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  ستراتيجياتاإل

  ةـنيـيـالص
  الستة والثالثون

 
六六三十六， 

數中有術，術中有數。陰陽變理， 
機在其中。機不可沒，沒則不中。 
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  َ ِ         ن ق يض  الس لم 

                                              حر به  يحر ب ه ح ر ب ا أخذ ماله  أي سلبه وتركه بال شيء
     ُ  َّ                ة وت ذك ر باعتبار القتال             َ َّ                 وقيل الحرب تؤ ن ث باعتبار المقاتل

ِ                       والح ر ب مصدر ح ر ب  والطلع الواحدة ح ر بة                
ِ                   َِ        وح ر ب يحر ب ح ر ب ا ك ل ب  واشتد  غضبه      

  

íéréi]‰c< <
 .تنسيق القوى ووضع الخطط العسكرية في المعركةو                فن  تنظيم الجيوش 

  .ة الشاملةطالخ
 

<₣ÔéŽjĞÓĆi< <
ِ       د م  الج ي ش  ت ك تيكا  ناج حا  ل د ح ر  الع د و ِ   َ ْا س ت خ ".                            فن  وضع الخطط الحربي ة وغيرها    ِ ً   ِ    ً    ْ َ  ُ         :"

لن جاح  والف و ز  لت ن ظ يم  ح س ب  خ ط ة  م ر سوم ة  ت ؤ د ي إلى ا ِ أ س لوبا  و و سائ ل  في ا  َ      ِ   َّ           َ ُ   ٍ       ٍَّ ُ       ِ ِ ْ َّ        َ  ِ     ً      ُ .
ِ ِ ر س م  ت ك تيكا  إل ن جاح  م ش روع ه "   ْ    ِ   ْ ِ  ً    ْ َ     ."  

  
) stratēgos( "استراتيجوس" مشتق من كلمة إستراتيجيةأصل كلمة 

 قد تتضمن أكثر من تكتيك، ستراتيجيةاإل.  وتعني القائد العسكريقيةاإلغري
لتكتيك يكون عادة جزء    . حاكمةإستراتيجية من ا                           بينما ا

  

Íç‘ç¹]<Äfji<íË’Ö]æ<Hæ‚Ã¹]<ÌÖ^−<‚ÃÖ]< <
إذا جاء العدد قبل المعدود، فإنه يخالفه في التذكير والتأنيث، لكن إذا جاء بعده 

لتالي نقول ست وثالثون انقلب صفة، وبالتالي تبع لتأنيث، وبا ه في التذكير وا
  .إستراتيجية، واإلستراتيجيات الستة والثالثون
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، ومل جيدوا أي دليل يشري ستراتيجياتاإلعجز املؤرخون عن حتديد زمن كتابة هذه الباقة من 
ه مؤلفيهاإىل هوية  ن الكتابات يف العديد ممنفردة  ظهرت ستراتيجياتاإل، على أن بعض هذ

هذا . األشهر بني أخواا) اهلروب -٣٦ (األخرية ستراتيجيةاإلبقيت الصينية القدمية، لكن 
يعود ثالثني ال و الستةستراتيجياتاإلتاريخ وضع ومجع  لإلميان بأن الظهور املتقطع دفع املؤرخني

  . كثر من ألفي عامأل
  

م ستراتيجياتاإليعود تاريخ اكتشاف الكتابات األصلية لهذه الباقة من   إلى عا
في الصين، لكن تبين عند اكتشافها ) Sichuan(في منطقة سيشاون م  ١٩٤١

 لنهاية عهد ا يعود زمنهة سابقمخطوطةأنها ال تزيد عن كونها نسخة من 
جاء النص األصلي المكتشف غاية . أسرة مينج أو بدايات حكم أسرة كوينج

كل يذكر منطوق ة، كلمة صيني/ حرف١٣٨في القصر، ال يزيد عن 
أما أول طباعة حديثة لهذه و. تبعها بتفسير قصير مختصريإستراتيجية ثم 

 ،بكينالصينية  في العاصمة  م١٩٧٩عام في  فصدرت ستراتيجياتاإل
  . بمجهود من الحكومة الصينية

  
مثل رائعة سون تزو فن (في حين تركز بقية الكتب الصينية العسكرية 

م العس) الحرب لتفكير التكتيكي على التنظي كري للجيوش وطرق القيادة وسبل ا
لتطبيق بشكل أفضل في ستراتيجياتاإلفي أرض المعركة، نجد هذه   قابلة ل

الطريف في األمر أن اللغة الصينية . عالم السياسة والدبلوماسية والتجسس
على الشكل ) ٣٦الذي هو الرقم (القديمة تكتب حاصل ضرب ستة في ستة 

)数 (لشبه بكلمة صينية أخرى هي وهي طريقة ك أو ) 术(تابة قريبة ا
  . ستراتيجيةاإل
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  ستراتيجياتاإلتصنيفات 
لستةستراتيجياتاإلجاءت  ل و ا ات، كل مجموعة منها  مجموعثالثون في ستا

الثالثة األول مقسمات ). ٣٦وهكذا جاء رقم  (إستراتيجيات مقسمة إلى ست
متع باألفضلية، وعلى انتهاز حاالت الت على  المعتمداتستراتيجياتاإلإلى 

، وهذه الثالثية تصلح لالستخدام في حالة الفرص السانحة، وعلى الهجوم
 في حالة تُستخدم -كما هو المتوقع لها–الثالثية الثانية . االنتصار والفوز

م إستراتيجياتالدفاع وفقدان األفضلية، وهي تحديدا   الفوضى واإلرباك، ث
 . المواقف اليائسةاتإستراتيجيالخداع، وأخيرا 

 
 متالزمات، بل يمكن األخذ منها ستراتيجياتاإل أن هذا التصنيفمن ال تفهم 

بحسب الموقف، وبما يتراءى لك في خط المواجهة، كذلك يمكنك انتهاج أي 
 منها بغض النظر عما إذا كنت في موقف المنتصر أو المهزوم أو إستراتيجية
 أحدا يعرف على فال تجد) ٣٦الـ(خيرة  األستراتيجيةباستثناء اإل. المقهور

، فالتعميم يجعلها تقبل أكثر إستراتيجية الحقيقي الواضح لكل وجه الدقة المعنى
  . من تفسير منطقي

  
 قابلة بدورها ستراتيجياتاإلكما كان الحال مع كتاب فن الحرب، تجد هذه 

 بل في كل –في عالم األعمال والتسويق والمبيعات في عالمنا اليوم للتطبيق 
  .مجال تقريبا

  
حقوق هذا العمل محفوظة، ويمكن إعادة توزيع ونشر هذا الكتاب إلكترونياً، 
بدون أي مقابل مادي، وبدون أي تعديل، وأن يتم ذكر المصدر، ولكم األجر 

  .والثواب بإذن اهللا تعالى
  

   ٧   ٢٠٠       يناير              رءوف شبايك في 

  Shabayek.com  :            زوروا موقعي

  Shabayek@gmail.com :راسلوني على بريدي
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عندما يكون عنصرا الوقت واملوارد يعمالن لصاحلك، وعند عدم احلاجة لالستعجال، وعند 

  .القدرة على التخطيط والتكتيك بدقة وعلى مهل، وقتها ميكنك استعمال هذه السداسية
  
 瞒天过海لتعبر البحر) مبراطوراإل(اخدع السماء  - ١

 هو دعوة صرحية )يف حماولة منك إلخفاء نواياك(تسلل خلسة يف الظالل ال
حذره  فيقلل من ،لكي ختدع عدوك. كمنألعدائك كي يالحظوك وحيتاطوا 

مع إخفاء نواياك  -اجعل حتركاتك كلها يف ضوء الشمس - حيطتهو
  . احلقيقية، حىت يأيت الوقت الذي فيه تضرب

  
لساموراي، فما عان ى محارب ساموراي من فأر حاذق قرر استيطان بيت ا

م القرية الذي أعطاه قطاً سمينًا بدا  كان من األخير إال أن أخذ بنصيحة حكي
لساعات كان القط يجلس دون حركة، ما جعل الفأر يتشجع . وكأنه ملك الكسل

ط السمين ويتخلى عن حذره، حتى بلغ به الغرور أن بدأ يسير بالقرب من الق
في يوم زاد الفأر من غروره واقترب غير مكترث من القط، فما . الكسول

  . في جثة الفأر المغدورمخلبهكان من األخير إال أن غرس 
 

 围魏救赵حاِصر وي لتنقذ زاهو -٢
عندما يكون العدو من القوة واملنعة حبيث يتعذر اهلجوم عليه مباشرة، هاجم 

 يكون متفوقاً يف كل شيء وكل جهة، ال ميكن للعدو أن. شيئاً عزيزا عليه
  .  عن مقابلتهها عوضا علي نقطة ضعف ميكنك أن جمفحتما هناك
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يعود سبب هذه التسمية إلى حصار فرضه ملك وي على مدينة زاهو، فما 
كان من ملك زاهو إال طلب الغوث من حليفه ملك كي، لكن وزيره أشار عليه 

 متحاربين مثل الوقوف في وجه الطوفان بالصبر قائالً إن الوقوف بين جيشين
بعد مرور سنة رأى الملك أن الوقت حان لنجدة حليفه، . لتحويل مسار المياه

  . إذ أن الحصار أنهك الجميع، من خارج األسوار ومن داخلها
  

مرة أخرى أشار الوزير بعدم الهجوم على الجيش فارض الحصار، بل على 
 الريح لنجدة يعود على أدراجه مسابقًاك حصاره وعاصمته وي، ما سيجعله يف

العاصمة، وبالفعل قرر الملك كي قسمة الجيش نصفين، نصف ذهب 
لنتيجة كانت في صالح  ليحاصر، واآلخر كمن في طريق عودة الجيش، وا

  .الجيش المستعد، وفي غير صالح ذاك المجهد من طول فترة الحصار
 
 借刀杀人اقترض السكين التي ستقتل بها عدوك  -٣

.  تعوزك وسيلة هجوم مباشرة على العدو، هامجه مستخدما قوة الغريعندما
اخدع حليفًا كي يهامجه، قدم رشوة لوزير كي ينقلب على امللك، أو 

  .استخدم قوة العدو ذاا ضده
  

عندما انشق شانغ تو وفر إلى العدو بأسرار المملكة، أراد الملك قتله بأي 
 قطعة ذهبية ال أكثر، وأرسل ٣٠ أشار الوزير بإنفاق. وسيلة مهما كانت

لة كتب فيها هذه الرسالة تذكرة لشانغ : "رجالً إلى شانغ تو ومعه الذهب ورسا
في ذات الوقت، ". مرور الوقتبتو حتى ينفذ المطلوب منه قبل اكتشاف أمره 

أرسل الوزير رجالً آخر لحراس حدود العدو يخبرهم بأن جاسوسا سيعبر 
م إعدام شانغ . في األهميةالحدود ومعه رسالة غاية  لم يمر وقت قصير حتى ت

  .تو

  
حين واجه أمراء الهند اإلسكندر المغير بجيوشهم المعتمدة على الفيلة، عمد 

د المحمي،  م أن الفيلة تجفل من الحدي فانقلبت الفيلة اإلسكندر لحيلة ذكية، إذ عل
ن مشاة وباالً على من استعانوا بها، إذ قضت وهي مولية على الكثيرين م
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وفرسان الهند، تطأ بعضهم وتوقع اآلخرين، وتدفع من حاول الثبات إلى 
  . الفرار

  
 استعان الفرس بالفيلة للوقوف أمام المسلمين، حين، قعة القادسيةمووأما 

د المحميفاستعاض المسلمون  بضرب الفيلة في عيونها وقطع  عن الحدي
  .خراطيمها لتوقع ذات األثر

 
 以逸待劳عدووفر طاقتك بينما تستنزف ال -٤

اختيار الوقت ومكان املعركة يعطيك مزايا لصاحلك، لذا استرتف قوى 
العدو واجعله يذهب يف اجتاهات ال فائدة منها، بينما توفر أنت طاقتك 

  .عند نفاد طاقات العدو، وختبطه يف األمور، اهجم عليه بكل قوة. وقواك
 
 趁火打劫انهب البيت الذي اشتعلت فيه النيران  -٥

د ما الصراعات الداخلية، عندما تنهب ااعات واألوبئة عندما حتدق ببل
الشعب، عند سيادة الفساد والواسطة واجلرمية، عندها يصبح هذا البلد غري 

  . هذا هو الوقت األمثل للهجوم. قادر على الوقوف ضد أي خطر خارجي
 
 声东击西تظاهر بالهجوم من الشمال واضرب بقوة في الجنوب  -٦

الً وخيدم كميزة ساحقة تعطيك األفضلية، حىت عنصر املفاجأة يبقى فعا
 املفاجأة باهلجوم أسلوب ميكن تطبيق .عندما تقف وجها لوجه مقابالً للعدو

 عليك أن - على العدو يف املكان الذي ال يتوقعه، ومن أجل حتقيق ذلك 
  .تبين اعتقادا خاطئًا عنك لدى العدو، عرب استخدام املكر واخلديعة
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تركز هذه السداسية على املواقف اليت متكن من استغالل الفرص الساحنة، واالستفادة من أي 

ا خيدم مصاحلنا ويعطينا األفضلية   .موقف مب
  
  无中生有  اخلق شيًئا من ال شيء-٧

تفاعل معها ستستخدم اخلدعة ذاا مرتني، بطريقة حمبوكة جتعل العدو ي
لثة، فسيتكاسل  ويأخذ استعداده كامالً ملواجهة خدعتك، وأما يف املرة الثا
العدو ويدب يف أوصاله امللل والسأم من تكرارك حملاوالتك املخادعة، 
وعندها ستضرب بكل قوة وتشن هجومك بينما العدو متقاعس عن 

  .االستعداد لك، يظنك ختدعه مرة أخرى
  

ات تانج المتحصنة خلف أسوار المدينة، كانت عند حصار قوات تشاو لقو
لجنود  بسبب طول المناوشات، نفدت .  إلى واحد لصالح قوات تشاو٢٠نسبة ا

مى األسهم من الرماة خلف األسوار، فما كان من قائدهم إال وأمرهم بصنع د
وأدلوها من أسوار المدينة في الظالم، مع إحداث ضوضاء وضجيج يقارب 

ما أن رأي قائد قوات الحصار ذلك حتى أمر الرماة . بةذلك للجيوش المحار
  . بصب جام السهام على األسوار

  
بعد فترة امتألت الدمى بالسهام التي أصابتها، فقامت قوات تانج بسحب هذه 
. الدمى واستخالص األسهم منها واستخدمتها عوضاً عن سهامها التي نفدت

لخديعة، لذا ف د الحصار بعدما فطن ل ي المساء التالي حيت كررت اشتاط قائ
د قواته بعدم إطالق سهم واحد لخديعة، أمر القائ عندها هبط . قوات تانج ذات ا
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 من أفضل قوات تانج وهاجموا عدوهم الغافل بسرعة ٥٠٠األسوار أكثر من 

  . وانتهى الحصار العدوالبرق، وبسبب وقع المفاجأة عليهم فر جنود
  
  暗渡陈仓 امش سرا إلى ممر شن كانج - ٨

اهجم على العدو جبيشني، يسري األول عالنية يف االجتاه املباشر املتوقع له 
اجليش الثاين سيسلك . واملنتظر منه، والذي سيستعد العدو ملقابلته فيه

الطريق غري املباشر، ويستعني باحليلة واخلديعة ليختفي عن األنظار، مث يف 
  .ضى والدمارالوقت املناسب يضرب العدو ليشتت قوته ويلحق به الفو

  
م في  د م  ١٥٦٠عا في اليابان، سارت قوات إيماجاوا يوشيموتو لمالقاة القائ

المغمور أودا نوبو ناجا، وحدث أن أصر هذا األخير على الخروج لمالقاة 
عندما عاد العسس بمكان معسكر قوات . إيماجاوا على رأس ألفين مقاتل

منه، ثم رفع األعالم إيماجاوا، قرر نوبو ناجا ضرب معسكره على مقربة 
م أمر بدق الطبول وإصدار  الكثيرة، ونصب الدمى على شكل الجنود، ث
ضوضاء تشابه تلك للقوات الكثيرة، كل هذا بينما أكثر من نصف قوات نوبو 

  . ناجا تلتف من الطريق البعيد حول إيماجاوا لتهجم عليه من الخلف
  

،  بشدة سيوالًهطلتوا من الكرم بحيث ساندت خطة نوبو ناج األمطاركانت 
فهجمت قوات نوبو ناجا كالصاعقة من الخلف، وما هي إال دقائق حتى فقد 
إيماجاوا رأسه وتفرق جنوده بعد موته، ولمع اسم نوبو ناجا حتى صار أشهر 

هل منكم من لعب أونيموشا على البالي (القادة العسكريين اليابانيين 
  ).؟٢ستيشن

  
  隔岸观火 للنهراألخرى الضفة راقب النيران الحارقة على - ٩

التعب بقية  تأخري دخولك ساحة املعركة حىت يصيب اإلرهاق وتعمد
 بعضهم البعض، مث اهجم بكل قوة والتقط القطع الالعبني نتيجة قتال

  .املتناثرة
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 وقف تويوتومي بقواته أمام أكيشي استعدادا ، في اليابانم ١٥٨٣  عامفي

 القتال بقليل، وصل تسيتسوي  بعد بدء.كة التي حملت اسم يامازاكيللمعر
إلى ساحة المعركة لكنه رفض المشاركة فيها بسبب تفوق ) حليف أكيشي(

 سمح ،توجي-جا-قوات تويوتومي ووقف يتفرج ويتابع، من ممر اسمه هورا
ما أن وضح انتصار تويوتومي حتى خان . المعركةله برؤية أفضل لسير 

تنضم إلى جانب المنتصر تويوتومي تسيتسوي حليفه أكيشي وأرسل قواته ل
  .وصار ذلك مضرب المثل

  
يبدو هذا المبدأ غاية في الخسة والنذالة، لكن المرء يضطر أحياناً للعمل به، (

لحقن الدماء وتوفير األرواح، ولعل هذا يعطينا فكرة أفضل لفهم أحداث 
  ).تاريخية كثيرة

  
  笑里藏刀 اخف خنجرك وراء ابتسامة عريضة -١٠

 حىت تكون لك احلظوة عنده، وما أن يعطيك األمان حىت متلق عدوك
 .تتحرك ضده يف اخلفاء

  
تروي القصص الشعبية كيف أن الملك تشو جاءته هدية من ملك وي عبارة 
م بها ويفرط في الغرام، على  عن جارية آية في الحسن والجمال، جعلته يهي

ما دفع زوجها أن زوجته أحسنت إلى هذه الجارية وعاملتها خير المعاملة، 
م، لكنه  م، بينما المتوقع كان الهجر والخصا الملك للتساؤل عن سر هذا االنسجا

  . كان من قلة الخبرة بأمور النساء حتى أنه صدق أن زوجته قبلت األمر
  

في يوم انفردت الملكة بالجارية المحظية، وأخبرتها أن الملك يهواها كلها لوال 
د النص يحة الخالصة، فعليها في المرة القادمة التي أنفها، وأنها إذا كانت تري

كانت الجارية من السذاجة بحيث نفذت . تدخل على الملك أن تخفي أنفها بيدها
أكدت . النصيحة، وكان الملك من الطيبة بحيث شكا لزوجته من أمر الجارية

الملكة أنها تعرف السبب، إال أنها تخجل من ذكره، ولوال إلحاح زوجها لما 
 الجارية إنما تفعل ذلك لسوء رائحة الملك، فما كان من األخير إال باحت بأن

لجارية التي كانت جميلة   !أمر بقطع أنف ا
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   ضِح بالفضة في مقابل الذهب -١١

  李代桃僵) ضح بشجرة البرقوق من أجل الخوخ(
هناك مواقف تستوجب التضحية باألهداف قصرية املدى يف مقابل احلصول 

وهذه سياسة التضحية حيث يعاين فرد من على أهداف بعيدة املدى، 
  .العواقب يف مقابل سالمة اآلخرين

  
   顺手牵羊استغل الفرصة لتسوق الشاة بعيدا  -١٢

بينما تقوم بتنفيذ خططك، كن مرنا بدرجة تسمح بانتهاز أي فرصة تلوح 
  .ضئيالًلك، مهما كانت صغرية، واغنم أي ربح، ولو كان 
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مثل السداسية األوىل، ميكن انتهاج هذه السداسية عندما تكون غري مقيد بعنصري الوقت 

  .واملوارد، دف حتقيق النصر عرب اهلجوم املباشر
  
  打草惊蛇 اضرب العـشب لتستفز الثعبان  -١٣

ا عليه، لكن اجعله إذا عجزت عن كشف نوايا العدو، شن هجوما مباشر
بطريقة تسمح لك مبراقبة ردود أفعال العدو، واليت ستكشف لك  شكليا

  . عن نواياه احلقيقية
  

تحكي األساطير الهندية عن قاض صيني حكيم، عرضت عليه قضية سرقة، 
أعلن : فكر القاضي في حيلة. المتهمون فيها كثر، واألدلة فيها غير كافية

ن البريء، وال للمشتبه فيهم عن جرس سحري يستطيع أن يميز السارق م
يلزم سوى أن يلمس المشتبه بهم الجرس وإذا رن الجرس كان هذا معناه أنه 

جمع القاضي المشتبه فيهم، وشاركهم صالة خاصة لهذا األمر، . هو السارق
 بستائر أحيطثم جعل كل منهم يدخل بمفرده على هذا الجرس المزعوم والذي 

، ولذا كان من قبل دخولهموكان القاضي قد دهن الجرس . تحجبه عن العيون
السهل مالحظة أن أصابع الجميع قد علق بها الدهان، عدا رجل واحد خاف 

  .أن يلمس الجرس، والذي اعترف بجرمه فيما بعد

  
  借尸还魂 اقترض جثة الغير لتحضير األرواح -١٤

قم بإحياء فكرة، طريقة، عادة، تقليد، تقنية من املاضي نسيها الناس، 
  . غرض أو مفهوم جديدإكساارب واستغلها لصاحلك، ع
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 قبل الميالد، لم يترك ١٨٨ سنة عندما توفى اإلمبراطور الصيني هودي

م اإلمبراطور كانت قد احتاطت لألمر من قبل، إذ . وريثًا للعرش على أن أ
اشترت طفالً قبل وفاة اإلمبراطور بعدة سنوات، وجعلت زوجة ابنها تدعي 

  .  اإلمبراطورة بإعدام أم الطفل الحقيقيةلتخفي آثارها، أمرت. أنه ابنها
  

بعد وفاة اإلمبراطور، نصبت األم الطفل إمبراطورا، وجعلت نفسها الوصية 
لحقيقية، ونقل عنه . عليه بعد مرور عامين، عِلم هذا الطفل بما حدث ألمه ا

جواسيس أم اإلمبراطور قوله أنه يعرف ما يجب فعله عندما يصبح 
خالل .  األم، إذ أمرت بقتله ووضعت طفالً غيره مكانهلم تتأخر. إمبراطورا

  .أطفال، حتى ماتت بعدها بمرض غريبثمان سنوات غيرت األم ستة 
  

   调虎离山 اغِو النمر ليهبط من أعلى الجبل -١٥
ميزته سببها (ال تشن أبدا هجوما مباشرا على عدو متخندق متحصن 

) املكان الذي ميزه(لقوي لكن أغِره واغِوه حىت خيرج من مكمنه ا) املكان
  .مث افصل بينه وبني مصدر قوته

  
لشمالية لوجيانج، لكنها كانت  أراد الحاكم الصيني سون سي غزو جارته ا
محصنة بقوة ويحميها جيش متمرس، كما أنها تتمتع بحماية طبيعية الرتفاع 

قرر سون سي إرسال وفد .  إال من ممرين تحرسهما بشدة ويقظة،أراضيها
هدايا وثمين الكنوز لحاكم لوجيانج، ومعه رسالة من سون سي قال يحمل ال

لتي طالما ناصبته  فيها أنه يدعو حاكم لوجيانج لغزو جارتهما مدينة شانغلياو ا
العداء واالعتداء، ولكنه بسبب ضعف بالده ال يستطيع الهجوم عليها، ولذا 

من سون يمكن لحاكم لوجيانج الهجوم عليها وضمها لبالده دون معارضة 
  . سي
  

رغم معارضة الوزراء، قام حاكم لوجيانج بالهجوم على المدينة وحصارها، 
وبعد مرور أسابيع على هذا الحصار، شن سون سي هجومه على لوجيانج 
التي رحل عنها جيشها، فسقطت سريعاً بين يديه، وبذلك توقفت اإلمدادات عن 

وقف عن حصاره جيش حاكمها المخلوع الذي خرج ليحاصر شانغلياو، فت
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وحاول العودة لمدينته، التي وقفت أمامه عصية بسبب تضاريسها ودفاع سون 
  .سي عنها، فاضطر إلى الفرار هو وجيشه

  
  欲擒故从 لتقبض على عدو، عليك أوالً أن تطلق سراحه-١٦

الطريدة احملاصرة يف ركن ال مهرب منه ستقوم دائما بشن هجوم مستميت 
 العدو بأن هناك مهربا باقيا، ما جيعل رغبته لتمنع حدوث ذلك، أوهم. أخري

عندما يتضح للعدو يف . يف القتال ختبو، يف مقابل انتعاش رغبته يف اهلروب
اية األمر استحالة اهلروب، ستخبو معنوياته حىت يضطر لالستسالم يف 

  .النهاية دون قتال
  

ف أسير، جي قرابة أربعة آال- خالل معاركه الكثيرة، جمع الجنرال تان داو
ا عليه، فنصحه مستشار ه بذبحهم، لكن الجنرال أحسن وحتى صاروا عبًئ

عند عودة هؤالء األسري إلى بيوتهم، حدثوا . معاملتهم وأطلق سراحهم
أقاربهم عن حسن معاملة الجنرال تان لهم وإطالقه سراحهم، ما سهل مهمته 

  . تحت لوائه ويحاربوا معهنأينما ذهب وجعل الكثيرين ينضوو

  
  抛砖引玉 ارم طوبةً لتصطاد زمردة -١٧

أثناء احلرب، ). ركًاِش(دوك ليقع فيه مستخدما طُعما انصب فخا وأغِر ع
يكون الطُعم اإليهام بفرصة للفوز، ويف احلياة يكون اإليهام بالثروة أو القوة 

  .أو اجلنس
  

 فرس ٤٠٠ لمليكها هدية عبارة عن عندما أراد زي مهاجمة بالد وي، أرسل
سعد الملك بهذه الهدية غير المتوقعة، وسارع الوزراء لتقديم .  وزمردةصغير

هدية، وعلل لذلك الالتهاني، عدا وزير واحد، عبر عن شكوكه في مثل هذه 
بالقول أن من تأتيه هدية غير متوقعة أو مبررة، ودون استخدام القوة، عليه 

تناسب هدية تهديها  فرس وزمردة ٤٠٠. دائما أن يفكر في دوافع هذا اإلهداء
  . إمارة صغيرة ألخرى كبيرة، فما بال هدية من إمارة قوية وكبيرة
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اتخذ الملك االحتياطات الالزمة، وزاد عدد الجنود على الحدود، وأمرهم 

 الزائدة عندما وصل زي إلى الحدود وجد الحراسة. بزيادة الحيطة والحذر
هناك رجال : على الحدود، والحظ ارتفاع درجة االستعداد، فعاد أدراجه قائالً

  .جديرون باالحترام في بالد وي، فلقد توقعوا خططي لهم

  
  擒賊擒王 لتقبض على المتمردين، اقبض على قائدهم أوالً  -١٨

 إذا كان جيش العدو قويا لكنه يوايل قائده ألسباب مادية أو خوفًا منه فقط،
سقوط مثل هذا القائد يؤدي . ساعتها صوب هجومك على هذا القائد

إذا كان اجلنود يوالون القائد .  جانبكمهم إىللتشتت جنوده ورمبا انضما
بسبب الوفاء، ساعتها احذر من سقوط هذا القائد، فجيشه سيقاتل بعده 

  .طلبا للثأر له
  

الحظ . دينة سويانغ قبل الميالد، قاد ين زيكي جيشه ليحاصر م٧٥٦في عام 
حاكم المدينة أن القوات الغازية استعدت جيدا للحصار، إذ نظم زيكي قواته 

أيقن حاكم المدينة أن . بحيث تقف خارج مدى سهام رماة أسوار المدينة
القضاء على زيكي سينال من معنويات المتمردين، ولذا خطط مع أبرع رماته 

لتالي طالئع المتم ردين التي تحاول تسلق األسوار بحيث رموا في اليوم ا
بفروع األشجار عوضا عن السهام، ففهم زيكي ذلك على أن الرماة قد نفدت 
ذ أن الفروع مداها أقصر  منهم السهام، ولذا أمر قواته بالتقدم من األسوار، إ
من السهام، لكن زيكي اقترب من األسوار ليشاهد بنفسه انتصاره الذي اجتهد 

لم حيلة الرماة، أصابه سهم في رأسه أسقطه صريعا من أجله، ودون أن يع
  . في التو

  
زيكي، فما أن يصرع  من معنويات الجنود قبل - نالأول ما–نال هذا السهم 

حتى فترت معنويات جنوده لدرجة جعلتهم يعدلون ميتاً أن سقط على األرض 
  .عن حصار المدينة
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混战计  
  

ه السداسية من  ه ستراتيجياتاإلدف هذ  إىل تشويش وتضليل العدو املُطارد لك، كي جتعل
  .يتخلى عن حذره، ما جيعلك تكسب وقتا يساعدك على اهلروب منه

  
  斧底抽薪 اسرق وقود النار-١٩

عندما متنعك القوة الشديدة لعدوك من مواجهته مباشرة، عليك أوالً 
العدو، عن طريق ختريب األساسات اليت يرتكز عليها، ومهامجة إضعاف هذا 

  .مصادر قوته تلك
  

 الياباني ياماتو تيكيرو بقتل مجرم خطير، اشتهر عنه بأنه مبارز بارع ال كلّف
يعيش له منافس، فاحتال ياماتو لألمر، فلم يذهب لمقابلة المجرم في مبارزة، 

لحيلة، و ح االثنان صديقين مقربين، أصببل على العكس صادقه من خالل ا
الدوران حول جزيرة صغيرة باعتادا على الذهاب للسباحة معاً، والتسابق و

  . قريبة من الشاطئ
  

تسابق سباحة مع صديقه  على الشاطئ، و يوم، خبأ ياماتو سيفًا خشبياذات
 ياماتو إال أن سبح  حتى دار حول الجزيرة، فما كان منتركه يسبقهالعدو، و

االثنان مالبسهما،  بعدما ارتدا. بدل سيف المجرم بالسيف الخشبيللشاطئ وأ
أطلع ياماتو عدوه على حقيقته وعلى الغرض الذي من أجله أتى، وبينما جاهد 
المجرم ليشهر السيف الخشبي المحشور في غمده، عاجله ياماتو بضربة 

  . واحدة قضت عليه وفصلت رأسه
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  混水摸鱼 عكِّر الماء قبل اصطياد السمك -٢٠

قبل أن تشتبك مع قوات العدو، اخلق جوا من االرتباك والضوضاء واهلرج 
. واملرج، ما يضعف قدرة العدو على قراءة األحداث وتوقع خطواتك التالية

ما، بشكل جيعل الشك يقع يف افعل شيئً ا غري عادي، غريب، وغري متوقع متا
تفكري هو عدو نفس العدو بطريقة تعرقل تفكريه السليم، فالعدو مشتت ال

  .ضعيف قابل للقضاء عليه
  

 مباغتًا  هجوماعندما تقابل جيشا مملكتي تشن وتشو، شنت خيالة جيش تشن
د الجيش برفع أعالم االنسحاب، فبدأ م أمر قائ  القوات تعلى ميمنة العدو، ث

في التراجع واالنسحاب على عجل، مع سحب وجر فروع الشجر على 
 والغبار، فما كان من قادة جيش تشو إال األرض لتثير عاصفة من التراب
هم في قلب لوشن هجوم كامل، على أن دخوظنوا عدوهم ينسحب، فأمروا ب

سحابة الغبار الكثيف منعهم من رؤية االنقسام المنظم للجيش المنسحب إلى 
ليمين واألخرى إلى اليسار، انقضت كل منها على ميمنة  فرقتين، واحدة إلى ا

نت النتيجة مجزرة دموية انتهت بهزيمة منكرة لجيش وميسرة جيش تشو، وكا
  .تشو المندفع

  
  金蝉脱壳 وهي تنسلخ من جلدها" األفعى" ِفر في هدوء -٢١

عندما حيدق بك خطر اهلزمية، ويكمن أملك الوحيد يف الفرار من أجل 
 ومهيا تشغل به عيون العدو، لتجمع من جديد، ساعتها اخلق شيئًاإعادة ا

ل بسرابك، فر برجالك سرا، تاركًا ورائك عدوا يتوهم وبينما العدو منشغ
  .أنك مل تغادر مكانك
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واللفظ ) حشرة دائمة األزيز حىت مسيت الزيز(األصلي حشرة الزيز الصيين النص  ذكر ""
لقارئ، فليس هذا  لألفعى، حىت يستقر املعىن يف ذهن ا أنااملستخدم هو سيكادا، والذي غريته

  "". درس ترمجة حرفية
  

  关门捉贼 أغلق األبواب كلها لتقبض على اللص -٢٢
إذا سنحت لك الفرصة لتأسر العدو بكامل أفراده، فانتهزها كي تضع اية 

تركك الفرصة لعدوك كي يفر، هي مبثابة . سريعة ودائمة للحرب الدائرة
 من أفراد العدو يف إذا جنح أي. ت أخرى يف املستقبلزرع بذور صراعا

اقض على رؤوس . ذا أنت قررت اخلروج يف أثرهماهلرب، فكن حذرا إ
  .الفتنة، وال تترك شوكة ميكن هلا أن تكرب يف ظهرك

  
  远交近攻 صادق العدو البعيد لتهاجم العدو القريب -٢٣

) ذات احلدود املشتركة(من املعلوم أن الدول القريبة من بعضها البعض 
 حواجز ومسافات تعادي بعضها يف زمن ما، بينما الدول اليت يفصل ما بينها

عندما تصبح األقوى يف معترك ما، يأيت . طويلة تصلح لتكون أفضل احللفاء
أكرب ديد لك ممن يليك يف القوة يف هذا املعترك، وليس من األقوى يف أي 

  .معترك آخر
  

د الطبقة الحاكمة، ونتيجة  عندما حاق الخراب بوالية هونان نتيجة فسا
 ه موظف اسمعينقطاع الطرق والمجرمين، الفيضانات والمجاعات، وانتشار 

هو - أعلن يو. هو حصل على صالحيات كاملة ليعيد النظام إلى الوالية- يو
عن تكوينه لجيش جديد يحفظ أمن البالد، وفي سبيله لتحقيق ذلك، أعلن عن 

اجتمع . عفوه عمن سينخرطون في الجيش الجديد من عتاة المجرمين والقتلة
األولى تضم : هو بتنظيم أنفسهم إلى ثالث فئات-يو متطوع، أمرهم ٣٠٠له 

عتاة المجرمين وأولئك سيحصلون على أعلى الرواتب، الثانية تضم مساكين 
المجرمين وأولئك سيحصلون على متوسط الرواتب ، الثالثة تضم من انضم 
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 من العمل والجهد، السريع وخوفًالعصابة المجرمين طمعاً في المكسب 
بعدما ألبسهم الزي العسكري وأمدهم . ى أدنى الرواتبوأولئك سيحصلون عل
اليوم عفونا عن ماضيكم، لكن يجب : هو يخطب فيهم-بالسالح، وقف يو

كذلك عليكم التكفير عن هذا الماضي، أريدكم أن تخرجوا وتعودوا لي 
خالل سنة واحدة كان األمن قد . بزمالئكم الذين رفضوا دعوتي للعفو عنهم

  . على عصابات المجرميناستتب وتم القضاء 

  
  假途伐虢 اقترض ممرا تهاجم عبره جاو -٢٤

هزم هذا ـاقترض موارد حليف لك لتهاجم ا عدوا مشتركًا، وما أن ت
  .العدو املشترك، حىت تنقض على هذا احلليف الذي خان عدوك

  
عندما أراد ملك تشن الهجوم على مملكتي يوه وجاو الصغيرتين، اقترح عليه 

الهجوم على مملكة جاو عبر أراضي مملكة يوه، من خالل إرسال قائد قواته 
ِرشوة سمينة من نفائس الكنوز، وبعدما وافقه الملك على فكرته، وبعدما وافق 
ملك يوه المعروف عنه الجشع والطمع الشديدين، انقض جيش تشن على 
مملكة جاو فاغتنموها، وفي طريق عودتهم مظفرين، عرجوا على مملكة جاو 

، وتهم فوجدوها سليمة لم تنقص شيًئاوها، وبحثوا في أنقاضها عن ِرشفغنم
 .وأعادوها لخزينة الملك، وفوقها مملكتين
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يف موقف ستراتيجياتاإل اخلداع هي أكثر إستراتيجيات  شهرة، فاجلميع يلجأ إليها ليضع نفسه 

مثل هذه . ضعفاأل املوقفلعدو اليد السفلى ولما يصبح يكون له فيه اليد العليا، بين
  . تعتمد على تضليل العدو وخداعهستراتيجياتاإل
  

  偷梁換柱  استبدل أعمدة السقف بأخرى من الخشب الرديء-٢٥
قم بتغيري القواعد وتدخل يف طرق إدارته لقواته، وافسد تشكيالت العدو، 

بذلك تقضي على عامود وتادة، ، وخالف تدريبام املع املتعارف عليهااملتبعة
العدو وسنامه، بالقضاء على الرابط املشترك الذي جيعل جمموعة من الرجال 

قدم اإلغراءات والرشاوى ألعمدة جمتمع العدو كي . قوة قتالية مؤثرة
  . ينضموا إليك

  
المعارك بين جيوش مملكتي جين وكين، تقابل الجيشان كل منهما إحدى في 

لِعلم قادة كال الجيشين بأن الجيش الذي يعبر . نهرعلى ضفة من ضفتي ال
الماء يصبح صيدا سهالً وأكثر عرضة لالنهزام، استمر الجيشان يعسكران 

لتظاهر . على ضفتي النهر، ويرفضان الخوض فيه عمد قائد جيش كين ل
باالنسحاب للخلف، لكن كان غرضه الفعلي من ذلك هو أن ينتظر حتى 

م يعود لينقض عليه وهو في هذا يخوض نصف الجيش الغريم  في النهر، ث
أثناء االنسحاب المزيف، كان جواسيس مملكة جين قد علموا بهذه . الوضع

الخدعة، فما كان منهم إال أن جروا وسط الجنود المنسحبين مذعورين يقولون 
. أن الجيش ينسحب بسبب هجوم جيش كين عليهم، وأن على الجميع الفرار

ا إليه، ولم تفلح سياط قادة الجيش في إيقافهم عن حقق الجواسيس ما صبو
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الفرار، وأثناء هذه الفوضى، كان جيش جين قد انتهى من عبور النهر، 
  . والتحم مع الفلول الفارة

  
 指桑骂槐  أشر إلى الِثمار وألعن الجراد-٢٦

لكي تنظم وتقود، أو لتحذر آخرين ال تسمح حالتهم أو موقفهم باملواجهة 
باستخدام التشبيه والتلميح، بدون ذكر أمساء حمددة، املباشرة، عليك 

عندما تنتقد شخصا ما، . ن ال ميكنهم الرد دون الكشف عما فعلوهوفاملتهم
  . اعمد إىل التلميح ال املواجهة املباشرة

  
ه، لم يه وسلم يرى من شخص تصرفًا ال يقرعندما كان الرسول صلى اهللا عل
  .يفعلون كذا وكذا] أقوام[ما بال : القوليكن يذكره باالسم، بل كان يعمم ب

  
   تصنع الجنون لكن حافظ على اتزانك -٢٧

   假痴不颠") األسد"حتى تأكل " غزال"تصنع أنك (
 خلف قناع اجلنون أو السكْر أو احلماقة، فتخلق بذلك جوا من عدم اختبئ

أغِر . الوضوح واالرتباك لدى العدو، فال يعرف نواياك ودوافعك احلقيقية
لثقة ؤهأنه يفهم قدراتك متاما، حىت متلصم كي يظن اخل  فيترك -  هذه ا

  . وعندها جم عليه- جانب احلذر 
  

 أغر العدو ليصعد إلى األعلى، ثم اسحب السلم الذي عليه صعد -٢٨
上屋抽梯  

عرب الِشراك واملغريات، اجعل عدوك خيطو إىل داخل الكمني، مث اقطع عنه 
لكي ينجو هذا العدو، عليه . اهلربكل خطوط االتصال، وسد عليه طرق 



 السداسية الخامسة

 ﴿٢٣ ﴾  

أن حيمي نفسه من انقضاضك عليه، ومن قوى الطبيعة اليت استغللتها ضده 
  .يف الكمني

  
 متمردين، علم قائد الجيش أن المتمردينأثناء خروج جيش مملكة هان لقمع ال

د أن يحتال لألمر، ال ألف جندي، فقرر ي له في جيش قوامه مائتواقد خرج قائ
قرر قائد  -مجرى نهر على  سد لبناءود بملء األكياس بالرمال فأمر الجن

  . الجيش أن أرضه ستكون أرض المعركة
  

لتحم هان بالهزيمة جيش  الجيشان، تظاهر قائد بعدما وصل جيش المتمردين وا
، فما كان من جيش المتمردين إال واندفع بدأ يتراجع ثم ولى مدبرا بقواتهو

 طالئع جيش ت من مجرى النهر، وبدأورائه، وبعدما خرج جيش هان
د دخول منطقة مجرى النهرالمتمردين في  د اإلشارة لجنوده عن ، أصدر القائ

،  القديمالسد الذي صنعوه، فدكوا السد وتدفقت المياه مندفعة في مجراها
  . فقسمت جيش المتمردين نصفين، وأغرقت من كان أمامها

  
، وانطلقوا  من المتمردينرانقض جيش هان على ما تبقى ممن عبروا النه
أصابهم الذعر فهاموا على يطاردون من بقي على الضفة األخرىـ والذي 

  .غير هدى

  
  树上开花 زين األشجار بزائف الثمار  -٢٩

عندما تكسو الشجر امليت بالثمار، فأنت تغذي اإلحياء بأن هذا الشجر ال 
 تصنع من شيء  أنعرب استخدام الرباعة والتخفي، ميكنك. زال حياً مثمرا
 ذا قيمة كبرية، وأن جتعل من شيء ال ميثل أي ديد خطرا ال قيمة له شيئًا

  . نافعا ومفيدااا، ومن شيء عدمي النفع شيئًمهلكً
  

أثناء تناوشهما معا، خدعت القوات العراقية األمريكان بأن صنعوا هياكل 
لك في ترسانة خشبية على هيئة دبابات حربية وبطاريات صواريخ مشابهة لت

الجيش العراقي، وكانوا يحركونها ليالً ونهارا فتلتقطها األقمار الصناعية 
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كانت الحصيلة استنزاف موارد . فتقوم الطائرات األمريكية بضربها من الجو
العدو، وتشتيت تركيزه، وتشكيكه في قدراته االستخبارية، فتلك األقمار كانت 

صيلتها، ومن ثم وضحت زيف تلك أيضا تراقب دقة إصابة الصواريخ وح
  .األهداف

  
  反客为主 تبادل دور الضيف مع المضيف  -٣٠

، حتت ستار هق التغلغل داخل معسكرياهزم العدو من الداخل عن طر
بذلك تستطيع التعرف على نقاط . التعاون واالستسالم ومعاهدات السالم

 اضرب  إىل ختاذل،تهالقوة والضعف عند العدو، مث عندما جتد درجة يقظ
  .بقوة مصدر قوة العدو
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عندما تكون يف موقف ميئوس منه، فعليك باألفكار والطرق املبتكرة غري التقليدية وغري 

 ستبدو مفجعة غري مقبولة أو تتناىف مع معتقداتك، ستراتيجياتاإلوعليه فبعض هذه . املسبوقة
 فعالة جدا وتأيت باملرجو ستراتيجياتاإلحال استعماهلا على الوجه املناسب، فهذه على أنه يف 
  . من النتائج

 ) قبل أن ينفذها عدوك عليكستراتيجياتاإلقبل أن تسل سيفك وتطالب برقبيت، تعلم هذه (

  
  美人計 الطروب اللعوب الحسناءإستراتيجية -٣١

راب بني الفوضى واالضطأرسل امرأة مجيلة فاتنة إىل معسكر العدو لتسبب 
  . صفوف رجاله

  
 وفيها يصبح األولى: على ثالث مراحل) فخ الحسن( ستراتيجيةتعمل هذه اإل

 الثانية. الحاكم مفتونًا باألنوثة فينشغل عن واجباته ويبدأ حذره في الخفوت
وفيها يبدأ بعض الرجال في التعامل بخشونة وفظاظة مع أقرانهم، ما يوقع 

اء في الصفوف، بما ينتج عنه ضعف روح التعاون العداوة والبغض
، وفيها تبدأ النسوة في الشعور بالغيرة والحسد، فيكيلون الثالثة. والمعنويات

  .المكائد ويمكرون، ما يؤدي لمزيد من التدهور في الجبهة الداخلية للعدو

  
  空城計) القلعة الخاوية ( البوابات المفتوحةإستراتيجية -٣٢

 العدد، وتصبح يف حكم املتأكد من قرب دخول العدو عند تفوق العدو يف
عليك بأعداده الغفرية، ساعتها اخِف أي مظهر من مظاهر االستعداد للقتال 
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ما مل يكن العدو على ِعلم دقيق جببهتك . وتصرف بشكل طبيعي جدا
الداخلية، فهذه احلالة من التراخي ستجعله يشك يف األمر ويقف ليتأكد 

  .ك احلظ، فلرمبا عدل عن اهلجوم عليكإذا حالف. ليتحرى
  

  反間計  زرع بذور الفتنةإستراتيجية -٣٣
من قدرة العدو على القتال، من خالل زعزعة الثقة اليت ) يف اخلفاء(قلل 

، عرب بينه وبني أصدقائه وحلفائه ومستشاريه وعائلته وقادته وجنوده وشعبه
اكله الداخلية اليت بينما ينشغل عدوك حبل مش. العمالء املزدوجني وغريهم

استخدم جواسيس العدو يف . سببتها له، ستقل قدرته على اهلجوم أو الدفاع
  .العودة بزائف املعلومات

  
  苦肉計 إصابة النفسإستراتيجية -٣٤

األوىل أن تغري العدو كي : نإن للتظاهر بأنك مصاب فائدتان حمتملتا
خطراً ظاهراً يتراخى ويقلل من درجة استعداده لك إذ أنك مل تعد تشكل 

نية أا وسيلة لتتملق عدوك بأن تدفعه للظن بأن من فعل هذا عليه ، والثا
  .بك إمنا هو عدو مشترك لكما

  
جوزو النكشاف أمره، لجأ إلى حيلة ذكية كاي عندما فطن الجاسوس الياباني 

 ويدعه الشوجان الياباني أن يعامله كمحاربآسره للنجاة بحياته، إذ طلب من 
، ذهب الشوجانبعدما سمح له . هاراكيري: كريمةاليابانية التة مياليموت 

طعن جوزو مع الحراس إلى الغابة، وجلس على األرض ممسكًا بالخنجر، و
 بعرض بطنه، حتى خرجت أحشاؤه ووقعت على نفسه به، وسار بالخنجر

 أقبل الحراس على جثته وحملوها. األرض، ثم خر جوزو على األرض
  .  جوزو إلى البر وفرسبحبعدها بقليل . المحيط بالقلعةالخندق وألقوها في 
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 لعلمه بأن كونه محارباً يابانياً يكفل له طلب الموت على طريقة هاراكيري،
ثعلب ميت، والذي تتشابه أمعاؤه مع أمعاء البشر، جسم لف جوزو بطنه ب

  .فالتبس األمر على الحراس ولم يفطنوا لحيلة جوزو، التي أنقذت حياته

  
  連環計 المشتركةستراتيجياتاإل إستراتيجية -٣٥

 ويف وقت  معاإستراتيجياتجلسام، على املرء أن يستخدم عدة يف األمور ا
ات، حىت إذا فشلت واحدة اجتاهواحد، واجعل عدة خطط تعمل يف عدة 

  .منها، كان هناك خطة احتياطية بديلة تنوب عن تلك اليت فشلت
  

 داخل" تين تان" مع قائدها "كي"ر قوات حصاان قبل الميالد، عند ٢٨٤في عام 
لنسوة تقف : جي مو، لجأ قائدها إلى أكثر من حيلة أخيرةمدينة  األولى جعل ا

العفو عنها والسماح لها من العدو المحاصر على أسوار المدينة تطلب 
م أرسل   هذه قافلة محملة بكنوز المدينة مع رسالة تطلب قبولباالستسالم، ث

 بشكل سلمي  وقبول استسالم المدينة، واألطفالفو عن النساءالهدية مقابل الع
جعلت هذه المظاهر قائد جيش الحصار يظن أن وقوع . دون إراقة الدماء

المدينة مسألة وقت، ولذا سمح لجنوده بنيل قسط من الراحة وخفض درجة 
  . هماستعداد

  
هل ولذا جمع أشعر القائد تين تان بأن الوقت قد حان لشن هجوم مضاد، 

 أن يصدروا أكبر كمية ممكنة من -عند إعطاء اإلشارة- المدينة وأمرهم 
 فرجات في وافتحي وأنالضوضاء والضجيج بالطبول والدق على الصحون، 

أمر تين تان بدهن جلود . هاماشية بالمرور خاللالسمح لقطعان تسور المدينة، 
بل بزوغ الفجر القطيع بألوان غريبة، وربط المشاعل المضيئة في أذيالها، وق

  .  العملءبدأعطى إشارة بقليل، 
  

لجنود النائمين، وأشعلت قطعان  بث الضجيج المباغت الرعب في قلوب ا
النيران في معسكر العدو بذيولها المشتعلة، وأنزلت بهم الهائجة الماشية 

م هجمت بقية قوات تين تان على معسكر العدو دة، ااإلصابات بقرونها الح ث
  .هرج والمرج، فألحقت بهم الهزيمةالذي عم فيه ال
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  走為上تراجع وانسحب وتقهقر: الخططكل فشل ت ما عند-٣٦
إذا ظهر لك أن وضعك احلايل لن يؤدي بك سوى إىل اهلزمية واالندحار، 
ساعتها انسحب وعد للخلف وقم بتنظيم خطوط وقواتك وأعد دراسة 

  . جديدة وهاجم من جديدإستراتيجيةاملوقف وفكر يف 
  

ذ  ،ر االنسحابات في التاريخ اإلسالمي يوم مؤتةمن أشه كان غرض سرية إ
سل رسول اهللا التي قتلت غدراً ر المتصلفةتأديب القبائل )  مقاتل٣٠٠٠(مؤتة 

 من علمت القبائل بقدوم السرية فجهزت مائة ألف مقاتل. صلى اهللا عليه وسلم
صل المسلمون و. ، وأمدهم حلفاؤهم الروم بمائة ألف مقاتل آخرينالغساسنة

د مزرعة بالجوارللغساسنة فعاجلهم قائده بالقتالإلى حصن  ، وبعدما نال  عن
الثالثة الذين سماهم رسول اهللا، اختار المسلمون المسلمين شرف الشهادة قادة 

بأمل خالدا قائداً عليهم، فلم يرى لهم سوى االرتداد المأمون، فما لثالثة آالف 
 السرية تأديب القبائل المتطاولة على أمام مائتي ألف، كما وأن غرض

  . المسلمين، فإن هلكت هذه العصبة، فلن تحقق الهدف المرجو من خروجها
  

د  على أن االنسحاب اآلمن ليس باألمر السهل، فعلى القائد أن يجعل عدوه شدي
ذ بدل مواقف .  ال انسحاب وال تراجعالثقة بأن عمد خالد إلى خطة ذكية، إ

 الميمنة إلى الميسرة، ونقل الميسرة إلى الميمنة، وجعل الجيش ليالً، فنقل
لسقاة،  ر أعالم وجدد ثياب وغيالسقاة في موضع المقدمة، والمقدمة في موقع ا

  ويكثرون الجلبة خلف خطوط المسلمينرابوجعل نفر يثيرون الغالمسلمين، 
  . ح، ليبدو األمر وكأن جيشاً يسير في الطريقبعند مطلع الص

  
وأعالماً  وجوهاًءى الجمعان في الصباح، وجد الغساسنة والروم عندما ترا
وصول المدد لجيش مظنة تي تركوها باألمس، ما أوقع في نفوسهم غير ال

ا وركث وأهجم المسلمون على عدوهم بقوة فزادوهم خوفاً ورهباًثم  .المسلمين
 ، ثم بدأ جيش المسلمين في التراجع، فلم يتبعهمفيهم اإلصابات والجروح

  . الروم وال الغساسنة، ظنًا منهم أن في األمر خدعة وال ريب
  

هذا االنسحاب الذكي كان له عظيم األثر في جوالت المسلمين مع الروم 
ذ انتشر خبر انتصار تلك السرية على جحافل الروم والغساسنة،  وغيرهم، إ

 .هزمفأوقع في النفوس أن هذه الحشود ال تُ


