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 قاعدة الرجل العاشر

 3122فجشاٗش  32 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 صوشٗب خٌزٖ وتَسذالثملن: 

 

ٍٗوزذ أثطبلْب، ٍلىي أح٘بًًب  لست هوي ٗشٍٕ لظض األفالم الَْلَ٘دٗٔ
تؼشع ثؼغ األفالم ّٖ فٖ الحم٘مٔ توزذ الؼٌظش األث٘غ الزٕ 
ٗستط٘غ أى ٗفؼل ول شٖء، فَْ الزٕ ٌٗمز الؼبلن هي ول شٖء ٍهْوب 

ب، ٍأح٘بًًب أخشى فئىّ الىخ٘ش هي ب فؼبئً٘وبى ّزا الشٖء حتى ٍإى وبى وبئًٌ
ًَ٘ٔ ثطشٗمٔ خف٘ٔ حتى األفالم الَْلَ٘دٗٔ تمَم ثتوز٘ذ الذٍلٔ الظْ٘

ال تشى للؼ٘بى، ول ّزا ال ْٗوٌٖ ٌّب فٖ ّزا الومبل، ٍلىي هبرا لَ وبى 
؟ ٍّزا  الف٘لن ٗحول فىشٓ ٍلَ وبًت طغ٘شٓ، ّل ٗوىي أى ًستف٘ذ هٌْب

 .(World War Z هب حظل ػٌذهب ػشع ف٘لن )الحشة الؼبلو٘ٔ صٕ

ٔ فئىّ الف٘لن لسٌب هؼٌ٘٘ي ٌّب ثبلتحذث ػي أحذاث الف٘لن، ٍلىي ثجسبط
ٗتحذث ػي اًتشبس ف٘شٍس فٖ الطج٘ؼٔ ٗحَل الجشش إلى هب ٗؼشف 

طلت هي ثطل الف٘لن أى ٗجحج ػي أسجبة ثبألهَات األح٘بء )صاهجٖ(، فُ٘
اًتشبس ّزا الف٘شٍس ٍو٘ف ٌٗمز الؼبلن، ٍأحٌبء ثحخِ ٗزّت إلى الذٍلٔ 

ٓ لبػذ)الظًَْ٘٘ٔ، ٍٗمبثل ٌّبن أحذ األشخبص الزٕ ٗتىلن هؼِ ػي 
 ؟ ّزُ المبػذٓ، فوب (The 10th man rule الشرل الؼبشش

المبػذٓ ثجسبطٔ تمَل: )ػٌذهب ٗزتوغ ػششٓ سربل التخبر لشاس هب أٍ سإٔ 
هؼ٘ي، حن ٗتفك تسؼٔ هٌْن ػلى ًفس المشاس أٍ ػلى سإٔ ٍاحذ، فئًِ 
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ٗزت ػلى الشخض الؼبشش أى ٗىَى لِ لشاس أٍ سإٔ هخبلف توبهًب هْوب 
ٕ، ٍٗزت أى ٗمَم الشخض الؼبشش ثجزل ألظى الزَْد وبى ّزا الشأ

 (.للذفبع ػي سأِٗ ٍثىل لذساتِ التحل٘ل٘ٔ

ٍالغشع هي المبػذٓ ل٘ست لوزشد طشح فىشٓ هٌبلؼٔ أٍ التسجت فٖ 
إصػبد اٙخشٗي أٍ الخشٍد ػي الوألَف حتى ٗمبل إًه شخض هفىش أٍ هب 

هٌبلشٔ أغلت  شبثِ رله، ٍإًوب َّ التأوّذ هي أًِ ػلى األلل لذ توت
أى ٗتن اتخبرُ، ٍوزله التؼذٗل أٍ  لجل – إى لن ٗىي ولْب –ح٘خ٘بت المشاس 

 .أخز احت٘بطبت إػبف٘ٔ إى لضم األهش

ٍٗمبل إى الز٘ش اإلسشائ٘لٖ ثذأ ٗطجك ّزُ المبػذٓ فٖ الَالغ ثؼذ ػبم 
سئ٘س لسن  (Yousef Kuperwasser) ، ٍلذ لبم الوؤلف الَْ٘د2794ٕ

ثطشح  3112إلى  3112اسٓ الذفبع اإلسشائ٘ل٘ٔ هي ػبم الجحج الؼلوٖ فٖ ٍص
 Lessons from Israel’s) ّزُ االستشات٘ز٘ٔ ٍتلخ٘ظْب فٖ وتبثِ

intelligence reforms). 

ٍثؼ٘ذًا ػي الذٍلٔ الظًَْ٘٘ٔ فئىّ الشرل الؼبشش أٍ الحل الؼبشش أٍ 
ًؼ٘ذ  الوَلف الؼبشش أًٗب وبى الوظطلح فئًِ ٗحتبد هٌب ًحي الؼشة إلى إى

التفى٘ش فِ٘ ٍأى ًفىش فِ٘ وأحذ الخ٘بسات االستشات٘ز٘ٔ للخشٍد هي الىخ٘ش 
هي األصهبت التٖ توش ثْب دٍلٌب الؼشث٘ٔ، ح٘ج إًٌَّب رو٘ؼب ًؼشف أى أحذ 
همَهبت إداسٓ األصهبت َّ تحل٘لْب ٍو٘ف٘ٔ االستفبدٓ هٌْب فٖ 

فبءٓ الوستمجل لوٌغ ٍلَػْب ولوب أهىي رله، ٍرله ثؼذ هَارْتْب ثى
 .ٍفبػل٘ٔ ٍإصالٔ آحبسّب السلج٘ٔ التٖ تخلمْب لذى الزوَْس
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إرى و٘ف ٗوىٌٌب وؼشة أى ًستف٘ذ هي لبػذٓ الشرل أٍ الحل أٍ الوَلف 
 ؟ الؼبشش

ثبلٌسجٔ إلى الشرل الؼبشش، فمذ روشًب سبثمًب أى الفىشٓ ربءت ثٌبء ػلى أى 
ٗشٓ الشرل الؼبشش الوَرَد فٖ الوزوَػٔ ٗزت أى ٗفىش ثطشٗمٔ هغب

توبهًب ػي الوزوَػٔ التٖ ٌٗتوٖ إلْ٘ب ٍال َٗافك ػلى إٔ فىشٓ حتى 
ٗوحظْب ٍٗملجْب ػلى ول أٍرْْب، ٍلىٌٌب لألسف ٍثٌظشٓ سشٗؼٔ فٖ 
الجشلوبًبت الوَرَدٓ فٖ الَطي الؼشثٖ ٍفٖ هؼظن اللزبى الفٌ٘ٔ 
ٍالوٌْ٘ٔ ال ٌْٗأ لٌب ثبل حتى ٗىَى ٌّبن إروبع ػلى الشإٔ، حتى ٍإى وبى 

د هبئٔ شخض فٖ اللزٌٔ أٍ الجشلوبى، ّل هي الوؼمَل أى ٗتفك ّزا الؼذ
؟  الىن هي الٌبس ػلى فىشٓ؟ لوبرا ًشفغ فىشٓ التظَٗت ػٌذهب ٗطشح سإٔ

لوبرا ال ًسوغ الشإٔ ٍالشإٔ اٙخش؟ لوبرا ػلٌ٘ب أى ٗىَى ٌّبن إروبع تبم 
ئًِ ؟ ٍإى خبلف أحذ الوَرَدٗي فٖ اللزٌٔ أٍ الجشلوبى ف ػلى فىشٓ أٍ سإٔ

ٌٗظش إلِ٘ ػلى أًِ هخبلف أٍ أًِ هشبوس أٍ أًِ ٗحت أى ٗظْش أهبم 
 ؟ الٌبس ٍسثوب ٍسبئل اإلػالم ػلى أًِ هخبلف ٍػلى أًِ طبحت سإٔ حش

دػَا الٌبس تفىش، حتى ٍإى خبلفًَب فٖ الشإٔ، سثوب ًحي ػلى خطأ ٍأى الشإٔ 
ه أى ل٘س هي حم»اٙخش َّ الشإٔ الَح٘ذ الظَاة، ًٍحي دائوًب ًمَل: 

فال َٗرذ إًسبى دائوًب ػلى حك، ٍال َٗرذ إًسبى « تىَى دائوًب ػلى حك
 .دائوًب ػلى خطأ

لزله فئًِ ٗزت أى ًحتشم الشإٔ الؼبشش ٍَّ الشإٔ الوخبلف. ل٘س رله 
فحست ٍإًوب ٗزت ػلٌ٘ب أى ًشزغ ٍرَد هخل ّزا الشإٔ فٖ الجشلوبًبت 
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ن الؼشثٖ، سثوب ّزا الشإٔ الؼشث٘ٔ ٍفٖ اللزبى الؼبهلٔ فٖ شتى ثمبع الؼبل
الوخبلف ٌٗحَ ثبلىخ٘ش هي اٙساء هٌحى الظَاة ثذالً هي الىخ٘ش هي 
الوطجل٘ي الزٕ ٗظفمَى للشئ٘س ػٌذهب ٗتحذث ٍٗطشح ثؼغ اٙساء التٖ 

 .سثوب تىَى سبررٔ أٍ ػذٗؤ الفبئذٓ

أهب ثبلٌسجٔ إلى الوَلف الؼبشش، فلٌفىش ٍلٌحست ون هشىلٔ ٍأصهٔ 
؟ سثوب ًؼتمذ أًِ ال ٗوىي ػذّب ثبلؼششات  ى ػبلوٌب الؼشثٍٖوبسحٔ هشت ػل

ٍإًوب ثبلوئبت، ٍلىي ٗب تشى ون دٍلٔ ٍإٔ دٍلٔ هي الذٍل الؼشث٘ٔ التٖ 
فؼالً استفبدت هي ّزُ األصهبت ٍالىَاسث ٍثٌت هٌْب لبػذٓ ألبهت ػلْ٘ب 
ثٌ٘بى الوستمجل ٍٍػؼت خططب ٍاستشات٘ز٘بت حتى ال تتىشس هخل تله 

 ؟ غ٘شّب الىَاسث أٍ

الؼذٗذ ٍالىخ٘ش هي األصهبت الس٘بس٘ٔ ٍااللتظبدٗٔ ٍالىَاسث الطج٘ؼ٘ٔ 
؟ ٍلفٌب ًظفك ًٍظفك حن  ٍالج٘ئ٘ٔ هشت ػلى الؼبلن الؼشثٖ، حن هبرا

ػذًب إلى ح٘بتٌب الَ٘ه٘ٔ هي غ٘ش أى ًتغ٘ش أٍ حتى أى ًفىش فٖ التغ٘٘ش، 
ي ثؼذّن َّالوَ اوتسح ثغذاد رات َٗم، حن أتى هي ثؼذُ الظل٘جَ٘ى ٍه

االستؼوبس الحذٗج ٍهب صال ٗىتسح ٍهب صال ثٌٌ٘ب الىخ٘ش هوي ٗج٘غ األسع 
ٍالذٍل ثحفٌٔ هي الوبل هي غ٘ش تفى٘ش، أهن ٍشؼَة ٍصػوبء اػتمذٍا أًْن 
خبلذٍى فٖ األسع ٍلىي ث٘ي لحظٔ ٍػحبّب رّجَا إلى سة السوبٍات 

فبتشًب ٍاألسع، ػجش ٍحىبٗبت ًمظْب ػلى أٍالدًب ًٍىتجْب فٖ طفحبت د
 .ٍلىٌٌب ال ًؼتجش
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ٍالمبػذٓ تمَل: إًِ لَ هشسًب ثأصهٔ ٍاحذٓ ٍخسشًب الىخ٘ش هي األهَال 
ٍاألسٍاح ٍالجٌى التحت٘ٔ فئىّ ّزا أهش طج٘ؼٖ ألًٌب لن ًمذس تله األصهٔ ٍلن 
ًؼشف حزوْب ٍلن ًؼؼْب فٖ االػتجبس، ٍػٌذهب توش ػلٌ٘ب أصهٔ حبً٘ٔ فئًٌب 

ٌب ٍفٖ ًوط٘ٔ ح٘بتٌب هشٓ ٍاحذٓ ٍلٌحبٍل ٗزت أى ًؼ٘ذ التفى٘ش فٖ أًفس
أى ًتغ٘ش حتى ال تتىشس األصهٔ أٍ هخلْب فٖ الوستمجل، ٍلىي إى ربءتٌب أصهٔ 
ػبششٓ ٍثذأت أصهبت تتَالى ػلٌ٘ب هي غ٘ش إحظبء لؼذدّب ًٍحي ووب ًحي 
ال ًتغ٘ش ٍال ًستف٘ذ هي تله الوَالف ٍالحبالت ٍال ًؼتجش، فئًٌب حتوًب 

ًٌب فٖ ّزُ الحبلٔ ًؼبًٖ هي األصهٔ الؼظوى التٖ شؼَة ٗشحى لْب، أل
تؼشش فٖ للَثٌب ٍتحطن هؼٌَٗبتٌب، أصهتٌب فٖ ّزُ الحبلٔ ّٖ ًحي، 

 .فٌحي ال ًؼبًٖ أثذًا هي أصهبت خبسر٘ٔ ٍإًوب ًفَسٌب هحطؤ

أهب ثبلٌسجٔ إلى الحل الؼبشش، فئًِ ٗؼٌٖ ثجسبطٔ أى ٗىَى لذٌٗب أوخش هي 
شىلٔ، فال ًؼتوذ ػلى حل ٍاحذ ٍفىشٓ ٍاحذٓ، أٍ ثذٗل أٍ حل ألٕ أصهٔ أٍ ه

حتى استشات٘ز٘ٔ ٍاحذٓ، فىلوب وبًت ث٘ي أٗذٌٗب الجذائل ٍاٙساء الوختلفٔ 
ٍطشق لحلَل هختلفٔ أطحجٌب أوخش سالسٔ فٖ الس٘ش لذهًب فٖ طشٗك 
الحؼبسٓ، ٍأطجحٌب ثبلفؼل ًشتمٖ فٖ سلن الحؼبسٓ خطَٓ تتجؼْب خطَٓ، 

حلَل ٍالوَالف فٖ دفبتشًب ٍأى ًؼَد إلْ٘ب ولوب ػلى أى ًجمٖ ول تله ال
حلت هشىلٔ رذٗذٓ، ل٘ظجح لذٌٗب ثؼذ رله تشاووبت هي الخجشٓ فٖ ٍػغ 
الحلَل لألصهبت التٖ ٗوىي أى تحل ثٌب، ٍّزا ٗسبػذًب فٖ ثٌبء الخجشات 
هي أرل أى ًجذأ دائوًب هي ح٘ج هب اًتْى اٙخشٍى ال أى ًجذأ دائوًب هي 

اٗٔ، ٍّزا َّ الحبطل ػبدٓ فٖ الَطي الؼشثٖ، فىلوب ربء الظفش أٍ هي الجذ
ٍصٗش ّذم ول الزٕ ػولِ الَصٗش السبثك ػلى اػتجبس أى الَصٗش السبثك ال 
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ٗفْن ش٘ئًب ٍأى الزذٗذ َّ الزٕ ٗستط٘غ أى ٗوسه ػلن الغ٘ت هي 
أطشافِ، ٍلس ػلى رله ول هظبّش الح٘بٓ، لزله ال ٗوىي أى تىَى دٍلٌب 

 .مٌ٘ب ًس٘ش ًٍخطط ػلى ّزا الوٌَالدٍل هؤسسبت إى ث

لبػذٓ الشرل أٍ الحل أٍ الوَلف الؼبشش ل٘ست فىشٓ طًَْ٘٘ٔ حتى 
ًتزٌجْب، حتى ٍإى وبًت طًَْ٘٘ٔ فلوبرا ًتزٌجْب إى وٌب ٗوىي أى 
ًستف٘ذ هي فحَاّب؟ ًٍحي ٌّب ال ًشٗذ أى ًؼطٖ الذٍلٔ الظًَْ٘٘ٔ أوخش 

تله المبػذٓ فل٘س الوْن  هي حزوْب، ٍلىٌٌب ٗزت أى ًؼ٘ذ التفى٘ش فٖ
هي أٗي ربءت الفىشٓ، ٍإًوب و٘ف ٗوىٌٌب أى ًستف٘ذ هي الفىشٓ، و٘ف 
ٗوىٌٌب أى ًشتمٖ ثأهتٌب لتؼغ أسرلْب ث٘ي أسرل األهن، و٘ف ًحَل األصهبت 
إلى فشص ٗوىي أى ًستف٘ذ هٌْب، و٘ف ٗوىٌٌب أى ًح٘ذ ػي الوؼَلبت 

صهبت ثبلتفى٘ش الؼلوٖ ٍالؼَائك، ٍو٘ف ٗوىٌٌب أى ًتزبٍص ول تله األ
الوٌطمٖ التحل٘لٖ، ٍل٘س التفى٘ش االػتجبطٖ الوؼتوذ ػلى الجشؤ ٍالشوَى 

 .إلى التبسٗخ التل٘ذ

 

 

 

 


