معلومات عن المعتَقل نفسه أوعن تنظيمه وعن  -٢

  عاملين معه . ال
  

  / صور:٣: وله /اعتقال احترازي [وقائي]ب. 
: يتم اعتقال القيادات والكوادر والعناصر الناشطة وذوي األسبقيات، وغالبًا الصورة األولى*  

ما تكون ُقَبيل المناسبات، وعند وجود نية لدى العدو بالقيام بعمل استفزازي يثير نقمة 
   - يذ مجازر)، ولهذا النوع من االعتقال عدة أسباب:الجماهير (كبناء مستوطنات أو تنف

  إضعاف المقاومة بعزل كوادرها وأفرادها وتحجيم نشاطهم.  -١
  قطع االتصاالت بين أفراد المقاومة. -٢
إبعاد بعض الكوادر والقيادات النشطة ليحل محلها أشخاص يريدهم العدو (سواء كانوا  -٣

فاءة في إدارة العمل، أو غير مرغوب بهم من قبل عمالء، أو معتدلين، أو ليس لديهم الك
  عناصر التنظيم أو الجماهير). 

التضييق على المطاَردين ومحاصرتهم؛ وذلك بتقليل أنصارهم، والتقليل من البيوت التي قد  -٤
  ُتْؤويهم وتساعدوهم. 

  
ا ضمن : قد يكون االعتقال االحترازي لشخصية غير مهمة تم التحقيق معهالصورة الثانية* 

التحقيقات فتبين أنها ال عالقة لها بشيء، ولكن المحقق سأله عن أسماء أو أرقام أو ذكر 
أمامه أشياء ال ينبغي أن ُتذكر ألحد فعندها يكون االعتقال وقائيًا، فتحتفظ المخابرات بأحد 

أمامه  / سنوات؛ وذلك خشيَة أن ُيَسرب معلومات َكشَفْتها هي١٠من َتراه هي بريئًا ولو لـ /
أثناء التحقيق معه قبل أن تتبين براءته. [هناك حوادث كيف احتفظت المخابرات بشخص 
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أو أكثر ال عالقة لهم إال أنهم ُكِشَفت أمامهم معلومات، فاحتفظت بهم إلى أن قبضت على 
  الشخص المطلوب فأطلقت سراحهم].

  
َخرين، خاصة بعد أن رأوا : أن يكون االعتقال لردع اآلالصورة الثالثة لالعتقال الوقائي* 

الشباب من أفغانستان بالمئات؛ فصاروا يزيدون األمر على الشباب المأسور من هناك 
بالخروج، أو يفكرون اآلن بالعراق أو  - أو كادوا –ليرتدع نظراؤهم من الشباب الذين هموا 

  سواها ممن لم يخرجوا بعد.
  

   -:االعتقال االبتزازيج. 
بدون تهمة واضحة وتكون الغاية منه ابتزازهم، والضغط عليهم أو حيث يتم اعتقال أشخاص 

  على أقربائهم. ومن دوافع هذا االعتقال:
  تجنيد المعتقل نفسه.  -١
  …. تجنيد قريب له كاألب أو األم أو األخ أو األخت أو الزوج أو الزوجة  -٢
  الضغط على قريب المعتقل كي يعترف.  -٣
  لم نفسه. [باعتقال أوالده أو أمه وأخته].الضغط على المطاَرد كي يس -٤
  الضغط على المعتَقل كي يسلمهم بعض األسلحة أو األدوات.  -٥
  غسيل الدماغ وتغيير قناعة المعتقل وتشكيكه بعقيدته وفكره وقياداته.  -٦
  إثارة الخوف عند المعتَقل حتى ال ينتمي إلى أطراف معادية.  -٧
  

  -:ثانيًا: اعتقال عشوائي
تم شن حمالت اعتقال جماعية أو فردية، ولكن تكون عشوائية أي بدون جمع معلومات حيث ي

مسبقة عن المعتقلين، وغالبًا ما تكون بعد تنفيذ عمليات أو عند تفاقم األمور وحساسيتها، 
حيث يحتاج العدو لمعرفة المسؤولين عن الحوادث (تفجير، اغتيال، أو ما شابه ذلك)، 

قوى السياسية الحاكمة، فتقوم القوى المعادية باعتقاالت عشوائية وهذا يحدث بضغٍط من ال
  -واعتقال كل مشبوه والتحقيق معهم. ومن أهداف هذا االعتقال:

  حصر الشبهة. -١
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  إرهاب الشعب وٕاخافته وٕاشعاره بالخطر الكامن في االنتماء للمقاومة أو مجرد المساعدة. -٢
  ضرب المقاومة. -٣

خ عن المناطق المشبوهة التي حدث فيها عملية، أو اغتيال، أو حتى لذا َيحسن أن يبتعد األ
شجار صغير؛ ألن هذا مدعاة أن ُيْؤَخذ مع المأخوذين ريثما تتبين األمور وُيعرف الفاعل، 

  فنكون عرضنا أنفسنا لالنكشاف. 
  

  : طرق االعتقال (للمتهم والمشبوه)
د اعتقاله، فُيْطَلب منه االستدعاء بإشعار خطي حيث يتم استدعاء الشخص المرا -١

 الحضور لمركز أمني، أو مكان محدد وفي وقت محدد.

وُيستحسن هنا أن ُتحَلق اللحية أو ُتخفف كثيرًا إال إن كانت صورة المستدعى في الوائر  -
الحكومية طويلة ومعروفة لدى النخابرات فال فائدة اآلن، وٕان كانت الفائدة تبقى بأن اللحية 

  ء اهللا بخالف سواها.الطويلة تستفز أعدا
وكذلك إن كان في بيتك شيء فنظف بيتك لوجود احتمال أن يفتشوه وأنت عندهم، نظفه  -

من كل ما يمكن أن يضرك حقيقًة أو يمكن أن يثير الشكوك ويزيد من تضخيم أمرك 
كوجود جهاز كمبيوتر، فهذا له داللة عند المخابرات في أيامنا خاصة في الدول التي لم 

 ا الكمبيوتركثيرًا.ينتشر فيه

) خشية أن يطول االعتقال؛ فَمن معه دوالر جيدة 100عند ذهابك إليهم اترك معك نقودًا ( -
حتى في الدول -هذا المقدار تختلف حياته كثيرًا جدًا عمن ال يملكه، ففي المعتقالت 

 توجد أماكن لشراء ما تحتاجه من طعام ولباس ونحوها. -العاتية

عة معينة ثم يتأخرون هم كذا ساعة؛ كعامل نفسي ُمَحطم قبل وربما َيِعدونك في سا -
  التحقيق.

وُيْنصح من سيذهب ألول مرة إلى تلك األمكنة أن يدخل الخالء قبل الذهاب [نصيحة فنية  -
   ال أكثر].

  …). اعتقال من الطريق (سواء عن الحواجز، أو بعمل كمين،  -٢



  ١٨٨

ًا أو مكان العمل) حيث يقوم العدو بمحاصرة المداهمة (من البيت في ساعات متأخرة غالب -٣
المكان ومداهمته، وقد َيطرق بابه أحد أقاربه أو أصدقائه ُمهددًا بالسالح من رجال العدو، 

  ويترافق عادة بتفتيش المنزل والمعتَقل تفتيشًا دقيقًا.
  …]. عند المعابر الحدودية [مطارات ، حدود برية ، موانئ  -٤
٥-  سًا أو أثناء اشتباكات أو مواجهات وهو يقوم بعملية مثًال. [وهذا يسمى: االعتقال متلب

  اَألْسر]. 
  

  األمور المؤثرة على طريقة االعتقال: 
  نوعية الشخص المراد اعتقاله وخطورته ومركزه.  -١
 الغاية من االعتقال (سبب االعتقال والتهمة). -٢

  طبيعة المنطقة التي سيتم اعتقاله فيها. -٣
  

  ل العدو مع المعتَقل أثناء االعتقال (أساليب االعتقال):أساليب تعام
  * األسلوب األول هو االعتقال الهادئ وبدون عنف. 

* األسلوب الثاني هو استخدام العنف أثناء االعتقال، وأثناء نقل المعتَقل إلى السجن، وسبب 
  -العنف هو:

تفيد في التحقيق باالستفادة الضغط على المعتَقل ألخذ اعتراف مبدئي منه أو معلومات قد  -١
  من مفاجأته وقبل أن َيستجمع أفكاره. [ينبغي على األخ أن يكون جاهزًا دائمًا للطوارئ]. 

التشويش عليه حتى ال يستطيع ترتيب أفكاره، أو وضع خطة ألقواله، أو استحضار  -٢
  ساتره. 

  اإليحاء للمعتَقل بأنه خطير وأن لديهم معلومات أكيدة عنه.  -٣
قد يكون المقصود من العنف إرهاب الناس الموجودين في منطقة االعتقال وتخويفهم  -٤

  وابتزازهم. 
لزرع الرعب في نفس المعتَقل حيث يقول في نفسه إذا كانت هذه البداية فكيف ستكون  -٥

  النهاية؟
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قد يستمر الضرب أثناء النقل، وعند الوصول إلى السجن، وقد يوضع في زنزانة ضيقة  -٦
رة لشل إرادته وتحطيم نفسيته وتهيئته لالنهيار السريع، وقد يوضع في غرفة خاصة وقذ

ويراَقب سرًا، وُيعطى الفرصة للتفكير، وربما يقاد مباشرة للتحقيق وهذا يتبع أهميته ووقت 
  االعتقال وما شابه. 

  
ض عليه إلرساله وعادة يترافق االعتقال بأن ُيَكبل المعتَقل، وُتعَصب عيناه عند إلقاء القب -

ويأخذون أول شيء كل ما بحوزة  إلى مكتب التحقيق، وذلك لمنعه من محاولة الهرب،
المعتَقل خاصة األدوات الحادة، ورباط الحذاء خشية أن تخنق نفسك، بل يفتشون الحذاء 

  خشية أن تكون وضعَت آلة حادة فيه.
  
  

  إن حصل:اإلجراءات الوقائية للتنصل من اَألْسر أو لتخفيف الضرر 
.  التوعية األمنية والفكرية والثقافية لألفراد بشكل مستمر وتأهيلهم التأهيل األمني الجيد [من 

  المهم تدريس هذه الموسوعة للألفراد].
.  ثم االلتزام باإلجراءات األمنية المذكورة على طول هذه الموسوعة من أولها إلى آخرها؛ 

نيات التنقل والمواصالت...إلخ، حتى ال نكون كأمن األفراد، والوثائق، والمنشآت، وأم
كحامل علم ال يعمل به، ولو ُطبقت هذه األمنيات كما ينبغي فإنه بإذن اهللا لن ُيْؤَسر األخ 

  أصًال، وٕان ُأِسَر لظرٍف ما فلن يكون لدى المحققين معلومات عنه.
عه مزورة فعليه أن ُيَصمَم .  إذا كانت التهمة على الحدود لألخ بأن البطاقة أو الوثيقة التي م

أنها نظامية، وْلَيحذر أن يعترف مهما حصل؛ ألن العقوبة واحدة سواء هو اعترف أم هم 
كشفوه، بل عليه أن َيضحك وَيضحك لُيقنع رجل الحدود أنه نظامي، وِليخفَي االرتباك أو 

 اء التهمة الموجهة إليه. [جرَبها أٌخ كاد أن يوَقف االصفرار الذي قد يعتري بعض اإلخوة َجر
  وُيحقق معه فشك رجل الحدود في تهمته وختم له للدخول].

.  ويمكن أن يستعمل األخ أسلوب التصعيد أو التهديد بأنه سيشتكي للجهات المسؤولة أو 
يدعي أنه يعرف جهات رفيعة المستوى، أو أن يطلب السفير إن كان في دولة 
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هرية بوضعه تخفف األمر. [وال ننسى أن هذه أخرى..وهكذا، فربما هذه الثقة الظا
  اإلجراءات األمنية تراعي مبدأ االحتماالت الواردة].

.  عند اعتقال َفْرد يجب إعالم الجماعة (أو من يمكن أن يتضرر) التخاذ التدابير الوقائية 
  الالزمة.

ودها ونؤكد على التخلص من أي دليل يثبت عالقة الفرد المعتَقل بالجماعة؛ ألن وج  ·
  سيورطه هو وغيره.

يجب توقف العمل الجماعي لفترة؛ لمعرفة مدى الضرر الناجم عن اعتقال الفرد، واتخاذ   ·
  اإلجراءات الوقائية.

  االبتعاد عن منطقة العملية وعدم العودة إليها.  ·
يلزم  .  اللياقة البدنية قد تلزم كثيرًا، وأهم ما يلزم السرعة والمقدرة الطويلة على الجري، فهذا

  أكثر من "نفخ" العضالت.
.  ال بد من وجود وقت احتياطي يتم االتفاق عليه بين أفراد المجموعة؛ مثًال: إن تأخْرُت أكثر 

ساعة فأنا مريض [أي اعتُقلت أو أصبت بشيء]، فيغادر األفراد المنطقة أو البيت  ١٢من 
  أو البلد أو ما شابه.

يرى قرائَن كاليقين محاكمة األمور؛ ألن بعض اإلخوة  . وقبل هذا وذاك االتزان والعقالنية في
أنه مراَقب، أو أن هاتفه أو أهَله مراقبون ثم يأتي الشيطان ويفلسف األمور ويعطي 

   التعليالت لكل حادثة لكي يبقى األخ على حياته العادية دون استنفار أو نفير.
سر أو تخفيف ضرره وبين : هناك بعض التداخل بين اإلجراءات الوقائية لتجنب األتنبيه
  "، فَيْحسن مراجعتها.إجراءات ما قبل التحقيق لمقاومته"

  ".المراقبة، كشفها والتملص منها: مر في "أمن االتصاالت" ما يتعلق بـ "تذكير
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  ـيق [أسبابه، ومراحله].* التحـقـــــــ

التحقيق هو استخدام كافة األساليب والوسائل من أجل انتزاع المعلومات من المعتَقل  -
(باالستدراج، باالستفزاز، بالضغط، بالتهديد، بالخداع، باالبتزاز، الترغيب، الترهيب، 

  وهو أسلوب من أساليب جمع المعلومات.…) واإلكراه 
س فيها أي رسوم أو أي شيء َيلفت النظر، وتحوي عادة وغرفة التحقيق تكون عادية لي -

طاولة وكرسيًا وأوراَق التحقيق، وقد يوضع المتهم في غرفة ويتم مراقبته سرًا، وُيعطى بعض 
 الوقت للتفكير، أو لينهار نفسيًا وهو يسمع أصوات التعذيب لسواه.

ر ذاُت التحقيق وذات األسئلة - ع المعتقل باألخطاء وزالت بأكثر من صيغة؛ وذلك إليقا وُيكر
 اللسان من جهة، وكنوع إرهاق أو استفزاز من جهة أخرى.

وكل معلومة جديدة تصل إلى المخابرات فهذا يعني إعادة التحقيق مع المتهمين من جديد،  -
فهذا يكشف أشياء جديدة. [مثًال رأوا صورة في أحد البيوت المشبوهة فيكررون الصورة على 

 نها على المأسور الواحد كذا مرة إلى أن يعرفوا من صاحُبها].كذا أسيرًا، ويكررو 

  
  أسباب التحقيق  

  -أوًال: االشتباه بالمعتَقل ويكون نتيجة األمور التالية: 
  عالقات مشبوهة مع مشبوهين. -١
  وجوده في مكاِن َحَدث أمني. [تفجير، اغتيال...إلخ]   -٢
  سفره إلى أماكن مشبوهة لدى العدو.  -٣
  دده على أماكن "محروقة" وتخضع للمراقبة األمنية. تر  -٤
  الثرثرة. -٥
  إدالؤه بتصريحات َيعدها العدو ُمِخلًة باألمن ومتجاوزًة للقانون. -٦
  

  -ثانيًا: وجود أدلة واضحة وتكون نتيجة األمور التالية: 
  الضبط متلبسًا أثناء التنفيذ.  -١
  …. أو في سيارته أو في مكتبه  ضبط بعض األدلة المادية معه أو في بيته -٢
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  ضبط بعض األدلة المادية التي تدل عليه في مكان حدث ما.  -٣
  ضبط بعض الوثائق التي تدينه سواء أثناء نقلها أو أثناء تخزينها.  -٤
  ضبط وثائق مزورة معه.  -٥
ن عنه اعترافات أشخاص عليه من العاملين معه أو من الدائرة األولى في حال كانوا يعرفو  -٦

  بعض المعلومات. 
  وجود شهود عليه من خارج العمل.  - ٧
  اعترافات عناصر من تنظيمات حليفة عمل معها أو نسق مها.  -٨
  اعترافات أو وشايات من تنظيمات معادية أو أشخاص معادين.  -٩

  التقاط صور له أثناء قيامه بعمل ما.  -١٠
  نتيجة وجود اختراق أو عمالة في التنظيم.  -١١
  نتيجة المراقبة له أو التجسس عليه بوسائل فنية.  -١٢
  دخوله بصورة غير شرعية للبلد.  -١٣
  اإلهمال وٕافشاء األسرار.  -١٤
  

  مراحل التحقيق   
  ، وهو مرحلة التعرف على المعتَقل، و"َجس النبض": التحقيق األوليأوًال : 

   -ولهذه المرحلة أهداف عدة منها: 
  ت الشخصية عنه. استكمال المعلوما -١
التعرف على نفسية المعتقل وثغراته [نقاط الضعف والقوة لديه]، ومعرفة ما يخيف المعتقل  -٢

وما ال يخيفه، وما يؤثر عليه من أساليب نفسية أو جسدية، ونقاط الضعف الجسدية عند 
  المعتقل كاألمراض المزمنة والكسور والعمليات الجراحية. 

  وضع خطة للتحقيق معه. -٤
  تمهيد للجوالت الالحقة. ال -٥
  

  :وقد ُيراعى في التحقيق األولي األمور التالية* 
  احترام المتهم وعدم اتهامه أو إهانته.  .١
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  تشجيعه على الكذب حتى تصبح نقاط ضعفه في جوالت التحقيق المتتالية.  .٢
  عدم إثارة أكاذيب المتهم.  .٣
  قبول قصة المتهم على رغم الشكوك فيها.  .٤
  جيه األسئلة التي تجعل المتهم يحترس من اإلجابة عليها.عدم تو   .٥
  إيقاف االستجواب عند الشك بأقوال المتهم.  .٦
  
  فتكون األسئلة األولية معلومات عامة وسهلة منها: 
ھل تنتمي اسمك، كنيتك، عمرك، دراستك، بلدك األصلي، مهنتك، سكنك الحالي والسابق،   ·

العمل والحي والتنظيم، هل سبق أن اعتُقلت؟ هل لك  َمن أقاربك؟ أصحابك في إلى تنظيم؟
  أقارب معتقلون؟ كيف تقضي أوقاتك؟ هواياتك، مطالعاتك، اهتماماتك، حالتك المادية؟

  
وسؤال التنظيم السابق ليس له عالقة باألسئلة الباقية، ولكنه قد يوضع إليقاع المعتقل في  •

تباعًا، وعند ثبوت تهمة االنتماء إلى  فخ االعتراف، ويقوم المحقق باستعمال هذه الطريقة
التنظيم أو أي صلة بالعملية، يبدأ التعذيب الشديد للفرد المعتَقل لمعرفة باقي أفراد التنظيم 
ومخططاته، ويسأل عن: مسؤوله المباشر، أفراد أسرته، العاملون معه، المهام التي قام بها، 

مهام ُكناهم، الوثائق التي يحملها، األموال والمهام الحالية، أسماء العناصر الذين شاركوه ال
ومصدرها، المهام التي قام بها خارج بلده أو منطقته، قاعدته، العناصر المستورين الذين 
يعملون معه، سفره كم استغرق وٕالى أين؟ تدريبه على السالح، القتال، والمهارات األخرى 

ي، الخطط والعمليات المستقبلية، ، السواتر التي يتخذها، اسمه الحرك…)(تزوير،خلع أقفال
 طرق اإلمداد، طرق اإلعداد، وأماكن األسلحة، قيادته العليا ومواقعها.

  وقد تكون هذه األسئلة هذه مباشرة مع األولية؛ وذلك بحسب الشخص والمحقق والبلد. 
 

معارفــك [ال يمكــن  ؟تكلــم عــن حياتــك.. متــى ُولــدت؟ مــاذا عملــت ويمكــن أن تكــون األســئلة:  •
/ ٤٠أو  ٣٠نـــك ال تعـــرف أحـــدًا لـــذا األفضـــل أن تـــذكر كمـــًا هـــائًال مـــن األســـماء مـــثًال: /أ

 اسمًا؟]، أصدقاؤك مثلك ملتحون؟
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الغالب سُتسأل هل معك جواز، ومتى أخرجته وهل سافرت خارج البلـد؟ وأيـن سـافرت. وهـذه  -
يرادعــوا  األســئلة عاديــة؛ فــإن كــان عنــدك جــواز فقــل: نعــم وٕان كــان ال فــال؛ ألنــه ُيخشــى ان

االسم فيتبين أنه يوجد فعالم تخفي؟ وٕان سئلت لم أخرجته فقل: للعمرة أو للحج، أو للدراسـة 
 في "ملدوفية" مثًال  أو أي  بلد روسي.

هل عندك أشرطة وكتبًا؟ من أين تشتري الكتب واألشرطة؟ [إن قلَت: من إنترنـت فيجـب أن  -
اك محــل عـام تجـزم أنــه لـن يتضــرر، تكـون عنـدك طابعــة حتـى ال َتظهـر الثغــرة أو يكـون هنـ

واألحسن أن ال تورط أحـدًا؛ ألنـه ال بـد سُيشـدد عليـه وسُيسـأل حتـى يتبينـوا أنـه ال عالقـة لـه 
 بك].

متــى عرفتــه؟ مــاذا تعــرف عنــه ِمــن أيــن تعرفــه؟ وٕان ُســئلت عــن شــخص فتوقــع أن يســألوك:  -
مـًا أو سـيديات؟ باختصار؟ هل كنت تذهب عنـده للبيـت؟ أيـن كنـت تلتقـي بـه؟ هـل أراك أفال

ماذا كان يتكلم؟ هل يوزع أشرطة؟ ما رأيه ورأيك بالنظام الحـاكم؟ َمـن معارفـه؟ هـل كنـت أو 
كان يتصل بك بالهاتف؟ هل تعرف بريده؟ هل تراسله أو كنت تراسـله؟  أيـن هـو اآلن؟ أيـن 
يحضر دروس علم؟ أو على أي المساجد يتردد؟  أين تحضر أنت ؟ من أيـن عرفـت مكانـه 

 ؟اآلن

مــاذا تقــرأ وتســمع؟ [إن كــان وضــعك ال يســمح بــالتملص فــاذكر قــراءات فــي التجويــد، واللغــة  -
ــدكاترة الــذين ترضــى عــنهم دولتــك، ومثــل هــذا فــي حضــور  العربيــة، أو ألحــد المشــايخ أو ال

 دروس العلم إن لم تستطع التملص].

 هل ُتعير ألحد؟ [من الخطأ توسيع الدائرة واالعتراف أنك ُتعير]. -

 .-إن كانت الحالة فيها طالب–م تقومون بِرَحل للطالب واألساتذة هل كنت -

 أين تصلي الجمعة؟ [األحسن التنويع، أو عند شيخ ترضى عنه الدولة] -

من شيخك؟ [الجواب بحسب وضعك؛ فـإن كنـت ماذا َتحضر من دروس وأين ومن ُيَدرسك؟  -
ا لســت متــدينًا]، وٕان كــان ممــن ظــاهره التــدين فــاذكر واحــدًا ترضــى عنــه دولتــك، وٕاال فقــل: أنــ

وضـعك يسـمح أن تــّدعي أنـك ال تصــلي أو أنـك تفوتـك صــلوات فهـذا يخفــف عنـد أعــداء اهللا 
التهمــة لــك؛ ألنـــك بهــذا ُتَعـــد متهاونــًا فـــي األمــور الدينيـــة، أماالــذي ال تفوتـــه الصــلوات فهـــذا 

 يخافون منه؛ ألنه يدل علىالتزامه بدينه.
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] ثـم قـل: مـا فـي هيـك شـي، مـاذا تتكلمـون إن اجتمعـتم؟ هل لكم أمير؟ [قل: ما معنى أميـر؟ -
 أال تجتمعون دوريًا (آخر جلسة متى؟).

 هل تحب الجهاد وأفغانستان؟ -

كيفيــة الصــالة: إن ُسِ◌ئلــت عنهافضــع يــديك أســفل الســرة، وال ترفــع إصــبعك عنــد الجلــوس   -
العادي  للتشهد، وال بأس أن تكون معك مسبحة، وأن تصلي على النبي في حال االستجواب

الـــذي لـــم َتثبـــت فيـــه عليـــك تهمـــة بعـــد، ألن هـــذا أحـــد المؤشـــرات أنـــك لســـت مـــن الجماعـــات 
 اإلرهابية عندهم.

  -إن كنت أستاذاً -ماذا تعطي في الدرس -
 

ويوضع في تقرير االستجواب: دين المتهم، ومذهبه، وانتماؤه السياسي، واللغات، والمهارات  •
 التي يجيدها...إلخ.

 

محقق في طرح األسئلة عادية وعامة ثم يدخل بشكل مباشر إلى الويمكن أن يسترسل  •
 الموضوع األساسي، وربما يقترب من الموضوع رويدًا رويدًا.

ولكن في حاالت يمكن أن يتجاوز المحقق المرحلة األولى أو يتجاوز كثيرًا من أسئلتها  •
يريده  ويدخل بشكل مباشر إلى التهمة الموجهة؛ فيسأل أسئلة خاصة بالموضوع الذي

 كالتنظيم أو العملية أو التهريب...إلخ.

  
   -:  مرحلة الضغط المتصاعدثانيًا : 

ويمكن تسميتها مرحلة المواجهة حيث يبدأ المحقق باستخدام أساليب الضغط على المجاهد 
  -لنزع االعتراف بأحد أمرين: 

  طرح األدلة مباشرة وبهدوء.  -١ 
مال سرية قمت بها أو أسماء مجموعتك، ويالحظ كأن يفاجئك باسمك الحركي مثًال، أو بأع

التغيرات التي تظهر على وجهك، ويحاول إقناعك بهدوء بإنهاء التحقيق في هذه المرحلة 
قبل أن يبدأ التحقيق الفعلي وأن عليك أن ال تخوض معركة خاسرة وٕاال فأنت غبي وال 

ردنية في المطارات تعرف مصلحتك. [المفاجأة باالسم الحركي تستعمله المخابرات األ
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خاصة؛ حيث تنادي المشكوك به بهذا االسم من وراءه لترى هل سيجيب أم ال، هل 
  سيرتبك أم ال؟].

  مواجهتك بالواقع الصعب الذي ستعيشه.  -٢
فيبدأ بالتدرج في تكثيف جوالت التعذيب وبشكل تصعيدي حتى يستنفذ صبرك، ويشعرك أن 

في التعذيب وباستمرار، وأنك لن تستطيع التحمل، هذه هي البداية وأنه يستطيع التصعيد 
  وأن المعركة طويلة وال حدود لها.

  
  -: مرحلة قمة الضغط والعنفثالثًا : 

وفي هذه المرحلة يريد المحقق أن يزرع في نفس المعتقل أنه ال خالص من هذا الضغط إال 
  معتقل. باالعتراف واالعتراف فقط، وأن هذا العذاب في تزايد ما لم يعترف ال

  
   -: مرحلة اللجوء إلى الوقترابعًا : 

وفي هذه المرحلة يوضع المجاهد في زنزانة انفرادية أو خزانة (وهي عن غرفة صغيرة جدًا، 
يوجد فيها كرسي ُيْجَلس عليه المعتقل مربوط اليدين والرجلين ومعصب العينين، أوُ يْلَبس 

غير مريحة لفترة طويلة ويتم إشعاره م) مشبوحًا، وبوضعية ١× م١كيسًا على رأسه، وهي 
أن هذا الوضع ال نهاية له ولن يتخلص منه إال باالعتراف، وقد يتم إراحة المعتَقل من 
التعذيب قليًال إذا َشَعر المحقق أن المعتقل وصل إلى مرحلة البالدة؛ أي أن التعذيب 

لصحية، وال ننسى أن أصبح ال يعني له شيئًا وال َيهمه، أو بسبب تدهور حالة المعتَقل ا
، لكنه في التعذيب في المرحلة األولى هو غاية عند أعداء اهللا الستخالص المعلومة

  الحاالت العامة وسيلة ليس إال.
   

  -: مرحلة العودة إلى العنفخامسًا : 
وهي العودة إلى أساليب العنف؛ وذلك إلشعار المعتقل أن المحقق يتمتع بطول النفس، وأنه 

لضغط حتى ينتزع االعتراف، وأنه ال يزال أمام المجاهد فترة طويلة ال سيواصل معه ا
يعرف حدودها من التعذيب والضغط، وأنه ال خالص إال باالعتراف، وأن الصبر لن يكون 

  مجديًا؛ ألنه ال حدود لهذا الوضع . 
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   -:  المرحلة األخيرةسادسًا : 

تؤخذ أقواله أو اعترافاته إن اعترف ، وقد وفي هذه المرحلة تؤخذ الحالة االجتماعية للمعتقل و 
ل إلى المحكمة أو إلى المعتقل ريثما يحاَكم أو إلى غرف العصافير! وربما ُيطَلق  ُيَحو
سراحه من مكان االعتقال إن لم َيعترف بشيء أو َيْثُبت عليه شيء. [سنأتي إلى شرح 

  غرف العصافير].
  
من حالة إلى حالة، بحسب المحقق والتهمة  وهذه المراحل في الحالة العامة، وقد تختلف •

  والمتهم.
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   أساليب ووسائل المحقق الستدراج المأسور ونزع االعتراف وتحصيل المعلومة*

  الغاية منها: نزع المعلومات واالعترافات، وِضمنًا: كشف التنظيم وضرُبه إن ُوجد.
ًال عن األساليب، فال أقل من أن يكون المجاهد فض "صفات ومميزات عامة للمحققوهناك "

  بنفس سوية أعداء اهللا، فِمن صفات ومميزات المحقق بشكل عام:
  الثقة بالنفس وعدم الخوف من الفشل. [خاصة أن القوة معه]  ·
  أخذ الوقت والمكان المناسب للتحقيق.  ·
لتواريخ واألسماء. [أما األخ ذاكرة قوية للوجوه واألحداث واألرقام والمعلومات واألماكن وا  ·

المجاهد فهذه النقطة تلزم في مجال عمله وٕاال فقد تضر إن تعدت إلى حفظ ما ال يلزمه 
  والتدخل فيما ال يعنيه].

  مقدرة عقلية على وضع برنامج التحقيق.  ·
  قدرة على التمثيل، وٕايجاد جو ودي.  ·
  الصبر في كشف األخطاء الصغيرة في قصة المعتَقل.   ·
  معرفة لغات ولَهجات عدة.  ·
  استعمال علم النفس: الشفقة، العبارات الرقيقة، والثناء المعقول.  ·
  الشجاعة ضد المأسور ذي الشخصية القوية.  ·
  معرفة القوانين الوضعية التي تساعدنا في إضعاف شخصية المأسور عند االستجواب.  ·
  ، فقدان العاطفة.براعة في التمثيل: تظاهر بالغضب، عدم الصبر، الرحمة  ·
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  االستنتاج (التمييز بين السبب والنتيجة).  ·
  
ويمكن تقسيم األساليب بشكل رئيس إلى: األسلوب النفسي، واألسلوب العصبي، واألسلوب  •

  الجسدي. وقد يجد القارئ تداخًال أو تراكبًا في بعض األمثلة فال َضْيَر في ذلك.
بل غيره من األساليب، كما أنه ال يتِبع وليس بالضرورة أن يتبع المحقق هذا األسلوب ق •

أسلوبًا معينًا بمعِزل عن باقي األساليب، فَيستخدم جميع األساليب طوال فترة التحقيق، ولكن 
  يكون التركيز أكثر على األسلوب الذي َيشعر المحقق أنه مؤثر على المأسور.

  
  :   األسلوب النفسيأ. 

ة َوفق منهج معين، والتي تهدف إلى التأثير على وهو سلسلة الممارسات والعمليات المنظم
الوضع النفسي للمأسور وٕاضعافه نفسيًا ومعنويًا، وٕافقاده تماسكه، مما يؤدي إلى خلل في 
حالته النفسية، والذهنية بحيث يصبح أكثر استجابة لمؤثرات معينة. وهناك عدة أساليب 

  نفسية ُتستخدم لنزع االعتراف َنْذكر منها: 
  ساليب اإلقناع باالعتراف.أوًال: أ

  ثانيًا: أساليب الخداع والمراوغة.
  ثالثًا: أسلوب التشكيك وهز الصالت.

  رابعًا: أساليب اإلخضاع واإلذالل وفرض السيطرة والتحكم.
  خامسًا: تشتيت األفكار.

  سادسًا: أسلوب المباغتة [عنصر المفاجأة]
  سابعًا: آلة كشف الكذب. 

  
  : اإلقناع له عدة أساليب أو عدة صور: افاإلقناع باالعتر أوًال : 

  أسلوب التهويل] -أسلوب التبسيط -أسلوب الصديق -[أسلوب االحتكام إلى المنطق
  : أسلوب االحتكام إلى المنطق -١ 
حيث يحاول المحقق إقناع المجاهد بأنه يعرف عنه كل شيء، وأنه متأكد من المعلومات  -

لذي جعله َيعتقله ويحقق معه ويعذبه؛ ألنه ال يوجد التي عنده، وأن هذا هو السبب الوحيد ا
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بين المحقق وبينه ال صداقة وال عداوة وال يعرفه أصًال، وقد يوجه السؤال للمأسور: هل 
أعرفك من قبل؟ هل بيني وبـينك شيء؟ لماذا لم أعتقل أخاك، أو جارك، أو صديقك؟! 

مأسور سيعترف آجًال أم عاجًال، ويبدأ بإقناع المعتقل أن الموضوع محسوم ومنتٍه، وأن ال
وأنه هو وأهله الذين سيتألمون، وأن المحقق ال َيضيره شيء سواء اعترف اآلن أو بعد 
سنة، وأن المخابرات لوال أنها متأكدة من أن المأسور مذنب لما َبَذَلت الجهد وفرغت 

 محققين وطاقمًا خاصًا وَأَسَرْته من دون الناس..

اء من خالل طريقة االستجواب بأن يحاول المحقق أن َيظهر أنه وربما يكون هذا اإليح -
مقتنع بالمعلومات التي لديه فال يسأل: هل أنت تنتمي إلى التنظيم الفالني؟ بل يقول اكتب 

  قصة انتمائك إلى التنظيم . . 
  
  : أسلوب الصديق -٢ 

اول استمالته عن حيث يأخذ المحقق طابع اللين والصداقة، وُيبدي تعاطفه مع المأسور، ويح
طريق المعاملة الحسنة؛ فيبدأ بالثناء عليه ومدحه ومدح صموده وتحمله، ويذم المحققين 
الذين قاموا بتعذيبه، وربما يقدم له العالج والطعام والتسهيالت، أو ربما أعطاه قطعة 

م في "سكاكر" في بداية التحقيق، أو فنجانًا من الشاي أو القهوة... ويبدأ بعدها بوضع الس
العسل؛ حيث يبدأ بتوجيه نصائح للمأسور بأن يرحم نفسه وأهله وأمه وزوجته، وأنه من 
حقه أن يقاوم وأن َيصمد، ولكن لكل إنسان طاقة محدودة، ويبدأ بإحضار أدلة شرعية عن 

ويحاول أيضًا إيصاله أن المحققين لديهم معلومات أكيدة ولوال … عدم جواز إهالك النفس 
  لمثل هذا التعذيب .ذلك لما تعرض 

ويقدم الوعود وُيَغلظ األيمان بأنه سيساعده في تخفيف األحكام عنه إن اعترف، رغم أنه ال 
يريده أن يعترف، ولكن ينصحه من منطلق الشفقة عليه من التعذيب الذي يتعرض له، 
 ومما ينتظره من أساليب أخرى َيصفها للمأسور على أنها أقسى بكثير مما تعرض له حتى

  اآلن.
وينصحه أن يعترف بشيء ولو بسيط، وليس كل شيء، فقط من أجل تخفيف التعذيب.  

  [ومجرد االعتراف بشيء يعني بداية النهاية؛ فأول الدن َدْنَدَنة]. 



  ٢٠٢

يمثل أحدهما دور وربما يكون هناك محققان أحدهما يأخذ دور الذئب، واآلَخر دور الَحَمل، ف -
ثر من الحديث المطول والحوار المستفيض مع المأسور، الصديق والحريص عليك، ويك

خاصة في قضية تهم المأسور فكريًا، في ظّل ادعاءات ومزاعم باطلة؛ بأنه حريص عليك، 
ومستعد لكتابة تقرير إيجابي عنك مع ملف القضية، وأن يحّسن وضعك في المحكمة 

  ...إلخ، فيما يمثل اآلخر دور الشرير العنيف. 
  
  
  
  : لتبسيطأسلوب ا -٣

  وهو من أساليب اإلقناع الخادعة، ويعتمد على تبسيط موضوع االعتراف بعدة طرق منها: 
  

أ) أن معظم الذين دخلوا التحقيق اعترفوا بما فيهم قيادات، وأناس أضخم منه في الجسم وأعلم 
منه، وأكثر منه خبرة في التحقيق، ولديهم معلومات أكثر منه وأخطر منه، وقضاياهم 

  من قضيته بكثير، واألحكام التي ُحكموا بها أضعاف الحكم الذي ينتظره. أخطر 
ب) إظهار أن التهمة الموجهة إليه بسيطة، وأن حكمها بسيط جدًا ال يتعدى فترة التحقيق، وقد 

  . األمر روتينيتزيد بضعة شهور، وأن 
  ج) أن السجن أهون من أن يتشوه اإلنسان. 

  لة، وأنه ال يعترف بإرادته، ولكن لكل إنسان طاقته.د) أن االعتراف ال يعني الَعما
  
قد ُيَنفذ هذا األسلوب المحقُق نفُسه، وقد يستعين ببعض العمالء ليتحدثوا أمام المأسور بمثل  -

  هذه األمور. 
  
  :أسلوب التهويل -٤
وهو عكس األسلوب السابق ولكن النتيجة واحدة، ويعتمد على تضخيم التهمة الموجهة  -

ور بإضافة تهم أخرى؛ مما َيجعل المأسور يعترف ببعض التهم أو بجزء منها؛ كي للمأس
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ينفَي بعض التهم التي يخاف أن ُيَحقق معه عليها لضخامتها.، وعندما يعترف بالتهم 
  األصلية يعد نفسه حقق إنجازًا كبيرًا لكونه تخلص من التهم الباقية التي ُلفقت له. 

يه تهمة التخطيط والتنفيذ لعملية جهادية لشخص تهمته األصلية أنه ومن األمثلة: أن يتم توج
  أعار سيارته ألحد المنفذين أو آوى أحدهم بعد التنفيذ. 

وقد يشعرك أن لديه ملفًا كامًال عنك، ويضع أمامه عدة أوراق، وُيشعرك أنها تتضمن ُتهمًا  -
  … لك، واعترافات، ووشايات ،

  
  
  
  

  :راوغةأساليب الخداع والمثانيًا: 
وهي من األساليب الخبيثة، وتعتمد على الكذب والحيل بالدرجة األولى، وقد يتم استخدام  -

أجهزة تنصت في الزنزانة بشكل ُمَموه حيث يوضع مع رفاقه ليتكلموا بحرّية. ومن أساليب 
  أسلوب الصفقة]. -الحيلة -مصائد العصافير [أو الصراصير] -الخداع: [أسلوب التهديد

   -: وب التهديدأسل -١
ويتم ذلك بعد دراسة مستفيضة لنفسية المأسور، ومعرفة نقاط ضعفه؛ حيث يتم تهديد  -

  المأسور باألمور التي تشكل عليه ضغطًا كبيرًا، وهذه األمور تختلف من شخص آلخر.
فمن الناس من تكون نقاط ضعفه في مدة السجن فيلجأ العدو إلى تهديده بإطالة فترة سجنه  -

 ترف.إذا لم يع

ومن الناس من تكون نقطة ضعفه في ِعرضه، أو في التعذيب الجسدي، أو في التشويه،  -
 …أو الممارسات الجنسية المنحرفة، أو قد يهدده بالقتل بصورة مقززة

أنه سوف يحاكم إذا أصر على إنكاره، أو ستزيد العقوبة، ومن األفضل له أو التهديد  -
 االعتراف؛ ألن ذلك يخفف عنه الحكم. 

بأن كل قضية سيظهر مستقبًال أنه كان يعلم بها زاآلن يكتمها فسوف يحاكم و تهديده أ -
 عليها.
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أو بإيهامه أنهم على غير عجلة من أمرهم ، وأنه سيبقى في التحقيق ستة أشهر أو أكثر  -
 وفي النهاية سيعترف بعد طول عناء وتعب. 

  اللها. ومتى ما عرف العدو نقطة ضعف المأسور بدأ َيْبَتزه من خ -
  
  مصائد العصافير [أو الصراصير]: -٢

%!! من اعترافات المجاهدين المأسورين في التحقيق تُْنَتزع عن طريق ٩٠لما كان أكثر من 
الحثالة من العمالء، أو ما ُيْطلق عليهم مصطلح "العصافير"، الذين َيخدعون المجاهد 

  ديث عنها.يجدر االستفاضة في الحالمأسور، مدعين أنهم من تنظيمه..ف
ومعلوٌم أن المجاهد يخضع لجوالت تحقيق مختلفة من أجل انتزاع اعترافات ومعلومات منه، 

  وتنقسم هذه المواجهة إلى قسمين رئيسين: 
 المواجهة المباشرة مع ضابط التحقيق، والتي تدور داخل مكاتب التحقيق. -١

لة التحقيق، وُتَعد أهم المواجهة غير المباِشرة، وهي األشد فتكًا بالمجاهدين أثناء مرح -٢
مرحلة من مراحل التحقيق وأخطرها؛ حيث يستخدم ضابط المخابرات بعض العمالء للقيام 
باستدراج المجاهد األسير، وأخذ معلومات كاملة منه، وهؤالء العمالء ُيَسمون "العصافير" 

عبر  أو "الصراصير"، ويقومون بدور خفي وخطير جدًا بأخذ دور الشرفاء والمخلصين
تمثيليات مسرحية يقومون بتمثيلها على المجاهد األسير، وهذه المصائد والمخادعات تنطلي 

 على كثير من المجاهدين. –لألسف الشديد–

 

  ولمصائد العمالء في السجون عدة أشكال، نذكر منها: •
  **الشكل األول: 

فترة من الوقت داخل يتم إنزال األسير إلى الراحة أو النوم داخل زنزانة بعد أن تمضي عليه  -
غرف التحقيق والمواجهة المباشرة، و يكون العميل موجودًا داخل هذه الزنزانة، أو يأتي بعد 
دخول المجاهد إليها بوقت قصير، حيث يمثل دور مجاهد مأسور وأنه نازل من التحقيق 

  للراحة، وتبدو عليه آثار التعب واإلرهاق والسهر مثلك تمامًا.
"العصفور" بالحديث معك بأن له مدة كبيرة في التحقيق، ولم يعترف على ويبدأ هذا العميل  -

شيء، وأنه سوف ُيفَرج عنه قريبًا، وقد يكون غدًا، وأنه مستعد للمساعدة بحيث يقوم 
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بتوصيل أخبارك لألهل، وباقي أفراد مجموعتك في الخارج، وٕاذا أردَت أن ُتَحذر أفراد 
  مجموعتك في أمور معينة... إلخ.

َيعرض عليك جهاز هاتف كي تتحدث به مع أشخاص يخّصونك في الخارج، ويدعي  أو -
أنه قد هّرب هذا الجهاز، أو أدخله معه عند االعتقال ولم يتم تفتيشه جيدًا..إلخ، وبهذا ُيوِقع 

 بك، وَيْسَمعك وَيْسمع ما تريد أن تقوله، ثم يقوم بنقل ذلك إلى المخابرات. 

 

  **الشكل الثاني: 
الذي يكون معك في الزنزانة ال يتحدث بشيء، وتراه نائمًا غالبًا، حتى تندفع أنت العميل  -

للحديث معه وهو غير مباٍل؛ إليهامك بأنه غير مهتم بكل ما تقول، مما يدفعك للثقة به 
  واالسترسال في الحديث معه حول قضيتك. 

  
  **الشكل الثالث: 

حيث يقوم بتحذيرك من العمالء  العميل "العصفور" الذي يمثل دور الناصح األمين؛ -
"العصافير"، وأن ال تتحدث عن قضيتك معهم، وأن ال تكتب شيئًا عنها، ويشرح لك بشكل 
مطول حول "العصافير"، وأنك اآلن في المرحلة التي َتسبق ذهابك إلى "العصافير"، وبعدها 

كذا من سوف تخرج إلى السجن الحقيقي، ويشرح لك عن السجن الحقيقي، وأن به كذا و 
الضباط، وأن هذه المرحلة تهيئة وتجهيز لك للذهاب إلى العصافير ليس إال، وهو دور 

 حقيقي يمثل خطورة كبيرة. 

 

  **الشكل الرابع: 
العميل الذي يحاول الحديث معك حول قضيتك بكل أسلوب، ومحاولة معرفة التفاصيل،  -

بعد أن يجلس معك  وهو دور معروف ومكشوف حتى اآلن، ولكن الخطير في األمر أنه
ينتقل إلى زنزانة أخرى مع أحد أفراد قضيتك، ويقول له إنه كان معك في الزنزانة وأن ابن 
قضيتك قد اعترف بكل شيء، ويحدثه ببعض العموميات حول القضية، وهذا أخطر ما في 

 الموضوع؛ حيث يوهمك بأن أبناء القضية قد اعترفوا بكل شيء وال داعي للصمود.
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  الخامس:** الشكل 
يتم إبالغ المجاهد أنه قد أنهى مرحلة التحقيق، وسوف ُينقل لألقسام األخرى، ويكون معظم  -

سكان القسم من العمالء "العصافير"، وهم يمثلون دور سجناء قدماء داخل السجن بأشكال 
توحي بأنهم مجاهدون، وقد يكون معظمهم ملتحين، ويقرؤون القرآن بشكل جيد، ويمثلون 

ابدين، يصومون النهار ويقومون الليل ، وَيَتَسمون بأسماء إسالمية لها تاريخ، مثل دور الع
أبو صهيب وأبو حمزة وما شابه، ويقوم أحدهم بتمثيل دور األمير العام للتنظيم، وآخر دور 
الموجه األمني، وثالث أمير مجلس الشورى...إلخ، حيث يمثلون دور التنظيم، ويسألك 

ه األمن: على ؟ وهل هناك أشياء أخرى لم تعترف  ١٠% أو  ٥كم اعترفت،  موج%
  عليها... إلخ.

وٕاذا لم يتفاعل األخ المجاهد معهم يقومون بتهديده أو معاقبته بالمقاطعة وعدم الكالم مثًال،  -
أو عزله عن باقي السجناء، أو وتهديده بالتحقيق معه ألنه عميل، وتهديدات أخرى، قد 

عدام، ويمارسون عليه دوراإلرهاب والتهديد والوعيد وأنه مدسوس تصل إلى التهديد باإل
  عليهم، وهذا كله مجرد تهديد فحسب، وال ينفذون أي شيء من ذلك.

  
  -: الحيلة -٣

حيث يلجأ المحقق لخداع المعتقل بأن أحد المعتقلين قد اعترف عليه، ولهذه الطريقة عدة 
  نماذج أخرى].  -فتاشاتال -سيناريو اعتراف وهمي -صور منها: [الدبلجة

  
  -أ. الدبلجة:

يتم إحضار أحد المأسورين، ويبدأ المحقق يسأله عن أمور يكون جوابها نعم ويقوم بتسجيل 
  صوته، وبعدها يسأله عن بعض نشاطات مأور آَخر، ويكون السؤال هل َعمل فالن كذا؟ 

جواب المدبَلج: نعم. وبعدها تدخل إجابات نعم فتصبح الصيغة: (هل عمل فالن كذا؟ فيكون ال
  وهل كنت معه أو رأيته ؟ نعم .. وهكذا ..

  ويكون المأسورون من نفس المنطقة أو من نفس المجموعة. 
  

  ب. عمل سيناريو اعتراف وهمي:
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باالشتراك مع طاقم المحققين ومع العمالء ومع الشرطة والحرس، ويكون الهدف من السيناريو 
فس القضية قد اعترف عليه، وذلك بإشعار المجاهد أن إقناع المجاهد أن زميله المأسور بن

زميله قد ُنقل إلى سجن آخر، ويكون ذلك عن طريق العمالء الذين يعملون في توزيع 
الطعام أو عن طريق المحقق نفسه أو السجانين .. حيث ُيَسرب للمجاهد أن زميله تم نقله 

  علومة مقصود ومرتب). إلى سجن كذا (دون إشعار المجاهد أن التسريب لهذه الم
وبعد بضعة أيام يقومون بتسريب خبر للمجاهد عن طريق عميل بهيئة مأسور، حيث يقول 

يقصد زميله -العميل للمجاهد بعد أن يتعرف عليه: "آآه أنت فالن!.. لقد رأيت فالن 
 وهو يسلم عليك وهو متَعب نفسيًا؛ ألنه وقع في َشَرك العصافير، ونادم جدًا ألنه - اآلخر

اعترف على كل شيء، لقد ُخدع بالعصافير، وهو اآلن منهار، وفي نفسية مهزوزة، كان 
يردد سامحني يا فالن (ويذكر اسم المجاهد الذي يراد خداعه) ألنه اعترف عليك بكل 

  شيء .." 
وبعدها يقوم المحققون بإحضار المجاهِد، ويقولون له: كل شيء انتهى .. صاحبك وقع عند 

اآلن يكتب اعترافه، وسوف نجعلك تراه بعينك، ولكن ال تتكلم، ويجعلوه العصافير، وهو 
ينظر إلى زميله وهو يجلس على الطاولة ويكتب، وأمامه فنجان قهوة .. ( والواقع أن زميله 
يكتب أمورًا عادية طلبوها منه) ثم ُتَعصب أعين المجاهد وُيجَلس في مكان، بعدها يقوم 

وأخذه على مقربة من المجاهد، ويقوم المحقق بسؤال الزميل  المحقق بتعصيب أعين الزميل
الذي كان يكتب على َمْسَمٍع من المأسور اآلخر (دون أن يشعر أن المجاهد موجود في 

  المكان). 
  هل كتبَت كل شيء؟ 

  فيقول: نعم.
  وُيسأل هل بقي شيء آَخر لم تذكره؟ 
  فيقول: ال. 
  د النراد خداعه) هل كتبت كل شيء عنه؟ويسأله المحقق: وبالنسبة لفالن (المجاه 
  فيقول: نعم. 

  فيقولون له: "يعطيك العافية اذهب وارتاح" .
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وفي الحقيقة، هذا الشخص لم يكتب ولم يعترف إال بأموٍر عادية كأن يكون كتب لهم قصة  
  حياته، وما يعرفه عن المجاهد من معلومات عادية .. 

المجاهد أن صديقه قد انهار فعًال، وقد يسألون صديقه ولكْن بهذه الطريقة ُيدخلون الشك إلى 
وعلى مسمعه أيضًا كيف العصافير معك؟ حتى يؤكدوا للمأسور اآلخر أنه فعًال كان عند 
العصافير وأنه انهار هناك (وقد يكون دخل عند العصافير فعًال ولكنه لم يعترف ولم يذكر 

التحقيق، وكأنهم ضامنون العترافه، شيئًا)، وبعدها ُيدخلون المأسور اآلخر إلى غرفة 
ويعطونه ورقة وقلمًا ويحضرون له قهوة، ويطلبون منه أن يكتب كل شيء وبهدوء حتى 
يرتاح كما ارتاح زميله، وٕاذا لم يعترف يزيدون التعذيب؛ حتى يشعروه أنهم فعًال تأكدوا منه 

  اآلن، وأنه ال ولن ينفعه اإلنكار.
خ أوراق من ملف بخطه، وذلك الستعمالها ضد إخوانه أو ربما بالطلب من المأسور بنس •

  وٕايحاؤهم بأنه قد اعترف.
وربما اتصلوا أمامك اتصاالت وهمية بسيادة العميد والعماد: "نعم سيدي، يتجاوب  •

قليًال..سنعذبه، اعترف رفاقه كلهم وبقي هو...إلخ" [مرة في األردن أوهموا أحد المأسورين 
تصل بهم وقاموا بمكالمة وهمية حتى يظن المأسور أنه أن ابن أحد كبار المجاهدين ي

   يتعامل معهم.]
  

   -ج. الفتاشات: 
وذلك باستعمال بعض المعلومات التي تكون عند المحقق سواء نتيجة اعترافات آَخرين، أو 
تقارير عمالء، أو تكون تخمينية أو نتيجة أن أسلوب التنظيم معروف في التجنيد أو 

يخرج عن إطار معين، وتكون هذه المعلومات عادية ولكنها توقع في التدريب مثًال، وال 
  نفس المأسور ريبًة، وتجعله يشك، بل أحيانًا قد يجزم أن المحقق يعرف عنه كل شيء. 

كأْن يسأله المحقق (من نقيب األسرة؟ أو متى بايعت الجماعة؟ أو ما هو الساتر الذي  -
أمور عادية إال أنها تنطلي على بعض  ومع أنها….) تستخدمه في سفرك لمنطقة كذا؟ 

اإلخوة الذين ليس لديهم خبرة، أو الذين يكونون ينتظرون مبررًا أو نصف مبرر لالعتراف، 
 بحجة أنه َوَجد كل شيء عند المخابرات معلومًا. 
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وكمثال َحَدث عمليًا: عرفت المخابرات شخصًا جديدًا أنه كان في أفغانستان ولنفرض  -
ارث"، فتأتي المخابرات على المأسورين: "يا كلب! من "أبو الحارث"، كنت اسمه: "أبو الح

 تخفي عنا يا ابن كذا وكذا...إلخ"، فتحصل على معلونات إضافية من المأسورين.

وأنت تعرفه لكن َقدْرَت أّن -وكمثال للتالعب الكالمي: ربما يسألك هل تعرف فالنًا  -
: ال، فيوهمك ويقول: لكن هو يعرفك؟؟!!!! فقل: فقلتَ   -المخابرات لن يعرفوا معرفتك به

  كثيرًا ما يعرفك شخص وأنت ال تعرفه.
  
  -: أسلوب الصفقة -٤
حيث يتم إقناع المأسور بأْن َيعترف للمحقق، مقابل أن يقوم المحقق بالتدخل لتخفيف الحكم  -

ة إكراه عنه ويساعده في صياغة االعتراف حتى تكون تهمه كلها بسيطة، وأنها كانت نتيج
وضغط من قبل آخرين، وأنه يتعهد بعدم العودة لمثل هذه األعمال، وأنه نادم على ما بدر 

  منه. 
وهنا يقوم المحقق بإقناع المأسور بأن المحقق ال َيهمه أن ُيسَجن المأسور فترة طويلة أو  -

ن قصيرة ، وأن مهمته تقتصر على الحصول على االعتراف؛ لذلك سَيبذل كل جهده لتكو 
  مدة الحكم بسيطة. 

وغالبًا ما يكون هذا بأسلوب التدرج في المطالب رويدًا رويدًا حتى يتعود المأسور على  -
  اإلجابة بارتياح وسرعة دون انتباه أو تفكير.

ويقنعه أيضًا أن لتقرير المحقق األثر الكبير في الحكم، وأن المخابرات تستطيع أن ُتدِخل  -
تهم ولفترات كبيرة (االعتقال اإلداري)، وتستطيع أن ُتْخِرج  من تشاء إلى السجن، وبدون

منه من تشاء حتى التهم الكبيرة. [الواقع أنه حتى في الدول الطاغوتية توجد محاكمات 
مهما حدث ويستثنى وقت األزمات فتكون المحاكمات أقرب إلى صورية، والمخابرات ال 

ون ستحكم بها المحكمة، لكنها يمكن أن يمكنها أن تحتجز شخصًا أكثر من المدة التي ستك
  تحتجزه أقل من هذا، وُيحَسب هذا من مدة المحاكمة].

وقد يقول له بأنه سيكون هناك إفراج عن مأسورين قريبًا نتيجة المفاوضات، وسُنْدِرج اسمك  -
  معهم بعد أن تعترف.
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   -:أسلوب التشكيك وهز الصالتثالثًا: 

 -بإخوانه -لمأسور بعدة أمور [بإجاباته وبنفسه وبصمودهيهدف هذا األسلوب إلى تشكيك ا
   -بالدين والقيم وبعدالة القضية التي جاهد من أجلها]:  -بالقيادة والمسؤولين

   -تشكيكه بإجاباته وبنفسه وبصموده: -١
يستعملون أسلوبًا تشكيكيًا بعد إجابتك فيسألون بصيغة المستنكر، وربما َتراَفق مع هز الرأس  -

  يك الشفتين: أكيد..... ال تتراجع بعد قليل... هل مستعد للمواجهة؟وتحر 

وربما كان التشكيك بإشعار المأسور بأن االعتراف شيء حتمي، وُمسلم فيه، وأن المحقق  -
ليس في عجلة من أمره، ويقومون بالسخرية منه وبأنه بسيط في تفكيره، وأنه يحمل "السلم" 

  َرز بعينه.بالَعْرض ويريد أن يقاوم الِمخْ 
ويتم تسريب بعض الكلمات على مسمعه بأنه بسيط وكان ضحية أناس خدعوه ببعض  -

المبادئ الزائفة، وهم اآلن مرتاحون في بيوتهم، وهو المسكين هنا ُيعذب من أجلهم، ومن 
أجل أن يقال عنه: بطل...إلخ، وأنه ال يريد أن يعترف خشية أن يقال عنه جبان .. وأنه 

قوه في التحقيق لم يعترفوا إال بعد فترة حتى يجدوا مبررًا أمام الناس بأنهم لم كباقي الذين سب
  يحتملوا التعذيب. 

  -وهذا الكالم يكون الهدف منه عدة أمور:
  أ . تشكيك المأسور بنيته في العمل (هل صمودي ليقال عني أني صمدُت أم هللا تعالى!!؟). 

فوا وخرجوا، وقد أعذرهم الناس وكان ذلك بعد ب. لجعله يفكر جادًا أن الكثيرون فعًال اعتر 
عدة أيام من اعتقالهم؛ فيبدأ الشيطان يقول له: أنت احتملت أكثر منهم، فلو اعترفَت بشيء 

  بسيط ال أحد يلومك .. .
ويبدأ التفكير باعتراف جزئي وعن نفسه فقط، وينتهي باعتراٍف كلي، وعن كل من يعرف وكل  

  ُقط!! نسأل اهللا السالمة. ما يتوقع، هذا إذا لم َيسْ 
  
   - التشكيك بإخوانه:  -٢
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ويكون ذلك بالتركيز على بعض األمثلة والمصطلحات (ناس تأكل الدجاج وناس تقع في 
السياج)، ويخاطبون المأسور بصيغة أنه ُمَوّرط توريطًا، وأنه مجرد ضحية ألناس انتهازيين 

  وهو يعذب من أجلهم.  دفعوا به إلى السجن، وهم اآلن في بيوتهم في نعيم،
  … ويحاولون إدخال فكرة أن لو كان مسؤوله َتَعذب مكانه العترف !! 

فضًال عن أنهم يحاولون إقناعه أن الذين يعمل معهم مخَتَرقون، وهو في السجن بناًء على 
  معلومات تسربت من الذين يعمل معهم. 

فوا بكل شيء، وقد ُتْذَكر بعض وقد يحصل التشكيك بصمودهم؛ فتدعي المخابرات أنهم اعتر 
فال جدوى من إنكاره، األشياء كذبًا وزورًا أو بالدبلجة أو سيناريوهات وهمية كما مر معنا، 

يعذب صاحبه، ويبقيه في التحقيق مشبوحًا على الكرسي دون فائدة،  –فقط  –واإلنكار 
  فقط بسبب العناد.

  
  
  
   -التشكيك بالقيادة والمسؤولين:  -٣

الل الحديث عن ترف أو َبَذخ القيادات، وأنها لم ُتضح ولم ُتقِ◌دم، وأنهم كملوك وذلك من خ
الشطرنج، وهو كالبيدق فقط للدفاع عن الملك والتضحية من أجله، ويحاولون أن يشككوا 
في شرف ونزاهة القيادة، ويحاولون إقناعه بأن هناك سرقة أموال، وحسابات شخصية في 

اولون زرع بعض النظريات مثل: (فكر أنت لنفسك وال تدع التوظيف والترقيات، ويح
  اآلخرين يفكرون لك). 

وأنك اآلن تحت التعذيب وقد تخرج مشوهًا أو قد تُقتل و َيتيتم أطفالك، وأنت ترى الكثير من 
نساء وأطفال الشهداء كيف يتسولون ويعيشون عالًة على غيرهم، بينما القيادات ُتسرف 

[وفي حال كان المأسور من التنظيمات الوطنية … والرحالت األموال على الفنادق 
ُيحاولون أن ُيْدخلوا إلى عقله أن القيادات سوف َيعتدوا على ِعْرضه بعد وفاته، أو أثناء 

  َسجنه لفترات طويلة عن طريق ابتزاز أهله بالمعاش الشهري] . 
  
   - التشكيك بالدين والقيم وبعدالة القضية التي جاهد من أجلها: -٤
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وذلك عن طريق مناقشة المأسور باألفكار التي َيطرحها أعداء اإلسالم والشيوعيون بالذات... 
ويركزون على المأسورين غير المثقفين، والذين ليس لديهم الُحجة أو المقدرة على النقاش؛ 

  وذلك لزرع بذور الشك في عقيدتهم. 
حق في فلسطين؟ ليشككوا المأسور وٕان كان األمر متعلقًا بفلسطين فيثيرون قضية: ِلمن ال -

بعدم عدالة قضيته، ويحاولون أن ُيْقِنعوا المأسور أنه ال جدوى من المقاومة، فالجيوش 
  العربية الجرارة، والمدافع والصواريخ لم تؤثر على اليهود فكيف بالمسدس والحجارة؟!!

  
تشكيك الصغار بأبيهم،  * وٕاذا كان المأسور امرأًة فتلجأ المخابرات إلى تشكيكها بزوجها، أو

وأنه تركهم ولم يباِل بها، وأن المفترض أن ُيسلم نفسه ليطلق َسراح زوجته وصغاره، وأن 
  تصرفه ليس من المروءة، وال من الرجولة.

  
  
  
  
  

   -: أساليب اإلخضاع واإلذالل وفرض السيطرة والتحكمرابعًا : 
الدماغ؛ بمعنى نقل الشخصية يمكن تسمية هذه األساليب بمجملها حرب الدماغ أو غسيل 

المتكاملة إلى حد التمزق العنيف، بحيث يصير من الممكن التالعب بتلك الشخصية 
للوصول بها إلى أن تصبح أداة طيعة في أيدي المحقق، حيث يتحول اإليمان بمبدأ ما إلى 

  الكفر به واإليمان بنقيضه.
  

  -ة:وتهدف هذه العملية للوصول بالشخص إلى النتائج التالي
أوًال: إخضاع المأسور إلرادة المحقق بعد إقناعه أن المحقق شخص قوي وقادر على التعذيب 

  واإلذالل، وأنه يملك معلومات، وعنده أساليب نفسية، وأنه ذو ثقافة عالية.
ثانيًا: إرغام الشخص أن يعترف بكل إخالص ذاتي أنه قد ارتكب جرائم خطيرة ضد الشعب 

  وأن َيندم على هذا الفعل وَيستنكره. والدولة حتى ضد العدو، 
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ثالثًا: إعادة تشكيل معتقدات الشخص السياسية حتى َيتخلى عن معتقداته وأفكاره السابقة، 
  ويصبح داعية لمعتقدات ُتملى عليه من قبل المحققين.

  
  ومن األساليب لفرض السيطرة:  
 عزل الشخص اجتماعيًا. -١

 استعراض اإلمكانيات -٢

 ريق البصاق وتوجيه الشتائمإذالل المأسور عن ط -٣

 إعادة إحياء اإلحساس لدى المأسور ثم تحطيمه -٤

 االبتزاز واإلحراج بالِعْرض (وأسلوب غرف العار) -٥

 التحكم بالمأسور.  -٦

 تكرار التهم. -٧

  
  -عزل الشخص اجتماعيًا: -١
  قطعه عن الحياة العامة وٕابعاده عن كل معارفه، مما يؤدي إلى إضعافه. 
  
  -يات: استعراض اإلمكان -٢
حيث يبدأ بالحديث عن اإلنجازات الكبيرة للعدو، ومقارنتها بإمكانيات الجهة التي ينتمي إليها  

  المأسور.
  
  -إذالل المأسور عن طريق البصاق وتوجيه الشتائم:  -٣
  فالشتائم والبصاق أمر مذل، وتكرار هذا األمر ُيشعر الشخص بالهوان والتحقير والذل.  -
بأسماء حيوانات [حمار، دب، خنزير، كلب..إلخ]، أو أسماء شواذ كما يخاطبون المأسور  -

 لإلمعان في إذالله.

 ويمكن أن ُيْلِبسوه لباسًا مذًال وَقِذرًا. -

 وقد يكون بإحضار عدة محققين من بينهم نساء لَيضحكوا ويتسلوا به.  -

  أو الطلب منه أن يشتم نفسه وأقاربه أو معتقداته ورموزه .  -
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  -اإلحساس لدى المأسور ثم تحطيمه:إعادة إحياء  -٤
كاالعتذار واإلكرام بعد اإلذالل، واللين والهوادة بعد الشدة، ثم اإلذالل بعد اإلكرام كأن يجلس  

المحقق وكأنه صديق للمأسور ويتحدثون، ثم فجأة َيبصق المحقق في وجه المأسور أو 
   يصفعه على وجهه ويناديه بأبذأ األلقاب؛ وذلك لتحطيم نفسيته.

  
  -االبتزاز واإلحراج بالِعْرض خاصة (وأسلوب غرف العار):  -٥
كالتهديد باللواط أو الحرق السياسي والتشهير أو بإحضار الزوجة أو األخت للفاحشة، أو  -

  وارتكاب الفاحشة به، أو بأحد أفراد عائلته حقيقة..
هل أختك أو توجيه أسئلة حساسة تخص ِعْرض المأسور وشرفه وتوجيها مباشرة إليه ( -

،وأسئلة عن سلوكات شاذة .. يسأله المحقق إذا كان …) جميلة؟ وهل تسمح لنا أن 
 …).يمارسها أم ال؟ (هل تفعل كذا؟ وهل ُفعل بك كذا؟ 

وقد يتطور األمر من االبتزاز واإلحراج إلى أشياء عملية مع إحدى قريباته أو معه فيما  -
، بل هو من أهم وسائل الحرب يسمى بـ"غرف العار"، وهو أسلوب جسدي نفسي عصبي

النفسية يستخدمه العمالء في نزع االعتراف من المأسور، وُيْقَصد بها محاولة السيطرة على 
 العقل البشري وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن ُيَجرد من ذخيرته، ومعلوماته ومبادئه.

بث باألماكن الحساسة فالتحقيق معه وهو بثيابه الداخلية فحسب، أو التجريد من الثياب والعَ  -
حتى يعترف، أو العبث بها من الخارج، أو وصل األعضاء التناسلية بالكهرباء، أو وضعها 

 بين كماشتين لإليالم، كل هذا تأثيره كبير جدًا إال ما رحم ربي.

وقد يقتصر األمر على مجرد التأثير العاطفي أو االجتماعي، وأن زوجته ستبقى لوحدها،  -
 ية، ..إلخوأطفاله بال ترب

  
  -التحكم بالمأسور: -٦
  ( متى يشرب، متى يأكل، متى يتكلم، متى ينام، متى يرفع رأسه، متى يقضي حاجته). 
  
  -تكرار التهم: -٧
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ر على األسير مرة بعد مرة بأنه مذنب، باإلضافة إلى إشعاره أن العمل الذي يقوم به هو   يكر
سليم، وأنه مجرد قاتل لألبرياء بدون عمل إجرامي، وال يقبله أي دين أو شرع أو عقل 

  هدف، باإلضافة إلى تكرار الشعارات المناقضة ألفكار المأسور.
   
" في التعذيب لإلهانة والتحكم واإلخضاع األسلوب الجسدي" و"األسلوب العصبيوهناك " •

  ًة.سنأتي إلى ذكرها مفصل
  

   -:تشتيت األفكارخامسًا: 
  إشغال فكره بأكثر من قضية: -١
وذلك بتوجيه تهم عديدة للمأسور، وجعله يفكر كيف سينفي ويبرر هذه التهم؟ كما ُيَخير  -

  بعدة حلول، وجعله يفكر في الحل األنسب وفي الحل الممكن.
لتركيز عليه؛ وذلك وأيضًا َيلجأ المحقق إلى استغالل الجانب العاطفي لدى المعتقل وا -

لتشتيت أفكار المعتقل حيث َيفقد جزءًا كبيرًا من تركيزه عندما يبدأ يفكر في الزوجة واألم 
  واألوالد وقضايا جانبية. 

  
  جعل المأسور يعيش في الضياع والشك: -٢
ه له أي تهمة؛ وذلك الستنزاف طاقته في البحث عن سبب   فقد ُيْتَرك فتره طويلة دون أن ُتَوج

ه إليه. ا عتقاله وعن التهم التي قد ُتَوج  
  
  توجيه أكثر من سؤال في آن واحد، ومن ِقَبل أكثر من محقق: -٣
وهذا األسلوب َيْعَمل على تشتيت أفكار المأسور، وُيْضِعف تركيزه، وهذا األسلوب ُيكثر منه  

ن األخ المجاهد أولئك الظلمة وال يفسحون مجاًال للجواب فضًال عن التفكير؛ فال بد أن يكو 
  على ُأهبة االستعداد.

  
  :أسلوب المباغتة [عنصر المفاجأة]سادسًا: 

  ويتبعونه كثيرًا، واألمثلة اآلتية للتوضيح:
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َعلَمت المخابرات أن فالنًا كان يأخذ دورة متفجرات في أفغانستان فلما وصل لعندهم مرة  -
 واجهوه بهذا فانهار األخ وظن أنهم يعرفون كل شيء.

 رحوا الفكرة فجأة دون مقدمات ليروا تعاليم وجهك.وربما ط -

وقد ُيُرون المأسور صورًا كثيرة ويراقبون تعاليم الوجه؛ ألن اإلنسان العادي غير الُمدرب  -
 غالبًا ستتغير تعاليم وجهه إذا رأى صورة يعرفها.

  وربما سجلوا له مكالمة هاتفية وواجهوه بها. -
  
  

  -:آلة كشف الكذبسابعًا: 
رة عن جهاز لقياس دقات القلب والحرارة وضغط الدم، حيث يقيس حركات الجسم وهي عبا

الالإرادية وردود أفعاله وعواطفه، وُيسَتخدم من باب التهويل، وتضخيم قضية المتهم، 
  وكحرب نفسية ضد المأسور. 

وأجهزة كشف الكذب متعددة يقال بأنها حساسة تجس نبض المأسور، ولكنها ليست دقيقة، 
التغلب عليها عن طريق المحافظة على رباطة الجأش وعدم االنفعال الحقيقي، ويمكن 

والتيقن من أن هذا الجهاز ال يمكنه كشف حقيقة ما ُأدلي به من معلومات إال إذا ضعفت 
إرادتي. [المحقق يحاول أن يقنع المعتقل بأن الجهاز يستطيع أن يعرف الكاذب من 

  الصادق].
لكذب ليست أكثر من وهم يستعمله المحقق كخدعة للمأسور، باختصار: إن أجهزة كشف ا 

  وبقدر ما يعتقد المتهم بعدم تأثيرها ينعدم تأثيرها تمامًا.
ويمكن إفشالها عن طريق االنفعال المصطنع عند األسئلة العادية، والهدوء الشديد عند األسئلة 

وذلك عند التكلم  الحرجة، وشد عضالت البطن أو األرجل من أجل زيادة توتر األعصاب؛
عن المواضيع العادية؛ من أجل إثبات أن الجهاز غير دقيق، وليس كما يحاولون أن 

  يصوروه ..
  " ملفًا يتحدث عن هذه اآللة. نماذج لكيد وطاقات أعداء اهللا* راجع في "
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   -: األساليب العصبيةب. 
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صاب إلفقاد المأسور توازنه وسيطرته على أعصابه، وتعتمد هذه األساليب على إرهاق األع
  وذلك باستغالل كل ما يمكن أن يعمل على اإلرهاق. 

والهدف هو الوصول بالفرد إلى درجة من اإلعياء واالنهيار بحيث يكون عقله قابًال لَتَقبل أي 
  توجيه من المحقق. 

  
  -ومن األمثلة التي ُتستخدم للضغط على األعصاب:

فهذا  ،ينموربما مع المهربين والمجر ، ساعات ٦أو  ٥في غرفة قبل التحقيق  يتركونهقد  -١
دورية ألحد أئمة مراجعة أو روتينيًا ك عندما يكون األمر عادياً بل هذا أسلوبهم  ،عادي جداً 

 المساجد مثًال، أو مأسور قديم تم اإلفراج عنه أو ما شابه.

أثناء التحقيق وهو يتكلم، أو  وقد يقومون بتصرفات مخيفة كان يقوم المحقق فجأة -٢
 يتصل ويتكلم ويشتم مع أحد العناصر، وكأنه ال يبالي بك.

حرمان النوم لفترة طويل، وكلما َغَفْوَت من اإلرهاق ضربك واحد حتى "تهلوس" فتريد أن  -٣
 تتكلم حتى ترتاح.

 اإلزعاج باألصوات العالية المستمرة حتى ال يستطيع التركيز. -٤

 ب [تجويع] حتى يصير "جلدة على عظمة" كما يقولون.حرمان الطعام والشرا -٥

 وضع المأسور في ظروف قاسية (برد شديد، حرارة عالية). -٦

 التقييد لمدة طويلة وبوضعية سيئة.  -٧

 إجباره على تنفيذ تمارين رياضية قاسية ومتِعبة.  -٨

ساعة فما فوق)،  ٣٦الوقوف لمدة طويلة أو االستجواب الطويل المتواصل، مثًال: ( -٩
به في حال تراخيه أو استخدام كالب ُتهاجم المقصر في الوقوف. [عدد ال بأس به وضر 

/ ساعة، ثم ١٢من اإلخوة ُحقق معه وهو باللباس الداخلي واقفًا والمحققون جلوس لمدة /
 فرج اهللا عنه، نسأل اهللا أن يتقبل منهم].

 تكرار األسئلة عليه بشكل ممل ومثير لألعصاب. -١٠

 ن ثم البارد عليه.صب الماء الساخ -١١

 ربما يكون مكان األسر هادئًا وفيه صوت ماء نقطة وراء نقطة إلرهاق األعصاب. -١٢

 التعذيب بقطرات الماء على الرأس. -١٣
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 غمر الرأس في الماء لمدة من الوقت ثم إخراجه وتكرار ذلك.  -١٤

/ ازدواجيات فقط. [االزدواجية ُمَعدة ٣/ رجًال في /٢٤وضعه في مكان ضيق، مثًال / -١٥
  الثنين].

 وضعه في مكان منتن وقذر وذو روائح كريهة. -١٦

 تعصيب العينين أو إلباسه كيسًا مزعجًا.  -١٧

 الصدمة بأن ُيفاَجأ المعتقل بوجود أحد أفراد مجموعته أو أقاربه معه في السجن. -١٨

 االستجواب تحت الضوء الشديد، دون مشاهدة المستجِوب. -١٩

 ولن تضرك، وابتعد عن المعلومات التي ال استعمال العقاقير للهذيان مثًال. [استعن باهللا -٢٠
 تهمك].

 تعذيب أحد المعتقلين أمامه، وٕاعالمه بأنه هو السبب في تعذيبه. -٢١

 أصوات أناس يعذبون في غرف مجاورة وصراخهم واستجارتهم. -لمدة طويلة–إسماعه  -٢٢

 يحلقون اللحى ويتركون الشوارب كذا شهرًا إمعانًا في اإلذالل. -٢٣

قات محددة ولمدة قصيرة جدًا ال يتمكن فيها المرء من قضاء نصف قضاء الحاجة في أو  -٢٤
حاجته على وجه السرعة، وهذا مع ضرب طوال فترة المسير من الزنزانة إلى الخالء، 

 فضًال عن طابور طويل يقف وراء بعضه ينتظر دوره لقضاء الحاجة.

 –أنت يا أمي؟  وقد يجد المرء كتابات من مأسورين سبقوه في االنفراديات؛ مثل: [أين -٢٥
 أين العدل؟..).  -! يا ظالم السجن َخيم سنة ١٦بقي لي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٢٠

  
   -. [التعذيب الجسدي]:األساليب الجسديةج. 

المخابرات تتفنن في هذا من حين آلَخر، ولكن جملة اساليب تكررها وصارت مكشوفة، نذكر 
  منها:

البطن بال رحمة [بالحذاء  الضرب في األماكن الحساسة، وعلى الحنجرة والرأس وعلى -١
 ضرب على الفم حتى يسيل الدم، وتتكسر األسنان]. 

 الضغط على الحنجرة وحبس النفس. -٢

الضرب بالسوط أو العصا أو "الكرباج" على أسفل القدمين وعلى الدبر. [ما يسمى   -٣
 بالدوالب].

 الضغط على الُخصيتين لإليالم. -٤

.إلخ، أو حرقها مع الجلد بالسجائر نتف شعر الرأس واللحية وشعر الصدر والعانة. -٥
 ونحوها.

الضغط على المفاصل [الركب أو األكواع أو العمود الفقري]، واستخدام ما يسمى  -٦
في السعودية نفسها يضعونه على كرسي خاص بالكرسي األلماني، وهو مؤلم جدًا للظهر. [

 متقوس الظهر وبشكل يؤلم كثيرًا، ويسبون أمامه رب العزة].

 حيان استخدام التيار الكهربائي.في بعض األ -٧

إطعامه البطيخ، وتقديم المشروبات له ثم ربط العضو التناسلي ليمنعوه من التبول.  -٨
 [مستعمل في السعودية، وألمه شديد]. 

 رميه بالماء الساخن ثم البارد. -٩

وهكذا أقامت هذه األجهزة السجون حتى أصبحت صروحًا للقهر تتميز بها البالد  -١٠
ة، ونصبت مسالخ لجلود البشر، وعرف الناس الكهرباء تكوي جلودهم قبل اإلسالمية خاص

أن تدخل بيوتهم، وحرقت الجلود بالنار واقتلعت األظافر، وأجلست الناس على زجاجات 
ُكسرت فوهاته، واقتيدوا يعذبون عراة في البرد القارس بواسطة السالسل والجنازير واألسالك 

والدوران وكسر األطراف واألنوف والرؤوس وقلع األظافر، الشائكة، واستعملت أدوات الشبح 
وحرق بالسجائر، وتشويه بالسكين، وبتر األعضاء، واستعمال مادة اَألِسيد...إلخ، قائمة 
طويلة من وسائل اإلجرام والتنكيل سيسجلها التاريخ في مجلدات شاهدًا من ناحية على 
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على حجم اإلذالل الذي َقِبَل أن يبتلعه حجم الظلم الذي يمارسه الحاكم، ومن ناحية أخرى 
 المرء َقْبل أن يثور.

/ سنة، ٦٠ال َيْرُقبون في مؤمن إًال وال ِذّمة حتى كبار السن، وقد زاد عمر أحدهم عن الـ / -
ومع ذلك عذبوه وضربوه ضربًا مبرحًا، وبقي أشهرًا في االنفرادية، ولم يسمحوا له أن يغتسل 

الدوالرات ليخرجوه، وكل هذا والرجل ال عالقة له بالجهاد،  طول الفترة، ودفع أهله آالف
  وٕانما أحد أقربائه!!

تبولوا فى فم زوجته أمام  -أعزكم اهللا-قصص كثيرة تقطع القلوب حتى أن ِمن إخواننا َمن  -
عينه، ومنهم من أجبروه على السجود وقالوا له: لقد أنزلنا لك ربك من السماء فاسجد 

 له!!!!

  
  (نفسي عصبي جسدي)، وقد مر الكالم عنه.  العار أسلوب غرفد. 
  

وقال مسؤولون أمريكيون كبار بأنه لن يتم اللجوء إلى * ومما ُنشر على صفحات "اإلنترنت": "
استخدام التعذيب البدني ضد "خالد شيخ" الذي يعتبر كبير المشرفين على عمليات القاعدة 

  اإلرهابية. والعقل المدبر العتداءات الحادي عشر من سبتمبر
وأوضح هؤالء المسؤولون بأن التحقيق معه سيعتمد على ما يرونه مقبوًال من وسائل وأساليب 
تحقيق مثل الحرمان من النوم والضوء، وكذلك الحرمان المؤقت من الطعام والشراب ومن 

  ضوء الشمس والرعاية الطبية.
ًا ضمن التحقيق مع أبو زبيدة وأقر مسؤولون أمريكيون بأن مثل هذه األساليب اسُتعملت مؤخر 

الذي يعتبر أكبر مسؤول في القاعدة يقبع رهن االعتقال اآلن، ... وأوضحوا بأنه تم حرمان 
أبو زبيدة من مهدئات األلم الناجمة من إصابته مرارًا بالرصاص خالل عملية إلقاء القبض 

  عليه في باكستان...
تغطية رؤوس المشتبه فيهم بأغطية سوداء وتشمل وسائل التحقيق المنتظمة والروتينية على 

لساعات طويلة في أوقات مختلفة، وٕاجبارهم على الوقوف أو الركوع في أوضاع غير 
مريحة من برد أو حر شديد، وأوضح بعض المسؤولين األمريكيين أنه يتم في بعض 

بعض الحاالت استخدام العنصر النسائي كمحققات بغرض إثارة الحفيظة، وٕالحاق اإلهانة ب
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المشَتَبه فيهم من الرجال غير المعتادين على التعامل مع نساء في مناصب مسؤولية". 
انتهى النقل، وال يخفى أن هذه القوبات هي المكشوفة فكيف بالمخفية مع العلم أنه 
األمريكيين سلموا "أبو زبيدة" إلى دولة عاتية في التحقيق، وتتفنن في اإلجرام النتزاع 

  المعلومات منه.
  
في تلك اللحظة من العذاب النفسي والعصبي والجسدي سيتخلى كثيرون، خاصة إن وصل  •

األمر إلى أن ُتْغَتَصب أمك أمامك أو اختك وُيذل أبوك عندها سيغلقون الباب في وجهك، 
وكثير من األهالي يقولون: "واحد يحصل به كل هذا أفضل من أن تتضرر العائلة 

  جر كبير.جميعها"، فالطريق صعبة...لكن األ
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  : ومن النتائج السلبية لهذه األساليب الوحشية جميعها على بعض المأسورين* 
 التقمص: حيث يتقمص السجين عادًة شخصية أبرز المحققين الذين يقومون باستجوابه. -١

 هبوط المقدرة الفكرية نتيجة اإلجهاد الجسمي والنفسي والعصبي.  -٢

الؤم مع الظروف كنتيجة للعزل الطويل. [قليلِ من الناس َمن يستطيعون عدم إمكانية الت -٣
تحمل العزل الطويل دون المعاناة من نتائج فكرية وعاطفية خطيرة وسيئة، كما يسهم 

 االرتباك الالحق للعزل الطويل في عملية تليين األسير وتطويعه]. 

وحيت إليه: حيث يلعب اإليحاء عدم القدرة على التمييز بين أفعاله هو واألفعال التي أُ  -٤
دورًا أساسيًا في تكوين اعترافات المأسور نتيجة قيام المستجِوبين بتوجيهه لالعتراف عن 
طريق اإليحاء، وخصوصًا أنه لم يعد قادرًا على التمييز بين أفعاله هو واألفعال التي 

 أوحيت إليه عن طريق مستجِوبيه. 

مذنب؛ فإن األسير يميل إلى درجة كبيرة من  الشعور بالذنب: نتيجة التكرار لكلمة -٥
 التقبل.

تدمير الذات:  إن عملية اإلذالل والتحقير التي يخضع لها األسير تؤدي إلى التقليل  -٦
من شأنه، وتبدو هذه العملية أكثر تحطيمًا للنفس كلما كان الشخص ذا أهمية أو جاه أو 

سجانيه ومستجوبيه، إن تحطيم سلطة، وهو يقارن بين ضعفه وعجزه، وبين سطوة وجبروت 
 الذات الذي ينتج عن ذلك يؤثر بشكل خطير على درجة مقاومته لعملية غسيل الدماغ.

  اإلذعان والسلوك غير العقالني: -٧
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نتيجَة تناوب الخوف واألمل؛ حيث ُيْبُقون األسير على أمل أن يكون هناك حياة أفضل،  -
 سجان. وأن هذه الحياة ال تأتي إال إذا َأْذَعن إلى ال

إن إيجاد عالقة مقصودة بين الثواب والعقاب وبين تقدم السجين وعدم تقدمه هي إحدى  -
  الطرق التي يخضع فيها األسير لشرط القيام باالستجابة المرغوبة. [سلوك مشروط]

في ردات األفعال على المفاَجآت كأن يهان الشخص وُيَحقر بدون سبب وبدون تمهيد، أو  -
  فينتج عنده ردة فعل عاطفية قد تجعله سهل االنقياد ولو لفترة بسيطة. تجويعه لفترة طويلة

   كيف تواجه محققًا؟ [مقاومة التحقيق]* 
وهي عملية بذل الجهد األقصى باستعمال كافة الوسائل واألساليب الممكنة لمنع العدو من 

  سحب االعتراف أو المعلومات صغيرها و كبيرها أثناء فترة األسر.
  

  أن نصمد؟ لماذا يجب 
  واجب شرعي (اصبروا وصابروا ورابطوا).  -١
  لحجب المعلومات عن العدو. -٢
  تحطيم معنويات العدو مما يجعل العدو ييئس من أساليب التعذيب. -٣
 التخلص من عذاب الضمير بعد االعتراف.  -٤

 تعزيز الثقة بالنفس لدى المأسور الصامد.  -٥

 تعزيز ثقة األمة المسلمة بالحركة وبالمأسورين.  -٦

رفع معنويات الشعب ونيل احترام الرأي العام، ثم تحويل الصمود والثبات إلى سلوك  -٧
  شائع بين أفراد األمة. 

  
  : من أسباب ودواعي االعتراف

ضعف اإليمان [قد َيدعي أنه َخشي أن ُيفتن في دينه أو أنه خاف على ِعرضه  -١
 ومكانته].

 األنانية. -٥ف النفسية. ضع -٤السذاجة والبساطة أو قلة الخبرة.  -٣الجبن.  -٢

 ظروف األسر (متلبسًا، وجود شهود، وجود اعتراف من آخرين ...). -٦

 توهم أن المحقق لديه كل شيء نتيجة اختراق أو ضبط مستندات. -٧
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 التعذيب الذي ال يطاق.  -٨

  وقد يتعلل المعترف بهذه األسباب وغيرها من التعلالت مثل:
  إال فالنًا وفالنًا [اجتزاء االعتراف]!لم أعترف إال بكذا وكذا، ولم أذكر  -١
  المعلومات موجودة بالتفصيل ولم يكن دوري إال التوقيع ولم أعطهم أية معلومة إضافية! -٢
  

ل الشيطان تذكير:  بعد خروج األخ من األسر قد يخجل من ذكر أشياء مما اعترف بها، وُيَسو
ه عن أميره أو مسؤوله، فعلى له أنها لن تضر، وهذا في غاية الخطورة؛ خاصة إن أخفا

   األقل تبرئة لذمتك أمام اهللا.
  
، وقد تحدثنا عن وٕاجراءات قبله ،إجراءات للمقاومة أثناء التحقيقهناك  ولمقاومة التحقيق*

   ."االعتقال"" عند الكالم عن إجراءات احترازية لمنع األسر أو التخفيف من أضراره"
  

  اءات قبل التحقيق لمقاومة أساليبه* إجر 
اإلجراءات الوقائية من هناك بعض تداخل بين إجراءات ما قبل التحقيق لمقاومته وبين ": تنبيه

  "، فراجعها لتكمل الفائدة.اَألْسر للتنصل منه أو لتخفيف الضرر
تابعة كل جديد، ونقل الخبرات ، وم-مرت قريباً -االطالع على أساليب التحقيق خاصة -١

 إلى األفراد.

من اإلجراءات العملية لمقاومة التحقيق أن يتم تدريب األفراد على جو التحقيق بأن يتم  -٢
عصب أعينهم، ثم يوضعون في ما يشبه االنفرادية لساعات، ثم تحقيق تجريبي مع ضرب 

إن حصل –ألسر الحقيقي قاٍس، وكالٍم فّظ، فهذا يفيد كثيرًا جدًا، ويكسر الحاجز عند ا
[تم تجريب هذا على عدد من اإلخوة، وأسفرت عن نتائج متباينة بين االفراد  -بتقدير اهللا

  وعرف كل فرد نقاط ضعفه، فتعلم السباحة نظريًا يختلف عن التطبيق العملي بال ريب].
ْرِهقًا أهم شيء الحالة النفسية للمأسور؛ فَتعصيب العيون والعزلة طويلة األمد سيكون مُ  -٣

ومزعجًا لمن لم يتعود، ولكن بعد فترة من األسر يصير األمر مألوفًا، مثل من تُْبَتر رجله 
 َيحزن أول األمر ثم يتأقَلم ويعود إلى التبسم أو الضحكأو يموت أبوه وهو صغير، تراه 
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بل كان من اإلخوة بعد أن ُبِتَرت ، وتصير من الروتين الطبيعيوسرعان ما يألف الحالة، 
جله ربما َخَلع الرجل االصطناعية وصار يمازح بها إخوانه من حوله، ومن المأسورين من ر 

صار َيْعقد صفقات مع السجانين!! بأن يشتري "سجائر"، ويرشيهم بها فيخف التعذيب 
منهم، وُيْكثرون له الطعام، ويتركون السباب، وسنأتي في "محذورات األمنيات" إلى الحديث 

لمثل هذا الغرض. [ومن واقع التجربة يظهر أن الذي ُيسَجن لمدة  عن استخدام السجائر
طويلة يتعود أو بتعبير عامي "يتبلد إحساسه"، أما الذي ال تطول مدة أسره فتراه يتوجس 

؛ فِمن أجل هذا وذاك ال بد من أن ُيدرب األخ المجاهد على خيفة من أن يؤَسر من جديد]
 م وما شابه، بل هذا في غاية األهمية. جو التحقيق وكالمهم وأسئلتهم وضربه

على اإلخوة أن ال يتوهموا أنهم سُيْرَغمون على الكالم بكل شيء، فبوسع من ُيْحِكم  -٤
 الخطة أن يخفي كثيرًا، ويشكك المخابرات بكثير.

المعنويات العالية للعنصر ونوعية المأسور وصالبته وعناده وجرأته وقوة وعمومًا فإن  -٥
 -مدارسة سير الثابتين -تحصيل مثل هذا بـ: [مجالسة الربانيين الثابتين إرادته مهمة، ويتم

 قراءة كتب مبدعة في الصبر والمصابرة].

عدم ترك أدلة أو مستمسكات على المأسور [فالزم األمنيات ما استطعت إلى ذلك  -٦
 سبيًال].

وقلنا االبتعاد عن حفظ المعلومات التي ال تهم األخ ُيسهل األمر عليه، فمهما قيل  - ٧
ال يستويان أبدًا: من ال يعرف الشيء أصًال مع من يعرفه  -عملياً -وخططنا واتفقنا فإنه

 ويكتمه، مهما بلغ الكاتم من البراعة واإلتقان. [مبدأ تقليل المعلومات] 

وٕان اكتشَفت المخابرات وجود اتصال هاتفي أو مراسلة إلكترونية بين المأسور وٕاخوانه  - ٨
متفٍق عليها من َقبل؛ ليعرف الطرف اآلخر أن األخ مريض أمنيًا، فال بد من وجود شفرات 

 ".أمن االتصاالتوقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في "

نشر المعلومات المضللة التي تشتت جهد المخابرات، وتكثر من االحتماالت عندهم إلى  - ٩
أهمية المعلومة عند المخابرات رة "درجة اإلعياء أو اليأس. [ضربنا أمثلة وافية في فق

 "].وخطورة كشفها

 واستعدادهم للتضحية واإليثار. -إن ُوجد–الثقة واالنسجام بين أفراد التنظيم  -١٠

 اللياقة البدنية قد تلزم كثيرًا أثناء التحقيق لزيادة التحمل، وأكثر ما يلزم المرونة. -١١
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ية من ِقَبل األمير أو المسؤول إعداد خطة مدروسة ومحكمة ومن أحسن اإلجراءات األمن -١٢
لألخ المجاهد للتعامل مع المحققين بحيث َيظهر أمام المحققين أنه يتكلم وال ُيخفي عنهم، 

والغاية منها إخفاء المعلومات المهمة عن العدو، وتقطيع ال يضر أحدًا، وفي الواقع أنه 
، ويزداد األمر تأكيدًا على إحكام الخطة إذا الخيوط ما أمكن بأن َتضيق دائرة الضرر

  تذكرنا أمرين:
أن المخابرات كثيرًا ما َتعتقل المجموعة المشَتبه بها معًا وتحقق معهم بنفس الوقت  -

  الكتشاف الخلل؛ فال بد من االتفاق المحبوك مسبقًا.
حتى ال أن األسئلة يعيدونها كل مدة عليك ليَروا صدقك؛ فال بد من حفط الخطة جيدًا  -

[الكالم في التحقيق  تتناقض، وال بد من االتفاق على أشياء ثابتة بين أفراد المجموعة...
ل كتابيًا أو بالمسجل]. ُمسج 

  وتوضع هذه الخطة بحسب نوع االعتقال متناسبًة مع األمور التالية:
  أ. وضع الشخص هل هو: (محروق ، وسط ، غير محروق).  
ق أو وسط" فما هي أدلة اإلدانة؟ وما مدى صحة األدلة؟ وكيف ب. إذا كانت الحالة: "محرو  

  يمكن نفيها أو تبريرها؟ 
ج. في حال ثبات التهمة كاألْسر متلبسًا؛ سواء كان الضبط متلبسًا لفرد أو أكثر بنفس  

الوقت، ما هي المعلومات التي يجب أن ُيْخفَيها؟ وكيف يخفيها؟ وما هي المعلومات المهمة 
  عدو للحصول عليها:التي يحرص ال

 : يمكن معالجة هذا بعدة صور:االنتماء -١

  إما أن ننفي االنتماء فننفي وجود تنظيم وندعي أن هذا العمل ارتجالي.  -١َ      
  أو نحول االنتماء وندعي انتماءنا إلى تنظيم آخر غير التنظيم األساسي. -٢َ      
التنظيمية، وهذا يتطلب منا قصة محبوكة أو نعترف باالنتماء مع إخفاء المعلومات  -٣َ      

تفسر بشكل منطقي كيف تم تنظيمنا، وكيف تم اتصال التنظيم بنا، وما سبب اجتماعهم؟ 
وماذا قالوا في ذاك االجتماع؟ ومن الذي التقى به؟...إلخ دون أن نعطي أي شيء حقيقي؛ 

وفى أو شخص خارج وذلك كاالدعاء أن الذي قام بتنظيمنا شخص مطارد أو قد ُقِتل أو مت
الدولة وال يريد العودة، وندعي أن طريقة استالم المواد واألسلحة واالتصال مع التنظيم 
كانت عبر النقاط الميتة [تم الحديث عنها]، وهذا يتطلب حفظ بعض النقاط الوهمية، وحفظ 
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ن بعض القصص التي ُتَؤكد هذا فعًال. [وفي كل هذا مغامرة ُيخشى أن تنكشف ما لم تك
  محبوكة جيدًا].

: ينبغي إخفاءهما؛ وذلك باالدعاء أنك ال تعرف هويتهم ولكن المشاركون والمسؤولون -٢
تعرف أوصافهم وأسماءهم الحركية، وأنك َتعّرفت عليهم عن طريق الشيفرة، وأن الذي 
أعطاك الشيفرة أو عرفك عليهم شخص قد ُقِتل أو مطارد .. وتقوم بإعطاء أوصاف 

ة للحقيقة كأن تتخيل أحد هؤالء على أنه ممثل مشهور وتبدأ تصف فيه أو للمشاركين مغاير 
رئيس دولة .. وذلك حتى ال تنسى أوصافه، وٕاذا اعتُِقْلَت في مكان مشبوه [أفغانستان أو 
حدودها مثًال] فال بد أن تكون هناك خطة محكمة ال تضر فيها أحدًا كأن تدعي أنك 

وأخذت بريده ودلك على الطريق، ويجب أن يكون تعرفت على واحد في العمرة أو الحج 
هناك رسائل ظاهرها أن الشخص حقيقي، فإذا ما َفَتحت المخابرات البريد وجدت رسائل 

 "؛ لتتجنب الثغرات]. أمن االتصاالت[وانتبه إلى التوجيهات التي سلفت في "

أو الجماعة أو المجموعة (مراكز،  -إن ُوجد– جميع المعلومات التي تخص التنظيم  -٣
  إمكانيات، عناصر، تحالفات، خطط، أساليب..). 

وكلما راعت الخطة تضييق دائرة الضرر، وسد المنافذ، وتقطيع الخيوط التي قد توصل  •
المخابرات إلى صيد ثمين إن أمسكت بها المخابرات كلما روعي هذا تكون الخطة أحكم 

  وأضمن. 
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  ج لقطع الخيوط، وسد المنافذ إلحكام الخطة وتضييق دائرة الضرر* نماذ
ربما تكون كثير من النقاط المذكورة تحت هذا العنوان قد ُذِكَرت في مكانها المناسب من هذه 
  الموسوعة، لكن َجْمعها مع بعضها تحت هذا العنوان أدعى لترسيخ الفكرة عند األخ القارئ.

ال تَُقدر بثمن عند المخابرات، وبرأس الخيط هذا تكون بداية  رأس الخيط هو المعلومة التي -
النهاية لكثير من البذار الطيبة التي يبدؤها إخوة مجاهدون نحسبهم من المخلصين، ولكن 

 تنقصهم أمثال هذه اإلجراءات األمنية التي أْطَنْبنا فيها في هذه الموسوعة األمنية.

 -نظرياً –منافذ عليه بقدر ما يطول عمر عمله وبقدر ما يقطع األخ الخيوط، ويغلق ال -
 ألخذه بحبل األسباب.

في االتصاالت الحديثة ربما بقيت المخابرات تجمع المعلومات على مدار سنة، فال تنخدع  -
بالظاهر الساكن؛ فالسكون قبل العاصفة، واعمل على أن تضلل العدو، وتقطع الخيوط 

وكذا الهواتف، وتغيير شكلك وما شابه من نبرة  بتبديل البريدات للمجموعة كلها بآن واحد،
 الصوت أو الكلمات المتكررة كما مر معنا.

 ومن األخطاء القاتلة عمومًا أن تربط األشياء الممنوعة باماكن ثابتة كبيت أو مسجد. -

واالمثلة التي سنسردها هنا من باب التمثيل ال الحصر كما ال يخفى، ونحن على ثقة أن  -
بوسعه اإلتيان بأمثلة كثيرة لتبيين  -ولو كان ذا خبرة بسيطة-موسوعة أي قارئ لهذه ال

أهمية المعلومة عند خطورة رأس الخيط أو لتوضيح فكرة لقطعه، وقد ذكرنا أمثلة وافية عن "
 " فراجعها.المخابرات وخطورة كشفها مهما صغرت

o  فهذا قال: ٥َبت في دولة أن اْعتُقل أكثر من /أشرطة "كاسيت" تحوي أناشيد إسالمية سب ،/
أحضرته من فالن، وذاك من فالن، وهكذا، فارتابت المخابرات من األمر ثم اعتقلتهم 
جميعًا خشية أن يكون في األمر عمل تنظيمي، مع أنها أشرطة أناشيد، وحتى لو كانت 
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يقة؛ ألنهم يخافون من األشرطة أشرطة قرآن فال تستبعد أن تتصرف المخابرات بنفس الطر 
طريقة التوزيع أكثر من نوعية الشيء الموزع، فال بد في مثل هذه الحالة من اإلعارات أن 
يتم قطع الخيط مثًال: إن ُسئل عن مصدر الشريط فيمكن أن يقول: من "اإلنترنت" تم 

ن األمر تنزيله، ولكن ال بد أن يكون القائل يعرف التنزيل من "اإلنترنت"، وال بد أن يكو 
منطقيًا؛ فمثًال: إذا كان غالف الشريط واضحًا أنه ملون ومن مركز إسالمي من السعودية 
مثًال فال ريب أن ادعاء التنزيل من اإلنترنت يصبح مكشوفًا، وهكذا، وال بد أن تكون 
األجوبة جاهزة لألسئلة الالحقة لهذا االدعاء كأن يسأل المحقق: من أي محل إنترنت 

عّلمك التنزيل؟ وهل عندك في البيت "إنترنت"...إلخ، فمن الخطأ الكبير أن نزلته؟ ومن 
تكون الخطة غير محكمة؛ ألنها غالبًا ستفتح عليك بابًا جديدًا بعد أن َقَطْعَت رأس الخيط 
األول، إذًا َجهز من اآلن جوابًا منطقيًا كأن تقول: من مركز الجامعة العمومي؟ ولكن ال بد 

ذهبت إليه وجربت أو رأيته على أقل تقدير ألنهم إن سألوك: ما شكله أو أن تكون فعًال 
 مواصفاته فَلْم َتْعرف فستظهر الثغرة واضحة.

o  ومرة منذ سنوات رأوا مع أحد الشباب أشرطة وُكتبًا فلما سألوه اّدعى أنها من السفارة
 السعودية في بلده، فسألوه عن السفارة ومكانها وشكلها...إلخ.

o قديمًا أما بعد تمايز الصفوف بين الجهاديين وغيرهم صار من المكشوف أن  وهذا كان
يّدعي أحد األشخاص أنه أحضر كتبه وأشرطته الممنوعة من السفارة، ألن األمر تم إحكام 

 السيطرة عليه اآلن.

o  والكتب الممنوعة األصلية [ليست تصويرًا] التي بحوزتك؛ إما أن تدعي أنك وجدت بائعًا
الجوالين في منطقة معروفة في بلدك بمثل هذا، أو أن ُتلصقها ببائع تعرف يقينًا  من الباعة

أنه ال يتضرر [وهذا فيه مخاطرة]، أو أن تدعي أنها لشخص قد مات أو ُقتل، [وهنا ال بد 
أن يحسب الواحد منا مدى خطورة كشف وجود عالقة بينك وبين هذا الشخص]، ويمكن أن 

انة، وأّمنك أن ال تفتحها...إلخ [وسنأتي إلى الكذب وضوابطه، ُيّدعى أنه تركها عندك أم
 "].محذورات األمنياتفي "

o  الكتب الممنوعة المصورة يمكن أن تقول كما سبق، أو أن تدعي أنها من "اإلنترنت"، ولكن
بالطابعة أو أن  ينبغي أن َتعلم كيفية الطبع على الطابعة، وأن تبرر بمنطقية من أين أتيت

ُتلصقها بمنطقة ذات محالت كثيرة مثل الجامعات حيث َتكثر المكتبات وما شابه، ويكثر 
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االزدحام خاصة وقت االمتحانات، ولكن ضع في حسابك أنهم سيسألون عن المحل الذي 
طبعَت أو صورَت عنده وهذا يعني أنه سيتضرر، ومن باب االقتراح يمكن أن تّدعي أنك 

أو تصويره على مكتبة فرفضت بعد تقليب الكتاب ومعرفة ما فيه أو أنه قال عرضت طبعه 
لك: "إن صاحب المكتبة ليس هنا اآلن، وسيعود بعد ساعتين"، وأنه قال لك: "الغالب أن 
صاحب المكتبة ال يصور مثل هذا"، [حتى ال يتضرر صاحب المكتبة بتاتًا، وكأننا ُنوهم 

حب المكتبة كان واقفًا نيابة عنه ريثما يعود، وبذلك المخابرات أن رجًال من معارف صا
يكون صاحب المكتبة ال عالقة له باألمر ال من قريب وال من بعيد]، ثم تّدعي أن شخصًا 
من الزبائن كان موجودًا فلما خرْجَت أتاك وَعرض عليك التصوير مقابل مبلغ أكبر، وأنه 

عطيه إياه، ويتم التواعد في مكان بين الفترة واألخرى يتصل بك فإن كان عندك شيء ت
معين...إلخ، ولكن ينبغي أن تكون صورة الشخص الوهمي محفوطة في ذاكرتك، وأنه ال 
عالقة له بمكان التصوير لتضمن عدم الضرر، وأنه هو الذي كان يتصل بك ولست أنت 

بًا ألنك إن قلت: إنك أنت الذي تتصل به فسيطالبونك برقم هاتفه، وهذا سيفتح عليك با
 آخر. [هذا اقتراح، وعلى شاكلته ألف].

o  في دولة طاغوتية وفي فترة أزمتها مع اإلسالميين اعتُقل رجل ال عالقة له باإلسالميين
بسبب "ُطرفة" تكلمها تمس رئيس البالد، وانهالوا عليه ضربًا حتى تورمت قدماه، وانسلخ 

قال لهم المصدر، فأتوا اللحم عن العظم وهم يسألونه عن مصدر تلك "الطرفة" حتى 
بالرجل الذي حّدث المضروب وانهالوا عليه كذلك ضربًا ليخبرهم من حدثه بهذه "الطرفة"، 
فألهمه اهللا فاّدعى أنه سمعها وهو صاعد في الباص!!! فانقطع رأس الخيط، وليس لدى 

ل المخابرات ما يكذب قوله ثم ُأفرج عنه. [بعد اإلفراج عن االثنين صار أقرباء األو 
، ولو كان ُطرفة]. يتحرزون أن يذكروا أمامه شيئًا َيُضر 

o  إن عثروا عندك على فيلم "فيدو" فال بد أن ُيوجد مبرر منطقي من أين أتيت بجهاز
مثًال من المحل الفالني، وهو محل يؤجر "الفيديوهات"، -؟ ج- إن لم تكن تملكه-القيديو

ال عالقة له باألمر، أو أن  ولكن ينبغي الحذر خشية أن يتضرر صاحب المحل وهو
إن قلَت من  -يذهبوا إليه فيظهر في القوائم أنك لم تستعر، ثم الفيلم من أين أتيت به؟ ج

العمرة فهناك ثغرة واضحة إن لم تكن أنت قد سافرَت باتجاه السعودية، وٕان قلَت أحضروه 
ه لك سؤال: من أحضره لك؟ وهكذا، فال بد من قطع الخيط كأن  لي من العمرة، فسيوج
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تلصقها بجيرانك إن كانوا ماتوا وهم كبار السن وليس لهم أوالد مثًال، أو بأحد الدارسين 
الذين كانوا في بالدك من بالد أخرى ولن يعودوا بشرط أن يأذنوا لك أن ُتْلِصَقها فيهم، 

 وهكذا.

o اهزًا، ومثل هذا إن عثروا على ُنسخ عديدة من شريط "كاسيت" فال بد أن يكون الجواب ج
لماذا كل هذا العدد؟ وأين سّجلتها؟ فإن قلَت في مسجلة بيتي فال بد أن تعرف كيفية 
ه السؤال: من  التسجيل، وأن يكون عندك مسجلة حقًا، أو أن تدعي أنك بعتها، فسيوج
اشتراها؟ فال بد أن تقطع الخيط بادعاء شخص مجهول في سوق عامة لبيع المسجالت 

حل الفالني أو الشخص الفالني"؛ فإنهم إن ذهبوا فَتبين أنك بخالف ما لو قلت: "الم
 تخدعهم فستكون العاقبة غير محمودة.

o cd  ،ممنوع وجدوها معك فال بد أن تكون الخطة محبوكة؛ فمثًال: من باب المسجد الفالني
شخص يبيع، ومواصفاته كذا كذا...إلخ. أو من مواقع "اإلنترنت"؛ فال بد أن يكون عندك 

ت إنترنت،؛ ألن ادعاء أنك كنت أنزلته من مقهى إلكتروني معين سيضر صاحبه، في البي
وال بد أن تكون عندك ناسخة، وأنك تعرف النسخ وٕاال فستتورط وتظهر الثغرات ويزداد 
الطين بلة. [يكفي أن يكون عندك إلمام بسيط باألمر، وأن تجربه مرة واحدة؛ ألن األاسئلة 

ولكّن مثَل جو التحقيق ُيخشى منه أن يرتبك الفرد أثناءه إذا ما  ال تكون عادة بهذا التركيز،
 سألوه سؤاًال روتينيًا وهو غير مستعد له من َقبل].

o   ال تكتب بصراحة ووضوح أسماًء أو أرقامًا على ورقة في جيبك أو جهازك مثًال؛ حتى ال
ت لست فيه فإن كانت ُيستفاد منها في حال وقوعها في يد العدو، فربما ُيداَهم منزلك وأن

مشفرة فلن يستفيدوا منها. [تضرر أناس لوجود أرقام هواتفهم مع إخوة كانوا في أرض 
الجهاد وكانت أسماؤهم وأرقامهم غير مشفرة، وسبحان اهللا ال يخلو البشر من قصور 

 وتقصير فطوبى لمن اعتبر واستفاد من تجربة غيره!].

o   َر اهللا أن وقر فهو أمام ثغرة كبيرة: لماذا وٕان كانت مشفرة ثم قدع األخ مع الرقم المشف
المعلومات مشفرة؟ والجواب بحسب وضعه، يمكن أن يدعي أن أبويه يالحقانه ويمنعانه من 

 لقاءات مع رفاقه ...إلخ.

o  رة أو أن َيصبروال بد أنه سينال أصناف العذاب إلى أن َيكشف األرقام أو المعلومات المشف
ولعله يكون في سعة من هذا الموقف العصيب إن قطع رأس الخيط من أول على العذاب، 
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ل أرقام الهاتف على شكل قائمة مشتريات أو مصاريف األسابيع فمثًال الرقم:  األمر وسج
 ٢٣٤يكتبه:     ٢٣٤٥٦٧

                                   +٥٦٧  
  ٨٠١ثم يضع حصيلة الجمع تحته:        

ن للمخابرات دليل ُيَكذب المدعي حتى لو علمت المخابرات أن هذا األسلوب وهكذا، فال يكو 
  متبع بين اإلخوة؛ ألن األمر منطقي ومقبول أن تتم كتابة المشتريات بهذا الشكل،.

o  ويمكن أن يكتب ما لديه من أرقام تحت بعضها ثم يمزق الورقة طوليًا بحيث تكون نصف
 في ورقة أخرى، ثم َيضع كل نصف ورقة في مكان.األرقام في ورقة ونصفها اآلخر 

o  ويمكن أن يحول األرقام إلى أسماء بشيفرة هو يعرفها، [راجع الشفرات في "أمن
االتصاالت"]، وتكون األسماء منوعة فإن ُسئل عنها يدعي أنه كان يجمعها النتقاء األجمل 

 من بينها البتنه أو ابن أخيه...إلخ.

o خره في واألصل أن ال َيْحِمل األخ معه من األرقام إال ما يلزمه، وأما ما ال يلزمه فإما أن َيد
 مواقع اإلنترنت، وفي أكثر من موقع خشية الضياع، أو أن ُيَشفرها ويضعها في مكان آمن.

o  إرسال المال أو ما شابه بشركة نقل، حيث يتم وضع اسم المرِسل وهميًا وبهذا ينقطع
د َكشفه في جريدة ولصقه أو كتاب أو قارورة دواء ملونة أو الخيط، [يمكن وضع ما ال يرا

 ما شابه ثم إرساله].

o   ولكن إن كان الشيء المرَسل ثمينًا أو ماًال كثيرًا واحتجنا أن نرسله لعائلة محتاجة مثًال
فيمكن أن نضع اسم المرِسل أحد افراد العائلة والمستقِبل كذلك اسَم أحد أفراد العائلة؛ 

ل خلل في الشركة أثناء النقل أن المال لن يضيع؛ ألن الفرد اآلَخر فنضمن إن حص
 سيستلم المبلغ المالي في نهاية األمر.

o  من األفكار التي يتم فيها تقطيع الخيوط خاصة في الحاالت الخطيرة أن يتم تسليم
مال]، في ُعلب األحذية المتوفرة في كثير من المساجد،  -بطاقات -األغراض [جوازات

تم وضع األغراض فيها ثم يخرج األخ ويرسل رسالة أو اتصاًال هاتفيًا للمستقِبل حيث ي
وَيُدله على المكان، ويترك المفتاح في مكان معين من المسجد، أو في دكان أمام المسجد 
ويدعي لصاحب الدكان أنه ينتظر صاحبًا له، وأنه تأخر ويترك عنده المفتاح فيأتي األخ 

هذا ينقطع الخيط ففي حال اصيب األخ المستقِبل بمكروه أو إن كنا اآلَخر ويأخذه، وب
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نخشى أن يكون مراقبًا مثًال، ويمكن أن تصير هذه الطريقة في المراحيض العامة. [يجدر 
التنبيه أنه من الخطأ الكبير أن يعرف المستقِبل مكان وضع األغراض قبل مغادرة األخ 

أسماء شركات النقل فال ينبغي أن يعرف الشركة أو  المرسل المكان كليًا، وُقل مثل هذا في
 الِوجهة الُمْزَمع إرسالها إليها حتى ينتهي األخ المرسل من إرسالها].

o  هناك بطاقات ُتْسَتعمل في الهواتف العامة في الشوارع، فإذا تم االتصال عن طريق هذه
عن طريق الشركة أن  البطاقة برقمين أحدهما مراَقب والثاني عادي فإن المخابرات يمكنها

تعرف رقم البطاقة التي تم االتصال بها، ومن ثم معرفة كل المكالمات التي تمت عن 
طريق هذه البطاقة، وهذه نقطة مهمة للغاية ألن كثيرًا من اإلخوة يظن أن االتصال بها 

طع كفيل بتقطيع الخيوط، والواقع أنها تكشف كثيرًا من الخيوط؛ لذا فاألحسن استعمال الق
 النقدية، أو على األقل تخصيص بطاقة معينة لالتصاالت العادية وُأخرى للمشبوهة.

o  ال تتصل من شريحتك غير الرسمية بشخص هاتفه الجوال مقتًنى بصورة رسمية؛ ألن ذلك
يتيح فرصة التعرف عليك من خالل الطرف اآلخر. [مرة أمسكوا واحدًا في حوزته رقم ألحد 

وا من خالل شركة هذا الجهاز فعرفوا جميع األرقام التي اتصلت هواتف "أبي زبيدة" فكشف
من هذا الرقم، وكان من َقَدِر اهللا أن اتصل أخ بأهله من هاتف أبي زبيدة هذا؛ فضر أهله 

أما إذا ُوِجَدْت اتصاالت خارج لهذا التهاون بدل أن ينزل إلى الشارع ويتصل بأهله]، 
يكون االتصال من الشارع إلى الجوال، وليس من المجموعة فاإلجراء األمني السديد أن 

 جوال إلى جوال، لقطع الخيوط.

o  إن اكتشفوا وجود اتصال بينك وبين رجل فسيطلبون رقمه، فيمكن أن تدعي أنه هو الذي
 يتصل بك من الشارع وأنك ال تعرف بيته، وأن أماكن اللقاء في بيتك أو في الشارع مثًال.

o ع أن اإلخوة ويمكن إن عرفوا أنك كنت تذهب لبيت أحد اإلخوة فإن طالبوك بعنوانه فاد
كانوا يغمضون لك عينيك وأنت تمشي أو أنهم كانوا ُيصعدونك في سيارة وأنت مطرق 

 الرأس، وهذا ما يفعله اإلخوة حقًا ، وهللا الحمد.

o طق ليس من المنطق إذا أراد أحد اإلخوة تغيير رقم جواله أو بريده اإللكتروني ليس من المن
أن يعطي رقمه الجديد أو بريده الجديد دون تشفير على األقل؛ ألنه إن كان مراقبًا فال فائدة 
من تغيير الرقم أو العنوان البريدي إذا كان العنوان أو الرقم الجديد تم ذكره صراحة على 
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لثانية أن القديم، واألسلم أن يكون الجديد شفهيًا أو بوسيلة غير البريد القديم، ثم في المرتبة ا
 يكون على نفس القديم ولكن مشفرًا.

o  ونكرر أيضًا ما ذكرناه من قبل في "أمن التدريب والخروج إلى المعسكرات والجبهات": من
أجل إحكام الخطة وتقطيع الخيوط وتضييق دائرة الضرر فإنه من المستحسن أن يسافر 

إن ُأسر على لعمل الجهادي؛ فاألخ إلى العمرة أو الحج إن لم يكن ذهب من قبل، ثم يبدأ ا
وسألوه عن األشخاص أو الشخص الذي أرسله إلى أرض الطريق أو الحقًا ولو بعد سنوات 

الجهاد أو اإلعداد فال بد أن تكون الخطة جاهزة كأْن يقول لهم عن شخصية وهمية يّدعي 
صية أنه رآها في العمرة أو تعرف عليها هناك، ويكون األخ قد وضع من قبل صورة لشخ

في ذهنه طولها وعرضها وشعرها وصوتها ولون جلدها ...إلخ، ومن هناك يصنع بريدين 
ويرسل من أحدهما إلى اآلخر رسالة على أساس أنه الشخص الذي سُيخرجه ويكون في 
الرسالة كالم بحسب وضع األخ، وعندما يصل األخ إلى بلده يرسل رسائل من البريد اآلخر 

أن الدنيا ضاقت عليه بسبب الفشل الدراسي، أو يرسل رسالة يطالب األول باالستعجال و 
يستعجله فيها بحجة أنه يريد المال، وأنه َفِشَل في العمل التجاري في بلده [أي ُتْوهم أن 
خروجك كان للمال فهذا يخفف األمر والتهم الموجهة إلى األخ المجاهد عند المخابرات]، 

رين بحيث إن صار لألخ شيء فيكون الحبل وهكذا تكون الرسائل دورية كل شهر أو شه
مقطوعًا وال يتضرر إخوة آخرون، ولو ُدِرَست هذه الفكرة جيدًا الستفاد اإلخوة الذين اعتُقلوا 
في أفغانستان كثيرًا منها؛ وذلك بأن ُيلِصقوا إخراجهم بشخصيات وهمية، ولكن ال بد أن 

م المخابرات أنك تتعاون معهم؛ ألنك تكون الخطة محكمة]. ولهذه الفكرة نفع آخر أنك ُتْوهِ 
 أعطيتهم بريدك وسره، وقلَت لهم عن بريد الشخص الذي سيخرجك أو الذي أخرَجك.

o  أو أنك تعرفت عليه من المنتديات ومن األفكار العملية التي قد تخفف الضرر وتقطع رأس
عرف المخابرات  الخيط أن يتعلم األاخ المشاركة في المنتديات أو الغرف المشتركة، فإذا ما

عناوين من يراسلهم فيمكن أن يدعي أن هؤالء تعرف عليهم في المنتديات؛ خاصة إذا لم 
يكن في المراسالت ما يدل على أن العالقة الشخصية قديمة وجهًا لوجه، وكذلك يمكن ان 

 يدعي أنه خرج إلى أرض الجهاد عن طريق شخٍص تعر عليه في "اإلنترنت".

o صل األخ بين الحياة المدينة والعسكرية وأن ال َيخلط األوراق؛ لئال يتضرر ومن المهم أن يف
َمن ال عالقة لهم. [أخ أتى بصاحٍب له من المجاهدين ليعمل عند أبيه في معمله، ودارت 
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وأذاقته صنوف  -األب–األيام واكتشفت المخابرات األخ المجاهد فأخذت صاحب المعمل 
ي الموضوع، ولم َيخرج األب حتى دفع أمواًال طائلة، وهو العذاب ظننًا منها أن له يدًا ف

 بريء!!!].

o  إن ُسئلت أسئلة من نوع "ِمن أين تعرف كذا أو كيف ومتى تعرفت على كذا"...إلخ فإن
استطعت أن يكون جوابك مع قطع الخيط فهذا أسلم لك ولغيرك، فمثًال: من أين تعرفت 

ق رفيق لي؛ ألنهم سيسألونك عن اسمه، على دروس الجامع الفالني؟ فال تقل: عن طري
وٕانما قل مثًال: كنت مارًا فرأيتهم يقرؤون القرآن، أو رأيت اإلعالن، أو سمعت اثنين يتكلمان 

 عن الدرس بعد صالة العشاء مثًال، أو أن تقول: "إنك تعرفه من صغرك"، وهكذا.

o  يمكن للمخابرات أن وٕان ُسئْلَت عن معرفتك بشخص وهذا الشخص قد مات أو ُقتل فهنا ال
، فيمكن في هذه - إال إن كان عندها معلومات من شخص آَخر خالف ما ستذكره-تكذبك 

الحالة أن تدعي أنك تعرفه من الصغر في مباريات الكرة، أو أنك أتيت مسبوقًا إلى 
المسجد فصليت جماعة بصوت جهري لوحدك فجاء وطلب منك أن تستمع له 

يرة ولكن بحسب كل مشكلة تختلف المخارج والحلول، والمهم أن القرأن...إلخ، فالمخارج كث
يكون كل أخ مجاهد قد نسق أموره ليلقى ربه وهو راض عنه أنه متوكل يأخذ باألسباب ال 

 متواكل.

o  إن ُسئْلَت عن مصدر أموالك، فإن اضطررت فيمكن أن تدعي أنك عملت بائعًا جواًال أو
ولكن كل هذا بشرط أن تكون ن كان الوقت قديمًا، في مكان ال يمكنهم التثبت منه خاصة إ

 تعرف جو البيع ولو قليًال وٕاال انكَشَف األمر بسهولة.

o  إن كنت تبيت في مكان ال تريد أن يعرفه المخابرات إن أسروك لسبب ما كأن تكون معك
ًا زوجك وأوالدك، أو أن يكون فيه إخوة ال تريد تضررهم، فمن األمور العملية أن تستأجر بيت

آخر، فإن سألك المخابرات عن بيتك فتدلهم على الثاني الذي ال يتضرر به أحد، ولكن ال 
بد أن يراعى أمر مهم وهو الجيران؛ ألن المخابرات إن سألوا عن البيت الذي دللتهم عليه 
فقال الجيران: إنك ال تأتي إليه! فهذه مشكلة، فال بد من حلها بأسلوب ما، مثًال: أن تأتي 

ة متأخرة وتخرج مبكرًا لعدة أيام حتى يظنوا أن هذه عادتك، فإن فقدوك في أيام في ساع
 أخرى فيظنون أنك خرجت ودخلت كعادتك.
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o  ومع كل هذا فال بد أن يكون بينك وبين اإلخوة الذين تسكن معهم اتفاق؛ مثًال: "إن تأخرُت
سرُت". واألفضل / ساعة فيجب أن تغادروا البيت خشية أن أكون قد اُ ١٢عنكم أكثر من /

أن يغادروا ال أن يقولوا: "أخونا "فالن" رجل صبور؛ لن يعترف بمكان البيت"، والسبب أنه 
ربما يكون األخ صبورًا حقًا ولكنه كان مراقبًا دون أن يشعر فتأتي الضربة من هنا وليس 

ون من اعترافه، أو أن يكونوا عرفوا المنطقة وهم يعذبونه ليقول البيت، أو أنهم يسأل
المحالت المنتشرة في المنطقة ليضيقوا الدائرة...وهكذا، فال بد من الخروج ألن هذا رأس 

 خيط قد يجر أضرارًا كثيرة.

o  ،كل حادثة سابقة في حياتك يجب أن تكون مغلقة بإحكام، [سفرات، أو اختفاء مكشوف
يجب سد رحلة إلى البحر مع مجموعة من الشباب...إلخ]، فيجب وجود المبرر المنطقي، و 

مثل هذه الثغرة في حال سؤالهم لك ولو بعد سنوات، فمثًال: إن عرفوا أنك قمت برحلة إلى 
/ سنوات، وسألوك اآلن ما هي أسماؤهم؟ فإنه ٥البحر أو الغابة مع ثلة من الشباب منذ /

والحل األمثل أن َتذكر أسماء وهمية تكون  -وقد ُيجدي-ال ُيجدي أن تّدعي نسيانك لها، 
لها جيدًا، وتدعي أن العالقة انقطعت ألنها كانت أيام الثانوية أو أيام النادي أو  حافطاً 

 المسجد، أو ...أو..إلخ، ومن الصعب التثبت من حقيقة هذه األسماء ألن الخيط انقطع.

o مما قد  -أوًال فأوالً –من األخطاء القاتلة عدم إتالف األشياء الخطيرة التي انتهيت منها
رأس الخيط؛ كفواتير الكهرباء والهاتف والماء، أو قسائم وسائط النقل، أو  يعطي المخابرات

 الشحن، أو عقد إيجار.

o  إذا كانت المخابرات عرفت البريد وأنت مأسور عندها، فستطالبك بكلمة السر، فيمكن أن
تعطيها الكلمة خطًأ، فستجربها المخابرات ثم تجدها ليست سليمة، فتقول لهم: "الظاهر أن 

ي غيروها عندما شعروا أنني ُمسكت، وألنهم يغيرونها بشكل دوري"، ويمكن إلخماد رفاق
شكوكهم أن تعطَيهم بريدًا آخر تكون أنت صانعًا له خصيصًا لهذه األزمات وال يوجد فيه 
إال مراسالت لمواقع إخبارية أو طبية، وتعطيهم كلمة السر فيجدونها سليمة، فيمكن عندها 

عة. [الحظ أن هذا االدعاء إذا كان المخابرات تعرف المجموعة أن تنطلي عليهم الخد
وتريدها، أما إذا كانت ال تعرفها فمن البدهي أنه ال يجوز مثل هذا االدعاء حتى ال تكشف 

 غيرك او صلتك بهم فيزيد الطين ِبلة].
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o  .ويمكن أن تدعي أن الشركة ألغت اشتراكك؛ النك لم تدخل على البريد منذ فترة طويلة
[هذا ال يصلح إذا كان األسر متلبسًا بفتح البريد، وال يصلح هذا االدعاء إن كان لدى 
المخابرات معلومات يقينية أنك تفتح البريد بشكل دوري أو أنك فتحته من مدة يسيرة ال 

 تكون الشركة قد ألغت االشترك فيها].

o  َْسم الهواتف، فترسل له أنت من األفكار العملية النافعة أن يتم تفريغ شخص واحد َيْعمل َكَمق
الرسالة وتقول له: أرسلها لفالن، وأنت ال تعرف بريد فالن، ولكن الَمْقَسم يعرفه، وبهذا إن 
ُأِسَر أحد اإلخوة المتراسلين فلن يتضرر الطرف اآلخر، ولكن َيبقى الَمْقَسم ذا أهمية ألنه 

 عنده البريدات واالتصاالت وما شابه.

o التدريب كأفغانستان صار أمرًا روتينيًا وبدهيًا عند اإلخوة؛ خاصة  تغيير اسمك في مكان
عدم ذكر البلد الحقيقية التي أنت منها وعدم بعد األضرار التي لحقت بمن لم يغيره، ولكّن 

، فبدل المصري اجعل نفسك التصريح بالعمر هو اإلجراء األمني الذي ثبتت جدواه
، وبدل السوري أردنيًا وهكذا. فاإلخوة الذين معك ولو فلسطينيًا، وبدل التونسي مثًال ليبياً 

اأهم في قرارة أنفسهم عرفوا أنك لست فلسطينيًا لكنهم إذا ما ُاسروا فإنهم لن يقولوا: "يا 
سيادة المخابرات! نحن ُنَقدر أن األخ الفالني كان ُيَموه علينا...إلخ" هذا لن يكون بإذن اهللا، 

لمعلومات مهما صُغرت فكثيرًا ما يحدث إن سئل أحد اإلخوة وبما أن المخابرات تجمع ا
المأسورين عن الكويتيين الذين كانوا في أفغانستان فربما يقول األخ عددهم ظانًا أن هذا لن 
يضر، وحقًا إذا ما فكرنا في األمر من زاوية واحدة فإن معرفة المخابرات بالعدد مهما كان 

فهذا ال يضر األاشخاص!! لكن المشكلة أنها تجمع  -ةما دامت لم تعرف األسماء الحقيقي-
المعلومات، فتكون حصلت على معلومة من طرف آخر باألسماء الوهمية لهم، ومن طرف 
آخر على أعمارهم، ومن طرف آخر على وقت خروجهم، وهكذا تضيق الدائرة وتضيق 

سه: لم أعطهم وتضيق إلى أن تعرف أسماءهم الحقيقية، ويكون كل واحد منا يقول في نف
معلومات تضر!!! وكل القضية بدأت من رأس خيط؛ لذا األحوط عدم ذكر االسم الحقيقي 
ن عليهم في التحقيق إذا ما وقعوا بين  باقي اإلخوة أنك من بلد آخر، فهذا ُيَهو ولو أحس

 يدي الكالب.

o هواتف  ال تترك معك في المعسكر ما ال يلزم مما يمكن أن يضرك أو يضر غيرك [أرقام
خاصة إذا لم تكن مشفرة، وقد تضرر كثير من اإلخوة في بالدهم بسبب استهتار إخوة في 
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أفغانستان إْذ َتركوا االسماء الحقيقية واألرقام الحقيقية بحجة أنهم في دولة اإلسالم!!!!]. 
والواقع أنه عندما يكون األخ في الجبال وبين الرشاشات ال ريب أن حالته األمنية تختلف 

ما إذا كان في المدينة وكالب المخابرات منتشرة في المكان للبحث عنه، ولكن الذي ع
يطبق األمنيات كناحية شرعية فلن يؤثر على التزامه بها كونه في دولة اإلسالم أو في دولة 

 كالب المخابرات.

o ا األخ الذي تريد إْطالعه على شيء ممنوع فإن استطعت أن يكون متوفرًا من "اإلنترنت فهذ
أحسن إذا انكشف األمر؛ ألن الضرر لن يتعداك، وحتى لو لم يكن متوفرًا فال بد أن ُتْلصق 

 األمر بـ"اإلنترنت" لقطع رأس الخيط.

o  ر واحٌد فلن ف هذا وقتًا، فإن َتَضراألفالم الممنوعة أرِ كل واحد لوحده من الشباب ولو َكل
ى قطع الخيوط، فال أقل من إيصاء كل َيُضر غيره، وحتى إن كانت الظروف ال ُتساعد عل

واحد أن ينسى الذي بجواره، وال أقل من تعليمهم أساليب المخابرات في التشكيك وفي إيهام 
 المحقق معه أن زميله اعترف بكل شيء.

o  في التدريب المنزلي على التزوير مثًال ينبغي أن َيَتحّجب اإلخوة عن بعضهم؛ لئال يعرفوا
قطع الخيط إذا ما ُأسر أحدهم فلن يستطيع وصف من كان معه مهما وجوه بعض، فهذا ي

 اضطر تحت التعذيب.

o   ومثل هذا إذا أراد أخ أن َيصحب معه أخًا آَخر إلى منزل لينام عنده مثًال، وعلى األقل
 يطلب منه أن ُيطرق رأسه في األرض لئال يرى معالم الطريق.

o دق واحد ولو في غرفيتين منفصلتين إذا كان وليس من التصرف السليم أن ينام اثنان في فن
أحدهما مطلوبًا واآلخر سليمًا. [انحرق أخ بسبب هذا عند المخابرات فقط ألنه نام مع 

 مطلوب]

o  إحدى الجماعات اإلسالمية كان عناصرها يختبئون في الجبال، وكان أحدهم َينزل وُيْحِضر
/ ١٠٠ه؛ ألنه كان يشتري ما ُيقارب من /من منطقة قريبة طعامًاَ◌ لألفراد، فأثار هذا االنتبا

 علبة من سمك "الطون"!!! وكان هذا رأس خيط خطير.

o  في دولة طاغوتية اختفى أحد اإلخوة في عاصمتها، ومن خالل جمع المعلومات عنه تبين
أنه يحب أحد أنواع األطعمة بشكل متميز أال وهو "أمعاء الخروف بعد أن ُتحشى باألرز 

فدرست المخابرات المطاعم التي تبيع مثل هذا فوجدتها قليلة فوضعت واللحم ثم تطبخ"، 
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مراِقبين على كل مطعم تتربص باألخ حتى ضيقوا الدائرة أكثر ، وبمعرفة مواصفات أخرى 
لالخ ضيقوا الدائرة أكثر وكانت النهاية اشتباك أودت بحياة األخ!!!! [رأس خيط من 

  تضــــر!!!!].معلومة يعدها كثير منا تافهة للغاية، وال

o  إن أرْدَت أن تصور صورًا شخصية لك، فمن عادة المصورين الروتينية أن يسألوا عن
االسم حتى يعطوك بطاقة لتعود بعد فترة الستالم الصور، ففي مثل هذه الحالة ُيستحسن 
أن تضع االسم وهميًا. [ذات مرة أن أرادت المخابرات تجميع المعلومات عن شخص، بعد 

لى صورة شخصية له، فراحت إلى المصور الذي ُسحَبت عنده الصورة أن حصلت ع
وطلبوا اسم هذا الشخص ألن الصورة ُيكتب عادة على وجهها الخلفي رقم الصورة، وزاد 

 األمر أن طلبوا االسم الذي تصور قبله واالسم الذي تصور بعده!!!].

o زميالتها، [راجع  كون المجموعات منفصلة أحسن حتى إذا تضررت مجموعة لم تنكشف
 ].المواد الداعمة لمادة الموقع"طرق التنظيم في "

o  إذا كنت تحمل أوراقًا ثبوتية مزورة أو غير مزورة فيجب أن ُتطابق قولك وفعلك من  أسفار
أو تنقالت وٕاال فسينفتح باٌب عريض إذا ما حصل تناقض بين األوراق وبين الكالم أثناء 

 التحقيق.

o  لهما إلى أرض اإلعداد، وبينما كانت المخابرات تنظر في قوائم قريبان خرجا مع صديق
الباصات الموصلة ابتداء من مدينة انطالقهم، وٕاذ بها ترى اسمًا بين اسمي القريبين اللذين 
تعرف المخابرات أنهما اختفيا مع بعضهما، فراحت وحققت في أمر اسم الصديق وٕاذ به 

  الثالث دون مبرر لمثل هذا التهاون. خرج معهم!!! وهذه ثغرة قاتلة كشفت األخ
o  نموذج لغير اإلسالميين يمكن االستفادة منه للعبرة ُنشر في اإلنترنت ننقلها هنا كما وهذا

 ُنِشرت مع تصرف يسير:

  »األلوية الحمراء«إرهابيين من  ٦* شعرة نسائية وأعقاب السجائر وراء اعتقال 
  روما: عبد الرحمن البيطار

في » األلوية الحمراء«إرهابيين من تنظيم  ٦اإليطالي أمس اعتقال  أعلنت مصادر األمن
أشبه باألفالم «العاصمة اإليطالية، وعدد من المدن األخرى في عملية ناجحة وصفت بأنها 

  ».السينمائية
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، ١٩٩٩وكان المعتقلون قد قاموا بخطف واغتيال أحد كبار المسؤولين في وزارة العمل عام 
إلرهاب تمكنت بعد سنوات من التعقب والمتابعة والتنصت على ولكن أجهزة مكافحة ا

من اعتقالهم جميعًا، خاصة بعد خشية الدوائر األمنية مؤخرًا من احتمال  المكالمات الهاتفية
اليسارية مع اإلرهابيين من عدد من المنظمات األصولية » األلوية الحمراء«تعاون منظمة 

  المتطرفة في إيطاليا.
حدى اإلرهابيات منذ أشهر بعد مواجهة مسلحة في قطار "روما ـ فلورنسا" تمت ومنذ اعتقال إ

/ سنة؛ ألن شعرة واحدة سقطت منها في السيارة ٣٠متابعة إحدى المشبوهات، عمرها /
  التي تمت فيها عملية االختطاف منذ أربع سنوات.

ها وترميها في الطريق وتابع رجال األمن تلك المرأة، والتقطوا أعقاب السجائر التي كانت تدخن
وقاموا بتحليل الحامض النووي وكذلك أخذوا كؤوس الماء التي كانت تشربها في المقاهي 

، وتوصلوا إلى القبض عليها وهي تعمل في فندق فخم في ومقارنته مع الشعرة النسائية
  جزيرة سردينيا.

ة منذ سنوات من عناصرها لتتبع القضي ١٢٠وأضافت المصادر األمنية أيضا أنها خصصت 
/ عامًا، كان طالبا جامعيا يدرس على يد الضحية في جامعة روما ٣٥وأن أحد المعتقلين /

  ويعمل حاليا في شركة لتنظيف الجامعة.
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   جراءات أثناء التحقيق لمواجهة أساليبه. [ما هي العوامل المساعدة على الصمود؟].إ*  
ن اإلجراءات التي يتم اتخاذها قبل الوقوع في األسر والتحقيق، واآلن أنهينا الحديث ع -

  سنتحدث عن اإلجراءات أثناء التحقيق إن شاء اهللا.
يجب أن ال يكون هدفنا من مقاومة التحقيق مجرد التملص من االعتراف، بل تشكيك  -

اط، وتشكيكهم المحقق وأجهزة المخابرات بالمعلومات التي لديها، وأنه ليس للمأسور أي نش
  بمصادر معلوماتهم..
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يجب عدم التكلم بأريحية في بداية األسر؛ وذلك إلعطاء الجماعة واألفراد وقتًا ألخذ  -
هة إليه. [من الدقة االتفاق مع  االحتياطات الالزمة، وحتى يعلم المتهم ما هي التهم الموج

  / ساعة].١٢: /المجموعة على زمن معين يعرفون بمروره حدوث خطر للفرد، مثالً 
  

  : استحضار المعاني اإليمانية[الجانب العقائدي اإليماني]أوًال: 
استحضار معاني االبتالء والمحن، و(أن ما أصابك لم يكن ِلُيْخِطئك)، واستحضر عقيدة  -١

  المجاهد بين التوكل والتواكل [تم ذكرها أول الموسوعة]. 
المأثورة؛ فاستودع اهللا نفسك طلب العون من اهللا واللجوء إليه سبحانه باألدعية  -٢

أسلحة والمعلومات التي تعرفها؛ فإن اهللا إذا اسُتودع شيئًا حفظه كما في الحديث، والزم "
" التي ذكرناها أول الموسوعة، وكن متيقنًا بأنهم لن يصلوا إلى المعلومات بإذن المجاهد

هللا كثيرًا لعلكم تفلحون)، (أال ِبِذْكِر اهللا َتطمئن اهللا؛ فاهللا ال تضيع ودائعه. (واذكروا ا
  القلوب).

استحضار النية واإلخالص وجعل الغاية هي رضا اهللا والجنة .. عند ذلك َتْرُخص كل  -٣
  التضحيات. 

  استحضار معاني الشهادة والتضحية؛ واألجر الكبير المترتب عليها.  -٤
  نية.استحضار معاني اإليثار واالبتعاد عن األنا -٦
  عدالة القضية التي ُأِسَر من أجلها واستحقاقها للتضحية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا).  -٧
  
  
  
  

  -:استحضار معاني الصبر والمصابرة والثباتثانيًا: 
أهم شيء الحالة النفسية للمأسور؛ فَتعصيب العيون والعزلة نكرر ما أسلفناه من أن  -١

لم يتعود، ولكن بعد فترة من األسر يصير األمر طويلة األمد سيكون ُمْرِهقًا ومزعجًا لمن 
َيحزن أول األمر ثم يتأقَلم ويعود مألوفًا، مثل من تُْبَتر رجله أو يموت أبوه وهو صغير، تراه 

بل كان من ، وتصير من الروتين الطبيعيوسرعان ما يألف الحالة،  إلى التبسم أو الضحك
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االصطناعية وصار يمازح بها إخوانه من حوله،  اإلخوة بعد أن ُبِتَرت رجله ربما َخَلع الرجل
ومن المأسورين من صار َيْعقد صفقات مع السجانين!! بأن يشتري "سجائر"، ويرشيهم بها 
فيخف التعذيب منهم، وُيْكثرون له الطعام، ويتركون السباب، وسنأتي في "محذورات 

ن واقع التجربة يظهر األمنيات" إلى الحديث عن استخدام السجائر لمثل هذا الغرض. [وم
أن الذي ُيسَجن لمدة طويلة يتعود أو بتعبير عامي "يتبلد إحساسه"، أما الذي ال تطول مدة 

 أسره فتراه يتوجس خيفة من أن يؤَسر من جديد].

االستفادة من الوقت الستذكار الصمود وأهميته، وال تفكر في أي شيء من شأنه فحاول  -٢
 باألهل واألقارب والمشاكل التنظيمية]. أن يؤثر على معنوياتك. [كالتفكير

تأكد أن الصمود مسألة إرادة، وأن النصر صبر ساعة، وأنه ال يعلم الغيب إال اهللا، وأن  -٣
 اإلنسان لديه قدرة كبيرة على التحمل والتأقلم بعد مشيئة اهللا إذا كانت لديه النية.

 تذكر الثقة التي منحك إياها التنظيم والعاملون معك. -٤

نماذج الصمود من الصحابة ومن الدعاة في التاريخ اإلسالمي القديم  استحضار -٥
(كان …. ). والمعاصر. ( بالل، وعمار .. وابن حنبل، وابن تيمية.. سيد قطب، وزينب 

الرجل فيمن قبَلكم ُيحفر له في األرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ِمن عظم أو فُيَشق باثنتين وما َيصده ذلك عن دينه، و 
 َعَصب وما يصده ذلك عن دينه) البخاري.

استذكار العداء الشخصي بينك وبين المحقق الذي يعذبك ويهينك ويعمل على إذاللك  -٦
  فكيف تعترف له؟ 

  
  
  
  

   -:تذكر العاقبةثالثًا: 
انهيار وسقوط وذل  تذكر أن التحقيق هو معركة وأن النتيجة إما صمود وعزة وٕاما -١

  وهوان. 
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تذكر موقفك عندما تعترف ويطلب منك الشهادة على إخوانك، وتذكر موقفك ممن  -٢
سيلحق بهم األذى بسببك (سواء اعتقال أو مطاردة أو استشهاد)، وتذكر موقفك أمام 

 عائالتهم وأمام عائلتك أنت.

  لعدو على عورتهم؟تذكر أن إخوانك َيْدعون لك بالثبات والقبول فكيف تدل ا  -٣
  

  :الظهور بمظهر يتالءم مع طبيعة الشخص وظروف اعتقالهرابعًا: 
هناك عدة طرق للتعاطي مع أساليب التحقيق ومع المحققين، وتعود هذه األساليب إلى طبيعة 

  الشخص، وٕالى ظروف االعتقال وأمامنا الصور التالية:
  
   -انتماء:: اإلنسان البسيط والذي ليس له الصورة األولى -١
أن تظهر أنك تخاف من المخابرات، ومن التعذيب ومن المكوث في السجن، وأنك تريد  -

الخروج من السجن، وتتجاوب مع المحقق في كل ما يطلبه من األمور العادية، وتتمنع في 
حال طلب منك أمور محرجة أو تمس الكرامة، ثم تتجاوب معه بعد أن يضغط عليك، 

ضغط عليك لحد معين قد تعترف فيضغط عليك، وعندما تتحمل هذا عندها سيتوهم أنه بال
الضغط ستشكل قناعه لديه أنك بريء فعًال. [هذا األسلوب غالبًا ما ينجح في حال كان 
األسر نتيجة اشتباه، ويجب أن ننتبه أن التجاوب يكون وأنت في كامل قواك، ولكنك تمثل 

  على المحقق أنك منهار...].
مة على الحدود لألخ بأن البطاقة أو الوثيقة التي معه مزورة فعليه أن ُيَصمَم وٕاذا كانت الته -

أنها نظامية، وْلَيحذر أن يعترف مهما حصل؛ ألن العقوبة واحدة سواء هو اعترف أم هم 
كشفوه، بل عليه أن َيضحك وَيضحك لُيقنع رجل الحدود أنه نظامي، وِلُيخفَي االرتباك أو 

َبها أٌخ كاد أن يوَقف االصفرار الذي قد يع اء التهمة الموجهة إليه. [جرتري بعض اإلخوة َجر
  وُيحقق معه فشك رجل الحدود في تهمته وختم له للدخول].

ويمكن أن يستعمل أسلوب التهويل بأن يطلب السفير أو يهدد بأنه سيشتكي، وأنه سيفعل  -
  ويفعل. 

  
  -ماعي والشخصية القوية وليس له انتماء: : اإلنسان ذو المركز االجتالصورة الثانية -٢
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وقد َتظهر أمام المحقق بصورة الواثق من نفسه الذي ليس لديه ما يخيفه أو يخاف منه  -
وتتجاوب معه في األمور العادية، وتعانده في األمور المحرجة، وتبقى مصرًا على ذلك رغم 

خذ منك معلومة أنت ال الضغط؛ كي تشعره أنك عنيد وليس من السهل على المحقق أن يأ
تريد إعطاءه إياها، وبذلك ييئس من جدوى التحقيق معك. [هذا األسلوب يفضل أن يكون 

  في حال كان عليك شهود].
وٕاذا كنت ستظهر أمام المحقق بالواثق من نفسه ومن براءته فيجب أن ال َيظهر عليك  -

  -اضطراب، ومن عالمات االضطراب:
اإلجابات  - ٤غان األبصار ومحاولة تفادي نظرات المحقق. زو  -٣العرق.  - ٢اللعثمة.  -١

  اصفرار أو احمرار الوجه.  -٥المتكررة بعدم التذكر واالحتمال. 
  
   -: اإلنسان المنظم والمنتمي والمجاهد (المحروق):الصورة الثالثة -٣

ور إظهار العناد والتعاطي مع المحقق بعنف من البداية وعدم التعاطي معه حتى في األم
العادية حتى ولو تعرض للضغط وهذا غالبًا ما يلجأ إليه في حالة الضبط متلبسًا، أو إذا 

  كان مطاردًا وتم َأْسره. 
  وكل أخ أدرى بالصورة األنسب، وليتق اهللا. •
  

   -:عدم االنخداع بأساليب المحققينخامسًا: 
لومات أكيدة لدى يجب أن ُتدرك أن األسر ليس شرطًا أن يكون نتيجة تهمة ثابتة أو مع -١

العدو، فال تظن أن "االعتراف = راحة من التعذيب" فقد يكون بابًا للعذاب األليم حتى 
  تعترف بكل شيء.

راجع األساليب التي يتبعونها نفسية كانت أو عصبية أو جسدية؛ فمعرفة كثير منها تكفي  -٢
 لوحدها لمعرفة طريقة الوقاية، وقد فصلناها من قبل.

العدو وقسوته على أنها مفتعلة (مسرحية) ومن أجل الحصول على انظر إلى معاملة  -٣
االعتراف فقط، ومع ذلك فال تفكر بأنهم يعذبوك من أجل معلومات بل ليكن تفكيرك أن 
هذا ابتالء من اهللا وأنهم يساومونك على عقيدتك أو ِعْرضك .. وأن هذا العذاب هو نتيجة 

 حقد الكفار على المسلمين.
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ي الغالب وسيلة للتحقيق؛ لذا أجب عن األسئلة التي من الواضح أنك وبما أن الضرب ف -٤
تعرف جوابها كما لو سألوا: ما عنوان بيتك الذي سكنت فيه منذ الصغر؟ فإنه مما ال ُيعَقل 

 ان يدعي الواحد أنه ال يعرفه!!!

تذّكر أن المحقق هو إنسان وليس "سوبر مان"؛ فال تتوهم أنك تحت سيطرتهم؛ بل  -٥
 تضليلهم. بوسعك

" التي يتبعها المحققون والتي فصلناها من قبل، األساليب النفسيةمن المهم االنتباه من " -٦
فاحذر مراوغة المحقق وخداعه، واعتبره كاذبًا في كل ما يتهمك أو َيِعدك أو يتوعدك به 

وب العدو أو االستدراج أواالستفزاز أو أسل استمالة ثقة المأسورسواء كان بأسلوب الصديق و 
كثيرًا ما يتهمون بال دليل فال تنخدع، وكثيرًا ما يرمون "الفتاشات" ف أو غيرها مما مر معنا؛

فكن حِذرًا، وكثيرًا ما يهددون البريء بالتوقيف أو التعذيب أو التشهير أو ما شابه فال تُْبِد 
لمتهم؛ فال تتأثر بإغراءاتهم أو تسهيالتهم، ضعفًا، زكثيرًا ما يضعون "عصا الجزرة" ليسير ا

وال بد أنهم سيخدعون فيوهمونك يعرفون كل شي والواقع يكذبهم، وكثيرًا ما يوهمونك أنهم 
أن غيرك ذكر أشياء عنك أو اعترف بكل شيء أو نحو هذا فقل بثبات وثقة: هو مخطئ، 

 واِجهوني به؛ ألثبت كذبه أو ألثبت خطأه.

عدو على ثغرات عندك أو كشفوها لك وواجهوك بها، أو باغتوك بل حتى إذا اطلع ال -٧
بمعلومة كنت تظنها مخفية فال عليك، اهللا معك يسمع ويرى؛ فحافظ على رباطة الجأش 
والتوازن، وأِر اهللا ما يباهي بك مالئكته، وركز على خطة لتتالعب بأعصاب المحقق، ومن 

 دعاه؟!).استعان باهللا أعانه؛ (أمن ُيجيب المضطر إذا 

ومن المهم الثبات على المعلومات المزورة المحبوكة دون تغيير كل مرة؛ فانتبه أن تغيرها  -٨
في كل مرة ُيْطَلب منك إعادة سردها؛ لذا إن وضعَت مواصفات لشخص في مخيلتك أو 

 رواية لقصة أو مراحل سفر فعليك إبقاء أوصافه أو الرواية أو مراحل السفر في ذاكرتك.

وأنت تُقدر أنه اتهام بال دليل، أو إن اتهموك وأنت ترى أنه يوجد ولو  وٕان اتهموك -٩
احتمال ضعيف للنجاة فأنِكر وال تعترف مهما حصل ولو حاولوا أن يخدعوك بأن الحكم 
سيخفف عنك؛ ألن حكم المحكمة واحد سواء اعترْفت أنت أم كشفته المخابرات، وعلى 

توقع أن تلجأ فيها المخابرات إلى المراوغة. [ذكرنا من األقل أنكر في المرحلة األولى التي يَ 
قبل مثاًال عمليًا اتهم فيه أحد اإلخوة على الحدود أن بطاقته مزورة فصار األخ يضحك، 
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ورجُل الحدود تارة يهدد، وتارة يستميل األخ ليعترف أنها مزورة، لكن األخ بفضل اهللا استمر 
 ى بصر رجل الحدود، وُسِمح لألخ أن يمر].بالضحك واإلنكار حتى أعمى اهللا عل

إذا لجأ المحقق إلى الضرب فإن هذا يعني أنه ال يوجد لديه أدلة أو أنه غير مقتنع  -١٠
 باألدلة، وكلما ازدادت وتيرة التحقيق اقترب الفرج إن شاء اهللا. 

  هناك عدة أنماط للتعامل مع الضرب والتعذيب: -١١
يجعل المحقق يخفف الضرب ويوقفه [بالغ ما  أ. البكاء والصراخ تحت الضرب والتعذيب

  استطعت]؛ فالتمثيل أثناء التعذيب قد تنفع.
  ب. السكون والسكوت يجعل المحقق يتوتر ويزيد في الضرب. 

ج. الضحك واالستهزاء بالمحقق يجعل المحقق يزيد بالضرب ولكن في حال استمرار الضحك 
  ينهار المحقق [لكنها مجازفة]. 

لمعلومات الهامشية يجعل المحقق يوقف التعذيب لتشجيعك على االعتراف د. إعطاء بعض ا
  [ولكن ال تغامر، وكن حذرًا] .

هـ. إن ثَبَتك اهللا وأمدك بأمداده فاستطعَت الكتمان عن المخابرات لفترة أثناء التحقيق، فإياك أن 
ن تعترف تحت الضرب ظنًا منك أن االعتراف سيخفف الضرب؛ ألنهم عندها سيزيدو 

التحقيق والضرب؛ وذلك ألنهم سيرجحون أنهم َلّما ضربوك اعترْفَت، فإن زادوه فسيزيد 
 اعترافك. 

وٕاذا تم إحضار الزوجة أو األخت أو االبنة فاعلم أنهم إذا كانوا يريدون أن يفعلوا شيئًا  -١٢
يؤخر،  تكرهه فال يستطيع أن َيمنع ذلك إال اهللا سبحانه وتعالى، وأن اعترافك لن ُيَقدم ولن

وٕاذا اعترْفَت نتيجة هذا النوع من الضغط فلن يتركوك إال بعد إسقاطك وٕاسقاط ِعْرِضك 
  معك. 

  واسأل نفسك: هل أنا واثق أنه إذا اعترفت أنهم سيتركون ِعْرضي وشأَنه؟ 
وهل أنا واثق أنه إذا اعترفُت ورأوا أن هذا الموضوع هو نقطة ضعفي هل واثق أنهم لن 

  عامل معهم؟ يساوموني على الت
  وٕاذا وافقَت أيضًا على التعامل ماذا بقَي لك؟!

وبعد أن تجيب نفسك على هذه األسئلة تكون أنت القادر على تقدير الموقف واتخاذ القرار  
  السليم ، وال أَحَد غيرك.
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الم إما ؛ فطريقة الكانتقاء األساليب والكالم المناسب للتعامل مع المحققين، َكمًا وَنْوَعاً سادسًا : 

  -أو تشعره أنك تكذب: -إذا كان غاضباً -أن تُثير المحقق أو تهدئه 
اختصار الكالم [اإلجابة] قدر اإلمكان، فال تتكلم بما لم ُيطلب منك، وليكن الجواب  -١

 على َقْدر السؤال دون زيادة. [َمن َكُثَر كالمه َكُثر َسَقُطه].  

 اء الظاهرة التي من الواضح أنك تعرفها األصل أنك ال تعرف شيئًا عن غيرك، إال األشي -

  [وجود سكان في المبنى مثًال...إلخ].
  .إلخ. ..–ال أعرف  –ال أذكر  –ال  -نعم استعمل كلمات:  -
إعطاء الجواب غير االستداللي؛ فمن الخطأ الكبير أن يكون جواب األخ يسوق  -٢

أهم شيء أن ال ابرات أن وقد أكد مرارًا مختصون من أروقة المخالمستمع إلى سؤال آخر، 
تتكلم أو تجيب بأكثر من نعم أو ال، وقال: "نحن نعتمد على أجوبتكم"؛ أي أنهم من خالل 

من أين أحضرته؟ من أين تعرفت  ←عندك كتاب؟  أمثلة:جوابك يسألون السؤال التالي  
  .فالبارع من يجيب أجوبة منطقية يقطع فيها الخيطعلى المكتبة الفالنية؟  ...إلخ، 

يتأكد هذا في أسئلتهم التي : الذي يسمح لك بالمناورة، و جواب بلقيس الذكيأعط   -٣
تخاف أنها مصيدة: "كأنه هو"، حتى إذذا ما جاء ليمسكك تقول: لست متأكدًا، فهي كلمة 
ال تضرك وقد تنفعك أو ربما َخلصتك، فالجواب غير الدقيق أو غير الجازم يلزم كثيرًا 

ن عرضوا عليك صور اشخاص وترددت: هل يعرفون معرفتك به بحسب الموطن؛ فمثًال إ
[ربما، يمكن، ال أدقق، يجوز، غالبًا، أحيانًا، وارد، أو ال...إلخ. ومن هذه الكلمات: 

 محتمل،، ممكن إلخ].

- تعلم المناورة في المبنى والمعنى: وكمثال تقريبي مر بنا: ربما يسألك هل تعرف فالنًا  -٤
فقلَت: ال، فيوهمك ويقول:   -َت أّن المخابرات لن يعرفوا معرفتك بهوأنت تعرفه لكن َقدرْ 

 لكن هو يعرفك؟؟!!!! فقل: كثيرًا ما يعرفك شخص وأنت ال تعرفه.

مثال آَخر: إن عرف أنك تحب مادة اللغة العربية فسألك: هل تحب العربية من منطلق  -
  يوجد فارق بينهما؟مسلم أم عربي؟ فال تجبه ال بهذا وال بذاك، وٕانما قل: هل 

  مثال آَخر: إن اتهمك بأنك آوْيَت أحد اإلخوة فقل: هل من المعقول أن أورط نفسي؟  -
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األدب والمجاملة، والتعامل الهادئ عمومًا لتجنب إثارة المحقق، وٕان كان كنت صغير  -٥
تقريبًا]، أو كان شكلك يوحي بذلك فيمكن أن  ٢٠السن [الصغير بالنسبة لهم من تحت الـ 

 بدل: "يا سيدي" أو "يا سيادة الـ". تستعمل أساليب استعطاف، مثًال تُناديه بـ: "يا عم" 

رر أنك مشغول، وأنك ال تدقق، مشغول..مشغول، فهذا يخفف، وفائدة التكرار من ك -٦
 باب: [اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس]، و(الحرب خدعة) كما في الحديث.

ل، بل قد َيطلب المحقق نفسه ذلك منك َعلك تمتنع يمكن أن تحلف يمينًا على ما تقو  -٧
أو َيظهر عليك التردد فَيكشفك، فهنا ال َحَرج شرعًا من ذلك، فيجوز بل يجب إن ساهم في 
إنقاذ مسلم من ظالم، وليس هذا من اليمين الغموس؛ فقد روى أبو داود بإسناده عن سويد 

ليه وسلم ومعنا وائل بن ُحْجر فَأَخَذه بن حنظلة قال: (خرجنا نريد رسول اهللا صلى اهللا ع
عدو له فَتَحرج القوم أن َيْحلفوا، فَحَلْفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسوَل اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم فذكرُت ذلك له فقال: أنت َأَبرهم وأصدُقهم؛ المسلم أخو المسلم). وفي المغني 

ه فله تأويله إذا كان مظلومًا]؛ فيمكن بسهولة أن البن قدامة: [وٕاذا َحَلف فتأول في يمين
تستعمل المعاريض، والعبرُة بنية الحالف ال المستحِلف عند قسم من العلماء، قال النووي: 
[الحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل األحوال إال إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 

ى رجل فحّلفه القاضي فحلف دعوى توجهت عليه. وقال أيضًا: إذا ادعى رجل عل
...انعقدت يميينه على ما نواه القاضي وال ينفعه التورية، وهذا ُمْجَمع عليه]، والمحقق 
الظالم ليس قاضيًا َيحكم بشرع اهللا كما ال َيخفى، وكمثال للمعاريض: قد يقول لك المحقق: 

تحب الحاكم الطاغية  احلف أنك ال تحب الجهاد؟ فتقول: واهللا ال أحبه [وأنت تنوي أنك ال
  مثًال أو الزنى أو الظلم].

وجرب أن تتفادى الحلف بأن َتُمد يدك لتضعها على المصحف ثم تسحبها وتقول: لست  -
متوضئًا!!! [مع أن الحلف ال عالقة له بوضع اليد، ولكن المحققين من أبعد الناس 

  وأجهلهم بالدين].
موعه بطيئًا ال سريَع اللهجة، وفرق بين من أول ما تبدأ أول كلمة ليكن كالمك بمج -٨

التأتأة التي تزيد من قناعة المحقق بتورطك. [عدد الكلمات في الدقيقة قلله الكالم المتقطع و 
 .ما استطعت]
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وقد يكون الظرف يناسبه التأتأة والتلعثم، وتكرار ما يوحي أنه ال عالقة له، وأنه ما فعل  -
نسب فينبغي أن يبدأ به من أول األمر، وهذا يتناسب مع جو شيئًا؛ فإْن َوَجد األخ أن هذا أ

المخابرات المحاط بالتخويف، بمعنى أنه سلوك طبيعي أمام المخابرات أن يكون المأسور 
خائفًا ولو لم يكن عليه شيء؛ ألن الجو يدفع المرء إليه إال إن ثبته اهللا. [كلما صُغر سن 

  المأسور فهذا األسلوب يناسبه أكثر].
 ُتجب بسرعة بعد أن يسألك المحقق، وتمهل في الرد على األسئلة؛ وبذلك فإْن وال  -٩

  سألك سؤاًال َيحتاج تفكيرًا فلن َيظهر عليك أنك تباطأَت عنده. 
وٕاذا سألوك عن بطئك فقل بأنك خائف ومشتت الذهن وال تستطيع التركيز أو التفكير أو  -

  تحتاج الخروج إلى الخالء.
دمات وٕايحاءات حتى يظن المحقق أنك مرهق، مثال: هل ذهبت إلى ويمكنك أن تضع مق -

فتطيل في التفكير ثم تقول: نعم، فيسألك المحقق: صف لي المكان؟ ….مكان كذا؟ 
فُتعطيه أوصافًا غير صحيحة، وتريد بهذا أن توحي للمحقق بأنك قلت نعم لترتاح وليس 

[فكرة قابلة  رفت بشيء لم تفعله.ألنك تعرف المكان بل ألنك تعبت من شدة التحقيق فاعت
  للتجريب].

ويمكن أن تستعمل كلمات تعطي فرصة من الوقت لك مثل: لحظة قليًال حتى أتذكر، في  -
الحقيقة..، في الواقع..، يمكن أن تقول شيء كهذا، أو قريب من هذا، لكن نعم نعم مثل 

  أكثر.هذا...إلخ، والمراد تكثير الكلمات لينفسح أمامك مجال للتفكير 
  

الجواب على السؤال بسؤال إن استطعت؛ ألن اإلجابة بسؤال تقلل من الخطورة التي  -١٠
يمكن أن تأتي من جوابك، وكثيرًا ما تكون اإلجابة عن السؤال بسؤال كما يقولون "مكانك 

ما معنى تنظيم؟ وهل  -راوح"؛ أي أنها ال تفيد المحقق، وكمثال: هل تنتمي للتنظيم؟ ج
 م في بلدنا؟...إلخ.يوجد تنظي

إن عرف أنك تحب مادة اللغة العربية فسألك: هل تحب العربية من منطلق مثال مر بنا:  -
  مسلم أم عربي؟ فال تجبه ال بهذا وال بذاك، وٕانما قل: هل يوجد فارق بينهما؟

طلب إعادة السؤال، فهذا يضيع الوقت ويفسح مجاًال للتفكير، وينبغي أن تطلب منه  -١١
لبداية في عدد من المرات ولو كنت تعرف الجواب، حتى إذا سألك السؤال المحرج هذا من ا
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فإْن طالبته باإلعادة فسيكون األمر مألوفًا، بخالف ما لو طلبته عند السؤال المحرج ألول 
 مرة فسيكون هذا الفتًا للنظر.

إلى الدخول معه في حوار خارج الموضوع، أو تغيير مجرى الحديث، مثًال: هل تنتمي  -١٢
أنا من صغري ال عالقة لي بالسياسة، وكانت هواياتي...إلخ. [ولكن انتبه من  -تنظيم؟ ج

 كثرة الكالم التي تضر]. 

عند اشتداد ضغط االستجواب فحاول تشتيت فكر المحقق؛ وذلك بإظهار االنفعال  -١٣
أعرف واالنهيار عن طريق القول: أنا بريء، أنا مظلوم، ليس لي عالقة بهذه المواضيع، وال 

  شيئًا، فالن اعترف علّي، له ثأر عندي يريد أذيتي...إلخ.
  
  

  تنبيهان:
  / قد تشتت المحقق وترهقه، وهذا من صالح المأسور.١١/ إلى رقم /٧البنود من رقم / -١
إذا كان التحقيق ال يزال في المرحلة السلمية فاستعمال هذه األساليب نافع، أما إذا وصل  -٢

من ال ُيجيب بسرعة مثًال َفْليوازن األخ بين المصالح التحقيق إلى مرحلة الضرب مع 
  والمفاسد بحسب الظرف.

  
ي الحذر الدائم والذكاء والحكمةسابعًا:  َتَوخ:-   

قبل التحقيق يحاولون التعرف على شخصية المأسور، ومكامن الضعف والقوة لديه؛ لذا  -١
ي، القدرة على تحمل ال تكشف للمحقق عن مستواك الحقيقي أو ثغراتك (المستوى الثقاف

  التعذيب، القوة البدنية، قوة اإلرادة، ...).
محاولة الحصول على معلومات من المحقق عن حقيقة التهمة وحقيقة األدلة وذلك  -٢

 باالستفزاز واالستدراج [حسب الوضع].

إذا كان هناك إثباتات قوية ضدك فاقلب الموضوع إلى أمر عادي، وال تنكر تمامًا ولكن  -٣
 اكرة، رحلة صيد، زيارة عادية، دراسة، حلقة تجويد.قل: ضعف ذ

ال بأس أن تكون معك مسبحة، وأن تصلي على النبي في حال االستجواب العادي الذي  -٤
لم َتثبت فيه عليك تهمة بعد؛ ألن هذا أحد المؤشرات أنك لست من الجماعات اإلرهابية 
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تغرب المحقق وقال: وتصلي [مرة صلى أحد من ُيَحقق معه على النبي جهرًا فاس عندهم.
 على النبي؟!].

إذا قررت طرح الخطة المحكمة والمدروسة مسبقًا فطرحها وأنت بكامل قواك الجسدية  -٥
 والنفسية والعصبية، وال تفكر باالعتراف ولو اعترافًا جزئيًا إذا كنت في نفسية منهارة.

 التظاهر بضعف الذاكرة والنسيان خصوصًا إذا كانت الحوادث قديمة. -٦

.. ال... ال... ال أنتسب إلى . التظاهر باالنهيار العصبي والنفسي وٕاظهار الخوف والقلق -٧
شيء؛ وال تتجلد لتظهر أنك غير منهار ألن عادة المخابرات الطاغوتية أن تستمر في 
التنكيل حتى توصل المأسور إلى مرحلة االنهيار؛ فالتمثيل هنا سيقلل التعذيب، وسيبقي 

دراك وٕان كان ظاهره أنه انهار. [يمكن أن يترافق هذا بدمعات بحسب األخ في مستوى اإل
 الجو].

ال تثق بأي إنسان تقابله في السجن. [جاسوس اكتشفه اإلخوة بعد حين، وكان من قبل  -٨
  ينشد للجهاد والمجاهدين!!!] 

 ال تقم بأي نشاط داخل السجن من شأنه أن يثبت عليك التهمة. -٩

الجيد والتخطيط المسبق يمكن أن تضلل المخابرات، وأن  باالستعانة باهللا مع التفكير -١٠
ونكرر أيضًا ما ذكرناه من قبل في "أمن التدريب والخروج إلى تراوغ معهم بنجاح، 

المعسكرات والجبهات": من أجل إحكام الخطة وتقطيع الخيوط وتضييق دائرة الضرر فإنه 
كن ذهب من قبل، ثم يبدأ العمل من المستحسن أن يسافر األخ إلى العمرة أو الحج إن لم ي

الجهادي، حتى إذا أمسكوه وسألوه عن األشخاص أو الشخص الذي أرسله إلى أرض 
الجهاد أو اإلعداد فيقول لهم عن شخصية وهمية يّدعي أنه رآها في العمرة أو تعرف عليها 
هناك، ويكون األخ قد وضع من قبل صورة لشخصية في ذهنه طولها وعرضها وشعرها 

ها ولون جلدها ...إلخ، ومن هناك يصنع بريدين ويرسل من أحدهما إلى اآلخر وصوت
رسالة على أساس أنه الشخص الذي سُيخرجه ويكون في الرسالة كالم بحسب وضع األخ، 
وعندما يصل األخ إلى بلده يرسل رسائل من البريد اآلخر يطالب األول باالستعجال وأن 

سي، أو يرسل رسالة يستعجله فيها بحجة أنه يريد الدنيا ضاقت عليه بسبب الفشل الدرا
المال، وأنه َفِشَل في العمل التجاري في بلده [أي ُتْوهم أن خروجك كان للمال فهذا يخفف 
األمر والتهم الموجهة إلى األخ المجاهد عند المخابرات]، وهكذا تكون الرسائل دورية كل 
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مقطوعًا وال يتضرر إخوة آخرون،  شهر أو شهرين بحيث إن صار لألخ شيء فيكون الحبل
ولو ُدِرَست هذه الفكرة جيدًا الستفاد اإلخوة الذين اعتُقلوا في أفغانستان كثيرًا منها؛ وذلك 
بأن ُيلِصقوا إخراجهم بشخصيات وهمية، ولكن ال بد أن تكون الخطة محكمة]. ولهذه الفكرة 

عطيتهم بريدك وسره، وقلَت لهم عن نفع آخر أنك ُتْوِهم المخابرات أنك تتعاون معهم؛ ألنك أ
 بريد الشخص الذي سيخرجك أو الذي أخرَجك.

 

  مالحظة: كلما تغير محقق فذلك يدل أن األول قد فشل، بإذن اهللا.
  

  !!!تنبيـــــــــه مهـــــم للغايـــــــة!!!
ا نحن نحث األخ المجاهد على الصبر والمصابرة وعدم االعتراف أمام أعداء اهللا، ولكنن -

  بنفس الوقت ينبغي أن نتخذ االحتياطات كما لو أنه سيعترف بكل شيء ومن أول لحظة.
على اعتراف األخ المأسور فهذا ال يكفي للجزم بأنه  طالت مدة عدم ظهور ما يدلومهما  -

لم ولن َيعترف، والشيطان دائمًا يدعونا إلى االطمئنان، مع أن المخابرات تعيد التحقيق 
جراء روتيني، وهذه اإلعادة قد تكشف ثغرات جديدة، وربما يأتيهم بين حين وآخر كإ

مأسور جديد، أو تأتيهم معلومة جديدة فُيعيدون التحقيق ألجلها فيصير احتمال انكشاف 
المستور أكبر وأكبر، ورما يكون االخ اعترف ولكن المخابرات تراقب لتحصد أكبر عدد 

  ممكن من أبناء الحركة اإلسالمية.
وج األخ من األسر بإذن اهللا فإنه قد يخجل من ذكر أشياء مما اعَترف بها، بعد خر  -

ل الشيطان له أنها لن تضر!!! وهذا اإلخفاء في غاية الخطورة ولو كان يسيرًا،  وُيَسو
  وٕاخبار األمير أو المجموعة ينبغي أن يكون من باب تبرئة الذمة أمام اهللا تعالى.

  
  :ستجواب الجاسوس* ا

  الجاسوس المعلومات؟ كيف يرسل  ·
  ما هي المعلومات التي أرسلها؟  ·
  كيف يتم االتصال من ِقَبل الجاسوس مع العدو؟  ·
  ما هو حجم المعلومات التي َزود العدو بها، وما مدى تأثيرها على أمن األفراد والجماعة؟  ·
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  * إجراءات اعتقال المرأة الجاسوسة المتعاملة مع العدو:

  ْحَصن وُمَخْضرم.إيفاد أكثر من رجل مُ   ·
  إرغامها على لبس ثياب فضفاضة.  ·
  ضرب المرأة إذا حاولت اإلغراء أو إظهار مفاتنها.   ·
  تقييد يديها بقيد مقاٍس بقدر المعصم تمامًا، وعدم تركها بدون قيد ألي سبب كان.  ·
  عصب عينيها.  ·
  إبعادها عن أي شيء يمكن أن تؤذي به نفسها.  ·
   ا والخواتم من أيديها.سحب جميع الَمصاغ منه  ·
  
   

*******  
  
  
  
  
  
  
  

  * محذورات األمنيات [السلبيات] 
إذا َصَدق قولهم: "بين التهور والجبن شعرة"، فيمكننا أن نقول شبيَه هذا في موضوع  -

األمنيات؛ فالوسط بين اإلفراط والتفريط: األول يكاد يكون عبدًا لإلجراءات األمنية، والثاني 
  ا كان، كما لو كانت من المكروهات أو من خوارم المروءة.ال يبالي بها مهم

فالمسلم الملتزم يأخذ باألسباب ألن رب األسباب َأَمرنا باتخاذ األسباب، وَيشهد لهذا سيرة  -
األنبياء، ولعل من أقربها الهجرة النبوية، ولكن الذي امتأل اإليماُن في عظامه يأخذ بها 
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باب، يأخذ بها على أتم وجه ولسان حاله: "ما ظنك وقلبه معلق برب األسباب ال باألس
  باثنين اهللا ثالثهما"، يأخذ بها وهو موقن أن (ما أصابك لم يكن لُيْخِطَئك).

وال يعني األخذ باألسباب حتمية النجاة، فمن المصائب التي ابُتلَي بها بعضهم االتكال على  -
ء الُمْبَرم" الذي ال بد أن يتحقق، لكن األمنيات، فقد يكون األمر مما يسميه العلماء: "القضا

َأْخَذنا باألسباب ألن ربنا أَمرنا بها من ناحية، وألن الغالب أن تترتب المسببات على 
فإذا ما َأْحَكم األخ اتخاذ التدابير األمنية السالفة فلن يكون إمساكه باألمر السهل األسباب، 

للعبرة لكي ال يتعلق القلب باألسباب إنما برب  وهناك عدة أمثلة َيْحُسن ذكرهاإن شاء اهللا، 
  األسباب:

o  أحد اإلخوة من المطلوبين من عدة جهات مخابراتية في عدة دول اعتاد أن يتجول بجواز
مزور واهللا ييسر في كل مرة وهللا الحمد، وذاَت مرة أخذ جوازًا نظاميًا فأوقفوه على الحدود 

ا األخ من الحدود!!! وكأنه لما كان جوازه نظاميًا لم واتهموه بأنه ُمَزور، وفحصوه ثم أرجعو 
تكن فيه حالة التذلل هللا التي تكون عادة مع اصطحاب الجواز المزور: "يا رب َسلم َسلم"، 

 فكأن اهللا أراد أن ينبهه إلى هذه اللفتة، والعلم عند اهللا.

o  نّجاه اهللا،  -وهي األخطر–ومثلها أحد اإلخوة عند عبوره من الحاجز األمني للدولة األولى
وأمُرها حسب المعتاد بسيط إذا –وكان يقرأ ويدعو اهللا، فلما وصل إلى حاجز الدولة الثانية 

وٕاذ بالمخابرات تكتشف أمر التزوير وتهم بإيقافه لوال أْن َلَطَف اهللا  -ما وافقت حدود األولى
ليم من اهللا أن يكون تذللنا له حيث صار األخ يضحك حينما اتهموه بأنه ُمَزور!!! وكأنها تع

تعالى قبل وأثناء وبعد الحدود هو هو، وكأنه تعليم لنا منه تعالى أن ال يكون قلبنا معلقًا 
 باألسباب إنما برب األسباب.

o  ،أحد اإلخوة بسبب الخطورة األمنية غادر بلده إلى مكان آخر واعتزل الناس جميعًا
يره من اإلخوة على اعتبار أن المكان الذي هو وأحضر معه كل الممنوعات تقريبًا له ولغ

فيه آمن أو هو أكثُر البيوت أمنًا، فحَدَثت معه ذات يوم قصة غريبة للغاية خالصتها أن 
وأبعادها في - المخابرات وصلت إلى المكان الذي كان مستأجرًا فيه، ودخلته وفتشت الغرفة 

ة كانت مألى بالممنوعات من أوراق ، ومع أن الغرف-حدود مترين: دوًال وعرضًا وارتفاعاً 
وأقراص ليزرية وأشرطة سمعية وجهاز كمبيوتر مكتظ بالممنوعات، ومع كل هذا أعمى اهللا 
أبصارهم وانصرفوا خزايا غير فالحين، واألخ جلس مدهوشًا هو وكل من حكى لهم القصة، 
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هم كانوا قريبين وكان السبب أن المخابرات كانت تبحث عن مجموعة من اإلخوة قدر اهللا أن
من منطقة األخ، ولكن العجيب أن المخابرات كانت معها مواصفات للبيت الذي يبحثون 
عنه، وكانت هذه المواصفات ال تنطبق في كل المنطقة (الكبيرة) إال على بابين فقط باب 
المبحوث عنهم وباب هذا األخ. [في هذا عبرة كبيرة يكفي أن نتأمل القصة الستخالصها 

 جة لذكرها].فال حا

o  ل في دولة بال وثيقة فإذا ما أوقفه أحد الشرطة لصارت لهومرة كان أخ في بلد أوربي َيَتَنق
مشكلة، وكان األخ متوترًا ويطلب من المسؤول عن البطاقات المزورة أن َيستعجل باألمر 

وتحصل  وأنه في خطر وأنه وأنه...ثم يسر اهللا وصارت البطاقة عنده، وٕاذ بالشرطة ُتْوِقفه
 مشكلة فَيكتشفون أمره وُيْودعونه في األسر. نسأل اهللا الفرج.

  
وكذلك فإن اإلسراف أو اإلفراط في جانب األخذ باإلجراءات األمنية قد ُيؤدي إلى محظورات  -

أو محذورات شرعية أو تكتيكية، ونستطيع أن نقول: ال يجوز القيام بإجراءات محرمة 
أو المكروهة، والقيام بالمحرم كحلق اللحية إنما هو من  خاصة إذا توفرت المباحة شرعاً 

باب أخف الضررين؛ فإنقاذ إخوتنا في بقاع األرض فرض الزم، وال يتم إال باإلعداد، لكن 
  الوصول إلى أرض اإلعداد يتطلب حلق اللحية..وهكذا.

  ع فيها.وَيْحُسن أن نسرد أمثلة لتتضح الفكرة، وليقيس عليها اإلخوة لَتَجنب الوقو  -
حلق اللحية معروف الحكم في اإلسالم، واإلخوة المجاهدون يضطرون إلى حلقها ألن  -١

ه في  ون إطالق اللحية عالمًة فارقة وكافية التهام الشخص وَزجأعداء اهللا صاروا َيُعد
غياهب السجون؛ فجاز في الشرع حلقها من باب "الضرورات تُبيح المحظورات" بشرط أن 

قينية أو شبه يقينية ال وهمية؛ وذلك بناء على التأصيل الذي ذكرناه منذ تكون الضرورة ي
 قليل.

ولكن اإلسراف الذي َيْحُصل أن َيسترسل األخ في حلقها حتى تصير عادًة له مثله مثل أهل  -
الدنيا، والالئق بالمجاهد الملتزم أن ال ينسى أن الضرورة تَُقدر بَقَدِرها، فلو كان يكفي حلقها 

  / أيام فال يجوز له أن يحلقها كل يومين.٣كل /
وٕاذا كان تخفيفها يكفي فال معنى للتشبه بشعارات بعض الملحدين بأن َيحلقوا لحاهم ويتركوا  -

  منها قسمًا مما يسمى في بعض البلدان "سكسوكة".
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والالئق أيضًا بالملتزم أن يحاول أن يستحضر قلبيًا التذلل بين يدي رب العالمين في كل  -
مرة يحلق، ولسان حاله: "يا رب إنما أحلقها ضرورة ال كرهًا لسنة األنبياء"، وهكذا في كل 
مرة حتى ال يستمرئها بعد حين دون أن يشعر. [نعود وننبه أن هذا الحلق عند الضرورة 
وليس كما يفعله كثير من الناس ممن لم َيْخرج من أرض بلده، ولم َيْحَتك بالمجاهدين وهو 

ي أحسن أحواله إال جهاد الكلمة، ثم تراهم يحلقون لحاهم بحجٍة ظاهرية لُيسكتوا ال يجيد ف
المعترضين عليهم أال وهي: إجراء أمني!! وقد يخدعوننا بحجتهم ولكْن هيهات أن يخدعوا 

  ربنا تعالى].
 

ووضع "العلكة" في الفم قد يلزم أثناء عبور الحدود بين بلدين فال ضير منه، وٕان كان  -٢
 الملتزم أن ال يديم وضعها في فمه كالنساء والفاسقين.الالئق ب

وحمل "سيجارة" في اليد إبعادًا للتهمة في مكان ما، أو حمل مجلة داعرة، أو ما شابهها   -٣
 من التصرفات هذا فيه ِوقفة.

فإن كان حمل السيجارة مما ال بد منه، فإن كان يكفي أن يمسكها في يده فال معنى  -
وٕان كان يكفي استنشاقة واحدة فال معنى الثنتين، وهذا من باب رشفة  لالسترسال وٕاشعالها،

الخمر إن كانت واحدة تكفي ألنقاذ حياة المختنق فال يجوز اثنتان وهكذا. [كل هذا بناء 
  على القول بحظر التدخين].

وٕان كان حمل "سيجارة" يكفي إلبعاد التهمة أمام المخابرات عن األخ فال معنى لشرائه  -٤
  سية.مجلة جن

وٕان كان حمل سلسال ذهبي في يده يكفي إلبعاد التهمة فال معنى للبسه في رقبته أو  -٥
 يده، وهكذا.

وٕان كان الكالم عن الطبخ وأنواع المأكوالت يكفي فال معنى لالسترسال في السباب  -٦
االسترسال في التمويه حتى حدود المحظور والكالم البذيء أمامهم بحجة إبعاد الشبهة، ف

من يخرج ويتكلم عن الخمر والداعرات للتمويه على الجلسة؛ وذلك أن مرفوض؛ ك
الضرورات تَُقدر بَقَدِرها في شرعنا، فإن كان َيْكفي الحديث عن الطعام والشراب فال داعَي 

 أن تتكلم عن مباراة وهمية كنَت تشاهدها، وهكذا.
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عين كما هو واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية قد يتحول إلى فرض  -٧
معروف في كتب الفقه، لكن األخ المجاهد قد يضطر أن يتركه ليس زهدًا فيه أو المباالة 

ه األخ الجهادي. إنما من باب أخف الضررين؛ ألن األمر والنهي قد يكشف عن توج 

ولكن من المهم للغاية أن يستحضر األخ معاني األمر والنهي في قلبه، ولسان حاله: أْن يا  -
  ته ألجلك.رب ترك

والشيطان سريع التسلل، ورويدًا رويدًا ربما ال يشعر األخ نفسه إال وقد صارت مثل كثيرين  -
  من أهل الدنيا ممن ال ينكرون المنكر حتى بالقلب.

وبناء عليه فإن كون األخ من المجاهدين ال يخوله أن يسترسل في مقهى إنترنت مثًال يضع  -
  "أمنيات"!!! الموسيقى بأعلى صوت ولسان حاله:

إنما الصادق من يبتعد عن مثل هذه األماكن ما دام غيرها متوفرًا، أو يسعى لتخفيض  -
الصوت على أقل تقدير بحجة أن الصوت المرتفع يشوش عليه وهو يقرأ مثًال، وٕان لم 
يتيسر هذا فال أقل من أن يجلس األخ كما لو كان على جمر فينتهي من المهم ثم يخرج 

كما يفعل إخوة دون أن يشعروا تراهم يجلسون ساعات وساعات، وكثير من هذه بسرعة، ال 
 الساعات مما يمكن تأجيله أو إلغاؤه.

ومثل هذا الشعر المستعار "الباروكة"؛ فقد َحرم شرعنا الواصلة والمستوصلة، وما دام   -٨
قبعة األخ بوسعه أن يغير شكله بتغيير طريقة فرق شعره الطبيعي أو بصبغه أو بوضع 

 مثًال فال معنى الستخدام ما َحرمه الشرع.

 وٕان تعين األمر ولم َيُعْد هناك َمَفر فالضرورة تَُقدر بَقَدِرها. -

وٕاذا تيسرت اإلجراءات األمنية دون حصول تشبه بأزياء الكفار أو عاداتهم فهذا مطلوب  -٩
 في شرعنا. شرعًا؛ ألن الضرورة تَُقدر بَقَدرها، والتشبه بالكفار محرم

وربما كانت قسوة القلب التي ُيحس بها بعض اإلخوة أحيانًا بسبب هذا التهاون بالصغائر  -
 التي تجتمع على الرجل حتى تهلكه كما في الحديث.

وٕان كان تصدير الرسائل بـ: "مرحبًا، أو صباح الخير"، بدل السالم الشرعي إن كان  -١٠
معنى لإلسراف في استخدام شعارات أهل الكفر يكفي لدفع الشبهة في حالة المراقبة فال 

 نحو: "هاي، باي، هالو...إلخ".
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بل األكمل لألخ الذي يستعمل: "مرحبًا، وصباح الخير..."، األكمل له أن يستحضر  -
لحَظَتها صيغة السالم الشرعي الكامل: "السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته"؛ لئال يتسلل إليه 

يشعر فَيستمرئ غير هدي  المسلمين من حيث ال يدري حتى الشيطان بعد حين دون أن 
 تصير له عادة.

ومثل ما مضى "عمليات التجميل" إن لم تكن لضرورة قصوى فَمن ُيَغير َخْلَق اهللا  -١١
 ملعون في شرعنا.

وقل مثل هذا في التعامل بالربا مثًال، أو التعامل بما يسمونه "الرهنية" وهي منتشرة في  -١٢
"الرهنية" ال تجوز في شرعنا، وبما أن اهللا أباح اإليجار فال بد منه حتى عدد من الدول، و

وٕان كلف هذا األمر األَخ بحثًا ليوٍم أو يومين، لكنه كله في صحيفته إن شاء اهللا، وهذا 
 خير له من أن يجلس على حرام.

ما لم ُيْذَكر وفي شرعنا حكمة في كل أوامره ونواهيه؛ أال ترى أنه ال يجوز لألخ أن يأكل م  -
 اسم اهللا عليه ولو لم يكن في المدينة التي هو فيها أي بائع للحم الحالل؟ فكذلك "الرهنية".

وقد يستأجر أحد المالَحقين من اإلخوة في أحد البلدان من مسلم، ولكن قد يكون هذا  -١٣
ثم ترى المسلم من الفاسقين أو من الملتزمين ولكن ممن ال عالقة لهم بالجهاد الحقيقي، 

األخ المجاهد قد يتهاون ويتصرف بال مباالة أو دون حذر تام مما قد يكشفه أمام 
المخابرات، وهو في نفسه يعرف أنه إن َحَصل مثل هذا االنكشاف فسيهرب من المنزل 
ويترك صاحبه يالقي مشاكل المالحقة والتحقيق، فمثل هذا االستهتار ال يجوز، والمفروض 

ال يضر مسلمًا خاصة من جهة كالب المخابرات الذين ال يرقبون أن يحرص األخ على أن 
في مؤمن إًال وال ذمة، فالمسلم من َسِلم المسلمون من لسانه ويده كما في الحديث، 

 وتصرفات األخ العشوائية هذه تضر بإخوته المسلمين.

سألوه عن بل على األخ المجاهد أن يرسم خطة ُتعين على تضليل المخابرات إذا ما أسروه و  -
مكان إقامته كأن يّدعي أنه ال يعرف البيت وأن أخًا آَخر كان يقتاده معصب العينين إليه، 

 وهنا ينبغي أن يصف لهم البيت أو شيئًا منه حتى تكتمل القصة.

ومن اإلخوة من يضطر أن يغادر مكان استئجاره فجأة وال يكون سدد ثمن اإليجار،  -١٤
ة أنه سيتضرر إن عاد؛ لذا ال بد أن يتخذ األخ اإلجراء يغادر دون مباالة بالسداد بحج

المناسب لئال يقع في محّرم وهو يظن أنه يرضي اهللا، فمثًال يمكن أن يعطيه عوض 
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اإليجار أول الشهر بدل آخره، أو أن يرسله مع أحد أو في البريد أو يضعه في مكان 
ر،  ويتصل بهم ليأخذوه، وعلى أقل تقدير ال بد للمسلم الملتزم هذا المؤج أن ال ينسى حق

 وأن يسأل اهللا التيسير، وسييسره ربنا. 

ومثل ما سبق فيما لو اكتشفت المخابرات كتابًا ممنوعًا مع أخ أو شريطًا، فإنه مما ال  -١٥
يجوز أن تدعي أنك اشتريته أو صورته عند المكان الفالني، ويكون صاحب هذا المكان 

 من المسلمين فيتضرر بذلك.

وال يجوز أن ُتْلِصقها بأحد األجانب عن بلدك ممن كان يدرس ِمن قبل في كلية أو كان   -
يعمل في متجر أو ما شابه ثم عاد إلى بالده، ال يجوز أن ُتْلِصقها به ما لم َتستأذنه؛ وذلك 
الحتمال أن يعود يومًا ما فتضره دون أن تشعر، والصواب أن ُيخطط  األخ من بداية 

لخيط فال يتضرر ال األخ وال غيره، وقد ذكرنا مثاًال أو أكثر لهذا التملص األمر لقطع ا
 الحكيم في فقرة "تقطيع الخيوط، وسد المنافذ؛ إلحكام الخطة وتضييق دائرة الضرر".

وكثيرًا ما يسأل اإلخوة المجاهدون بعَضهم دون قصد، مثًال يسأل أحدهم آَخر: "أين  -١٦
ف مكان سكنه، لكنه يريد أن َيلوذ باألمنيات، فيكذب يسكن زيد اآلن"، ويكون اآلَخر يعر 

صراحة ويقول: "ال أعرف"، وهذا االسترسال مشكلة كبيرة يقع بها عدد من اإلخوة دون 
 شعور أو َقْصد منهم، والسيل اجتماع النقط.

فيجب على األمراء والمسؤولين اإلكثار من تنبيه رعاياهم على هذه النقطة، خاصة أن هذا   -
يمكن حله بسهولة أكثر من غيره من اإلجراءات األمنية؛ ألن المشكلة واقعة بين  األمر

اإلخوة وهم أقدر على َتَفهم الناحية الشرعية من َتَفهم سواهم؛ لذا ال بد أوًال من َغْرس عدم 
اإلكثار من السؤال بين اإلخوة المجاهدين، ثم ال بد من غرس تََقبل االعتذار عن الجواب 

  َبل أخيه.من قِ 
ولكن ربما تظهر مشكلة فنية أال وهي: إن كان أحد اإلخوة يسأل آَخر، واآلَخر يجيبه   -

بشكل دائم عن كل تساؤالته، ثم إذا سأله عن "زيد" قال اآلَخر: "أعتذر عن الجواب" 
فسيظهر من هذه الطريقة أنه يعرف مكان زيد!! ألنه دائمًا يجب إال في هذه الحالة اعتذر، 

م الطرف السائل ضمنًا أنه يعرف الجواب؛ لذا ال بد أن يعتذر األخ عن أشياء فسيفه
متعددة حتى ال َيجزم الطرف األول أن كل اعتذار عن الجواب معناه أن المعتِذر يعرف 

  الجواب.
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وهناك أمر آخر كتخريج من هذه الورطات أال وهو ما أرشدنا إليه الحديث [إن في  -
ب] وهو حديث روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف صحيح، المعاريض لمندوحة عن الكذ

  ومثله ال يقال بالرأي؛ فله حكم المرفوع.
والمراد من المعارض أن يكون الجواب َيحتمل في اللغة معنيين فيكون القائل يقصد شيئًا   -

ويكون المستمع أو القارئ َيفهم شيئًا آَخر، كأن ُيسال عن مكان "زيد" فيقول: "ال أعرف 
انه"، ويكوُن قصُد المجيب أنه ال يعرف مكانه في هذه اللحظة فقد يكون "زيد" في مك

الخالء أو الحديقة أو المطبخ أو على الفراش، في حين يقصد السائل من سؤاله عن 
  المكان: "في أي مدينة أو منطقة هو". 

أرض  وكمثال آَخر: لو سأل أحدهم أحد اإلخوة المشرفين على خراج المجاهدين إلى  -
هل تعرف طريقًا"، وكان األخ ال يريد كشف األمر في ذاك الحين أو لذاك الجهاد: "

الشخص، فالتورية خير من الكذب الصريح، والجواب الذي يسمى: "تغيير الموضوع أو 
تغيير مجرى السؤال" أهون بكثير كأن يقول له: "لو كان أحدنا َيعرف طريقًا إلى اأرض 

هات"، وٕان كرر عليه السؤال: "يعني ..هل تعرف أنت طريقًا أم الجهاد هل يبقى هنا...هي
ال"، فكرر عليه األسلوب: "أنت ما رأيك؟".. وهذا من باب المناورة الكالمية؛ لئال يقع األخ 
في الكذب الصريح؛ فالمؤمن ال يكذب، وألنه لو اعتذر عن الجواب أو قال له: "ربما 

عند المبتدئ ستشككه غالبًا، بل ربما جزم أن هذا  أعرف وربما ال" فهذا الطريقة في الجواب
 األخ يعرف طريقًا إلى أرض الجهاد. 

وبعض الشباب يضطر أن يرتكب ما يظنه الناظر محرمات قبل أن يسافر من باب  -١٧
التمويه أمام أهله أو معارفه، وي في الحقيقة لعبة؛ كأن يكتب رسائل غرامية وهمية كما لو 

 ف عليه،ا أو أن يترك أعقاب سجائر أو ما شابه؛ وذلك حتى ال كانت إلى صديقة له َتَعر
 يشك األهل بإخوته الملتزمين في بلده إذا ما سافر األخ للجهاد.

فهذه التصرفت ينبغي أن تَُقدر بَقَدرها، وأن يتم دراستها جيدًا حتى ال تؤدي إلى مفعول  -
ه لئال ينتكسوا حقيقًة؛ عكسي خاصة إذا كان األخ من الملتزمين الذين ُيقتدى ب؛

  النتكاسته الظاهرية، فهذا ضرر ذو أهمية بالغة.
وفي بعض الحاالت قد يستطيع المأسور أن َيرشي السجان ليخفف عنه من الضرب أو  -١٨

ليزيد له في الطعام، ولكن قد تكون الرشوة بـ"سيجارة" فترى السجان َسِعد بها كما لو أعطيته 
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تكون الرشوة بمحرم؛ فال يجوز مثًال أن ترشيه بقارورة  قطعة ذهب، فينبغي التنبه أن ال
خمر ليزيد لك قليًال من الطعام، أما إن اُضطر الفرد ليخفف عنه أليم العذاب الذي ال 
يطاق فلينتبه إلى أن الضرورات تُبيح المحظورات، هذا صحيح، ولكن الضرورة من 

فسك الهالك أو على عضو من يحددها؟ الشرُع هو الذي يقدرها، وهي أن تخاف على ن
 أعضائك التلف أو الضرر البليغ.

 والحاجة تُّنزل منزلة الضرورة، ولكن الضرورة تَُقّدر بَقدرها. -

وهكذا َيسير الشيطان مع األخ بهدوء وخديعة فتراه رويدًا رويدًا تهاون بالجماعات،  -١٩
ن حاله: "يا رب من [والصادق يقف للصالة في بيته كما لو كان سيخرج للجماعة ولسا

أجلك تركتها، وال يمنعني إال األمنيات، وهذا دليل صدقي أنني على استعداد"]، وتراه رويدًا 
رويدًا يتثاءب في الصالة وَيفقد الخشوع، ورويدًا رويدًا يصير كعامة الناس َيسمر بعد 

 العشاء اآلخرة ويَخسر البكور، مع أن التأخر دون عذر مكروه في شرعنا.

نا عن تجنب المحرمات نقوله عن المكروهات؛ ألن الشيطان يخترق جدار وكالم -٢٠
المكروهات أول ما يخترق، ثم يدخل رويدًا رويدًا، وكمثال: األكل باليسرى في المطاعم 

 للتمويه.

فإن كان األمر ال يستدعي هذا فال حاجة لمثل هذا االسترسال، كأن يكون الجالسون فيهم  -
  فاألكل في اليمنى في هذا المطعم ليس الفتًا للنظر. من يأكل باليمنى، إذاً 

 

فاتقوا اهللا يا إخوتنا، وَمن بدرت منه معصية َكذبة أو سواها فلُيْتبع السيئة الحسنة حتى  -٢١
َيْمُحَوها، وَحِري بالمجاهد الصادق أن يتحسر وهو َيْحلق لحيته في كل مرة، وأن يأسف وهو 

يستطيع فيها الخروج لجماعة الفجر أو سائر يصلي في بيته في األمكنة التي ال 
الجماعات، وأن َيْشمئز من شعارات غير المسلمين في السالم ونحوه؛ لئال نترك للشيطان 
َمدخًال مهما َصُغر. [كم تؤثر قصة تلك الفتاة حين رأت زوجها أثناء صالة الفجر يتثاءب 

منيات في بلد أوربي، فقالت: وهو يصليها في بيته، ولم يخرج للجماعة مضطرًا من باب األ
"كّل شيء توقْعُته منك إال أن تتثاءب بين يدي اهللا"]. اللهم بارك فيها وفي نسلها، وُفك أْسَر 

 زوجها.

 



  ٢٦٤

األمثلة السالفة للتنبيه وَلْفت النظر، واإلخوة في الميدان العملي ستمر معهم أمثلة مالحظة: 
  كثيرة فليتقوا اهللا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * أفكار َتُمت إلى موضوع األمنيات [ِلَلْفت النظر].



  ٢٦٥

بإدخاله عناصر عربية ممن كانوا في أفغانستان َأثر  -في لبنان –أبو عائشة" رحمه اهللا " -
على وضع األفغان العرب أمام الحكومات؛ ألن سياسة أبي عائشة كانت متوجهة باتجاه 

لعرب سُيعاقبون عند حكوماتهم عقوبات زجرية الحكومات وٕاسقاطها؛ فبينما كان األفغان ا
فحسب َتَطور األمر إلى اتهامهم جميعًا بأنهم يهدفون إلى قلب أنظمة الحكم، فيجدر على 

  األمراء المسؤولين مراعاة مثل هذه األمور حرصًا على ثمرة جهودهم.
الشيخ ابن الدن، الجبهة العالمية لمواجهة الصليبية التي دخل فيها الدكتور الظواهري مع  -

نسأل اهللا أن يسددهما، ولكْن َتم طرح فكرة بين اإلخوة: هل هذا الدخول العلني كان في 
صالح الحركة الجهادية أم أنه جر ويالت على جميع أفراد جماعة الجهاد التابعة للدكتور 

الموجودين  الظواهري بمن فيهم الذين لم يوافقوا الدكتور على دخوله؟ حتى أن أفراد الجماعة
في أوربة بعد أن حصل هذا الدخول صارت معاملتهم على الحدود تختلف كثيرًا عن 
الجماعات التي لم ُتْعلن دخولها، حتى أنهم سلموا أحد أفراد الجماعة لمصر فاعترف تحت 

/ اسم ثم أعدموه، بينما جماعة الليبيين مثًال ال أحد يالحقهم في ١٠٠التعذيب بحوالى /
بليبيا فحسب، وهذه الفكرة  -على األقل علنياً –الد الغرب؛ ألنها منحصرة الخارج من ب

جديرة بالدراسة حرصًا على نجاح الحركة الجهادية، ونسأل اهللا أن يكتب األجر الواحد على 
  األقل إن ثبت الخطأ.

تبًا ومن هذا الباب لو أن أحد المجاهدين األفغان العرب َخَطر بباله أن ُيَوزع مناشير أو ك -
أو أفالمًا أو أن ُيْنِشَئ موقعًا يناهض دولته الطاغوتية فينبغي أن يكون هذا في غاية السرية 
 والحذر ألنه إذا انكشف أن األخ المناهض لدولته ممن كانوا في أفغانستان فهذا سَيُضر
 بوضع جميع الشباب المأسورين عند تلك الدولة ممن تدربوا في أفغانستان ولو لم يكن لهم

  عالقة بالموضوع، بل حتى لو كانوا من المعارضين لمثل هذه الفكرة.
وبناًء عليه فاألليق أن يتولى مثل هذا األمر الدعوي واحد من المستقرين في أوربة مثًال   -

ولو بمقابل مالي، وكل هذا حتى ال تختلط األوراق بين أمر دعوي تَِبَعُته كبيرة، وآَخر 
ين الدعوي لتضرر أصحاب العسكري تضررًا بليغًا جدًا في تلك عسكري لو تم الربط بينه وب

  الدولة الطاغوتية.



  ٢٦٦

بعد الضربة الصليبية إلمارة أفغانستان تبين بوضوح أهمية وجود مكان آمن للنساء وكبار  -
السن؛ ألن العشوائية التي وقع بها اإلخوة شل كثيرًا من حركتهم، وكشف كثيرًا من 

  والصغار والكبار. المستور؛ لوجود النساء
بين تدريبًا جيدًا ومرتبين أمنيًا أحسُن من /٢٠أثبتت التجربة أن / - يعملون ١٠٠/ فردًا مدر /

 بعشوائية دون تخطيط وتنظيم.

التهرب من الحل الجهادي القتالي باتجاه سراديب البرلمانات، والحلول السلمية بحجة الحفاظ  -
فشله العملي، وَظهر أن اإلصالحات الجزئية حلقة  على أمان المكتسبات الدعوية أثَبت

مفرغة َتهُدر الوقت والُجهد والمال لعشرات السنين، وَظهر أن كثيرًا ممن َتَسنموا عرَش 
القيادات أهرُب من نعامة عند األزمات، وصار لسان حال عموم األمة اإلسالمية ينادي: 

  إن كنَت إمامي فكن أمامي"."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٦٧

  
  
  
  
  
  
  

  .* خاتمة
نسأل اهللا أن نكون قارْبنا الكمال أو الكفاية على أقل تقدير بهذا الَجمع والزيادة، وبانتظار  -

  مشاركات اإلخوة وٕافاداتهم إلعالء كلمة اهللا ولو كره الكافرون.
صارت حجة عليك  -%١٠٠رغم أن العمل فيها لم يكتمل –وها قد صارت هذه الموسوعة  -

َأْعَذْرنا، فلماذا بعد كل هذا يجهل كثير من المجاهدين مبادئ األمن يوم القيامة، وقد 
  الشخصي؟!!! أال هل بلغنا؟ اللهم فاشهد.

بل نريد الوصول إلى "الحس األمني"  التلقائي ال مجرد التطبيق الجامد؛ فاألمر تعبدي ال  -
 س بالمحذورات السالفة حتى ال َيُظنالمرء أنه يطيع وهو  ينبغي إهماله، وال ينبغي أن يتلب

  يعصي.
ونكرر ما َسَلف في المقدمة من أن العمل في هذه الموسوعة ال يزال جاريًا، وأننا َأْخَرْجنا  -

هذا الَقْدر ريثما ينتهي المشروع، فنستطيع عندها تسمية هذه الموسوعة بـ "الموسوعة األمنية 
العمل القادم إن شاء اهللا  الكبرى" تضم ما سبقها من عمل إخوتنا إخوة السالح، وسيكون

َضم ما ُذِكر من َأْمِنيات في الجزء األول من "موسوعة الجهاد" مع التذكير أنه ال يحوي 
أمنيات الجّوال واإلنترنت، وفي كتاب "كيف تواجه المحقق؟"، وفي كتاب "األمن 

جميعها في والمخابرات"، وأخيرًا من كتاب "التنظيم واالعتقال والتحقيق"، وقد وضعناها 
  " ريثما يتيسر ضم ما يناسب منها إلى هذه الموسوعة.المواد الداعمة لمادة الموقع"

* وللمرونة وزيادة الخبرات يمكن االستفادة من كتب الجاسوسية والروايات المتعلقة بموضوعنا 
  في شيئين:



  ٢٦٨

رت معرفة نقاط الضعف التي تم كشف المجموعة أو الخطة بها؛ وذلك لئال نقع بها. [م -١
  أمثلة كثيرة بنا كحادثة شراء الورود وانكشاف الرجل للمخابرات].

إذا أردنا عمل شيء يشبه تلك الخطة أو الحادثة فنتجنب ما وقع بها من خلل. [نسيان  -٢
 قفاز مثًال].

أحداث َيْحرص على االستفادة من مثل هذه األشياء، بل فكرُة  -فك اهللا أسره–وكان أبو زبيدة 
مستوحاة من قصة فيها دخوٌل في برج، وانَتَبه إليها أحد   -بإذن اهللا–بارك يوم الثالثاء الم

  اإلخوة، ثم تمت دراستها إلى أن تم ترجمتها إلى واقع عملي، ورحلة ألف ميل تبدأ بخطوة!
************* 

  


