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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
فهزموهم بإذن اهلل وقتل داوود جالوت وأتاه اهلل امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ولوال دفع اهلل الناس بعضهم }

 { ذو فضل على العاملني ببعض لفسدت األرض ولكن اهلل
 252/ البقرة 

 تقدمي                                        
 اختيار الموضوع ومنهج البحث

ن املكتبة الثقافية على غزارة إنتاجها مل تشتمل إال على قدر ضئيل من كتب الثقافة أقد استلفت نظري ل
ن الثقافة العسكرية يتيح لنا تتبع األحداث العسكرية العسكرية، وعلى الرغم من أننا مجيعا يف حاجة إىل قدر م

 .اجلسام اليت متيز هبا قرننا احلايل، واليت كان نصيبنا منها غري قليل
ألصول العامة لألنواع اأن نعرض  بل  وليس من غرضنا يف هذه الصفحات أن نعرض للتاريخ العسكري

 .حروب نوويةاملختلفة من احلروب، سواء كانت هذه احلروب تقليدية أم 
لحروب التقليدية تعين املبادئ العامة اليت حتكم عناصر هذه لوسيمر بنا يف حينه أن األصول العامة بالنسبة 

. املبادئ العامة اليت حتكم اإلعداد هلا لكاملبادئ العامة اليت حتكم عناصر هذه احلروب، وكذ لكاحلروب، وكذ
أن أقتصر على مبدأيها العامني يف اهلجوم  -اولت التصدي هلاحني ح -وأما بالنسبة للحرب النووية فقد رأيت 

 .والدفاع
  .هذا واهلل ويل التوفيق

 شريف يونس                                                          
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 األول  الفصل

 (الكالسيكية)الحرب التقليدية 

 تمهيد 

القوات النظامية لدولة أو  - بصفة أساسية -يقصد باحلرب التقليدية ذلك النوع من احلروب الذي ختوضه 
 .أكثر ضد دولة أو أكثر

ومن الالفت للنظر أن األساس الفلسفي هلذه . ولقد عرفت البشرية هذا النوع من احلروب منذ أقدم العصور
 .حلروب مل يتغري رغم توايل العصور عليهاا

تعتمد على أربعة عناصر هي االسرتاتيجية، والتكتيك، والتقدم العلمي املناسب  -عسكريا  -فهذه احلروب  
 .زمانا ومكانا، مث اخلطة

 .تستهدف كسر إرادة العدو، وفرض اإلرادة األخرى عليه -سياسيا - كما أهنا
روب إال أبعادا جديدة يف متطلبات اإلعداد هلا، وذلك حتت تثيري عوامل ومل يضف العصر احلديث هلذه احل
ظهور اخلرائط السياسية احلديثة اليت تبلورت متاما بظهور عصبة األمم مث : مل يكن لألقدمني فيها خوض من مثل

-نب العسكرية عن اجلوا فضالا  -يتطلب  مشولية احلرب احلديثة حبيث صار اإلعداد هلا: األمم املتحدة، ومن مثل
 .جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية وإعالمية وسياسية

 .وسنتناول يف الفرعني التاليني عناصر هذه احلروب، وقواعد اإلعداد هلا
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 الفرع األول 
 عناصر الحرب التقليدية 

 . اخلطةاالسرتاتيجية، والتكتيك، والتقدم العلمي و : ىل أربعة عناصر هيإ -كما قلنا-وتنقسم هذه العناصر
وتتميز مبادئ االسرتاتيجية بالثبات، ومل يؤير فيها التقدم العلمي وال التطور إال من ناحية التطبيق فقط وكذا 

 .األمر بالنسبة لعنصر اخلطة
 . وأما مبادئ التكتيك، فقد كان لظهور النار أير ملموس عليها، سواء منها ما تعلق بالصدم أو باحلركة

 .نصر من هذه العناصر يف مبحث مستقلوفيما يلي سنتناول كل ع
 

 المبحث األول

 اإلستراتيجية 
فن توزيع  »: أو أهنا«  استخدام االشتباك كوسيلة للوصول هلدف احلرب »: هناإوقد قيل يف االسرتاتيجية 

استخدام القوة للوصول إىل   فن »: أو أهنا«  واستخدام خمتلف الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة
 .«السياسة أهداف

 مبعرفة أن اإلسرتاتيجية كلمة التينية األصل، تشتمل على مقطعني -هنا-ة ونكتفي يف جمال اإلحاطة الثقافي
Stra ،ومعناها امليدان Tig  ومعناها اجلبل، وقد غلب يف االصطالح استعماهلا للداللة على القواعد العامة

 .اليت تتعلق مبجمل التخطيط للعمليات العسكرية
رتاتيجية هبذا املعىن مبادىء عدة عرفت منذ أقدم العصور، ومل يكن عباقرة القواد هم الذين عرفوها وإمنا  ولالس

 .كانوا هم الذين استطاعوا مراعاة هذه املبادئ وتطبيقها التطبيق املناسب والسليم
نويا، بالنظر إىل أنه ال ومن هذه املبادئ ما يعد رئيسيا ال يتصور أن ختلو االسرتاتيجية منها، ومنها ما يعد يا

 .ونتناول فيما يلي كال من هذين النوعني من املبادئ. قيمة هلا ما مل تكن املبادئ الرئيسية قد روعيت قبل مراعاهتا
 

 المبادئ الرئيسية لالستراتيجية -أوال 

 المباداة - 1
دأة هبذا املعىن متتد جذورها إىل املبادرة إىل العمل يف االجتاه الصحيح وبثدىن تثمل، فإن املبا: واملبادأة هي

حلظة ظهور اهلدف السياسي لدى القادة السياسيني، إال أنه حني يقف األمر عند الناحية العسكرية البحتة، فإننا 
ذلك . جند أن القادة العسكريني ال يبدأون يف العمل يف االجتاه الصحيح إال بعد وضوح اهلدف العسكري أمامهم
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ي يف اإلطار السياسي العام، يعد من صميم اختصاص القيادة السياسية ولو عاوهنا يف أن حتديد اهلدف العسكر 
حتديده العسكريون، وأما حتقيق اهلدف السياسي يف إطاره العسكري، فيعد من صميم اختصاص العسكريني 

 .وحدهم
بدراسة أوضاعهم  تقدير املوقف، حيث يقوم القادة: وأول خطوة عند املبادرة بالعمل يف االجتاه الصحيح هي

 . وأوضاع العدو دراسة شاملة لتحديد جوانب القوة والضعف يف كل من املوضعني
ويستعني العسكريون يف ذلك باملعلومات عن حجم وطبيعة القوات املعادية، واإلمكانيات املتاحة واملنتظرة 

 .هلا، وعوامل السلب واإلجياب يف تشكيل وتدريب وتسليح وأوضاع هذه القوات
يلي ذلك حتديد اهلدف املطلوب حتقيقه إزاء هذه القوات، مث دراسة طاقة القوات على حتقيق هذا اهلدف مث 

يف ظل الظروف الطبوغرافية واجلوية اليت ينتظر أن تعمل فيها، وبعد ذلك يقوم القادة بتهيئة قواهتم قتاليا ومعنويا 
 .وقدرهتم على حتقيقه عندما يستمر القتال وإداريا وفق خطط زمنية حمددة لضمان استيعاهبم هلذا اهلدف،

 (المباغتة )المفاجأة  - 2
ن جوهر املفاجثة هو املبادرة بالعمل يف إهو املبادرة بالعمل يف االجتاه الصحيح، ف املبادأةوإذا كان جوهر 

 . االجتاه الصحيح بطريقة ختالف توقع وتقدير العدو
يؤدي إحرازها غالبا إىل اهنيار العدو معنويا، فضال عن ارتباكه وتعترب املفاجثة أهم مبدأ من مبادئ احلرب، و 
نه غالبا ما سيتخذ قرارات قتالية ال تتفق واملوقف احلادث فعال إوعدم قدرته على اختاذ إجراءات مضادة فعالة، بل 
 . مما يؤدي يف النهاية إىل شل عزميته عن املقاومة متاما

مت استغالل املوقف االبتدائي املوايت الناجم عنها يف الوقت وباألسلوب  املفاجثة هذه الثمرة إال إذا وال تؤيت
إىل أقصى حد ممكن يتيح للعدو غالبا استعادة  يلاملناسبني، ذلك أن عدم تطوير اهلجوم واستغالل النجاح األو 

 .يد وابتداع الوسائل املكافئة لهسيطرته ونظامه، وتفهم معطيات املوقف اجلد
واحدة إلحراز املفاجثة، فالوسائل متنوعة ومتعددة، ويكمن جوهرها مجيعا يف االبتكار وليست هناك وسيلة 

 . اخلالق، وجتنب النمطية والتكرار
ويرى بعض الباحثني، أن املفاجثة االسرتاتيجية تتحقق فقط بثساليب معينة من مثل التعبئة السريعة جليش، 

بينما يرى بعض آخر، أن . خرآلوالنقل السريع للقوات من مسرح واحلركة السباقة احلامسة قبل إعالن احلرب رمسيا، 
 .من املمكن حتقيق املفاجثة االسرتاتيجية بزمان أو مكان أو قوة اهلجوم كذلك
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وال تعليق لنا على هذا اخلالف النظري إذ ليست له أمهية عملية على أرض الواقع، وهلذا سنشري هنا إىل  
خرية املتعلقة بزمان أو مكان أو قوة اهلجوم حلاجة هذه الوسائل إىل املزيد من كيفية إحراز املفاجثة بالوسائل األ

 . البيان
فاملفاجثة بزمان اهلجوم تعتمد على وسائل متعددة كاإلعالم املخادع، والتضليل باملعلومات، واهلجوم من 

يقل استعداد العدو فيها   احلركة، وتثخري حشد القوات إىل آخر حلظة ممكنة، فضال عن اهلجوم يف األوقات اليت
 . 2793كالليل أو قبيل الفجر أو يف الصباح املبكر أو حىت يف وضح النهار كما حدث يف حرب أكتوبر سنة 

وأما املفاجثة مبكان اهلجوم فغالبا ما تتم باألعمال التظاهرية، وإخفاء اجتاه اجملهود الرئيسي، واتباع طرق 
 . باهلجوم على مطارات العدو املختلفة أو موانيه الرئيسية االقرتاب غري املتوقعة، أو بدء احلرب

وقد يكون زمان ومكان اهلجوم معروفني للعدو، ومع ذلك يتبني عند بدء القتال أنه مفاجئ متاما بقوة 
 . اهلجوم، سواء من حيث عدد القوات، أو اإلمكانيات اليت أتيحت هلا، أو الروح املعنوية اليت ظهرت هبا

ثة مثارها املرجوة بالوسائل السابقة إذا واكبها روح معنوية عالية، واتصاف القوات بصفات وتؤتى املفاج
وقدرات قتالية مناسبة، فضال عن االستطالع النشط واملستمر للعدو، وكذا معرفة األرض اليت يقيم عليها 

فيه، مع حماولة بدء اهلجوم  استحكاماته، مع مراعاة السرية التامة يف التحضري للهجوم، وإعداد السالح املستخدم
يف وقت واحد على كافة اجلبهات املتاحة، مع استغالل كل العوامل املساعدة، مبا فيها مفاجثة العدو باخليانة بني 

 .قواته
حرب األملان ضد الفرنسيني يف أيناء احلرب العاملية : ومن أمثلة احلروب احلديثة اليت مت إحراز املفاجثة فيها

ن ثمد األملان باألعمال التظاهرية، واإلعالم املخادع، إىل إقناع القيادة الربيطانية الفرنسية املشرتكة بالثانية، فقد ع
الضربة آتية من الشمال، مما حدا هبذه القيادة إىل نقل قواهتا الرئيسية إىل مشال فرنسا يف مواجهة احلدود مع 

وة ضاربة يف اجلنوب، وجهوا هبا ضربة مفاجئة للدفاع ق - يف وقت حمدود نسبيا -هولندا، وحينذاك، حشد األملان 
 .يف هناك، مث استغلوا نتائج ذلك مبهارة وحذق وأهنوا املوقعة لصاحلهمعالفرنسي الض

طبقت إسرائيل الوسائل األملانية بطريقة مناسبة، فعمدت إىل التضليل بالديبلوماسية  2769ويف صيف سنة 
موعدا الجتماع زكريا حمي الدين نائب رئيس اجلمهورية  9/6/2769ء املوافق إىل احلد الذي حتدد فيه يوم األربعا

 . زاع بالوسائل السلميةـاملصرية يف ذلك الوقت بالرئيس األمريكي حينذاك ليندون جونسون وذلك إلهناء الن
ناحية جنوب  مث استغلت إسرائيل األعمال التظاهرية األرضية لتشتيت الفرقة الرابعة املدرعة املصرية، وجذهبا

سيناء بعيدا عن اجتاه ضربتهم الرئيسية مبحاذاة الساحل الشمايل، مستخدمة يف ذلك الطلعات اجلوية الكثيفة 
 .صوب اجلنوب، والدبابات اهليكلية يف منطقة الكونتال
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كرية ير ذلك قامت إسرائيل مبفاجثة أخرى، هي املبادرة باهلجوم على مجيع املطارات املصرية املدنية والعسإو 
يف الساعة الثامنة ومخسني دقيقة، وهو وقت كان فيه اجلزء األكرب من قادة القوات اجلوية ال يزالون يف الطريق إىل 

 !!وحداهتم، أو يتناولون فيه اإلفطار
ن كانت طائرة املشري عامر وبرفقته بعض القادة أ-اليت يرجوهنا -وقد ساعد على جتاوز هذه الضربة حلدودها

بسيناء، وبالتايل كانت املدفعية املضادة للطائرات مقيدة، وغري مسموح هلا بالضرب، " املليز" مطار يف طريقها إىل
فإذا أضفنا إىل ذلك أن الطائرات املغرية قد اقرتبت إىل أهدافها على ارتفاعات منخفضة، ومن فوق البحر ووسط 

 !كم كسبت إسرائيل من هذه املفاجثةالضباب، مث قامت مبهامجة أهدافها من األجناب واخللف، لتبني لنا  
، مل نكن حنن بثقل كفاءة من إسرائيل يف االستفادة من دروس التاريخ العسكري، وابتكار 2793ويف عام 

الوسائل املبدعة واخلالقة لتحقيق املفاجثة إىل احلد الذي جعل اإلسرائيليني ومن ورائهم أعىت أجهزة املخابرات يف 
ن، حىت لكثمنا غشيتهم غاشية، أو سكرت عقوهلم فهم ال يعقلون هبا، فإذا هبم، وحىت  يبصرون وال يفقهو ملالعا

، ينفض سامر قيادهتم السياسية، والعسكرية، واجلزم على أشده باألخطر 2793أكتوبر سنة  5يوم اجلمعة 
جر السادس من حىت ف - فيما بعد - وشيك الشتعال القتال، وقد استغرق األمر من األركان العامة اإلسرائيلية

مث ميضي الوقت يف موازنة بني سامر األمس وترجيح اليوم حىت تبلغ الساعة . أكتوبر، لكي ترجح احتمال احلرب
ديان إىل مبىن القيادة العسكرية لينظر ماذا  يحني يهرول موش 2793أكتوبر سنة  6الواحدة ظهر يوم السبت 

ى بدء القتال حيث يفاجؤون مرة أخرى بثن احلرب وقعت بعد ميكن فعله يف الساعات األربع اليت ظنوها باقية عل
ساعة فقط ويف متام الساعة الثانية ظهرا، وهو توقيت عد وحده مفاجثة، إذا مل يعهد يف التاريخ العسكري من قبل 

 .اهلجوم يف مثل هذا التوقيت
رية، إال باتباع إجراءات طويلة ومل تتحقق هذه املفاجثة، وبالقدر الذي حتققت به على اجلبهتني، املصرية والسو 

 .ومعقدة، اشرتك يف اإلعداد هلا وزارات احلربية واخلارجية واإلعالم، وجبميع األجهزة التابعة هلم
 :وكان من بني اإلجراءات اليت اتبعت لتحقيق املفاجثة االسرتاتيجية ما يلي

شرتاك مع أجهزة اإلعالم املختلفة ، عمدت القوات املسلحة املصرية باال2793أوال، وابتداء من أول عام  -
الصاحلة ( اجملاميع)إىل ترويض العدو على رؤية بعض التحركات الواسعة، واالستعدادات القوية، يف األوقات 

 .للعبور، ودون أن يعين ذلك نية القتال
ا ال يتجاوز ن تفكرينثمث يلي ذلك، االستمرار على مدار العام يف استكمال متطلبات الدفاع إليهام العدو ب -

 .الدفاع حبال من األحوال
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يف اجلبهة مع  وحني صارت املدة الباقية على احلركة حوايل أربعة أشهر، بدأ جتميع القوات واالحتياجات تباعاا 
مراعاة تصغري حجمها إىل احلد الذي ال يثري انتباه العدو أو شكوكه، وزيادة يف احليطة روعي يف حتريك القوات 

حتريكها يف اجتاهات خمتلفة، يانوية وعرضية داخل اجلبهة، وعكسية، من  -معدات العبور وخصوصا-واملعدات 
ىل اجلبهة، وذلك حتت ستار التدريب، كما روعي يف نفس الوقت التغيري املستمر يف حجم وأوضاع القوات إو 

 . الربية، وأماكن متركز القطع البحرية
القوات الرئيسية من العمق إىل اجلبهة حتت زعم القيام مبناورة  وملا تبقى على املعركة يالية أسابيع، مت دفع -

اسرتاتيجية كربى، وافقت ما تعود عليه العدو من قيام القوات املصرية مبناورهتا التدريبية اخلتامية يف اخلريف من كل 
ء بعض وزيادة يف تضليل العدو، ولتخفيف أير هذه التحركات على ظنونه، عمد املسئولون إىل إلقا. عام

أكتوبر موعد لزيارة وزير حربية رومانيا ملصر، وموافقة القيادة على  8حتديد يوم : التصرحيات املخادعة، من مثل
 .سفر الضباط املصريني للعمرة

ألفا من جنود االحتياط،  22ساعة بالضبط، مت التثكيد على النية التدريبية بتسريح  48وقبل املعركة ب  -
كانت يف هذه اآلونة غارقة ألذنيها يف -بتوفيق اهلل  -لة القيادة اإلسرائيلية، خصوصا وأهنامما أدى إىل زيادة بلب

حادث الفدائيني بالنمسا، وما تاله من إغالق معسكر شوناو هناك، وقد أحسنت القيادة املصرية صنعا إذ 
معلومات تفسر استعدادات أسرعت إىل استغالل هذا املوقف الطارئ املوايت فسربت إىل الديبلوماسيني األجانب 

االحتياط ضد أي  -فإهنا بغرض  -حىت إذا كانت قد جتاوزت متطلبات التدريب  - مصر العسكرية على أهنا
وقتها مما ساعد على ابتالع  هجوم قد يفكر فيه اإلسرائيليون انتقاما حلادث النمسا هذا، وقد بدا هذا منطقيا

ن مل يؤخذ إأن دافيد العازار كان قد اقرتح بالفعل شيئا من هذا القبيل و  إسرائيل هلذا الطعم، وقد زاد من فاعليته،
 .به

من مصاصي القصب  فقد دفعت إىل حافة القناة مجاعات وأما حني مل يبق على املعركة إال ساعات، -
ألخرية اليت والساحبني من اجلنود يف املاء، حبيث مل تستطع قوات املالحظة األمامية املعادية أن تشك يف اللمسات ا

 .جرت استعدادا للهجوم
السورية  توأما على اجلبهة السورية، فقد روعيت إجراءات خداع ممايلة، كان من بينها حشد املدرعا -

منكسة املدافع، وموجهة املواسري إىل داخل سوريا، حبيث يبدو كثهنا تستعد للدفاع ال للهجوم، وباإلضافة هلذا، 
أن سحب سوريا لبعض قواهتا من احلدود األردنية إىل اجلبهة يف اجلوالن مل يكن إال  فقد مت إبالغ العدو بطريقة ما

 . مصاحلة للملك حسني بعد اجتماع القاهرة الذي أعاد العالقات
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منا كانت تلك بعض البنود إوبالطبع مل تكن تلك هي كل إجراءات اخلداع اليت بلغت مخسا وستني بندا، و 
ذكرها برتتيبها الزمين لنبني فكرة التخطيط الدقيق واملتثىن يف القيادة العربية للحصول على  اهلامة واملعروفة اليت آيرنا

املفاجثة، واليت بلغت يف براعتها أن طائراتنا املغرية كانت تنقض على أهدافها يف الثانية ومخس دقائق ظهر السادس 
عنون قادهتم الذين حرموهم من االحتفال بعيد من أكتوبر بينما جنود إسرائيل يف هذه األهداف يلعبون الكرة، ويل

 . التكفري بني ذويهم بغري مدعاة
 
 الحشد  - 3

ضمان التفوق يف النقطة أو النقط احلامسة يف مسرح  -يف االصطالح العسكري  - ويقصد باحلشد
 .سرالعمليات، وبديهي أن احلشد هبذا املعىن يعتمد على التثليف الصحيح بني القوات والعتاد املتي

ن احلشد هبذا املعىن ال عالقة له بعدد سكان الدولة احملاربة، أو تعداد جيشها يف أ -بثدىن تثمل  -وال خيفى
 . مسرح احلرب كله، اللهم إال من ناحية املعاونة على توفري العدد املطلوب من القوات

شد بواقعية وكفاءة وقد أيبتت التجارب أن اخلطط السليمة يف جمال احلشد ليست بديال عن تنفيذ احل
 .اقتدارو 

خالل باملبادئ األخرى للحرب، كما يراعى فيها عدم اإل ىويتبع يف حتقيق احلشد طرق عدة، أهم ما يراع
فيها، كلما أمكن، االستفادة من اخلطوط الداخلية، واملوقع املركزي، كما تفعل إسرائيل دائما، وكما فعلت اهلند يف 

 .ريها الشرقي والغريب قبل أن ينفصل الشطر الشرقي ويصري دولة بنجاالدشحرهبا األخرية مع باكستان بشط
استخدام االحتياطي االسرتاتيجي يف النقط املطلوب حتقيق التفوق  ،ومن أمثلة السنن املتبعة لتحقيق احلشد

حتريك قواته يف اجتاه  لعدو من منعاا اجملهود الرئيسي،  -بعيدا عن اجتاه ( الثانوي )فيها، وكذا إجراء اهلجوم التثبييت 
 .النقط احلامسة يف مسرح العمليات

فعله، ويدركون عليهم  ن مثل هذا اهلجوم التبييت حيتاج إىل ختطيط بارع، وقادة مهرة يعرفون ما جيبأوالشك 
 2793حرب أكتوبر سنة  يفو . مدى ما ستتعرض له قواهتم حىت ينجح اجملهود الرئيسي يف املكان املخطط له

لقوات احملمولة جوا على اجلبهة املصرية، بكثافة ملحوظة نسبيا، إلجراء اهلجوم التثبييت خلف وعلى استخدمت ا
ففي الشمال قاتلت هذه القوات ملنع قوات العدو املدرعة من التدخل لصاحل املعركة الدائرة . أجناب خطوط القتال

 تسمح للعدو بتجاوز املضايق اجلبلية عند خط القتال، كما أن هذه القوات، وقد أسقطت فوق خط املمرات، مل
إال خبسائر ملحوظة، وأما يف اجلنوب، فقد كفى قوات الصاعقة املصرية شرفا، أن قواعد دورياهتا هناك قد أجربت 
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جمموعة من قوات العدو، من بينها لواءين مدرعني، على البقاء يف أماكنها، وبالتايل ختفيف الضغط على القوات 
 . سويساملقتحمة لقناة ال

ومل تكن تلك بالطبع هي كل قوات اجملهود الثانوي فقد كانت هناك نسبة من هذه القوات تعمل على قناة 
السويس كذلك، ولعل هذا هو أساس اختيار اهلجوم على كل مواجهة القناة حىت ال يفطن العدو إىل اجتاه اجملهود 

ة وهو ما حدث منه، وأدى إىل ضعف هجماته املضادة الرئيسي، ويضطر بالتايل إىل توزيع قواته على كافة املواجه
يف   ان فسوف يكون ضعيفاا دن القائد إذا حاول أن يكون قويا يف كل ميإ »: لقاعدة على طول املواجهة، تطبيقاا 

 .« كل مكان
 
 خفة الحركة  - 4

واملكان الصحيحني،  أوهلما التحرك بالسرعة املطلوبة يف الزمان: وخفة احلركة تعين يف املنطق العسكري أمرين
 .أي املرونة يف إجراء املناورة االسرتاتيجية ويانيهما سهولة التحرك يف أي اجتاه،

 .، بل هو أمر نسيب يتم باملقارنة بالقوات املعاديةمطلقاا  والشك أن إحراز التفوق يف خفة احلركة ليس أمراا 
ميكنة  :منها لوقت احلاضر بوسائل عدة،على أنه يف إطار احلرب التقليدية، فإن خفة احلركة تتحقق يف ا

وكذا تدريب القوات  القوات واستخدام الوسائط السريعة للنقل جوا وحبرا، ووضع القوات يف أماكن متركز خمتارة،
 .واحلرب اخلاطفة على معطيات االخرتاق السريع،

 
 المبادئ الثانوية لالستراتيجية –ثانيا 

ل أحيانا حول االعرتاف بثمهيتها االسرتاتيجية، إال أن الذي يعنينا هنا، ولالسرتاتيجية مبادئ أخرى، يثور اجلد
أن نؤكد أنه ال قيمة هلذه املبادئ األخرى مبفردها، فهي ال تعين شيئا بدون املبادئ الرئيسية اليت سبق اإلشارة 

 . إليها
أن خيتار  - طط سليمةإذا توافرت له عدة خ - ائدـواليت تتطلب من الق«  ةـالبساط »ادئ ـومن هذه املب

 .أبسطها، فكلما اتسمت اخلطة بالبساطة، قلت األخطاء اليت البد أن تصاحب كل حرب
فالقادة املهرة يعرفون أن احلرب التقليدية بطبيعتها غنية باملشاكل، سواء أكانت هذه املشاكل إدارية تتعلق 

م، أو مشاكل قتالية تتعلق بوصول القوات إىل مبتطلبات اإلعاشة واإلمداد بالذخرية والعتاد والوقود واستعواضه
هذه  احملالت املختارة يف إطار من السرية واألمن، مث قدرهتا على تنفيذ املهام املوكلة إليها بنجاح، سواء كانت
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املهام معدة من قبل، أم متغرية وفقا للمواقف املتحددة للقتال وليست هذه املشاكل وحدها باألمر اليسري لكي 
 .ها القائد خطة معقدةيضيف إلي

فطابع احلرب التقليدية وخصوصا احلديثة منها، هو التعاون بني «  التعاون »ومن املبادئ األخرى كذلك 
األسلحة املختلفة يف تقسيماهتا الرئيسية إىل برية وحبرية وجوية ودفاع جوي، أو يف تقسيمات األسلحة الفرعية 

 .التابعة لكل قسم من األقسام السابقة
يعد ممكنا يف الوقت احلاضر كسب احلرب إال إذا عملت القوات املسلحة كلها بنغمة واحدة، وبإيقاع  ومل

 .واحد سواء يف الرب، أو يف البحر، أو يف اجلو
جاح ـر نـق كذلك، فقد كان سـقيق الغرض املنشود إال إذا صاحبه تنسيق دقيـوال يكفي التعاون وحده لتح

املشاة  -الدبابة -قاذفة القنابل )العاملية الثانية، هو قدرهتم على التنسيق بني طاقم يف احلرب  -مثال  -ان ـاألمل
 (.امليكانيكية

ويتطلب حتقيق التنسيق بنجاح وصول املعلومات الصحيحة باستمرار، ذلك أن التنسيق بني القوات قي 
را التساع مسارح العمليات يف الوقت اجليوش احلديثة يتم يف مركز القيادة العليا، ومن على اخلرائط املبسوطة، نظ

 .احلاضر
السابقني، البد من توافر وسائل االتصال الكافية، رئيسية  كما أنه لضمان جناح التعاون والتنسيق باملفهومني

 .وتبادلية، وعلى أن تتميز مجيعها بالكفاءة والتنوع فضال عن سريتها بالطبع
فالتحركات االسرتاتيجية تتم يف كثري من . « يد القيادةتوح »ومن املبادئ األخرى لالسرتاتيجية كذلك 

األحيان بناء على معلومات ظنية الثبوت أو الداللة، حيث تتعلق هذه املعلومات بتصميم العدو، ومكان قواته، 
 ومواعيد حتركها، وحجم هذه التحركات، وال يتم اختاذ القرارات املناسبة هلذه املعلومات إال على بساط االفرتاض،

 .مما يتطلب عزما وحسما شديدين
وال ضري يف توحيد القيادة، مادام القائد خمتارا من بني أقرانه لبعد نظره، وصوابية حكمه، وسالمة بصريته 

 .وعقله اللماح، وشخصيته الفذة
 فالقيادة وفق هذه امليزات أفضل بكثري من جمالس احلرب، اليت تتثلف من أنداد، يستطيع كل منهم عند اللزوم

ما تكون كارية، فالعدو غالبا ما يعقبهم من اختاذ القرار بعد أن تطول  أن حيمل زميله مغبة النتائج اليت غالباا 
 .مناقشاهتم

* * * 
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ويتبقى لدينا بعد ذلك من املبادئ األخرى لالسرتاتيجية أربعة مبادئ على جانب كبري من األمهية، وهذه 
 . ظة على اهلدف، وضمان الشئون اإلدارية، وارتفاع الروح املعنويةاالقتصاد يف القوة، واحملاف: املبادئ هي

، االكتفاء عند دفع القوات لالشتباك الفعلي بالقدر املالئم منها « االقتصاد في القوة »ويعين مبدأ 
للظروف، مع االحتفاظ بالقوات املتبقية دون دفع، فبعد حشد القوات للنقط احلامسة من مسرح العمليات، ال 

 .ط دفع هذه القوات مجيعها، وإمنا يتقيد الدفع الفعلي هلذه القوات مببدأ االقتصاد يف القوةيشرت 
 .وتعترب مراعاة هذا املبدأ ضمانة هامة لتحقيق املرونة يف التنفيذ، وحتقيق القدرة على مواجهة املواقف الطارئة

قعه باهلدف احملدد له يف اخلطة، حيث القادة كل يف مو  -فيعين التزام «  المحافظة على الهدف »وأما مبدأ 
 . أو مغريات التنكب مهما عظمت، ال يصح أن يلهيه عن هذا اهلدف وقائع احلرب مهما كانت

وليس معىن ذلك أن هذا املبدأ يعين اجلمود التام، أو التنكر ملعطيات الواقع أيناء القتال، فللقادة أن يتصرفوا 
اعوا دائما مع تعدد احلركة يبات اهلدف، أو كما قال القائد الروماين الشهري عند التنفيذ مبرونة وذكاء، على أن ير 

 .« وصل إىل روماتال يهم ما دامت كل الطرق  »: رومونوس
، فقد تناسبت أمهيتها طرديا مع تعاظم االحتياجات القتالية يف احلرب احلديثة، « الشئون اإلدارية »وأما عن 

عدة خاوية، أو خزنة فارغة، كما أهنم ال يتنقلون بعربات خالية من الوقود، فضال فاجلند، ال يستمرون يف القتال مب
 .عن أهنم ال يقاتلون بدبابة مل يتم إصالحها أو طائرة مل تتحقق صيانتها

وحنن سنسلم أكثر بثمهية الشئون اإلدارية، إذا عرفت أن كل املشاكل السابقة ليست إال قليال من كثري، 
شاكل الشئون االدارية، تلك املشاكل اليت متتد لتشمل كل ما يساعد على حتلي اجلنود من فيض من م اا وغيض

ن، حىت لو تعلقت بعالج مرضاهم، ثبالرغبة املتجددة للقتال، بالغة ما بلغت احتياجاهتم اإلدارية يف هذا الش
لصحراء جنة رجال التكتيك إن ا »: وإخالء جرحاهم، أو حىت الرتفيه عن األصحاء منهم، وهلذا ذاع القول املثيور

 .« ونار رجال الشئون اإلدارية
فاجلندي الشجاع تتجنبه . « أن السالح بالرجل »: ، فقد كان أحسن ما قيل فيها« الروح المعنوية »وأما 

 .وكم من حروب كانت الروح املعنوية أساس اهلزمية فيها. الطلقة، ويرتعش أمامه السونكي
الروح املعنوية، فهناك وسائل متعددة، أمهها بث اإلميان بني اجلنود، واختيار  وليست هناك وسيلة واحدة لرفع

قادة العمليات من بني القادة الصاحلني واملعروفني باحلرفية الالزمة لكسب احلرب، وكذا التثكيد الدائم على 
 .ة العاليةاستمرار االستعداد العايل للقوات ورئاستها، وكذا على االحتفاظ دائما باللياقة البدني

لك على حمبة اجلنود لقائدهم األعلى، ومتتع األخري كذوالروح املعنوية يف اجملال االسرتاتيجي، تتوقف يف  
 .بثقتهم فيه، وذلك إمنا يكون باحتفاظه الدائم بوضوح الرؤية أيناء احلرب
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 المبحث الثاني 

 التكتيك 
اه أن االسرتاتيجية ترتبط بتحرك القوات وأوضاعها قبل حتدينا من قبل عن املبادئ االسرتاتيجية، وتبني مما قلن

املعركة، وبالتثمل، ال خيفى أن الغرض من تطبيق مبادئ االسرتاتيجية هو إجبار العدو على القتال يف الوضع الذي 
 .ال يالئمه عند االتصال به هبدف الفوز بالنصر يف مواجهته

سرتاتيجية وحدها، بل جيب أن يتوج التطبيق املبدع هلذه لكن إحراز هذا النصر لن يتثتى بتطبيق املبادئ اال
املبادئ االسرتاتيجية بنجاح تكتيكي كذلك، إذ ال تغين االسرتاتيجية الناجحة عن اتباع التكتيكات السليمة داخل 

ة املعارك املختلفة اليت تنظمها احلرب، فالتكتيك الفاشل لن جتدي معه االسرتاتيجية املنتهجة مهما كانت درج
 .تفوقها

القواعد اليت تستخدم لتحقيق التثليف الصحيح بني النار واحلركة بغرض : ويقصد بالتكتيك يف جمالنا هذا
 .إحراز قوة الصدم املطلوبة، وكذا االستفادة التامة من اخلصائص الفنية للسالح املستخدم

ستخدمة من النطاق التعبوي، وال يؤير يف بقائنا يف نطاق تطبيق القواعد التكتيكية أن تكون الوحدة امل
 .فمبادئ التكتيك اليت ستمر بنا بعد حني تشمل ما دون االسرتاتيجية ولو كان تعبويا

وينتظم هذين العنصرين مبادئ عامة هي بعينها مبادئ . النار، واحلركة: وللتكتيك عنصران رئيسيان مها
ال عن هذه املبادئ العامة فهناك مبادئ خاصة لكل وفض. ن تبلورت لتالئم اجملال التكتيكي بالطبعإاالسرتاتيجية و 

 .عنصر من عنصري التكتيك
 .وسنتناول يف القسمني التاليني مبادئ كل عنصر من عنصري التكتيك، أي مبادئ النريان ومبادئ احلركة

 :القسم األول
 مبادئ النيران

ثىن من ذلك حاالت قليلة قد ستخدم ويعترب استخدام النريان يف املعارك التقليدية احلديثة هو األساس، ويست
 .ويتوقف النجاح التكتيكي كثريا على التخطيط الدقيق للنريان. فيها السالح األبيض

 : ويكون التخطيط النرياين دقيقا وحمكما إذا ما روعي فيه املبادئ العامة التالية
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 :أوال الحشد
.. ان يف املراكز الرئيسية للمعركة التكتيكيةويقصد باحلشد يف هذا اجملال جتميع أكرب قدر ممكن ملصادر النري 

ويتطلب حتقيق هذا احلشد مراعاة التثليف الصحيح بني السالح املتيسر واحملالت املختارة له بعناية، وهذا بالطبع 
 . املستوى االسرتاتيجي واملستويات التكتيكية األخرىمع  مع مراعاة التنسيق الكامل

 :المفاجأة  -ثانيا 
ويعد هلا الوسائل املضادة املناسبة، فالبد لكي جنين الثمرة  ،ذا احلشد إذا أتى بطريقة يتوقعها العدوفال قيمة هل

املرجوة من أن حنرم العدو من الوقت الكايف واالستعداد املناسب ملواجهة التخطيط النرياين املعد ولن يتحقق هذا 
 . إال مبفاجثته بالنريان

 الدقة والمرونة -ثالثا  
لل احلشد، ولن تتوج املفاجثة بالنجاح، إال إذا كانت النريان معهما دقيقة ومرنة، خصوصا وأن التقدم فلن يك

العلمي اهلائل قد أدى إىل ضمان سقوط النريان يف البقعة املطلوبة بالضبط، كما أنه أدى كذلك إىل حتقيق القدرة 
 .على املناورة بالنريان بالطريقة املطلوبة متاما

 :ستمراراال -رابعا 
أن ذخريته تنفذ دون أن تكون هناك خطط موضوعة إال فقد تتوافر للقائد احمللي كل العوامل السابقة، 

 .لضمان استعراضها واستمرارها، وهنا يتكفل العدو غالبا حبل هذا األشكال
 
 :القسم الثاني 

 مبادئ الحركة
 

: ت مهما تعددت ال خترج عن إطارين مهاوتتحرك القوات يف امليدان حتركات متعددة، إال أن هذه التحركا
 .التحرك للهجوم، والتحرك للدفاع

ولكل من اهلجوم والدفاع مزايا معروفة تكتيكيا، فاملهاجم يتمتع باختيار وقت ومكان املعركة، بينما املدافع 
ع إىل جوار ذلك دراسة األرض، وجتهيزها هندسيا، وقد يتمتع املداف: يتمتع يف مواجهة ذلك مبيزتني رئيسيتني مها

مبيزات أخرى قد ال تتوافر يف كل معركة ونعين بذلك دعم الشعب، وامليل الغريزي للجند حنو الوله برتاب األرض، 
 . وكذا املوانع الطبيعية الصعبة
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ذلك ليس يف هذا، وليس من امليسور اجلزم مسبقا بتفوق الشكلني السابقني يف اجملال التكتيكي، فالفصل 
وإمنا هو يتم بناء على عوامل فنية كثرية، يدرس القادة املهرة معطياهتم، مث حيددون على أيرها  مطلقا وجمردا،

 . الشكل الذي يرونه حمققا أقصى القوة لقواهتم على أرض الواقع
 .وعلى أية حال فسنتناول فيما يلي كال من الدفاع واهلجوم

 
 : ا لهجوم -أوال  

 .واالقتحام بالمواجهة، والتطويق ،االلتفاف: وللهجوم أشكال يابتة، ومعروفة، هي
ونظم دفاعات ، الظروف الطبوغرافية: ويتوقف اختيار الشكل املناسب منها على عوامل فنية كثرية، أمهها

 .ليال أم هنارا الموعد المطلوب تحقيق الهجوم فيه، فضال عن وأسلوبه في العمل، العدو
آخر ( يانوي)مؤخرته املباشرة، مع معاونة ذلك هبجوم تثبييت التقدم على أجناب العدو و : بااللتفافويقصد 
 . على املواجهة

عن االلتفاف إال يف عمق املدى، فالتطويق ال يتم على األجناب واملؤخرة مباشرة، وإمنا  التطويقوال خيتلف 
يف جمال  يتم بعيدا عنهما، كما قد ال يكون هناك تعاون مباشر دائما بني قوات األجناب وقوات املواجهة

 .التطويق
وقد يتم االلتفاف جبناح واحد على جنب واحد وهنا يسمى بااللتفاف املفرد، وقد يتم جبناح واحد على كل 
جنب من اجلنبني وهنا يسمى باملزدوج، كما قد يكون االلتفاف جبناحني على كل جنب من اجلنبني وهنا يسمى 

 .باملركب، ونفس الشيء متاما بالنسبة للتطويق
إما اهلجوم على مواجهة واسعة، وإما اهلجوم على مواجهة : فيقصد به أحد شكلني االقتحام بالمواجهة وأما

ىل مؤخرته، ويف هذه احلالة تكون تسميته الدقيقة هي إضيقة واخرتاقها مث االجتاه إىل خلف أجناب العدو و 
 .االخرتاق باملواجهة

اجتاه  ىا أريد إجبار العدو على توزيع جمهوده، وتضليله علإذ( االقتحام باملواجهة)ويتم اختيار الشكل األول 
يف حالة ما إذا كانت أجناب العدو ( االخرتاق باملواجهة)بينما يتم اختيار الشكل الثاين . اجملهود الرئيسي للضربة

وعها بني قوية وحممية بدرجة مناسبة، بينما تكون دفاعات الوسط ضعيفة إما لعدم محايتها بدرجة كافية، وإما لوق
 .فواصل الوحدات
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محاء القوات للقتال حبسم إوأيا ما كان الشكل املتخذ للهجوم، فإن القادة املهرة ال يهملون فيه السرية، و 
وعزمية، وكذا احملافظة على القوة الدافعة للهجوم، واملبدأ األخري ليس باألمر اهلني ملا يتطلبه من استعواض مستمر 

 .تتعاظم بتعاظم مواجهة املعركة وعقمها لكميات يف الذخرية والعتاد
من فجاءة القوات املتضادة   ث، وهي تنشبالمعركة التصادميةوقد يلحق باهلجوم شكالن آخران يسمى أوهلما 

والنجاح يف هذا الشكل للخصم العنيد املصمم، الذي يسرع بالفتح املناسب يف تشكيل . كل منها باألخرى
ذره واحتياطه من قبل بدفع مفارز متقدمة أيناء السري مهمتها التنبيه إىل العدو املعركة، وبعد أن يكون قد أخذ ح

 .وأوضاعه فور ظهوره، مث تعطيله حىت تسرع القوة الرئيسية بالفتح للمعركة
وتعزيز األراضي املكتسبة، ويؤتى هذا النوع مثاره باحملافظة املستمرة  بالمطاردةوياين هذين الشكلني يسمى 

ية أبفلول العدو املنسحبة، ملا يعنيه هذا االتصال من استمرار الضغط على العدو، وحرمانه من على االتصال 
 . فرصة لتجميع قواته أو التقاط أنفاسه

ويف اخلتام، جيدر التنويه إىل أن التنفيذ العملي ألي من أشكال اهلجوم السابقة يصاحبه اختيارات كثرية، 
د تكون من االتصال القريب أو من العمق، وهذا يتوقف بدوره على طبيعة سواء يف نقطة الفتح للهجوم، واليت ق

،  (دائري–صندوقي –خطي )وشكل دفاعه ( متحرك -يابت )، ونوع دفاعه (جمهزة أو غري جمهزة)دفاعات العدو 
وهل أي منهما به موانع أو بدون  كما يتوقف كذلك على مسرح املعركة، هل هو صحراوي أم يقع يف املدن؟

 . ؟هل هو ليال أم هنارا، وكذا تتوقف نقطة الفتح للهجوم على وقت املعركة؟ عموان
 -وهناك كذلك اختبارات أخرى تتعلق بنوع القوات املستخدمة لتحقيق شكل اهلجوم، والغالب اآلن 

لربية، أم ن يتم التنسيق بني كافة أنواع القوات، سواء البحرية، أم اأ - استجابة ملعطيات معركة األسلحة املشرتكة
 .اجلوية وباألفرع املناسبة من كل منها بالطبع

وأسلوب  ،وباإلضافة إىل هذه االختبارات، فهناك أيضا االختبارات اليت تتعلق باألنساق اليت تدفع للمعركة
 . دفعها

وللهجوم الليلي اختيارات خاصة تتعلق بدرجة الصخب املسموح هبا، فهل يكون صاخبا؟ ويف هذه احلالة 
بالتمهيد النرياين املناسب باألسلحة الثقيلة وباألضاءة املناسبة، أم يكون صامتا؟ وهنا ال تستخدم نريان يبدأ 

األسلحة الثقيلة وال تضاء أرض املعركة إال بعد اكتشاف العدو للهجوم، أم يكون جامعا بني النوعني السابقني 
اهلجوم إال بعد مرور قواته، املناطق األكثر صاخبا؟ وهنا ال يصدر القائد أوامره بصخب / حبيث يكون صامتا
 .تعرضا لنريان العدو

 .صاخبا مث ينقلب صامتا كما يظهر بثدىن تثمل -عن البيان أنه ال يتصور أن يبدأ اهلجوم  وغين
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 :الدفاع -ثانيا 

. بادأةوال يعين الدفاع قط التخلي عن املبادئ الصحيحة الستخدام القوات، بل وال يعين حىت جمرد ترك امل
فالدفاع ال يعين فقط سوى االنتظار، وفرق بني االنتظار والسلبية الظاهرة، والقادة املهرة يعرفون ذلك، وهلذا 
جتدهم ما أن يتعني الدفاع شكال للمعركة املرتقبة، إال ويعمدون إىل املبادرة بانتخاب احملالت املختارة، وتوزيع 

بصر بثحوال العدو، والرتقب له حىت يقع يف الفخ املنصوب له، وهنا جتد القوات عليها توزيعا مناسبا مث مواالة الت
املدافعني وقد عمدوا فورا إىل اهلجوم املضاد املعد له من قبل، مث يستمرون يف احملافظة على هذا اهلجوم حىت 

 .يتحقق هلم احلسم
تعذر القيام باهلجوم، أو عدم : ذلك أسباب متعددة منها أما ملاذا يتعني الدفاع كثمر حتمي أحيانا؟ فدون

ضمان نتائجه، أو كون دفاعات العدو قوية ومتفوقة حبيث ال يكون مناسبا مهامجته إال بعد تكبيده خسائر كبرية 
يف معركة دفاعية ناجحة، كما قد يتحتم الدفاع أحيانا عند توفري القوات حلشدها يف االجتاهات الرئيسية أو عند 

 .االحتفاظ بإحدى اهليئات احلاكمة
هذا، وللدفاع شكالن رئيسيان، دفاع يابت، ودفاع متحرك، ويتميز األخري بوجود احتياطات تكتيكية تتوىل 
الدخول مع العدو املقتحم يف معركة تصادمية، أو تتوىل القيام باهلجوم املضاد عليه يف أماكن معدة له بعناية من 

 .قبل
ع فيه القوات يف وضعها الدفاعي، فقد يكون خطيا، وفيه تكون القوات يف الغالب وأما الشكل الذي تقب

على خطني أمامي وخلفي، وقد يكون صندوقيا، وفيه تتخذ القوات وضعها على شكل مستطيل، كما قد يكون 
 .دائريا تقبع فيه القوات يف شكل دائري يتيح هلا الدفاع يف مجيع االجتاهات

* * * 
ن ألشكال قد يكون التجهيز اهلندسي قويا وجمهزا، أو على عجل وغري جمهز، والغالب اآلومع أي من هذه ا

يبدأ املدافع معركته من دفاعات جمهزة مث تتداخل القوات بعد  أننظرا مليوعة العمليات العسكرية وسرعة إيقاعها 
 .ا بثي جتهيزذلك ويضطر كل منها إىل اختاذ مواقف دفاعية كثرية وسريعة ال تسمح سرعتها غالب

وجدير باخلتام أن نشري فيه إىل أن هناك حالتني تلحقان بالدفاع أال ومها القتال داخل احلصار، والقتال بقصد 
 . التخلص من املعركة واالنسحاب

ولكل من هاتني احلالتني خواص مميزة، وجيمع بينهما أن النجاح فيهما مكتوب للقوات املدربة تدريبا عاليا، 
 .يا للعمل يف أحلك الظروفواملمهدة نفس
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 المبحث الثالث 

 التقدم العلمي 
نه، فحينما تتمكن ثوقد أضحى التقدم العلمي عنصرا من عناصر احلرب ال ميكن إغفاله، أو التهوين من ش

وهلذا، فقدميا عد اخرتاع القوس . الدولة من اخرتاع سالح جديد، فإن ذلك يعطيها ميزة واضحة على أعدائها
والبارود يف القرن الرابع عشر امليالدي أمرين هلما أمهيتهما وأما اآلن، فها حنن نلحظ اجلديد الذي  بعيد املدى

حتظى به األسلحة كل يوم، من مدفعية وقطع حبرية، إىل دبابات وطائرات، وما يتبع كال من هذه األسلحة من 
 .قنابل وصواريخ ومقذوفات وألغام تتطور بدورها كل يوم

سواء منها . والرؤية. ذلك، فهناك الالسلكي، والرادار، والتليفزيون، ووسائل االستطالع واملراقبة وباإلضافة إىل
اليدوية أو االلكرتونية، وسواء منها ما كان يف باطن األرض، أو على سطحها، أو تشق طريقها يف عنان السماء 

 .ارجي حممولة ببطن األقمار الصناعيةحممولة على منت الطائرات، أو تقطع الليل والنهار يف جوف الفضاء اخل
وهذه االخرتاعات والشك قد صارت ملموسة آيارها على املعارك واحلروب، وصارت معروفة أمهيتها يف جتاوز 

وهذا يؤكد ما قلناه من أمهية التقدم العلمي كعنصر من عناصر  (.الوقت -املسافات )املوانع املكانية والزمانية 
 . احلرب

ن التقدم العلمي ال يقاس يف أي دولة إال مبقدار قدرهتا على تنمية واستثمار العقول العلمية وحنب أن نؤكد أ
فال يكفي االعرتاف بالتقدم العلمي لدولة ما، أن تكون قادرة على استيعاب ما أنتجته الدول األخرى من وسائط 

مية العقول تنمية علمية، مث استثمار هذه العقول علمية، فالعربة يف جمال التقدم العلمي رهينة بتوافر املناخ املالئم لتن
 .مبا حيقق أقصى استفادة منها - فيما بعد -

فكل الظواهر املختلفة ميكن االستفادة منها عسكريا،  وليست هناك حدود للمجاالت العلمية العسكرية،
وسيطة يف املوضوع صلبة أم سواء أكانت هذه الظواهر طبيعية، أم كميائية، أم بيولوجية، وسواء أكانت املادة ال

 .غازات، أم سوائل
 والقنابل، وطائرات التجسس واالستطالع، أكدت األقمار الصناعية 2793ويف حرب أكتوبر سنة 

أمهية التقدم العلمي كعنصر حاسم يف  والدبابات اجملهزة للرؤية الليلية، ووسائل االستطالع اإللكرتونية، التلفزيونية،
احلصول على التفوق العلمي النسيب على عدوها قبل الدخول معه يف على  لدول حديثاوهلذا حترص ا. احلروب

 . ملموسا يف هذه احلرب حسماا  حرب وذلك حىت تضمن لنفسها
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 المبحث الرابع 

 الخطة  
وبديهي أن العناصر الثالية السابقة للحرب ال قيمة هلا ما مل تتوظف يف النهاية يف خطة عسكرية مناسبة 

 .كانازمانا وم
 :نه يبدأ أوال باإلجابة على األسئلة التاليةإوحني يضع القائد خطته، ف

 ما هو اهلدف املطلوب بالضبط؟  -
 أيف طاقة قوايت أن حتقق هذا اهلدف؟ -
 ما هو األسلوب املناسب لتحقيق هذا اهلدف؟  -
  أن تنتهي احلرب؟ ىلإنهي املعركة العسكرية و تنماهي أبعاد معركة املفاوضات ومتطلباهتا بعد أن  -

: واإلجابة على هذه األسئلة هي املفتاح الصحيح ألي خطة عسكرية، وأما التفصيالت التقليدية من مثل
طريق التقدم واملناورة، واهليئات احلاكمة املطلوب اإلستيالء عليها فليست إال تقليدا ينشغل به القادة النمطيون ال 

هنا لألركان رتكو هنم يإور هلم للخطة، وأما مثل هذه التفصيالت الفنية، فاملبدعون، فاألخريون يهتمون فقط بالتص
 . حسنوا اختيارها من قبلأالعامة اليت 

 : ألسس دقيقة، نشري فيما يلي إىل طرف منها وختضع اإلجابة على هذه األسئلة السابقة
 : الهدف -أوال 

ضائها، وسواء منهم من كان مدنيا ل أعج ضعه كل أوو وهدف احلرب تضعه احلكومات اآلن، ويشرتك يف 
وال غرابة يف ذلك، وقد استقر منذ زمن أن احلرب ليست إال سياسة كلماهتا الطلقات، ومفاوضاهتا . أو عسكريا
 . العمليات

وتعمد احلكومات قبل وضع اهلدف املرجو من احلرب إىل تقييم الوضع السياسي بشكل دقيق، مقدرة فيه 
ولدى عدوها، قاصدة بذلك أن تتجاوز مثالب سياستها نسبيا يف مواجهة هذا جوانب القوة والضعف لديها 

العدو، وذلك حىت تضمن لنفسها وضعا سياسيا قويا، فبضمانة هذا الوضع السياسي القوي، ومع بديهية التثيري 
 . التايلل العسكرية، سوف تضمن احلكومات لنفسها وضعا حربيا قويا بئاملتبادل بني الوسائل السياسية والوسا

وكلما كان اهلدف العسكري متالئما مع النوايا السياسية، كان هدفا مثاليا، يعرب اختياره عن فطنة تبشر 
 .بالنجاح على أرض العمليات
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وكلما زاد اعتماد العدو على الوسائل العسكرية خلدمة معركته السياسية ضدنا، زاد بالتايل حجم اجلهد 
صحيح متاما، وهلذا ليس أمامنا إذا كانت سياسة العدو عسكرية يف أسسها العسكري املطلوب حتقيقه، والعكس 

 .وتوسيعة عدوانية يف أهدافها، إال أن ننزع منه وسيلته العسكرية باعتبارها مركز الثقل يف وسائله السياسية
 :وأما كيف يتحقق حرمان العدو من سالح القوة العسكرية؟ فدون ذلك طرق متعددة

اخلسائر هبا، مث تشتيت البقية الباقية منها إىل حيث تصبح  بإنزال درجة مناسبة من ت العدواقو  تدمري: أوالها
 .عدمية الفاعلية والقيمة

 - مثال –يعتقد  إقناع العدو بعدم فاعلية قواته يف احملافظة على أهدافه السياسية، فإذا كان العدو: ويانيهما
فإن االستيالء على بعض من هذه احلصون يعد هدفا مثاليا يف أن حصونه العسكرية حتقق له األمن واالستقرار، 

 .2793هذه احلالة، وملن شاء يتدبر مثال تطبيقيا لذلك فثمامه معركة أكتوبر سنة 
ببدائل عدة، يتوقف  –والشك  - وغين عن الذكر أن بني الطريقتني األوىل والثانية مساحة هامشية مغطاة

 .ة لكل حالةااللتقاء منها على الظروف الواقعي
وأما يالثة هذه الطرق، فتتحقق باالكتفاء بإحراج قوات العدو، واستغالل هذا اإلحراج يف تليني موقفه 

أو  احلكومات يف سبيل حتقيق ذلك إىل وسائل عدة قد يكتفي فيها باملظاهرات العسكرية، ثوتلج. السياسي
 .شريط من األرض ال أمهية له املضايقات البحرية، وقد يزاد على ذلك قليال باالستيالء على

األساس الوحيد إلقحامها أن ن كانت عسكرية، وتدخل يف زمرة أعمال احلرب، إال إواحلق أن هذه األعمال و 
األصل داخلة يف وسائل اسرتاتيجية يف يف الدراسة الفلسفية السرتاتيجية احلسم هو التحمل واالستطراد، إذ أهنا 

التفكري يف احلرب، وهي خترج عن نطاق من ية اليت تستهدف إرهاب العدو ملنعه تلك االسرتاتيج ،الردع ال احلسم
 . ألننا نتحدث عن خطة احلرب بافرتاض أننا مضطرون للقتال بالفعل هنا، دراستنا
 

 الطاقة  -ثانيا 
 يف األهداف العسكرية للحرب إىل حد املضايقات البحرية، -ولو بالتعسف - وقد يتبادر الذهن وقد تدنينا

فالقائد حني يدرس طاقة . ننا سوف ننحي بالالئمة على أي قائد يتعلل بطاقة قواته، لكن ذلك غري صحيح متاماأ
قواته ليس عليه أن يدرس طاقتها على استيعاب اهلدف املزمع فقط، وإمنا عليه كذلك، أن يدرس قدرهتا على 

ر إذا درس إىل جوار القدر احملتمل من رد الفعل نه سوف يلقى تقديرنا أكثإبل  استيعاب رد الفعل احملتمل للعدو،
وقدميا قيل إننا نضع يالية احتماالت ليثيت منها العدو إال أنه . املتوقع من العدو غري تلك النسبة الثابتة للقدر

 . يثتينا دائما من االحتمال الرابع
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طمثننا إىل طاقة قواتنا يف يالية الضمانات اليت إذا توافرت ا 1وحيدد لنا فيلسوف احلرب كارل فون كالوز فيتز
 : ضمانات هي 

 . أن تكون القوات العسكرية كافية لتحقيق نصر حاسم على قوات العدو - 1
أن تستطيع هذه القوات تقدمي اخلسائر الالزمة من القوات إذا مت تتبع النصر حىت النقطة اليت تصبح  - 2

 . معها عملية استعادة التوازن غري حمتملة
هذه سيكون متينا بشكل ال جيعل .. مع حتقيق اهلدف العسكري - كد من أن الوضع السياسيالتث - 3

 .النتيجة طريقا إليارة أعداء جدد جيربوننا على الرتاجع حىت عن العدو األول
 وخصوصا األخرية - ويؤكد كالوزفيتز على ضرورة توافر هذه الشروط الثالية، حىت ال يضطرنا ختلف أحدها

  .حبيث ال نستفيد يف النهاية إال دفع تكاليف الثالية معا ،ما رحبناه بالشرطني األخريني إىل إضاعة -
 

 :األسلوب -ثالثا 
األسلوب  يدنه داخل يف استطاعة قواته، فانه يبدأ بعد ذلك يف حتدأفبعد أن يعرف القائد هدفه، ويطمئن إىل 

 .املناسب لتحقيق أقصى املواءمة بني اهلدف والطاقة
 .الوقت، والقدرة، وطبيعة مسرح العمليات: يف حتديد هذا األسلوب يالية عوا مل هي ويتدخل

 : ونشري فيما يلي إىل أير كل من هذه العوامل على األسلوب املختار
 : بالنسبة للوقت -1

يتها مع اعرتافنا بثمه - وال يقصد بالوقت هنا الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ العملية العسكرية، فهذه الفرتة
هلا أمهيتها بصفة أساسية يف اجملال التكتيكي ال يف اجملال  -القصوى يف ظل الظروف الدولية السائدة اآلن 

ن كان ال خيفى بالطبع أن هناك درجة من التثيري إاالسرتاتيجي الذي نتحدث عنه وحنن نتحدث عن اخلطة و 
 . املتبادل بني اجملالني

لرتقب واالنتظار الذي يسبق بدء تنفيذ العملية، فهذا الوقت هو وأما الوقت املقصود هنا، فهو وقت ا
 . صاحب األير يف اجملال الذي نتحدث عنه اآلن

ير أمالحظة  -مع ذلك  -ومع التسليم بثن التبسيط النظري خيل دائما جبوهر الواقع املتشابك، إال أنه ميكن 
أنه كلما كان الوقت جيري لصاحل دولة معينة، كان الوقت على األسلوب املختار من خالل معادلة بسيطة مؤداها، 

وعكس ذلك صحيح متاما، فإن على الدولة اليت جيري الوقت  عليها أن تركن إىل االنتظار أي أسلوب الدفاع،

                                                           
1
 .2767طبع اهليئة املصرية العامة للتثليف والنشر سنة  -222ص  -اجلزء الثالث  -يف احلرب  -كارل فون كالوز فيتز  -  
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ضدها أن تبادر فورا إىل اهلجوم حىت ولو كانت أقل قدرة من الدولة اخلصم، باعتبار أن االنتظار لن يكسبها إال 
وأما إذا كان تطور الوقت ذا أير واحد على الطرفني أوال . سوء، ما دمنا نفرتض أن الوقت جيري ضدهامزيدا من ال

ير له على اإلطالق، فإن على الطرف املهاجم سياسيا أن يستمر يف االحتفاظ باملبادأة متخذا من اهلجوم أ
 . العسكري وسيلة لتنويع وسائله السياسية

 : بالنسبة للقدرة - 2
 .ن هلا أيرا كذلك يف حتديد أسلوب حتقيق هذا اهلدفإللقدرة أير على حتديد اهلدف، ف وكما كان

فحينما نكون أقوياء بدرجة كافية سياسيا وعسكريا فعلينا أن نبادر فورا إىل اهلجوم، وأما إذا مل تكن قوتنا 
 .م مضاد ناجح وقويهبذه الدرجة، فليس أمامنا إال أسلوب الدفاع لنستفيد من مميزاته فيما بعد يف هجو 

 .وحىت يف داخل أسلوب اهلجوم والدفاع فإن القدرة تلعب دورا حامسا يف جزئيات االسرتاتيجية املنتهجة
فمثال يف إطار اهلجوم، إذا مل تكن لدينا قدرة كافية للوصول إىل مركز الثقل املعادي الذي قد يكون العاصمة  

 . إال أسلوب اهلجوم غري املباشر -يف هذه احلالة  -امنا السياسية أو القوات الرئيسية للعدو، فليس أم
ونظري ذلك يف التاريخ العسكري ما فعلته بريطانيا يف السنني األوىل من احلرب العاملية الثانية، إذ كانت تعترب 

وهي  -أن معركتها مع األملان جتري يف الشرق األوسط وإيران والعراق، وأما حني دخلت الواليات املتحدة احلرب 
ن سيمفونية االسرتاتيجية الربيطانية األمريكية يف اجتاهها إىل مركز الثقل بثملانيا إف -دولة غنية باإلمكانيات واملوارد 

 .ذاهتا
وأما أير القدرة على أسلوب التنفيذ املتبع لتحقيق االسرتاتيجية اهلجومية، فيمكن أن نلحظه إذا تذكرنا أن 

ي أ)االخرتاق اخلاطف، واالسرتاتيجية اجلوية، واسرتاتيجية القوة الدافعة : مثل هناك أساليب متعددة للهجوم، من
ويتوقف انتقاء أي من هذه األساليب على عاملني متساوين يف األمهية والتثيري، (. الكتلة مضروبة يف سرعة التحرك

 .القدرة، والتقاليد االسرتاتيجية املستقرة للدولة احملاربة: أوهلما
 : الدفاع، فاملعروف أن الطرف املدافع ينتظر دائما لإليقاع بعدوه يف إحدى حلظتني وأما يف إطار

 . حلظة جتاوز العدو لنقطة الذروة يف هجومه -
 . حلظة اضطرار العدو املهاجم لوقفات دفاعية -

حول يف الت-على فرض سالمة العوامل األخرى من العوارض  -ففي أي من هاتني اللحظتني ال يرتدد املدافع 
وأما أي اللحظتني ننتهزمها لشن اهلجوم العام املضاد، فهذا بدوره يتوقف على . من الدفاع إىل اهلجوم العام املضاد

 : عاملني كذلك
 . وهنا تظهر أمهيتها كما قلنا - القدرة -
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رغم توغل العمق املسموح بتوغل العدو فيه، إذ أنه كلما كان عمقنا الدفاعي قادرا على االحتفاظ بالتوازن  -
العدو، كان من األفضل إرجاء اهلجوم العام املضاد إىل حلظة جتاوز املهاجم لنقطة ذروة هجومه، وتكون املرحلة 

وأما إذا كان االتزان الدفاعي . األوىل من اسرتاتيجيتنا املنتهجة معتمدة على املقاومة مضروبة يف العمق واملسافة
ال أن نقاوم عدونا بعناد إاحلد األمامي للدفاعات فليس أمامنا،  عندنا هشا، ال يسمح بتوغل العدو ملا بعد

 .وإصرار عند اخلط األول للقتال، مث نبادر فورا إىل اهلجوم العام املضاد عند أول وقفة دفاعية للعدو املهاجم
 : بالنسبة لطبيعة مسرح العمليات  - 3

باستقالل حمدود، وينتظر جريان  ويقصد مبسرح العمليات، ذلك اجلزء من مسرح احلرب الذي يتمتع
 . هيالعمليات العسكرية عل

نه إذا كان العدو أذلك . تثمل، فإن طبيعة مسرح العمليات تفرض نفسها على أسلوب التحرك املتاح وبثدىن
من مسرح العمليات، فليس أمام الطرف اآلخر إال أن يغريه ليخرج من مكمنه مث يالقيه يف  يحيتل ذلك اجلزء احملم

من مسرح العمليات، فعليه، واحلال   يله بعد ذلك، وأما إذا كان الطرف اآلخر هو الذي حيتل اجلزء احملممقت
 . كذلك، أن يوازن بكل دقة، بني االنتظار يف حمالته املختارة، وبني االجتاه إىل عدوه يف موضعه اهلش

ملوضوعية األخرى، وأمهها الوقت ومما الشك فيه، أن هذه االختيارات الدقيقة تتم يف إطار من املعطيات ا
 .والقدرة كما سبق

 
 .وضع القوات في معركة المفاوضات -رابعا 

، عن دواعي البطء الذي صاحب 2793حني سئل املشري أمحد إمساعيل علي، بعد حرب أكتوبر سنة 
ال  »: ر، قالأكتوب 23- 22العمليات املصرية يف هذه احلرب، وخصوصا يف فرتة الوقفة التعبوية يف املدة من 

ن كنت بطيئا بعض الشيء، فقد تركت بضعة كيلومرتات على األرض ولكين خرجت بقوايت سليمة من إ يعل
 .« املعركة

فاحلرب ال تنتهي . وما قاله املشري أمحد إمساعيل، صوابا، يتفق مع مبدأ هام من مبادئ التخطيط للحرب
 -حتما  -رب تنتهي بعد فاصل املفاوضات الذي يعقبمبجرد توقف العمليات العسكرية يف املعارك، وإمنا احل

 .هذه العمليات
ليها املعارك، بل ال نبالغ إن قلنا، أن هذه إوتتثير هذه املفاوضات متاما باألوضاع العسكرية اليت تنتهي 

هلذه  املفاوضات تتم لتقنني هذه األوضاع العسكرية يف صورة ويائقية، وهلذا حيرص عباقرة القواد على االحتياط
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املرحلة بانتهاج اخلطة اليت تكفل لقواهتم اخلروج يف املعارك بصورة متوازنة، فهذا التوازن، هو الضمانة احلقيقية 
 .لكسب مرحلة املفاوضات اليت تنتهي هبا احلرب

 وليست هناك صورة مطلقة للتوازن الذي نرجوه لقواتنا بعد انتهاء املعارك، فالتوازن املستهدف غالبا ما يكون
طيط له يف إطار من ختيلهم للتوازن املتوقع للقوات املعادية، ألن من البداهة، أن عدونا تخنسبيا، يقوم القادة بال

حياول بدوره أن خيرج بقواته متوازنة من املعركة، إذ أن كلنا والشك، يعلم أن معركة التوازن هذه هي املرآة الصادقة 
 . أن تبدأ األخريةاليت سنرى فيها معركة املفاوضات حىت قبل 

مبا جرى  - حىت يف مراحلها العسكرية البحتة-كن التدليل على تثيري معركة التوازن على معركة املفاوضات ميو 
 26/22/2793يف االجتماعات الستة للجنة العسكرية املصرية اإلسرائيلية املشرتكة، واليت متت يف املدة من 

ففي هذه املفاوضات حاول اجلانب اإلسرائيلي . مقرها جبنيف حتت إشراف األمم املتحدة يف 7/2/2794وحىت 
إقناع الوفد املصري إما بقبول فكرة االنسحاب املتبادل، وإما بقبول فكرة الفاصل احملدود بني القوات حبيث ال 

، وقد سبب اجلانب اإلسرائيلي حماولته هذه مبحاولة إيهام اجلانب (كيلومرتات  4 -3) يزيد هذا الفاصل عن 
 . ملصري بثن انسحاب إسرائيل إىل شرق القناة يعد تضحية اسرتاتيجية كبريةا

وقد كسب الوفد املصري معركة هذه اجلزئية، حني رفض أن يبتلع الطعم اإلسرائيلي، موضحا للجانب 
 ير فيه للتوازنأأن وضعه العسكري غرب القناة يعد وضعا اسرتاتيجيا سيئا، وال  -بغري مواربة  -اإلسرائيلي 

ال عبئا عسكريا واقتصاديا وسياسيا على إسرائيل، وبالطبع إ –ن مثل إ -نه ال ميثل إالعسكري على اإلطالق بل 
ىل قبول رأي الوفد املصري يف هذه اجلزئية، وانسحبت إسرائيل وحدها إىل إ - فيما بعد-فقد انتهت املفاوضات 

 .لقواتالشرق، بل ومبسافة كافية مسحت مبنطقة عازلة مناسبة بني ا
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 الفرع الثاني           

 اإلعداد للحرب التقليدية  

 :تمهيد
ن اإلعداد حلرب أيعترب اإلعداد للحرب التقليدية أمرا معقدا باملقارنة لإلعداد حلرب العصابات مثال، صحيح 

 .العصابات يعترب أمرا شاقا وخطرا إال أن هناك فرقا كبريا بني التعقيد واخلطورة
الذي يصاحب اإلعداد للحرب التقليدية إىل تعدد اجلوانب اليت البد من هتيئة إيقاعها لينضبط ويرجع التعقيد 

 ،فهناك اجلبهة الداخلية، واجلبهة السياسية، واجلبهة اإلعالمية، واجلبهة االقتصادية. مع إيقاع احلرب اليت خنطط هلا
 .جلبهة العامة للحرب التقليديةوالبد من إعداد كل هذه اجلبهات باعتبار أهنا يف جمموعها تشكل ا

 . وسنتناول فيما يلي إعداد كل جبهة من هذه اجلبهات يف مبحث مستقل
 

 المبحث األول                                                  

 إعداد الجبهة الداخلية  
اد املدنيني الذين يعملون يف واجلبهة الداخلية هي ذلك الشق املدين من الدولة وينتظم يف هذا الشق كافة األفر 

وقدميا مل يكن إلعداد هؤالء األفراد أمهية تذكر، إذ مل يكن هلم يف احلرب ناقة وال مجل . األعمال غري العسكرية
 .رغم أن امللوك يف ذلك الوقت كانوا ميثلون السلطتني املدنية والعسكرية معا

 املدنية والعسكرية، خصوصا وأن السيطرة يف وقد تطور األمر إىل النقيض من ذلك بعد انفصال السلطتني
  .(العسكرية )ال للثانية ( املدنية ) أغلب األحوال كانت لألوىل 

إال من أجل املليك  -يف حقيقة أمرها -فحينما كان امللك يتوىل وحده السلطتني معا، وكانت احلرب ال تقوم 
. م احملاربني الذين كان حشدهم يتم على أسس شخصيةاملفدى، مل يكن مهما إال إعداد النبالء املقربني وأتباعه

 .وعوامل حملية قلما جتاوزهتا أهداف احلرب نفسها
وأما حني انفصلت السلطتان، وبدأت األماين الشعبية تفرض نفسها على أهداف احلرب، فلم يعد من 

ر الطالئع العسكرية املمكن خوض احلروب إال بعد إعداد الشعب هلا إعدادا يؤهله ألن يكون أمينا على ظه
وهلذا صار من . احملاربة يف امليدان لتكون هذه الطالئع بدورها أمينة على أمانيه الشعبية املستهدفة من احلرب

 : يالواجب إعداد اجلبهة الداخلية وهو األمر الذي يتحقق بثالية أمور ه
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 . بلورة األماين الشعبية - 2
 . املدنية إعداد الغرف الالزمة إلدارة العمليات - 2
 . تكوين فصائل املقاومة الشعبية والدفاع املدين - 3

 .ونشري فيما يلي إىل معىن كل أمر من هذه األمور
 بلورة األماني الشعبية :  أوال

ويقصد بذلك، حتديد هذه األماين، وتبويبها تبويبا زمنيا يتناسب واإلمكانيات القائمة واملنتظرة مث ضبط 
وازى انفراجها مع اإلمكانيات املتاحة بالفعل وذلك جتنبا إلضاعة املمكن يف طلب انفراج هذه األماين ليت

 .املستحيل
فاملالحظ دوما أن األماين الشعبية تتجاوز يف حدودها العليا القدرات الواقعية للخطة اليت تستلهم فيها 

ا تتغذى من العوامل الواقعية، وال األماين الشعبية، وال غرو فاألماين الشعبية تتغذى من العوامل العاطفية أكثر مم
إال أن الضري كل الضري أن خنلط بني الواقع واملثمول إذ يؤدي . ضري، فهذا أساس األمل واستمراره لدى الشعوب

وهلذا يعمد القادة امللهمون إىل املكافثة بني . ىل أن نفقد آمالنا كذلكإبنا ذلك ال إىل أن نفقد واقعنا فقط بل و 
 .ة والقدرات الواقعية لدولتهم جتنبا للخلط بني الواقع واملثمول، أو احلقيقة وأشباه اخليالاألماين الشعبي

 العمليات المدنية فإعداد غر :ثانيا
غرفة رئيسية ترتبط ارتباطا مباشرا بكل من قيادة القوات املسلحة : وتنقسم هذه الغرف نوعيا إىل قسمني

ن الغرف بكل وزارة ومرفق، وحمافظة ومدينة، وختضع هذه الغرف مجيعا وجمموعة أخرى م. والقيادة السياسية العليا
 . للغرفة الرئيسية األوىل باألسلوب التدرجيي املعروف

 .وبالطبع يوجد لكل غرفة من هذه الغرف غرفة أخرى تبادلية تستخدم عند اللزوم
يه الدفاع املدين ليستطيع محاية وتقوم هذه الغرف كل يف مكاهنا بالسيطرة على فصائل املقاومة الشعبية، وتوج

املنشآت احليوية، مثل منشآت الري والصرف واملياه واجملاري والكهرباء والسكك احلديدية، فضال عن املعاونة على 
 .ت فيما لو تعطلت بفعل فاعلآاستمرار هذه املنش

 تكوين فصائل المقاومة الشعبية والدفاع المدني: ثالثا
اللتحاق بالقوات النظامية، حيث يلحق هؤالء ا يصبهم الدورمل عبية ممن فاهتم أو وتتكون فصائل املقاومة الش

مقاومة اهلابطني باملظالت، : شبه عسكرية تتوىل تدريبهم على أعمال املقاومة الشعبية مثل األفراد بتنظيمات
 . وتقدم املعاونة للقوات النظامية  والكشف عن اجلواسيس والعمالء،

وإطفاء  ،املدين فتتكون من كل القادرين على أعمال الدفاع املدين املتعلقة بإنشاء املخابئوأما فصائل الدفاع 
 .احلرائق، وإسعاف اجلرحى، وقيادة املواطنني عند الغارات، بل وحىت حياكة املالبس العسكرية املطلوبة للمحاربني
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 بحث الثانيمال

 إعداد الجبهة السياسية
ويعتمد اإلعداد السياسي أول ما . عداد سياسي جيد، وخطة عسكرية متقنةإ: فاحلرب الناجحة حمصلة أمرين

يعتمد على هتذيب أهداف احلرب لتكون متوافقة مع القانون الدويل العام، فهذا التوافق بني أهداف احلرب وبني 
ا أنه طريقها القانون الدويل العام هو األساس الذي تستند إليه الدول احملاربة حني تنادي حبقها يف احلرب، كم

نه ال قيمة إالواسع للحصول على تثييد الغالبية العظمى من دول العامل، فكما أنه ال قيمة حلق ال حتميه القوة، ف
 لقوة تتجه إىل غري حق، وال يغرنا يف هذا تقلب بعض الغامشني يف بعض البالد فمثل هذا مصريه إىل زوال، إذ ال

 .يصح إال الصحيح ولو بعد حني
تجه إىل احملافل الدولية حيث تقوم بعرض قضيتها هناك، تتثق الدول يف مشروعية أهدافها، فإهنا وبعد أن 

قاصدة بذلك إظهار ماهلا من حق، وما عليه عدوها من باطل، إذ بذلك تزداد قوهتا بازدياد املؤيدين، وتنقص قوة 
 .عدوها بانصراف املشايعني

لسياسي للحرب، فيها حتفز الدولة احملاربة كل اهلمم الدولية حىت وتعترب هذه املرحلة من أهم مراحل اإلعداد ا
وبقدر ما تنجح الدولة يف عرض قضيتها، ويف كسب . متارس الضغط املطلوب على العدو قبل وبعد املعركة معه

 .مثارا طيبة للحرب اليت ستخوضها - ما بعديف -املؤيدين هلا، بقدر ما ستجين 
بتلقي الربكات من غالبية الدول، بل إهنا تقوم بعد -عداد السياسي للحرب الدول يف جمال اإل -وال تكتفي

فلكل . ذلك بتصنيف هذه الدول لتخرج من بينها الدول اليت تتعدى مرحلة التثييد الرمسي إىل مرحلة التحالف
حلة االشرتاك يف دولة حلفاؤها، سواء تدىن هؤالء احللفاء إىل مرحلة التثييد الشعيب والرمسي، أم ارتفعوا إىل مر 

 .العمليات العسكرية
 .والدول املاهرة هي اليت تعد هؤالء احللفاء بثسلوب مدروس ليكونوا سندها وعمقها حني يبدأ القتال

فدول التثييد الرمسي والشعيب البد هلا من عدد كاف  وليست هناك وسيلة واحدة إلعداد كل هؤالء املتحالفني
واستثمار هذا التثييد، وأما دول العمق املكاين  هرة الذين يعرفون طريقهم لتنميةالديبلوماسيني واإلعالميني امل من

والتسليحي واالقتصادي، فالبد هلا من جلان متخصصة تعرف كيف تسيل املاء يف القنوات اجلافة، وأما احللفاء 
فقا يف العمليات او املقاتلون فيتم التنسيق معهم على أعلى مستويات التنسيق حىت نضمن ألنفسنا إيقاعا م

 . العسكرية خيدم يف هناية األمر هدفنا االسرتاتيجي العام 
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 المبحث الثالث

 إعداد الجبهة االقتصادية
إىل التدخل يف   -حىت الدول الالتدخلية  -وقد تعاظمت أمهية هذه اجلبهة بظهور الدول التدخلية واضطرار 

نسبة الكثافة السكانية إىل نسبة )حل املشكلة االقتصادية كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، وذلك لضمان 
 (. نسبة التكافل االجتماعي املطلوب إىل نسبة العمالة املنتجة)واملشكلة االجتماعية ( املوارد االسرتاتيجية

ويعرب عن إعداد اجلبهة االقتصادية بتحويل االقتصاد من مدين إىل حريب، ويتم ذلك بوسائل عدة منها  
وكذلك . عظم املوارد للمجهود احلريب مبا يعينه ذلك من تعطيل جزئي لبعض اخلطط االقتصادية املدنيةتوجيه م

توجيه السياسات املالية والسعرية والنقدية واالدخارية لتخدم من اإلنتاج إىل اإلنتاج احلريب املباشر، وكذا احلد من 
 . االستهالك وبناء املخزون االسرتاتيجي الالزم

ة إىل هذا يتم وضع الوسائل االقتصادية الالزمة لتجاوز أير احلرب على امليزان التجاري نظرا ملا وباإلضاف 
وأيرها على النفوس العاملة، نظرا ملا سيصاحب . سيصاحب احلرب من اخنفاض يف الصادرات وزيادة يف الواردات

اض العسكرية، وأيرها على الدخل احلرب من امتصاص جانب كبري من العمالة واخلربات واملهارات لصاحل األغر 
 ..إخل .. العام، ملا سيصاحب احلرب من تثيري عل قطاع اخلدمات من نقل ومواصالت وسياحة

                                                   
 المبحث الرابع

 إعداد الجبهة اإلعالمية
 .جحة، قد صار من نافلة القول اآلنهنا أحد ركائز احلرب الناأوالتثكيد على أمهية هذه اجلبهة و  

عداد هذه اجلبهة هو إعداد الكوادر اإلعالمية احلرفية، فهذه الكوادر املؤهلة والواعية هي وأول الطريق إل
 .العنصر احلي الذي حييل األجهزة والسياسات اإلعالمية إىل واقع حي مثر

أجهزة الكلمة املقروءة، وأجهزة الكلمة : سينيمث يثيت بعد ذلك دور األجهزة اإلعالمية، وهي على نوعني رئي 
 .املسموعة

ويتم التعبري عن الكلمة املقروءة بوسائل عدة تنقلب من البسيط إىل املركب حني ننتقل من حيز النشرات  
 .والكتيبات إىل حيز الكتب والصحف واجملالت احمللية والعاملية

اإلذاعة، مرئية وغري مرئية، واألفالم التسجيلية اليت : مثل وأما التعبري عن الكلمة املسموعة فيتم بطرق عدة من
تبثها قوافل االستعالمات مصحوبة بشرح سياسي واف، والندوات واحملاضرات واللقاءات السياسية اليت تنظمها 
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زمن وسائل الثقافة اجلماهريية والتثقيف السياسي، وأخريا فهناك املسرح السياسي أو الوطين الذي يتعاظم دوره يف 
 . احلرب خصوصا إذا كان مرتكزا على أصول دينية كاملسرح اإلسالمي يف مصر وبعض البالد اإلسالمية

نه إذا كان جمال إوتعترب هذه األجهزة املختلفة وسيلة ممايلة لألجهزة الديبلوماسية ولكن يف اجملال اإلعالمي، ف 
األجهزة اإلعالمية هو قطاعات الرأي العام الديبلوماسية هو األشخاص الرمسيون وأصحاب القرار فإن جمال 

 .واملراكز املؤيرة على صناع القرار، فاملعىن واحد وإن اختلف اجملال
ال بالواقعية، وعرض احلقائق، إن التزمت، إوال قيمة هلذه األجهزة ما مل تتبع سياسة إعالمية ناجحة، ال تلتزم، 

 يعودوا يقبلون التلون بثذواق النفعيني الذين جييدون فن فلم يعد ممكنا إخفاء احلقيقة اآلن كما أن الناس مل
 .اإلعالن ال اإلعالم

وحني تقوم الدولة على استكفاء الكوادر اإلعالمية، واألجهزة التعبريية، والسياسات السليمة، فإهنا تضمن  
جهزة احلرب النفسية املعادية ملقاتليها، إذ حياربون، ظهرا حمميا من اإلشاعات الفتاكة واآلراء اهلدامة اليت تبثها أ

 .طوال فرتة احلرب
 

  خاصفصل 

 في الحرب النووية

 تمهيد

يرى بعض احملللني أن احلرب النووية ال تعد حربا باملعىن الفلسفي للحرب، ويصدرون يف ذلك عن أن احلرب 
 . الإعمل منظم بطبيعته، بينما احلرب النووية ليست إال نوعا من الفوضى ليس 

 -فيما لو استخدمت  - ؤيد هذا الرأي، أن األساس الفكري الستخدام األسلحة النووية الشاملةولعل مما ي
إذ ال يعقل أن يكون . و التشفي واالنتقام يف حالة الرد باهلجوم املضادألن يكون إال اجلنون يف حالة اهلجوم، 

 !!.. استخدام مثل هذه األسلحة نوعا من السياسة بوسائل أخرى
ا الرأي ظهور األسلحة النووية التكتيكية، إذ ما زلنا ننظر بعني الشك والريبة إىل إمكانية استخدام وال خيل هبذ

هجوم ويلحق به املعارك التصادمية واملطاردة والتعزيز، ودفاع ويلحق به )هذه األسلحة بثسلوب العمليات التقليدية 
، وقنبلتا هريوشيما وجنازاكي أصدق شاهد (التجميعالقتال داخل احلصار والقتال بقصد التخلص واالرتداد إلعادة 

 . على ما نقول
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كما ال يثنينا عن تثييد هذا الرأي، ما تعارفت عليه اجليوش احلديثة من تدريب قواهتا على أساليب الوقاية من   
صورهتا  خصوصا يف - األسلحة النووية، إذ غاية ما نسلم به مع هذه األدلة املناهضة هو اعتبار احلرب النووية

 .نوعا من احلرب التهديدية ليس إال -الشاملة 
إذا جاز  -ولعل تثييدنا ملن ينكرون على الصدام النووي صفة احلرب، هو الذي دفعنا إىل دراسة هذه احلرب 

يف فصل خاص نكتفي فيه باإلشارة إىل املبدأين اللذين حيكمان هذه احلرب، أال ومها الصدقية،  -تسميتها حربا
 .على توجيه الضربة الثانيةوالقدرة 

 :ونتناول فيما يلي كال من هذين املبدأين
 مبدأ القابلية للتصديق: أوال  
وأساس هذا املبدأ ما ذكرناه من أن احلرب النووية ليست إال حربا هتديدية ختاض بالتهديد اجلدي ال بالتنفيذ  
ليس فقط بامتالكنا  -و إقناع العدووهلذا فال يتصور أن حتسم هذه احلرب إال بثسلوب واحد ه. الفعلي

وإمنا كذلك بامتالكنا للوسائط الالزمة لنقل هذه املتفجرات إىل األهداف املختارة، ولن  -للمتفجرات النووية 
فعند هذا القدر من . يتحقق هذا االقتناع لدى العدو إال إذا كانت الشواهد كلها تدل على صدق ما هندد به

 .  مثارها املرجوة، بالرغم من أهنا ستبقى يف إطارها املرجو هلا أال وهو إطار الالتنفيذالتصديق حتسم احلرب، وتؤيت
 مبدأ القدرة على الضربة التالية: ثانيا

هو أساس اهلجوم يف احلرب النووية، فإن هذا املبدأ «  القابلية للتصديق »وإذا اعتربنا أن املبدأ األول  
 . هو أساس الدفاع يف هذه احلرب « لضربة التالية اعتقاد العدو بقدرتنا على توجيه ا »

فاملبدأ املكافئ للمبدأ األول، يتحقق بإحساس العدو بقدرتنا على رد ضربته بضربة ممايلة يف القوة ومضادة  
فعند هذا القدر من القناعة يتحقق التوازن املطلوب للرعب النووي لدى الطرفني، وخترج بالتايل الوسائل . يف االجتاه

 .لنووية من حلبة التثيري يف الصراع السياسي بينهماا
                                                    

 خاتمة

، وقد توخينا فيها التثصيل مادام مفيدا، املبادئ العامة للحوب التقليديةفقد كانت تلك رسالتنا عن .. وبعد 
لة أن حنيط إحاطة يقافية بالقواعد األصولية للحروب وكيفية كما كان حسبنا من هذه الرسا. واإلجياز مادام كافيا

 هذه اإلحاطة الثقافية اجتناب التفصيالت الفنية إال بالقدر الذي حنتاجه لشرح يفاإلعداد هلا، وهلذا فقد راعينا 
عن  بعض النظريات األساسية ما دامت ستجرنا إىل تفصيالت تزيد -أحيانا  -قاعدة أصولية، بل لقد استبعدنا 

 :حاجة هذه الدراسة كثريا، وكان من هذا الذي استبعدناه ما يلي
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نظريات األمن، وقد استبعدناها عند احلديث عن احلرب التقليدية، نظرا لتعدد هذه النظريات  - 2
نظرية الضمانات الدولية، نظرية : واحتياجها لدراسة خاصة مستقلة توضح النظريات املختلفة لألمن من مثل

 . على احللفاء األقوياء، نظرية احلدود اآلمنة، نظرية القوة الرادعةاالعتماد 
إسرتاتيجية املناورة املباشرة، واليت تعتمد على البدء : االسرتاتيجيات املختلفة للعمليات الفعلية من مثل - 2

وبعد كل استيالء بالتمهيد النرياين املدمر، مث التقدم الكتساح الدفاعات مع التوقف بعد إقامة رؤوس الكبارى، 
على خط دفاعي لتثمني األوضاع، وصد وتدمري الضربات املضادة يف مناطق قتل حمددة سلفا، مث تطوير اهلجوم 

 .ملرحلة تالية، وهكذا
ويقابل هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية االقرتاب غري املباشر اليت تعتمد على اخرتاق قطاعات حمدودة بثاليي 

، وتطوير هذا اخلرق يف العمق التعبوي بقطع خطوط املواصالت، وبث (شاة امليكانيكيةامل -الدبابة  -الطائرة )
 . القيادات اخللفية، ومراكز الشئون اإلداريةيفاالضطراب 

ىل جوار هاتني االسرتاتيجيتني هناك اسرتاتيجية السالح احلاسم، واليت تعتمد على سالح معني بصفة إو 
هذا السالح احلاسم يف أول األمر هو السالح البحري، مث حل حمله فيما بعد أساسية يف حسم املعركة، وقد كان 

السالح اجلوي، وباالعتماد على هذا السالح يتم دفع اخلطوط اجلوية دائما لألمام، مث تتوىل هذه اخلطوط بدورها 
 . ي، وهكذاالتمهيد الستيالء القوات األخرى على اخلطوط التالية، مث تبدأ عملية دفع جديدة للخط اجلو 

ومن ناحية أخرى فقد استبعدنا بعض التفريعات الفنية، من مثل عناصر الصدم والسيطرة والشئون الفنية  - 3
يف التكتيك، ومن مثل كيفية التجهيز الفين ملسرح العمليات سواء يف جانبه اإلجيايب املتمثل يف جتهيز املسرح خلدمة 

العدو من جتهيزاته ملسرح  داد الوسائل الكفيلة باحليلولة دون استفادةقواتنا، أو يف جانبه السليب املتمثل يف إع
 .العمليات، ومن مثل أنواع األسلحة النووية وأنواع الوسائط احلاملة هلا سواء يف اهلجوم أو يف الشبكات املضادة

ملنشود، فضال وقد كان أساس استبعادنا هلذه التفريعات الفنية هو احتياجها لدراسة تفصيلية جتاوز الغرض ا
ن مل يكفنا إعن أهنا تفوق طاقتنا يف الوقت احلاضر، وإن كان أملنا كبريا يف العودة هلذه التفريعات بدراسة تفصيلية 

 .غرينا مشقة الكتابة فيها بالطبع
أننا مطالبون باألخذ بكل أسباب القوة، ولكننا مطالبون كذلك بثن نستيقن بثن النصر .. وبقيت كلمة أخرية

 .د اهللمن عن
 .أقول ذلك مهما ظن الدهريون أهنم قادرون على ما يريدون

 { لهإله ويف األرض إوهو الذي يف السماء }
 صدق اهلل العظيم 



 32 

 84/ ا لزخرف  


