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 2ـ  دليـل حرب العصابات في ليتوانيا

 المبادئ العامة الختيار الكفاح المسلح المباشر

 عادل رفيق

 

 تمهيد:

مواطني زمهورحة ليتوانيا الموزودح  في الجءا حجب على فإنه  ن المعتد  حتتل زءاا م  ررايي البلد  نظرًا أل

بأ ن الدفاع ع  ليتوانيا هو حق ووازب كل مواط . الذ  حقرر دستور بلدهم  لتءموا بنصوصر ن ح منها المتتل

وها( ر ن حسعوا ؤدالذح  رتموا الخدمة العسكرحة اإللءامية ورولئك الذح  لم حسواًا )المواطني  وعلى زميع 

 التي تتمركء فيها. المواقعليتوانيا في ررايي لقوات المسلتة التي تدافع ع  اصفوف لالنضمام إلى 

وغيرهم م  التي وقعت تتت االحتالل تتح لهم الفرصة للهروب م  األرايي  م  الذح  ليالمواطنعلى و

 أمورببااللتءام  همنصتن نار ن حفعلوا ذلك  ولكن هميمكنفالمعتد   يدحرغبو ن في القتال الذح  و  المقيمي 

  منها: عدحدة

لتة القوات المس تكو نليتوانيا. وم  المهم ر ن في مع القوات المسلتة  التواصل الدائمالسعي للتفاظ على روال  

المقاومة المسلتة في األرايي بمواقع تمركء  على علم  ع  ليتوانياالذح  حدافعو ن في البالد وحلفاؤها 

 اتبعملي تمك  م  التنسيق القيامدهم  فضال ع  الي قصودةالمتتلة م  رزل تجنب الهجمات غير الم

 ي الليتوانية التي احتلها المعتد .يالتترحر األر معهم مشتركة

المقاومة: وهذا حمك  ر ن حشكل تهدحدا كبيرا للمعتد  وحعرقل رعماله دات وح يم السعي إلى القتال ثانيا  

 .يومية إلدارة االحتاللالعسكرحة المخطط لها رو حتدخل بشكل فعال في األنشطة ال

 .ات المقاومةهو يما ن انضمام المواطني  الليتوانيي  ذو  المهارات العسكرحة إلى وحد والمأمول الهدفثالثا  

يمة ع  كيفية لدحهم معرفة َق تكو ن   حيثكو ن لهم رثر إحجابي كبير حال انضمامهمفهؤالا المواطنو ن سي

  المجموعةل على رسلتة مختلفة واستخدامها  وحماحة المقاومة )مثل التصو مجموعاتتنظيم رنشطة 

 (.وتركيب المالزئ  وتطبيق رساليب القتال المختلفة
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ر  الكفاح المسلح المباشغير  المقاومة رخرى م  رساليب وبالنسبة للمواطني  الذح  حرغبو ن في اختيار رساليب

 :ردناهم  بي  األساليب المويتة  مناسبة لظروفهم بالنظر في كيفية اتخاذ إزرااات رخرى و نيوَصف

 

 طرق المشاركة في الكفاح المسلح

 مساعدة وحدة المقاومة

حرحدو ن المساعدة في حماحة الوط  والمقاومة  مقاتليالذح  ال حستطيعو ن االنضمام إلى بالنسبة للمواطني  

 :القيام بما حلي همفإنه حمكن رخرى بطرق 

ومنازل يباط   االحتاللزيش  قيادةعلى سبيل المثال  ع  ) هونظامل الحتمعلومات ع  زيش االالزمع  -

 (إلخ .... الجيش 

 لمقاتلي المقاومة. عنهم معلومات المتعاوني  مع االحتالل وتقدحم تتدحد -

. وم  المرزح ر ن تتتاج وحدات المقاومة ة المقاتلي التفاظ على سالم في ةمساعدالمالزئ للمأوى و إنشاا -

المءحد م  الفرص للتترك في القتال. إعطاا ياطي لتوفير قدر ركبر م  األم  للمقاتلي  واحتكإلى ركثر م  مخبأ 

تيوحة لضما ن استمرارحة وحدات ال دواتاأل مختلف   حمك  للمواطني  ر ن حجمعوااآلمنةوفي هذه األماك  

يل على سبفاألدوحة والمنتجات غير الغذائية والمالبس الدافئة واألسلتة والذخائر وما إلى ذلك(. مثل المقاومة )

خالل رحداث حناحر  رولى المدافعو ن ع  ليتوانيا اهتماما خاصا لتوفير اإلمدادات وترتيبها  1991المثال  في عام 

 .في رماك  مختلفة

حكو ن مقاتلو المقاومة دائما في خطر كبير  لذلك  حيث المقاومة المسلتة زرحى إخفاا المقاتلي  ورعاحة -

وحنبغي ر ن حويع شيئًا في غاحة األهمية. رعاحة لهم سيكو ن توفير الفإ ن الدعم م  المواطني  في االختباا و

وحجب  في االعتبار رنه سيكو ن هناك دائما تهدحد ألم  )رو حتى حياة( المواطني  الذح  حدعمو ن المقاتلي  

 .والسرحة الترصتوخي التذر بأقصى قدر م  

استخدام ردوات عند قد حكو ن المقاتلو ن المقاومو ن غير آمني   :المساعدة في التفاظ على وحدات المقاومة -

. وسيكو ن المتتمسو ن على وزه الخصوص )إلحصال وزلب األخبار( االتصال التدحثة  لذلك قد حتتازو ن إلى رسل

 التي تتيط بهم.البيئة بما حناسب اإلمكا ن  الس  قدر صغير م  حنبغي ر ن حكونوا معريي  للخطر  لذا 
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 العمل في وحدة المقاومة

رحد  إلىوا نضمر ن ح الذح  ال حستطيعو ن استخدام السالح)رو(  ًاكما حمك  للمواطني  الذح  ال حتقايو ن رزور -

 فأثناا العمليات. لهم اإلسعافات األوليةولطبية تقدحم الرعاحة ابمقاتلي الوحدة  احساعدور ن المقاومة و اتوحد

ومشارك نشط في رإنقاذ صدحق حمك  م  خاللها   ورهمية كبيرة يةمساعدات الطبية األوللل تكو ن  يةالقتال

 .المقاومة المسلتة

 -تقدحم الرعاحة الطبية اإلسعافات األولية. ل حرحد االنضمام إلى المقاومةوسيتم استقبال وتدرحب كل م   - 

 دبير( والسعي إلى ت  وخالفه  سوائل مطهرةات)يماد ةاألولي اتات اإلسعافستلءمم  المستتس  توفير مو

استخدام  ةاتصاالت مع األطباا الموثوق بهم  لمعرفة إمكاني ع  طرحق ازرااالطبية. ) اتالمءحد م  المساعد

  .االحتالل(الذ  حسيطر عليه قليم اإل طاقن المستشفيات الواقعة في

مرة واحدة ولو والغذاا الساخ   البارد الماافلمقاتلي المقاومة.  الطعام قدحمتوفير الغذاا والماا  وتحجب و -

 اليةالقت مسهم بالتأكيد في التفاظ على روحهوح ي  المقاومله رثره اإلحجابي على كو ن يفي اليوم على األقل س

 .عالية

 غسل وتجفيف مالبسهم. بمعاونتهم في للمقاتلي    العامة النظافة تافظة علىالم -

األسلتة المتاحة. وم  المرزح ر ن حكو ن م  الصعب على رعضاا وحدة المقاومة التغلب  المساعدة في صيانة -

ر ن تَؤم  في وقت واحد )إذا استطاعت الوحدة  يةاآللالرشاشات و العسكرحة آلالتل تعبئة الذخائرعلى صعوبة 

  ولك  مثل هذا الدعم قد حكو ن خاصةمهارات  ه األسلتة والمعداتتجهيء هذ  حتطلبال (. حيثشيئًا م  ذلك

  على العدو. فةيكثنيرا ن  الطالق و نحستعدالمقاومو ن مهما لوحدة المقاومة  خاصة إذا كا ن 

 

 العالمات المميءة لمقاتلي المقاومة والمعدات العسكرحة

تنسجم مع القوات المسلتة بتيث عد ُبع   تظهرمقاتلو المقاومة عالمات مشرقة ى بأ ن حرتد  وَصُح 

رو قتلهم رو إصابتهم ع  غير  قاتلي مافراد الالليتوانية  األمر الذ  م  شأنه ر ن حساعد على تجنب فقدا ن 

.  ن الدوليوفقا للقانوحعملو ن على ر ن مقاتلي المقاومة تدل  عالماتقصد. وم  الجدحر بالذكر ر ن مثل هذه ال

وحسترشدو ن بقواني   زهارًا سلتةاألهم حتملو ن رنلمقاتلي  قائد مسؤول عنهم  ول ر ن خرىاألدلة وم  األ
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بيته تم تثح ًاملون ًاالصق ًامميءة شرحطالعالمة العلى سبيل المثال  قد تكو ن ف. .عملياتهم.الترب في ورعراف 

 ويع العالمات رحضًا على. وم  المستتس  رحضا غير ذلكعلى رحءمة الذخيرة رو رو مكا ن بارز: فوق الكوع  في 

 ع  ُبعد.حمك  التعرف عليها بارات متفق عليها كتابة عو الطالاباستخدام  المعدات العسكرحة

 

 لدى المعتد التسلح وقدرات المعدات العسكرحة  ف علىرعالت

م  رعضاا وحدة المقاومة إ ن القدرة على التعرف على المعدات العسكرحة للمعتد  وتسليته مهمة لكل 

نقل المعلومات المتعلقة بالمعدات العسكرحة واألسلتة  إ ن رمك   فينبغي ومساعدحهم. وباإليافة إلى ذلك  

مك  التي ح. ونظرا ألهمية هذه المساعدة رثناا القتال إلى القوات المسلتة الليتوانية تي حستخدمها المعتدو نال

مات قدم معلولذا فسوف نالقوات المسلتة الليتوانية  كذلك ض المتتلة و ن في األرولمقاتلر ن حستفيد منها ا

التي حمك  ر ن حستخدمها  المعدات واألسلتة العسكرحةالسرحع على  عرفتلى الالجميع عمفصلة لمساعدة 

 العدو.

رف التعليتوانيا المركبات المدرعة بوفرة  ولذلك فم  المستتس   علىالمعتد  حستخدم وم  المرزح زدا ر ن 

 .خاصة رخرى / وتفاصيل التسلح / / البرجالعجالت( الشاسيه )المسارات رو م  خالل  ذلك على

 

 :ظهر الرسوم التوييتية ردناه مكا ن وزود هذه األزءااُتو -
 

 المدرعة سبروت إس د 

 (التسلح – البرج-الشاسيه )

 ا  08-المدرعة بي تي آر

 (الهيكل –فوق الهيكل  البنية- متور- برج-التسلح )
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 :الشاسيه

االنتباه إلى عدد المتاور )الجسور( والمسافة بينهما. على حجب   ذات عجالت عند تقييم تكنولوزيا مدرعة

 الشكل(. ب كما هو مويحسبيل المثال  قد حكو ن للمركبات المدرعة عدة متاور )

 

وفي الوقت نفسه  عند تقييم ووصف المركبات المدرعة المجنءرة  م  الضرور  ر ن تأخذ في االعتبار عدة رشياا 

 التوييتي( تتعلق بهيكلها )انظر الشكل

 روال  هيكلها رربعة رنواع م  العجالت )الدفع  دليل  الركبة والدعم(؛

 رو حرة؛ مشدودةثانيا  حمك  ر ن تكو ن المسارات 

 الطرحقعلى عجالت الثالثا  قد حكو ن هناك بعض الفجوة بي  

 

 –نونا س ذاتية الدفع  9س2

 مشدودةمسارات 

 –س ذاتية الدفع  نونا 9س2

 مسارات حرة

 المدفعية ذاتية التركةمجنءرة 

 
 

 
 

 2المدرعة البارزة: بي آر د  إم  08المدرعة ناقلة الجند بي تي آر 
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 :برجال

 :حجب مالحظة مالحظتي  هامتي  العجالت  المركبة ذاتلمدرعة بالنسبة لعند تقييم البرج  

 روال  البرج هو في الجءا العلو  م  الهيكل

 ثانيا  حمك  تركيب البرج على ثالث بقع هيكلية مختلفة 

 

 :حيتسلال

 رشاش وزود فتسب  بل رحضا ع فليس المطلوب اإلبالغ ع  المدافع مدرعة  لسلتة األمر باألعندما حتعلق ا

  ...واحد رو ركثر  وصوارحخ مضادة للصوارحخ  وستائر دخا ن

 

 

 الهيكل في الجءا األمامي م  البرج- 1مشاة بي ام بي د   مركبة قتالية
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 1س2-هوبيكاذاتية الدفع 

 الهيكل البرج في الجءا الخلفي م 

  2 آلية مشاة قتالية بي ام ِبي

 برج في منتصف الهيكلال

  

 

 

  آلي مدفع رشاش 98دبابة تي 

 ستارة الدخا ن القبة رشاشات

 آلي التربية برشاش 08بي تي آر 
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الغاز ويد  يد-الدفعهوبيكا ذاتية  19اس2

 الترحق

 وارةدآلية  بندقية- 98دبابة تي 

 
 

 

ومشتتات  في نقل المعلومات ع  مثبطات الترحقت على الرغم م  ر ن هذا قد ال حكو ن حيوحا زدا  إذا نجت

 هكنحم ذلك خط رنابيب والمستخلصي  )المستخلصات( التي شنت على خط األنابيب  فإ ن الغاز المثبتة على

  حشد رو تترك عساعد وحدات المقاومة والقوات المسلتة الليتوانية للتصول على صورة رويح حرحضا ر ن 

 للقوات المعتدحة.

 

 عالمات خاصة

و ن للمركبات المدرعة رحضا سمات خاصة رخرى باإليافة إلى الهيكل  البرج والتسليح المذكورة رعاله  قد تك

تتدحد المركبات المسلتة رو المتتركة. حمكنك تخءح  فسوف حسهل ذلك حمك  استخدامها  إذا تم تتدحدها  

 مثل: عالمات خاصة

  الهوائيات )عددها( -

 األسلتة(  شعار-عالمات )عالمة الدولة  -  

  عدد  نوع السالح  رعالم  رعالم( -

  (األلوا ن اخفاا  األخضر رو ي)الرملاللو ن 
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 السالمة شاشات- الشاسيه -

 (عدد وتخطيط مقاحيس الرؤحة الليلية )األشعة تتت التمراا -

 

وبها هوائي  عالمات  –آلة قتال مظليي   4بي ام د 

 الشاسيه  واقية شاشة  إخفاا اللو ن

األيواا تتت  –نظام األم  النشط  – 98دبابة تي

 ستورا-التمراا 

 
 

 

 مثال على وصف ناقالت األفراد المدرعة

 حربية 08-بي تي آر

(؛ 1  انظر الباب )ركبر-عجالت(؛ الفجوة بي  الجبهة اثني  م  المتاور والخلفية  0متاور ) 4الشاسيه: العجالت  

 (2) القدم-بي  المتاور األولى والثانية والثالثة والرابعة 

 (3) البرج: الجءا األمامي المدرع

-(. في الجءا الخلفي م  البرج 4ملم مدفع رشاش )كي بي في تي( في الجءا األمامي م  البرج ) 12.1الذخائر: 

 (.5الدخا ن ) قنابل

(  حتم فتح فتتات 6مالحظات خاصة: موقف نهاحة بد ن  حتم ترتيب رنابيب العادم رفقيا في الجءا الخلفي )

 (.(. اللو ن رخضر )تشاكي0ئي طوحل في الظهر )(؛ وحمك  رؤحة هوا1النار قطرحا ) إطالق
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 ناقلة رفراد 08مدرعة بي تي آر

 
 

 مثال على وصف للمركبات المدرعة المجنءرة

 ذاتية الدفع  المدفعية-1مدرعة مجنءرة هوبيكا اس

 (1مامي )األالدفع  عجالت  1الشاسيه: مسارات الترة  

 برج: على الجءا الخلفي م  الهيكلال

  2/3العادم )مستخرج( الغاز مع 

دائرة بيضاا مع نقطة هناك (  4على البرج والباب الخلفي ) 222األبيض رقم  مكتوب باللو ن مالحظات خاصة:

 ((  اللو ن األخضر )تشاكي5منتصف على الجسم تتت البرج )الفي 
 

 مدفعية ذاتية الدفع – 1مجنءرة هوبيكا اس
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. وستتيح المعلومات يس ما نتخيلهالضرور  وصف ما نراه فعال ولوم  المهم بشكل خاص ر ن نالحظ رنه م  

  المقاومة م  ذو  الخبرة تتدحد المعدات العسكرحة يالستخبارات المهنية ومقاتللالتي حقدمها المواطنو ن 

 (1). بدقة الخاصة بالمعتد  

 

 

                                  
 ."آلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجيةا (1)


