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المقدمة

ولية والمناهج العملية وضروريات ومحذورات 
أ
سس ال

أ
تطرقنا في هذا الكتيب بصورة موجزة إلى بيان ال

داء، والنظر في 
أ
دارة وال بيات الفرق الجهادية في مجال الإ إدارة رحلة جهاد البناء من خالل جمع تجر

النصوص التعليمية المكتوبة.

مور العامة نقوم بتقسيم العمل إلى ثالثة مراحل هى قبل العمل، وخالل العمل وبعد 
أ
بعد عرض ال

العمل من أجل تسهيل فهم المواضيع نذكر ما يخص الك منها في قسمه الخاص.

دارة والفروع التخصصية( كما نشير باختصار إلى هيكلة الفرق الجهادية )جانب الإ

خطار التي تهدد الفرق الجهادية والمناطق المحرومة.
أ
شكالت وال ونتطرق في الختام إلى الإ

نسعى قدر المكان أن يضم هذا الكتيب، تجارب المجموعات المختلفة، كما نرجوا أن ينفع الفرق 

الجهادية من مختلف المستويات من طالب الجامعات وطالب الحوزات والمناطق وغيرها.
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فوائد رحالت جهاد البناء

إن الرحالت التي تحارب الفقر والحرمان إذا كانت تتسم بصدق النية أضافة على كونها واجب والتزام، 

نسان وهذه المنافع تنقسم إلى فئتين:  توجب التقرب إلى الباری عزوجل ويترتب لها أثر ومنافع في الإ

ولى وهي منافع وآثار تترک أثرها على الذين یشاركون بصورة مباشرة في هذا العمل الخيري، 
أ
الفئة ال

يجابية التي تترتب على المجتمع والمكان الذي يجری فيه ذلک  والفئة الثانية هي كذلك النتائج الإ

ثار والنتائج والمنافع.  
آ
خير من هذا البحث سعينا أن نشير إلى أهم هذه ال

أ
العمل الخيري وفي ال

للمشارکین.في.األمر

خلق الهاجس بالنسبة إلى المحرومين والفقراء	 

تقوية روح العمل المتطّوع والمخلص 	 

تقوية روح العمل الجماعي وإطاعة المسئول	 

ممارسة تحمل المصاعب والتعب في سبيل هللا	 

ممارسة بناء الذات وتهذيب النفس	 

التعريف بالنماذج المختلفة لتقديم الخدمات ) البنائّية، الثقافّية، الطبّية، التعليمّية(	 

المراهقين أو 	  الناس ولسّيما  لعاّمة  الثقافّية والدعوية  النشاطات  التعريف بطرق 

اليافعين منهم

م كيفّية التأثير غير المباشر وذلک عن خالل العمل ول الالکم	 
ّ
تعل

العلم والعرفان بقيمة الظروف التي نحن فيها والشكر هلل	 

للمجتمع

بناء وعمران المناطق المحرومة )من منطلق التنموّية، الثقافّية، العلمّية(	 

تقوية روح الثقة بالنفس عند الناس	 

إمحاء اليأس والخيبة	 

ها بواسطة الدولة أو 	 
ّ
كل بالعتماد على الذات وعدم توقع حل تقوية روح حل المشا

خرين
آ
ال

تقوية روح العمل المتطّوع والمخلص	 
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احادیث

مور 
أ
سس الدينية وأنجازها من ال

أ
عمار لها جذور في ال

أ
إن فكرة إقامة رحالت و معسكرات البناء وال

حاديث المروية تحدثنا  أن 
أ
التي وضعها الدين الهي على عاتق كل إنسان  حيث كثير من آليات وال

كين  والمحرومين  والقربون منهم ، يكون من صميم  واجبات كل مسلم  وأن  هتمام بالفقرا والمسا الإ

كين من واجبات على  حسان ومساعدة الفقراء والمسا
أ
همية الكبيرة حيث اعتبر ال

أ
مر له من ال

أ
هذا ال

كل مسلم ،ل وبل اعتبرذلک من حقوق الفقرا والمحتاجين والذي لبد أن يعطى هذا الحق لصاحبه 

سس التي تبنى عليها 
أ
وبالخيرونتيجة لهذه الفكرة وكذلک لعديد من الحاديث الذي تتحدث عن ال

بة الفقر والحرمان والذي لبد أن يكون ذلک نصب أعيننا  ونموذجا يحتذی به كل  يع محار مشار

إنسان.
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اد �ج

 	 
َ

فَسُه ، مات
َ
 بِه ن

ْ
ث

ِّ
م ُيحد

َ
ُز ، ول

ْ
م َيغ

َ
 ول

َ
ِ صلى هللا عليه وآله : َمن مات

َّ
 الل

ُ
رسول

ْعَبٍة ِمن ِنفاٍق.
ُ

على  ش

سوِل صلى هللا عليه وآله فَنهاُه 	  ُه إلى  الرَّ
ُ
َ فيِه، فجاَء بِه أهل  اللَّ

َ
 ِلَيْعُبد

ً
 أتى  َجَبال

ً
 رُجال

ّ
إن

ُه ِمن 
َ
يٌر ل

َ
 خ

ً
 واحدا

ً
 َصبَر المسلِم في بعِض َمواِطِن الِجهاِد َيوما

َّ
 : إن

َ
 ، وقال

َ
َعن ذلك

.
ً
بعيَن سنة ِعباَدِة أر

ِدروا فجاِهدوا 	 
ْ
ق
َ
م ت

َ
 ل

ْ
م ، فإن

ُ
ِ بأْيدِيك

َّ
ماُم عليٌّ عليه السالم : جاِهدوا في سبيِل الل الإ

م.
ُ
لوِبك

ُ
ِدروا فجاِهدوا بق

ْ
ق
َ
م ت

َ
 ل

ْ
م ، فإن

ُ
ِتك

َ
بألِسن

ّما َرَجعوا 	 
َ
 ، فل

ً
ّية  َسِر

َ
ِ صلى هللا عليه وآله َبعث

َّ
 الل

َ
 رسول

َّ
ماُم عليٌّ عليه السالم : إن الإ

 
َ

 : يا رسول
َ

َبُر. قيل
ْ
ك

أ
يِهُم الِجهاُد ال

َ
َر وَبِقَي عل

َ
ْصغ

أ
َضُوا الِجهاَد ال

َ
وٍم ق

َ
 بق

ً
 : َمْرَحبا

َ
قال

 الِجهاِد َمن 
ُ

َضل
ْ
 عليه السالم : أف

َ
س. وقال

ْ
ف  : ِجهاُد النَّ

َ
َبُر ؟ قال

ْ
ك

أ
ِ ، وما الِجهاُد ال

َّ
الل

تي بيَن َجْنَبيِه.
ّ
َسُه ال

ْ
ف
َ
 ن

َ
َجاَهد

ن العمل من أجل املستضعف�ي

م.	 
ُ
 بُضَعفائك

َ
نَصُرون

ُ
 وت

َ
ون

ُ
ق
َ

رز
ُ
ما ت

ّ
َعفاِء ،فإن وِني في الضُّ

ُ
عنه صلى هللا عليه وآله : أبغ

عَوِتِهم وَصالِتهم 	 
َ

 بَضِعيِفها ، ِبد
َ
ة مَّ

ُ
ُ هذِه ال ما َينُصُر اللَّ

ّ
عنه صلى هللا عليه وآله : إن

وإخالِصِهم.

انفاق  

 	 
َ

 َول
ٌ
ة
َّ
ل

ُ
 خ

َ
 َبْيٌع ِفيِه َول

َ
ِتَي َيْوٌم ل

ْ
 َيأ

ْ
ن

َ
ْبِل أ

َ
ْم ِمْن ق

ُ
ك َنا

ْ
ق
َ

ا َرز وا ِممَّ
ُ
ِفق

ْ
ن
َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال يُّ

َ
»َيا أ

.»
َ

اِلُمون
َّ

 ُهُم الظ
َ

اِفُرون
َ
ك

ْ
 َوال

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
ش

َتُه 	 
َ
ق

َ
 َصد

َّ
 الُمؤِمِن ؛ فإن

َّ
ال ِظل

َ
 الِقياَمِة ناٌر ما خ

ُ
ِ صلى هللا عليه وآله : أرض

َّ
 الل

ُ
رسول

ُه.
ُّ
ِظل

ُ
ت

ُه سبَعِمائِة 	 
َ
ُ ل َتَب اللَّ

َ
ِ ك

َّ
 في َسبيِل الل

ً
عنه صلى هللا عليه وآله : َمن أعطى  ِدرَهما

َحَسَنٍة. 

م.	 
ُ
ُه ِمنك

َ
م فيما َوَصل

ُ
يك

َ
لُتم ِمن الّراِغِب إل

َ
 بما َبذ

ُ
م أغَبط

ُ
ك

ّ
عنه عليه السالم : إن

 ما 	 
َ

 ِمن ُدنياك
َ

ما لك
ّ
ِتِه لبنِه الحسِن عليه السالم - : إن عنه عليه السالم - في وصيَّ

.
َ

يِرك
َ
 ِلغ

ً
ن خاِزنا

ُ
ك

َ
 ول ت

ٍّ
 في َحق

ْ
 ، فأنِفق

َ
حَت بِه َمثواك

َ
أصل

ُهَو 	 
َ
ْي ٍء ف

َ
ُتْم ِمْن ش

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ُه َوَما أ

َ
ِدُر ل

ْ
اُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيق

َ
 ِلَمْن َیش

َ
ق

ْ
ز  الرِّ

ُ
ي َيْبُسط بِّ  َر

َّ
 ِإن

ْ
ل

ُ
»ق

اِزِقيَن«. ْيُر الرَّ
َ

ُه َوُهَو خ
ُ
ِلف

ْ
ُيخ
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 ِمنُه بشي ٍء.	 
ْ

ق
َّ

م َيَتَصد
َ
 فل

ً
ه مال

َ
ُ ل

َّ
 َمن َوَهَب الل

ٌ
 َملعون

ٌ
 عليه السالم : َملعون

ُ
ماُم الّصادق الإ

ِة.	  ِف جاَد بالَعطيَّ
َ
ل

َ
َن بالخ

َ
ماُم عليٌّ عليه السالم : َمن أيق الإ

ُه 	 
َ
ُ مال  اللَّ

َ
 َصَرف

ً
خياِر اخِتيارا

أ
ُه ِمن ال

َ
ِ صلى هللا عليه وآله : َمن َمَنَع مال

َّ
 الل

ُ
رسول

.
ً
شراِر اضِطرارا

أ
ى ال

َ
إل

ن فضل النفاق عیل املسك�ي

قتاِر ، 	   ِمن الإ
ُ

نفاق يماِن : الإ  ِمن َحقائِق الإ
ٌ
ة

َ
الث

َ
ِ صلى هللا عليه وآله : ث

َّ
 الل

ُ
رسول

ِم.
ِّ
 الِعلِم ِللُمَتعل

ُ
 ، وَبذل

َ
فِسك

َ
 الّناَس ِمن ن

َ
ك

ُ
وإنصاف

عالمات املؤمن

 	 ،
ُ

ف
َ
 ول ُيؤل

ُ
ف

َ
 ، ول خيَر فيَمن ل يأل

ُ
ف

َ
 وُيؤل

ُ
ف

َ
عنه صلى هللا عليه وآله : المؤمُن يأل

عُهْم للّناِس.
َ
وخيُر الّناِس أنف

سيد القوم

ر.	 
َ
ف وِم خاِدُمُهم في السَّ

َ
 الق

ُ
د عنه صلى هللا عليه وآله : َسيِّ

ن ك�ي لوس مع املسا الج

وا 	 
َ
جاف

َ
ِكيَن ، وجاِلُسوُهم وأِعينوُهم ، ت وا الَمسا نوا وأِحبُّ

َ
َمْسك

َ
عنه صلى هللا عليه وآله : ت

وا عن أْمواِلِهم. 
ّ
نياِء واْرَحموُهم وِعف

ْ
غ

أ
 ال

َ
ُصْحَبة

ن خدمة لملسمل�ي

 	 ُ  أْعطاُه اللَّ
ّ

 ِمن الُمسلميَن إل
ً
وما

َ
َم ق

َ
د

َ
ما ُمسلٍم خ ِ صلى هللا عليه وآله : أيُّ

َّ
 الل

ُ
رسول

 في الَجّنِة.
ً
اما

ّ
د

ُ
ِدِهم خ

َ
 َعد

َ
ل

ْ
ِمث

اعظم المعال

ى 	 
َ
َعل ُه 

ُ
دِخل

ُ
ت )الذي(  ُسروٌر   ِ

َّ
الل ى 

َ
إل عماِل 

أ
ال أَحبُّ   : وآله  عليه  عنه صلى هللا 

َبَتُه. ر
ُ
 َعنُه ك

ُ
كِشف

َ
طُرُد َعنُه َجوَعَتُه أو ت

َ
الُمؤِمِن، ت
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امهيه التبليغ 

 ِمّما 	 
َ

ك
َ
يٌر ل

َ
 خ

ً
 َرُجال

َ
ُ َعلى َيدَيك ن َيهدي اللَّ

أ
عنه صلى هللا عليه وآله : يا َعليُّ ، ل

مُس. 
َّ

َعت َعليِه الش
َ
ل
َ
ط

 	. ُ م اللَّ
ُ
ك َ إلى ِعباِدِه ُيِحبُّ بوا اللَّ عنه صلى هللا عليه وآله : َحبِّ

واجبات املبلغ

معرفه الدين	 

 َجواِنِبِه. 
ِ

ُه ِمن َجميع
َ
 َمن حاط

ّ
ن َينُصَرُه إل

َ
ِ عّز وعجل ل

َّ
 ديَن الل

َّ
ِ صلى هللا عليه وآله : إن

َّ
 الل

ُ
رسول

العتماد علي احاديث اهل البيت 	 

ُ َعبدا أحيا أمَرنا.   : َرِحَم اللَّ
ُ

ضا عليه السالم َيقول  السالِم بن صالح الَهَروي : َسمعُت أبا الحسِن الرِّ
ُ

عبد

و َعِلموا َمحاِسَن 
َ
 الّناس ل

َّ
إن

َ
ُمها الّناَس ؛ ف

ِّ
ُم ُعلوَمنا َوُيَعل

َّ
 : َيَتَعل

َ
م ؟! قال

ُ
 ُيحيي أمَرك

َ
يف

َ
ك

َ
ُه : ف

َ
لُت ل

ُ
ق
َ
ف

َبعونا.
َّ
ِمنا لت

َ
الك

اخالص  	 

ُه َعنها ما أراَد ِبها. 
ُ
ُ عّز وعجل ساِئل

َّ
 الل

ّ
 إل

ً
طَبة

ُ
ِ صلى هللا عليه وآله : ما ِمن َعبٍد َيخِطُب خ

َّ
 الل

ُ
رسول

الشجاعة 	 

ِ َحِسيًبا«. 
َّ

ى  ِبالل
َ
ف

َ
َ َو ك  اللَّ

َّ
ا ِإل

ً
َحد

َ
 أ

َ
ْون

َ
ش

ْ
 َيخ

َ
هُ  ول

َ
ْون

َ
ش

ْ
ِ وَيخ

َّ
ِت الل

َ
 ِرَسل

َ
ون

ُ
غ

ِّ
ِذيَن ُيَبل

َّ
»ال

 لِئٍم. 
ُ
وُمة

َ
ِ ل

َّ
 في الل

َ
ذك

ُ
أخ

َ
 ، َول ت

َّ
ل الَحق

ُ
ِ صلى هللا عليه وآله : ق

َّ
 الل

ُ
رسول

الصدق	 

 
ُ

ول
َ
 الق

ُ
يَعِة - : أحَسُن الَمواِعِظ ما ل ُيجاِوز ر

َّ
يِه في ِمصباِح الش

َ
 عليه السالم - فيما ُينَسُب إل

ُ
ماُم الّصادق الإ

 الإخالِص. 
َّ

 َحد
ُ

دِق، َوالِفعل  الصِّ
َّ

َحد

تسامح مع الناس	 

روا. 
ِّ
َنف

ُ
نوا َول ت

ِّ
روا ، َوَسك َعسِّ

ُ
روا َول ت ِ صلى هللا عليه وآله : َیسِّ

َّ
 الل

ُ
رسول

ِة. 
َ
سال بليِغ الرِّ

َ
 ِبت

ُ
ِمرت

ُ
ما ا

َ
 ِبُمداراِة الّناِس ك

ُ
ِمرت

ُ
عنه صلى هللا عليه وآله : ا

الصدق في القلب والسان 	 

لِب 
َ
َعت في الق

َ
لِب َوق

َ
َرَجت ِمَن الق

َ
 إذا خ

ُ
َمة

َ
ل
َ
يِه - : الك

َ
ِم الَمنسوَبِة إل

َ
مام علّي عليه السالم - في الِحك الإ

 .
َ

ذان
آ
جاِوِز ال

ُ
م ت

َ
َرَجت ِمَن الِلساِن ل

َ
، َوإذا خ

التبليغ مع العمل	 

 َوالَوَرَع. 
َ

دق م الجِتهاَد َوالصِّ
ُ
م ؛ ِلَيَروا ِمنك

ُ
ِتك

َ
يِر ألِسن

َ
يِر ِبغ

َ
 ِللناِس ِبالخ

ً
مام الصادق عليه السالم: كونوا ُدعاة الإ

ِتِهم. 
َ
ينا ِبأعماِلِهم َوَمجهوِد طاق

َ
 إل

ً
 ؛ كانوا ُدعاة

ً
 َوَمنارا

ً
 كانوا ِسراجا

ً
وما

َ
ُ ق عنه عليه السالم : َرِحَم اللَّ

جهاد العلمي والديني 	 

امام صادق عليه السالم: الروايه لحديثنا یشدد به قلوب شيعنا افضل من الف عابد.
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إنشاء الفرق الجهادیة

الحصول على معلومات شاملة حول طبيعة العمل الجهادي ونظامه وخطته.

دارة الفريق والمكون من 4ـ5 أشخاص ولية لإ
أ
إنشاء النواة ال

بة في العمل الجهادي فمن  مالحظة: إذا كانت المجموعة الجديدة تفتقد إلى أصحاب الخبرة والتجر

فضل أن يتم إرسال المتطوعين الجدد في رحلة جهادية ذات خبرة كافية. كما أنه ينبغي أن يتم 
أ
ال

تعيين مدرائها كمساعدين أو معاونين أو مساعدي مسئوول فيها، لكسب الخبرة من خالل التنسيق 

مع مسؤولي الرحلة.

رتباط بالمسئولين المعنيين؛	  توضيح المهام والإ

سم المناسب للفريق )بغرض إضفاء هوية معينة 	  ساسي واختيار الإ
أ
كتابة النظام ال

دارة واتخاذ القرار (؛ إلى المجموعة وعرض المنهج الفكري للفريق وكيفية الإ

كتابة مسودة مستقبل الفريق والبرامج المستهدفة به ، سواء طويلة المدى منها أو 	 

قصيرة المدى، على أساس نقاط القوة والضعف؛
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العمل من أجل تسجيل الفريق بوصفه مؤسسة رسمية.	 

إضاح.األهداف.والطموحات

هداف والطموحات 
أ
خطاء أثناء العمل. نذكر بعض ال

أ
هداف تجنب الفريق من الوقوع في ال

أ
معرفة ال

تي:
آ
التي يتطلع إليها الفريق؛ كال

سالمية، تحت شعار المجتمع النبوي ـ  	  رفع الحرمان المادي والمعنوي عن بالدنا الإ

خدمة الشعب؛

رضية الالزمة لكشف وتنمية الطاقات الطالبية؛	 
أ
إيجاد ال

هتمام بها وتقديم احتياجات المنطقة إلى المسؤولين، 	  دعم المناطق المحرومة  والإ

يثار والتضخية في البالد؛ يز ثقافة الإ وتعز

غتنام النعم الموجودة 	  التعريف بفرق جهاد البناء والمناطق المحرومة للجامعات، لإ

والشعور بضرورة خدمة المناطق المحرومة؛

وصول المنطقة إلى المستوى المطلوب من النمو بعد مضي 5 سنوات؛	 

إطالع الطالب عای النشطات الجهادية بوصفهم معلمي المستقبل والموثرين على 	 

الجيل الجديد؛

إيجاد عالقة معنوية بين طالب الجامعات وأهالي القرى؛	 

صالح الثقافي، رفع الحرمان، 	  قتصاد المقاوم، والإ بعة أهداف عامة: الإ تحقيق أر

وتهذيب النفس في الفرق الجهادية

تطمئن أهالي القرى بحضور المتطوعين في المناطق.	 

التخطیط

هداف المنشودة من جهاد البناء. وهي كما يلي:
أ
نذكر بعض البرامج المطروحة لنيل ال

هداف بصورة مستمرة؛	 
أ
البرمجة وتعيين ال

الحضور الدائم والمتابعة المتواصلة في المناطق؛	 

بية الكوادر الخبيرة )جذب رجال دين كفوئين، وفريق عمل صاحب تجربة 	  تر

وعالقات واسعة؛

عمال ونشاطات الفرق الجهادية؛	 
أ
إسهام أهالي المنطقة في ال
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كل المنطقة وحلها؛	  العمل الجامعي وإيجاد لجان لمعرفة مشا

كبر؛	  يع مستقبلية على مستوى أ العمل المشترك لخلق فرص العمل والبرمجة لمشار

تغيير رؤية الناس بالنسبة إلى العمل الثقافي وطرح العقائد الشيعية وبراءة هذا 	 

نحراف؛ المذهب من الخرافات والإ

عمال الثقافية؛	 
أ
عماري يعد نوعا من ال ن العمل الإ

أ
ية ل عمار تقوية النشاطات الإ

رتباط بالمشاركين في الدورات مستعينا 	  بية كوادر العمل الجهادي من خالل الإ تر

بأصحاب الخبرة من الجهاديين.

تشكیل.کوادر.الفرق.الجهادية.

بوية بعناية فائقة بحيث تتوفر فيهم  ولى أن يتم اختيار منتسبي الفرق الجهادية والدورات التر
أ
من ال

التالية: المواصفات 

المعنوية الجهادية والفكر التعبوي؛	 

دارة؛	  القدرة على القيادة والإ

الرغبة ؛	 

شخصيات دئوبة وصاحبة إرادة؛	 

سعة الصدر والهدوء والصبر في مواجهة المشاكل؛	 

بة والكفائة في المسؤوليات؛	  التجر

تسليم 	  ضرورة  رغم  جدا؛  مهم  أمر  التخصصية  مور 
أ
ال في  والخبرة  بة  التجر

لتفات إلى أن  عتماد عليهم، لكن يجب الإ المسؤوليات الهامة إلى الشباب والإ

بة وإتخاذ القرار في هذا  مور تحتاج إلى إستشارة أصحاب الخبرة والتجر
أ
بعض ال

الجانب متعلق بإدارة الفرق والدورات.

العالقات العامة الجيدة؛	 

ستبداد في الرأي.	  ستشارة وتجنب الغرور والإ قبول النصح والإ

مالحظة: هناك فرق بين مسئول الفريق ومسئول الرحلة؛ مسئول الفريق ل يكون مسئول للرحلة دائما. 

دارة جهاد البناء   لإ
ً
مسئول الفريق من يتولى مسئولية الفريق لمدة سنة وقد يعين هذا الفرد شخصا

ویسلم المسئولية إليه.
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إعدادات ما قبل الرحلة

إتخاذ.القرارات.الكلیة.في.ما.يخص.الرحلة.بصورة.عامة

نظرا إلى ضرورة البرمجة، ينبغي على المسئولين أن يقوموا بتعيين المكان والزمان ومسئولي الرحلة 

قبل إنطالق الرحلة.

استكشاف.وتقییم.المنطقة،.إختیار.المشروع.

طالع على المنطقة المحرومة وكلما كانت المعرفة جامعة  هم في جهاد البناء  هي الإ
أ
ولى وال

أ
المرحلة ال

وكاملة كان العمل في مرحلة البرمجة والمبادرة أوفق وأفضل إلى النهاية.
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األهداف.وضرورة.اإلطالع.على.المنطقة.

طالع على كل المعطيات المطلوبة من أجل البرمجة للرحلة؛	  الإ

والسياسية، 	  منية، 
أ
وال الثقافية،  مور 

أ
ال ومنها  المنطقة  وخصائص  ظروف  معرفة 

قتصادية، والجتماعية، العادات والتقاليد، نوع المنطقة، وضع المياه، الجغرافيا  والإ

و...

قتصادي و...	  تقييم احتياجات المنطقة على مستوى الثقافي والإجتماعي والإ

قامة الرحلة.	  التنسيق مع مسئولي المنطقة وأصحاب النفوذ لإ

المعرفة.المسبقة.

يجب أن يقوم مسؤولو الرحلة بجمع المعلومات الالزمة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو المكتبات 

يين من مسؤولي المنطقة كي يقللوا  ستشار فراد أو الخبراء والإ
أ
رتباط المباشر بال الخاصة أو العامة أو الإ

من هدر الوقت والطاقة.

اإلستطالع.األولي.

ستطالع أمر نسبي ويتغير حسب مقومات عدة كطول المسافة إلى منطقة العمل أوخلفية الرحلة  الإ

وخصائص المنطقة إلى أخره... وعلى ضوء هذه المقومات يتم اختيار عدد السفرات وفترة العمل 

كثر وقد  بما يتوصل المستطلع إلى هدفه من خالل التحقيق لمرة واحدة أو أ وعدد المسافرين. ور

يحتاج في بعض الحالت إلى عدة سفرات لكمال البيانات الالزمة. ولكن المتعارف أن المعرفة تتم 

عبر مرحلتين.

بعاد وعلى مستويات مختلفة كي يتسنى للفريق جمع 
أ
يجب دراسة المنطقة على كافة الصعدة وال

بعاد أو تتعدد الرحالت إل أن الك 
أ
المعلومات الوافية، فقد يتم إرسال شخصا ليدرس بعدا من ال

يقين يكلف الفريق مبالغ باهضة قبل الوصول إلى  الهدف المنشود، لذلك ينبغي أن يكون هذا  الطر

ستطالع صاحب كفاءة وخبرة في كل مجالت  العمل ضمن القدرات المالية للفريق وأن يكون فريق الإ

العمل.

ستطالع كاملة وجامعة ومانعة. والمعلومات  يجب أن تكون المعلومات المستخرجة خالل عملية الإ

المقترحة التي يجب إستخراجها هي على النحو التالي:

مدي تأثير وكيفية عمل المؤسسات والمنظمات؛	 

 الحساسيات السياسية والإجتماعية والثقافية والقومية والقبلية و...	 
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رؤية الناس في المنطقة بالنسبة إلى رحلة جهاد البناء؛	 

الهوية والخلفية التاريخية للمنطقة؛	 

المذاهب الموجودة في المنطقة وأتباع كل منها والعالقة بينهم؛	 

هالي المنطقة؛	 
أ
المستوى الدراسي ل

نخبة المنطقة وأصحاب النفوذ والمعتمدين فيها؛	 

قتصادية والثقافية والصحية في المجتمع وكذلك 	  كل السياسية والإجتماعية والإ المشا

ية  سر
أ
كل ال مراض الشائعة والمشا

أ
فرد وال

أ
مستوى البطالة والفقر والحالة المعنوية لال

مثل الطالق البطالة، والهجرة إلى المدن والنزاعات القومية والقبلية والعصبيات 

و...

النسيج السكاني؛ 	 

كل والنواقص؛	  المشا

كن الهامة في المنطقة )المساجد وصالة الجمعة والجماعة، 	  ما
أ
كن الإجتماع وال اما

المنتديات.

ستفادة من رزمة البحث و”استمارة دراسة المناطق المحرومة” 	  اقتراح: يمكن الإ

لمعرفة المنطقة وتدوين البرامج المستمرة لنمو المنطقة.

مصادر.المعرفة.

المنطقة  وأهالي  المسؤولين  وهي  أقسام:  ثالثة  إلى  وتنقسم  المنطقة  لمعرفة  مختلفة  مصادر  هناك 

العنكبوتية. والشبكة 

المسؤولين على النحو التالي:

مسؤولين المحافظة )المحافظ ونائب المحافظ ومكتب التعليم والبحوث(؛	 

منظمة الصناعة، والمعادن والتجارة في المحافظة؛	 

منظمة التراث الثقافي والمنتجات اليدوية والسياحة؛	 

دائرة المعاهد التقنية؛	 

بية والتعليم؛	  دائرة التر

منظمة شؤون العشائر؛	 

سواق الحدودية؛	 
أ
هيئة ال
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إمام الجمعة و...	 

هالي:
أ
ال

مدير القرية؛	 

مجلس القرية؛ 	 

العمدة؛	 

رجل دين القرية؛	 

عمار المتوسطة والطاعنون في السن(؛	 
أ
ية )رجال ونساءـ شباب وال أهالي القر

طالب الجامعات من أهالي المنطقة و...	 

مقومات.اختیار.محل.إقامة.الرحلة.

نتباه إلى المقومات والمعايير في إختيار محل الرحلة وها هي أهم المعايير: يجب الإ

مان في المنطقة سيما إذا كانت النساء تشارک في الفريق؛	 
أ
توفير ال

 مستوى حرمان المنطقة والتناسب بينه وبين طاقا`ت الفريق؛	 

ضرورة حضور الفرق الجهادية إلى المنطقة؛	 

ستيعاب الفرق الجهادية؛	  رضية الثقافية لدى أهالي المنطقة لإ
أ
ال

استعداد الفريق والتالئم بين حاجات المنطقة وقدرات الفريق؛	 

عمال التي قامت بها الفرق السابقة في المنطقة لتجنب 	 
أ
إجتناب المبادرة إلى ال

المالل لدي الهالي؛

عضاء للحيلولة دون التكاليف الباهضة للفريق؛	 
أ
قرب المسافة بين المنطقة وموطن ال

للمد 	  المعرضة  المناطق  أو  ولوية 
أ
ال في  وعقديا  ثقافيا  المحرومة  المناطق  جعل 

الوهابي؛

عضاء أو محل 	 
أ
ية التي یسكن فيها ال  امتالك الكثافة السكانية المناسبة وكون القر

كبر؛
أ
العمل مركزا وذلك للتأثير ال

قامة الرحلة في المنطقة. فهناك منطقة أو مناطق 	  مكانيات لإ امكان تقديم الدعم والإ

تعيش حالة الفقر والحرمان وبحاجة إلى المساعدة والدعم إل أن الظروف غير 

قامة الرحلة فيها. فعلى سبيل المثال وعورة الطريق أو عدم توفر المياه  مؤاتية لإ

سبيل  على  فيها  البسيطة  مكانيات  الإ توفير  يمكن  ل  التي  والمناطق  باء.  والكهر
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المثال عدم وفور الدقيق للخبز، ل يمكن إقامة الرحلة فيها بأفراد كثيرين وإقامة 

كل. فيجب  الدورات بأعداد كبيرة تكلف المنطقة ضرائب كبيرة وتسبب لها المشا

أن يكون اختيار المنطقة موضوعي ومع مالحظة المبالغ التي تصرف وعائد الفريق 

للمنطقة؛

مد له آثار وبركات 	 
أ
التركيز على منطقة أو منطقتين. إن الحضور المستمر وطويل ال

كثيرة منها: معرفة مسئولين المنطقة، وإيجاد عالقة بين الفريق والمسئولين، ومعرفة 

ساسية في المنطقة وأهاليها ، ويمنع من هدر الوقت والجهد 
أ
المالحظات الهامة وال

هالي و...
أ
، ويفيد في اغتنام الفرص والعمل لنمو قابليات ال

توقیت.ومدة.إقامة.الرحلة.

يكون 	  الذي  التوقيت  إختيار  فضل 
أ
ال أن  إل  السنة  الدورات طوال  إقامة  يمكن 

حصيلة العمل فيه على أعلى مستوى؛

عتبار فقد يهاجر أهالي 	  هالي المنطقة بنظر الإ
أ
يجب أخذ مسألة الهجرة الموسمية ل

المنطقة في موسم معين إلى مناطق أخرى للعمل أو يذهب طالب المنطقة إلى 

المدارس الخافرة.؛

يجب التدقيق في وقت الذهاب والعودة من المنطقة والرحالت كي ل يؤدي إلى 	 

كل أمنية أو صعوبة في إيصال المساعدات أو السير في الليل؛ مشا

عتدال في تعيين مدة الدورات كي ل تؤدي إلى صعوبات كبيرة. 	  يجب مراعاة الإ

تقليل  الطاقات، كما يؤدي  فإن تحديد مدة طويلة يؤدي إلى الرهاق وإستنزاف 

فراد والمدة إلى عدم تذوق المعنوية الجهادية لدى المشاركين ویسفر عن الخلل 
أ
ال

كل أخرى. أما المدة المناسبة فهي ما بين 01 إلى 51 يوم؛ في النشاطات ومشا

إن مدة إقامة الدورات متعلقة بأسباب مختلفة منها: استعدادات الفريق وأبعاد 	 

و...(  السنة  رأس  عطلة  )الصيف،  الرحلة  وتوقيت  المنطقة  وحاجات  العمل، 

والمناسبات الخاصة مثل )شهر رمضان وشهر محرم، والمناسبات المحلية والقبلية 

في المنطقة و...(.
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جلسات.التحقیق.وإتخاذ.القرار.

تالئم  وإثبات  المنطقة  حاجات  على  طالع  الإ بعد  القرار  وإتخاذ  المنطقة  موضوع  مناقشة  يجب 

المنطقة. حاجات  مع  الفريق  استعدادات 

اإلطالع.المكمل.

ولي ويتم إتخاذ القرار النهائي والتنسيق مع المسؤولين في هذه 
أ
طالع ال هذه المرحلة تكمل مرحلة الإ

 الحاجات المطلوبة للرحلة ورفع النقص الموجود في المعلومات 
ّ

ولي وعد
أ
المرحلة. يجب التقدير ال

السابقة.

مالحظات.اإلستطالع.واختیار.المشروع.

ستطالع يجب إستطالع المنطقة قبل بدأ الرحلة بمدة ل تقل 	  همية مسألة الإ
أ
نظرا ل

عن شهرين أوثالثة أشهر؛

هتمام إلى حاجات الناس في اختيار محل المشروع ليكون العمل مؤثرا 	  يجب الإ

وبعد إنهاء الرحلة يقوم أهالي المنطقة بالمحافظة على نتائج العمل؛

سبيل 	  فعلى  الجهادي  العمل  لنماء  هامة جدا  المنطقة  هالي 
أ
ل ية  الفكر رضية 

أ
ال

المثال إذا طلب أهالي المنطقة بناء حسينية ل محالة سيكون بناء الحسينية أسهل 

مر ما وهم ل یشعرون بضرورته وما استطعنا أن 
أ
مشروع. لكن إذا كان هناك حاجة ل

نقنعهم بهذه الضرورة ففي هذه الحال يتوجب على الفريق تقديم العمل الذي يرونه 

هالي ول یستفيدون منه؛
أ
هالي حتى ل يقعوا في عمل ل يعود بالنفع على ال

أ
مفيدا لال

يع يعود نفعها إلى عامة الناس؛	  العمل على مشار

أهالي 	  لدى  المقدور  عن  خارجا  توقعا  نخلق  ل  أن  يجب  ستطالع  الإ مرحلة  في 

هالي تصورا بأن الفريق 
أ
المنطقة ول نبالغ في الوعود. كما يجب أن ل نخلق لدى ال

ينتمي إلى الدولة؛

يجب منع المسئولين المحليين من التدخل وجّر العمل إلى اتجاه خاص لدي 	 

اختيار المشروع العماري أو مكان الرحلة. يجب دراسة حاجات وضروريات 

المنطقة ومن ثم إتخاذ القرار على ضوء ذلك.
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ولويات المسبقة قبل بدء المشروع( وانتخاب المشروع
أ
مالحظات حول أهمية الستطالع)معرفة ال

 من الطالع 	 
َّ

من البديهي أن للمعرفة والطالع أهمية كبيرة لنجاح كل عمل، لذا لبد

الكامل على مكان الرحلة قبل الشروع فيها بشهرين أو ثالثة؛

يع لما يحتاجه المجتمع، كي يتناسب مع رغبات المجتمع، 	  يخضع انتخاب المشار

ف؛
ّ
ويكون الحضور بشكٍل مكث

ية معّينة قد 	  يجب تهيئة فكر المجتمع، فعلى سيبل المثال: حين التوّجه الى قر

 ، إل أن المبادرة لبناء هذا 
ً
يطلب أهلها بناء مسجد، حينها يكون تنفيذ الطلب سهال

؛
ً
المسجد دون رغبٍة منهم وعدم تهيئتهم لن يجدي نفعا

يع أن تكون ذو فائدة عامة على المجتمع؛	  يراعى في اختيار المشار

هالي ـ 	 
أ
عة من الرحلة، أو إعطاء وعود ـ لال

ّ
هداف المتوق

أ
يجب عدم المبالغة في ال

 
َّ

تفوق قدرات الفريق، ويجب خلق أجواء مالئمة مع المجتمع بحيث ل يحس بأن

أعضاء الفريق مسؤولين حكوميين؛

كل مع المسؤولين 	  ة في اختيار مكان المشروع، بحيث ل يواجه مشا
ّ
يجب الدق

 من 
َّ

كن خاّصة، بل لبد يع في مواضع وأما المحليين، مما يتسبب في توجيه المشار

كن  ساس يتم اختيار أما
أ
كن ذات الحتياج وعلى هذا ال ما

أ
يع في ال وضع المشار

المشاريع؛

 من الستعانة 	 
َّ

ن من لغة ذاك المكان، لبد
ّ
في حال اختيار مكان ما وعدم التمك

 طيلة فترة الرحلة ؛
ً
بشخص يتقن لغة المكان بتّمكن ويكون حاضرا

 في هذا الموقع، 	 
ً
بعد اختيار المكان يجب على الفريق العلم بالجهود المبذولة سابقا

من قبل الفرق الجهادية الخرى لالستفادة من خبراتهم، وتجّنب عثراتهم؛

الفرق 	  الحفاظ على سمعة   من 
َّ

هالي  لبد
أ
المسؤولين وال ث مع 

ّ
التحد في حال 

 ل 
ْ

 واحد، ويجب أن
ٌ

 الفرق الجهادية كيان
َّ

ن
أ
الّسابقة ، حّتى وإن كانت مخطئة ؛ ل

تشّوه صورتهم في أعين الناس.
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التخطیط.وتقسیم.الوظائف.

كانت  يع سواء أ مور قبيل البدء بها، للوصول الى نتائج مطلوبة في المشار
أ
التخطيط يعني تنظيم ال

خطاء 
أ
ه من خالل التخطيط السليم وتصحيح ال

ّ
عمرانية أم ثقافية أم صحية... إلخ، ومن الواضح أن

ساس، ومن خالل 
أ
السابقة، والعمل للمستقبل بشكل أفضل تكون النتيجة المطلوبة، وعلى هذا ال

مد للدورات والتدّرج في أداء العمل يمكن 
أ
تقسيم العمل، وكتابة برامج بعيدة ومتوسطة وقصيرة ال

إقامة رحلة ناجحة ومؤثرة.

هالي؛. 1
أ
يجب إقامة برامج تخفف من الحرمان الموجود، وتساهم في التنمية  والرفاه لال

 مجال الرحلة ومجالت نشاطاتها، يخضع  لضوابط المكان الذي ستتواجد فيه؛. 2
َّ

إن

في . 3 الوظائف  وتقسيم   ، والمجالت  اللجان،  مسؤولي  انتخاب  في  الدقة  يجب 

يع؛ والمشار اللجان  مسؤولي  وتوعية  الرحلة، 

الستفادة من المستشارين والمتخصصين إذا اقتضت الحاجة؛. 4

في . 5 يادة  والز داء، 
أ
ال مستوى  رفع  لغرض  الرحلة  بمسؤولي  إقامة جلسات خاصة 

العمل؛

الفريق . 6 أعضاء  يكون  بحيث  تكون محددة،  أن  لبد  الفريق  مدير  يقة عمل  طر

صة، وهذا  
ّ

مطلعين على ذلك. إن وظيفة انتخاب المسؤولين يجب أن تكون مشخ

كل؛  كبير في تقليص المشا
ً
 له دورا

َّ
 أن

ّ
مر مع مخالفته للنشاطات الجهادية، إل

أ
ال

على . 7 مطلعا  يكون  أن  يجب  الفريق، ل  مدير  يقة عمل  طر على  لع 
ّ
المط الفريق 

تفاصيل  العمل؛ بسبب طرح مواضيع قد يكون لها أثر سلبي على الرحلة. فالمدير 

الناجح هو القادر على تجّنب مسائل من شأنها خلق تكتالت وحواشي، وفي حال 

سراع الى تفكيك هذه التكتالت.     مر يجب الإ
أ
ظهور مثل هذا ال

اإلعالن.و.الدعائیة

مور الحساسة والمهّمة التي يجب مراعاتها والتدقيق فيها؛ بحيث 
أ
عالن وزمانه من ال إن أسلوب الإ

ابة في الوقت نفسه
ّ

تكون دقيقة في مواعيد تسليمها  ومؤثرة وجذ

 أن تشمل 
َّ

ساليب الحديثة فيه، وغير المباشرة إل أنه لبد
أ
عالن فمع اعتمادنا على ال وفي خصوص الإ

مجالت  واسعة في المجتمع.

بعض الوسائل الدعائية :

عالنات المباشرة؛	  الإ
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المعارض الجهادية، وهي شاملة للصور التي تعكس رحلة جهاد البناء ونشاطات 	 

ورات؛
ّ

الجهاديين، وتعكس الحرمان الواضح في المناطق المقصودة في هذه الد

نشر مذكرات تتعلق بالدورات السابقة؛	 

والترويج 	  الّسابقة،  للدورات   
ً
صورا تتضمن  والتي  المختصرة،  السريعة  النشرات 

للدورات الالحقة؛

ال(؛	 
ّ
الرسائل النصّية )الهاتف النق

يميالت، والمواقع؛	  الإ

البوسترات؛	 

يفية؛	  الصور والبطاقات التعر

ية )كليب( المختّصة بموضوع معّين. وكمثال على ذلك : تعرض 	  المقاطع التصوير

المنشورات  أو  الجامعة،  في  المخصص  بالبرنامج  الشروع  قبل  الدورات  برامج 

الموضوعة في غرف التسجيل للدورات؛

عالن: المالحظات الخاصة بالإ

عالن؛	  عدم تأخير الإ

مد للفريق، فعلي سبيل 	 
أ
عالن أمٌر نسبي ويخضع للتخطيط المتوسط ال زمان الإ

مد، أو وجود نشاط في بقعة محددة، يمكن 
أ
 متوسط ال

ً
المثال: إذا امتلكنا برنامجا

عالن عنها؛ وعلى مدار السنة أن نرّوج لالإ

 بالدورات والقاطن في تلك 	 
ً
يجب مراعاة مشاعر وكرامة المجتمع الذي يكون معنّيا

 ما 
ً
البقعة، أو ممن يفدون معك من أبناء مدينتك إلى تلك البقعة، وهو أمٌر غالبا

عالنات؛  في الإ
ُ

يهمل

عالنات من صالة الجمعة والجماعات ومسيرة 	  يمكن الستفادة في  الترويج لالإ

بعينية المام الحسين )عليه السالم(. أر

زمان.اإلعالن،.وما.يجب.اإلعالن.عنه.

ة الرحلة من حين شروعها إلى تاريخ انتهائها، وشروط التسجيل، 	 
ّ

يجب التعريف بمد

والتفاصيل العامة عنها)قبل التسجيل(؛
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هداف التي ترتبط بها)زمان التسجيل(؛	 
أ
التحديد الدقيق لزمان الرحلة، وال

.)زمان التسجيل(؛	  تحديد زمان ومكان التجّمع لالنطالق نحو مكان المشروع 

إعطاء دليل بشكل كتيب عن الرحلة المشتمل على بعض التفاصيل فيما يخّصها 	 

من حيث المكان والفريق.)زمان الحركة(؛

رشاد المشاركين في الرحلة. ) زمان الحركة(.	  عقد جلسة توجيهية قبل التحّرك لإ

التسجیل.واختیار.األشخاص

في هذا الخصوص توجد آراء متعددة في ما بين الفرق الجهادية:

السائرين في غير طريق 	  شخاص 
أ
ال الكثير من  لتحّول  البناء  هي مكان  جهاد 

الدورات  استمرار   من 
َّ

ولذا لبد النهج،  في هذا  ليسيروا  سالم  والثورة والإ الجهاد 

بعين  خذ 
أ
ال من  لبد  ه 

ّ
أن إل  فراد، 

أ
ال هؤلء  وجوه  في  إغالقها  وعدم  دائم  بشكل 

 
ً
العتبار  أن وجودهم ونسبتهم بين  مجموع أفراد الرحلة، بحيث ل يكونوا عامال

 على بقية أفراد المجموعة؛
ً
مؤثرا

فراد هي المالك في اختيارهم ضمن هذه الدورات، 	 
أ
التجارب والقدرات الشخصية لال

 ذلك سيترك 
َّ

وفي حال انتخاب قدرات غير متناسبة مع الحتياجات المطلوبة فإن

كن التي تتواجد فيها  الرحلة؛ ما
أ
ان ال

ّ
 على الفريق، وسك

ً
 سلبيا

ً
أثرا

شخاص المخالفين للمعايير الجتماعية؛	 
أ
 من اجتناب أولئك ال

َّ
لبد

ر 	 
ّ
 عدم توف

َّ
 فإن

ّ
 من اختيار أشخاص ذوي كفاءة مناسبة وقدرات جيدة، وإل

َّ
لبد

 في أداء العمل.
ً
 سلبيا

ً
مر سيترك أثرا

أ
مثل هذا ال

 من اعتبار أمور: 
َّ

شخاص لبد
أ
 في زمان التسجيل واختيار ال

ر 	 
ّ
ه مع عدم توف

ّ
فراد المنتخبين؛ فإن

أ
 من وجود تناسب بين حجم العمل وعدد ال

َّ
لبد

ه ل يمكن أن تفي الرحلة بجميع مقتضياتها، وفي 
ّ
هذا التناسب، كأن يكونوا أقل فإن

يادة التكاليف والفوضى؛ يادة العدد فإن ذلك سيؤدي إلى ز حال ز

شخاص المتطّوعين؛	 
أ
 من عمل إحصاء شامل لجميع قدرات ومواهب ال

َّ
لبد

 من اختيار أشخاص أصحاب رغبة في العمل الجهادي، مثل شباب المساجد  	 
َّ

لبد

وغيره؛

أو 	  على شخصيته  أحٍد  رفُض  ر 
ّ
يؤث ل  بحيث  وأدبي  فني  بشكٍل  يكون  الختيار 
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المساس بكرامته؛

الدراسي، 	  ومستواهم  شخاص 
أ
ال أعمار  على  تحتوي  بيانية  رسوم  عمل  من   

َّ
لبد

بهم في هذا الصدد؛ وتجار

شخاص المتطّوعين، لالستفادة منها في أي 	 
أ
ر كامل المعلومات عن ال

ّ
 من توف

َّ
لبد

مراض، 
أ
وقت، مثل : العنوان، ورقم الهاتف، ومكان العمل، وفئة الدم، أنواع ال

ية للهاتف؛ رقام الضرور
أ
وال

الدواء 	  مثل  بهم  الخاصة  بالمسائل  التسجيل  حال  في  المتطّوعين  كافة  تذكير 

واللباس...

شخاص؛ لعدم حدوث خلل في الرحلة؛	 
أ
كد من حضور جميع ال التأ

من الممكن عقد جلسة مع المتطّوعين وتذكيرهم بشكل جماعي بالنقاط المهّمة 	 

في الرحلة؛

عالن يمكن أن يتم عبر النترنت؛ فهو عامل مساعد في كثرة الراغبين 	  التسجيل والإ

والتقليل من المصارف؛

الُمستطلع

 من انطالق 
َّ

قبل الرحلة ومن خالل عدد الحاضرين، وحجم الفعاليات ووضع الرحلة والمنطقة، لبد

رضية الالزمة لقدوم بقية 
أ
بعض أعضاء الفريق لالستطالع في المكان المحدد، للتنسيق، وتجهيز ال

ان المنطقة والمسؤولين، وتجهيز كافة مسلتزمات الرحلة من سيارات 
ّ
أعضاء الفريق، والتنسيق بين سك

ب دون أي نواقص.
ّ
ومواد غذائية وسكن...، ليصل الفريق إلى المكان بشكٍل مرت

 من 
َّ

ووظيفة الفريق المستطلع حساسة وذات أهمية كبيرة ومباشرة في فعالية النشاطات والنتائج، فالبد

بة والجودة. قة الكبيرة في اختيار أعضاء هذا الفريق من حيث الكفاءة والتجر
ّ

توخي الد

 من وجود تنسيٍق كامل بين الفريق المستطلع ومدير الرحلة، واختيار قائد بين هذه الفرقة لتخاذ 
َّ

ولبد

القرارات اذا اقتضت الحاجة.

اقطرحات.ما.قبل.الحرکة
رهم على معلومات كاملة حول جهاد البناء ، والمكان 	 

ّ
 من توف

َّ
كل المشاركين لبد

المقصود، خرائط المنطقة، الحساسيات المحتملة؛

كن المطلوبة في وضعية 	  ما
أ
 من الدقة الكبيرة في زمان الحركة، للوصول إلى ال

َّ
لبد
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مناسبة ومنضبطة؛

عصاب في زمان الحركة، وعدم الستعجال؛	 
أ
يجب توخي الهدوء وبرود ال

مور الفائتة على أن 	 
أ
فراد في مكان النطالق، لتدارك ال

أ
فضل بقاء بعض ال

أ
من ال

يلتحقوا فيما بعد؛

 من الحفاظ على الندفاع الكبير والروحية العالية في المتطوعين منذ بداية 	 
َّ

لبد

الرحلة إلى نهايتها؛

في حال ظهور احتياجات في الرحلة لبد من القيام بدورات تعليمية مكثفة لسد 	 

الحتياج؛

عضاء؛	 
أ
 من إعطاء خرائط وعناوين دللية كاملة في منطقة الرحلة لكافة ال

َّ
لبد

ئمة لرفع الحالة المعنوية، 	 
أ
سة كأضرحة ال

ّ
كن المقد ما

أ
یستحسن بدأ الحركة من ال

وخلق حوافز عالية بين المتطوعين؛

 من خلق أجواء روحية قبيل التحّرك وذلك  من خالل فعاليات بسيطة كحضور 	 
َّ

لبد

عوائل الشهداء أو رجال الدين أو المجاهدين المقعدين في الحروب ، أو عمل 

احتفال توديع، وحضور أهالي المنطقة؛

كن تجّمع المؤمنين مثل المساجد والهيئات.	   من الستفادة من أما
َّ

لبد
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خالل الرحلة

 
َّ

في حال إقامة حفل افتتاحي للرحلة ويكون الحضور من المسؤولين وأهالي المنطقة والجهاديين فإن

كثر رسمية ومقبولية. ذلك سيخلق حالة معنوية كبيرة بين المتطّوعين، ويجعل شكل الرحلة أ

 في التآزر بين الجميع والتحاد، والتعريف بالفريق، وأنواع النشاطات في  
ً
 لها دورا

َّ
إضافة إلى ذلك، فإن

رة في المنطقة.
ّ
هالي والستفادة من الطاقات المتوف

أ
المجالت  المختلفة لال

ملحوظة

 و بأقل المصاريف والجهود، مع الستفادة من الشعارات 
ً
 من أن يكون وقت الحتفال قصيرا

َّ
  لبد

الجهادية العامة، والمطروحة من قبل نفس أهالي المنطقة. 

جلسة.التعريف.باألعضاء.والتوجیه

عضاء وحضور تمام المسؤولين والمشاركين للتعّرف على الوظائف، 
أ
 من إقامة جلسة بين كافة ال

ّ
لبد

فراد فيما بينهم.
أ
 الى تعارف ال

ً
إضافة
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جلسة.أواسط.الرحلة

وهي التي تكون في أواسط الرحلة تقام بحضور جميع المشاركين والتي تهدف إلى الستفادة من رؤاهم 

لتصحيح مسار الرحلة، أو أن يطرح المسؤولون اقتراحات على جموع الحاضرين.

الجلسة.النهائیة

فضل في نهاية الرحلة وبحضور جميع المشاركين اقامة جلسة، والستفادة من وجهات النظر 
أ
من ال

قامة الدورات الالحقة. الموجودة لإ

البرنامج.الختامي

عالن عن نهاية  يع المنجزة، والإ هالي والمسؤولين والعالن عن كافة المشار
أ
إقامة مراسم بحضور ال

هالي والمجاهدين عن العمل المنجز، 
أ
ير لال الرحلة، مع تقديم الشكر لكل من ساهم فيها، وإعطاء تقار

صة.
ّ

والبحوث والمشالکت المشخ

 لهذا العمل ، مما يعطي حوافز 
ً
رنا على رحلة تاّمة وموفقة في برنامجها سيكون الحفل ختاما

ّ
فإذا توف

هالي، مع بقاء ذكرى طيبة عنها.
أ
وأمل للمجاهدين وال

استقطاب.مشارکات.األهالي.والمسؤولین

العمل،  تطوير  في  ذلك  یساهم  الجهادية؛ حيث  عمال 
أ
بال والمسؤولين  هالي 

أ
ال تعريف  المهم  من 

ه موّجٌه لهم، حيث يكملون العمل في حال نهاية الرحلة، ودون أن 
ّ
وإحساسهم بقربهم من العمل، وأن

هم أصحاب الفضل على الرحلة.
ّ
یشعروا بأن

يع، وتكون مشاركتهم لها الدور الكبير  كبر للمشار يع، ستخلق ديمومة أ هالي في هذه المشار
أ
فمساهمة ال

في تبنيهم لها.

هالي: 
أ
ة طرق لجلب ال

ّ
وفي هذا الصدد يوجد عد

 في حال وجود رجل دين بينه، فهو أقرب 	 
ً
من خالل الفريق المستطلع، وخصوصا

لهم؛

الستفادة من رجل الدين في الفريق الجهادي؛	 

نشر لفتات وبوسترات توضيحية في القرية؛	 

هالي للحضور والمشاركة في البرامج؛	 
أ
إرسال دعوات لال
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الستفادة من الطلبة الجامعيين في المنطقة؛	 

ولية لهم؛	 
أ
هالي وتأمين الحتياجات ال

أ
يارة ال ز

إقامة صلوات الجماعة، والمجالس المذهبية، والمجالس التأبينية لشهداء المنطقة، 	 

ياضية؛ وإقامة أنشطة ر

هالي والمسؤولين؛	 
أ
الستفادة من أئمة الجماعة في تعريف الفريق الجهادي لال

ير عن طبيعة نشاطاته؛	  إقامة جلسات تعارفية، وإعطاء تقار

دب والحترام معهم، مما  	 
أ
ير لعمل الرحلة للمسؤولين، مع مراعاة ال التعريف بالتقار

 على هذه الدورات.
ً
كثر اعتمادا يجعلهم أ

إل أن هذا العتماد والمشاركة تكون بعد نزول الفريق في المنطقة، ومالحظة نشاطاته الفاعلة، مما 

هالي يعتمدون عليه ، ويكون موضع ثقتهم.
أ
يجعل المسؤولين وال

إدارة.األزمات

كل، يحتاج كل واحدة منها إلى معالجة خاّصة، وفي هذا الحال  زمات والمشا
أ
من الطبيعي مواجهة ال

خذ بعين العتبار النقاط التالية:
أ
يجب ال

مور؛	 
أ
 الحفاظ على الهدوء، وتوطين النفس على مثل هذه ال

ل على هللا والتوّسل بأهل البيت؛	 
ّ
كثر الحلول نجاعة التوك من أ

خذ 	 
أ
وال هالي، 

أ
وال السن  وكبار  الجهاديين،  من  الخبرات  أصحاب  من  الستفادة 

بأحسن الحلول؛

عرض المشكلة على المسؤولين المحليين ذوي الرتباط بالمشكلة؛	 

 مع فرض حلول لها؛	 
ً
التنبؤ بالمشالکت مسبقا

ها يكون أعظم 	 
ّ
زمات يكون في توقيتها المناسب، وإل فإن التأخير في حل

أ
حل ال

من المشكلة ذاتها.

 	

تقییم.ما.يجب.وما.ال.يجب.أثناء.الرحلة

 ذلك ل يتعارض 	 
َّ

السعي لنشر السرور والفرح مع المحافظة عليه خالل الرحلة؛ فإن

ه مضر بالرحلة 
ّ
ن
أ
فراط في ذلك؛ ل مع العمل الجهادي، لكن مع التنّبه إلى عدم الإ
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وكذلك التفريط به؛

 ذلك من شأنه إبقاء 	 
َّ

شخاص ذات الروحية والحافز العالي؛ فإن
أ
الستفادة من ال

الروح الجهادية؛

شخاص في منتصف الرحلة، ولذا 	 
أ
يجب مالحظة نقصان القدرة البدنية والروحية لال

مور؛
أ
يجب إقامة برامج لتقوية هذه ال

النشاطات اليومية يجب أن تكون مسجلة في ملف، وتعطى لكل المسؤولين، من 	 

الواجب عليهم العمل بها؛

في المناطق الحساسة)مثل التي فيها قوميات ومذاهب مختلفة( ، يجب توخي 	 

ي 
أ
ة، كسب المعلومات الكافية للعمل، وإل فيجب عدم المبادرة ل

ّ
الحذر والدق

كل كبيرة؛  لوقوع مشا
ً
شيء، تجنبا

عمال فيما 	 
أ
 بمهماته؛ لكي ل تتداخل ال

ً
كل عضٍو من الفريق يجب أن يكون عارفا

بينها؛

رة لديهم والطاقات؛	 
ّ
فراد على شكل مجموعات حسب الخبرات المتوف

أ
يتم تقسيم ال

ه یساعد على تقسيم 	 
ّ
فراد) العد اليومي( بشكل يومي؛ فإن

أ
إقامة ملف كامل بأسماء ال

عمال وانجازها،  وعلى المشتريات والطبخ؛
أ
ال

يصال 	   ذلك من شأنه الإ
َّ

ن
أ
إقامة جلسات مع مدراء الرحلة في كل ليلة أو ليلتين؛ ل

الى الهدف بشكٍل صحيح؛

 	 
َّ

للرحلة قوانين وحدود واضحة المعالم، ول يجب تخطيها، وفي حال وقوع ذلك لبد

لفاظ البذيئة، السباحة في 
أ
من المعاقبة، مثل )التدخينـ  عدم مراعاة الحجابـ  ال

مياه خطره، التصادم مع أهالي المنطقة(؛

يع العمرانية، دون أن يكون ذلك على حساب بقية 	   من إتمام جميع المشار
َّ

لبد

البرامج.

يع على شكل مراحل تنجز بعضها، ويوكل الباقي إلى رحلة 	  يمكن تقسيم المشار

جهاد البناء الالحقة؛

 التوّجه بشكل خاص لثقافة المنطقة،ومراعاة العادات والتقاليد فيها؛ فقد تكون 	 

مور في المدن الكبيرة اعتيادية، ولكنها في المناطق الصغيرة أو المحرومة 
أ
بعض ال

كل كل شيء، أو  ث بكل شيء أو أ
ّ

 للقواعد، وعليه ل يمكن التحد
ً
تكون خرقا
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فعل أي شيء، فكل عمل أو حركة من قبل الجهاديين، لها رّدة فعل خاصة من 

هالي؛
أ
قبل ال

نسانية، وعدم إذللهم؛	  هالي يراعى فيه حفظ كرامتهم الإ
أ
التعامل مع ال

 من مراعاة 	 
َّ

مر بمعاقبته، لبد
أ
شخاص ويكون ال

أ
في حال وقوع خطأ من قبل أحد ال

سالمية في ذلك، ويكون البدأ باللسان وبطريق غير مباشر، ودون أن  المبادىء الإ

ي الحدود بشكل كبير؛
ّ
 في حال تخط

ّ
يكون ذلك أمام جميع أعضاء الرحلة، إل

خذ بعين العتبار هو أن جهاد البناء مكان مناسب لكسب الخبرات والنظر، 	 
أ
ال

 لها دورا كبيرا  في التعليم 
َّ

 من تقدير هذه الفرصة ومعرفة قيمتها، فإن
َّ

وعليه فالبد

والتربية.

التعّرف.على.ساحات.النشاط

يتمتع كل فريق وبحسب تخصصه وقدراته الموجودة، واحتياجات المناطق المحرومة بساحات يمكن 

، واختيار هذه  المجالت  أمر نسبي، وتكون على حسب قدرات الفريق، 
ً
 مناسبا

ً
أن يخلق فيها تأثيرا

واحتياجات المنطقة، يمكن إضافة أو حذف أو دمج بعض  المجالت. فعلى سيبل المثال يمكن 

حذف الزراعة والبيطرة على أساس عدم الحتياج لها.

ه ل يمكن دمجها والستفادة منها في مشروع آخر، 
ّ
ولكن في حالة تفكيك  المجالت  ل يعني أن

 لنشاط آخر،وذا تأثيرا 
ً
فيمكن من خالل  المشروع العمراني أن يكون عندنا مشروعا ثقافيا، يكون عونا

كبيرا فيه.

نشطة وفعاليتها وبحسب تخصص  المجالت  نكتفي بذكر بعض الفعاليات 
أ
فعلى أساس حجم ال

والمالحظات الخاّصة بخصوص  المجالت.

األمور.الثقافیة

صلي للدورات الجهادية هي المجالت الثقافية 
أ
من أهم  المجالت  والتي لها دور كبير والهدف ال

مور الداخلية: تختص داخل الرحلة، والثقافية 
أ
والتي تنقسم الى قسمين: داخل الرحلة وخارجها، فال

ية والمخاطبين غير الجهاديين. الخارجية، هي موكلة للنشاطات الثقافية في القر
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األمور.الثقافیة.الخارجیة.)ألهالي.القرية(

 من معرفة نقاط الضعف الثقافية 
َّ

رة من خالل مرحلة الستطالع لبد
ّ
فعلى أساس المعلومات المتوف

ية، والتي تحتاج لتفعيل وتقوية، وتصعيد المستوى الثقافي والمعرفي للمنطقة، وهو أمر من  في القر

ل من أشخاص متخصصين، ولهم حافز نحو العمل. وسنذكر جملة من 
ّ
اختصاص فريق ثقافي متشك

نشطة الثقافية التي يمكن إكمالها تحت إشراف هذا الفريق:
أ
ال

إقامة صفوف قراءة القرآن الكريم؛	 

إقامة صفوف ثقافية ) من خالل تشخيص العناوين التي يحتاجها أهالي المنطقة، 	 

والمسائل اليومية التي تشغل المجال (؛

إقامة صالة الجماعة بشكل يومي في تلك المنطقة؛	 

يارات والمدح والعزاء؛	  دعية والز
أ
إقامة مراسم ال

هالي) مع تمّيز مستوى الحضور 	 
أ
إقامة حلقات معرفية بحضور المتخصصين وال

العمري والجنسي(؛

سرى والمحرومين؛	 
أ
اللقاء مع عوائل الشهداء وال

ئمة والشهداء(؛	 
أ
يارة القبور المذهبية ) مثل قبور ال ز

ة بحيث يراعي 	 
ّ
إقامة مسابقات بخصوص قراءة الكتب)ويجب اختيار الكتاب بدق

عمر المخاطب والعمل الجهادي(؛

إقامة مسابقات السؤال والجواب؛	 

فالم الثقافية التي تخدم العمل الجهادي؛	 
أ
عرض ال

المسجد 	  إذاعة  خالل  من  ها 
ّ
وبث والجهاديين  هالي 

أ
ال مع  المسّجلة  اللقاءات 

هالي؛
أ
الصوتية)الميكروفون( ، مع مراعاة عدم إزعاج ال

مر، أو 	 
أ
يع حاجياتهم، مع مراعاة عدم إذللهم في هذا ال هالي من خالل توز

أ
إعانة ال

هالي، بحث ل يخلق فيما بعد ثقافة الستجداء؛
أ
تحقيرهم، والحفاظ على كرامة ال

يعها؛	  يات وتوز إعداد الدور

كن الثقافية والمذهبية مثل المكاتب ودور القرآن والمساجد؛	  ما
أ
تجهيز ال

ئمة 	 
أ
ال نشر أحاديث  أو  للشهداء  المنطقة من خالل نصب لفتات  تغير واجهة 

المذهبية، وبث موسيقى مذهبية  عالم 
أ
وال الشهداء،  والعلماء، وصور  والحكماء 
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المنطقة  لشهداء  صور  ونصب  القديمة،  عالم 
أ
ال كافة  استبدال  مع  ية،  وثور

بالخصوص، وتغير شكل المدارس بمساعدة الطالب بشكل دائمي؛

إهداء اللبضائع  الثقافية؛	 

إقامة المعارض والمراسم في المناسبات الخاّصة.	 

األمور.الثقافیة.الداخلیة.)للمشارکین(

ن إهمالها یسبب خلال كبيرا في عمل جهاد البناء.
أ
مور الثقافية الداخلية، ل

أ
يجب الهتمام بال

نشطة الجهادية الداخلية:
أ
نموذج من ال

يارة، والمدح والعزاء؛	  إقامة صالة الجماعة ومراسم الز

البرنامج الرياضي؛	 

إقامة جلسات وسهرات ليلية وتكون المواضيع فيها بشكل حر واختياري؛	 

تهيئة الفضاء الداخلي للرحلة؛	 

النشرات الداخلية؛	 

تهيئة مقتضيات السفر؛	 

الغذاء الثقافي؛	 

المكتبات؛	 

فالم والوثائقيات، وتحليالتها؛	 
أ
عرض ال

يارات.	  إقامة الدورات السياحية والز

هالي وبين المشاركين 
أ
شخاص المختارين في العمل الثقافي هم أنموذج في هذا المجال)بين ال

أ
ال

 من اللتفات إلى أن التغيير ل يحدث 
َّ

 من الدقة في اختيار الكادر الثقافي. ولبد
َّ

( فعلى هذا لبد
ً
أيضا

مد الطويل. 
أ
صالحات الثقافية تؤتي ثمارها من خالل ال  الإ

َّ
في يوم وليلة، فإن

المشاريع.العمرانیة

ره على الدقة العالية، فإن الضعف في هذا المورد 
ّ
 من توف

َّ
الفريق المتواجد في المجالت العمرانية، لبد

ولى من خالل 
أ
مر الملموس للرحلة يكون في المرتبة ال

أ
أو القّوة، له تأثير مباشر في نتائج الرحلة، فإن ال

المجالت  العمرانية.
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المالحظات.المهّمة.في.المجاالت.العمرانیة

عدم انتخاب مشروع خارج عن سعة وقدرة الفريق، وفي الوقت نفسه عدم اختيار 	 

يع البسيطة؛ المشار

 ذلك یساهم في 	 
َّ

ن
أ
هالي؛ ل

أ
يع تكون من ضمن احتياجات ال يجب اختيار مشار

مشاركتهم في العمل؛

 وتوفيرها، لعدم حدوث أي 	 
ً
لت الالزمة في هذا العمل يجب معرفتها مسبقا

آ
كل ال

كل خالل الرحلة؛ مشا

في حال القدرة على الحضور المستمر لهذه الدورات في مكان محدد، فيجب 	 

على  العمل  تقسيم  )يتم  مراحل  شكل  على  وتكون  ضخمة  مشاريع  اختيار 

الدورات(، ولكن بشرط القدرة على تحقيق وانجاز هذا المشروع؛

لت 	 
آ
خذ بعين العتبار أن  إحدى المساعدات غير النقدية هي توفير ال

أ
يجب ال

يع العمرانية، فعلى هذا يمكن التوّجه للمعامل ويكون جزء من  والمصالح  للمشار

المصارف قد تم توفيرها من خالل هذه المساعدات.

نشطة العمرانية التي تنجز من خالل الفريق. 	 
أ
يع وال التعّرف على بعض المشار

يتم ترميم المساجد والمدارس وبيوت العلماء والحسينيات والمكاتب، وتوفير مياه 

المسابح، إصالح  تنظيف  بناء سدود،  بار، 
آ
ال الماء، حفر  )إيصال  الشرب وغيره 

كن علف الحيوانات، مغاسل الموتى(. أما

العلم.والتربیة

حيان 
أ
كثر ال هذا المجال  العلمي والتربوي الهدف منه تصعيد المستوى العلمي للمخاطب )في أ

مكانات التعليمية الضئيلة.  يكونون من طالب المدارس( المتواجدين في المناطق المحرومة ذات الإ

بوية التعليمية يجب أن يأخذوا بعين العتبار شروط الرحلة، ومساعدة بقية   ين للساحات التر
ّ

والمتصد

المجالت  من خالل التخطيط وتجميع القوى، ومنع قيام الفرق بنفس الدور، وفي حال وجود حاجة 

بناء المنطقة والجهاديين فيجب المبادرة إلى ذلك.
أ
لدورات تعليمية خاصة ل

ليات المستخدمة الحديثة في التعليم 
آ
بوية من المستفيدين من ال ويجب أن يكون قادة المجالت التر

مع مراعاة خصوصيات المنطقة.

ولويات والبتعاد عما هو غير مفيد، 
أ
بية لغرض معرفة ال ويجب معرفة الحتياجات في  مجال التر
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 من تقويم والبرنامج التربوي للرحلة.
َّ

ولذلك لبد

األبحاث

بحاث لها أهداف وطنية وتنظيمية متنّوعة، وفي هذا المجال نعطي 
أ
دخول الفرق الجهادية في مجال ال

هداف: 
أ
إشارة مختصرة لهذه ال

هداف الوطنية 	 
أ
ال

خص المحرومين؛. 1
أ
ة فروع الشعب بال

ّ
ارتباط الجامعيين مع كاف

ل نظرة . 2
ّ
الطالع على الطبقات المحرومة  من قبل الطلبة الجامعيين يمكن أن یشك

تشجيعية لهم بالبقاء في بلدانهم، وحل مشالکت أهل البلد؛

كن العلمية والبحثية التابعة للدولة لرفع . 3 ما
أ
قصى من ال

أ
يمكن الستفادة بالقدر ال

المشالکت؛

طروحات العلمية والعملية؛. 4
أ
مساعدة الدولة في رفع المشالکت من خالل ال

تقوية روح المطالبة المنصفة والواعية بين الجهاديين والطلبة الجامعيين.. 5

 التنظيمات: 

هداف الوطنية فإن دخول الفرق الجهادية للمجال البحثي له فوائد متعددة: 
أ
إضافة لال

 لذلك توسيع دائرة المخاطبين من . 1
ً
نشطة الحركة الجهادية وتبعا

أ
توسيع مجال ال

والدكتوراه؛ والماجستير  الجامعية  الإجازة  خريجي 

إيجاد ارتباط مستمر بين الفرق الجهادية والفروع الجامعية والكلّيات؛. 2

رفع شهرة الفرق الجهادية بين الطلبة الجامعيين، والمسؤولين في الدولة، وإضافة . 3

إلى ذلك بين المحرومين؛

عة إلى نظام دائم، وتوطينها؛. 4
ّ
تبديل نظام الحركات الجهادية من دورات متقط

تهيئة برنامج جامع يكون بمثابة خارطة طريق لكل الفرق الجهادية. . 5

الصحة

مراض. والقسم 
أ
 : معالجة ال

ً
مور الصحية، ثانيا

أ
هالي بال

أ
: تعليم ال

ً
ينقسم هذا المجال الى قسمين؛ أول

كثر استقبال   كثر جاذبية وأ مد البعيد، أما القسم الثاني أ
أ
 بال

ً
 خصوصا

ً
كثر تأثيرا

أ
هم وال

أ
ول هو ال

أ
ال

من قبل الناس.



37

شخاص 
أ
ر معلمين في المجال الصحي في الفريق يمكن الستعانة بالجامعات أو ال

ّ
في حال عدم توف

طباء الموجودين في المنطقة، 
أ
ل بمصاريف ال

ّ
المتخصصين والستفادة من هؤلء في الدورات ، أو التكف

.
ً
أو المحافظة والستفادة منهم لمعالجة أهالي المنطقة مجانا

من جملة وظائف الفريق الصحي مايلي : 

تهيئة قائمة بالمستلزمات والحاجات الطبية للمنطقة؛	 

كن متعددة من المنطقة؛	  كز صحية في أما التخطيط لبرنامج توفير مرا

سنان 	 
أ
ال معجون  مثل  الصحية)  والهدايا  دوية 

أ
ال من  الحتياجات  على  التعّرف 

والسواک...(.

تربیة.األغنام.والزراعة

الراقية  المناطق  غنام، وكذلك دخل 
أ
ال الزراعة ورعي  المحرومة من  المناطق  المواطنين في  دخل 

 ولكن الفارق في المجال العلمي الحديث في المناطق الراقية، فالطرق البدائية ذات الوقت 
ً
منها أيضا

نتاج القليل هي الوسائل الرائجة في المناطق المحرومة. وهذا المجال الزراعي والرعوي هو  الطويل والإ

 ذلك ل يجد التوّجه الكامل نحوه.
َّ

 أن
ّ

من المجالت التي يجب العمل عليها ، إل

هالي في المناطق المحرومة يحتاجون لكثير من التوجيه في هذا المجال، ومن فوائد ذلك رفع 
أ
فال

مستواهم القتصادي، وتخفيف نسبة الهجرة نحو المدن، فالنصائح أو تحسين العمل الزراعي له دور 

في إعمار المنطقة.

خلق فرص العمل

 لشروط ومواصفات المنطقة وقّوتها)وهي المنسية في الغالب من 
ً
مكان توفير العمل طبقا إذا كان بالإ

مر له دور في استقرار المنطقة، والكتفاء الذاتي، والستغناء عن الفرق الجهادية 
أ
قبل الفرق( فإن هذا ال

صلي من هذا المجال الجهادي »العمل على إيجاد عمل ـ أو توسيع 
أ
في هذا المجال. فالهدف ال

العمل ، والحرص على الديمومة ليشمل كافة الموارد في المناطق المحرومة بهدف تصعيد قدرات 

نتاج«. الإ

هداف الفرعية	 
أ
 ال

هالي؛. 1
أ
الترويج لثقافة العمل وتوسعته، والسعي من خالل طرح النماذج بين ال
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الحد من هجرة القرويين نحو المدن وتفعيل الهجرة المعكوسة؛. 2

كل الجتماعية الناتجة عن البطالة؛. 3 التقليل من المشا

عمار في المناطق المحرومة على . 4 الترويج لثقافة العتماد على الذات والتوسعة والإ

هالي؛
أ
يد نفس ال

مل في المناطق المحرومة.. 5
أ
رفع مستوى ال

النشر.والحفظ

نشطة الدقيقة للفريق، بعبارة أخرى: 
أ
وهو بمعنى تثبيت وتدوين وتنظيم وتقسيم وحفظ المعلومات وال

كرة  تاريخية للفرق الجهادية لغرض نشر هذه الحركة الشعبية. إيجاد ذا

 من 
َّ

الجلسات. ولبد الرحلة؛ وحتى  قبل وحين وبعد  بالفريق  الخاصة  نشطة 
أ
ال كافة  توثيق  يجب 

رشفة والتوثيق، لالستفادة الدائمة من هذه 
أ
تعليم بعض أعضاء الفريق بالتعاليم الالزمة والتخصصية لال

المعلومات.

رشيف لبد أن يكون في أجواء الروح الجهادية ويجب أن تعريف أعضاء الفريق بفائدة 
أ
ثم إن هذا ال

 .
ً
رشفة، لعدم وقوع المشالکت لحقا

أ
ال

رشفة الدقيقة لها دور في كسب أعضاء  الفرق الجهادية.
أ
مالحظة: ال

فوائد الن�ش والفظ:	 

حداث؛. 1
أ
عمال وسائر ال

أ
نتاج وال تسجيل النتائج والإ

رشيف في تطوير العمل ، ومعرفة نقاط القّوة والضعف؛. 2
أ
الستفادة من ال

إيجاد مجال لنقل التجارب؛. 3

طروحات والنظريات؛. 4
أ
أداة لتسجيل وحفظ ال

رشفة على الفرق القدوة وذلك یساهم في التطّور. . 5
أ
التعّرف من خالل ال

الجهاد.اإلداري.وتقديم.المطالبات.

سالمية. ية الإ كثر خدمة للنظام في الجمهور
أ
وهو المجال ال

ية  دار كل الإ  أن يتوفر في المسؤولين في الرحلة أهمية المطالبة، وهذا المجال ضمن معرفة المشا
ّ

لبد

ه طوال العام يمكن حضور 
ّ
خذ بعين العتبار أن

أ
في المناطق، فالبد من حل المشالکت فيها، ويجب ال

 من الستفادة من  المسؤولين المتواجدين في المناطق المستهدفة 
َّ

الفريق خالل شهر واحد، فالبد
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كل تحتاج الى متابعة في المحافظة أو  على مدار العام من وظائفهم حل المشالکت، وبعض المشا

العاصمة، فالفريق من خالل التخطيط يمكنه حل هذه المشالکت، فالفريق يمكن ان يختار عدة 

أعضاء منه أو الفريق بشكل كامل ويتوجهون لحل هذه المشالکت.

وامر 
أ
يقة لطيفة ومناسبة، فالمسؤول من وظائفه إتمام ال  وبطر

ً
مالحظة: التعامل مع المسؤولين دقيقا

عنهم،  سيئة  نظرة  أخذ  منهم، وعدم  مر 
أ
ال بلغة   

ً
شيئا يطلبون  ل  والجهاديين   ، بها  الموكل  ية  دار الإ

فالمسؤول يعيش في نفس المنطقة المحرومة) فهل یستطيع المجاهد العيش في المكان نفسه؟!(، 

 إلى أن المسؤول هو ابن المنطقة المحرومة.
ً
إضافة

( فإن المبادرة بالنصيحة يجب أن تكون فيها 
ً
 أو عمدا

ً
ه إذا قّصر المسؤول )سهوا

ّ
ويضاف إلى هذا كل

دب، 
أ
عصاب والتحلي بال

أ
سالمية وأخالق أهل البيت عليهم السالم، والهدوء وبرود ال مراعاة للقواعد الإ

 المسؤول ينتصح إذا كان 
َّ

خذ بعين العتبار أن المشالکت ل تحل بسرعة زمنية قصوى، وإن
أ
ويجب ال

النصح بالطرق السليمة. 

التعّرف على األقسام القيادیة في  الدورات 

وظائف.مسؤول.الرحلة

طار الكلي للرحلة؛	  هداف، المجالت، الوظائف، الإ
أ
تبين ال

كن 	  ما
أ
ة في المجالت المختلفة وتنصيبهم في ال

ّ
معرفة وجذب الكوادر المستعد

المناسبة حسب قدراتهم ورغباتهم واحتياجات الفريق؛

متابعة وحل جميع المشالکت؛	 

إدارة وإقامة الجلسات قبل وبعد وحين الرحلة؛	 

تقسيم الوظائف في إطار صحيح والستفادة من كل الطاقات؛	 

مور الداخلية والخارجية؛	 
أ
متابعة ال

كز؛	  مكانات والطاقات والدعم كما  يجب الرتباط والتنسيق مع كافة المرا جذب الإ

تقسيم الوظائف بشكل صحيح والستفادة من كافة القدرات؛	 

مور الداخلية والخارجية للرحلة؛	 
أ
متابعة ال

الدعم 	  لكسب  المقصودة  المناطق  ومؤسسات  ية،  المركز بالمؤسسات  الرتباط 

مكانات؛ والإ

عضاء قبل وحين وبعد الرحلة؛	 
أ
متابعة الوظائف المرتبطة بمسؤولي اللجان وال
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ير للمسؤولين والداعمين للفريق؛	  رفع تقار

بناء الكوادر ونقل التجارب.	 

المعاون األّول 
ساسي له جميع وظائفه) 

أ
هو بمثابة الشخص الثاني في الرحلة، وفي حال وعدم حضور المسؤول ال

(. إن تعريف مسؤوليته هو بناًء على رؤية 
ً
ص مسبقا

ّ
وذلك على أساس  التوافقات والبرنامج المشخ

مسؤول الرحلة ومسؤولي اللجان، وبرنامج عمل الفريق المكتوب.

المدير.الداخلي.للرحلة.

مور الداخلية في الرحلة ) كل ما يرتبط بالمشاركين والجهاديين(، فيقع عليه 
أ
يتعهد بمتابعة وتنسيق ال

بعض المسؤوليات بناًء على التوافقات السابقة بين المدير ومسؤول الرحلة. 

التعريف بمسؤوليات المدير الداخلي للرحلة، مبنية على مسؤول الرحلة، ومسؤولي الفريق، وتكون في 

حيان مطابقة لوظائف مسؤول الرحلة.
أ
بعض ال

األمور.المالیة.

الفواتير  وضبط  السليمة،  الطرق  خالل  من  الميزانية  وتأمين  للمصادر،  الدقيقة  دارة  لالإ التخطيط 

المالي. المسؤول  عاتق  على  هي  المرتبطة  للمجموعات  ير  والتقار والحسابات 

ير يومية للمسؤول الفريق حول المصاريف، ويحاول المبادرة لتقليل المصارف  لبد أن يعطي تقار

غير الالزمة.

 أن يعزل بعض الموارد المالية للظروف الطارئة.
َّ

لبد

 أن يراعى هذا الهدف وعدم 
َّ

ّباني، فالبد  العمل الجهادي أمر خيري ر
َّ

 أن يكون على دراية أن
َّ

لبد

مور الثانوية في هذا السبيل.
أ
النشغال بال

موال من طرق سليمة وغير مشبوهة، حتى ل يتدنى 
أ
 على أن تكون ال

ً
 وحريصا

ً
 أن يكون دقيقا

َّ
لبد

العمل الجهادي المناط به. 

المصادر.لجمع.الدعم.المالي.وغیر.المالي

جمع الدعم المالي يكون عبر طرق متنّوعة نشير الى بعضها باختصار: 
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قضية(؛	 
أ
مؤسسات الدولة) المحافظة، البلدية، الوزارات، وال

قضية، 	 
أ
وال المحافظة،   هي  معها  العمل  يجب  التي  الدولة  مؤسسات  أهم  من 

فالمساعدات من قبل هذه الجهات وبالخصوص غير النقدية لها أهمية كبيرة، مثل 

: الستفادة من السيارات والتي لها دور في خفض المصاريف؛

ير يمكنها أن تستفيد 	   الجامعات: الفرق الطالبية الجامعية من خالل اعطائها التقار

ساتذة دعم مالي وغير مالي، ومن خالل إقامة معارض في السكن والحرم 
أ
من ال

الجامعي يمكن كسب العديد من الدعم؛

موال 	 
أ
 في المساجد لتأمين ال

ً
 من الستفادة من الناس وخصوصا

َّ
أهل الخير: لبد

هالي لها 
أ
موال التي تعطى من قبل ال

أ
يع، ومن خالل التجارب ثبت أن ال للمشار

موال المصروفة من بيت المال والمؤسسات الداعمة؛
أ
 لال

ً
كثير البركة نسبة

هالي الداعمين يمكن الستفادة من أئمة المساجد وكبار السن ؛	 
أ
ولمعرفة ال

المؤسسات الخيرية؛	 

الكسبة وأهل السوق، يمكن الستفادة منهم في الدعم النقدي وغير النقدي؛	 

أعضاء الفريق: بعض الفرق نستطيع أن نحصل منهم على مبالغ، وبشكل اختياري، 	 

أو جمع المبالغ تحت مسّمى النتساب الى الرحلة؛

ير 	  كتساب ثقة الممثلين للمراجع من خالل تقديم التقار مكاتب المراجع يمكن ا

للدورات الناجحة لهم. 

ساسية لتأمين كل مشروع هي المؤسسة المتولية لذلك النشاط. على سبيل المثال: 
أ
إن المصادر ال

الفرش يمكن  كة  ، ولتأسيس معامل تجميع حيا الماء  الماء يمكن الستعانة بمؤسسة  لكي نوصل 

الستعانة من الوقف الشيعي. 

موال الخاّصة من قبل  المؤسسات المختلفة المخصصة للصرف على الفرق وأعضاءها ل 
أ
مالحظة: ال

عمال العمرانية. 
أ
يجوز صرفها في غير ذلك من ال

طرق.جذب.الدعم.المالي

كن المحرومة التي تنشط فيها ومن خالل تهيئة  ما
أ
ير عن الفرق ال الفرق الجهادية من خالل اعطائها تقار

هداف والسوابق الجهادية للفريق ومجالت النشاطات وتدوينها على شكل منشورات 
أ
ير عن ال تقار

أو بوسترات أو وثائقيات وعرضها على المخاطبين ، يمكن من خالل كل ذلك جلب المساعدات 

المالية وغيرها.
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بعض الطرق المطروحة من قبل الفرق الجهادية لكسب الدعم هي الشكل التالي: 

تقديم النماذج البركة: مثل تقديم شيء مقابل زهيد للوصول الى الدعم؛	 

الستفادة من المناسبات المذهبية مثل محرم وأيام العتكاف وشهر رمضان؛	 

شخاص 	 
أ
ال على  التعريف  في  والمشاركين  المجاهدين  درات 

ُ
ق من  الستفادة 

أصحاب الدعم المالي؛

والجامعات، 	  المسؤولين  على  لعرضها  والمشالکت  الحرمان  تصّور  أفالم  اقامة 

والمساجد؛

الرحلة؛ 	  في  المشاركين  يعه من خالل  توز ويتم  الجهادية،  للرحلة  اقامة صناديق 

نشطة الجهادية؛
أ
لغرض دعم ال

يعه على المشاركين لكسب المعونة 	  استالم الدعم وإعطاء وصولت بالستالم وتوز

بائهم ويكون ذلك بمثابة الترويج وكسب الدعم للرحلة؛ من أقر

المقابلة المباشرة بالناس والتعريف بأنشطة جهاد البناء ؛	 

ير  كاملة للمسؤولين عن المكان الذي تقام فيه الرحلة؛	  اعطاء تقار

 إقامة معارض في المدن بهدف تعريف الفريق والمنطقة، ودعوة مسؤولي المنطقة 	 

وأخذ الدعم  منهم؛

ير والتعريف 	  ية، وإعطائهم تقار إقامة جلسة مع المحافظ أو مسؤول البلدية أو القر

بالنشاطات وكسب الدعم منهم؛

الستفادة من الرسائل اللكترونية، والمواقع، ومنشورات الحائط، لكسب الدعم 	 

المالي؛

يجب أن يكون الدعايات على أساس ترويج ثقافة سيرة المعصومين في دعم المحرومين، ويجب 

أن يكون على أساس المباني القرآنية والدينية، وليس على أساس تحريك مشاعر الناس واستغالل 

ضعف المناطق المحرومة.

التدارکات

انتخاب  في  ويوصى  وقات، 
أ
ال كل  في  أهمية  لها  والرحلة  الفريق  خالل  من  والدعم  التداركات 

المسؤولين أن يكونوا ذوي دقة في هذا المجال، ووظيفة التداركات تبدأ قبل النطالق، وتتم الى ما 

الرحلة.  انتهاء  بعد 
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بعض وظائف التداركات: 

تأمين احتياجات الرحلة؛	 

يع الغذاء وتأمين البرنامج الغذائي؛	  طبخ وتوز

تأمين احتياجات الصفوف والمراسم وكل برامج الفريق في المنطقة؛	 

يات الصحية ووسائل التدفئة والتبريد؛	  تأمين الضرور

تأمين وسائل النقل؛	 

تأمين المستودعات الثقافية؛	 

مور الفنية والإجراءات؛	 
أ
إدارة ال

تدارك المراسم؛	 

تهيئة قائمة بالمشتريات اليومية وإعطائها للمسؤول عن ذلك؛	 

فيها 	  تكون  التي  المناطق  الى  واعطائها  الرئيسية  غير  الغذائية  الوجبات  تهيئة 

المشاريع.

مور ل يخضع للتجّمالت، وتكون طبق عرف المناطق 
أ
خذ بعين العتبار أن تهيئة هذه ال

أ
يجب ال

المحرومة.

صلية لمجال التداركات:
أ
وسنشرح الوظائف ال

الغذاء

 له أهمية كبيرة في الرحلة، وصحة المشاركين، وأهمية 
َّ

؛ فإن
ً
 خاصا

ً
 من الهتمام بالغذاء اهتماما

َّ
لبد

الغذاء ل يتعارض مع الروح الجهادية وعدم المبالغة والتجّمالت. 

تهيئة الغذاء له طرق مختلفة من طبخ الغذاء عن طريق الفريق، أو شراءه، أو استقطاب طّباخ. 

رة في الرحلة ويجب أن 
ّ
مكانيات المتوف ومسؤول الطباخة يجب أن يختار أفضل الطرق من خالل الإ

ر على وضع الفريق.
ّ
 ذلك يؤث

َّ
ة في وصول الغذاء ونوعيته، وإل فإن

ّ
تكون هناك دق

المالحظات في أمور التغذية: 

الوجبة الصباحية لها أهمية خاصة ما بين الوجبات الغذائية، ويجب أن تكون 	 

كمل المواد الغذائية؛ متوفرة على أ

المناطق 	  في  والمعيشي  العمومي  والغذاء  الجوية،  وضاع 
أ
ال الى  النتباه  ويجب 

هالي وجبة محددة تعتبرها عادية؛
أ
حيان قد تمانع ال

أ
المخصوصة، فبعض ال
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مراعاة 	  ويجب  الرحلة،  قبل  تهيئتها  يجب  الجانبية  والوجبات  الغذاء  برنامج 

ساس يمكن تهيئة قائمة بالمشتريات؛
أ
احتياجات المشاركين، وعلى هذا ال

البرنامج الغذائي لبد من الهتمام فيه بسالمة الطعام والسفر؛	 

القناعة، 	  لروحية   
ً
الغذاء) لبد أن يكون مقّويا عدم الفراط والتفريط في حجم 

ية(؛  عن الكماليات غير الضرور
ً
وبعيدا

 من حيث الطاقة؛	 
ً
 أن يكون الطعام متوازنا

َّ
لبد

كهة والمشروبات والخضار يجب أن تكون ضمن البرنامج الغذائي. 	  الفا

يمكن الستفادة من خبرات النساء في إعداد الغذاء.

المشتريات

ية قبل الموعد، كي يكون  مور الضرور
أ
يجب أن يبادر مسؤول الرحلة لإخبار مسؤول المشتريات بال

ة ووعي وصبر، ويجب أن يكون مسؤول المشتريات ذواطالع كامل على المتاجر لسد 
ّ
الشراء بدق

الفريق. حاجات 

هالي المناطق، فإذا 
أ
مسؤول المشتريات يجب أن یشتري اللوازم من المناطق التي يكون الربح فيها ل

.
ً
ت وأصحاب السيارات يمكن كسب المواد مجانا

ّ
ر على عالقة جيدة مع أصحاب المحال

ّ
توف

النقل

وظيفة النقل تهيئة وسائل النقل للساحات وأقسام الفريق متناسبة مع الحتياجات، ويكون التنسيق 

من قبل لتجهيز أدوات النقل، وبرامج الرحلة يجب أن تكون متناسبة مع حجم النشاطات وتعداد 

السّيارات. ومن أحدى وظائف مسؤول النقل هي تهيئة وسائل النقل للمنطقة المقصودة من محل 

يارات والترفيه. النطالق وبالعكس، ويمكن في نهاية الرحلة أو وسطها السفر لمناطق أخرى مثل الز

مالحظات حول النقل: 

الجغرافية 	  المنطقة  بين  التناسب ما  فيه  السيارات يجب أن يالحظ  تعيين عدد 

يع  للمشار شخاص 
أ
ال لنقل  ية  الضرور السيارات  عدد  ومالحظة  النقل،  ووسائل 

العمرانية والثقافية ؛

 مع المعنيين لتهيئة السيارات، وبرامج الرحلة تابع لعدد 	 
ً
لبد من التنسيق مسبقا

السيارات؛
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فريق الستطالع يجب أن يعطي تقرير عن عدد السيارات الموجودة في المنطقة، 	 

جرة لها؛
أ
لالستفادة منها وقت الضرورة، مع دفع ال

صليين، 	 
أ
ال أصحابها  برفقة  السيارات  تكون  أن  يجب  الجهاديين  سالمة  لحفظ 

وأصحاب الخبرات في القيادة، فالقيادة في المناطق الجبلية تختلف عن  المدن؛

مانة من المؤسسات 	 
أ
مع الضطرار الى أخذ السيارة من دون سائق أوأخذها  بنحو ال

كد من صحة المركبة، ويجب إشهاد صاحب السيارة على كافة   من التأ
َّ

المعنية، لبد

مور التي فيها من أعطال وغيرها؛
أ
ال

.السكن

منية وهي على عاتق 
أ
مكانات الرفاهية وال ية مثل تجهيز المكان بالإ مور الضرور

أ
قبل الستقرار توفير ال

مسؤول التداركات.

 من محل عمل الفريق؛	 
ً
يبا محل السكن يجب أن يكون قر

مور 	 
أ
حسن الستفادة من المدارس؛ لوجود إمكانات فيها لتأمين الغذاء وال

أ
من ال

الصحية والرفاهية؛

 	 
ً
يجب مراعاة الحدود بين سكن النساء والرجال، ويكون سكن النساء محصورا

 عن النظار؛
ً
 وبعيدا

ً
ومحددا

ر مطبخ في حال كان الفريق هو المسؤول عن الطبخ؛	 
ّ
 من توف

َّ
لبد

مور التدارك؛	 
أ
كن للنساء؛ للتقليل من ال ما

أ
فضل اختيار أفضل ال

أ
من ال

لمتابعة أمور النساء يجب الستفادة من المتزوجين.	 
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بعد الرحلة 

دارة رصد مواضع الضعف والقوة، لتجنبها في الرحلة الالحقة، اضافة الى ذلك،  بعد الرحلة على فريق الإ

 من إقامة برامج لستمرار الحركات الجهادية في المنطقة، وللعلم إن هذه الدورات هي جزء من 
َّ

لبد

نشاطات الفريق، ويح صد ثمارها حين تكون جميع الدورات بصورة ناجحة.

المتابعة).نهاية.العمل(.

يع،   ، فإن ذلك ينعكس على جميع المشار
ً
يع الرحلة وإن كان صغيرا كتمال جزء من مشار إن عدم ا

هالي.
أ
ولن يكون هناك لذة للعمل من قبل المشاركين وال

ي ظرف مثل الوقت القليل أو وجود مشالکت، أو ضخامة المشروع، 
أ
يع ل كتمال المشار في حال عدم ا

هنا نطرح عدة أمور للتدارك: 

إبقاء عدد من المشاركين في المنطقة؛	 

إقامة رحلة أخرى بمدة قليلة بعد النتهاء من الرحلة؛	 

كمال العمل؛	  خرى لإ
أ
التنسيق مع الفرق الجهادية ال
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هالي أو المسؤولين؛	 
أ
ترك العمل لال

يع على يد أناس آخرين. 	  كمال المشار العمل عن بعد، بدفع المصاريف لإ

 من التعامل مع المشكلة بشكل منطقي، 
َّ

ع عدم إمكان إكمال المشاريع خالل الرحلة، لبد
ّ
وفي توق

عضاء والمسؤولين، والتركيز على مشروع محدد، وعدم المبادرة لفعل أمور لها 
أ
وعدم الضغط على ال

نه في الدورات السابقة كان هناك 
أ
يادة الوقت، وأو القيادة في الليل، ل خطر على المشاركين، مثل ز

كبر، يمكن تالفي هذه   أ
ً
هالي من الرحلة شيئا

أ
ع ال

ّ
أضرار على المجاهدين بسبب الضغط، ومع عدم توق

مور. 
أ
ال

تصفیة.الحسابات.

ية والمالية مع المؤسسات بشكل كامل. دار مور الإ
أ
 من تصفية جميع ال

َّ
لبد

تقديم..التقاريرعن.النشاطات..وإعالنها.عبر.وسائل.اإلعالم.

ير من  والمطلوب ان تكون أنشطة الفريق بشكل كامل أن تكون مكتوبة وعلى شكل أفالم، وتهيئة تقار

عطاء  خاللها، وأن تكون بيد المسؤولين وأصحاب الرتباط، لتعرف المسؤولين على الفرق الجهادية، لإ

عالم. ير عبر وسائل الإ  والدعم ، أنكما يمكن  أن عرض مختصر لهذه التقار
ً
تسهيالت لحقا

 أن يكونوا عالمين بنشاطات الرحلة، لما له من 
َّ

جميع أعضاء الفريق المشاركين وغير المشاركين لبد

شخاص، وأخذ القرارات... الخ.
أ
فوائد كثيرة، كالنسجام، استقطاب ال

نشطة في منطقة 
أ
اب مثل إقامة معارض الصور،نصب لفتات ال

ّ
ير بشكل علمي وجذ تكون التقار

الرحلة، جلسات، مؤتمرات، وجلسات مع المسؤولين، وأهالي المنطقة، والكليبات، والوثائقيات.

تهیئة.المعلومات.التكمیلیة.

في حال قدرة الفريق يبادر إلى جمع معلومات كاملة عن المنطقة تكون بمثابة سيرة ذاتية كاملة، لتكون 

 من المحافظة 
َّ

عند باقي الفرق ومسؤولي الدولة فالمعلومات يجب أن تكون دقيقة وشاملة وعلمية، ولبد

على هذه المعلومات بشكل كبير.

االحتفاظ.بالعالقات.مع.المسؤولین.وأهالي.المنطقة

هالي والمسؤولين، والعودة إلى 
أ
صلية للفرق الجهادية الحفاظ على العالقات مع ال

أ
من أهم الوظائف ال

هالي بطرق غير 
أ
المنطقة غير مرة، وإذا كان بمقدور الفريق في المناطق المحرومة يتابع احتياجات ال

هالي والمسؤولين، ومتابعة 
أ
يارة المنطقة لشكر ال قامة رحلة أخری فيها يجب ز مباشرة، وقبل التوّجه لإ

يع. العمل ونتائج المشار
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تشكیل.الفريق.الجهادي.من.أهالي.المنطقة.

بية قّوات مخلصة جهادية وعلى  وجود الروح الجهادية في المنطقة يكون بمثابة صمام أمان لها، وتر

اطالع بالنشاطات الجهادية، فستكون الحركة الجهادية مستمرة، وراسخة وثابتة. 

الثقافية  والمؤسسات  والهيئات  المساجد  مثل  منها  لالستفادة  نسعى  البلد  في  كبيرة  قدرات  هناك 

القدرات. هذه  على  للتعّرف  المناسب  المكان  هي  والجامعات   والقرآنية، 

مر فوائد كثيرة، وترفع 
أ
ولويات ، ولهذا ال

أ
ل الفرق الجهادية من أبناء المنطقة، وهو من ال

ّ
يجب أن تتشك

من قيمة رحلة جهاد البناء إلى مستوى كبير. 

الشكر..والتقدير.

ير السفر يتم  يمكن إقامة برنامج يدعى له المسؤولون وأصحاب الخير والجهاديين وضمن إعطاء تقار

توجيه الشكر لهم.

وخالل ذلك يدعى أهالي المجاهدين للمشاركة لرفع الحالة المعنوية وخلق التحفيز في نفوس العوائل 

لحضور أبنائهم في هذه الفعاليات.

اإلحصاءات.

في نهاية العمل لبد من أخذ إحصاءات كاملة كتبية وشفهية من المسؤولين والمشاركين، وتكون 

بيانية وتعطى للمسؤولين.  النتائج على شكل رسوم 

تحلیل.الرحلة.

في نهاية الرحلة بحضور الناشطين فيها، تقام جلسة وينظر من خاللها لنقاط القّوة والضعف، وتسجيل 

تية.
آ
التجارب المكتسبة، وتقديمها للمسؤولين عن الرحلة، لالستفادة منها في البرامج ال

كد من السير في  ومن خالل نظرة كلية عامة يتم مراقبة عمل الفريق الجهادي وسير العمل، والتأ

 ضمن برنامج العمل، وطبق برامج المحافظة، وبعد الحصول 
ً
الخطوات الصحيحة والمتفق عليها مسبقا

على النتائج يمكن اتخاذ قرارات بشأن الدورات الالحقة في المستقبل.

نقل.التجارب.وخلق.الكوادر

من أحد الركائز التي يجب أن يأخذها المسؤولون بعين العتبار وهي بناء كوادر ونقل التجارب، ومن 

، فهناك الكثير من 
ً
ية العاملة في الفرق الجهادية لحقا ه یسبب فقدان عناصر القّوة البشر

ّ
دون ذلك فإن

 اهمالها لمسألة 
َّ

 أن
ّ

الفرق الجهادية في زمن سابق، وكانت على مستوى عال من النجاح والتوفيق، إل

ة فاعليتها.
ّ
نقل التجارب وصناعة الكوادر أّدى إلى ضمورها وقل
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هناك.عّدة.طرق.وآلیات.لنقل.التجارب.وصناعة.الكوادر

فراد الجهاديين ذات القابلية والستعداد في 	 
أ
يتم خالل الرحلة تحديد عدد من ال

جميع المجالت، ووضعهم مع الكوادر ذات الخبرة العالية؛

الكادر الجهادي الرئيسي يتكّون من أشخاص ل تقل مشاركتهم في هذا العمل عن 	 

شخاص الذين تنتهي مهمتهم ويتم تسليم عملهم إلى 
أ
 لذلك، فإن ال

ً
عامين، إضافة

أشخاص آخرين يجب أن يبقوا كمستشارين مع المسؤولين الجدد؛

المسؤول الجديد يجب أن يتواصل بشكل دائم مع المسؤول القديم؛	 

يجب من خالل سن القوانين إعطاء الكوادر ذات الخبرات بعض الصالحيات 	 

إقامة  يجب  الحضور  على  القدرة  عدم  ومع  لحضورهم،  والمحفزات  والقدرات 

جلسات قبيل الرحلة والستفادة من خبراتهم خالل الجلسات؛

كافة 	  في  الخبراء  ساتذة 
أ
ال خالل  من  التجارب   نقل  يمكن  التعليم  خالل  من 

المجالت الجهادية؛

ساتذة ذوالتجارب والخبرات؛	 
أ
قبل الشروع بالرحلة تقام رحلة تعليمية ويدعى إليها ال

عضاء المشاركين في الرحلة عن رغباتهم ويتم من خالل ذلك فرزهم 	 
أ
يتم سؤال ال

ساس؛
أ
على شكل مجموعات مختلفة، ويتم تعليم المجموعات على هذا ال

نقل التجارب بشكٍل مكتوب وشفهى؛	 

التجارب 	  نقل  وظائفهم  من  والذين  فريق(  لكل  )المؤسسين  أمناء  هيئة  تشكيل 

للكوادر الجديدة؛

التجارب 	  لنقل  للفريق؛  والحاليين  السابقين  المسؤولين  بحضور  جلسة  عقد 

والخبرات؛

بة في المنطقة ذاتها وغيرها.	  خرى ذات التجر
أ
كسب التجارب من خالل الفرق ال

صلية للفرق المشرفة.
أ
في النهاية يجب خلق مدراء وكوادر على الدوام، وهي من المهام ال

شخاص المناسبين،  ويجب العتماد على القّوة 
أ
مر يتم من خالل تسليم المهام لال

أ
والتوّجه لهذا ال

الشاّبة ممن لهم القابلية والستعداد، وإن كانوا قليلي الخبرة، فإن الرحلة يتم مزج العناصر فيها بين 

الكوادر الشاّبة وذات الخبرة.
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المحافظة.على.التواصل.مع.الجهاديین

 في الجلسات والدورات، 
ً
 من المحافظة على التواصل مع الجهاديين لالستفادة من خبراتهم لحقا

َّ
لبد

يميل والرسائل النصية. ويتم التواصل من  الإ

تشخيص الخلل في الحركات الجهادية:

مور التي تهدد 
أ
مور التي تهدد الفرق الجهادية، والثاني ال

أ
ّول: ال

أ
تشخيص الخلل يتم في مستويين: ال

نشطة، ويقلل من 
أ
مور یساهم في اقامة البرامج السليمة وال

أ
المناطق المحرومة، وتشخيص هذه ال

احتمالت الخطأ والخراب.

الخلل.المهدد.للحرکات.الجهادية

مد طبقا لخارطة الطريق؛	 
أ
عدم وجود مخطط طويل ال

عدم وجود نظرة جامعة وعدم العتماد على معرفة المجالت المتنّوعة؛	 

هداف في داخل الفريق وخارجها؛	 
أ
إقامة فعاليات دون مراعاة التخصص وال

كل المناطق المحرومة بشكل مهّول وغير واقعي؛	  إظهار مشا

الرتباط غير الصحيح مع المسؤولين في المنطقة؛	 

عدم تشخيص الخلل، وعدم تقييم الرحلة من حيث المستوى؛	 

يقة إقامة الدورات) إقامة الفعاليات بشكل روتيني ول جديد 	  عدم التجديد في طر

فيها(؛

فقدان النظرة الجمعية التنظيمية في نقل التجارب وصنع الكوادر؛	 

عدم استقالل الفريق؛	 

دارة المزاجية للفرق؛	  الإ

عضاء؛	 
أ
تشّعب الفرق ووجود الفرقة بين ال

الغرور والتكبر؛	 

عضاء الجهاديين؛	 
أ
ية الجهادية بين ال ضعف المباني الفكر

عضاء طيلة فترة الرحلة؛	 
أ
ية والعقدية لال عدم التوّجه للتنمية الفكر

عضاء الجهاديين؛	 
أ
بية ال خالق الجهادية ووعدم تر

أ
عدم بيان ال

عدم حضور رجل دين في الرحلة؛	 

نشطة الجهادية؛	 
أ
عضاء على ال

أ
عدم تعّرف ال
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خالقية، كأن يكون الرتباط بين الرجال والنساء من الفرق 	 
أ
عدم رعاية الشؤون ال

 بحيث يؤثر عليهم من خالل نظرة أهل المنطقة؛ والسبب في ذلك 
ً
الجهادية كبيرا

عضاء ممثلين للثورة؛
أ
 أهل المنطقة يرون في ال

َّ
أن

سراف في الصرفيات من بيت المال؛	  الإ

عدم تعريف المجتمع بالحركات الجهادية.	 

الخلل في حركة الجهاديين في المناطق وسبل الحل:

مد طبقا لخارطة الطريق للعمل على المنطقة المقصودة؛	 
أ
عدم وجود مخطط طويل ال

عة؛	 
ّ
عدم الحضور بشكل مستمر والعتماد على الفترات المتقط

يع، والذي قد 	  عدم التعّرف على المنطقة بشكل كاف، وعدم معرفة أولويات المشار

یسبب اختيار مشروع قليل الحتياج؛

نشطة؛	 
أ
رعاية التالئم  مستوى القرى ومستوى الفرق لتعريف البرامج وال

عدم التنسيق في ما بين الفرق الجهادية في المنطقة؛	 

ر على نشاط الفريق الجهادي، 	 
ّ
يقة سليمة، مما يؤث عدم انجاز العمل، أو اتمامه بطر

وإعطاء صورة سلبية عن الفرق الجهادية بين الناس؛

خالق الجهادية، ول يبرر ذلك 	 
أ
ن ذلك مناٍف لال

أ
النظر الى المسؤولين بتعالي، ل

مور المشروعة؛
أ
المطالبة بال

دخول ومتابعة الفريق یسبب ترك المسؤول لعمله؛	 

كبر من قدرة الفريق؛	  ع نتائج أ
ّ
هالي والمسؤولين  مما يؤّدي  إلى توق

أ
إيهام ال

عدم وجود برنامج ثقافي، وغياب التوازن الثقافي وايجاد تضاد ثقافي في المنطقة؛	 

 	 
ً
 سلبيا

ً
سالمية، ويتركون أثرا مور الدينية الإ

أ
الستفادة من أشخاص غير مراعين لال

في المنطقة؛

كل والشرب 	 
أ
خذ بعين العتبار في التخطيط  عرف وتقاليد المنطقة )ال

أ
عدم ال

والتعامل بين الجهاديين يجب أن يكون ضمن عرف المنطقة(؛

سراف؛	  إدخال ثقافة المدينة في القرى والتجّمل والإ

عدم الستشارة والستفادة من قدرات أهالي القرية؛	 

ورسوم 	  عادات  ولديهم  وفرحين،  بحياتهم  راضين  القرى  فأهالي  هالي، 
أ
ال تحقير 



52

المدينة  نشطة في 
أ
يعتبرون بعض ال وتقاليد خاّصة بهم، وأنشطة وفعاليات، وقد 

سبب للكسل. إن حياة القرى بسيطة وخالية من التعقيد والتجّمل، ولكن بعض 

 
ً
الجهاديين من خالل مقایسة الوضع بين المدن والقرى يحسبون أن هناك فرقا كبيرا

هل القرى برأفة ومظلومية.
أ
وحرمان، مما یسبب النظر ل

خرى أو القرى أو المدن يّتضح وجود بعض 
أ
بالقياس إلى الدول ال ية أو مدينة أو دولة     كل قر

المحرومة. المناطق  لتحقير   
ً
سببا يكون  أن  يجب  ل  مر 

أ
ال وهذا  الحرمان، 

العمل المرتكز على رفع الحرمان من المناطق المحرومة قد یشعر الناس بفقرهم، واحتياجهم، وهذا 

مر له عواقب سلبية مثل الحس بالتحقير، وعدم القدرة، وعدم الّرضا بالمعيشة.
أ
ال

عضاء 
أ
هالي يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: إعطاء تصّور قبل البدء بالرحلة لكافة ال

أ
لمنع تحقير ال

أن أهالي المنطقة عزيزي النفس وكرام ، وأن أي نظرة غير هذه النظرة لها عواقب وخيمة، وفي حال 

هالي يجب عدم الحديث عن حرمانهم بشكل مباشر، وعلى الجهاديين أن ل تصيبهم 
أ
عضاء لال

أ
يارة ال ز

الدهشة لكثرة الحرمان، وفي حال إنتاج فيديوكليب عن المنطقة يجب عدم التركيز على الحرمان.
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إستمارات تحدید وتقييم المناطق المحرومة بشکل دقيق
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المناخ.والجغرافیا

الخريطة - الرسم البياني - الصورة - الصورة الجوية من المنطقة:

)بما في ذلك القرى الخاضعة للتقييم وسائر القرى المحرومة(

أنواع المناخ في المنطقة:

 نوعية المناخ السائد:

الموارد المائية الهامة مع ذكر معدل وحجم المياه:

الكوارث الطبيعية ومقدار ضرر كل منها:

اسم الكارثة 
الطبيعية

يضاحات اسم الكارثة الإ
الطبيعية

يضاحات اسم الكارثة الإ
الطبيعية

يضاحات الإ

انهيار أرضيالزلزالالفيضانات

فات )الزراعة(الجفافالمجاعة 
آ
ال

المرض 

)الدواجن(

انهيار ثلجيمياه الفيضانات

العاصفة 

الرملية

خری........
أ
 موقع القرية: خاصرة جبل )( / السهل )( / الحدائق )( / ال

الشكل المادي لقرى المنطقة: متدرج )( / تسلسلي وخطي )( / مركزي )( / متقطع )(

عدد.السكان

الخصائص الديموغرافية للمحافظة المعنية

الهجرة من المحافظةالهجرة إلى المحافظةبدويالريفيالحضريالعنوان

إجمالي عدد السكان

الخصائص الديموغرافية للقرى المعنية
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سراسم القريةرقم الفقرة
أ
إجمالي عدد عدد ال

السكان
نثى

أ
مستوى الذكرال

الهجرة

 

نوعية الهجرة السائدة )النسبة المئوية(:

ية إلى البلدة )( / الريف إلى المدينة )   ( / الهجرة الموسمية للرجال  ية )  ( / القر ية إلى القر القر

سرة للعمل )    (
أ
للعمل )   ( / الهجرة الموسمية لجميع أفراد ال

في أي فترة من السنة تتم الهجرة الموسمية ؟ 

 ما تكون المقصد، وما هي نوعية العمل ؟
ً
الهجرة التي تتم من أجل العمل، ما هي المدن التي عادة

سباب الرئيسية للهجرة:
أ
ال

تفصيل السببسبب الهجرة

البطالة

يفية الدخل المنخفض للوظائف الر

يادة الثروة الحيوانية  ز
محدودية المراعي

نقص الخدمات الصحية

نقص المرافق التعليمية

الجفاف ونقص المياه

راضي الزراعية
أ
محدودية ال

عدم وجود الطرق المناسبة

الكوارث الطبيعية

من
أ
ال

الحساسيات الثقافية

أسباب أخری....
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ا.لمجتمع

مكان تجمع الناس في القرية:

ية ) ( /  المسجد ) ( / الحسينية ) ( / المدرسة ) ( / الساحة )( / المجلس ) ( / منزل كبير القر

خرى...................
أ
ال

 في القرية؟
ً
كثر نفوذا

أ
من هو/هم ال

ية  ية والبلدة )  ( / الرئيس-شيخ القر إمام الجمعة ) ( / رجل الدين ) ( / المجلس )  ( / رئيس القر

خری..............
أ
)( / مركز الشرطة )( / ال

لماذا ؟

كيف هي العالقة بين السكان والمسؤولين المحليين ؟ 

ية ؟ كيف هو مستوى التحاد والتعاون بين الناس في القر

كيف هي العالقة بين القرى المجاورة؟ ما هي الحساسيات الموجودة بين القری ؟

الثقافة

ديانة القرويين:

كة وترحيب السكان بها: المواقع الثقافية الموجودة ومستوى شرا

 • المساجد

 • الحسينيات

 • المكاتب

كز الثقافية  • المرا

 • الحدائق

• و...

كم هو مستوى الترحيب بالحتفالت الدينية )مثل شهر رمضان والمحرم، وما إلى ذلك( ؟

حالة رجال الدين المبلغين: ل يوجد )  ( / أيام من السنة يتم إرسال رجل الدين )  ( / القاطن في 

ية ) (  ية ) ( / طالب الحوزة العلمية في القر القر

يضاحات: الإ

دمان؟ وما هي أسباب انتشاره بين الناس؟ دمان، ونوعية الإ كم هو مستوى الإ

ية  نوعية مالبس رجال ونساء القر

ية مستوى البتعاد عن المدينة والنتماء إلى القر

سرية
أ
التحيزات العرقية وال
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الدراسة

المساحة والمرافق التعليمية في المنطقة:

 كيف هي حالة إمكانيات المساعدة في التعليم ؟

عدد تالميذ وطالب القرى المعنية:

ية المرحلة القر
الجامعةالثانويةالبتدائية

الصبيالفتاةالصبيالفتاةالصبيالفتاة

في حال قلة عدد الطالبات، ما هي أسباب هذه الحالة؟

في حال قلة عدد الطالب، ما هي أسباب هذه الحالة؟ 

سر تجاه المدارس والجامعات:
أ
موقف ال

مستوى اهتمام مسؤولي المنطقة بقضية التعليم:

المستوی الدراسي للمعلمين المحليين وغير المحليين:  

يتهم ويخدمون فيها ؟ إذا كانت الإجابة  هل يعود الطالب بعد النتهاء من الرحلة الدراسية إلى قر

سلبية، فما سبب ذلك؟

كاديمية ذات الصلة باحتياجات المنطقة:
أ
اسم جامعات المحافظة وقائمة التخصصات ال

ما هي النسبة المئوية من سعة جامعات المحافظة التي يتم شغلها بواسطة الطالب المحليين ؟

كاديمية:
أ
كز الرئيسية للتدريب المهني والعلوم التطبيقية في المحافظة مع ذكر التخصصات ال أذكر المرا

أذكر المواهب العلمية والتقنية في المحافظة مع ذكر خبراتهم: 

الصحة./.العالج

م في مجال الصحة في المنطقة؟
ّ

يبات الرسمية والعامة التي تقد ما هي التدر

مراض في المنطقة؟
أ
ما هي مسببات ال

- مياه الشرب غير الصحية

- سوء التغذية
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- عدم مراعاة النظافة الشخصية

ية   يبات الصحية الضرور - عدم وجود التدر

- نقص الخدمات الصحية بسبب شحة المرافق الصحية

يا( - التلوث البيئي )مثل أمراض داء الليشمانيات والمالر

- عدم المتثال لمبادئ الحجر الصحي

خرى...
أ
- ال

 في المنطقة؟
ً
كثر شيوعا

أ
مراض ال

أ
 ما هي ال

كز التي يراجعها الناس ؟ في حالت المرض، ما هي المرا

أين هو أقرب مكان للعالج في القرية؟

نظام التخلص من النفايات: 

بة ) ( /  ية ) ( / الدفن في التر الحرق ) ( / الجمع في مكان معين ) ( / الصب في المياه الجار

خری..................
أ
ال

األمن

منية في المنطقة؟
أ
وضاع ال

أ
كيف هي ال

من ؟
أ
ين بال

ّ
كيف هو حضور ونشاط المخل

من؟ وكم كانت نسبة نجاحهم ؟
أ
من هم المسؤولون عن ال

بنیة.التحتیة.

يفية: ية والر أذكر طرق المواصالت التي تربط المنطقة بالضواحي الحضر

الجودةنوع الطريق*طول الطريق )MK(المقصدالمبدأرقم الفقرة

سفلت/الطريق السريع و...
أ
*ممر لعبور الحيوانات/الطريق الترابي/ال

في أية فترات من السنة ل يمكن العبور من الطرق المواصالتية ؟ ولماذا؟ 

باء في القری؟ كيف هو وضع الكهر

خ
أ
ال  /  )  ( الحطب   /  )  ( النفط   /  )  ( الغاز  ؟  القری  في  ُیستخدم  التي  الوقود  هي  ما 

ری...........................
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يفية،  ما هي الشبكات التصالتية )التصالت، شبكة TCI )تكنولوجيا المعلومات والتصالت( الر

نترنت، الهاتف المحمول، الخ( التي تنشط في القرية؟ البريد، الإ

اإلقتصاد

ما هي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لالدخار وجمع المدخرات المادية ؟

سري لقرض الحسنة ) ( 
أ
البنوك ) ( /الجوامع ) ( /الصندوق الرسمي لقرض الحسنة ) ( /الصندوق ال

خری...............
أ
ية ) ( / ال / التعاونية في القر

ما هي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتمويل )التسهيالت، قروض البطالة، وغيرها(؟

سري لقرض الحسنة 
أ
البنوك ) ( / الجوامع ) ( / الصندوق الرسمي لقرض الحسنة ) ( / الصندوق ال

ية ) ( / ) ( / الجمعيات الخير

ما هي المزايا القتصادية الخفية للمنطقة؟

فرص.العمل

نتاج، الزراعة، الصناعة،  نظرة عامة على الوظائف الرئيسية في المنطقة )بما في ذلك الخدمات، الإ

المناجم، الوظائف المنزلية، وما إلى ذلك(: 

عنوان 

الوظيفة
العاملين

نسبة الموظفين

ناث أو  حسب الإ

الذكور

ية للموظفين نسبة الفئة العمر
متوسط 

الدخل 

السنوي 

يال( )ر

نوعية الوظيفة

ناثالذكور الشبابالمراهقونالإ
متوسطو 

العمر
حاليةموسميةدائمة

الوظيفة 

ولى 
أ
ال

الوظيفة 

الثانية

أهم التهديدات والفرص ونقاط القوة والضعف لهذه الوظائف هي كما يلي:

عمال الناجحين في المحافظة مع نوع النشاط، مستوى خلق فرص العمل، السجل 
أ
أذكر رجال ال

المهني، الخبرة وإمكانية التعاون:

معلومات شريحة الباحثين عن الوظيفة
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العاطلون عن العمل

ناث........ شخص ...... في المائة الإ
............. في المائة دبلوم 

وأقل

....... في المائة ذوي الخبرة 

في العمل

...... في المائة الذكور..... النسبة المئوية*
............. في المائة 

خريجى الجامعات

....... في المائة دون الخبرة 

في العمل

الباحثون عن العمل

ناث...... شخص ...... في المائة الإ
............. في المائة دبلوم 

وأقل

....... في المائة ذوي الخبرة 

في العمل

في المائة الذكور..... النسبة المئوية**
............. في المائة 

خريجى الجامعات

....... في المائة دون الخبرة 

في العمل

.)
ً
*النسبة المئوية مقارنة مع السكان النشطين )السكان النشطون: السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 56 عاما

** النسبة المئوية مقارنة مع العاطلين عن العمل

خبرات ومهارات الباحثين عن الوظيفة:

كثر ؟ وما هي ظروف قبول  ما هي مجالت العمل التي يميل إليها الباحثون عن الوظيفة بشكل أ

جور ؟
أ
دنى لال

أ
الوظيفة والحد ال

أذكر أنواع الصناعة اليدوية في المحافظة ومستوى ازدهار إنتاج ومبيعات المنتجات:

خرى؟
أ
أين هي سوق بيع الصناعة اليدوية ؟ وهل يتم تصديرها إلى المدن ال

الزراعة،.تربیة.المواشي

نظرة عامة على المحاصيل الزراعية للمدينة:

اسم المنتج

المساحة 

المزروعة 

)هكتار(

الطاقة 

نتاجية  الإ

السمية 

)طن سنويا(

الطاقة 

نتاجية  الإ

العملية 

)طن سنويا(

هو المنتج 

فريد من 

نوعه؟

كيفية الزراعة 

والحصاد 

)التقليدية / 

الميكانيكية(

طريقة 

الري
فة

آ
ال

سوق 

البيع

أهم التهديدات والفرص ونقاط قوة وضعف الزراعة في المنطقة:
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عشاب الطبية الطبيعية وسوق بيعها :
أ
أذكر أنواع ال

نظرة عامة على حالة عدد الحيوانات:

السم
العرق 

السائد

العدد في 

المحافظة

العدد في 

المدينة

العدد في البلدة 

ية / قر

مصدر توفير 

طعمة*
أ
ال

سوق 

البيع
المرض

غنام والضأن
أ
ال

العنزة والماعز

بقار والعجول
أ
ال

الجاموس

الجمال )رأس(

بيع للزرع الثاني( راضي الزراعية بعد زرع الر
أ
راضي المروية rhcsP )إعداد ال

أ
* مرعى ال

دراسة موقع رعي الحيوانات )أنواع ومستوى مراعي1 المحافظة(:

ية والناحية إلى السوق ؟  كيف هو عرض المنتجات من القر

1 . الطبيعية واالصطناعية / الصيفية والشتوية والوسطية
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الصور
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