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   هـ هـ١٤٢٥١٤٢٥  ربيع األولربيع األول    --  تاسعتاسع العدد ال العدد ال––كرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب كرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب نشرة عسنشرة عس

   

أنّ منهم مـن     -زوراً وتاناً    -كربت كلمة خترج من أفواه القاعدين عن اجلهاد حينما قالوا عن ااهدين             
  !! كافر ؟؟من مل يؤيد العمليات املباركة على الصليبيني فهو: قال 

  ؟ وأين نشرت ؟ ..أين قيلت هذه املقولة ..عجيب واهللا 
  !هاهي كتب ااهدين وأفالمهم وأشرطتهم تزخر ا ساحات االنترنت وما فيها من هذا الكالم شيء ؟

ولكن قائل مثل هذه الكلمات إمنا يريد بذلك التحذير من ااهدين وتشويه صورم بـأي شـكٍل مـن                   
 مثل هذه املقولة إما اختالقاً منه ، أو مساعاً خلرب فاسق ، أو على األقل مسعها ممن ال عالقـة       األشكال ، فقال  

  !!فألصقها م دون تثبٍت أو ورع ..له بااهدين أو ممن ال ميثلهم 
  ..فيا عجباً هلذا املكيال الذي يكال به للمجاهدين 

أم ألم وصلوا وعلو علـى ذروة سـنام           ..!!أألم وضعوا صدورهم وحنورهم فداًء ألمتهم فهذا جزاؤهم       
 نقمة اهللا وغضبه وغريته علـى       رى على ااهدين من   إننا حنذر من افت    ..!!فهذا قدرهم   " اجلهاد  " اإلسالم  

  ..أولياءه فمن عادى له ولياً فقد آذنه اهللا باحلرب كائناً من كان 
  

   

  ....كتاب يهدي كتاب يهدي   §§
  ....أيها المطلوبون أيها المطلوبون               
  ....وسيف ينصر وسيف ينصر   §§

                        البيكاالبيكا          
  ....عذب القول عذب القول   §§

     وافرحتا زُ فّ  الشهيد    وافرحتا زُ فّ  الشهيد
 

                                       .. ..األمن واالستخباراتاألمن واالستخبارات  §§

  المراقبةالمراقبة
   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  §§

       طرق االغتياالت     طرق االغتياالت                              
   .. ..الصمودالصمود  §§

  الحصول على الماءالحصول على الماءطُر ق طُر ق                 
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احلمد هللا على إحسانه ،  والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وصلى اهللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى      
  :آله وأصحابه وإخوانه ، أما بعد 

وله ،  وحيمل رسائل   ،  وهو متضمن لدالالت    ،  مهماً  فإن تفجري األربعاء املاضي يف مدينة الرياض كان حدثاً          
وحنن سنتناوله من جهة واحدة ذات أمهية كبرية        ،  تأثريات خمتلفة حملية ودولية وميكن تناوله من جوانب عدة          

وهي طريقة التعامل مع هذا احلدث من قبل فئات معينة اعتادت أن تناصب ااهدين العداء وتعتربهم خصوماً   
 يف موقف املواجهة ، وأخطر هذه الفئات هي اليت تتكلم باسم الدين وتدعي أا تنطلق من وتضع نفسها معهم

خري بغيها وعدواا وحتللت من وقد جتلى يف احلدث األ، منطلق الشرع يف موقفها املشني من احلركة اجلهادية        
 آمنوا كُونوا قَـواِمني ِللَّـِه شـهداَء    يا أَيها الَِّذين(  مبادىء اإلنصاف والعدل اليت أمر اهللا ا حىت مع العدو     

) ِبالِْقسِط وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ
وا وال  ينقـض  -كل يـوم     بل   -مث هم اليوم    ،  ا هؤالء املنافقون    تلك املبادئ اليت طاملا تشدق بالدعوة إليه      

 هم ااهدون وهم يف نظرهم مستضعفون ال حول هلم وال قوة ونسوا أن اهللا ألن اخلصمذلك  ، وماون يستح
  .يريد أن مين على الذين استضعفوا وجيعلهم أئمة وجيعلهم الوارثني 
ـ   املبادئ مستنكرة للحدث جمر   ففي هذا احلدث رأينا كيف اشرأبت أعناق املنافقني املتاجرين ب          رة مـة ومكفّ

للقائمني به وأهم من ذلك كله أا استغلت احلدث للطعن يف اجلهاد القائم اليوم يف جزيرة العرب فهل يظنون 
  الذي هـو   ؟  وهل يظنون أن يصدقهم الناس يف تنفريهم من هذا اجلهاد املبارك            ! أن نترك جهادنا لتشغيبهم ؟    

وما نـدري مـا   ،  عظيم ورمحة من اهللا ألهل هذه اجلزيرة خري -ائمني به قلة القمع مع كونه يف بداياته و   -
  !! كيف م لو تفرد م الصليبيون والطواغيت املرتدون ؟؟! حاهلم لو خلت أرضهم من ااهدين ؟

 جهـاد  - رغم أن ااهدين يف تنظيم القاعدة ليسوا مسؤولني عنه وال هو مـن فعلـهم                 - إن هذا احلدث  
ومبا أن منفذيه يف كتائب احلرمني قـد        ،   من جنود الطاغوت الذين بغوا يف األرض الفساد          استهدف ارمني 

أعلنوا عن حقيقة اهلدف وبينوا أنه مقر مكافحة اإلرهاب وقوات الطوارئ فهم أصدق وأوثق من إعـالم آل          
وجة بعـد   سلول الكاذب الفاجر كما أن الطاغوت نايف بن عبد العزيز قد اعترف بذلك يف أحاديثه املمج               

  .احلادث 
وعلى كل حال فحديثنا عن هؤالء اخلونة الذين يلبسون ثياب العلم والدعوة والصالح واالستقامة ويـرون                

يشهدون يف جزيرة العرب كفراً بواحـاً       فهم  القذاة يف أعني ااهدين وال يرون اخلشبة يف أعني الطواغيت ،            
 حتكيم القوانني واالستهزاء برب العاملني ومـواالة      ، يشهدون  وردة صرحية ونفاقا وزندقة وال حيركون ساكناً      

شرك باهللا يف مدينة أفضل خلقه صلى اهللا عليه وسلم مث ال ينصحون وال ي، الكافرين مث ال يرفعون لذلك صوتاً 
يبينون فإذا ما حدث من ااهدين أمر تزامحوا وتسابقوا على القنوات ، وبادروا إىل اخلطب واالجتماعـات                 
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 ويستخرج شـهادة  همن مل يؤخر حديثه إىل غد بل انطلق يف نفس اليوم ليثبت للطاغوت والء           حىت إن منهم    
  .حبسن السرية والسلوك 

ليفترض جدالً أن من قام ذا العمل كان من ااهدين الصادقني وأخطأ يف قتل أنفس معصومة بغري حق هل                    
ال واهللا إال عند من مل يقرأ كتاب اهللا ويتعظ   ! املوقف الشرعي منه هو ما فعله أحبار السوء ورهبان الضاللة ؟          

  :مبثل هذه اآليات العظيمات 
يسأَلونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمـسِجِد الْحـراِم                    ( 

   أَكْب هِلِه ِمنأَه اجرِإخِإِن          و ِديـِنكُم ـنع وكُمدرى يتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزال يِل والْقَت ِمن رةُ أَكْبنالِْفتاللَِّه و دِعن ر
 والْآِخرِة وأُولَِئـك    استطَاعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا             

ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَِّذين هاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئـك يرجـونَ              * أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    
ِحيمر غَفُور اللَّهاللَِّه و تمحر  ( .  

مي ومل يعلموا أنه قد دخل عليهم الشهر احلرام شهر رجب فبني واليت نزلت يف الصحابة الذين قتلوا ابن احلضر
اهللا خطأهم مث أثىن عليهم وعري املشركني وعام مبا هم عليه من الكفر والشرك وانتهاك احلرمات وكل ذلك                  

 وهذا هـو  -ما أنتم عليه من الكفر والشرك والنفاق وظلم الناس : أكرب من القتل وكذلك نقول آلل سلول       
ن دولتكم مل تقم إال على القتل بل والفتك واإلجرام وليت ذلك إ بل أكرب وأشد من القتل ،       - احلقيقية   الفتنة

 !!.كان بامسه الصريح إذاً لكان أهون ولكنه كان باسم الدين والتوحيد واجلهاد 
  

                        
  

لذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا       يا أيها ا   : قال الشهيد سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل           
إلخوام إذا ضربوا يف األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حـسرة يف                     

 فإحساسهم بأن خروج إخوام ليـضربوا يف األرض     ... ريقلوم واهللا حييـي ومييت واهللا مبا تعملون بص       
أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا إحساسهم بأن هذا اخلروج هو علة املوت أو القتل يذهب              يف طلب الرزق فيموتوا     

بأنفسهم حسرات أن مل مينعوهم من اخلروج ولو كانوا يدركون العلة احلقيقية وهي استيفاء األجل ونـداء                  
 اهللا راضني واهللا حيىي     املضجع وقدر اهللا وسنته يف املوت واحلياة ما حتسروا ولتلقوا االبتالء صابرين ولفاءوا إىل             

ومييت فبيده إعطاء احلياة وبيده استرداد ما أعطى يف املوعد املضروب واألجل املرسوم سواء كان النـاس يف                  
بيوم وبني أهلهم أو يف ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة وعنده اجلزاء وعنده العروض عن خربة وعن علـم      

 فهذه ليست اية املطاف وعلى أن ألمر ال ينتهي باملوت أو القتل   على أن ا  ،  وعن بصر واهللا مبا تعملون بصري       
احلياة يف األرض ليست خري ما مينحه اهللا للناس من عطاء فهناك قيم أخرى واعتبارات أرقى يف ميزان اهللا ولئن 

شرون فاملوت أو قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حت                 
 .القتل يف سبيل اهللا ذا القيد وذا االعتبار خري من احلياة 
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  ...أيها املطلوبون 
النظر ومعرفة مصاحل األمة ،  ، وال تبتئسوا مبا يردده من يدعي العلم واحلكمة وبعدال تلتفتوا إىل ما يقال فيكم 

  ..فأنتم واهللا من يعرف مصلحة األمة وأنتم من يريد اخلري ألمته ال هم 
  ...أيها املطلوبون 

معكم   تواصل على الدرب م خري مين وأفضل ، ولكن هي واهللا، وال أشك واهللا أنك لكم مين هذه اخلواطر 
، وعربون حمبة بيين وبينكم ، وودت واهللا أين بصحبتكم أروح وأجيء ، وأمحيكم من هؤالء الطغاة وأعوام 
وجنودهم ، وأن حنري دون حنوركم وصدري دون صدوركم ، ولكن أملي يف اهللا كبري وظين يف اهللا حسن ، 

قفون على اخلطوط اخللفية واملساندة  ي- وهم كثر وهللا احلمد-األول ، وأنا وأمثايل  فأنتم على خط النار
  ... قلوبكم بإذن اهللا ي يسركم ويشفويتمنون منكم اإلشارة فقط لترون منا ما

لعلنية ، ومن نسج خيوط  اة والضاللالكفر والردة فهذه الكلمات من أخ لكم حيترق يف داخله من مظاهر
   ..نا اهللا ونعم الوكيلوعلى منهجكم الواضح البين ، ولكن حسبعليكم  فتراءاتالكذب واال

  ..أيها املطلوبون 
إن يعلم اهللا يف )  مما أخذ منكم ويغفر لكم  يؤتكم خرياًإن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً(  :يقول اهللا تعاىل 

 حق تفضل منه ال إلزام عليه -قلوبكم اإلميان والتصديق به وبرسوله وأن وعده بنصر جنده املؤمنني حق عليه 
خرياً وأفضل مما أخذ منكم ، ولئن أخذ الطغاة منكم يؤتكم ويعطكم ويعوضكم ؛  سبحانه ووعد هلم منه -

 وصدقتم اهللا يف العمل لدينه  مع ذلكوصربمتا منا منكم أشياء أنتم أعرف احلرية يف هذه األيام ، وأخذوا 
 وأجهدوا أنفسكم ، فهموا جيداً هذه اآليةافاخلري كله وألبسكم لباس الشكر ، وعلم اهللا صدقكم عوضكم 

  ...على حتقيقها 
  ...أيها املطلوبون 
نظروا إىل هذه ا) إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون ، وترجون من اهللا ما ال يرجون (  :يقول عز وجل 

إن كنتم تعانون منهم وجتدون منهم أذى بل : اآلية وإىل تعزية اهللا لكم وربطه سبحانه على قلوبكم ، فيقول 
   وملاذا ؟!! فإم  واهللا ليجدون أشد مما جتدون أنتم ! عليكم  مبا حصل منهم ضررور

  ...ألنكم ترجون من اهللا ما ال يرجون هم منه 
 وهذا هو ما جيعلكم -  أسأل اهللا أن يتفضل علينا وعليكم ا ويكرمنا مجيعاً-أنتم تريدون اجلنة والشهادة 

وهم ال يريدون إال إرضاء رؤوسهم وأسيادهم بأم فعلوا كذا وكذا تصربون على األذى واألضرار والبالء ، 
!! حىت وإن طبل هلم الكذبة ممن يدعي العلم والفقه بأن قتيلهم شهيد !! وأم متكنوا من إحباط العمل الفالين 
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لضالة فاجلنود هم أول من يعلم كذب هذه الفتاوى ا!! وأم على خري كبري حلفظ البلد من خطر اإلرهابيني 
فإنه ال يلبث إال قليال مث !! وحىت من كان يقف يف صف الطاغوت وهو ال يرى إال أنه ويل أمر له ... املضللة 

،   يدعيه ويل أمره وبني ما يفعله ملا يرى من التناقض اهلائل بني ما فشيئاًتبدأ عنده املبادئ يف التخلخل شيئاً
  .وهذا فضل من اهللا 

  ..أيها املطلوبون 
إنكم أديتم ما عليكم من التبيني وإبراء )) وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون ((  :اهللا تعاىل يقول 
 -  جتاه الناس ، فال تأخذكم العاطفة جتاه من ال يريد اهلداية وال يريد أن يسلك مسالكها ، فقد بينتم ةالذم

ضحتم للجميع من أنتم وما هو منهجكم و يف إصداراتكم الصوتية والبصرية وغريها و- جزاكم اهللا خرياً
  . وضل بعدما عرف احلق ةفال يضر بعد ذلك من هلك على بينوماذا تريدون ، 
  ..أيها املطلوبون 

 ال تتبدل وال تتحول ، عاقبة يةسنة ربانية وآية إهل)  إال بأهله وال حييق املكر السيئ(  :قال رب العزة واجلاللة 
املكر هو اخلداع والتحيـل والعمل القبيح الذي ال يرضاه اهللا عز وجل و!! بتداًء اء  ال تكون إال ملن أساوءالس
 تستطيع أن تكذب على كل فرمبا !! التضليل على الناس وعلى مداركهم وعلى عقوهلم ال يدوم طويالًو، 

ن تكذب ولكنك ال تستطيع أ!! ورمبا تستطيع أن تكذب على بعض الناس كل الوقت !! الناس بعض الوقت 
ق الباطل إن الباطل جاء احلق وزهو، بد يف النهاية أن يظهر وينجلي ألن احلق ال!! على كل الناس كل الوقت 

   .كان زهوقا
  ..أيها املطلوبون 

 أنكم من الغرباء املذكورين يف األحاديث النبوية الشريفة ملا حنسبكم واهللا حسيبكم وال نزكي على اهللا أحداً
ت الكفر والردة وعالماما للربية وعدم وجود املعني اشارإاحلق يف زمن ظهرت فيه نراه من متسككم ب

ال  !! مارقنيم ورميهم لكم بأنكم خوارج والناصر لكم ، وما نسمعه من تكالب املنافقني وعلماء السوء عليك
  .أمورهم  يف تيسريمنهم  ورغبة ،ء إال لترضية الطاغية األعظم لشي

 عن - رمحة اهللا على اجلميع -يخ حسن بن حسني بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ولقد قرأت جواباً للش
خل ، فقال بعد أن ذكر احلديث إ"... للعامل منهم أجر مخسني :" صلى اهللا عليه وسلم سؤال ورد له عن قوله 

سني من وساوى فضل مخستحق األجر العظيم والثواب اإذا عرفت ذلك ، فاملعىن الذي ألجله "  :بتمامه 
عند فساد والطريق النبوي فاملستقيم على املنهج السوي :" وقال " الصحابة إمنا هو لعدم املعاون واملساعد 

إذ قد توفرت املوانع وكثرت اآلفات وتظاهرت القبائح !! ولو عند احلبيب !! غريب ؛  ومروج األديان الزمان
عز من تلوذ به من تباع اهلوى والتضليل ، وفقد املعني ، واواملنكرات ، وظهر التغيري يف الدين والتبديل ، و

نتشر شر املنافقني ، وعيل صرب املتقني ، وتقطعت سبل املسالك ، وترادفت الضالالت او ...املوحدين 
فنظرت إليه شزراً العيون ، وأتاه األذى من كل منافق ... واملهالك ، فاملوحد بينهم أعز من الكربيت األمحر 

ومع هذا كله فهو باق على ... وتقطعت كبده مما جرى يف دين اإلسالم !! ستحكمت له الغربة اومفتون ، 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٧  

هل  يصدر هذا إال عن يقني وصدق راسخ : قل يل ج اهللا وبراهينه مقيم ، فباهللا الدين احلنيف مستقيم ، وحبج
د وعد اهللا الصابرين جزيل يف اجلنان ، وكمال توحيد وصرب وإميان ، ورضا وتسليم ملا قدره الرمحن ، وق

تبع القرآن امن "  :وقد قال بعض العلماء رمحهم اهللا تعاىل ) إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب ( الثواب 
تبع آثار الصحابة ، مل يسبقه الصحابة إال بكوم رأوا رسول اهللا عليه السنة ، وهاجر إىل اهللا بقلبه ، ووا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : د عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال وعند أمح ..والسالم  الصالة
:" قيل يا رسول اهللا ومن الغرباء ؟ قال "  كما بدأ ، فطوىب للغرباء  وسيعود غريباًبدأ اإلسالم غريباً:" وسلم 

 أ هـ " بدينهم من الفنت الذين يفرون:" قال  قيل ومنهم يا رسول اهللا ؟:" ويف رواية " .. الرتّاع من القبائل 
اآلن  فال أعتقد أنه ينطبق فإن مل ينطبق هذا الكالم عليكم .  وما بعده ٩١ /٨بتصرف يسري من الدرر السنية 

  ...على أحد يف هذا الزمان 
  ..أيها املطلوبون 

 غريه ، وليجزيكم ختبار ، لينظر من الصادق يف نصرة دينه منامتحان من اهللا تبارك وتعاىل واعلموا أنكم يف ا
أجركم ويعلي شأنكم ويرفع ذكركم إن أنتم صربمت وشكرمت وعملتم هللا رب العاملني ونصرمت هذا الدين الذي 

  !!ال يقوم إال على أكتاف الرجال الصادقني 
بتالءات ما اهللا به عليم ولكنه يسري على من يسره اهللا كم تعلمون أن هذا الطريق وعر وصعب وفيه من االنإ

 ةمت النفس متعلقاماد وال تلبث العقبات إال وتتحول إىل لذات ، ويستعذب فيه ااهد العذاب بأنواعه عليه
  ...  بكتابه وسنة نبيه عليه الصالة والسالم ةبرا ومتمسك

  ..أيها املطلوبون 
هذه إال فما لئن أعلنوا عنكم اليوم فلسوف يعلنون عنا يف الغد القريب ، !!! أنتم السابقون وحنن الالحقون 
 -تبارك وتعاىل وحماوالت لطمس معامل اهلدى واحلق املبني من قلوب العاملني خطط للحرب على دين اهللا 

وال تزال األمساء مستمرة ، وقافلة .. وميكر اهللا واهللا خري املاكرين   وميكرون–نا اهللا ونعم الوكيل فحسب
  ...الم يعيش يف قلوب شباب األمة املطلوبني تزيد يوماً بعد يوم مادام هم نصر اإلس

  ..أيها املطلوبون 
يضا يف التعامل مع الثبات عزيز ، وهو من اهللا عز وجل ، ال يناله الشخص إال بعد الصدق مع اهللا ، والصدق أ

   بعد جيل ستشعار املسئولية اليت قامت على كاهل املسلم املوحد واليت حتملتها األجيال جيالًاقضايا األمة و
علموا أن اعدو وال تداهنوا يف دين اهللا ، وفال متيلوا لل))  أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليال ولوال(( 

  ...اهللا مع الصابرين 
  ..أيها املطلوبون 

إن األمة اإلسالمية مقبلة على مرحلة حرجة ، والعدو يتربص ا من القدم ومازال حييك املؤامرات تلو 
ها إال باجلهاد يف سبيل اهللا ، والدعوة إليه بكل ما منلك ، وحتريض املسلمني صياملؤامرات ، وال حل لتخل

 بالد املسلمني من أيدي أعداء اهللا املشركني ، وأيضا جهاد املرتدين والطواغيت الذي الستنقاذاملوحدين 
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    رمحه اهللا  
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 هذا الوقت  يفاآلن فهذه مهمتنا !م وراء ظهورهم كأم مل يعرفوه دخلوا يف طاعة الكفار ونبذوا اإلسال
حتسبوا خطواتكم وكلماتكم ، اوجه اخلصوص ، فتوكلوا على اهللا والعصيب ، ومهمتكم أنتم على 

 اهلول واخلطب ، شتد الكرب ، وتفاقماجتهاد ، فقد ناتكم ، ومشروا عن ساعد اجلد واالوحركاتكم وسك
  ..وعليه التكالن واهللا املستعان 

  ..أيها املطلوبون 
 عله أمر دينه ، أو مداهن مع سب قد لُم ومحلته بني جماهر بإنكار احلقوقت من طلبة العلنقسم أهل الا لقد 

هؤالء وهؤالء ، غاية مراده وقصده املضي مع الناس وسلوك طريقهم  وإرضائهم ، أو ساكت معرض عن 
ن يقوم بنصر م: أسلم ، وأن هذا الرأي أحكم ، فقولوا يل يضا نصرة الباطل ويرى أن الكفاف نصرة احلق وأ

احلق ويبينه للناس ؟؟ ويكشف الشبهة عنه ؟؟ وهم قليل واهللا الذين محلوا هذا اهلم على كواهلهم وجتشموا 
  ... فاهللا معهم واهللا معينهم !! الصعاب من أجل حتقيق هذا اهلدف 

  ..أيها املطلوبون 
جعل أعمالنا اقول والعمل ، اللهم اللهم إنا نسألك اإلخالص يف ال، " ل ملن ال خيلص نيته ، ال تتعب ق " 

 ، وال للناس فيها اً ، وال للشيطان فيها نصيباًوأقوالنا خالصة لوجهك الكرمي ، اهللا ال جتعل للنفس فيها حظ
د أعدائك الكفار يف  مقبلني غري مدبرين ضني ، اهللا إنا نسألك الشهادة يف سبيلك صابرين حمتسبة وال مسعرياًء

ة بعد طول إثخان يف أعدائك يا رب العاملني ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع  وال فتنة مضلةغري ضراء مضر
 ...العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  
  

  
  
  

  
  

                        
  

، هذا من     مع إمام متبع   بأي كتاب أم بأي حجة أن اجلهاد ال جيب إال          : "قال العالمة عبد الرمحن بن حسن     
، واألدلة على بطالن هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلـك              ، والعدول عن سبيل املؤمنني     الفرية يف الدين  

وكل من قام باجلهاد يف سبيل اهللا فقد أطاع : "وقال أيضاً" عموم األمر باجلهاد والترغيب فيه والوعيد يف تركه
  ".إلمام إال باجلهاد ال أنه ال يكون جهــاد إال باإلماماهللا وأدى ما فرضه اهللا وال يكون ا

)٧/٩٧لدرر السنية ا
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                                                              @@@
  
  

  PK)  ك –ب ( سالح البيكا 
وعند استخدام منصب مرتفع     ) GPMG( الستخدام  هو رشاش متوسط ضمن جمموعة األسلحة متعددة ا       

وهذا الرشاش جيمع صفات الكالشينكوف والديكتريوف والغرينوف ، وهـو مـن             ) PKS( معه يسمى   
  . تسليح جمموعة املشاة ويفضل وجود رشاشني منه يف اموعة الواحدة 

الرئيسي ، وهلذا الرشاش قدرة على كما يستخدم يف تسليح العربات املصفحة والدبابات باإلضافة إىل سالحها 
  .عدا الدبابات وكذلك هو مؤثر ضد الطائرات خصوصاً اهلليوكوبتر اختراق معظم اآلليات والدروع ما

  بيكا المناذج 
   : PKهناك مخسة مناذج من 

١- PKل جمموعات املشاة الراجلة واحملمولةستخدم من ِقباخلفيف ، وهو مزود بركيزة ثنائية قابلة للطي وي . 

 
٢- PKMT ويركب جبانب مدفع الدبابات واملدرعات  . 

 
٣- PKT للدبابات . 

 
٤- PKS                وهو مزود بركيزة ثالثية وميكن إطالتها حبيث تستعمل كرشاش مضاد للطائرات مـع وجـود 

 . سبطانة ثقيلة 
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٥- RPK                ويستخدم يف تسليح العربات املدرعة وذلك بعد تزويده بآلية إطالق تستند على ملف لـوليب 

 . ظم غاز ومانع للوميض ومن

  
  املواصفات 

  .  طلقة يف الدقيقة ٤٥٠: معدل الرماية العملي 
  .  طلقة يف الدقيقة ٦٥٠: معدل الرماية النظري 

 يف صندوق يثبت أسفل السالح ، مع        ٢٥٠ أو   ٢٠٠ طلقة أو    ١٠٠حزام حيتوي على    : الذخرية أو التغذية    
  . إمكانية وصل األحزمة ببعضها 

  . ثنائي غري قابل للفك أو ثالثي قابل للفك  : نوع املنصب
  . باهلواء : التربيد 

  املواصفات التكتيكية 
  . كثافة نارية عالية  -١
 . مدى قاتل كبري  -٢
 . خفة وزن السالح  -٣
 . دقة متناهية يف اإلصابة عند استخدام األرجل ، وميكن استخدامها كقناصة  -٤
  .الطلقة ذات تأثري كبري أكرب من الكالشينكوف  -٥

  املواصفات التقنية واملقاييس 
  . رشاش متوسط متعدد األغراض : النوع 

  ) . سابقاً ( االحتاد السوفييت : بلد املنشأ 
  .  ملم ٥٤،٧ × ٢٦: العيار 
  .  ملم ١١٩٤،٨: الطول 
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  .  ملم ٦٦٥،٤: طول السبطانة 
  .  كجم ٨،٩: الوزن 

  .  كجم ٧،٥: وزن املنصب الثالثي األرضي 
  .  كجم ٣،٩:  طلقة ١٠٠ذخرية سعة وزن خمزن ال

  .  كجم ٨:  طلقة ٢٠٠وزن خمزن الذخرية سعة 
  .  كجم ٩،٤:  طلقة ٢٥٠وزن خمزن الذخرية سعة 

  .  متر ١٠٠٠ إىل ٩٠٠: املدى الفعال 
  .  متر ١٥٠٠: املدى ادي 

  .  متر ٤٠٠٠: املدى األقصى 
  . بالغاز : نظام التلقيم 

  .  من اليمني  خطوط٤: اخلطوط احللزونية 
  . آيل فقط : نوع الرمي 

  . السبطانة قابلة للتبديل 
  . ث / م٨٢٢: السرعة االبتدائية للطلقة 

ويف الواقع أنه يعترب من أفضل الرشاشات املتعددة األغراض يف العامل وهو منوذج معـدل مـن الغرينـوف                   
 ، كالشينكوف٤٧-AKمن سالح والديكتريوف واآلر يب كي ، وقد أخذ تصميم األقسام وجمموعة اإلبرة            

للتوازن وهذا مأخوذ من سالح الديكتريوف      ) مركز الثقل   ( وبالنسبة للمخزن فقد وضع يف وسط السالح        
  . وكذلك حركة الزناد أخذت من سالح الديكتريوف 

   ) . SGM( أما طريقة خروج الظرف الفارغ وتغيري السبطانة أخذت من سالح الغرينوف 
  تنبيهات

 طلقة متتابعة أو عند ارتفـاع درجـة حـرارة       ٥٠٠وجود سبطانة احتياطية لتبديلها بعد رماية       يفضل   •
 . السبطانة بشكل كبري وذلك لتبديلها 

ال خيزن هذا السالح طلقة يف بيت النار وذلك لكثافته النارية العالية ، إذ رمبا تنفجر الطلقة من حـرارة                   •
زين طلقة يف حجرة االنفجار جيعل السبطانة مفتوحة مـن  السبطانة حىت بدون ضغط الزناد ، كما أن خت       

 . اجلانبني مما يسهل مرور اهلواء داخلها وبالتايل تربد بسرعة 
يوجد خلف القبضة املسدسية على األمخص مكان لليد احلرة حبيث متسك من هذا املكان بدل مسكه من          •

د على الركيزة ومتسك األمخص باليد احلـرة  األمام لثقل السالح مما جيعل التسديد أمراً مستحيالً ، فتعتم    
  . جيداً 

  فتح املخزن وفكه  
  .  افتح قفل املخزن بدفع ذارعه للخلف قليالً من اليسار إىل اليمني  -١
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 . سيرتل املخزن تلقائياً عند فتح القفل  -٢

 
طرفه اآلخر إلكمال إخراج املخزن أرجع طرفه احلر قليالً حىت خيرج من الناحية األخرى للسالح مث انزع  -٣

 . من السن املاسك به 

 
  تعبئة املخزن بالذخرية 

  .وعند دخوله يف جتويف الغطاء نرفع الغطاء ) 180ْ( افتح غطاء قيد املخزن بإدارته إىل األعلى بزواية  -١

 
ميكن ملء الشريط بإدخال الطلقات يف حواضنها يف الشريط يدوياً على أن يكون مقذوف الطلقة خارج         -٢

 . لقة عنق حاضن الط
 مث خيرج لسان الشريط مـن نافـذة   – أي بشكل ملتو  –يدخل الشريط ويطوى على شكل زيك زاك         -٣

 . الطلقات يف املخزن حبيث يكون اجتاه املقذوف إىل األمام 

 
  جهاز التذخري السريع 

  : ميكن تركيب هذا اجلهاز يف أي صندوق بواسطة قيده السفلي ، وتتم عملية التذخري كالتايل 
  . تح غطاء موضع الشريط وضع الشريط الفارغ وأغلق عليه اف -١
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 . ضع الطلقات يف احلاوية العلوية  -٢
 . أدر عتلة إدخال الطلقات يف الشريط وبذلك يتم تذخري الشريط بالطلقات  -٣

  
  الفك والتركيب 

 . ارفع قفل غطاء البدن  -١

  
 . ارفع غطاء البدن  -٢

 
 . ارفع غطاء قاعدة محل الشريط  -٣

 
 . ت نابض اإلرجاع قليالً إىل األمام ادفع مثب -٤
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 . ارفع مثبت نابض اإلرجاع إىل أعلى ليخرج إليك النابض  -٥

 
 . أرجع جمموعة األقسام املتحركة إىل اخللف من خملب التغذية  -٦

 
 . ارفع جمموعة األقسام املتحركة قليالً إىل أعلى مث اسحبها ليتم إخراجها من البدن  -٧

 
 . بدفعها قليالً إىل اخللف مث لفها من اليمني إىل اليسار ومن مث سحبها يتم فك جمموعة اإلبرة  -٨

 
 . فصل اإلبرة عن جمموعتها يتم برفعها مباشرة من السن البارز  -٩
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 . حرك قفل السبطانة يساراً  -١٠

 
 . ادفع السبطانة من مقبضها ليتم إخراجها من البدن  -١١

 
 . اضغط على أمان أنبوب الغاز  -١٢

 
 .لغاز ليتم فصله عن البدن اسحب أنبوب ا -١٣

 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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 تطوى األرجل بتقريبها مث تقيد بالقيد املثبت على إحدى األرجل ، وبعد ذلك تلصق بالسبطانة وميكن  -١٤
 . أن تقيد حنو اخللف أو األمام 

 
للتنظيف أخرج الفرشة بفتح صامولتها ، أدوات التنظيف تندفع إليك إذا ضغطت بإصـبعك علـى                 -١٥

 . سند الكتف ، ولكن البد من رفع املسند أوالً املغالق املوجود خلف م

  
  
  

  : تنبيه 
آخر قطعة مت فكها هي أول قطعة تركب ، وعند إدخال جمموعة            : عند إعادة تركيب السالح اتبع قاعدة       

األقسام عليك أن تضغط على الزناد حىت يتحرر الالقط وبالتايل تتقدم األقسام حبرية ومـن مث تكمـل                  
  . التركيب 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٧  

  

 


                                                        @@@  

  

نها ختتلف يف   سنبدأ بإذن اهللا يف هذا العدد برناجمنا اخلاص ، ويف الواقع أن التمارين يف الربنامج مكررة ، ولك                 
  ..عدد مرات التكرار حسب أسبوع الربنامج 

  األسبوع األول 

  السبت

 ) . ضربة جانبية (  متر سباحة ٥٠٠ •
 . أكرب عدد ممكن يف دقيقتني : متارين دفع  •
 . أكرب عدد ممكن يف دقيقتني : متارين جلوس  •
 ) . بدون مدة حمددة ( أكثر عدد تستطيعه : متارين سحب  •
  ) . باألحذية العسكرية أو الرياضية  ( كيلو ونصف هرولة •

  األحد

 ) . تسخني قبل السباحة (  متر هرولة ٢٠٠ •
 ) . ضربة جانبية (  متر سباحة ٥٠٠ •
 متر بالسرعة القصوى ، كررها ثالث مرات واجعل بني كل مرة ١٠٠ •

 . ومرة استراحة ملدة ثالثني ثانية 
ات اإلطالة وخاصة التربيد مثل التسخني ، وأضف إليه حرك(  تربيد ٢٠٠ •

   ) . للساقني والبطن والظهر والكتفني 

كيلو ونصف بالسرعة القصوى ، وكيلو ونصف (  كيلو هرولة متواصلة ، ٣  اإلثنني
  ) . هرولة عادية 

  الثالثاء

 .  متر تسخني ٢٠٠ •
 ) . ضربة جانبية (  متر سباحة ١٠٠٠ •
 .   متر تربيد ٢٠٠ •

   : متارين بدنية للجزء األعلى من اجلسد
تشكِّل درجات اهلرم عدد مرات التمرين : على طريقة اهلرم ، شرح طريقة اهلرم 

  : ، مثال 
                         ٤  

                     ٣      ٣  
                 ٢              ٢  

            ١                       ١   



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٨  

) من رقـم واحـد      ( رم من اليمني     ، تبدأ من أسفل اهل     )ضغط   ( التمرين دفع 
مث تبدأ بالرتول من جهة اهلرم اليسرى   ) ٤( وتستمر يف الصعود حىت رأس اهلرم       
فتبدأ بعده واحده    – حسب درجات اهلرم     –، نقسم التمرين إىل سبع درجات       

ترتل مث استراحة مث عدتني مث استراحة مث ثالث مث استراحة مث أربع مث استراحة مث            
  .  استراحة مث اثنني مث استراحة مث واحد إىل ثالث مث

 فيكون التمـرين   ٣×  ، أما إذا كان مثالً       ١× هذا إذا كان التمرين     : مالحظة  
  . ثالثني ثانية :  وهكذا ، واالستراحة مدا ستثالث عدات مث 

  : أما متريننا هلذا اليوم فهو كالتايل 
    ١× متارين سحب 

    ٢× متارين دفع 
  . ، إىل هنا انتهى جدول اهلرم ) لكل مستوى من اهلرم  ( ٣ ×متارين جلوس 
  : متارين العنق 

 . مرة ٢٠) :  ميني –يسار (  مرة ، ٢٠) :  أسفل -أعلى : ( متارين العنق  •
 .  مرات ١٠: بثمان خطوات مترين الضغط  •
 . أقصى عدد من متارين الدفع يف دقيقتني  •
 = = = . اجللوس = = = = = = = =  •
  . السحب  = = = = = = = = •

 كيلو هرولة متواصلة ، وقم حبساب الوقت لكي حتاول إنقاص الوقت يف ٤  األربعاء
  . األيام القادمة 

  اخلميس
 .  متر تسخني ٢٠٠ •
 ) . ضربة جانبية (  متر سباحة ١٠٠ •
  .  متر تربيد ٢٠٠ •

  راحة  اجلمعة
  

  األسبوع الثاين

  السبت

 . متارين بدنية للجزء األعلى من اجلسد  •
 : متارين السحب  •

  عدد تكرار التمرين  عدد املرات  القبضة
  ٢  ٧  القبضة العادية
  ٢  ٧  القبضة املعكوسة
  ٢  ٧  القبضة الضيقة



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٩  

  ٢  ٧  القبضة العريضة
  ٢  ٧  طريقة متسلقي اجلبال

 
  : متارين الضغط  •

  عدد تكرار التمرين  عدد املرات  الطريقة
  ٢  ١٥  العادية

  ٢  ١٠  ثالثية الرؤوس
  ٢  ١٥  ةالعريض

  ٢  ١٥  حركة الغطس
  ٢  ٨  الضغط بثمان خطوات
  ٣  ١٥      سحب الذراعني

  
 . مرة ٢٥) :  ميني –يسار (  مرة ، ٢٥) :  أسفل -أعلى : ( متارين العنق  •
، طُـرق   )  مرة ويكرر مـرتني      ٢٠( متارين اجللوس العادية    : متارين البطن    •

ويكرر ثالث مـرات    مرة   ٢٠)  ميني   – يسار   – معكوسة   –عادية  ( االلتواء  
 . لكل طريقة 

  ) . ٢ × ٢٠= (  مرة ويكرر مرتني ٢٠: دفع الساقني  •
  ) .٢ × ٢٥= (   مرة ويكرر مرتني ٢٥: الركل متارين  •
  ) . ٢ × ٢٠= (  مرة ويكرر مرتني ٢٠: جلوس نصف  •
 . تسخني سريع ملدة دقيقتني  •
كيلو جريتـها    كيلو متواصلة ، وال يزيد وقتها عن وقت آخر ثالثة            ٣هرولة   •

  ) . كيلو ونصف بالسرعة القصوى وكيلو ونصف عادي ( وتكون 

  األحد

 . متر تسخني  ٢٠٠ •
 ) . ضربة جانبية (  متر سباحة ٥٠٠ •
  . رعة القصوى ، كررها مرتني  متر بالس١٠٠ •
  .   تربيد  ٢٠٠ •

  اإلثنني

  . متارين بدنية للجزء األعلى من اجلسد 
 ) متسلقي اجلبال – عريضة – ضيقة – معكوسة –عادية ( متارين السحب  •
  .  مرات لكل وضعية وتكررها مرتني ٧
 ) بثمان خطوات – حركة الغطس – عريضة –عادية ( متارين الضغط  •



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٠  

   . ٢ × ١٠، أما ثالثية الرؤوس فتقوم ا  ) ٢ × ١٥  ( مرة  وتكررها مرتني١٥
 . أكرب عدد ممكن من متارين الضغط خالل دقيقتني  •
 = = = = = . اجللوس  = = = = = = = =أكرب  •
 = = = = = . السحب = = = = = = = = = =  •
 . مرة ٢٥) :  ميني –يسار (  مرة ، ٢٥) :  أسفل -أعلى : ( متارين العنق  •

 : متارين البطن 
  ) . ٢ × ٣٠( متارين اجللوس العادية  •
  ) . ٣ × ٣٠) (  ميني – يسار – املعكوسة –العادية ( طرق االلتواء  •
 .  مرة ٤٠ الساقني رفع •
 .  مرة ٤٠متارين الركل  •
 .  مرة ٤٠نصف جلوس  •

  : اهلرولة 
 . تسخني ملدة ثالث دقائق  •
  .  كيلو متواصلة مع ضبط الوقت ٤هرولة  •

  الثالثاء

  :  متر وتطبيقه على اهلرم التايل ٣٠سباحة حمدودة التنفس  •
                           ١٠      

                         ٨    ٨   
                      ٦         ٦  

                   ٤                ٤  
                ٢                     ٢  

ال تسبح : سباحة حرة مع استراحة ملدة دقيقة بعد كل مستوى من اهلرم ، حتذير 
  . مبفردك 

 :  كلم ، وتقسم حسب اجلدول التايل ٣هرولة ملسافة  •
  .  دقائق ٧ كلم يف ١لة هرو

  .ربع كلم بالسرعة القصوى 
  . هرولة ربع كلم يف دقيقتني 
  . ربع كلم بالسرعة القصوى 
  . هرولة ربع كلم يف دقيقتني 

  . يف دقيقة واحدة م  ١٣٠
  . بالسرعة القصوى م  ١٣٠



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢١  

  . هرولة يف دقيقة واحدة م  ١٣٠
  .  م بالسرعة القصوى ١٣٠
  .  مشي ١٣٠

  األربعاء

  . متارين بدنية للجزء األسفل من اجلسد 
   ٣ × ١٠وضع القرفصاء  
   ٣ × ١٠االحنناء بالركبة  
   ٣  × ١٠وثبة الضفدع   

   ٣ × ١٥رفع العقبني والساقني 
   . ٣ × ١٥مترين القفز 

  : هرولة 
   م بنصف السرعة ٤٠
   م بالسرعة القصوى ٤٠
   م بثالثة أرباع السرعة ٤٠
   م بالسرعة القصوى ٣٠٠
   م بنصف السرعة ١٠٠
   م بالسرعة القصوى ٢٠٠
  .  م مشي ١٠٠

  : متارين العنق 
  . مرة ٢٥) :  ميني –يسار (  مرة ، ٢٥) :  أسفل -أعلى : ( متارين العنق 

  اخلميس

  .  م تسخني ٢٠٠
  .  م سباحة ضربة جانبية ٥٠٠
  .  بسرعة ، ضربة جانبية ٣× م ١٠٠
  .  بسرعة ، ضربة جانبية ٤×  م ٥٠
  .  م تربيد ٢٠٠

  . كلم هرولة ضمن مهلة حمددة ٣ -
  .  مرة لكل واحدة ٢٠، ويكون عدد املرات ) مجيع التمارين (  متارين السحب -
  :  متارين البطن -

   ٢ – ٤٠متارين اجللوس العادية 
   مرة لكل واحدة ٤٠طرق االلتواء األربع  

   مرة ٤٠رفع الساقني 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٢  

   مرة ٥٠متارين الركل 
  رة  م٤٠نصف جلوس 

  . تسخني سريع ملدة دقيقتني 
  .  مرة ١٥مترين الضغط بثمان خطوات  

  . أقصى عدد ممكن من متارين الضغط يف دقيقتني  -
 = = = =  . اجللوس = = = = = = = = = =  -

متارين الضغط واجللوس واجلري ؛ إذا أُطِلق الوقت فاحسبه حىت تعرف : مالحظة 
  . مدى التحسن يف كل مرة 

 تأمري أنشط األفراد يف اموعة إذا مل يكن هناك مدرب حلساب املرات من األفضل
  . وتكرار التمارين وضبط املتدربني أثناء الربنامج 

  راحة   اجلمعة



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٣  

كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل                 كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل                 
  ...... الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل  الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان

  
       

                                                                    @@@   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  زف الـشهيد  : احلور تف جة    
  وجنان عـدن ال ينـال رحاـا       
  بالروح نفدي ديننـا و رسـوله      
  لن نستكني و لن نلـني حلـاكمٍ       
  فامحل سالحك يا أخي واسحق به     
  قرآننا سـيعود رغـم أنـوفهم      
  سنطهر األرض اليت قـد باعهـا      
  و نقاتل الكفر الـذي يف أرضـنا       

  ائهــاو نقــيم حكــم اهللا يف أرج
ــتورنا  ــاقرآندس ــهن ــرم ب    أك

  و حياتنا ال نرتضي ، إن مل تكـن        
  و سبيلنا بـذل النفـوس خلـالقٍ       

لقــادٍماحلــور فيهــا تــشرئب   
  

          و احلور تأىب أن تـزف إىل البليـد  
 إال شهيد     طاب مـسعاه احلميـد   

      والدين ينصر بالـدماء و باحلديـد  
      بالكفر حيكم شعبنا حكـم العبيـد  

  صـديد هام الرؤوس فرحيها نـنت      
ــةٌ ــه خفاق ــصعيدرايات ــوق ال    ف

       حكامها مـن كـل جبـار عنيـد  
   عزمهـا عـزم شـديد      بأسود حقٍ 

   نتقي بـدمائنا يـوم الوعيـد       يك
      من دونه يوم الوغى حبل الوريـد  

   ، للحر فيهـا مـا يريـد        يف عزةٍ 
   ال تبيـد   وجزاؤنا جنـات خلـدٍ    

  وافرحتا زف الـشهيد   : و هتافها   
  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                              @@@                                             
  

   قد متت من قبل أمثلة على عمليات اغتيال
  : عملية اغتيال السادات ، من األخطاء اليت حدثت فيها  -١

o  عدم التعامل مع احلراسات املوجودة ، ولذلك أصيب خالد وعطا . 
o  حسني عباس استطاع أن خيرج وينسحب ، ولكن بقية اإلخوة          (  خطة لالنسحاب    عدم وضع

 ) . أصيبوا فلم يتمكنوا من االنسحاب 
  : عملية اغتيال كاهانا واليت قام ا سيد نصري ، من األخطاء اليت حدثت فيها  -٢

o تهاء عدم وضع حلول بديلة لالنسحاب ، فالتاكسي الذي كان فيه أحد اإلخوة باخلارج ينتظر ان
أمره املرور بالتحرك من أمام بوابة الفندق ، ومرت سـيارة           : العملية لكي يتم االنسحاب فيه      

أجرة أخرى فركب فيها سيد ، ولكنها توقفت بعد قليل ، فترجل منها وواجهه أحـد أفـراد              
 : الشرطة ، عندها تبادال طلقتني ، وحينها حدث اخلطأ التايل 

o        أن اجلندي قد أصابته الرصاصة األوىل وسـقط ، وعنـدما    عدم اإلجهاز على اجلندي ، حيث
تعداه سيد قام اجلندي برميه من اخللف بطلقة يف ظهره فسقط وأُِسر ، ومازال يف السجن حىت                 

 . اآلن 
  : ، من األخطاء اليت حدثت فيها ) الصحفي املصري ( عملية اغتيال فرج فودة  -٣

o          ودة ، وكان الذي ذهب لإلفطار هو املنفذ        األخ اآلخر ذهب لكي يفطر ويف أثناء ذلك خرج ف
 .  ولكن اهللا يسر لألخ اآلخر أن يغتال فودة – افتراضياً وعند وضع اخلطة –

 وكل ذلك بأمر –، من األخطاء اليت أدت إىل فشلها     يف أديس أبابا    حماولة اغتيال عدو اهللا حسين مبارك        -٤
   : -اهللا 

o           طفأ السيارة فلم تشتغل مرة     صاحب السيارة الفولفو اليت كان خمصص هلا أن تعترض املوكب أ
 . أخرى 

o  طلق على السيارة كانت إبرته ضعيفة فلم ينطلق واهللا املستعاناآلر يب جي الذي كان سي . 
o  البد من سيارة قوية وجديدة ، أو تكون حبالة جيدة : إذاً ، نستفيد من ذلك . 
o             مثالً لالحتيـاط ،  كيلو غرامات  ) ٥( والبد من وضع طرق بديله لآلر يب جي ، فمثالً وضع

 . فإن مل ينطلق اآلر يب جي توضع املتفجرات حتت السيارة أو فوقها 
  . اغتيال عدو اهللا نزار احلليب اللبناين  -٥

o  وأحد اإلخوة – أبو عبيدة – منري عبود –أمحد احلسم ( اغتاله أسود اإلسالم  . ( 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٥  

o           اء ركوبه لسيارته ، أطلقوا     مجعوا املعلومات عن اهلدف ، واستغلوا ثغرة خروجه من مرتله وأثن
عليه الرصاص ، وكان لديهم موتور سيكل محاية ، وليس لدينا أي معلومات عن سبب اعتقاهلم 

 . ومن مث قتلهم رمحهم اهللا 
  . عملية اغتيال أمحد شاه مسعود  -٦

o  صحافة أجنبية ( مت مجع املعلومات وأخذ الساتر املناسب . ( 
o     اللغة الفرنسية ، واستخرجا أوراقاً ثبوتية بلجيكية ، وصورا        قام بالعملية أخوين تونسيني جييدان 

               بعض زعماء القبائل األفغانية قبل توجههم إىل مسعود ، فزكى هؤالء الزعماء األخويِن عنـد
 وذلك لكي يثق –مسعود ، وقابلوه يف بنشري ألول مرة ، ومل يكن يف كامريام شيء أول مرة         

 ويف اليوم الثاين فجروه بالكامريا يف مجع        – يف املرة القادمة     فيهم وختف عنهم إجراءات احلراسة    
 . من أصحابه  

 أبو زياد اهلاجري أمري العرب      –أبو احلارث اللييب    ( عملية اغتيال الشيخ ااهد أنور شعبان والقادة معه          -٧
ـ         – أبو مهام النجاشي أمري اجلبهة       – ، ومـن  ) اً  أبو محزة اجلزائري حارس الشيخ أنور رمحهم اهللا مجيع

  : األخطاء اليت حدثت من جانب اإلخوة 
o    ًوضع أربعة من القيادات يف سيارة واحدة ، ومع ذلك عدد احلراس حارس واحد فقط وزيـادة

 . على ذلك كان هو السائق هلم 
o  عدم وجود سيارات حلمايتهم. 
o  دخوهلم يف أراضي العدو بدون أن يكون لديهم االتصال املباشر مع  األخوة . 

  . لية اغتيال بوضياف الرئيس اجلزائري اهلالك عم -٨
o                  أحد اإلخوة من حراسات القاعة اليت كان عدو اهللا سيلقي فيها حماضرته وخطابه هـو الـذي

:  وكان قريباً جداً منـه  – اختراق كبري –اغتاله ، فقد كان هذا احلارس من اإلخوة ااهدين         
طابه كان باخللف منه مباشـرةً سـتارةٌ   ضياف يتكلم ويلقي خ  خلفه مباشرة ، وعندما كان بو     

يكون احلرس وراءها ، فرمى األخ من حتت الستار قنبلةً يدوية تدحرجت لتستقر بني احلاضرين           
  . ، فلما انشغلوا ا أطلق عليه طلقتني يف رأسه ، وكل ذلك يف ثواٍن سريعة 

   الرمسية للشخصيات املهمة املواكب الشخصية
  : يته يتغري املوكب على حسب أمه
، فإن املواكب ) ليس حاكم دولة أو من ينوبه أو ليس شخصيةً كبريةً يف النظام  ( إذا كان املوكب غري رمسي      

  : يف هذه احلالة تتكون يف الغالب على النحو التايل 
 .  سيارتني ، تسري سيارة اهلدف يف األمام واملرافقني تكون سيارم يف اخللف ، وأحياناً يكون العكس -١
ة ، وكان اك مواكب تتكون من ثالث سيارات ، فتجد سيارة اهلدف يف الوسط والطرفني يكونان محايهن -١

 .  قبل اشتعال األحداث سعود آل هذا حال كثٍري من



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٦  

هناك مواكب تتكون من أربعة سيارات ، األوىل دورية تفتح الطريق ، والثانية سيارة اهلدف ، والثالثـة                   -٢
 اية املوكب محاية ، واألخرية يف . 
  :أما إذا كان املوكب رمسياً 

ال حتديد لعدد سيارات الشرطة هنا ولكن من        ( يف البداية سيارات الشرطة تتقدم املوكب مبسافة كافية          -١
فتح الطريق ، وتكون على مسافة عدة كيلومترات من سيارة اهلدف ،           : وتكون مهمتها   )  فما فوق    ١٠

إرسال ذبذبات تفجر : ِت الشرطة سيارةُ كشف الذبذبة ، ومهمتها       فتتقدم سيارا  وإذا كان اهلدف مهماً   
 مث جتد سيارات احلماية وتسد هـذه الـسيارات   – إال إن كانت الذبذبة مشفّرة     –أي حشوة موجودة    

  . املداخل واملخارج املؤدية إىل طريق اهلدف 
يارات محاية شخصية بدل     موتور سيكالت ، ويف اجلزيرة تكون هناك س        – غالباً   –بعد الدوريات يأيت     -٢

ن جهة  املوتور سيكالت ، مث تأيت السيارات اليت يتواجد فيها اهلدف ، ويف الغالب تكون متشاة م               
  . قد ال يكون هناك أرقام أصالًواللون واملوديل واألرقام 

  .. مث خلف سيارات العدو جتد سيارات احلماية أو املوتور سيكالت مث الدوريات اليت تغلق املوكب -٣

  
  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٧  

وهذا لغرض اإليهام ، وجتد اهلدف ينتقـل يف  !! يف بعض األحيان جتد املوكب يسري بدون اهلدف : ملحوظة  
  . موكب صغري يف طرق فرعية 

  تعليمات خاصة لقادة املواكب
يلزم قائد املركبة يف املوكب بأن يرى الطريق أمامه جيداً وال يشتغل بشيء آخر ، وينتبه لألخطار اليت قد  -١

  . تعرض هلا ي
 . يلزم باستخدام إشارات االنعطاف والوقوف كي يعرف زمالؤه وجهته  -٢
سائقي سيارات املقدمة عليهم أن يأخذوا بعني االعتبار السيارات اليت تتبعهم ، وعليهم دائماً أن يشكوا                 -٣

 . يف أي سيارة حتاول جتاوز املوكب 
 . ق دوماً وبصفة مستمرة ومتكررة على فريق األمن الذي يضع خطة السري أن يغير الطري -٤
البد من حتضري وسائل الدفاع واهلجوم ، ففي حالة حدوث أي هجوم مفاجئ البد أن يكون الـسالح                   -٥

 . قريباً منك ويف متناول يدك ، ألن الثانية اليت تفصلك عن سالحك قد تنقلب ضدك إال أن يشاء اهللا 
 . ت األمن واحلماية وبني املوكب ال تسمح ألي سيارة بالتجاوز أو املرور بني سيارا -٦
 .التدريب والتعليم على طرق االغتيال ووسائلها لكي تتفاداها  -٧

 

  بعض طرق اهلجوم واالعتراض على املواكب
، والثانية فيها نصف ) أربعة جماهدين (  بواسطة سيارتني ، السيارة األوىل تِقلُّ طاقماً كامالً      :الطريقة األوىل   

  . اض فقط طاقم ومهمتها االعتر
  .. وسنشرح طريقة االعتراض هذه بالصور 

  .. الكمون وانتظار اهلدف : املرحلة األوىل 
                                     

 
  
  
  

  .. االعتراض : املرحلة الثانية 

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

 راضسيارة االعت

  
 دفاهل



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٨  

  ) طاقم ( دخول سيارة التنفيذ : املرحلة الثالثة 
  
  
  
  
  

  صورة توضيحية لسيارة طاقم التنفيذ
  

  
  

  التنفيذ : املرحلة الرابعة 
 يأيت من اخللف ، ألن سيارة التنفيذ لن تقف ، ٣ورقم ) ألما من جهة اهلدف (  فوراً ٢ ورقم ١يرتل رقم 

  ..فرمبا يدهس األخ لو أتى من األمام 
  
  
  
  
  

كون هناك حماذير لو عكسنا ترتيب السيارات فأتت سيارة طاقم التنفيذ من ميني سيارة اهلدف فسي: ملحوظة 
  : ، منها 

  .  سيأتون من خلف السيارة وهذا سيؤخرهم ٢ ورقم ١األخ رقم  -١
 .  سيكون يف جهة مرمى نريام ٣األخ رقم  -٢
على األخ قائد السيارة أن يأخذ مسافة األمان الالزمة بينه وبني سيارة اهلدف على أن تكون ال تقل عن  -٣

 .مخسة متر 
  )نصف طاقم يف سيارة االعتراض ، وطاقم كامل يف سيارة التنفيذ ( رتني أيضاً  بواسطة سيا:الطريقة الثانية 
 بإطالق النار ٢تأيت سيارة االعتراض من يسار سيارة اهلدف ، وعندما حتاذيها يقوم األخ : املرحلة األوىل 

  على السائق والعجلة األمامية 
  
  
  

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

طاقم 
 التنفيذ

١  
٣   ٢ 

السائق ال 
 حيسب

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  

  ١   ٢  اهلدف



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٩  

عتراض لتخلي املكان لسيارة التنفيذ ، تتقدم سيارة  سيارة االسيارة اهلدف اآلن متوقفة فتتقدم: املرحلة الثانية 
  ..التنفيذ وتأيت من خلف اهلدف ويترجل اإلخوة ويطلقون النار 

  
  
  
  
  
  
  

  

  . يترجل اإلخوة املنفذون وينفذون العملية 
  )  جماهدين ٤طاقم واحد من (  بواسطة سيارة واحدة :الطريقة الثالثة 

  . ال يرتل أفراد الطاقم يف هذه العملية من سيارم و، ) اعتراض وقتل ( وجة مهمة هذه اموعة مزد
  . خيرج كالً منهم جذعه من النوافذ : املرحلة األوىل 
  .  يرمي السائق واإلطار األمامي ١األخ رقم : املرحلة الثانية 
  .  يصفّون اهلدف ٣ و ٢األخ : املرحلة الثالثة 

  
  

  

  ) دراجة نارية ( سطة سيارة وموتور سيكل  بوا:الطريقة الرابعة 
جة تعترض سيارة اهلدف ، ويرمي الراكب اخللفي يف الدراجة على السائق واإلطار األمامي ،               ارالد: الطريقة  

  . مث تأيت السيارة من اليسار وتنفّذ 
 طريقة وهي أن يرمـي      يف الطريقة الثالثة والرابعة ال يرتل ااهدون من سيارم ، وهلم يف الرماية            : ملحوظة  

 على سيارة اهلدف اليت ستكون خلفه     ٣ مث متشي السيارة قليالً حىت تتجاوز اهلدف ، مث يرمي            ٢ ورقم   ١رقم  
  : رسم توضيحي  . ١ و ٢ مع نريان ٣عدم تداخل نريان : ، واهلدف من هذه الطريقة 

  
  
  
  
  

  
  

اهلدف 
متعطل 
 اآلن

٢   ١  
سيارة 

 االعتراض

١    
  التنفيذ

٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٣٠  

أن يأخذوا دائماً يف احلسبان املـسافة  ) اجات النارية الدر ( على مجيع األخوة قادة السيارات واملوترسيكالت    
  .الكافية الالزمة لتامني السالمة له وملركبته 

يراعى يف عمليات االعتراض السرعة والدقة يف ، و أطقم التنفيذ التقيد بالتعليمات واألوامر يف تنفيذ املهمة ىعل
  . التنفيذ 

ذن اهللا أن حناول جاهدين أن نذكر يف اية إخوة ب ونعد اإلهذه بعض الطرق اليت ميكن للمرء أن يستفيد منها
  .هذه الدورة التمارين اخلاصة 

  
  

                     
  

فال بد من التركيـز  ] ال يستقيم الظل والعود أعوج [ على أنه ولذا اتفق اجلميع  : قال اإلمام أسامة بن الدن      
مات ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قـسمها إىل دول  على ضرب العدو الرئيسي الذي أدخل األمة يف دوا  

ودويالت ، وكلما برزت حركة إصالحية يف الدول اإلسالمية دفع هذا التحالف اليهودي الصلييب وكالءه يف    
املنطقة من احلكام السترتاف وإجهاض هذه احلركة اإلصالحية بطرق شىت ومبا يتناسـب معهـا ، فأحيانـا       

  . املسلح حمدداً الزمان واملكان هلذه املعركة فيقضي عليها يف مهدها جيهضها جبرها إىل الصدام
وأحياناً يطلق عليها رجاله من وزارة الداخلية والذين خترجوا من كليات شرعية ليـشوشوا علـى املـسرية                  
اإلصالحية وليشتتوا األمة والشعب عن هذه املسرية ، وأحيانا يستزلون أقدام بعض الـصاحلني للـدخول يف            

 كالمية مع علماء ورموز احلركة اإلصالحية ليسترتف طاقة اجلميع ويبقى الكفر األكرب مسيطراً علـى           حرب
األمة مظلالً هلا ، وتستمر املناقشات يف الفروع بينما توحيد اهللا بالعبادة والتحاكم إىل شريعته مغيب  عـن                   

 ما تنتهي إىل عداوات شخصية يتحزب       الواقع ، ويف ظل هذه املناقشات والردود يلتبس احلق  بالباطل وكثرياً           
الناس مع هذا أو ذاك مما يزيد األمة انقساماً وضعفاً إىل ضعفها ، وتغيب األولويات يف العمل اإلسـالمي ،                    

والصواب يف مثل هذه احلالة الـيت  . فينبغي التنبه إىل هذه احليل الشيطانية وأمثاهلا اليت تنفذها وزارة الداخلية        
ره أهل العلم ، ومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهو تكاتف مجيع أهل نعيشها هو كما قر

اإلسالم للعمل على دفع الكفر األكرب الذي يسيطر على بالد العامل اإلسالمي ، مع حتمل الـضرر األدىن يف                   
 وال خيفى أن دفع هذا      وإذا تزامحت الواجبات قدم آكدها ،     . سبيل دفع الضرر األكرب أال وهو الكفر األكرب         

العدو األمريكي احملتل هو أوجب الواجبات بعد اإلميان ، فال يقَدم  عليه شيء كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن 
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة : " ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حيث قال 

و الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ،             والدين ،ن فواجب  إمجاعاً ، فالعد      
الكـربى   بالفتـاوى  العلمية ،ملحق االختيارات كتاب . "فال يشترط له شرط ، بل يدفع حبسب اإلمكان 

:٤/٦٠٨  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٣١  

  
             

                                                            
  

إذا مل يتوفر مصدر جيد للحصول على املاء ، جيب التنبه للوسائل اليت ميكن أن يستفاد منها للحصول على املاء 
  : يف البيئة ، ومنها 

اربط بعض قطع األقمشة أو خصالت      : الندى الثقيل ، قد يكون مصدراً للمياه ، وطريقة احلصول عليه             -١
خالل األعشاب املبللة بالندى قبل شروق الشمس ، مث اعـصر امليـاه             من العشب على قدميك وامش      

املتجمعة على العشب وأعد العملية لتجميع املاء ، أهايل استراليا البدائيني يقومون جبمع لتر من املاء كل                 
  . ساعة تقريباً بواسطة هذه الطريقة 

نحل إىل فتحات يف الشجر يـدل       الشقوق والفتحات يف الصخور واألشجار ، أحياناً دخول النمل أو ال           -٢
على وجود املاء يف تلك الفتحة ، اشفط املاء من تلك الفتحة أو اغرفه ، وباإلمكان أيضاً غمس قطعة من   
القماش يف الفتحة المتصاص املاء مث عصرها ، ويتجمع املاء أحياناً يف الشقوق الصخرية أو يف ملتقـى                  

املذكورة سابقاً يف املناطق القاحلة ، وفضالت الطيـور       أغصان األشجار ، وميكن احلصول عليه بالطرق        
 . على صخر وقرب الشقوق قد تدل على وجود مياه يف هذه الشقوق أو قرا 

عيدان اخليزران السميكة ، وتعترب مصدراً ممتازاً للمياه ، ويكون املاء فيها صافياً ولـيس لـه رائحـة ،                -٣
 باجتاه األرض واربطه منثنياً مث قص طـرف القـضيب           اثن قضيب اخليزران  : وللحصول على املاء منها     

 . األعلى فترتل قطرات املاء منه حبرية أثناء الليل ، كما أن اخليزران القدمي واملشقق قد حيتوي على املاء 

 
أشجار املوز ، اقطع جذع شجرة املوز حبيث يبقى نصف متر تقريباً من اجلذع فوق سـطح األرض ، مث    -٤

يث يصبح شكله مثل الطاسة ، سوف تتجمع املياه يف ذلك التجويف مباشرة عن              قم بتجويف اجلذع حب   
طريق اجلذور ، الثالث الكميات األوىل املتجمعة تكون مرة الطعم ولكن بعد ذلك تصبح سائغة ، وهذه              

 .  أيام تقريباً فاحرص على تغطيتها حلفظها من احلشرات ٤ بتأمني املياه ملدة – بإذن اهللا –الشجرة ستقوم 
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يف النبتة يف أعلى مكاٍن منـها مث        ) قطع صغري   ( النباتات املتسلقة ، هي مصدر آخر للمياه ، اعمل ثلمة            -٥

 . اقطع هذه النبتة قرب األرض وقم جبمع املاء املتقاطر منها بوعاء أو اشربه مباشرة 

 
ة فإن السائل حيتـوي  سائل جوز اهلند ، السائل الذي مل ينضج ميكن شربه ، أما إذا كانت الثمار ناضج            -٦

على مادة مسببة لإلسهال ، وبالتايل يشرب منه باعتدال ، ويف املناطق االستوائية يوجد أشجار ضـخمة      
تقوم أغصاا بوقاية ودعم النباتات اهلوائية ، وهذه النباتات حتوي كمياٍت كبرية من املاء بني أوراقهـا                 

اش مث اعصرها للتخلص من احلشرات والشوائب ، كما         الكثيفة واملتداخلة ، امجع املاء بواسطة قطعة قم       
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أنه باإلمكان احلصول على املاء من النباتات ذوات اللب الرطب ، وذلك بأن تقوم بقطع جزء من هـذه     
النبتة مث اعصر اللب وامجع املاء يف وعاء ، أخرج اجلذور وبعد تقطيع اجلذر إىل قطع صـغرية وهرسـه                    

وراق والسيقان واجلذور حتتوي على املاء ، ومثال ذلك أعواد اخليـزران            وعصره امجع املاء ، كما أن األ      
قم بقطع أو ثلم اجلذع أو الساق عند التقائه بغريه وقم جبمـع  : فهي حتتوي على املاء ، وللحصول عليه        

 . املاء عند املفاصل أو التشعبات 
 ساعة ، حيث أا تبدأ بـالتعفن        ٢٤ من    ال ختزن املياه اليت حتصل عليها من املصادر النباتية ألكثر          :تنبيه  

   . وبالتايل تصبح خطرية عند شرا 
 

   
 
واِمللة اإلسالمية لَما كان اجلهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمِل الكافَّة على دين اإلسالم طوعاً أو كرهاً    " 

ن دعوم عامة وال اجلهاد عندهم مشروعاً      وأما ما سوى امللة اإلسالمية فلم تك       ،   اتِخذت فيها اخلالفة واملُلك   
 ِلما قدمناه ألـم غـري       ،  إال يف املُدافعة فقط، فصار القائم بأمر الدين فيها ال يعنيه شيء من سياسة املُلك                

                 مكلفني بالتغلب على األمم كما يف امللة اإلسالمية، وإمنا هم مطالبون بإقامة دينهم يف خاصتهم، ولذلك بِقي
رائيل من بعد موسى ويوشع صلوات اهللا عليهما حنو أربِعمائة سنة ال يعتنون بشيء من أمر املُلك إمنـا            بنو إس 

   " . مهُّهم إقامةُ دينهم فقط
  ٢٣١-١/٢٣٠: ابن خلدون مقدمة
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                                                                                            @@@ :  :  :    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بصورة مكشوفة  مراقبته  أو  ،   بغرض احلصول على معلومات      هي وضع اهلدف حتت املالحظة سراً      : تعريفها
  . للحد من نشاطه
  :  أغراض املراقبة

  .  مجع املعلومات -١
    . ات التجسس رصد نشاط شبك-٢
  .خدمة العمليات اخلاصة  -٣
  . تأكيد أو نفي املعلومات -٤
  .  منع ارتكاب احلوادث أو القبض على مرتكبيها متلبسني-٥
  . ) إشعار اهلدف بأنه مراقب ( احلد من نشاط هدف ما يصوره املراقبة املكشوفة -٦

   : تصنيف املراقبة
  .  علنية ،سرية:  من حيث السرية والعالنية-١
  :  من حيث األسلوب-٢
  .  بواسطة األفراد-أ
  . ..) تصنت-تصوير ( بواسطة أجهزة فنية -ب
  :  من حيث االستمرارية-٣
  . دائمة-أ
  .  مؤقتة-ب
  :  من حيث احلركة-٤
  .  ثابتة-أ
  . ) راقب يف حالة حركةاملُ ( متحركة -ب

   :صفات أفراد املراقبة
  .  املقدرة على التكيف يف حميط العمل-١
  . نطقة وعادات سكاا معرفة امل-٢
  . والصدقاجليدة  اللياقة البدنية والذكاء واملالحظة والذاكرة -٣
  .  الصرب واهلدوء وسعة احليلة-٤
  .  الطاعة وحب العمل والعمل بروح الفريق-٥
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  .  عدم وجود عالمات مميزة-٦
  .  مناسبة أفراد الطاقم مع بعض-٧

  :التخطيط لعملية املراقبة 
  :يت وضع خطة التنفيذ وتشمل اآل- ١
  .تاريخ وضع اخلطة -أ 

  .حتديد السواتر املستخدمة -ب 
  .كتابة أمساء األشخاص املنفذين -جـ 

  . األجهزة الفنية املستخدمة -د 
  .تاريخ وقت بدء وانتهاء عملية املراقبة -هـ 

  . حتديد مكان التقاط اهلدف -و 
  : التعرف على اهلدف - ٢
  . شخص يعرفه -أ 

  . صورة للهدف -ب 
  .صف للهدف  و–جـ 
  . املعدات املستخدمة - ٣
اهلدف راكـب   … اهلدف توقف    … يساراً … اهلدف حترك مييناً  (  اإلشارات السرية وتشتمل اآليت      - ٤

  ).اهلدف خرج … اهلدف دخل مكان له بابان … اهلدف انكشف … اهلدف فقد … سيارة 
  :الشروط الواجب توفرها يف اإلشارات 

  : رات سهلة وواضحة وطبيعية على سبيل املثالجيب أن تكون اإلشا:  أوالً
  . خلع أو لبس النظارة -أ 

  . استخدام املنديل -ب 
  . ربط رباط احلذاء -جـ 

  . وضع اليدين يف اجليب أو إحدامها -د 
  . خلع اجلاكيت ووضعه على إحدى اليدين -هـ 

  . استخدام اجلريدة -و 
  . استخدام الشمسية -ز 
  . اإلشارة مع الوقت جيب أن تتناسب:  ثانياً

  يف حالة الطوارئ
 ) نـاس  اعتراض مـن أحـد ال  - الفريق إذا اعتقل أحد أعضاء-إذا هومجت( العمل يف احلاالت الطارئة   -١

  .ينسحب ويكمل باقي الفريق
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 إذا كشف كل أعضاء - حدوث املظاهرات( مثل  ، االنسحاب الفوري عند حدوث ما يعيق املراقبة ائياً       -٢
  ).إذا أمرت القيادة بعدم إكمال املراقبة  -الفريق

  التجهيزات لعملية املراقبة
  . أن تكون املالبس صعبة التمييز وتتناسب مع البيئة-١
  . اختالف مالبس فريق املراقبة عن بعضهم البعض-٢
  . ضبط الوقت مع اجلميع ولبس ساعة دقيقة-٣
  ).و شفرة كلمة واحدة أ-مالحظات صغرية( محل ورقة وقلم للتدوين -٤
   . )للمواصالت وحنوه( محل نقود فكه -٥
  . محل ما حيتاج الشخص من غيار إضايف رمبا تطول املراقبة أو لتغيري شكلك-٦
  .معك أثناء العملية) الالزم( األكل قبل العملية ومحل -٧
  . أن تكون األحذية مرحية-٨
  . عدم محل أشياء متيز أحد أعضاء الفريق أو مجيعهم-٩

  راقبةتقرير امل
  .يكتبه رئيس الفريق ويتم رفعه إىل القيادة 

أصعب أنواع املراقبة تستخدم عندما ال تفلح        ، وهي    هي استخدام األرجل للتنقل يف املراقبة      : املراقبة الراجلة 
  .الوسائل األخرى جلمع املعلومات عن اهلدف أو عندما يستخدم اهلدف قدميه يف التنقل

  : طرق املراقبة الراجلة
عايل التدريب والسري خلف اهلدف مبسافة معقولة       ) م(البد أن يكون املراقب      : ملراقبة عن طريق شخص    ا -١

  .ميكن متابعته دون أن يتعرض للكشف) -ه(حبيث ال يغيب عن نظره وإذا انعطف اهلدف 
  :  املراقبة عن طريق شخصني-٢
مبـسافة معقولـة لتبـادل      ) ٢م(اقب الثاين   اهلدف ويتبعه املر  ) ١م( تتم املراقبة بأن يراقب املراقب األول        -أ

  .اإلشارات دون أن يلفت نظر اآلخرين
ويتم تبادل ) ٢م(األول ويف اجلانب اآلخر من الطريق يوجد ) ١م( تتم املراقبة فيكون وراء اهلدف املراقب -ب

  .اإلشارات واألمكنة
  :  املراقبة عن طريق ثالث أشخاص-٣
   . اإلشاراتمبسافات معقولة لتبادل ) ٣م(مث ) ٢م(ويعقبه ) ١م( تتم املراقبة فيكون وراء اهلدف -أ
) ٣م(مث على اجلانب اآلخر مـن الطريـق   ) ٢م(يعقبه ) ١م( تتم املراقبة بأن يكون وراء اهلدف املراقب      -ب

  .لتبادل اإلشارات ومتابعة اهلدف وتبادل األمكنة
  .للهدف استعمال سيارة أو دراجة نارية وتستعمل إذا كان من املمكن  :  املراقبة الراجلة الراكبة-٤
  .٢،٣يتم بنفس الطريقة السابقة أ، ب يف  ،  املراقبة بواسطة أكثر من ثالث أشخاص-٥
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  :فنون املراقبة الراجلة
  .حىت ال يقع نظره عليك فيعرفك..  ال تنظر إىل اهلدف مباشرة يف عينيه-١
  . حاول أن يكون هناك أكثر من شخص بينك وبني اهلدف-٢
  . التصرف بشكل طبيعي وعادي لعدم لفت األنظار إليك-٣
  . استغالل زجاج السيارات واحملالت التجارية ملراقبة اهلدف-٤
   . التنبؤ حبركة اهلدف سلفاً-٥
 عند دخول اهلدف مبىن يتم اتباعه من قبل أحد األفراد بينما يظل باقي الفريق خارج املبىن يسيطرون على        -٦

  .مداخله وخمارجه
  .إذا دخل أي أفراد الفريق مبىن وراء اهلدف البد أن يكون لديه قصة غطاء سريعة -٧
  . مراقبة اهلدف من مكان ال يراه إذا دخل مطعم أو حمل جتاري-٨
  . جيب جتنب ادعاء العاهات وأن يكون الغطاء مناسب-٩
  .ارة أخرى ركوب أحد األفراد مع اهلدف إذا استقل مواصلة عامة بينما يستقل الباقون سي-١٠
  . متابعة ومالحظة احلركات املفاجئة للهدف فإا قد تكون نتيجة شعوره أنه مراقب-١١
  . عدم املغاالة يف التنكر -١٢
  .كثر من الالزم أ عدم التظاهر بالرباءة -١٣
  .  عدم الدخول يف الطرق املسدودة -١٤
  .)  وهذه ليست على إطالقها (  عدم وجود أي سالح مع املراقبة -١٥

  :  املراقب األيتىوجيب عل
  . للهجوم جيب املشي يف وسط الطريق جتنباً) طريق ضيق (  عند املراقبة يف زقاق -١
  . عمل بعض التغيري يف الشكل أثناء املراقبة -٢
  . احلذر عند املراقبة داخل املقاهي -٣
  . توفر األوراق الرمسية له - ٤
  .اتصال  أجهزة أو دائما جيب وجود عملة تليفون - ٥
  . يتم تقسيم الطريق عليه  يف حالة استخدام املشبوه نفس الطريق يومياً- ٦
  .د بعض األطعمة مع طاقم املراقبة  وجو- ٧
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   من قبله الرسل أفإن من قبله الرسل أفإن وما حممد إال رسول قد خلت وما حممد إال رسول قد خلت
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 

    ننوسيجزي اهللا الشاكريوسيجزي اهللا الشاكري  عقبيه فلن يضر اهللا شيئاعقبيه فلن يضر اهللا شيئا

  ..اد ، ال يعين السري يف طريق املعصومني إنَّ السري يف طريق اجله
  ..ولكنه سري يف طريق خري املرسلني 

ن يف سبيل اهللا بشر كسائر البشر ، ليسوا مبعـصومني و مرتهـني عـن                ووااهد
  ..األخطاء 

والَّـِذين   ﴿: ولكنهم أجدر الناس بالصواب وأقرم للهدى كما قال اهللا تعـاىل            
ِديها لَنوا ِفينداهجِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهن ﴾  

وليس صحيحاً أن يترك اإلنسان السري يف طريق اجلهاد واللحوق بااهدين ألنـه             
 ولكنـه   اختيـاراً رأى على ااهدين أخطاًء أو الحظ تقصرياً ؛ ألنَّ اجلهاد ليس            

  .. واجب الزم على من أوجبه اهللا عليه فريضة من اهللا ربانية وفرض
  ..اجلهاد مع اإلمام براً كان أو فاجراً : ولذا قرر أهل السنة من عقائدهم 

بل ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل أنه لو ترددت اإلمارة يف القتال بني                
نئٍذ الفاسق  وبني رجٍل ضعيٍف ولكنه مؤمن فإنه يقدم حي       .. رجٍل قوٍي ولكنه فاسق     

القوى على املؤمن الضعيف ألن الفاسق فسقه على نفسه وقوته للمـسلمني وأمـا      
  ..املؤمن فإميانه لنفسه وضعفه على املسلمني 

إذاً ال نضع يف خميلتنا صورة مثالية عن اجلهاد فريدنا عدم حتققها من اجلهاد الواجب    
، ولـنعلم أن اجلهـاد      القائم الذي يقاتل فيه أولياء اهللا حزب الشيطان وجنـده           

واإلعداد فرض عيين على كلِّ مسلم ومسؤولٌ عنه العبد يوم القيامة فأروا اهللا من              
وقوموا مبا أوجبه اهللا علـيكم      ..اً باإلعداد واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل        أنفسكم خري 

 .. وال تغتروا بكثرة اهلالكني فالسعيد من وعظ بغريه 
  


