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 مقدمة
 )كارل فون كلاوفيتز(  للحرب.هو الشكل الأقوى : الد  ف اع

ونبراس والسلام على سيد المرسلين    والصلاة  بسم الل  ه الرحمن الرحيم والحمد لل  ه رب العالمين
بعد...العالمين  وعلى آله وصحبه أجمعين   و

بية   ِّشَكل  تشكو المكتبة العر ية  والث َّ   عام  ب ِّشَكل  ور خاص من نقص حاد على مستوى المراجع   ب
ة بية، والتي يمكن    العلمي َّ بهم    للثوارِّالتي تتنوال التكتكيات الحر ةالانطلاق منها في حرو ي َّ ور  . الث َّ

  ً الحرب    إلى  ِإَضافَة مراجع  معظم  فإن  ً هذا،  أو  -  سواء بية  ةالعر ِّشَكل  تتنوال    -الأجنبي َّ  ب
ِّيدي َّةالحرب    خاص   قل الحروب    الت َّ ِّيدي َّةوفنونها،  قل الجيوش    الت َّ تخوضها  ةالتي  ضد    الن ِّظَامي َّ

ا جيوش أخرى،   ةالحرب    أم َّ ي َّ ور ةفإن المراجع    الث َّ ولا تكاد تجد   نادرة  حولها    العلمي َّ جداً، 
ل لهذه الحرب   ِّشَكل  عن مبادئها واستراتيجياتها وتكتيكاتها     وتحدثَ اً  علمي َّ كتاباً واحداً أص َّ  ب

 أكاديمي ومنظم.

من  _   العديد  ورات عانت  قاتل    الث َّ خطأ  من  هوالمسلحة  الحرب   ألا  طبيعة  بين  الخلط 
ِّيدي َّة  قل ةوالحرب    الت َّ ي َّ ور وارانتقل بعض    َحيْثُ ،  الث َّ في وقت لا تسمح   الن ِّظامي   الد ِّفَاع  إلى  الث ُّ

البعض بقَي  فكان هذا سبباً في القضاء عليهم، بينما    الد ِّفَاعلهم قوتهم بتلبية متطلبات هذا  
أساليب   على  وقت    الن ِّظامي غير    الد ِّفَاعالآخر  ِّبُ   كَانَفي  بالجيوش   َيج يقتدي  أن   عليه 

ة ل في هذا الكتاب سنُحاوِّنا وإن َّ فكان هذا سبباً في خسارته العديد من مكتسباته،  ،الن ِّظَامي َّ
ةخب  الن ُّ أن نرشد   ي َّ ور ةالعلوم التي ستمكنهم من اختيار التكتكيات    إلى  الث َّ المناسبة    الد ِّفَاعِّي َّ

 في الوقت المناسب. 

ةتكمن أهمية هذا العمل في كونه يمثل مرجعاً علمياً للتكتكيات   ةفي الحرب   الد ِّفَاعِّي َّ ي َّ ور . الث َّ
ِّيدي َّةفي الحروب    الد ِّفَاع  تكتيكات بين    الدمجوهو في الحقيقة يحاول    قل بين الواقع المتغير   الت َّ و

ةللحرب   ي َّ ور ي ذال  الن ِّظامي للحرب والطابع غير    الن ِّظامي  بين الطابع    الدمج، أي أنه يحاول  الث َّ
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ورَةتفرضه   ُ المسلحة،    الث َّ لقادة    لَعَل َّه مرجع  تقديم  بذلك  ورَةيستطيع  الحاضر  الوقت  في    الث َّ
يباً من واقعهم   يكونو والمستقبل،   ِّشَكل  وممنهجاً   الميداني  قر في نفس الوقت، بحيث   علمي     ب

ات يعينهم هذا المرجع على تطبيق  ِّي َّ ة العَمَل ِّشَكل   الد ِّفَاعِّي َّ ورَةسليم في مختلف مراحل  ب  . الث َّ

لا يقتصر على ظرف زماني أو مكاني محدد، كما  هذا كـتابناف ؛وثائقي نظريبما أنه بحث  و
ية  ي َّةفي الحرب    غيرها، لأننا أردناه مدخلاً للدفاع دُونَأنه لا يستهدف رتبة عسكر ور  ، الث َّ

يين والمختصين مطالعته  بحيث   ً يمكن لجميع القادة العسكر من قائد المجموعة مروراً بقائد   بداية
ي َّة و  قائد الفرقة والفيلق.  إلىاللواء والـكتيبة وصولاً الس ر

ةالأعمال من أهم _  ةفي الحرب  الد ِّفَاعالسابقة التي تناولت  العلمي َّ ي َّ ور  : الث َّ

حامد لمصطفى  يد  المطار حرب  وكتاب  تابر،  برت  لرو المستضعفين  حرب  وكتاب   ،كتاب 
ياح التغيير   ورَة، وكتاب نشوب  محمد صلاح الدينلالصراع ور المسلحة لسيث جونز، وهي   الث َّ

ي َّةتناولها لمراحل الحروب  َحيْثُ كتب قيمة ومفيدة من  ور ومبادئها، لـكنها في الحقيقة   الث َّ
التكتيكات   تتنوال  ةلم  ِّشَكل    الد ِّفَاعِّي َّ ولم    ب ً لها    تخصْص خاص،  ً   مادة ً   علمية يمكن   أكاديمية

ات الاعتماد عليها في  ِّي َّ ة  العَمَل  . الد ِّفَاعِّي َّ

يخية القي ِّمة:   لدينا أيضاً المراجع التار

كتاب تكتيكات الطالبان جنوب أفغانستان لكارتر مالـكسيان وجيري مييرلي، وكتاب ك 
السوفيتية(،  الأفغانية  الحرب  في  الأفغان  المجاهدين  )تكتيكات  الجبل  من  الآخر  الجانب 

مرا من  وهي  جداً  مهمة  لتكتيكات    َحيْثُ جع  وتحليلها  وارتوثيقها  لا    الث ُّ لـكنها  الأفغان، 
عن    إلىتهدف   علمية  مراجع  ة تقديم  ِّي َّ ةالعَمَل المعاركالد ِّفَاعِّي َّ توثيق  وإنما  في   ،  حدثت  التي 

يكية والحرب الأفغانية    الروسيةة  الحرب الأفغاني  إلىطرق  تتوتحليلها، لذلك فهي لم    الأمر
يطَرَةإجراءات  و  مبادئ وتكيتكات  ِّشَكل   الد ِّفَاعفي  الس َّ  علمي. ب
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ةمن المراجع المهمة الأخرى التي تتحدث عن   ِّي َّ ة  العَمَل بية مثل؛  الد ِّفَاعِّي َّ  :أمهات الـكتب الحر
ً كتاب "عن الحرب" لكلاوزفيتز وكتاب "فن الحرب" لجوميني.   ي َّة المناهج    إلى  ِإَضافَة ِّ   العَسكَر

ةللجيوش     :مثل الن ِّظَامي َّ

يكي للتكتيكات ) .1   (FM 3-90الدليل الأمر
يكي ل دليلالو .2   (DRP 6-22 C1قيادة الجيش )الأمر
يكي ل دليلالو .3    (...إلخATP 3-21.8, C1لفرقة والفصيلة )الأمر

شاملة   علمية  مراجع  بية،للتكتيوهي  الحر منها    كات  ً استفدنا  ً   استفادة عيبها    ،عظيمة لـكن 
ةهتم بالحرب  ت  يكمن في أنها ِّيدي َّ قل ي َّةليس  و  الت َّ ور لجيوش ل  تصلح، أي أن العلوم التي فيها  الث َّ

ة وارالـكبيرة، وقد لا تناسب   الن ِّظَامي َّ  ها.  بفي كثير من جوان الث ُّ

ِّ   عدم تناولفي  إذاً الفجوة التي لم تعالجها الـكتب السابقة؛ تكمن    الد ِّفَاع المراجع لفنون    هَذِّه
ةفي الحرب   ي َّ ور ِّشَكل    الث َّ يطَرَةمبادئه وتكتيكاته وإجراءات    إلى  هاتتطرقعدم  خاص، و  ب   الس َّ

ِّشَكل  فيه  ورَةعلمي خلال مختلف مراحل تطور  ب  المسلحة.  الث َّ

الإشكالية الأساسية التالية:   عنوهو ما سنتحدث عنه في هذا البحث، إذ سنحاول الإجابة  
ة" ة  الع م ل ي َّ ً   ما هيف؛  ب بصفتها أمراً لا يمكن الاستغناء عنه في الحر  الد  ف اع ي َّ أهم المبادئ   إذا

يط ر ةوعوامل القوة وإجراءات   ة اوالتكتيكات التي تختص بها    الس َّ ةالع م ل ي َّ في الحرب   لد  ف اع ي َّ
ي َّة ور  " ؟الث َّ

ِّ   عنومن أجل التدرج في الإجابة     تصميم البحث ليكون   يمكنُناالإشكالية الأساسية،    هَذِّه
ِّشَكل    الد ِّفَاعمفهوم    :تناول الباب الأولي؛  ثمانية أبواب   في عام، والغاية منه، والمزايا التي   ب

 ً مع مثال واقعي لكل  الد ِّفَاعمبادئ  :يتناول الباب الثانيبينما بالهجوم.  يختص بها مقارنة
ي َّة مبدأ من إحدى المعارك في الجبهات  ور  .  السابقة الث َّ

يد من فرص المدافعين في تحقيق النصر  إلى  :الباب الثالثيتطرق  و  ،  عوامل القوة التي تز
ةلكل عامل من إحدى التجارب   واقعية   أمثلة  وفيه أيضاً  ي َّ ور  السابقة.   الث َّ
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الرابع الباب  اأساسيات    :ويتناول  ة  ِّي َّ ةالعَمَل أنواع  لد ِّفَاعِّي َّ ليشمل    :َحيْثُ من    الد ِّفَاع، 
يطَرَةإجراءات  والمواقع المدافَع عنها،  وشكل الأرض  والتخطيط   ِّبُ   التي  الس َّ يستخدمها أن    َيج

لتوجيه   الخطوط    إجراءات   :مثل  الد ِّفَاعالقائد  ةتحديد  ِّي َّ ومناطق   المَرحَل المعركة  ومواقع 
ات  ِّي َّ  . العَمَل

ا أنواع    :الباب الخامس والسادس والسابع  أم َّ من  نوعاً  يتناول  منها  باب  كل   الد ِّفَاعفإن 
( ِّت  الد ِّفَاعالأساسية  اب التراجعي(  الث َّ والدفاع  المتحرك  يقة  والدفاع  طر عن  يتحدث  و  ،

 تنفيذها. والتخطيط لهذه الأنواع 

ً و  ي َّةمع تطور مراحل الحرب    الد ِّفَاعتطور    إلى  :يتطرق الباب الثامن   أخيرا ور ، وكيف الث َّ
وارينبغي على   ذكرها في الأبواب السابقة، وكيف يمكنهم   تم َّ استعمال الأساسيات التي    الث ُّ

ورَةتوظيفها في واقع   المتغير. الث َّ

نه من علوم حول وجا ة ما يحتالأم َّ  لنُخبِّ نرجو أن يكون هذا البحث قد وفر  وفي الختام،
ة  ِّي َّ ة  العَمَل ةفي الحرب    الد ِّفَاعِّي َّ ي َّ ور ُ ،  الث َّ ُ بذلك    لَعَل َّه ن تقول أ   كَانَتالتي  بعض القناعات    يغير

ورَة ية    عملية  هي    الث َّ ً و  فوضو تنظيرا تحتاج  ً   لا  الحقيقة  علميا في  لأنها  المتغير-،  طابعها   -بحكم 
 وتفصيل.  تقنين وتنظيم  إلىأكثر من غيرها  تحتاج

ِّكَ فنرجو الل  ه أن يكون كتابنا هذا قد ساهم في تحقيق   .ذَل
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يف أهم المصطلحات   ي َّة تعر  : الع سك ر 
ةنسيق القوات  ت علم وفن  (:  tacticالتكتيك ) ي َّ ِّ وأساليب استعمال الأسلحة، أو الوحدات    العَسكَر

ة ي َّ ِّ يمة جميعها في مقابلة  العَسكَر  . في المعركةعَدو  ال وهز

ة الهجمات   عَدو العرقلة هجوم    إلىتهدف  هي مناورة تكتيكية  (:  spoiling attacks)  الإفس ادي َّ
   في طور التشكل أو التجمع للهجوم.عَدو العرقلةً بالغةً حين يكون 

ةمنطقة المعركة   ئ يسي َّ   فيها تجري    والتي هي جزء  من ساحة المعركة  (:  Main Battle Area)  الر َّ
يمة   . العَدوالمعركة الحاسمة لهز

ات اتهي  (:  Decisive Operationsالحاسمة )  الع م ل ي َّ ِّي َّ مباشرة    العَمَل تؤدي  تحقيق    إلىالتي 
 غرض القائد. 

ات اتهي  (:  Shaping Operationsالتشكيلية )  الع م ل ي َّ ِّي َّ تحفظها  العَمَل أو  ظروفاً  تخلق   التي 
اتإنجاح  بغية ِّي َّ  الحاسمة. العَمَل

ات اتهي  (:  sustaining operationsالإدامة )  ع م ل ي َّ ِّي َّ اتالتي تعزز من    العَمَل ِّي َّ الحاسمة    العَمَل
اتأو  ِّي َّ ِّيل عَمَل شك ةبتوليد القوة  الت َّ ِّي َّ ِّتَال  أو الحفاظ عليها.  الق

)  الاستخبارات والمراقبة   ,reconnaissance, intelligenceوالاستطلاع 
surveillance  :)  الإمداد نحو    والمعالجة    هي  على  للمعلومات  والمنسق  المتكامل  والاستمكان 

 مترابط  ومتماسك  ودقيق لدعم القائد في إجراء فعالياته. 

أم ين  هجوم مفاجئ.  إلىعَدو المبادرة  دُونَ للحيلولةهي كل التدابير المتخذة (: Security) الت َّ

ة هي تشكيلات هدفها حماية الكتلة (: Screening Forcesجب )الح   قوات   ِّيسي َّ ئ من القوات   الر َّ
 استطلاعه.  مع تدمير وعرقلة ومنع  عَدوالأو أرتالها وتقديم إنذار  مبكر  عن قوات 
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هي الـكشف عن مواقع الأهداف وتحديدها بما  (:  target acquisitionاستمكان الأهداف )
 يكفي لاستخدام الوسائل المميتة وغير المميتة ضد ها.

 METT-TC  (Mission, enemy, terrain and weather, troops andتحليل  
support available, time available, and civil considerations  :) اختصار

المراد   للعوامل  اختصار  والكلمة  عملية،  لأي  التخطيط  في  يكي  الأمر الجيش  يستخدمه  لتحليل 
 :تحليلها وهي 

 (.  المهمة، والعدو، والأرض، والقوات المتاحة، والوقت، والاعتبارات المدنية)

اتمفهوم   أو  لبير  عتهو  (:  concept of operations)  الع م ل ي َّ يري  تفظي  بوضوح   صو  يعبر 
ِّكَ وكيف يمكن إنجاز  ،  يعتزم قائد القوات المشتركة إنجازه  عماودقة    ؟.  باستخدام الموارد المتاحة  ذَل

هي منطقة جغرافية فيها معلومات  (:  named area of interestمنطقة الاهتمام المسماة )
للقوات   جمعها  المراد  المعلومات  متطلبات  ديقَةتستوفي  اختيار  الص َّ يتم  و  ، ِّ لـكشف   هَذِّه المناطق 

 .عَدوالمسارات عمل 

أهدافاً  (:  target area of interestمنطقة الاهتمام الم ستهدفة ) تضم  جغرافية  منطقة  هي 
ديقَةعالية القيمة يمكن كشفها واستهدافها من قبل القوات   . الص َّ

عرض واحد متطابق    هي     (:common operational pictureة المشتركة ) الع م ل ي اتي َّ الصورة  
مثل الصلة  ذات  بالعمليات(  )الخاصة  الخاصة    :للمعلومات  القوات  ،  عَدوالوقوات    فيناوضع 

والطرق  و الجسور  مثل  المهمة،  التحتية  البنية  من وتتم  ،  وغيرهاحالة  أكثر  خلال  من  مشاركتها 
 أمر.  

ُ   وتسهلُ  ورة ة  الص ُّ ُ   العملياتي َّ ةجميع القادة على تقدير الحالة    وتساعدُ التعاوني    التخطيطَ   العامة ي َّ ِّ  .العَسكَر

يطة لتعيين مكان تسليم    يُعيَنُ   هو خط  (:  battle handover lineخط تسليم المعركة ) على الخر
اتمسؤولية إجراء  ِّي َّ ة العَمَل ِّي َّ ِّتَال  أخرى.  إلىمن قوة   الق
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يق الأسلحة المشتركة ) هو كل تشكيل عسكري حقق الاندماج (:  combined arms teamفر
ةوالتكامل بين مختلف صنوف الأسلحة أو العناصر  ِّي َّ ِّتَال مْنَ  الق  عملية. ضِّ

تشكيل  (:  echelonالنسق ) من  أجزء  ة  ِّي َّ بفكرة العَمَل رهن  وحجمها  الأنساق  وعدد  القتال.  ثناء 
ة   ِّي َّ التعبويالعَمَل الاتجاه  وسعة  وعمقها،  فيه؛    وهدفها  تُدار  ً الذي  وطبيعة    عَدوالقوة    إلى  ِإَضافَة

ِّيل دفاعاته؛ فقد يكون  شك  في نسقَين، أو ثلاثة أنساق، أو نسقَين واحتياطي.  الت َّ

مْنَ هو نشاط  تكتيكي   (:  Fixingالتثبيت ) يك أي جزء     َحيْثُ مهمة ،    ضِّ يمنع القائد عدوه من تحر
 من قواته من مكان  محدد  ولمدة  زمنية  محددة.  

ً التثبيت   ةتأثير العقبات  :  هو  أيضا ارِّي  والتي تقوم بتركيز التخطيط    الهندسي َّ فيف سرعة  خت  بغية   الن َّ
مْنَ المهاجم   منطقة  معينة  والتي تكون عادةً منطقة الاشتباك. ضِّ

مْنَ هو نشاط  تكتيكي   (:  Isolatingالعزل ) -   عَدو المهمة ، والذي يتطلب من الوحدة عزل    ضِّ
ً م يا ية التحرك، ومنع وحدات    - ادياً ومعنو َاسمن    عَدو العن مصادر إمداده، وحرمانه من حر  الت َّم

 . عَدوالمع غيرها من قوات 

هو شكل  من أشكال المناورة، تقوم فيه قوة  مهاجمة  بمحاولة اختراق (:  Breachingالاختراق )
 على جبهة  ضيقة  لتشتيت النظام الدفاعي. عَدوالدفاعات 

ةلطاقة  ا القوة  (:  Combat Power)  الق ت ال ي َّ وسائل  كافة  ةهي  ي َّ دمير يمكن و  الت َّ والتي  المعيقة 
.  عَدوالتطبيقها ضد  ية  أو تشكيل  عسكري   في وقت  معين  من قبل وحدة  عسكر

ج ُّ   يتم  هي قوة  منظمة   (: Striking Forceالقوة الضاربة )   الد ِّفَاعبها لتنفيذ هجوم  حاسم  في    الز َّ
ة المتحرك، تتألف عادةً من أقصى طاقة   ِّي َّ ِّتَال  متوفرة  لدى القائد لحظة الهجوم.  ق

ي َّة أكثر  (:  Company)الس ر أو  فصيلتين  من  مكونة   وحدة   النوع-هي  نفس  من  مع    -وعادةً 
عممراكز قيادة  وكمية  محدودة  من   الذاتي. الد َّ
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المقترنة (:  maneuverالمناورة ) الحركة  يق  طر عن  المعركة  أرض  على  القوات  استخدام  هي 
 لاكتساب موقع  ذي أهمية  بالنسبة للعدو بهدف إنجاز المهمة. -أو النيران الكامنة-بالنيران 

ات اتأثناء  -هي التوظيف المتكامل  (:  Information Operationsالمعلومات )  ع م ل ي َّ ِّي َّ   العَمَل
ة ي َّ ِّ يق:  -العَسكَر طر الإلـكترونية،    عن  ات)الحرب  ِّي َّ الحواسيب،    عَمَل اتشبكات  ِّي َّ ة  العَمَل ،  النفسي َّ

تأمين  العَسكرِّي  الخداع   ات،  ِّي َّ أو العَمَل لتعطيل  بها  ومتعلقة  داعمة  محددة  قدرات  مع  بالتنسيق   )
صوم الحاليين والمحتملين، مع  البشري أو الآلي لدى الخ  القرارإفساد أو انتزاع أو التأثير على اتخاذ  

ديقَةحماية عملية اتخاذ القرارات لدى القوات   في نفس الوقت. الص َّ

َاسبقطع    فيها    يقوم القائد  مهمة تكتيكية  (:  disengagementفك الاشتباك )  عَدو المع    الت َّم
 للسماح بتنفيذ مهمة  أخرى أو لتجنب الدخول في اشتباك  حاسم. 

ةالاشتباك الحاسم في الحروب  (:  decisive engagementالاشتباك الحاسم ) ي َّ ِّ ية    البَر والبحر
ِّشَكل  هو اشتباك  تعتبر فيه وحدة  ما منخرطةً     فينبغيكامل  ولا يمكنها المناورة أو تخليص نفسها.    ب

القتال   هذا  المساعدة  -خوض  غياب  ةعند  َارجي َّ الينتهي    -الخ القوات    أم َّ خسارة  أو  بالنصر 
 الموجودة.

بط  (:  line of communicationخطوط الإمداد ) ية  تر ية  أو جو ية  أو بحر هي مسالك بر
ةالقوات  ي َّ ِّ اتالعاملة بقاعدة  العَسكَر ِّي َّ يتم عبرها انتقال التجهيزات والقوات  العَمَل ةو ي َّ ِّ  .العَسكَر

حَكُمهو خط يفيد في  (:  Phase Lineخط المرحلة ) ةبالعمليات    الت َّ ي َّ ِّ وتنسيقها، وعادةً    العَسكَر
يسما يكون نوعاً من  َضارِّ اتالممتدة عبر منطقة  الت َّ ِّي َّ  .العَمَل

أو عكس أو منع حركة   لعرقلةتصميمها أو توظيفها   تم َّ حواجز  أيهي (: Obstaclesالعوائق )
يد من الخسائر في الجنود والوقت  عند القوات المعادية. يمكن أن  قوات  معادية، ولإلحاق المز

ِّشَكل  تتواجد العقبات   مركبةً من كليهما. طبيعي   أو تكون مصطنعة، أو   ب
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قوات  (:  engagement areaمنطقة الاشتباك ) احتواء  القائد  ينوي  التي  المنطقة   عَدو الهي 
 فيها وتدميرها بتأثيرات حشد كل الأسلحة المتوفرة والأنظمة الداعمة.

عم ة  هو الوظائف(:  Combat Supportالقتالي )  الد َّ ِّي َّ ِّتَال تقديمها من قبل   يتم  اسة والتي  الحس َّ   الق
والجنود   ةالوحدات  الأصدقاء    الاحتياطِّي َّ الأسلحة  أو  وجنودِّ  وحداتِّ  مع  ةبالاشتراك  ِّي َّ ِّتَال   الق

 لضمان النصر في المعركة.

عم )  الد َّ المعارك  في  من  )(:  Combat Service Supportالخدمي  جزء  إدارة  هو  نظام 
يعني    المعارك( عمتقديم  والذي  أو    والخدمات    الد َّ الحروب  خلال  القوات  اتلمؤازرة  ِّي َّ  العَمَل
ة ي َّ ِّ  .  الأخرى العَسكَر

ارخطوط   هي خطوط مرحلية تستخدم لبدء وحشد النيران على منطقة  (:  Trigger Lines)  الن َّ
مْنَ اشتباك  أو هدف  معين    مدًى محدد  مسبقاً لجميع أنظمة الأسلحة.  ضِّ

ةهي المسالك (: Avenues Of Approachمسالك الاقتراب ) ي َّ ِّ ةأو  البَر ي َّ التي يمكن أن  الجو
أو   المهاجمة  القوات  ديقَةتستخدمها  )أو    إلىللوصول    الص َّ ما  في    إلىهدف   رئيسية   يس  تضار

يقها(.   طر

ام  هذه المصطلحات جزء من نظ  )  قابلية التنقل / تعطيل القدرة على التنقل/ القدرة على النجاة
 وتعني:   ،(mobility/countermobility/ survivability) إدارة المعارك(

ية المناورة لدى القوات : قابلية التنقل • ديقَةتحافظ على حر  . الص َّ
ات • ِّي َّ  من قابلية التنقل.  عَدوالتحرم قوات  :تعطيل القدرة على التنقل عَمَل
ات • ِّي َّ ديقَةتحمي القوات  :القدرة على النجاة عَمَل  . عَدوالمن آثار أنظمة أسلحة  الص َّ
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 وغايت ه ومزاياه  الد  ف اعمفهوم الباب الأول: 

الضربات    الد  ف اع"مفهوم   تفادي  ي َّةهو  م ت ه    ،الع سك ر  تلك    وس  انتظار 
التمييز بين الهجوم والدفاع. والدفاع المطلق المجرد    نستطيعالضربات، وبه  

 )كارل فون كلاوزفيتز(  1فكرة الحرب" يتعارض تماماً مع 

مسألة شاقة على الباحثين، فمعاني المصطلحات في العلوم الوضعية  تبقى مسألة تحديد المفاهيم  
ين الأوائل، وهو ما يجعل ضبط مفاهيم  ِّ ليس أمراً متفقاً عليه بين المفكر المصطلحات  هَذِّه

ين أمراً شاقاً.   سنقوم في هذا الباب بترجيح مفهوم للدفاع ينطلق منه البحث، وعلى المتأخر
ِّشَكل  كما سنتحدث   . ، ومزاياه في الحرب الد ِّفَاععن الغاية من   واف   ب

يركز   أن  يد  ير البحث  هذا  ِّشَكل  ولأن  طبيعة    ب على  الحرب    الد ِّفَاعأساسي  ي َّةفي  ور لن الث َّ ؛ 
ِّيدي َّةومزاياه في الحرب    الد ِّفَاعذكر مفهوم  نكتفي ب قل ِّشَكل  ، بل سنتحدث  الت َّ مفصل عن   ب
الحروب    الد ِّفَاعمفهوم   ي َّةفي  ور مراحل   الث َّ تغير  مع  المفهوم  هذا  يتطور  وكيف  ومزاياه، 

ورَة  . المسلحة الث َّ

 الفصول التالية:   إلىتقسيم هذا الباب  إلىوهو ما دفعنا  

 .الد  ف اعمفهوم الفصل الأول:  •
 .الد  ف اعمزايا الفصل الثاني:  •

 

 
 502ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
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  الد  ف اعالفصل الأول: مفهوم 

 :العموم بأنه َحيْثُ من  الد ِّفَاع نُعر َِّف يمكننا أن 

شاَطات "كافة    حالة الحرب"، وانطلاقاً من هذا، فإنه يشمل الأم َّ التي تقوم بها    الن َّ ة قبل 
ية، ومكانة   ية الثقافية والشخصية الحضار ةفضلاً عن آلة الحرب؛ الاقتصاد والهو في   الأم َّ

ةالعالم. إنه دفاع قومي بمعناه الشامل، دفاع على صعيد  شاَطات كلها، إنه كافة  الأم َّ التي  الن َّ
لأي   ةتسمح  و  أم َّ الرقي  نحو  تتقدم  والازدهار.أن  هنا،    التطور  ً   الد ِّفَاعضحى  أومن    قضية

بذلك   وهو  ً جماعية،  تعقيدا قضية    ؛أكثر  يدونه    الد ِّفَاعإنه  ير وعما  الأفراد  يهم  وهم عما 
تحديد ما من شأنه أن يعين مع بعضهم البعض  نومجتمع  هو أنه لا بد من  . ومعنى هذا، 

ةمجموع   ا  ،الأم َّ ايمكن أن ندافع عنه إذا أمكن،    وعم َّ  1يهمنا أن ننقذه في جميع الأحوال.   وعم َّ

، والوقوف عَدوال الامتناع عن طلب    إن َّه:  العَسكرِّي  في المصطلح  عكس الهجوم      الدفاعو
الأهبة   تمام  قدومه،على  بانتظار  عبر   وهو  والاستعداد  ينفذ  عملي  إجراء  كل  عن  عبارة 

للعدو،   التصدي  بهدف  الموجودة،  والإمكانات  الوسائل  كافة   دُونَ   والحيلولةاستثمار 
ةانطلاقاً من مواقع في تقدمه، وذلك  الاستمرار ية قد سبق إعدادها وتحضيرها.  دِّفَاعِّي َّ  2قو

 

 

 

 

 
ةفي العقيدة  الد ِّفَاعموقع خطابات، مقال مترجم من اللغة الفرنسية، بعنوان: "مفهوم  1 ي َّ ِّ ة العَسكَر  ."الد ِّفَاعِّي َّ

https://2u.pw/U9UaU 

وإدارة    2 التاريخ  في  الفاصلة  والمعارك  القيادة  فن  الحرب  الصفا:  محمد  والمذهبية  االعقيد  ةلحرب  ي َّ ِّ دار العَسكَر  ،

يع، الطبعة الثانية،  334ص النفائس للطباعة والنشر والتوز
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فون يُعر ِّفُهُ  كما   كارل  البروسي  بي  الحر والمؤرخ  الج نرال 
بة"  بأن َّه:    1كلاوزفيتز  الضر تفادي  أن سمته  ،  "عملية  التي أي 

 . بالضربة الأولى ع دوالأن يبدأ تميزه عن الهجوم هو انتظار 

 . ومهامه الد  ف اعمن  الغاية

روفتهيئة  هي    الد ِّفَاعمن  الأساسية    الغاية إن   ب  الظ ُّ للقيام  والذي ،  هجوم مضادالملائمة 
ً ،  فيما بعد  على استعادة المبادرة  ناعيني  س ا  إلى  ِإَضافَة من  الأخرىالعديد  نذكر ،  لأغراض 

 منها:

يس  الحفاظ على  .1 ية عَدوال أو حرمان  حاسمة    تضار  . من مناطق حيو
ةعلى القيام بأعمال    عَدوالتدمير أو شل القوة المعادية، والتقليل من قدرة  .2 ِّي َّ   2. ُهجُوم
 .أو تثبيته كمقدمة لعمل هجومي عَدوال استنزاف  .3
 . عَدوال من قبل استجابة لهجوم  مباغت ال .4
يق إجبار قادته على تركيز قواته في مواقع أخرى عَدوال إضعاف  .5 في موقع  معن طر

   3. معين
 .في منطقة أخرى للاستفادة منهاما في مكان  بالقوات الاقتصاد  .6

 
بي بروسي. من    1831في ماغدبورغ الألمانية وتوفي سنة   1780ولد سنة    1 يسلاو، وهو جنرال ومؤرخ حر في بر
ِّي  هم مؤلفاته كتاب عن الحرب. تركت كتاباته حول الفلسفة والتكتيك والإستراتيجية أثراً عميقا في المجال  أ   العَسكر

بية.   ُس في البلدان الغر ةأفكاره الآن في العديد من الأكاديميات    وتُدر َّ ي َّ ِّ في عدة مجالات   تُستعمَلُكما أنها    العَسكَر
يق.  ُ مثل قيادة المؤسسات والتسو يُعتبَر يين شهرة وتأثيراً على مر التاريخ.  و ين العسكر  من أكبر المفكر

 88موسوعة التكتيك، الصادرة عن مكتب الخدمات لإمارة أفغانستان الإسلامية، ص 2
3 ATP 3-21.8-Infantry Platoon and Squad. Chapter 3 DEFENSE. 3-1  
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يكي الجيش وجاء في دليل    لفرقة المشاة: الأمر

ةالمهمة  " مهمة    الد  ف اع ي َّ بهجوم    يتم  هي  الهزيمة  لإلحاق  ، وكسب  ع دوالتنفيذها 
وتطوير  والالوقت،   بالقوات،  روفاقتصاد  أو    الظ ُّ الهجوم  لمهام  الملائمة 

 الاستقرار.  

، يمكنه  ذ ل ك  في الأحوال العادية لا يمكن للدفاع وحده أن يحسم النتيجة. ومع  
يهيئ   روفأن  مضاد    الظ ُّ لهجوم  استعادة    ي مك  ن  المناسبة  من  الجيش  قوات 
 1"المبادرة.

 

 

 
 

 

 

 

 
1 Offense and defense adrp 3-90, 4.2. 

مهام الدَِّفاع

إيقاف 
الهجوم

استنزاف أو 
ّوتدمير الَعد

الحفاظ 
ىلع األرض 

كسب 
الوقت

التمهيد 
للهجوم
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 . الد  ف اع مزايا الثاني:  فصلال

ُ أهمها أنه  لَعَل َّ في الحرب بالعديد من المزايا،  الد ِّفَاعيحظى  ِّ ي ن المدافع من اختيار المكان مك 
ِّشَكل    والموقع الذي سيتمركز فيه ً مسبق  ب ً   ، وهذا ما يجعله أكثر خبرة ً   ودراسة بهذا    ودراية

يسه ومناخه وسكانه مقارنة بالمهاجم.    المكان وتضار

 صاحب كتاب فن الحرب:  1وفي هذا السياق يقول الج نرال أنطوان هنري جوميني 

باً  ا  بهاتحظى  مزايا    ه ن اك  " ةلدولة التي تخوض حر على  د ف اع ي َّ
وبالمنظور   التي   ،الصرف  الع سكر ي  أراضيها.  الدولة  فإن 

لمعرفتها بجميع وذلك  تمتلك مزايا عظيمة،    أراضيهاتقاتل على  
ةالمعالم   بيع ي َّ تحركاتها   الط َّ فتكون  أرضها،  على  والصناعية 
 ً البلاد،    مدعومة ً بمعرفة  ومؤسسات    ِإض اف ة المدنيين  لتأييد 
 2.السلطة"

ِّكَ ومع  ين يكاد  الكُت َّابَ فإن  ذَل يين المشهور بينهم على ذم ِّ  يجمعون فيماالكبار والقادة العسكر
 :أهمها  لَعَل َّ يحظى بالعديد من السلبيات مقارنة بالهجوم،    إنه  َحيْثُ   المطلق أو المجرد،  الد ِّفَاع

المدافع ُ   خلاله  أن  لفقد  م يطَرَةعرض  نسيق  الس َّ وال  والت َّ القوات  المعركة   أثناء  وسائطبين 
 ً ً قواته،   توجيه على ة رمقديكون أكثر سبالمهاجم الذي  مقارنة الذي  أن المدافع  إلى ِإَضافَة

المتوق َّ  الهجوم  لحظةينتظر  أي  في  ً   سيكون  ع  للضغط    غالبا النفسي والاضطراب  معرضاً 
يات أكثر من المهاجم ً وانهيار المعنو لدمار والخراب ل  ، كما أن أرض المدافع ستكون معرضة

 
يسرا وتوفي   1779ولد سنة  1 ين بسو يسري فرنسي، خدم في الجيش    1869في بير في باسي بفرنسا، هو ضابط سو

أفكاره  النابليوني. اشتهرت  الحرب  لفن  يين  العسكر الكتاب  أشهر  أحد  الروسي. وهو  الجيش  الفرنسي ولاحقاً في 
الأكاديميات   ةفي  ي َّ ِّ ينت.    العَسكَر بو يست  و أكاديمية  وخاصةً  بية  أفكارهالغر أن  يُرى  على   لها    كَانَ  و كبير  تأثير 

يكية. من أشهر كتبه خلاصة فن الحرب.  بان الحرب الأهلية الأمر يكي إ  ضباط الجيش الأمر
 بتصرف.  14ص الج نرال بارون دي جوميني: فن الحرب، ترجمة مركز نورس للدراسات،   2
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جن َّ  الذي  المهاجم  بعكس  معركةوالتدمير  ساحة  تكون  أن  بلاده  صر َّ ب  وقد  بذلك ،  ح 
 قال: َحيْثُ جوميني 

ً فإن الفائدة ستكون    ع دوال"إذا خضنا المعركة في أرض    سيحمي   ح يْث  ،  عظيمة
سيجعل   كما  التخريب،  من  دولتنا  أراضي  يتكب َّ   ع دوالهذا  من  تكاليف هو  د 

ً الحرب،   يات جنودنا، وخفض  ذ ل ك    إلى  ِإض اف ة ، سيكون هذا سبباً في رفع معنو
يات جنود   1في المقابل". ع دو المعنو

في دائرة رد الفعل، وفي سياق ردود   -لا يشعر  يشعر أو    َحيْثُ من  -والمدافع المطلق، يقع  
ُ الإستراتيجيةالأفعال المتواصلة سيخسر خطته وأهدافه   ه ، في الوقت الذي سيصبح فيه تحرك

 ً ً   جزءا متميزا سيكون  الذي  المهاجم  خطة  بة،   من  الضر ومكان  وقت  اختيار  ية  بحر عنه 
 ً ات ساحة    كَانَتإذا    خَاَصة ِّي َّ ة  العَمَل ً   الد ِّفَاعِّي َّ ً   جداً.  واسعة لهذا، يكاد يتفق علماء الفن   ِإَضافَة

 . الد ِّفَاعأن الهجوم يقتصد في الموارد والطاقة بينما يستنزفها  العَسكرِّي  

ُ لـكن   ِّ التنبيه أن    يجدُر هذا    ، وفيالد ِّفَاعلمجرد    الد ِّفَاعالسلبي،    الد ِّفَاعالسلبيات تكمن في    هَذِّه
" كلاوزفيتز:  يقول  وندين  المقام  نشجب  ونعتبره   الد  ف اعنحن  السلبي(  أو  )المطلق  المجرد 
ي فش ل  يتعارض مع فكرة الحرب   2".الحقيقي الد  ف اع و

 

 
 . بتصرف 14ص ت،  : فن الحرب، ترجمة مركز نورس للدراساجومينيالج نرال بارون دي  1
 501ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  2

مساوئ الدَِّفاع السلبي

خراب البالد فقدان 
ةالسَّيَطَر

استنزاف 
املوارد

فقدان 
املبادرة

فقدان 
املعنويات



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

24 

يجابي والسلبي،   ُ ولتوضيح الفارق بين نوعيه الإ ُ بعض ما قاله    نُورِّد الصيني   العَسكرِّي    المُنَظِّر
 :الد ِّفَاععن  ماوتسي تونغ

الإيجابي يسمى أيضاً بالدفاع من أجل الهجوم، أو   الد  ف اع"إن   
يسمى    الد  ف اع بينما  الفاصلة،  المعركة  أجل  السلبي   الد  ف اعمن 

أو   المطلق  دفاع    الد  ف اعبالدفاع  هو  السلبي  والدفاع  المحض. 
الحقيقة،   في  اكاذب  وحده    الد  ف اع  أم َّ فهو    الد  ف اع الإيجابي 

 1في سبيل الهجوم المضاد أو الهجوم". الد  ف اعالحقيقي؛ 

نَاوخلاصة القول،   يجابي   لُ نُؤَص ِّ في هذا البحث    إن َّ للدفاع الإ
ماو   يسميه  كما  للحرب"أو  الأقوى  من  2"الشكل  العديد  أساء  وقد  اء،  كلام   القر َّ فهم 

كتابه   في  الحرب "عكلاوزفيتز  أنهالد ِّفَاعمزايا    حول  "ن  وظنوا  على  ،  السلبي   الد ِّفَاع  يُثني 
ةالذي لا ينوي صاحبه أن يستخدمه لتحقيق أهداف   ِّي َّ ، وفي هذا مغالطة للمعنى الذي ُهجُوم

 أراده المؤلف.

أن   كلاوزفيتز  به  يعتقد  حر في  ةالمدافع  ليأتي  الد ِّفَاعِّي َّ المهاجم  منتظراً  هذا  إليه  يبقى  وإن   ،
المدافع صالح  في  هو  ُ   َحيْثُ   الانتظار  يعمل  الوقت  ه  كسب ي لا  بينما  نفسه،  مَن لإعداد   الز َّ

ُ والمدافع  يستنزفه،  لصالح المهاجم لأنه   يختار    هالأرض لصالح  يُهيئ ةموضع المعركة  و  ، الد ِّفَاعِّي َّ
يسالأرض )فيحصل على كامل فوائد   َضارِّ  مع قدرته على   الحاكمة( مقارنة بالمهاجم،  الت َّ

بهذا  تحقيق المباغتة أكثر من المهاجم المكشوف المتحرك،   َ فائدةً    الد ِّفَاعُ   ينالُ و من   أكبر
يقي. تحقيق الهجوم في   3المباغتة والهجوم التطو

 
ية،  1 ةفي الحرب  ةالإستراتيجي ، مقالة قضايا 302صماوتسي تونغ: ست مقالات عسكر ي َّ ور  الصينية  الث َّ
 503ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  2
   505صعن الحرب، لكارل فون كلاوزفيتز، ترجمة سليم شاكر الإمامي، كتاب مستوحاة من  3
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 ً ليس   العَسكرِّي  في الفن    الد ِّفَاعيعتقد أن    من العبارة الأخيرة، نفهم أن كلاوزفيتز  وانطلاقا
للهجوم،   تمهيدية  مرحلة  الحرب  إلا  فن  كتابه  في  المعنى  هذا  عن  ر  عب َّ ال وقد  عبارة بهذه 

يقول في موضع آخر:   1". ةٌ في كل دفاعأساسي َّ فكرة الانتقام رة: "معب ِّ المقتضبة وال  و

الناجح( على أنه   الد  ف اعالهجوم المقابل )بعد    إلى"من الضروري تقبل التحول  
ٌ أو  ميلٌ  لٌ  توجه ، وفي الحقيقة كإحدى سماته الأساسية. الد  ف اعفي  وكامنٌ  متأص  

وحيثما يتحقق انتصار بواسطة الشكل الدفاعي، فليس مما ينسجم مع الحسابات  
ي َّة    2."استفادة دونما أن يترك هذا الانتصار   الع سك ر 

القوة )التي تكمن   ه ذ ه  "على الرغم من  أبعد من هذا عندما يقول:    إلىبل يذهب كلاوزفيتز  
حت م ه  الإيجابي( فإن هدفه سلبي، لذا ينبغي اللجوء إليه بالقدر الذي    الد  ف اعفي   علينا الضعف   ي 

ياء". أي أنه في الحقيقة يفضل الاستمرار في الهجوم على اللجوء   3وأن نتخلى عنه ونحن أقو
رورَةلا إذا حتمت علينا إ الد ِّفَاع إلى ي َّة الض َّ ِّ ِّكَ  العَسكَر  .ذَل

 ً ً من    وانطلاقا ِّري الحرب   كل ما ذكرناه سابقا ا في الحقيقة إل  الد ِّفَاع، ليس  من حديث منظ 
بات    أن َّ رغم    والمدافعُ الخطوة الأولى للهجوم،   أحياناً التراجع، والظاهر عليه هو تلقي الضر
ِّكَ إلا أنه في الحقيقة يفعل   ً   ذَل ُ   ثُم َّ ،  من باب استيعاب الصدمة أولا يمة خصمه استغلال ها لهز

 ً  .ثانيا

 
 528، صالمصدر نفسه 1
 517بتصرف يسير، ص، المصدر نفسه 2
 503ص، المصدر نفسه 3
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 الد  ف اعمبادئ الباب الثاني: 
ة"أكثر الأخطاء شراً أن تفترض بأن المعركة   فقط بصد      ى ت عن   الد  ف اع ي َّ

 كلاوزفيتز(كارل فون ) 1".ع دوال

بية على مجموعة من المبادئ تكاد   ينبغي أن تتوفر في   2تتفق المراجع التي تناولت العلوم الحر
ات  ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ هذا هو   لأن َّ غيره،    دُونَ، وفيما يلي سنذكر المبادئ التي تختص بالدفاع  العَسكَر

على   مبدأ  كل  وسنشرح  بحثنا،  ً موضوع  الحرب حِّدا في  وفوائده  وأهميته  مفهومه  فنذكر   ،
ِّشَكل   ي َّة أهميته وفوائده في الحروب    ثُم َّ عام،    ب ور ِّشَكل    الث َّ ً خاص،    ب التدليل على   إلى  ِإَضافَة

ية واقعية   توثيقها في إحدى الحروب السابقة. تم َّ كل مبدأ بعملية عسكر

 

 
 في الحروب   الد  ف اع(: مبادئ 1الشكل )

 
 

 

 547ص ترجمة سليم شاكر الإمامي،  عن الحرب، كلاوزفيتز،كارل فون  1 
اتهو القانون أو هو الأساس الذي تقوم عليه المبدأ  2 ِّي َّ ة العَمَل ي َّ ِّ  .العَسكَر



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

27 

 أم ينـالت َّ : أولال المبدأ

ِّين  مبدأُّ   يُطلَقُ  أم أو   عَدوال في صفوف    على كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المباغتة  الت َّ
قبل من  بحقنا  تحققها  ً عدم  أيضا فيها كما  ،  ه  التي    تدخُل  الأعمال  العمل جميع  ية  حر تحفظ 

 بالنسبة للصديق.  والحركة

ات تستهدف و  أم ين ع م ل ي َّ  1: الت َّ

باك   .1 ةحول مكان مواقع المعركة  عَدوالإر ِّيسي َّ ئ  .الر َّ
ديقَة  من مراقبة المواقع عَدوالمنع  .2  . وتحضيراتها الص َّ

ارمن إطلاق  عَدوالمنع  .3  . على المواقع التي يراقبها  الن َّ

مة على الانتشار .4  قبل اكتمال التجهيزات.  والهجوم كما تحاول إجبار القوات المهاجِّ

ُمكِّنُ   )    َحيْثُ سيحققه بعامل المبادرة من    كَانَمعاوضة تفوق المهاجم الذي    للمدافعين  ي
مَن إجبار    الز َّ خلال  من  قواته(  وتشكيلات  والقوة  والاتجاه  والخطة  على   عَدوال والمكان 

ً الاندفاع للهجوم   ِّ    الد ِّفَاعنحو مواقع    مَْعمِّيَا ً المُعد ة ِّبُ لذا  ،  مسبقا  اتِّ مَعَد َّ على القائد منع    َيج
لدى   والمراقبة  الدقيق    عَدوالالاستطلاع  التحديد  ة  القوات قع  لموامن  والعوائق   الد ِّفَاعِّي َّ

 الاحتياط. قوات ومناطق الاشتباكات و

أم ين ع م ل ي َّات خلال   :الت َّ

  ً  .عَدوالُتجري القوات المدافعة استطلاعاً لتكون على اطلاع مستمر على أوضاع : أولا

ً ث  َ بطبيعة الحال  كل القوة المدافعة  س  تُؤسِّ   :انيا ة اقُبَالَة منطقة معركته  تأمين  منطقة ِّيسي َّ ئ . الر َّ
ات   الوحداتِّ وُتجري كافة   ِّي َّ مْنَ   تأمين  عَمَل ِّكَ منطقة عملياتها، بما في    ضِّ ،  المؤخ ِّرةمنطقة    ذَل

 والقوات الأخرى أو قتلها.   عَدواللردع استطلاع 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-43 and 8-44. 
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 ُ ِّذُ وت ات إجراءات تأمين    الوحداتُ   نف  ِّي َّ ةوالعمليات    العَمَل المعلوماتية الأخرى لحرمان   الد ِّفَاعِّي َّ
هات القوات   عَدوال ديقَةمن المعلومات حول توج ُّ  . الص َّ

ات يستعمل القائد  كما   ِّي َّ ِّين  عَمَل أم يش    الت َّ ة ومنعه من معرفة مواقع القتال    عَدواللتشو ِّيسي َّ ئ  الر َّ
أيضاً من مراقبة استعدادات المدافعين ومواقعهم، وإفقاده القدرة   عَدوالللمدافعين، ولمنع  

يصال نيران   تجاه مواقع المدافعين. مصَححَةعلى إ

الاستطلاعية    عَدوالصول قوات  ومنع    إلىأن يسعى    د ِّفَاعالوعملاً بهذا المبدأ، على قائد   
وقوة    إلىوالرصدية   لمواقع  الدقيق  والتحديد  الاشتباك هم  عوائقالمدافعين  ومناطق 

 والاحتياط.  

 وخلاصة العوامل التي تحقق هذا المبدأ: 

 . عَدوال  َتحَر ُّكَات تفعيل الاستطلاع الميداني والجوي لـكشف  .1
 . عَدوال ُخطَطِّ  إلىتفعيل العمل الاستخباري للوصول  .2
ديقَةمكافحة التجسس ومحاولات الاختراق للحفاظ على معلومات القوات  .3  . الص َّ
يسالاستفادة القصوى من   .4 َضارِّ يه والإخفاء.  الت َّ  الوعرة للتمو
حصين .5  .الأرضي عبر الأنفاق والخنادق والملاجئ والحفر...إلخ الت َّ

 
َاس .6  وتدميره أو على الأقل تعطيله.  عَدوالالمتواصل والبحث عن استطلاع  الت َّم
يش لتضليل   .7  والتشفير لحماية المعلومات.   عَدوالالاستفادة القصوى من قدرات التشو
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المبدأ  و   هذا  تطبيق  أن  بالذكر  ً   يُعَد ُّ الجدير  ً   أمرا الحرب    حاسما ي َّةفي  ور الهدف   لأن َّ ،  الث َّ
المراحل    للثوارِّ  العَسكرِّي   جميع  ي َّةخلال  ور صفوف   الث َّ في  خسارة  أكبر  "تحقيق  سيكون 

واربأقل خسارة في صفوف   عَدوال بادة الث ُّ يعَة"، ودون هذا فإنهم سيتعرضون للإ رِّ   . الس َّ

صفوف    في  الخسارة  تقليل  وارإن  ً   الث ُّ أبدا يتحقق  أن  يمكن  كامل    دُونَ  لا  ال وفع َّ تطبيق 
  1.لهذا المبدأ

 : المبدأ ثال واقعي عن هذام

في كتاب "الجانب الآخر من الجبل"، الذي يتحدث عن تكتيكات المجاهدين الأفغان ضد  
ات تدل على أهمية    مهمة    رواية    وَرَدَت الاتحاد السوفياتي،   ِّي َّ ِّين  عَمَل أم التي تساهم في كشف   الت َّ

الاستطلاعية،    عَدوال تقدم   حركته  وار  تَمكَنَ   َحيْثُ أو  في    الث ُّ ِّ الأفغان  ِّي َّ   هَذِّه من   ةالعَمَل
ً   كَانَللسوفييت    كمين كشف   مخططا يكن  لم  الكمين  كشف  أن  ورغم  بهم،  ُ   سيفتك   لَه

نجاة    كَانَ) أن  إلا  وارحظاً(،  هذا    الث ُّ دور    دل َّ بفضل  ضرورة  ِّينمبدأ  على  أم لضمان   الت َّ
ديقَةسلامة القوات   ة ، وفي نفس  الص َّ ِّي َّ ً   العَمَل وارأدى فشل نفس المجموعة من    أيضا في   الث ُّ

يقهم   الوقوع في كمين ثان  للسوفييت، مما تسبب في خسائر فادحة بين صفوف   إلىتأمين طر
وار  . الث ُّ

 : المولوي محيي الدين البلوشييقول 

جهين ، صادَف وقتَها أْن كُن َّا في شهرِّ رمضان، وكن َّا ألف  وتسعمئة  وثلاثة وثمانينفي عامِّ " مُت َّ
ِّ "ناو" نحوَ "كوتالاك" لل ِّنا في قلعة نَاالجديرُ بالذ ِّكرِّ  و.  تزود بالوقودمن قاعدت كن َّا نشتري مادةَ    أن َّ

ة الوقود.   ئيسي َّ لتحصيلِّ ماد َّ ِّم، وكانُوا هم مصدرَنا الر َّ وفييت أنفسه من الس ُّ ين   كَانَتالبنز
كوتولاك، شماَل  ين  البنز لاستلامِّ  معَهم  ِّنا  لقائ مباشرةً،    نقطةُ  هرِّ  الظ ُّ بعدَ    وقُْدنَا فغادْرنا 

رَُق   هرِّ مُتَجن ِّبين الط ُّ ِّ الن َّ ِّمُحاذاة ارتَنا ب ةسي َّ ِّيسي َّ ئ يطة    الر َّ معنا    كَانَكوتولاك(، كما  -1-12)خر

 
وراتالخطابي ملهم  مركز الخطابي للدراسات: 1  . 197المسلحة، الطبعة الأولى، ص الث َّ
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احنة   الش َّ الـكوخي   شخص  في  بدوِّ  لنعيدَه   كَانَ  1من  معنا   ِّ ِّه بحمل فَقُمنا  ِّنا،  قاعدت في  زارَنا  قد 
ِّه.   إلى يت  مخي ِّمِّ قر

ْفنا  عشرَ  حينما بلغْنا مسافةَ   هر، فتوق َّ ِّ قرَب الن َّ مَ البدوي  كيلومترات  جنوَب كوتولاك، رأينا مخي َّ
لام،   يلومتراً  ك   خمسينكن َّا بعيدين مسافةَ    َحيْثُ لـكي ينزَل صاحبُنا، ولننتظرَ أيضا حلوَل الظ َّ

وََضحِّ   في  القدرِّ  هذا  من  أكثرَ  نقترَب  أن  ينبغي  ولا  "ديلارام"،  في  سوفييتية   قاعدة   من 
بينما   الـكوخي  البدوي َّ  راقبْنا  هار.  ايدخُل غابةً    كَانَالن َّ عن َّ بينَ    تَبعدُ  ستمئة    إلى  خمسمئةما 

ونَه جانباً، لم نكن نعرُف   متر   يجر ُّ مه. وفجأةً، رأيْنا بعَض الأشخاصِّ يهاجمونَه و ِّه لمخي َّ يق في طر
بْناه خلافاً بينَ بدوِّ الـكوخيين.   ما يحدُث، وََحسِّ

وا علينا، فما   ا إلا أن رميْنا رصاصات  في الهواء،    كَانَصَرَْخنا: "ما الذي يجري؟ "، فلم يرد ُّ ِّن َّ م
ِّنا فبدؤُوا برميِّ الن ِّيران علينا. وهنا فَطَِّن أولئكَ  ِّبَل فوا من ق هم قد ُكشِّ   القوم وعلمُوا أن َّ

ساعة    نصفِّ   ِّ ة ِّمُد َّ ل الن ِّيرانِّ  إطلاَق  معَهم  ىتبادلْنا  خلَف   َحت َّ وهبطَت  اُت  ِّروحي َّ الم جاءَتِّ 
هيرة.  ِّ الغابة، فصعدُوا فيها وغادرُوا بعيداً، وقد حدَث هذا الأمرُ آخرَ الظ َّ  منطقة

نَاتبي َّن لنا    لقد بشكل  مبك ِّر،    أن َّ وفييت عن غيرِّ قصد  و ِّ    َحيْثُ استفزَْزنا كميناً للس ُّ ة كن َّا على ضف َّ
بينما   بية،  الغر خاش  وقد    كَانَتنهرِّ  رقية.  الش َّ  ِّ ِّه ت ضف َّ على  الكمينِّ  ةُ  ً   كَانَتقو َّ ِّما كمائُن   دائ

وفييت أفضَل إعداداً وتخطيطاً من كمائنِّ الجيشِّ الأفغاني ِّ  وفييت يُنزلونَ   كَانَ  َحيْثُ ،  الس ُّ الس ُّ
ك المجموعةُ   اتِّ ليلاً، لـكي تتحر َّ ِّروحي َّ موقعِّ الكمينِّ مَشياً على الأقدام   إلىمجموعةَ الكمين عبرَ الم

ِّ كشفُها. والراجحُ أن َّ    يتم  فلا   دفة    هَذِّه بالص ُّ الأغلبِّ مْن   كَانَتالمجموعةَ التي كشْفناها  على 
حِّ  ابقة. لقد خنَق   إلىهم قد انتقلُوا   أيضاً أن َّ "ديلارام"، ومن المُرج َّ ِّ الس َّ يلة ِّ الل َّ ِّهم في الغابة موقع

وفييت البدوي َّ   اً    كَانَالذي    الـكوخيالس ُّ ِّ معنا، وقتلُوا كوخي َّ يقة ذاتِّها قبَل هذا    آخرَ بالطر
 الحدث. 

 

 
 الـكوخي هم من بدو أفغانستان، وكانوا يعيشون من الرعي وتجارة الأغنام والمعز والجمال.  1
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ِّ ومغادرتِّها، عَبَرنا الن َّ   كَانَ ة بعدَ إقلاعِّ المروحي َّ هر َضحْلاً، و هرَ للعثورِّ على موقعِّ الكمين، فعثرَ  الن َّ

مقتولين،   لـكوخيين  تين  ُجث َّ على  ي ُّون  وعبرْنا    ثُم َّ القرو وصعْدنا    إلىعُدنا  ة،  بي َّ الغر  ِّ ة ف َّ  إلى الض ِّ
ِّنا،   ِّ شاحنت يق  وس ر ،  الليل  لأن َّ كوتالاك    إلىرْنا في الط َّ ين جنوَب   قد حَل َّ وعلى بُعدِّ كيلومتر

يق. كَانَكوتولاك،  ر ِّ على الط َّ وفييت قد نصبُوا كميناً آخرَ في بعضِّ الت ِّلالِّ المُطل َّة  الس ُّ
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كُ    مْنَ كن َّا نتحر َّ يَق َخطِّر ، فتوق َّ عَدوالمناطقِّ    ضِّ ر ْفنا قبَل الت ِّلال، وأرسلت ، فاعتقْدُت بأن َّ الط َّ
وُصولاً   يقِّ  ر الط َّ طواَل  الأقدام  على  سيراً  رجالي  من  لال   إلىسبعةً  الت َّ من  الآخر  الجانبِّ 

َ   كَانَللبحثِّ إن   ِّنا    هُنَاك ِّرنا بشاحنت الأمام، بينما بقَي معي   إلىكمين  ما، فإن َّ لم يرَوا شيئاً، س
الأ  في  راكبونَ  منهم  ثلاثة   مجاهدين؛  يركبونَ ثمانيةُ  ةُ  البقي َّ والخمسةُ  القيادة،   ِّ بمقصورة مامِّ 

ة. عبرَ الر ِّجاُل الس َّ  ِّ الخلفي َّ احنة بعةُ عبرَ الت ِّلال وفحُصوا المنطقةَ فلم يجدُوا كميناً، حوَض الش َّ
يَق َسالك.  ر ِّ بأن َّ الط َّ  وهنا أرسلُوا لنا إشارةً بصاروخِّ الإشارة

 ِّ ة وفييتي َّ بعةَ يعبرونَ من  تَرََكت مجموعةُ الكمينِّ الس ُّ ِّهم،    دُونَالمُشاةَ الس َّ امضايقت نحُن فعندما   أم َّ
ِّرنا مُطمئنين. وفجأةً،   ارأن َّ شخصاً ما أضرمَ  كو رأينا صاروَخ الإشارة س فينا، كن َّا قد دخلْنا   الن َّ

ِّل رجلان في حوضِّ الش َّ منطقةَ قتلِّ الكمين، فتطايَرَت الر َّ  ِّنا، وقُت احنة، صاصاُت من حول
صيبت  وأُّ ِّه،  كتف في  ائُق  الس َّ ِّح  جُر كما  يارة،  الس َّ  ِّ مقصورة في  بجانبي  يجلُس  آخر   قُتل  بينما 

احنة.    إحدى عجلاتِّ الش َّ

َل الس َّ  ي َّ حو َّ ِّ )ناقل الحركة(  ائُق غيارَ الس َّ جوع، وحاوَل الخروَج بالس َّ   إلىارة ِّ  ي َّ الر ُّ ِّ من منطقة ارة
ِّ ليحتمَي خ  احنة  وقَف عندها.   ثُم َّ لَف تل َّة  صغيرة ، القتل، فسارَ بالش َّ

لنا الإطارَ    كَانَت ين. بد َّ ا وإصابةَ اثنينِّ آخر َِّف الحصيلةُ مقتَل ثلاثة  من َّ وغادَرنا المنطقةَ    التال
لام،   افي الظ َّ يقَهم  المُشاةُ الس َّ   أم َّ مُونا، فقد أكملُوا َطر عادُوا   ثُم َّ كوتولاك،    إلىبعةُ الذين تقد َّ

ِّكَ بعدَ   ً قاعدتي. والجديرُ بالذ ِّكر    إلىادَى  فُر  ذَل يارة للوراءِّ للخروجِّ أن َّ   أيضا ه حينما رجعتِّ الس َّ
احنة، فعُدنا في اليومِّ الت َّ  ِّ القتل، سقَط أحدُ قتلانا من حوضِّ الش َّ الي لنسترجَع من منطقة

ها   بأن َّ فاكتشْفنا  تَه،  ِّه،    كَانَتُجث َّ ت بجُث َّ َبْطناه  ور عليها  َحبلاً  رميْنا  مة.  لمسافة     ثُم َّ مُلغ َّ سحبْناها 
ةَ رفيقنا  ِّ لندفنَها إلى بسلام  قصيرة، وحملْنا بعدها جث َّ ِّه  1".منزل
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عليق ةعلى  الت َّ  :  الع م لي َّ

وفييت في وضعِّ مُراقبين على " ل، فشَل الس ُّ َ   الجوانب،في موقعِّ الكمينِّ الأو َّ هم وهذا ما جعل
 ُ َب هذا الفشُل في كشفِّ كَمينهم. يف ِّهم الواقفة، وقد تَسب َّ  اجؤُون بالمجاهدين وهُم في شاحنت

ا اني، فقد مَشت طليعةُ المجاهدين )السبعة( حوَل الت ِّلال، ولم يسيروا على   أم َّ في الكمينِّ الث َّ
اتِّ الكمين أن َّ   كَانَ  َحيْثُ سفحِّها   ليعةَ تعبرُ ها ترَكتِّ الط َّ موقُع عناصرِّ الكمين. ومن دهاءِّ قو َّ

احنة.    بسلام لترك ِّزَ على الش َّ

وفييت بأن َّ  ل، علمَ الس ُّ ك شمالاً.  بعدَ الكمينِّ الأو َّ حر ُّ ا المجاهدين ينوونَ الت َّ ِّ للمجاهدين   أم َّ بالن ِّسبة
ومع    كَانَفقد   المنطقة،  في  كانُوا  وفييت  الس ُّ بأن َّ  لهم  أيضاً  الواضحِّ  ِّكَ من  يت َّ   ذَل لُوا لم  صِّ

ُجاهدين   ةبمجموعاتِّ الم ِّي َّ َحل ِّ والأفغاني َّ   الم ة وفييتي َّ اتِّ الس ُّ دِّ من نشاطاتِّ القو َّ أك ُّ ِّ فيللت َّ المنطقة،   ة
الط َّ   َحيْثُ  الفصائلي َّ مَنعَتِّ  ِّ بيعةُ  ة الاستخباراتي َّ المعلوماتِّ  تبادلِّ  من   ِّ ة الأفغاني َّ  ِّ للمقاومة ةُ 

ة كتيكِّي َّ  . الت َّ

ِّ لكانَ سيحمي المجاهدين من الوقوعِّ في  -لو حصل-ولعل َّ هذا الأمرَ    1"الكارثة. هَذِّه

 

 

 

 

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 . 1المقالة  12الفصل ، ترجمة مركز الخطابي
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 الإسناد المتبادل : نيالثا المبدأ

ِّدُ يتحقق الإسناد المتبادل بين المواقع حين   الوحدات والمواقع الأخرى   وموقع    كل وحدة    تُسن
 دُونَمن مهاجمة موقع  من    عَدوالما يمنع  ببالنيران المباشرة وغير المباشرة والقاتلة وغير القاتلة،  

   التعرض لنيران موقع  أو مواقع أخرى مجاورة.

المواقع   جميع  قوة  من  يد  يز المتبادل  ةوالإسناد  يمنع  الد ِّفَاعِّي َّ و يمة   عَدوال،  وهز تقسيمها  من 
 من القيام بتسلل من بينها.  عَدوالمنع كما يكل  منها على حدة، 

 
المواقع   ة تحقق  ي َّ كتيكِّ بي  الت َّ المتبادلة  الإسناد  درجات  الأرض أعلى  مراقبة  تمت  ما  إذا  نها 

يات لمنع تسلل يب  وقامت  عَدوال  بينها أو إجراء دور  . على هذا الإسناد مسبق   بتدر

ية  التي تكون فيها  حالات  الوفي   بسبب العوامل المناخية أو الجغرافية أو ظلامالرؤ   صعبة 
بين   فيما  يقارب  أن  للقائد  يمكن  ِّ الليل،  ةالوحدات    هَذِّه كتيكِّي َّ للحفاظ    الت َّ على الصغيرة، 

روف تلك    في ظلميزة الإسناد المتبادل    خلال الوحدات أن ينسقوا بينهم  دة  . وعلى قاالظ ُّ
 1طبيعته أو مداه. َحيْثُ الإسناد المتبادل من 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-46. 
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َ   فرعية    وحدة    كلُ   نيرانُي  تُغطِّ أن    يُفَضلُ ،  للحصول على دفاع مترابط   فرعية    وحدة    واجهة
تحقيقه   يمكن  لا  هذا  أن  إلا  ً أخرى،  ِّما المحتملة.   دائ والواجبات  الأرض،  طبيعة  بسبب 

ً الفجوات بينها    كَانَتفرعية في إسناد متبادل إذا  ال  تُعتبر الوحدات و ِّ بالنار    مغطاة   المباشرة
إذا اخترق الفجوات أن يقوم بالهجوم على وحدة   عَدوال بحيث لا يستطيع    لكل واحدة منها،

ِّشَكل  أن يكون معرضاً لتدخل وحدة أخرى  دُونَ  ال. فع َّ  ب

 : المبدأ مثال واقعي عن هذا

، عام ألفين وثمانيةحقق مقاتلو طالبان دفاعاً جيداً عن شيوان في ولاية فراه، أغسطس  لقد  
ينز  مجموعتَيمواقع المتساندة بالتبادل، في مواجهة اقتحام  البما وظفوه من  وذلك   يكي  مار  أمر
ية  مْنَ للقر  أن جاء الإسناد الجوي  لينهي الاشتباك. إلىمعركة  استمرت ثماني ساعات،  ضِّ

يكيتان  ، قامت فصيل عام ألفين وثمانيةأغسطس    الثامن منففي صباح  " بالذهاب تان أمر
وارشيوان لتطهير المدينة من    إلى صباحاً، وصل    التاسعةأو    الساعة الثامنة. وفي حوالي  الث ُّ

ينز   المار البلدة.    دُونَشيوان    إلىجنود  في  يات  دور بتسيير  بدؤوا  و شيء ،  أي   حدوث 
أفرادها   نصف  متعرج،  تشكيل  في  الفصيلة  الشاحنات    كَانَ انتشرت  اعلى  فقد   أم َّ البقية 

ية  كانوا مشاة على ال يات انطلاقاً من شرق القر أقدام خلف المركبات. قامت ببعث دور
ِّ نحو غربها، وتحرك   سم  منها خلال مباني المدينة، بينما تحرك القسم الآخر على طول خط ق

ية.  يع جنوب القر يق السر  الأشجار، وقد بقي قسمان كاحتياط  بالقرب من الطر

َ   كَانَت مغلقة. وفي الوهلة الأولى،    كَانَتظم المتاجر  نساء وأطفال بالجوار، إلا أن مع   هُنَاك
ُ بدا أن   ِّ المنطقة قد فضلوا الانسحاب أمام    ثوار القوة الـكبيرة، ولم تتوقع الفصيلة أن   هَذِّه

أن أكثر   هو  ية  مشاة البحر يعرفه  لم  ما  لـكن  يُذكَر.  قتال   ِّ يقع  مئة وعدد    من  للعدو  مقاتل 
البلدة   في  كانوا  قد  المستوى  رفيعي  طالبان  قادة  ِّكَ من  بالإضافة    ذَل ِّكَ   إلىالصباح.  ، ذَل

َ   كَانَ يد من    هُنَاك وارالمز ين حول محيط المنطقة، كما    الث ُّ للمسلحين العديد من   كَانَالمتمركز
ارمواقع إطلاق   يل من الأش  الن َّ جار، وفي العديد الجاهزة في خندق عميق مغطى بخط طو

 أيضاً. من المباني داخل البلدة 
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ينز    كَانَت بي من شيوان، وكان قادة   إلىخطتهم استدراج قوات المار كمين في الطرف الغر
من الكمين المخطط   معينة  طالبان يتمركزون في مجموعة من المباني شمال المدينة، على بعد مسافة   

 ُ  .لَه

بعين  خمس   والحادية عشْرةَ  في حوالي الساعة  و يق صغير من  دقيقةً  وأر وارصباحاً، قام فر  الث ُّ
الـ   رشاشات  نيران  من  ووابل   جي  بي  الآر  قذائف  من  العديد  مستهدفين   PKبإطلاق 

ينز  المار رجال  فقام  شيوان،  بلدة  من  الشرقي  الشمالي  الجزء  في  الواقعة  الفصيلة  عربات 
حول   بالمناورة  بات  العر خلف  كانوا  الذين  وارالمشاة  الفرار    الث ُّ محاولتهم  أثناء   إلى وقتلهم 

 بدأ المدنيون بالفرار من المدينة غرباً. ثُم َّ الغرب، 

ً الحادية عشْرةَ وفي الساعة  و وارصباحاً، أطلقت مجموعة أخرى من    خمس  وخمسين دقيقة  الث ُّ
ار ية    الن َّ الدور أن    ثُم َّ على  ية  البحر جنود  أدرك  ومباشرة  الغرب،  نحو  بالفرار  ِّ لاذت   هَذِّه

الفصيلة    كَانَت لاستدراج  ً   مُعَد  كمين    إلىمحاولة  ولم مسبقا النيران،  رد  على  فاقتصروا   ،
 أكملوا تجوالهم ببطء في البلدة.، بل عَدوال يقوموا بملاحقة 

بينما    الواحدةفي حوالي الساعة   تتحرك غرباً ببطء، تعر ضت الفصيلة لقذائف   كَانَتظهراً، و
من  مكون   يق   فر بات  العر عن  أثرها  على  فترجل  الصغيرة،  الأسلحة  ونيران  جي  بي  الآر 

ينز، وشنوا هجوماً مضاداً نحو الشمال،  جنودستة  يق تحركه لمسافة أكمل الف ثُم َّ مار بعينر  أر
ً   ثلاثين  قرابة  متراً، غير أنه تعرض لإطلاق نار  كثيف من   ين    ثائرا ً متمركز في موقعين    شمالا

الأقل،   نحو    مُخَصَصيْنِّ على  يقفزون  ينز  المار جنود  جعل  ما  وهو  الرشاشة،    ساقية  للمدافع 
يبة   جافة   وارتثبيتهم من قبل   تم َّ ، وهناك قر  .الث ُّ

ِّ   عَدوالتحركت ثلاث  من عربات الفصيلة غرباً من أجل إسكات بعض نيران   على   المُسَل طة
ضدها   فأطلق  الساقية،  في  المختبئين  ية  البحر وارمشاة  الأشجار    الث ُّ خط  في   إلىالمختبئون 

 الشمال وابلاً من قذائف الآر بي جي، مما أسفر عن تدمير إحدى عربات الهمفي وإشعالها.

بة المحترقة، تعرضوا لنيران الرشاشات الثقيلة، غير أنهم تمكنوا  وعند  خروج الجنود من العر
 ً بة الذي قام بالتغطية عليهم وإسكات    أخيرا وارمن الخروج بفضل رامي العر ، من خلال الث ُّ
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ً لمدة دقيقة  -الرمي تجاه المسلحين   يبا ً   -تقر بة، وقد تمكن الأخير    انطلاقا ً من برج العر  أيضا
 روج بسلام.من الخ

مقاتلو   ً النيران    عَدوالأطلق  من   إضافية    مواقعَ من    انطلاقا بي  الغر الجزء  طول  على  واقعة  
يد من  إلى أحياناً عمق الخندق يصل  كَانَالخندق ) وارسبعة أقدام(، كما هرع المز  إلى  الث ُّ

بحلول هذا الوقت،   َ   كَانَخط الأشجار على طول الخندق انطلاقا من البلدة. و أكثر    هُنَاك
ِّ من   اريطلقون    مجاهد   مئة ية    الن َّ الدور ً على  عشَرمن    انطلاقا َ   إلى  اثني  عشَر موقعاً    ستةَ 

 منفصلاً. 

أرض     كَانَ في  يتمركزون  المدمرة  الهمفي  من  خرجوا  الذين  ينز  تثبمكشوفة  المار وتم  يتهم ، 
)أكمة( رابية  صغير.    1  خلف  ساتر  سوى  لهم  توفر  لم  التي  من التراب  اصغيرة  بالنسبة   أم َّ

بة الثانية فقد   ِّكَ . وفي غضون  كثيفة    نيران  أفرادها أيضاً تحت    كَانَ للعر ، بقيت المجموعة  ذَل
 الأمتار. الأخرى التي بالساقية مثبتةً على الطرف الشرقي من الخندق على بعد مئات 

 
ينز المثبتين فيها   تحركت عربة همفي أخرى في الأرض المكشوفة من أجل إنقاذ جنود المار

فأطلق   المدمرة،  عربتهم  وارقرب  بة،   الث ُّ العر مقدمة  على  جي  بي  الآر  قذائف  من  وابلاً 
ِّ إحدى    أصابتوقد   أخرى الزجاج الأمامي،  ال  أصابتلعجلة الأمامية، بينما  االقذائف    هَذِّه

بالرغم من   ِّكَ و من الوصول   فإن عربة الهمفي لم تتعطل بالإطلاق، إلا أنها لم تتمكن    ذَل
بة الأولى المحترقة بسبب النيران الـكثيفة.  إلى  العر

 
من  1 كومة  هي  أوحطامال أو رمالال أو  حصىال الأكمة:  وهي   تلالال  ،  ً ،  شائعة  الصغيرة،   كَانَتإذا    خَاَصة

 .اصطناعية 

 رابية )أكمة(  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84
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العشرون   شهدت  ً لقد  للغاية،    دقيقة عنيفًا  قتالًا  ما    تم َّ التالية  إطلاق  عن خلاله  يقل  لا 
ِّ   ستينَ  بع قذائف هاون عيار    107آر بي جي، وثلاثة صواريخ من عيار    قذيفة  82ملم، وأر

 ملم، وقد وقع كل هذا بالقرب من موقع المجموعة. 

ية    اركما أطلق جنود مشاة البحر ين في الخندق،    الن َّ وقتلوا عدداً من عناصر طالبان المتمركز
يكن   لم  ِّكَ ولـكن  ُ شيئاً    ذَل قوة    ردعَ لي  يُذكَر نيران  عَدوالبقية  بقيت  فقد  ً   عَدو ال ،    مستمرة

 واحد لصالح طالبان. إلىدقيقةً، وكانت نسبة القوى ثلاثة و

وار توجه   ً من بلدات مجاورة  الث ُّ القتال، غير أنهم  إلىباستعمال الشاحنات للانضمام  شمالا
مركباتهم   عن  ً نزلوا  الموقع    بعيدا ِّ قرابة  عن  بعمئة ِّ ِّمتر    إلى  أر الحقول خمسمئة عبر  وترجلوا   ،

من قادة طالبان رفيعي   يقوم عدد    َحيْثُ   المفتوحة. كما جاء بعض المقاتلين من مجم ع  شمالي،  
 المستوى بتنسيق المعركة. 

ً في حوالي الساعة   ين دقيقة ين  قرابةأي بعد  –بعد الظهر    الواحدة والعشر ً   العشر من   دقيقة
عدد الأهداف أن  وصل الإسناد الجوي، غير   -إشعال سيارة الهمفي بقذيفة الآر بي جي

بوضوح   تمييزها  يمكن  ً   كَانَالتي  بسبب  قليلا وذلك   ، ِّ مواقع   كَانَتالتي    الغبارِّ  كمية حول 
وار  . الث ُّ

طائرات   حَالُفقامت  الأشجار،    الت َّ وخط  الخندق  من  بي  الغر الجزء  ابتمشيط  في   مم َّ تسبب 
وارضرار  كبيرة لقوة  أ َ المحتشدة    الث ُّ مؤقتاً. وقد نجم عن هذا    م، وإسكات معظم نيرانههُنَاك

ما  واحدة    دقيقة  لمدة    هدوء  التمشيط   وهو  عربة    كَانَ،  من  ية  البحر مشاة  لإنقاذ  كاف  
 .  MRAPالهمفي المدمرة باستعمال سيارة مراب 
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بينما واصلت طائرات   حَالُف و ارإطلاق    الت َّ في الخندق، اندفعت   المجاهدين على مواقع    الن َّ
الجزء الشرقي    إلى المجموعة   في  ينز العالقين  المار جنود  كذلك  وتمكن  القتل،  منطقة  شرق 

 1  "بقية الفصيلة. إلىمن الخندق من الفرار والانضمام 

 

 
الخطابي  ، ترجمة مركز  2008و  2005تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين  :  كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي  1

 . 139ص ،للدراسات
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 من كافة الجهات. الد  ف اع: ثالثال المبدأ

أن   من  الرغم  ِّمَ قد    الد ِّفَاععلى  ً   ُصم هجمات    مبدئيا على   عَدواللصد  يغلب  التي  الطرق  في 
نِّ  ِّبُ إلا أنه اقترابه منها،  الظ َّ  .  متوقع   غيرِّ بهجوم من اتجاه  عَدوال اعتبار إمكانية قيام  َيج

أخرى،   لذا  جهة  أي  من  المعادي  الهجوم  صد  على  ين  قادر المدافعون  يكون  أن  ينبغي 
 ً  من البر أو البحر أو الجو.  كَانَت سواء

ِّينمن كافة الجهات عبر استخدام قوات الاحتياط أو قوات    الد ِّفَاعيتحقق مبدأ   أم ِّشَكل    الت َّ  ب
ال   روف. وفي فع َّ بالشكل المطلوب لمواجهة   الاحتياطِّ  عناصرِّ  باستخدامِّ  التي لا تسمحُ  الظ ُّ

هدِّيدَاتِّ  ً ،  الت َّ ِّ بسبب قلة    سواء كانية التحرك، فإنه لا بد مإالقوات أو وضع الأرض أو    هَذِّه
 ً الحرب    بداية منطقة  داخل  ية  الحيو النقاط  احتلال  ِّشَكل  من  أ  مسبق.  ب ينبغي  ن وهنا 

ُ   ُيخطِّطَ   ،جميع الجهات لقواته في  الأولي الجيد    موضعجميع الجهات بواسطة التفي  دفاعه    القائد
ُ   ثُم َّ ومن   قواته    يستمِّر وتوجيه  تركيز  إعادة  الخطة    لتتناسبَ في  ِّ مع  ة ً   المُعَد َّ إعادة    سلفا مع 

ارتوجيه قوة  ِّ المتوفرة لمواجهة  الن َّ . أي   1طارئ 

الحرب   ةوفي  ي َّ ور وار يعمل    الث َّ لا    الث ُّ "ما  بقاعدة  المبدأ  لهذا  تحقيقهم  َ خلال  ُ يُدر ُ   ك لا    كُلُه
 ُ ُ   يُترَك ً قد لا تكون قواتهم   َحيْثُ "، جُله تأمين في كل الاتجاهات، أو  مجموعاتِّ  لفرزِّ كافية

ِّ د يكون من المناسب في  فقتوفير احتياط لكل وحدة.    يع مجموعة من المراصد    هَذِّه الحالة توز
ية عن تقدمه ونيته    عَدوال صد هجمات  التي لن يكون دورها   بقدر تنبيه قوة الاحتياط المركز

َ واتجاهه،  ِّ  لتقوم ُ  هَذِّه  المتحرك أو التقهقري.  الد ِّفَاعبمعالجة هذا الخرق بتكتيكات  القوة

 

 
 . 94موسوعة التكتيك، الصادرة عن مكتب الخدمات التابع لإمارة أفغانستان الإسلامية، ص 1
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 : المبدأ مثال واقعي عن هذا

بهلمند   قلعة  موسى  معركة  شهرفي  يران  في  وثمانين  حز وثلاثة   وتسعمئة   ألف   استخدم   ،عام 
يطَرَةالذي حاول    المجاهدون الأفغان دفاعاً محيطياً في سبيل التصدي لهجوم الس وفييت    الس َّ

الأفغان   المجاهدين  اضطرت  أيام   سبعة  استغرقت  صعبة   معركة   في  هلمند  ولاية    إلى على 
 الانسحاب. 

قصة   زاده"  "أخند  الأفغاني  القائد  ِّ يروي  "  هَذِّه فيقول:  عامِّ  المعركة  صيفِّ  ألف  في  عام 
وثمانين يطة  وتسعمئة   )خر ِّدنا.  قواع فيها  وأنشَْأنا  قلعة  موسى  ي َّةَ  مدير رنا  حر َّ قلعة(   13-1، 

والز َّ  كانِّ  الس ُّ منطقةً كثيفةَ  قلعة"  "موسى  هلمند  وكانت  نهرِّ  في  يصب ُّ  نُهير   على  مُمتدةً  رع، 
ئيسي، بينما  ٌّ  كَانَالر َّ  . كبير  يحيُط بها سهل  صحراوي 

يران عامشهر  في   وفييت هجوماً بهدفِّ    ألف  وتسعمئة  وثلاثة  وثمانين  حز يطَرَة، شن َّ الس ُّ   الس َّ
"غرشك" نحوَ نوزاد شمالاً )على ولاية هلم ِّن  بالهجومِّ م ِّن موسى   إلى ند، فبدؤُوا  الغربِّ م

قلعة(، وهاجمَ رتلُهم مجاهدي الحزبِّ الإسلامي ِّ )حكمتيار( الذيَن كانُوا في قاعدتِّهم في  
أن َّ  بعدَ  و وفييتية،  الس ُّ اتِّ  القو َّ لقصفِّ  راجمةً  قلعة"  "موسى  مجاهدو  فأرسَل  "فرهد"،  جبلِّ 

و رَ الس ُّ ر القاعدة( دم َّ ين )أحدهما الذي دم َّ فييت قاعدةَ الحزبِّ الإسلامي، أرسلُوا رتلينِّ آخر
 للهجومِّ على "موسى قلعة". 

اني  تُل الث َّ كَ الر َّ رقِّ نحوَنا في "موسى قلعة"، بينما تحر َّ ِّ الش َّ جاه رَ القاعدة بات ِّ تُل الذي دم َّ هَ الر َّ توج َّ
ه ُحاذي للن َّ يقِّ الم ر بي،  من غرشك على طولِّ الط َّ ِّ الجنوبِّ الغر   ثُم َّ ر، واقترَب نحونا من جهة

قَا "موسى قلعة" بالكامل. تلان معاً فطو َّ  التقى الر َّ

ام   أي َّ سبعةَ  وقاتلْنا  بنا(،   ِّ المحيطة جاهات  الات ِّ  ِّ كل  من  اً  دفاعي َّ )خطاً  اً  مُحيطي َّ دفاعاً  أنشأنا 
  ِّ أواخر من  بدايةً  يرانمتواصلة   ى  حز وثمانين  عام   تموزأوائلِّ    َحت َّ وثلاثة   وتسعمئة   ،   ألف  

ا   ِّن َّ بعمئة  واثنان وسبعون فسقَط م اقتيلاً،    أر ا بكثير،   كَانَتالمدنيون فقد    أم َّ قتلاهم أكثرَ من َّ
 بالجرحى. تَغُُص  كَانَتوقد كنُت وقتَها مسؤولاً عن المُستشفى التي 
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ِّتال، وصلتِّ الد َّ  رقِّ  ب َّ وأثناءَ الق ِّ الش َّ ةُ من جهة وفييتي َّ ىاباُت الس ُّ   مئة ثلاثصارَت على بُعدِّ    َحت َّ

ِّها فكانَ علي َّ إخلاءُ الجرحى. وأثناءَ الليل، استْطعنا متر    بدَأت بقصف جنوَب المستشفى، و
ُحاصرة. لقد حملْنا الجَرحى باستخدامِّ النق َّ  ِّ الم الات فعلاً الخروَج ونقَل المستشفى شماَل المنطقة
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ِّ  لمسا ِّ "بغران"، فأرسلُوا لنا شاحنات    َحيْثُ متر ،    مئةخمسفة تلقانا بعدَها المجاهدون من جبهَة
جرحَانا   بها  عُدُت    إلىنقلْنا  الجَرحى  إخلاءِّ  بعدَ  و آمن.  اعة    إلىمكان   الس َّ في  قلعة  موسى 

 ً رنا الهروَب من الت َّ  العَسكرِّي  ، واجتمَعُت مَع المجلسِّ العاشرة ليلا يق. للجبهة، فقر َّ  طو

روففي تلَك الليلة، ساعدَتنا   ي َّ   الظ ُّ ِّ الهروب  ةُ على تنفيذِّ عملي َّ الجو ِّ ِّ ة ياُح   كَانَت؛ فقد  هَذِّه الر ِّ
َ عاصفةً تلقي الر ِّمال في الوجوه، كما أخفَى صرصر )ضجيج( الر ِّياح وغبارُها   َصن ا من بينِّ تمل ُّ

أتى العديدُ منهم  َحيْثُ الـكثيرُ من المجاهدين،  عَدو ال داخَل طوقِّ  كَانَ. لقد عَدوال ابات دب َّ 
ي َّ  مدير من  فبلَغ  ليقاتلُوا  أخرى،  ومناطَق  ِّ ات   قرابةَ  ت هم مقاتل    ألفيالعدادُهم  أن َّ غيرَ   ،

ةَ المدنيين أيضاً على الهروبِّ  استطاعُوا جميعاً الهروَب أثناءَ الليل. لقد ساعدَ الليُل والغبارُ بقي َّ
اُس فيما بعد بأن َّ والت َّ  مَ الن َّ دِّ خروجِّنا هَدَأتِّ الر ِّياح، فتكل َّ بمجر َّ  1"يدَ الل  ه قد أنجتْهم. سلل، و

 

 

 

 

 

 

 

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 . 13، المقالة الثانية من الفصل ترجمة مركز الخطابي
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 . المرونة وقابلية الحركة: رابعالمبدأ ال

المبدأ:  يُقَصد ومكان   بهذا  زمان  في  والنيران  للقوات  المدروس  والنقل  الحركة  توجيه 
 . عَدوالمناسبين، بغية وضعها في وضعية متفوقة على 

ً الخُطَطِّ  واستخدام هذا المبدأ في   مع الاستفادة القصوى   والعمليات ينبغي أن يكون متزامنا
يعني هذا أن التنفيذ  ،  عَدوال من نقاط ضعف   بهذا ترتفع حظوظ نجاح المناورة المنفذة. و و

ُ الناجح للمناورة   ية    علاقة    لَه )عدم معرفته بالأرض،   عَدو ال ، بالاستفادة من نقاط ضعف  قو
 .(إلخ حاجته لطرق الإمداد، جهله بتكتيكات العصابات، انفصاله عن الشعب...

مَاوتشكل الحركة الجوهر الرئيس لأصل المناورة،   َحرُكِّ ظروف   كَانَت وكُل َّ ً  الت َّ أكثر  متاحة
ما لهذا    تضاعفت  كُل َّ المناورة.  ِّبُ قدرة  لديه  العلى    َيج يكون  أن  بقدراته    تامة    معرفة  قائد 

ةوإمكاناته   اخلي َّ والخارجية وكيفية الاستفادة منها ليتمكن من تطبيق هذا المبدأ بالشكل   الد َّ
 .المطلوب 

ا ُ المرونة    أم َّ يف ُ   هافيُضِّ بتحديد    القادة خططهم  ، متنوعة    مواصلات    وطرقِّ ،  بديلة    مواقعَ على 
بة   احتياط   وقواتِّ    الهجوم المضاد والاستعداد لها. خططِّ  وتصميمِّ على الحركة، مدر

ات ومن  ِّي َّ ة العَمَل ِّشَكل  التي تحتاج فيها الوحدات للمرونة وقابلية الحركة  الد ِّفَاعِّي َّ خاص هي   ب
ات  ِّي َّ ِّبُ   َحيْثُ التراجع،    عَمَل تتوفر    َيج ِّ خلال  أن  ات   هَذِّه ِّي َّ ِّ لدى    العَمَل ِّ   القوة   مرونة    المدافعة

ية   ية    تعبو ُ أو    مساو ُ ي  ذال  الخطرِّ من    أكبر  سيضمن لها النجاح في عملية التراجع.مما  ،  هايُهَدِّد

يَعتمِّدُ  ِّ   مبدأُّ   و ِّشَكل    الحركة على تطبيق إجراءات البقاء على   الد ِّفَاععلى قدرة قوات    أساسي     ب
 من خلال:  قيد الحياة

 . التخفي .1
 .  والخداع .2

ق .3  . والتفر ُّ

 والتحصينات الميدانية.  .4
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ةمهام البقاء على قيد الحياة استخدام المعدات    وتَشمُلُ  للمساعدة على إعداد وحفر   الهندسي َّ
بناء ملاجئ القيادة ومرابض المدفعية ومواقع نيران المركبات   ةالخنادق و ِّي َّ ِّتَال على   فينبغي .  الق

َ القائد أن  ِّم حصينات حول مستوى الحماية مثل   واضحة   إرشادات  لأتباعه   يُقد  الأولية أو  الت َّ
ِّبُ التغطية الأمامية، كما   عليه حماية مخازن الإمدادات من التفجيرات والشظايا والحرائق   َيج

ث بأسلحة الدمار الشامل.   والتلو ُّ

ُمكِّنُ  يباً إلا من  الإمدادات والقوات  حماية    ي بة  من أي شيء تقر ، وذلك عبر  مباشرة    ضر
َ إنشاء   بما    فيهابما    كبيرة    سواتر وعميقة  المركبات،  لاستيعاب  بقاء   فيهاالـكفاية  لإ الـكفاية 

الأرض.   يه التي توف ِّر  والإمدادات تحت مستوى سطح  ِّ تشمل إجراءات التمو الحماية    هَذِّه
 1.إنشاء مواقع هيكلية وأشراك خداعية

الحروب    تَتَعاَظمُ  في  الحركة  لمبدأ  ي َّةالحاجة  ور واريعتمد    َحيْثُ ،  الث َّ ِّشَكل    الث ُّ على   ب مطلق 
عدوهم   به  يحظى  الذي  والناري  العددي  التفوق  على  للتغلب  الحركة  ،  الن ِّظامي مرونة 

" السوري:  مصعب  أبي  بحسب  ِّبُ و وارعلى    َيج يفهموا    الث ُّ َ أن  أين   جغرافية فيعرفوا  البلد 
ِّكَ   لأن َّ المرتفعات، وأين الماء، وأين الطرق..   ِّلُ   ذَل ِّشَكل  حركتهم    يُسَه ى  عَدوالكبير..    ب  َحت َّ

ين،    لشهر ينقل كتيبة أو ينقل فرقة من عشرة آلاف رجل يحتاج   ً أو شهر في البرد   خَاَصة
، لذلك يحتاج روفالظ ُّ والجليد والثلج، بينما العصابات تستطيع أن تتحرك بسرعة في كل  

العصابات   والبدنية    إلىجندي  الذهنية  القوة  استخدام  على  يب  ِّشَكل  تدر   عشْرمرتفع    ب
الجندي   على   الن ِّظامي الجندي    لأن َّ ،  الن ِّظامي أضعاف  يعتمد  و التكنولوجيا،  على  يعتمد 

يعتمد على الخدمات اللوجستية الـكثيرة جدًا، بعكس جندي العصابات   ُ الإمداد، و  المُتأقلِّم
روفمع أقصى   خلال   ثُم َّ . رجال عصابات المدن يستطيعون الضرب في شمال المدينة، الظ ُّ

بوا من جديد، فيظن    إلىساعتين ينتقلون   أنهم مئة شخص بسبب   وعَدال جنوب المدينة ليضر
بعة،   أر أو  ثلاثة  الحقيقة  في  هم  بينما  حصل،  ِّ   ثُم َّ ما  ات   هَذِّه ِّي َّ كافة    تحُصلُ التي    العَمَل في 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-43 and 8-87. 
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ية التمركز والانتشار التي سبق   إلى  عَدوالأنحاء المدينة تضطر   التمركز، مما يمكنك من تطبيق نظر
 الحديث عنها.

ةالقوات   كما   الأجنبي َّ والأرض  الناس  تفهم  أن  يمكن  لا  البلد،  في  وجودها  طال  مهما 
عضو العصابات،   ايفهمها  ُ يُتيُح    مم َّ ية    ُخفة  بكل    التنقلَ   لَه ً   وحر الدخيلة،   مقارنة بالجيوش 
ِّشَكل  ومعرفة الأرض والشعب    جيد هي التي تقلص الفارق في القوة المادية والتكنولوجية.   ب

أن يستطيع  ين    عنصر العصابات  عشر ً يمشي  ثلاثين    كيلومترا ً أو  اليوم    كيلومترا أن   دُونَفي 
طرق إمداد متصلة، لذلك   إلىيوقفه برد أو حر، لأنه يأخذ أكله وطعامه معه ولا يحتاج  

روففحركته تبقى مستمرة في أحلك  التي ستضطر مع انقطاع  عَدوال ، بعكس جيوش الظ ُّ
الخفة    إلىالطرق   على  تعتمد  أنك  الأساسية،  النقطة  فهذه  الطيران.  يق  طر عن  الإنزال 

يقاع   في مشكلة التحرك والتمركز، هذا الموضوع شرحه    عَدوالوالسرعة في التنقل وتسعى لإ
ِّشَكل  الج نرال جياب   1جيد." ب

يد العوامل التالية    : من مرونة الحركة تز

 . الشخصي للطرق ومواقع القتال من قبل جميع القادة الاستطلاعُ  .1
 فيها. المرور ةشبكات الطرق الموجودة والسيطرة على حرك تحصينُ  .2
الةوجود أسلحة دفاع جوي )مدفعية م /ط(  .3  . عَدوال لمنع تدخل طيران  فع َّ
يع للاجئين المدنيين وتقييد تحركاتهم على الطرق التي تستخدمها القوات.  إخلاء   .4  سر
ية. الغير   الإمدادات و إخلاء الخسائر والمعدات  .5  ضرور
يسالاستفادة القصوى من المناخ  .6 َضارِّ  والسكان.  والت َّ
ً تحمل ، اعتماد مجموعات صغيرة .7 يلة.  إمدادا  يكفيها لفترة طو
يب العالي والعقيدة  .8 ةالتدر ِّي َّ ِّتَال  للجنود والقدرة على التحم ل.  الق

 
 أبو مصعب السوري: إدارة وتنظيم حرب العصابات، مع بعض التهذيب.   1
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 بالوسائل التالية:  ع دوال ويمكن تقليل مرونة حركة 

يطَرَة .1 بات حاكمة لرض الأعلى ال الس َّ  .عَدوال مقتر
 .ليها قواتناإنهار التي لا تحتاج أتدمير الطرق والجسور ومعابر ال .2
ةتدعيم الموانع  .3 ِّي َّ بيع  . نشاء الموانع الصناعية وحمايتها وتغطيتها بالنيرانإ و الط َّ
ُِّض خدام النيران والدخان تاس .4 ية للعدو   ُيخف ُ درجة الرؤ يُبْطِّئ  . تقدمه و
 . جباره على التوقفإ و عَدوالهداف محدودة للإخلال بتوازن أعمال تعرضية على أ .5
ً أعند تقييم مرونة الحركة يؤخذ في الاعتبار تأثير ال .6  . رض والطقس معا

 1: المبدأ مثال واقعي عن هذا

ُمكِّنُنالا   الحركة،    ي مرونة  عن  نتحدث  منظر   دُونَأن  بقيادة  بي  المغر يف  الر ثوار  نذكر  أن 
العصابات  الخطابي،    الأمير  حرب  يم  الـكر عبد  َ   َحيْثُ محمد  ِّر ُ ت  اشتُه   الفذِّ  القائدِّ هذا    ثورة

والمناورة   الهائلة  والسرعة  الخاطفة  "معركة بالعمليات  وكانت  الخفيفة،  والقوات  الرشيقة 
يدة  ي َّةبها المثل في تطبيق مبدأ الحركة في الحروب  يُضرَبُ  عركة  مأنوال" الفر ور  . الث َّ

ِّ  أولُ  كَانَ ِّ  شرارة يل سلفيستري" لجبل   احتلالُ المعركة  هَذِّه القوات الإسبانية بقيادة "مانو
ِّ في    يقعُ الذي    الإستراتيجي"أبران"   يف شمال المغرب،    منطقة يبعُدُ الر عن بلدة أنوال قرابة    و

 َ ، تسعة ِّكَ وقد حصل  كيلومترات  يران ذَل ينألف  وعام  في واحد حز ، تسعمئة  وواحد  وعشر
بعمئة  جندي    ألفي  تُقارِّبُ   بقوة   ً   وثمانينوخمس    وأر ً   دابة والغذاء  محم لة . والمدافع  بالعتاد 

ِّ وظن سلفستري أنه بسيطرته على   ً القمة المشرفة    هَذِّه فإنه سيخضع قبيلة تمسمان   جغرافيا
ياغل الخطابي )  سيتمكن من خلالها من إخضاع قبيلة ثُم َّ بالكامل،   .(بني ور

وصوله بعد  بللقمة،    مو بالأكياس  قاموا  الموقع  ِّ تحصين  ة ِّ   وأسوارِّ  الرملي َّ  والأسلاكِّ   الحجارة
 ِّ ُ   كَانَ، وقد  الشائكة ِّ مزودين    هؤلاء الجنود بعة ، وكان جُل هم من المليشيات القبلية  مدافعَ   بأر

 
ورات انظر مركز الخطابي، كتاب الخطابي ملهم  1 ى 46المسلحة، طبعة أولى، من ص  الث َّ  .53ص  َحت َّ
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رَطةتمسمان وما حولها، وكان يطلق عليهم "  قبيلة  والمرتزقة المجمعين من الأهلية" و"حركة   الش ُّ
 .تمسمان"، ولم يكن بينهم من الإسبان إلا القليل من الضباط المشرفين

ً   كَانَ يباً في جبل  هم  معسكر  كَانَ  نالذي  للمجاهدين  ظهور الإسبان على قمة أبران مفاجئا قر
بسرعة    ،القامة َ   فائقة    و ِّ رجل  على أبران قرابة    للهجومِّ   تجهز قبيلة تمسمان   إلىينتمون    خمسَمئة

ياغل وقبائل أخرى، وكان على رأسهم المجاهد "أعمار التمسماني"  وابنه.  وقبيلة بني ور

يفيون على ثلاث مجموعات، تمركزت الأولى في المرتفعات غرب أدهار  توزع المجاهدون الر
بران )بني يعقوب(، وتمركزت الثانية شماله، لـكي تغطيا بنيرانهما على المجموعة الثالثة التي  أو

ً )إفاسيان(ستشن الهجوم من الشرق   يبا قر  ، وقد تسللت المجموعات الثلاث نحو مواقعها 
ب َ أن    دُونَران  من جبل أو ِّير َ   ثُم َّ الانتباه،    تُث المجاهدين بالانغماس داخل المعسكر   بعُض   باشر

 ً مركزها العام بأنوال،   إلى. أي بعد أن انسحبت معظم القوات الإسبانية  بعد الثالثة زوالا
بَتِّ ومع انغماس المجموعة الأولى،  ا، المعسكرِّ  داخلَ  القُواتُ  اضطر َ  مهدَ  مم َّ للهجوم  الأجواء

 الشمال والغرب.  من

 
وار   َأحاطَ  فشلت  وانقَضُ ،  بالمعسكرِّ   الث ُّ وعندما  الجهات.  كل  من  عليه  رَطةوا  الأهلية    الش ُّ

َ وحركة تمسمان في صد الهجوم،   جنودهم الانقلاب على الإسبان والقتال بجانب   جُل ُّ   قرر
ومع   عناصر    العديدِّ   تَمردِّ المجاهدين.  ِّ   المليشياتِّ من  ُ   فقدَ ،  الرديفة سيطرته   الإسباني ُّ   القائد
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ِّ على جنوده، وتحت   وري  الهجوم    زخمِّ   ظِّل  ً   فشلَ ،  الث َّ ً   فشلا يعا في محاولة إعادة تنظيم   ذر
ُ  فتعرَض قواته،  بادة، وان مُعَسكرُه وارتهت المعركة لصالح للإ  بعد ساعتين من الاشتباك.  الث ُّ

يق  و  طر انكشف  بران،  أو قمة  ير  يس. إبتحر إدر سيدي  شاطئ  في  المتمركزة  القوات  مداد 
 العاشرِّ منعن المركز الرئيسي في أنوال، وفي  هذا المركز    في قطع طرق إمدادالخطابي  فبدأ  

 ً يران وضع خمسين فارسا ً  حز يا ً  يبعدُ في موقع   ثور يس الإسباني،   قليلا عن مركز سيدي إدر
يه أنفسهم بين الأعشاب والأحجار،   يد فك الحصار   وكَمَنُوافقاموا بتمو للقوات الإسبانية التي تر

يس، وهناك قتل منهم وجرح ما يقارب   وار من    يُقتَلْ ، بينما لم  المئتين  عن سيدي إدر  الث ُّ
ِّ غير ثمانية. وعلى إثر   َ   هَذِّه ةالع ِّي َّ ير الجبال   مَل يس، وتم تحر انسحب الاحتلال من سيدي إدر

 الساحلية شمال أنوال. 

 
مراكزه الـكبرى الواقعة على الطرق    كَانَ تأمين  ةالهدف الرئيسي لسلفستري هو  ِّيسي َّ ئ ، الر َّ

 ً ً   من خلال بعث مراكز فرعية على القمم الجبلية شمالا با ، ومن أجل تأمين مركز أنوال وجنو
خط  أجبل    كَانَ هو  خط    الد ِّفَاعبران  يس  إدر سيدي  ساحل  وكان   الد ِّفَاعالأمامي، 

بينما   خط  إبلدة    كَانَتالشمالي،  بي.    الد ِّفَاعمزورن  االجنو فقد    أم َّ للخطابي   كَانَبالنسبة 
إسقاط   على  ِّ يعمل  أنوا  هَذِّه ير  تحر نحو  يق  الطر لتمهيد  الفرعية  سياسته  المراكز  وكانت  ل، 
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ِّكَ لتحقيق   عن    ذَل الإمداد  طرق  قطع  في  ِّ متمثلة  المحكمة    هَذِّه بالـكمائن  الفرعية  المراكز 
ىوالاستمرار في مناوشتها   لَ   َحت َّ فيها    تَصِّ ِّدُ مرحلة من الانهيار    إلىالحامية  ُمَه ير المركز   ت لتحر

ى، أو  خاطفة  بالكامل عبر إغارة  ب الخروج والانسحاب، قناعة بوجو  إلىتصل الحامية    َحت َّ
وار كمائنُ ستكون  َحيْثُ   ها.انتظارِّفي  الث ُّ

ً و  يبة من أنوال شمالا ير المناطق القر ً   بعد تحر يس( وغربا بران(، لم    )سيدي إدر   يبقَ )قمة أو
يران، انسحبت القوات  بية. وفي عملية إعادة تموضع دفاعي، أواخر شهر حز غير الجهة الجنو
في  وتمركزت  أمقران،  وادي  المجاهدين  من  مجموعة  فعبرت  أمزاورو.  بلدة  من  الإسبانية 

ات نقل غرفة    تم َّ أمزاورو. وهناك   ِّي َّ ي َّة  العَمَل ور في جبل القامة لتصبح أمزاورو   كَانَتالتي    الث َّ
 .  للثوارِّمركز الجديد ال

وار حاول الإسبان منع   من التمركز في أمزاورو بالقصف المدفعي، إلا أن المجاهدين عمدوا   الث ُّ
ً  إلى ً  حفر الخنادق ليلا ً أن أصبح المكان  إلى، والتراجع نهارا ً  موقعا ِّشَكل   محصنا  جيد .   ب

يوم   يران    السابع عشر منو َ حز يبن" المتواجد بتمسمان   الاحتلالُ   قام بالسيطرة على موقع "إغر
َ والذي يبعد عن أنوال حوالي   َ   ،كيلومترات    ستة ي يق  و بن الطيب.   الرابطَ حمي الطر بين أنوال و

فيه   تواجد  فوقه،  مركز  إنشاء  ُ وتم  "بنيتيز"  جندي    خمسمئة المدعو  ية  يقودهم  بطار معهم   ،
رَطةمدفعية، وفصيلة من الرشاشات، ومفرزة من  ة الش ُّ ِّي َّ َحل  . الم

يره من خلال هجوم بمجموعتين، الأولى انطلقت   بُعيدَ  احتلاله مباشرة حاول المجاهدون تحر
من سيدي بو يعقوب والثانية من مرتفعات تيزي عزة شمال بن الطيب، لـكنهم لم يتمكنوا 

ِّكَ من   بهذَل حذا  مما  مصدر   إلىم  ،  عن  ابتعاده  وهي  الموقع،  هذا  ضعف  نقطة  استغلال 
يبة منه وهي عين سيدي عبد   ُ عنه حوالي    تبعدُ   الرحمن الماء، فالعين القر بعة ، كيلومترات    أر

سيدي    فتواجُدُ  بموقع  محاصرة  إ المجاهدين  من  مكنهم  ِّ براهيم  من   هَذِّه الإسبان  ومنع  العين 
  التزو د بالماء.

يبن   ِّ من  أكثرَ  ساهم في حصار إغر تمترسوا في الخنادق، تواجدوا على كل   مجاهد   سبعمئة
يبن، وقطعوا ال ِّشَكل  مدادات  إالممرات التي يمكن أن يستغلها الإسبان لنجدة إغر كامل.   ب
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يبن  بالسيطرة على وادي الحمام الذي يفصل بين أنوال وإغ  وتكلَف  ُ ر لهم   مشهود    مقاتل    مئة
ِّ بالبسالة  جاعة   الدقيقِّ. والتسديدِّ  والش َّ

 َ ُ   دام يبن    حصار َ إغر ى تموز    شهر   من السابع عشر منأيام،    خمسة ين  َحت َّ  منه.    الحادَي  والعشر

ِّ وفي   وار  كَانَ  الأيام القليلة،  هَذِّه ً قد أعدوا    الث ُّ ً   خنادقا ِّ   الطُ رُقِّ على طول    عديدة  إلى   المؤدية
يبن، كما أعدوا مواقع   ً إغر يق الإمداد،    حصينة المشرفة على طر ً في المرتفعات  في   وخاصة

عبد   عين  من  بالماء  أنوال  أرض  بإغراق  يفيون  الر قام  كما  تمسمان.  وجبل  الأشجار  تل 
يزات.   ً   تتوقْف لم  والرحمن لعرقلة التعز على القوات المحاصرة، مما أبقاها في   المناوشاتُ   أبدا

ي استنفار    رجالها. واستنزَف  قواها وَأنهَكَ  متواصلة ، قظة  و

ين من توفي صبيحة يوم   ً سلفستري    ترأَس وز  مالعشر َ فيه    استعملَ   هجوما جندي، آلاَف    ثلاثة
بمجرد انطلاقه،   ً الخطابي ورفاقه قد خططوا    كَانَو لهذه القوات،   محكم    كمين لنصب    مسبقا

الإسبان،   َحيْثُ  وصول  بمجرد  و وهناك  أيام،  لعدة  بالماء  أنوال  سهل  في  يق  الطر أغرقوا 
عليهم   فانقض  الوحل،  في  والفرسان  المدافع  وارغرقت  تمسمان   الث ُّ جبال  مختلف  من 

َ بالأسلحة التي غنموها من معركة أدهار أبران، وأوقعوا فيهم   كبيرةً.    خسائر

تكاثف الرصاص الذي يطلقه المجاهدون من   ساعات، ومع   ثمانيمن    أكثردامت المعركة  
التراجع صوب أنوال بعد أن خلف العديد من الجرحى   إلىخنادقهم سيضطر هذا الجيش  

إثر   على  المعدات...  في  وخسائر  ِّكَ والقتلى  يوم    ذَل مساء  من    في  ين  والعشر موز تالحادي 
يبن والالتحاق بأنوال، وعند ما حاول هذا  طلب سلفستري من بينيتز الانسحاب من إغر

يق، ولم   ً   ثلاثونأنوال إلا    إلى  يصلْ الأخير القيام بذلك قطع عليه المجاهدون الطر من   نفرا
ِّدَ ،  مئتين وخمسينأصل   ِّ في    واستُشه ة  هَذِّه ِّي َّ ً   خمسون  العَمَل ( بينما ستة  وثمانون )وقيل    مجاهدا

ِّحَ  َ ،  مئة وخمس  وستونمنهم    جُر َ المجاهدون    وغنِّم بعة ً مدافع    أر ً   كبيرة من الرشاشات   وعددا
ً والبنادق والبهائم، كما أسروا  ً  سبعين جنديا ً  إسبانيا يبا  .تقر
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 ً َ   وأخيرا يبن بيد  الإسباني ُّ   الجيُش   انهزم وار، وسقط جبل إغر يفيين، وهرب من بقي   الث ُّ الر

ال القتلى  جثث  دفن  وتم  أنوال،  باتجاه  الإسبان  الجنود  "امزوج"،  إمن  جبل  قرب  سبان 
اليوم مكان المقبرة يأتي إليه    إلىسبان، ومازال  إوهذا الحدث وارد في مذكرات الجنود ال

ِّشَكل  باحثون إسبان    سنوي. ب

يطَرَةبعد  و  يبن، تخندق    الس َّ وارعلى إغر ادي الحمام الواقع على أبواب معسكر أنوال، في و  الث ُّ
يحيط به  إسباني  ستة آلاف جنديمن    أكثريتواجد فيه    كَانَوالذي   ُ ، و بعة   من    أكثر أر

ً   وثمانين ُ ، وقد شارك في حصار أنوال  مدفعا ِّ من    أكثر على مجاهد   ألف  وخمسمئة ، توزعوا 
ِّشَكل  مختلف الجبهات   يتهم وحركتهم المتواصلة    ب يد رائع، ولحيو اعتقد الإسبان أن عددهم يز

   عن العشرة آلاف.

 ً  مفي حصار خانق، وانقطعت عنه فقد دخلوا  بالنسبة للإسبان،    أصبح الوضع بأنوال مرعبا
بدأت تنفذ منهم الذخائر تيقن الأمير أن سلفستري و،  الإمدادات، وكثر لديهم الجرحى، و

ما وراء أنوال، لذلك أصدر أوامره بقطع خط العودة والسيطرة على جميع  إلىسينسحب 
ُ بلدة بن طيب وإلى غيرها من المراكز التي    إلىالمسالك المؤدية   عليها الإسبان، وذلك   يُسَيطِّر

ي َّةمن خلال تمركز القوات  ور ية. الث َّ  وكمونها على المرتفعات وقمم التلال والأحراش الشجر
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 ً أن    وفعلا وصول    أيَس بعد  من  عمسلفستري  طلبه،    العَسكرِّي    الد َّ َ الذي   الانسحابَ   قرر
يوم   أنوال  تمن  من  يَن  والعشر ً   عندموز  الخامسِّ  صباحا العاشرة  معظم    الساعة  تدمير  بعد 

ي َّةالآليات   ِّ الانسحاب  العَسكَر وتم  ِّشَكل  ،  دفع    ب ً   بسبهفوضوي  ثمنا ً   الإسبان   َحيْثُ ،  غاليا
يفية، ووقع العديد منها في كمائن تفرقت قواتهم ف واري الأودية الر  . الث ُّ

بن  اثماميست،  بومجان،  )قشلة  المراكز  من  العديد  تباعاً  تحررت  الانسحاب  هذا  وخلال 
وأغلبها   الـكبداني...(  دار  يوش،  الدر يان،  بوز دار  يذكر،    دُونَطيب،  استمر   َحيْثُ قتال 

وار  والسكان المسلحون في مطاردة الإسبان بعد أنوال، وأوجعوهم بالمضايقات والـكمائن   الث ُّ
منهم  أ  إلىالمستمرة   تبقى  من  وصل  فتم   إلىن  فيه،  التحصن  وحاولوا  العروي  جبل 

َ محاصراتهم  ى اليوم الثاني  من هُنَاك  آب.   اليوم الثاني عشر من َحت َّ

ً  الثاني من آب وفي   يرها. أيضا    اقتحم المجاهدون مدينة الناضور، وتمكنوا من تحر

ير الناظور ) بعد يوم واحد من تحر ير بلدة سلوان. تم َّ آب( من  في الثالثو  تحر

 
 جثث الإسبان بعد معارك أنوال                                         تجمع للثوار  في معركة أنوال       

ُ   كَانَت ً الإسبان في معارك الانسحاب    خسائر وار الكلمة، وكانت غنائم    معانيبأتم    فادحة   الث ُّ
 ً ً   كبيرة يمة أنوال  وعظيمة من مدفع     مئتي، وفي هذا الصدد يقول الخطابي: "ردت علينا هز
ينمن  أكثرو، 77أو   65أو  75عيار  ، ومقادير لا تحصى من القذائف بندقية   ألَف  عشر

ً وملايين الخراطيش، وسيارات وشاحنات،   ينا ً   وتمو ً يتجاوز الحاجة،    كثيرا ية ً ،  وأدو   وأجهزة
بالجملة، بين عشية و  بكل ما  للتخييم، و ً يعوزنا لنجهز    كَانَضحاها. و باً    ونشنَ   جيشا كبيرة.  حر

َ وأسرنا   َ ، وفقد الإسبان  جندي    سبعمئة ". بينما وجريح    قتيل  ما بين    جندي    ألَف   خمسةَ عشَر
برت فورنو الخسائر الإسبانية في  ِّ يقدر المؤرخ الإنجليزي رو المعركة على الشكل التالي:   هَذِّه



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

55 

" َ عشر قتيل     ثمانيةَ  سلفستري،  ألفِّ  الج نرال  الحملة  قائد  مقدمتهم  وفي  ومئة،  ، أسير    وألفاً 
ً  352بندقية و 19504وفي مقدمتهم الج نرال نافارو، اغتنام  ً  129و رشاشا ً ،  مدفعا   ِإَضافَة

ةالمواد  إلى ي َّ ِّ بات والتغذية." العَسكَر  الأخرى كالملابس والخيام والعر
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 المضاد الهجوم: خامسالمبدأ ال

من   شكل   هو  المضاد  قوة   أشكالِّ الهجوم  ضد   ببعضها  أو  المدافعة  القوات  بجميع  الهجوم 
اإ عمل  ي من الهجوم، ف  غايته من تحقيق    عَدوال حرمان     هدفهالهجومية،    عَدو ال يمة   م َّ على هز
يطَرَةوضعفه، أو استعادة    عَدو ال وتدميره، أو استغلال انكشاف    عَدو ال يس على    الس َّ َضارِّ  الت َّ

 1. عَدوالوالمرافق التي استولى عليها 

بالعموم ينبغي على قادة الوحدات المدافعة أن يحافظ ية،   واو على ثبات الروح الهجومية كأولو
 على اندفاع وشجاعة قادة الوحدات الصغرى.   واوأن يحافظ

ُمكِّنُ  ي اتالحفاظ على زمام المبادرة في  و  المحافظة على الروح الهجومية لدى الأفراد  و ِّي َّ  العَمَل
ات من خلال تنفيذ  ِّي َّ يات والـكمائن والمناوشات... إلخ  عَمَل  .السطو والإغارات والدور

حاسماً    المدافع لا ينفذ  و ىهجوماً مضاداً  اتجاه الجهد الرئيسي لهجوم   الد ِّفَاعيتبين لقائد    َحت َّ
ةالأعداء، والذي يظهر بتكليف وإطلاق معظم قوته   ِّي َّ ِّتَال بالنسبة لتنفيذ  نحو اتجاه     الق معين. و

ينفذه   ، لـكنالهجوم، فمثله مثل جميع أشكال الهجوم المعتادة يخطط القائد لهجومه المضاد و
حين   وهي  لحظاته،  بأضعف  عدوه  يكون  َ   يحاولُ حينما  يطَرَة ة    مواقعَ على    الس َّ   دِّفَاعِّي َّ

 صديقة .  

 َ يان من الهجمات المضادة هُنَاك  :مستو

ةالهجمات المضادة  :جمات المضادة الـكبيرة، والثانيةه: الأولىلا الحالتين،   تاوفي كل. الم حل ي َّ
ِّبُ فإنه   ىانتظار  ال  َيج وانكشاف    َحت َّ للعدو  الرئيسي  الجهد  اتجاه   ضعيف   جانبينكشف 

 عليه.  للهجوم قابل  لديه

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 5, 5-145. 
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ِّذُ  ً   المدافعُ   يُنف ً   هجوماً مضادا ، وقد يلجأ المدافع عَدوال بغرض استعادة زمام المبادرة من    كبيرا
بهدف ، أو  الد ِّفَاعلخط    عَدوالخطير من قبل    بغرض صد اختراق  من الهجوم  لهذا النوع

يق  عَدوال إنهاك  يمة أجزاء معزولة منه.  عن طر  تدمير وهز

يقسمها  وفي الهجوم الـكبير يستخدم القائد على نحو  مثالي ق كتلة رئيسية وقوات   إلىواته و
ُ القوات  تكون  تأمين واستطلاع واحتياط، بينما   ُ   المدافعة مع المهاجمين بمثابة قوات   المشتبكة

للعدو. في    تثبيت  توفر  بينما  ما  يجمع القائد  المحلي  المضاد  ُ الهجوم  على الفور   لَه من القوات 
يعة ظهرتعَدوال لمحاولة استرجاع المواقع التي سيطر عليها    ، أو لاستغلال فرصة سانحة سر

 ُ  1.لَه

ِّبُ  من    َيج المبادرة  لانتزاع  الجهود  كافة  يبذل  أن  المدافع  تدميره عَدوالعلى  من  يتأكد  و  ،
ةوذلك بخوض معركة  ِّي َّ يمكن تصنيف ماُهجُوم  ما يلي:ك المعركة الهجوميةتشتمله  ، و

يع  تقوم به الجماعة   • الهجوم المعاكس: يتفاوت مستوى الهجوم المعاكس من عمل  سر
 تقوم به تشكيلة الاحتياط.  مُدبر   س  هجوم  معاك إلىالخلفية من الفصيلة 

)الإفسادي(:   • يبي  التخر تحضيرات    يُشن ُّ الهجوم  خارج   عَدوال لإحباط  للهجوم 
ةالمواضع  ِّيل ية غالباً وفي مراحل ام الأم الد ِّفَاعِّي َّ شك  .عَدوالوالتجميع لهجوم  2الت َّ

يات: يجري القيام بها للحصول على المعلومات لـكسب زمام المبادرة وإدامتها.  •  الدور
ِّبُ الاحتياط:   • مهي  َيج يكون  أن  القائد  ً على  ِّ   أ ُجابهة يفرضه    لم متوقع  غير  موقف  أي 

ُ كاف     باحتياط  وذلك بالاحتفاظ    عَدو ال ِّز ِّشَكل    يُرَك ِّ   ا م َّ إمناسب    ب ِّشَن  هجوم  معاكس     ل
 

1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 5 ATTAK, from 5-150 
until 5-155. 

ات   2 ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ات هي  :  الت َّ ِّي َّ اتالتي تخلق ظروفاً )أو تحفظها( بغرض إنجاح    العَمَل ِّي َّ الحاسمة. وهي مفهوم   العَمَل
اتممارسة حرب المناورة وتعني تشكيل الموقف المطلوب في ساحة المعركة للانطلاق في  إلى يشير  ِّي َّ .  الحاسمة العَمَل

ات تشمل  و ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ات  شن َّ :  الت َّ ِّي َّ ةمعلومات    عَمَل ِّي َّ وتدمير قوات     العَدو وتدمير عقد القيادة والسيطرة لدى    ُهجُوم
ارِّي  الهندسة والاستطلاع والإسناد   والدفاع الجوي لديه.  الن َّ
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ية أو ل الأراضي لإعادة احتلال  ُ عندما وقوم بواجب وقف الاختراق. يالحيو   يَقُوم
 ُ ِّبُ باستخدام احتياطه   القائد  1أن يبذل أقصى جهده لتشكيل احتياط  آخر.  َيج

تستطيع   ات لا  ِّي َّ ة   العَمَل ً وحدها    الد ِّفَاعِّي َّ ِّقَ أن    عادة ً حسم  ُتحق هو    فيصبح  ،ا ُ هدفها    تهيئة
روف ِّ  الظ ُّ ِّشَن    لقواتنا باستعادة المبادرة. يسمحُ   مضاد  هجوم   ل

ِّبُ  َيج لمنع    نجاح    أي َّ   يقابلَ أن    و مضاد  بهجوم  يتم   ،نجاحه  استثمارِّ من    عَدوال للعدو  و
بة أو  ةاستخدام القوة الضار ِّ لإنجاز  الاحتياطِّي َّ  المهمة. هَذِّه

للعدو    القائد  والتقدميسمح  قوته    بالعبور  إخفاء  على  يعمل  الوقت  نفس  وفي  للأمام، 
يسبالدخان أو خلف  الصاعقة َضارِّ ِّ ستقوم  َحيْثُ ، الت َّ القوة بهجوم مضاد غير متوقع  هَذِّه

ِّ ضد   القوات المعادية. هَذِّه

ةأن يخوض معركة    عَدوال من الصعب على    عَدو الرداً على هجوم مضاد بعد وصول    دِّفَاعِّي َّ
بأسلوب  طاقاته  أقصى  إلى و ُ المتحرك    الد ِّفَاع.  ِّز قوات    المدافعون  يُرَك تدمير  من   عَدوالعلى 

يسمح  يعرضهاموقع  إلىخلال استدراجها   يقهالهجوم مضاد و  .بتطو

ِّبُ   َيج والسيطرة على مواقع تسمح  عَدوال دفعُ  كهدف  لها قوات الهجوم المضاد تضع أن و
 . عَدوالمن  على الجزء الخلفي أو الجناح المكشوف النيران لها بإطلاق 

ةوفي الحرب  ي َّ ور ُ  يُعَد ُّ  الث َّ ُ  الهجوم ً  المضاد ً  صفة استنزاف  يتم  ، فمن خلال تكراره للثوارِّ لازمة
يجري إخضاع   ً لسياسة ردود الفعل، لتصبح قواته    عَدوال الحملات الهجومية للعدو، و   معرضة

والفوضى،   َ للانهيار  التي    وليخسر ياته  تفعيل    كَانَمعنو أن  كما  السابق،  بهجومه  حققها  قد 
وار  يجعلُ هذا المبدأ   َ   الث ُّ ً   أكثر ، الإستراتيجيو  على قواتهم وثباتاً على مسارهم التكتيكي  سيطرة

عن   لم ينتقلوا  إن  مسارهم    الد ِّفَاعلأنهم  يطَرَةوفقدوا    الإستراتيجيلضاع  قواتهم،   الس َّ على 
ِّت  الد ِّفَاعكما أن عجزهم عن   اب ً   تَفُوقُهُمأمام القوات التي    الث َّ ً   قدرة ِّرُهُم،  وقوة  الد ِّفَاععلى    ُيج ب

ي طر من عن  أنفسهم  يحمون  المبدأ  لهذا  تطبيقهم  خلال  من  وهم  المضادة.  الهجومات  ق 
 

 . 95ص موسوعة التكتيك، الصادرة عن مكتب الخدمات لإمارة أفغانستان الإسلامية،  1
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 إلى  الد ِّفَاعستحصل لهم لو أن القوات المعادية تفرغت من    كَانَتالحملات الضخمة التي  
 الهجوم.

ةيقول ماو تسي تونغ: "إن التدابير   ة  الد ِّفَاعِّي َّ كتيكِّي َّ تصبح عديمة المغزى إذا لم تدعم الهجوم   الت َّ
مباشرة.   الهجوم هو إن َّ  بصورة  إن  الهجوم...  بمدة  تتعلق  مسألة  هو  بسرعة  المعارك  حسم 

إفناء   أجل  من  الوحيدة  الوسيلة  عَدوالالوسيلة  أنه  كما  ة،  ِّيسي َّ ئ على   الر َّ المحافظة  أجل  من 
أن   حين  في  لا    الد ِّفَاعالذات،  المحض  والتراجع  دوراً  البحت  إلا  يلعبا  أن  ً يمكن    مؤقتا

 1".عَدوالوجزئياً في المحافظة على الذات، وهما عديما الجدوى كلياً في إفناء 

 2الهجوم المضاد: إلى الد  ف اعالانتقال من 

ينتقل   الذي  المدافع  القائد  قوة    إلىيقوم  تصل  وأين  متى  بتوقع  نقطة    إلى  عَدوالالهجوم 
أو ِّ   تتطلب  متى  الذروة،  الاستمرار  القوات   هَذِّه من  تتمكن  أن  قبل  عملياتيةً  إذ استراحةً   ،

ِّبُ  ةأن تكون نسبة الطاقة    َيج ِّي َّ ِّتَال . مع التنبيه أن صالح القوة المدافعةلفي تلك اللحظات    الق
القوات  ست  عَدوالقوات   لمنع  وسعها  في  ما  كل  ديقَةبذل  الذي   الص َّ الوقت  معرفة  من 

ِّشَكل  ستصبح فيه منتشرةً    .زائد  ب

 عندما:  الحالة، ه ذ ه  من  ع دواللى اقتراب دل عإن المؤشرات التي ت

مع    تماس  على    قوات   الد ِّفَاعيقوم بهذا  ، وقد  الد ِّفَاع إلىبالانتقال    عَدو ال تبدأ قوات   .1
ديقَةالقوات   أو بدون تماس.  الص َّ

 خسائر فادحة. عَدوال تتكبد قوات  .2
ديقَةبالانتشار قبل مواجهة القوات  عَدوالتبدأ قوات  .3  . الص َّ
 في معظم الاشتباكات.  عَدوالتُهزم قوات  .4
ِّشَكل    عَدوال قوات  زج ُّ  يتم   .5 يجي   في هجمات  ب  المستمرة. عَدوالتدر

 
ية،  1  .123صماوتسي تونغ: ست مقالات عسكر

2  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 8, from 8-159 until 8-169. 
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ة عَدوالالتعرف على قوات  يتم   .6  من بين القوات المهاجمة.   الاحتياطِّي َّ
  تم َّ التي - عَدوال ومعدات وإمدادات  -الأسرى أو القتلى - عَدو اليُظهر فحص جنود  .7

ُ أن  -اغتنامها أو تدميرها ُ  قواتَه ِّهاقادرة  على استدامة  غير ِّشَكل   نَفَس  .كاف   ب
ات تنخفض وتيرة  .8 ِّي َّ ِّشَكل    عَدوال عَمَل  .ملحوظ   ب
ِّ تواجِّه الهجمات المضادة  .9 َحل ةالم  نجاحاً غير متوقعاً.  ي َّ

ِّبُ   قبل    َيج من  المعلوماتية  للعمليات  هدفاً  كونه  من  القائد  يحذر  والمصممة   عَدوال أن 
مواقع   من  القتال  مزايا  عن  بالتخلي  ةلإغرائه  يتظاهر    مجهزة    دِّفَاعِّي َّ أن  بوصوله   عَدوالأي 

المدافعة   القوات  لدفع  الذروة  من    إلىلنقطة  إخراجها   إلى  الد ِّفَاعالتحول  بهدف  الهجوم 
ةمن مواقعها   . المحصنة  الد ِّفَاعِّي َّ

ِّبُ  َ ألا    َيج ُ   ينتظر يلاً للانتقال من    القائد الهجوم في الوقت الذي تقترب فيه    إلى  الد ِّفَاعطو
ُ   ستتفرقُ   عَدوالقوات    لأن َّ من نقطة الذروة؛    عَدوالقوة   مباشرةً    وتَْضعُُف في العمق    وتنتشر

ة استعدادات   أي ُّ  وستكون حينها  ؛  بسرعة  إذا قام بالهجوم   للعدو متسرعةً ولن تكون   دِّفَاعِّي َّ
يبذل القائد كل جهده    .قواته على استعداد  كاف  للدفاع ليكون   -الهجوم  إلىعند انتقاله  -و

ِّ في    عَدو ال يد أن يمنح قوات    الحالة؛ فهو  هَذِّه ً   ،الوقت اللازم لتستعد للدفاع  عَدو اللا ير   ِإَضافَة
ِّكَ   إلى ةفإن الصدمة    ذَل ستكون أكبر إذا ما وجدوا أنفسهم يدافعون   عَدوالعلى جنود    النفسي َّ

بشكل  يائس  - بشروط  جديدة  ليست من صالحهم في أغلب الأحيان، بينما يتمتع   -فجأةً و
ية  بسبب مبادرتهم بالهجوم. المدافع جنود القائد  بدفعة  معنو

يقتين أساسيتين عند انتقاله   :الهجوم إلىيمكن للقائد استخدام طر

الزج بها سابقاً في  يتم  الهجوم باستخدام قوات  لم  بدء: والمفضل عموماً هو  الأسلوب الأول
المعركة    لأن َّ وذلك    ،الد ِّفَاع منطقة  في  المدافعة  ِّ الوحدات  ئ ةالر َّ حالة   يسي َّ في  تزال  لا  قد 

حاسم فقد    ،اشتباك   بالتالي  ِّ تشكيل    يتم  و من القوات    هَذِّه المهاجمة  ة القوات  أو    الاحتياطِّي َّ
ِّ  لأن َّ ونظراً  .قد تتألف من المؤازرات  القوات لم تشارك مؤخراً بأي نشاط  قتالي، فمن  هَذِّه

 المرجح أنها: 
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وليست   .1 تامةً  الفعلية  طاقتها  تكون  >أي  بها  المصرح  الطاقة  يات  مستو في  ستكون 
 كالقوات التي استُنزفت طاقتها أثناء القتال<.

جاهز  للعمل بمعدل  أعلى من غيرها من القوات المنخرطة مسبقاً    قتالي   تتمتع بنظام    .2
 . الد ِّفَاعفي 

ِّك .3 ما يعني أنهم قادرون على القيام بعمليات     -على الأرجح-قادة وجنوداً مرتاحين    تمل
يلة    . ومتواصلة  طو

 لديها حمولة  كاملة  من الإمدادات الأساسية. .4
 عمل الهجومي. تمتلك الوقت والطاقة للتخطيط والاستعداد لل .5
َاسقادرة  على المناورة بعيداً عن  .6  .عَدوالالمباشر مع  الت َّم

عبر   أحدَ   لـكن َّ  أمامي    مرور   لإجراء  القوات  حاجة  هو  الأسلوب  هذا  استخدام  عيوب 
بالإضافة   ِّكَ   إلىالخطوط،  والمراقبة    ذَل الاستخبارات  أنظمة  تكتشف  أن  المرجح  فمن 

 والاستطلاع المعادية وصول مؤازرات  كبيرة. 

ا ةالقيام بأعمال     :هوفالأسلوب الثاني    أم َّ ِّي َّ يتميز هذا  ، و الحالية  الد ِّفَاعباستخدام قوات    ُهجُوم
اصط الممكن  من  بالتالي  و أكبر،  بسرعة   للتنفيذ  قابل   بأنه  عموماً  على   عَدوالياد  الأسلوب 

 حين غرة. 

أو مسير   1إجراء مسير اقتراب    إلىإن سرعة التنفيذ في هذا الأسلوب نتيجة  لعدم الاضطرار  
يق  تكتيكي   من مناطق تجمع القوات   ةطر الانتقال من   -في حالة المؤازرات -، أو  الاحتياطِّي َّ

مناطق   ات مواقع  ِّي َّ والتكامل  العَمَل والتنظيم  الاستقبال  ومواقع  السرعة     .الأخرى  وتكون 
إجراء مرور  أمامي   عبر الخطوط، وإجراء الارتباط الضروري لإنشاء   إلىنتيجةً لعدم الحاجة  

ات معرفة أنماط    تتضمنُ صورة  عملياتية  عامة    ِّي َّ ا  .عَدوالقوات    عَمَل العيب الأساسي لهذا    أم َّ

 
م الوحدة  1 يقة تَقَد ُّ ة مسير الاقتراب هو طر ِّي َّ ِّتَال  . العَدو عندما يكون من المقرر أن تصبح على تماس  مع  الق
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ِّبُ القدرة على التحمل،    إلىالقوة المهاجمة عموماً تفتقر    في أن  فيكمُنُ   الأسلوب  َيج استبدالها   و
ات بسرعة  إذا لم تنجح  ِّي َّ ديقَةالهجوم  عَمَل  . الص َّ

 المبدأ  مثال واقعي عن هذا

يرانفي   ألفين    حز فصيلة    وست  عام  شنت 
على   1الجورخا  غارة  يكي  الأمر للتحالف  التابعة 

لدة نوزاد في أفغانستان، ب  لطالبان خارج    مُجم ع  
من    كَانَ  َحيْثُ  طالبان  من  قائداً  أن  يُعتقَد 

يختبئ   الأوسط  َ المستوى  أن  هُنَاك غير  وار ،   الث ُّ
كميناً   نصبوا  الفصيلة  مسبقاً  قد  تصل  أن  ً هدفها،    إلىقبل  بإطلاق    ومباشرة ار قاموا   الن َّ

 ً مواقع    انطلاقا ة  من  ً   معد َّ البساتين،    مسبقا أحد  الجورخا    ثُم َّ في  موقع  يق  تطو حاولوا 
الموقفمنهاوالاقتراب   أنقذ  يطانية  البر للقوات  مضاداً  هجوماً  ولـكن  العناصر   ،  ومكن 

يطانية من الانسحاب.  2 البر

جندياً من   ثمانية  وعشروني مركبات فيها  ، في ثمانالحاديةَ عشْرةتحركت الجورخا في الساعة  
ُ و  الجورخا، بعة يطانيين، وانطلقت معهم سيارتان مع حفنة    متفجرات  تفكيك    أخصائي  أر بر

رَطةمن الجنود ورجال   الأفغان. الش ُّ

شمال    نحو  ابتداءً  الجورخا  عِّ توجهت  ُجم َّ أجل   ثُم َّ ،  الم من  الوادي  أسفل  باً  جنو توجهت 
يق  عِّ تطو ُجم َّ  من الشرق. الم

 
يطاني، وأصلهم من دولة النيبال الواقعة شمال شرق الهند. خدم الجورخا كجزء    1 الجورخا هم فئة من الجيش البر

الهندي   يطاني  البر الجيش  ً من  الآن  قديما وإلى  والهند  ،  النيبال  بين  بالتنسيق  الجورخا  لهؤلاء  عمل  صيغة  توجد 
يطاني الملـكي. يطانيا كجزء من لواء الجورخا البر بر  و

ةاقتباس  تم َّ  2 ِّي َّ  . 35ص ، من كتاب تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان، ترجمة مركز الخطابي للدراسات العَمَل
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من   بت  واقتر بالاستدارة  الرائدة  بة  العر بدأت  عِّ  عندما  ُجم َّ حراس   ،الم بأحد  اصطدمت 
الذي   جي.    كَانَطالبان  بي  آر  بقاذف  خمسة    كَانَمسلحاً  بعد  على  من   أمتار الحارس 

ُ السيارة، وقبل أن يُطلَق   ار ِّبلِّ عليه من    الن َّ نفَذت   RPGالجورخا، استطاع إطلاق قذيفة    ق
ِّْقود، غير أن القذيفة ارتدت على جدار الوادي ولم تنفجر،   بت الم بة المفتوحة وضر عبر العر

لأنها   ِّقَتوذلك  طل يبة    مسافة  من    أُّ لديها    قر يكن  ولم  هدفها،  من  لفك    كاف    وقت  جداً 
ِّ أمان التسل ح. ألحقت   المركبة مما أجبر القافلة على التوقف. القذيفة الضرر بتوجيه هَذِّه

قبل   من  من اليسار  لكمين  القافلة  من  تبقى  ما  تعرض  نفسه،  الوقت  ً   ثلاثينفي  على   ثائرا
 الأقل مزودين برشاش متوسط، فضلاً عن بنادق كلاشينكوف وقواذف آر بي جي.

وار  كَانَ ِّ في مواقع جاهزة على بعد    الث ُّ جار، وكانوا قد أنشؤوا من الأش  صغير  في بستان    متر   مئة
ية  نقطة قيادة ونقطة إعادة إمداد بالذخيرة في   الخلف.  إلى قر

رَطة مع توقف السيارة الرائدة ترجلت قوات "الجورخا" و"الجيش الوطني الأفغاني" و"  الش ُّ
يْنِّ الأفغانية" واستترت خلف   ِّ من الطين على الجانب الآخر من الوادي. عند    جدار  هَذِّه

وقام    تم َّ النقطة،   طالبان،  بنيران  وارتثبيتهم  إحداها   الث ُّ جعل  مما  الجدران الطينية،  بضرب 
بينما   الجورخا،    كَانَتتسقط  خلف  التراب  وتضرب  تخ ترق  أفراد   ثُم َّ الطلقات  هرب 

ها بقيت مستمرة. حاول الضابط القائد الجورخا وراء جدار طيني آخر، غير أن المشكلة نفس
يد من العناصر.  كَانَتاستدعاء الإسناد الجوي، وفي الوقت نفسه    الطالبان تعزز مواقعها بمز

الأفغاني   والجيش  الجورخا  من  طالبان  حركة  عناصر  بت  اقتر التالية،  الساعة  مدار  على 
تحت   بالانهيار  الآخر  الطيني  الجدار  بدأ  و الأفغانية،  الوقت والشرطة  وفي  نيرانهم.  وطأة 

جنود  فقام  موقعهم،  حول  يلتفون  وهم  طالبان  مقاتلي  الأفغان  الجنود  اكتشف  نفسه، 
من بنادقهم لدفعهم. في   ِّ الجورخا بإطلاق القنابل  الحالة الرهيبة، عاد أحد الضباط   هَذِّه

 ً التي    إلى  مسرعا جهاز   كَانَتالسيارات  على  الحصول  أجل  من  مكشوفة  مناطق  في  تقع 
 فعل هذا الأمر بسلام. والراديو ليتمكن من استدعاء الإسناد الجوي. 
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يب من مروحيات   ةتمكن الجورخا من طلب الإسناد الجوي القر ِّي َّ يطانية من طراز   ُهجُوم بر
ية، ل أباتشي. وكان من الممكن   ية مقاتلي طالبان يتزودون بالمؤن من القر طياري الأباتشي رؤ

بثلاثة   الأباتشي  فقامت  يطاني،  البر الموقع  حول  يلتفون  وهم  يتهم  رؤ من  أيضاً  تمكنوا  كما 
يفعلون  انقضاضات،   هم  مضاد،ذ ل ك  وبينما  بهجوم  الجورخا  جنود  قام  واستطاعوا   ، 

ومع تحسن الوضع، استطاعوا أيضا القيام  الانقضاض على قمة الجانب الآخر من الوادي.
ارِّي  على الهدف واكتسبوا التفوق  دقيقة   برمايات    . الن َّ
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ية، بينما تراجعت الجورخا ما بين  بات الجو حافظت طالبان على مواقعها بالرغم من الضر
ِّ متر    إلى  مئتين نحو المركبات >أي تراجعت عن المسافة التي استطاعت أن تتقدمها   ثلاثمئة

في   الجوي<.  والقصف  الطائرات  قدوم  ِّ بعد  ة  هَذِّه ِّي َّ بنيران   العَمَل أفغاني  جندي  أصيب 
استطاع  كما  المركبات،  من  بالقرب  يبة  قر مسافة  من  طالبان  أفراد  أحد  وقُتل  طالبان، 

بة الرائدة وهم تحت نيران كثيفة،   يك العر يطانيون تحر  تمكنوا من الانسحاب ببطء.    ثُم َّ البر
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نسيق الت َّحضيرالمبدأ السادس:  ةللخطط  والت َّ  الد  ف اع ي َّ

 : للدفاع جوانب قوة متأصلة فيه، منها

ات أن المدافع يصل لمنطقة   _1 ِّي َّ  .قبل المهاجم العَمَل

المتاح  _2 الوقت  يستخدم  ُ و حضيرفي    لَه نسيق  الت َّ ةلخططه    والت َّ من الد ِّفَاعِّي َّ يتمكن  بحيث   ،
حضير   من خلال: للمعركة أفضل من عدوه الت َّ

 .  دراسة الأرضأ_

ةاختيار المواضع   ب_ ُ  تُتيحُ التي  الد ِّفَاعِّي َّ بات المحتملة لَه    .حشد النيران على المقتر

العوائق    المزج  ج_ ةبين  ِّي َّ بيع مسارات  لوالصناعية    الط َّ منطقة    إلىالمهاجم    عَدوالتضييق 
 اشتباكات مُحد دة مُسبقاً.  

ُ د_   المدافعة    إعداد بالقوات  وذلك  مسبقاً،  الأرض نفسها  على  أعمالها  ومراجعة  تنسيق 
الوثيقة   المعرفة  وواكتساب  يسها،  خلال  بتضار قوات  من  ِّيننشر  أم عبر   الت َّ والاستطلاع 

 الد ِّفَاعيستمر القائد بعدها في إعداد  ل،  الد ِّفَاعمنطقة. وهذه التحضيرات تضاعف من قوة  ال
ىبالعمق   مع بدء الاشتباكات مع الخطوط الأولى. َحت َّ

ةإعداد المواقع   هـ_ يني َّ  في الخطوط الخلفية، فبحسب كلاوزفيتز:   الت َّمو

المواد  " بالقدرة على جمع  دفاعاً  المنسحب  ةيحظى  ترتيب    ل ه  التي سبق    الت َّمويني َّ
اأماكنه،   الأمام، وهذه مهمة    إلىالمهاجم فهو في حاجة لأن ترسل مدخراته    أم َّ

طوط مواصلاته. هنا سيعاني  صعبة طالما واصل تقدمه بغض النظر عن قصر خ
على   يل  التعو أو  الاعتماد  يمكنه  ولا  البداية،  منذ  التموين  نقص  من  المهاجم 

ة ع دوالاستيلائه على مستودعات ومدخرات     1."الت َّمويني َّ

 
 .657ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
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التنسيق  _  3 يخص  ارِّي  وفيما  قوات  الن َّ مع  يشتبكون  المدافعين  فإن  القوة   عَدو ال،  بجميع 
ة ي َّ ار يطَرَةتدابير    ع اتخاذلمنطقة اشتباك الوحدة المدافعة، م  عَدوالالمتاحة حين دخول    الن َّ   الس َّ
ة ي َّ ار  . نقاط مرجعية للأهداف، وخطوط بدء الاشتباك ومناطق الاشتباكتحديد  المتمثلة ب  الن َّ

أثناء    عَدوال على مديات بعيدة، وإنهاك قوة    عَدوالالاشتباك مع    المدافعين يحاولون  _ أن َّ 4
توفر أن  المباشرة  وغير  المباشرة  للنيران  يمكن  و ي َّة الحماية    تقدمه.  ار ارِّي  )الحجاب    الن َّ (  الن َّ

 ٌّ ُ مسبقاً    الأخيرة، وهو حاجز ناري مُعد  بسرعة  رمى فوراً  ي حركة عبر الخطوط اللإعادة    عالية    و
ةوالمناطق   1.الد ِّفَاعِّي َّ

ةوفي الحروب   ي َّ ور ُ ،  الث َّ ةالقوات    لأن َّ عد ُّ التخطيط المسبق للدفاع أمراً حاسماً،  ي ي َّ ور ستبقى   الث َّ
ى على    مراحل  َحت َّ معتمدة  الحرب  من  يقوم    الد ِّفَاعمتأخرة  الذي  ِّشَكل  السلبي،  أساسي   ب
َلُصعلى  ُب والحركة والمراوغة، و الت َّم وري   الد ِّفَاعسيتطل َّ الُ  الث َّ ي َّة الهجمات ضد َّ   الفع َّ ِّ  :  البَر

ِّ و أ_ ة ِّشَكل  صوَل المعلوماتِّ الاستخباراتي َّ  . فوري  ب

يبات  إ ب_ ةعدادَ خطط  وتدر ِّي َّ ِّتَال  . مسبقة   ق

ةدادَ مواقَع عإج_  ِّي َّ ِّتَال ة   ق ِّي َّ    .مَحم

ِّ رد   يزَ قو َّ هتج د_ .ة يع   سر

خائر، ومنافذَ الهروب تهـ_  ِّ والذ َّ   .وفيرَ الأسلحة

ات ن و_ ي َّ اس ودور ِّينشرَ مجموعات  من الحر َّ أم   .الت َّ

 نشرَ عناصرِّ الإنذارِّ المبك ِّرِّ على مسافات  كافية. ز_ 

 
1 90-adrp3 من الفصل الرابع. 33، 30،32، الفقرات 
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 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

يشنون    كَانَ أفغانستان  في  ات السوفييت  ِّي َّ ة  عَمَل ِّي َّ المجاهدين  متواصلة    ُهجُوم قواعد  وفي ،  على 
ِّ إحدى   ات   هَذِّه ِّي َّ من    تم َّ   العَمَل مجموعة كاملة  بادة  وارإ الدفاعي    الث ُّ للتخطيط  إهمالهم  بسبب 

 المسبق.  

ةيروي القائد الأفغاني الحاج عبد القادر أحداث   ِّي َّ كانون لتاسع من شهر  افيقول: "في    العَمَل
وتسعمئة   الثاني   ألف   ِّ  وثمانين  وأحد عام  ية قر في  منزلي  على  إغارةً  ة   سوفيتي َّ مفرزة   ت  َشن َّ  ،

 ِّ ة ي َّة.    كيلومترات  سايغاني، على بُعدِّ َحوالي ست َّ ِّ باغرام الجو  شماَل شرَق قاعدة

يلة،   ية، فسهرْنا    كَانَ في تلَك الل َّ وقت  مُتأخ ِّر     إلىلدي َّ ضيوف  من لغمان في بيتي داخَل القر
ُجاورة، بينما   من الليل بينما نتسامر، وصرفُت معظمَ رجالي للمبيتِّ في القرى الأخرى الم

بعين احتفظُت  ية(.  اثنان وعشرونمنهم في سايغاني )  بأر  منهم من سكان القر

سايغاني   يةُ  قر َ تضم ُّ  عل  مئة مسجدِّ منزل   من  يباً  قر بيتي  وكانَ  ئيسي.  الر َّ يقِّ  ر الط َّ جانبي  ى 
ية، محمي َّ  يطة القر ِّ )الخر ية ِّ القر  .  سايغاني(-1-8اً بهياكل تشبهُ الحصونَ وتحيُط بكل 

ِّ  وضعُت مفرزتين للحراسة، الأولى في بيتي والث َّ   يلة مَ الهدوءُ طيلةَ تلَك الل َّ انيةَ في المسجد. وخي َّ
بدَأ تساق  ِّها. وفي الص َّ تماماً، و لوجِّ في منتصف ِّ الفجر. ُط الث ُّ ِّ صلاة باحِّ الباكر، استيقظُت لتأدية

ني أثناءَ وضوئي، لاحظُت   اُس على السطح بأن َّ فأبلغني الحر َّ  كل َّ شيء  على ما يرام. إلا أن َّ
رقي وامشاعَل إشارة  تمرُق عبرَ الس َّ  مالِّ الش َّ جاهْي الش َّ لجنوبِّ ماءِّ الغائمة. وكانت تأتي من ات ِّ

رقي.   الش َّ

ِّ للحر َّ  يلِّ بالن ِّسبة غمِّ من أن َّ الوضَع بدا ساكناً في الل َّ ِّ   كَانَاس، إلا أن َّه  بالر ُّ ِّ لمفرزة هائجاً بالن ِّسبة
لُوا من باغرام   وفييتية. فقد تسل َّ ِّ الس ُّ لوجِّ ليلاً مُسترشدين   إلىالإغارة ِّ أثناءَ تساقطِّ الث ُّ ية القر

ين، واحتل ُّ  ُخبر ية. وفي وقتِّ الفجر،  بالأدلاءِّ والم ِّ هدوء  مباني حوَل القر  عَدو ال   كَانَوا بكل 

 
ةاقتباس  تم َّ  1 ِّي َّ  من كتاب الجانب الآخر من الجبل، ترجمة مركز الخطابي، الفصل الثامن، المقالة الأولى.  العَمَل
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مواقَع   خذَ  ات َّ ةقد  ِّي َّ ِّتَال والحاج   ق خان  ورضا  طالب  والحاج  ورحيم  ستار  الحاج  حصونِّ  في 
 1رحمت صيد وأمان الل  ه. 

 

 
الـكثير من البيوت في أفغانستان محاطة  بالجدران العالية السميكة المصنوعة من اللبن، وهي في الحقيقة حصون   1

 صغيرة. 
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بأن َّ  فأخبروني  عنها.  اس  الحر َّ سألُت  للمشاعلِّ  يتي  رؤ دِّ  بأن َّ بمجر َّ وا  ظن ُّ يقِّ   عَدوال  هم  ر الط َّ على 
ين. إلا أن َّ المت َّ  ِّ على بُعدِّ كيلومتر ية ِّ نحوَ القر هم أقرب، ولم يكن جه ني لم اقتنْع، واعتقدُت بأن َّ

َ بـخمسةَ  لدي َّ وقت  لجمعِّ جميعِّ رجالي، فخرجُت   ن كانُوا في منزلي، وحاولنا    عشَر ِّم َّ مقاتلاً م
بعدَ بُرهة  من خروجِّنا من الب  ية. و يت، أدركُت أن ِّي نسيُت حقيبتي التي الهروَب من القر

زولِّ   ِّها، وأمرُت رجالي بالن ُّ ُن بياناتِّ مجموعتي. فأرسلُت أخي الأصغر لجلب أسفلِّ    إلىتتضم َّ
يقِّ نحوَ المسجد ومن   ر ية. ومن    ثُم َّ الط َّ ِّ نحوَ حصنِّ رحمت سيد على أطرافِّ القر ه َ التوج ُّ  هُنَاك

 ِّ ه  لمجاهدون. مناطَق يسيطرُ عليها ا إلىنخرُج للتوج ُّ

وقد  وأدركْناهُم  بالمجموعة.  لنلحَق  وهرَْعنا  إلي َّ  عادَ  دقائق  بضعِّ  بعدَ  و أخي،  أنتظرُ  بقيُت 
َجرى المائي ِّ بعدَ المسجد. وكانت المفاجأةُ،   بُوا من الم وفييت   فقاعُ اقتر َجرى مليء بالجنودِّ الس ُّ الم

اروقد نصبُوا لنا كميناً، وأطلقُوا   ، وأردَوا في الحالِّ ثلاثةً AK-74ل  على رجالي ببنادق ا  الن َّ
  ، بي ِّ لام، بينما تحر َّكُت نحوَ الجنوبِّ الغر ةُ مجموعتي لتختفَي في الظ َّ َبَْت بقي َّ من رجالي قَتلى. هَر

ِّهم، وحَرَقَت طلقةُ خط َّ   كَانَه  إلا أن َّ  اط  تساداري هنالك كمين  آخر، فقُتل رجالي عن آخر
ِّه، فسحبتُه وألقيتُه بعيداً، إلا أن َّ هذا الأمرَ لفَت  هني أخي باحتراق )وشاحي الغليظ(، فنب َّ

ل، فأطلقُوا   ارأنظارَ الكمينِّ الأو َّ بمجموعتي،    الن َّ علينا وأردَوا أخي قتيلاً. وفقْدُت الات ِّصاَل 
ِّ المُعاكس وخرْجُت خِّلْسةً من القر  جاه ِّها.فتحر َّكُت نحوَ الات ِّ  ية عبرَ بيت  في أطراف

أغلَق    المجاهدين    عَدواللقد  من  أحد   ينُج  ولم  الهروب،  ومنافذَ  رقاتِّ  الط ُّ ِّ ن  مجميَع   هَذِّه
بعين  عَدوالإذ قتَل  غيرِّي،    الإغارة ً   أر َ و  مجاهدا ية.  خمسةَ عشَر  "مدنياً في مواقع مختلفة  من القر
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 تحليل: 

ِّينإن َّ انعدامَ   أم ِّ   الت َّ ية الِّ في القر ة، وهذا   كَانَالفع َّ وفييتي َّ العامَل الأكبرَ في نجاحِّ الإغارة الس ُّ
ِّ الأفغانية.  ِّ المقاومة ِّ مجموعة بادة َب في إ  ما تَسب َّ

ِّين  كَانَ أم من الهجومِّ  الفع َّ   الت َّ والمجاَل الكافيَ المباغِّتِّ اُل سيحمي الوحدةَ  ، وسيوف ِّرُ الوقَت 
 ِّ ِّلقُوَة ة  ل ِّيسي َّ ئ بأنسبِّ ظروف     الر َّ المجاهدين   . ولو أن َّ ممكنة  للتجهزِّ والانتشارِّ وخوضِّ القتالِّ 

استطاعَ   لما  ية،  القر بات  مُقتر لتأمينِّ  ات   ي َّ دور في   دُونَالاقتراَب    عَدوالنشرُوا  ِّه  انكشاف
ِّ وهم غَافلون.   ا الغالب، ولما استطاعَ مباغتةَ عناصرِّ المقاومة َ   أم َّ زَتَي الحراَسة التي بالن ِّسبة لمفر

يبة، لا   ِّ القر ية؛ فلا تستطيعانِّ إلا توفيرَ الحماية ِّيننَشَرَهُما القائدُ عبد القادر داخَل القر أم  الت َّ
 التكتيكي َّ للوحدة.

ىينبغي للمجاهدين    كَانَ بوا الكارثةَ تجهيزُ خطة  للطوارئ، وتعليمات  واضحة  للعناصر يتجن َّ   َحت َّ
  ِّ ِّ ولقادة ِّبُ الِّ حدوثِّ هجوم  مباغت. وكان  في ح   المجموعة ةُ تحديدَ موقعِّ   َيج َن الخط َّ أن تتضم َّ

خلاَل   ة   ِّ عنصر  وقائدِّ مجموعة  فرعي َّ لقد  قإكُل  ية.  يلِّ داخَل القر ِّهم في الل َّ باغرام   كَانَتامت
ِّهم.مُنشأةً ُسوفييتي َّ  يمت ِّم ساهمَ بهز هم بأنفسه  ةً كبرى، إلا أن َّ غرورَ المجاهدين وزُهُو َّ

ِّ، لم يعمل عبدُ القادر على فرضِّ قيادة  وسيطرة  نظو ة وفييتي َّ اتِّ الس ُّ ِّ من وجودِّ القُو َّ راً لتفاجئه
ِّ مقاتل  وقائدِّ مجموعة    محكمة  على الوضع، ذاكراً بأن َّه لم يكن لديه الوقُت الكافي للوصولِّ لكل 

ه فشَل  فرعي َّ  ىة. لـكن َّ ِّ من    َحت َّ ِّه المؤل َّفة ِّ مجموعت َ في قيادة رجلاً من المرافقة. فقد   خمسةَ عشَر
من   مجموعتَه  أرسَل  فيما  بالحقيبة،  ليأتيَه  أخاه  فبقيَتِّ   دُونَانتظرَ  لهم.  بديل   قائد   تعيينِّ 

ىالمجموعةُ بلا قائد    وقعَت في كمينين.  َحت َّ

 َ م جداً.  الحاجُ   تعل َّ ةً أخرى في   عبد القادر درساً مهماً وقاسياً  ِّْت مجموعتُهُ مر َّ وكما قال، لم تَب
ية، وعلى مسافة  لا تقل ُّ عن  باتِّ القر ي َّةً على مقتر ةً قو سايغاني إلا وقد نشرَت مفرزةً أمني َّ

ين.  كيلومتر
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 الإعاقة: بعالمبدأ السا

بمنع   تتكفل  التي  ية  والاستخبار الحربية  الإجراءات  كافة  المبدأ  هذا  من   ع دوال يشمل 
روفل تهيئة  استكما ِّلُ . وعملاً بهذا المبدأ،  التي ستمكنه من الهجوم  الظ ُّ المدافعون من   يُعَرق

ةسرعة عمل المهاجمين ومن قدرتهم على تنسيق أعمالهم لمنعهم من حشد القوة   ِّي َّ ِّتَال الكافية    الق
ُ   يُوظُِّف كما    ،للتقدم ً المدافعون    القادة استعدادات  الأعمال    من  مجموعة لبلبلة   عَدو الإعاقة 

بمجرد    ،هجماتهتعطيل  و ة التردد فإن النصر سيكون حليف  و  الوهَنِّ في    عَدوال  وقوعو ِّي َّ  العَمَل
ة ِّكَ الحاسمة كما ينص على  الد ِّفَاعِّي َّ  كلاوزفيتز: ذَل

المدافعين  "إن    :  قتال حاسم في حالات عديدة هو  د ون لنجاح  لسبب تحقيق 
   1."التردد وخوف التحرك إلىدت به أعزيمة المهاجم التي  وه ن  

الإعاقة  أساليب  ِّ   تشتمل  استطلاع    هَذِّه قوات  تضليل  وتجزئة    عَدوال على  تدميرها،  أو 
يسمح   إذ لا ينبغي للمدافع أن، والهجوم على أنظمته أو إعاقتها.  هتشكيلاته، وعزل وحدات

الاستعدادات   كامل  بأخذ  أبداً  استخدام  بل    ية،لهجوماللمهاجم  من  الهجمات لابد 
ةقبل أن يستطيع الأعداء تركيز قدراتهم    الإفسَادي َّة ِّي َّ ِّتَال ِّبُ ، كما  الق بالهجوم المضاد  القيام  َيج

ُ أن يعزز أي مكاسب     عَدوالقبل أن يستطيع   ً .  لَه ُ هذا    إلى  ِإَضافَة المدافعون قدرات    يُوجِّه
يعرقلون باستمرار قوات   التابعة للعدو،  الحرب الإلـكترونية ضد أنظمة القيادة والسيطرة و

 2في العمق. عَدوال

ُ تتضاعف   ة ةهذا المبدأ في الحروب    أهمي َّ ي َّ ور وارقوات    لأن َّ ،  الث َّ ى  الث ُّ مراحل متأخرة من   َحت َّ
ورَة تنفيذ    الث َّ على  قادرة  تكون  ات لن  ِّي َّ ة  عَمَل وهنا مباشرة،    دِّفَاعِّي َّ إدامتها،  الأقل  على  أو 

ِّ يعمل مبدأ الإعاقة لمنع وقوع   الهجمات أصلاً.  هَذِّه

 
 539صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1

2 Offense and defense, adrp3-90, 4.4 
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ي َّةوتحقق القوات  ور  العمل بهذا المبدأ من خلال:   الث َّ

ة استمرار   .1 ِّي َّ ي َّة  العَمَل مناطق    الس ر وقواته    عَدوالداخل  التحتية  بنيته  تستهدف  والتي 
ي َّة ِّ  وكوادره. العَسكَر

الاحتجاج   .2 بأساليب  العمل  لمي  استمرار  وتشل    الس ِّ الحكومة  مؤسسات  تعطل  التي 
 عمل النظام. 

الجبهات    مجموعات  تخصيص   .3 على  ي َّةصغيرة  ِّ المناوشة    العَسكَر في  لتستمر  المفتوحة 
 المدافعة. عَدوالوالاشتباك مع قوات  

 فادة القصوى من عامل الأرض والحركة.الاست .4

 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

أفغانستان   في  الحرُب  تكونَ  أن  ً كادَْت  طرٍف    في:  مُنحصرة يط ر ة"محاولة  ك ل    على   الس َّ
رف الآخر"،  ات  )خطوط إمداد( الط َّ وذلك لأنه إذا تمكن أي طرف من إعاقة  لوجستي َّ

وفييت يقومُون بتنفيذِّ    .بالتالي عملياته الهجومية  سيقويإمداد عدوه فإنه   اتفكانَ الس ُّ ِّي َّ  عَمَل
ة لدفعِّ  يفي َّ ة واقتحامِّ القُرى الر راعي َّ ثرِّ وحرقِّ المحاصيل الز َّ ِّ للن َّ ِّ والألغامِّ القابلة القصفِّ الجوي 

الن ُّ  نحوَ  يفِّ  الر َّ المدن.  سكانِّ  أو  للمنفى  : "تجفيف  منابع  ذ ل ك  غرض هم من    ك ان وقد  زوحِّ 
وار إمداد    عام  والمأوى، وحرمان هم من الر َّاحة" وبالتالي تعطيل أي قدرة   ح يْث  من    الث ُّ الط َّ
وارلدى   على الهجوم. الث ُّ

ة )  كَانَتبينما   وفيتي َّ رُقِّ  LOCخطوُط الات ِّصالِّ )الإمداد( الس ُّ ِّ الط ُّ يعَة ( متمث ِّلةً في شبكة رِّ   الس َّ
التي   الهندوكوش  جباَل  تخ ترُق  والتي  فات،  منص ِّ تحوي  لا  التي   ِّ ُ المزدوجة ِّ ت أشد  من  عد ُّ 

يس َضارِّ يَقطعون    الت َّ المجاهدون  وكانَ  العالم.  في  ِّ وعورةً  ي  هَذِّه و باستمرار،  رَُق  كمنونَ الط ُّ
والتي   عليها  ة  المار َّ الإمدادِّ  حادِّ   كَانَتلقوافلِّ  الات ِّ من  القَادمةَ  ة  اللوجستي َّ المواد َّ  تحمُل 

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 . 3الفصل السادس، المقالة ، ترجمة مركز الخطابي
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بقاءِّ   ِّه في إ وفييتي ِّ في أفغانستان على قدرت وفييتي. وقد اعتمدَ بقاءُ الجيَش الس ُّ ِّ الس ُّ رُقِّ    هَذِّه الط ُّ
 ً ُ . وكانت مفتوحة وفييت في أفغانستام رُقِّ  عظمُ معاركِّ الس ُّ ِّ الط ُّ ِّ على شبكة هةً للسيطرة ن مُوج َّ

 ِّ رقية:    َحيْثُ ،  هَذِّه ب منهم تأمينُ خطوطِّ الإمدادِّ الش َّ مئةً  ، تشغُل  كتيبة    ست  وعشرونتطل َّ
ِّ القوافلِّ من أجلِّ   وتسعةً وتسعين د  أو تعمُل على مرافقة اتِّ تَفق ُّ ي َّ مركزاً ثابتاً أو تقومُ بدور

ا طرُق  بت  تطل َّ بينما  ِّها.  كتائَب حمايت ثلاَث  وعورة   أقل َّ  يَس  بتضار تمر ُّ  التي  ة  بي َّ الغر لإمدادِّ 
اتِّ    تم َّ فقط. وقد   باعِّ القُو َّ ِّ أر ةتكليُف أكثرَ من ثلاثة ِّي َّ ِّتَال ِّ على    الق ة وفييتي َّ منتظم  في   نحو الس ُّ

اتِّ   ِّينمهم َّ أم ِّ   الت َّ ة أيضاً في مهامِّ تأمينِّ طُ هَذِّه اتِّ الأفغاني َّ ِّلَت القُو َّ شغ رُقِّ الإمدادِّ وتأمينِّ . كما أُّ
 المناطق.

من   أكثرَ  تدميرَ  ةُ  الأفغاني َّ المقاومةُ  استطاعَت  َ لقد  عشْر ة     ألَف   إحدى  ُسوفييتي َّ شاحنة  
ير    ُ للإمداد، كما وردَت تقار احنات  ت أعلى.   كَانَتفيدُ بأن َّ خسائرَ الن ِّظامِّ الأفغاني ِّ من الش َّ

لت  ُ ومث َّ وفييت، كما مَنَعَتهم  قدرة المجاهدين على اعتراضِّ طرقِّ الإمدادِّ هاجساً مستمر ِّاً للس ُّ
ِّ احتلال  أكبرَ في أفغانستان.  ة ِّ قو َّ  من إدامة

يكفينا أن نذكر رواية القائد الأفغاني "صوفي لال غول"   ه ذ ه  وكمثال عن معارك الإعاقة  

 : وتسعمئةٍ وثلاثةٍ وثمانين ألفٍ شرين الأول عام تعن معركة ستالف التي وقعت في 

مجاهد     مع  ِّتَال   اقت في  رجالي  أحدُ  يَب  صِّ من   آخر  "أُّ مجموعةً  فأخذُت  أخرى.  منطقة   من 
ين ِّرْنا خمسةَ كيلومترات  شمالاً    عشر إستالف. وَكُن َّا سنلتقي   إلىمجاهداً من قاعدتي في فارزا وَس

َحليي الم  ِّ القادة مع  الن ِّزاعِّ   ِّ ية لتسو إستالف  مَصيف  بوجهاءَ  ها  بأن َّ إستالف  وتمتازُ  ين.  الآخر ن 
بعين، يَقُع على بُعدِّ َحوالي شَهير   ً  أر  شَماَل كابول.  كيلومترا

هَ لمهاجمتنا.   عَدو الَأبْلَغَْت عُيونُ   وج ُّ رُوا الت َّ ةَ عن اجتماعِّنا، فقر َّ ةَ والأفغاني َّ وفييتي َّ اتِّ الس ُّ القُو َّ
ةُ من كابول.  اُت الأفغاني َّ ِّ، وجاءَتِّ القُو َّ يبة ِّ باغرام القر ةُ من قاعدة وفييتي َّ اُت الس ُّ فجاءَت القُو َّ

ي طر على  إستالف  مفرقِّ  عند  المجاهدين  اُت  ي َّ دور أبلغتْنا  الليل،  يكار وفي  تشار كابول  قِّ 
نحو  جهةً  مُت َّ وكانت  باغرام  و كابول  من  تحر َّكت  قد  ةً  وأفغاني َّ ةً  ُسوفييتي َّ أرتالاً  بأن َّ  يع  ر الس َّ

ت مجموعتي المؤل َّفةُ من   ةَ المجاهدين عندَ الفجر. فانضم َّ ينإستالف، فأيقْظنا بقي َّ رجلاً   عشر
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حوالي    إلى قَوَامُها  ة   ُ قُو َّ ز  مئة نجلِّ   ِّ بقيادة خان(. فرد   أمين  محمد  )وكيل  إستالف   ِّ قبيلة عيمِّ 
خْذنا مواقَع   ةوات َّ ِّي َّ ِّتَال يطة    ق إستالف(.   –  3-6في بساتين ديهي خواجه حسن وقبرِّ مالك )الخر

يقِّ إستالف ومنعِّ    كَانَت ُل بإغلاقِّ طر َمَث َّ تُنا تَت ِّ على   إلىمن الوصولِّ    عَدو ال خط َّ ِّ الحاكمة البلدة
 الوادي الخَصب. 

 

قاد رجالَهم  قَسَمَ  المجاهدين  في   إلىةُ  وَنَشَرُوهم  خمسة ،  أو  رجال    ِّ بعة أر من  صغيرة   ِّرق   ف
يقاعِّ رتلِّ   يقِّ لإ ر ِّ على الط َّ ة تل    عَدوال البساتينِّ المُْمتد َّ هنا رجالَنا بتركِّ الر َّ في كمين  مُمتد. وَوَج َّ

ى لُه  يصلَ   َحت َّ ائدة    ثُم َّ قبرِّ مالك،    إلى  أو َّ ِّ الر َّ بة  إلىيفتُح الجميُع الن ِّيرانَ عليه. وَمََع وصولِّ العر
مالك،   القائدِّ    تم َّ قبرِّ  من  الن ِّيرانِّ  بإطلاقِّ  الأمرِّ  يصاُل  وتِّ   إلىإ الص َّ مكب ِّراتِّ  عبرَ  الجنودِّ 

تلِّ  ارةَ جيب، فَنَشَبَتِّ المعركةُ على طولِّ الر َّ ائدة وسي َّ َبة الر َّ َبْنا العَر َحمولة. فَضَر من قبرِّ مالك   الم
بدؤُوا   إلى و المجاهدين  مواقَع  وهاجمُوا  وفييت  الس ُّ المُشاةُ  جلتِّ  وتر َّ حسن.  خواجه  ديهي 
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وفييت العمُل على تثبيتِّ   كَانَاشتباك  عنيف  معنا.  بخوضِّ  ِّ للمُشاة الس َّ عبِّ بالن ِّسبة مَن الص َّ
ا مَنََحنا مَجال ِّم َّ يَن في البَساتين، م ِّنَا مُنتشر اتنا، لـكون  اً للمناورة. قُو َّ

البساتين   في  القتاُل  ىاستمر َّ  اعة  َحت َّ َ   الس َّ عشْرَة فانسَحبَت   َحيْثُ ،  الثانية  خيرةُ،  الذ َّ نفدتِّ 
جرحَاهُم   جاهات  مختلفة ، ونقلُوا  وفييت   إلىمجموعاُت المجاهدين في ات ِّ الس ُّ مناطَق آمنة. بقي 

مُتتالية ،   ام   أي َّ  ِّ لثلاثة  ِّ البلدة عائد   ثُم َّ في  في   كَانَتقواعدِّهم.    إلىين  قفلُوا  المجاهدين  خسائرُ 
 ِّ ِّ قتيلينِّ  هَذِّه َ و المعركة وفييتي. ثمانيَ عشَر ِّ الس ُّ يحاً، معظمُهم نتيجةَ القصفِّ الجوي   "جر

في   الإعاقة  مبدأ  ِّ تحقق  المجاهدون    هَذِّه بادر  عندما  ِّ القوات  بضربِّ  المعركة  قبل   المهاجمة
يقِّ هدفها، ف إلىوصولها  ر يعِّ على امتدادِّ الط َّ ر ِّم الس َّ أحسنُوا العمَل برد ِّهم العاجلِّ وانتشارِّه
عجيلِّ باختيارِّ المواقعِّ  ، وإستالف إلىالمُؤدي  ِّم بالأرضِّ في الت َّ ِّه ة استفادُوا من معرفت ِّي َّ ِّتَال   الق

ِّين   مستغل  الة،  يسالفع َّ َضارِّ ِّ   الت َّ اوالغ القُو َّ من  ِّهم  أنفس لإخفاءِّ  باتي َّ  الن َّ ِّ  طاءَ  ي َّة والبر  ِّ ي َّة الجو ت 
ة وفييتي َّ بت    إلىأي إذا بلغت القوات المهاجمة    _، ولولا صنيعهم هذاالس ُّ  َحيْثُ هدفها وحار

ُ لكانت  _ مرادها كَانَ ً المجاهدين  خسائر  للغاية.   فادحة

ِّ   كَانَت ة  هَذِّه ِّي َّ َ ل  معيقة    العَمَل ة والأفغاني َّ ةَ  وفييتي َّ الس ُّ اتِّ  على   التي  لقُو َّ الالتفاَف  تستطعِّ  لم 
يقَهم،   مَاالمجاهدين أو تطو غُط عليهم. وهذا الأمرُ أفشَل محاولتَهم   وكُل َّ دُ الض َّ قدرُوا عليه هو مجر َّ

 . فَادحة  خسائرَ  دُونَفي فرضِّ معركة  حاسمة  وسَمََح للمجاهدين بالانسحابِّ 
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 المباغتة: ثامنالمبدأ ال

ات عبارة عن تنفيذ    هي ِّي َّ يقة لا يتوقعها    العَمَل بطر ، بحيث لا يمكن عَدوالفي زمان ومكان و
بة للمواجهة وردة الفعل. ولتحقيق أصل المباغتة، ينبغي  للعدو أن يعمل بالتصورات المطلو

ً  عَدوالألا يكون  اتِّ على   مطلعا ِّي َّ ً العَمَل من الوقت  إلا في المقطع الذي لا يكون لديه متسعا
تستعمل   عندما  الحرب  فن  يتجلى  و مؤثرة.  فعل  بردة  ُ للقيام  السابقة    القيادة المبادئ  جميع 

 1.لتحقيق المفاجأة

يد  كعب بن مالك ورُوي أن رضي الل  ه عنه قال: لم يكن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم ير
ي َّةوذلك لتحقيق المباغتة في جميع عملياته    2.غزوة إلا ورى بغيرها ِّ وتيسيراً لأعماله   العَسكَر

ة ِّي َّ ِّتَال  يقول سن تزو:كما . عَدوال بمفاجأة  الق

ج ب  "عندما نستطيع الهجوم     ن ن اور  وعندما    ،ا عاجزين عنهكن َّ بدو كما لو  أن ن  ي 
ح ر ك   ج ب  قواتنا    ون  ج ب    نقتر ب  وعندما    ،ن نبدو خاملينأ  ي    ي ظ ن ُّ   ع دو الن نجعل  أ  ي 

ن ا ج ب  وعندما نكون بعيدين  ،نوبعيد أن َّ ن ا ي ظ ن ُّ  ع دوالن نجعل أ ي   3".ن بوقري  أن َّ

ُ يعتمد التطبيق  ح اجِّ ةلهذا المبدأ في الحروب  الن َّ ي َّ ور  : على الث َّ

 الحيلة والخداع. .1
ية واستخدام فنون  .2 يه والإخفاء الت َّ تضليل الرؤ  .الهندسي  حصين والت َّ مو
 استثمار الس كان والأرض للحد الأقصى. .3
ٌّ مقاتل وقائد  .4  شجاع.  عقدي 
بداع والخروج عن التقليد والتكرار.  .5  الاعتماد على الإ

 
وراتالخطابي ملهم  مركز الخطابي للدراسات: 1  . 198صالمسلحة، الطبعة الأولى،  الث َّ
 . 2787صحيح البخاري، حديث  2
 . 17فقرة  ،فن الحرب، سن تزو، الفصل الأول 3
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المتداولة    والخلاصةُ: الأساليب  في  التغيير  اتِّ أن  الفاعلة  ،للعملي َّ التكتيكات   ،واستخدام 
الناجح روفواستثمار    ،والابتكار  ةالط َّ والعوامل    الظ ُّ ِّي َّ نُ ،  بيع ُمَكِّ  مباغتة    ي من   عَدو ال القادة 

ِّشَكل   ِّ كما أن المباغتة تتحقق كذلك في ظل  .غير متوقع ب هامة   الجرأة وهذا ما ينبغي أن  والش َّ
القادة. عليه  قد    يكون  نتيجة  ً   تحُصلُ وأفضل  ِّما الحرب    دائ ي َّةفي  ور خلال   تَتَأتَى،  الث َّ من 

 .عَدو ال تنفيذ بقية المبادئ بالتزامن مع مباغتة 

 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

سبتمبر   وثمانينفي  وستة   وتسعمئة   ألف   الأفغاني ُّ    كَانَ،  عام  اتِّ -الن ِّظامُ  بالقُو َّ مدعومَاً 
ة وفييتي َّ يطَرَةحاوُل فرَض  يُ   -الس ُّ ي َّة بانجوايي    الس َّ يطة  في أفغانستان )على بانجوايي مركزِّ مدير خر

بُعدِّ  -4-2 على  بانجوايي  وتقُع  ين  بانجوايي(.  وعشر قندهار.   خمسة   غرَب  جنوَب  كيلومتراً 
ِّ   كَانَتوقد   ي َّة  هَذِّه ِّ ِّ    المُدِّير ِّ والت ِّلالِّ المحيطة رفين، لـكونِّ البلدة ة  لكلا الط َّ ي َّ ة  عسكر ذاَت أهمي َّ

ِّ الخضراءِّ التي    العَسكرِّي  رُ قاعدةً مواتيَةً للعملِّ  بها توف ِّ  يقِّ   كَانَتفي المنطقة ر تمتد ُّ على طولِّ الط َّ
ِّ قندهار. كما    إلى ِّ   كَانَتمدينة ُ المنطقةُ ساخنةً    هَذِّه مث ُِّل حاضنةً للمقاومة، وكانَ في صالحِّ  وت

ِّيين  يطَرَةجميعِّ المجاهدين المحل   عليها.  الس َّ

ِّغَرَضِّ    ألفِّ اجتمَع قرابةُ    يطَرَةمجاهد  قرَب بانجوايي ل هذا العمُل تحَت   كَانَعليها. وقد    الس َّ
ين، وكانَ الملا مالانغ قائداً في الحزبِّ الإسلامي ِّ  ِّ الآخر بعضِّ القادة ِّ "المل َّا مالانغ" و إدارة

 التابعِّ لمَولوي يونس خالص.

ة  كَانَت ِّبَلِّ ميليشيات  أفغاني َّ ةً من ق َ البلدةُ محمي َّ يدُ عَدُدَها عن ي ِّ ز ُمئة كانُوا   َحيْثُ ،  مقاتل   ثلاث
ِّ يقطنونَ فيها   ِّ عوائلهم. وقد حول َّت أفرادُ    برفقة الميليشيات بيوتَهم وجميَع المباني الأخرى    هَذِّه

نة  مواقَع    إلى وا مُحص َّ ماية فوَق َأسطحِّ البنايات، واحتل ُّ جاهزةً للر َّ نة  ، كما أنشؤوا مواقَع مُحص َّ
 ِّ ِّها.   وأطرافها،المُرتفعاتِّ الحاكمةَ على البلدة  وقامُوا بتحصين

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 . 2الفصل الرابع، المقالة ، ترجمة مركز الخطابي
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ِّ يومين، إلا أن َّ تأثيرَ القصفِّ بدَأ المجاهدو ة ِّها لمد َّ ِّ وقصف لا يُذكَر  كَانَنَ العمَل بحصارِّ البلدة
  ِّ ة أنفسَهم في مَرمَى نيرانِّ مدفعي َّ ِّه    عَدوال على المدافعين، بل إن َّ المجاهدين قد وجدُوا  وقصف

 ِّ ُجاورتين؛ "سبيروان" و"زانغ  إلى. فاضطر َّ معظمُهم للانسحابِّ الجوي  يتين الم  اباد". القر

 

الثِّ في اليومِّ   ِّ بمجموعة  صغيرة  من    الث َّ ر القائدُ ملا مالانغ اختراَق البلدة خمسة  من العمل، قر َّ
ين   على    وعشر  ِّ الحاكمة المَواقعِّ  من  عدد   على  يطرةَ  والس َّ قادَ   أطرافها،مجاهداً  هيرة  الظ َّ وفي 

المجارفِّ  من  العديدُ  أفرادِّها  ومع   ِّ للبلدة  ِّ ة بي َّ الجنو  ِّ الجهة من  بها  ودخَل  المجموعةَ،  مالانغ 
ِّ هدوء  -والمَعَاول، فقامُوا   بكل  ِّ بفتحِّ ثغرة  عبرَ جدارِّ    -و ب دِّ   إلىنِّ  الل َّ بمجر َّ داخلِّ أحدَ البيوت. و
بدؤُوا   ِّهم،  قَدُمدخول بيت     الت َّ فتحِّ  بيت     إلىمن  خلالِّ  غَرَات من  ولم   الث َّ الجدران.  عبرَ 

َل المجاهدين على الإطلاق،   يلاحْظ أفرادُ الميليشيات الذين كانُوا على أسطحِّ البنايات تسل ُّ
ت بهم  إلى  باحة  مَكشوفة.  إلىأن فتُحوا ثغرةً في جدار  أد َّ

ين أسلحتَهم، فباغتُوا عناصرَ الم  إلىاندفَع المجاهدون   ِّ شاهر وا بأن َّ الباحة يليشيات الذين ظن ُّ
الملا  مجموعةُ  واستطاعَت  بين.  هار الأدبارَ  فول َّوا  ِّها،  بأكمل البلدة  على  سيطرُوا  قد  المجاهدين 
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مُوا، فأتَت المئاُت  ثُم َّ مالانغ تأمينَ منطقة  آمنة ،  ِّ بأن يتقد َّ نادَوا على المجاهدين خارَج البلدة
ش جنوبِّ  من   ِّ البلدة بتمشيطِّ  باشرَت  و ِّها  منهم  ىرق ليصلُوا    َحت َّ غربِّها،  نهرِّ ضِّ   إلىشمالِّ   ِّ ة ف َّ

اُت المجاهدين  ، قامَت قُو َّ وارعِّ سلل أيضاً من ثغراتِّ الجُدرانِّ وتجنب الش َّ أرغنداب. وعبرَ الت َّ
َق مجاهدونَ آخرونَ الأسطَح   ِّ بناياتِّ البلدة. وعلى الفورِّ تسَل َّ ِّ بتطهيرِّ كل  ِّ  ليُشغ لُوا مواقَع الر ِّماية

ن  مركزِّ  المحص َّ بناياُت  إلا  الميليشيات   ِّ سيطرة تحَت  يبَق  ولم  ي َّةة.  ِّ زَ  المُدِّير عز َّ  ِّ يلة الل َّ تلك  وفي   .
هم لم يتمكنُوا من   يطَرَةالمجاهدون انتصارَهم بالهجومِّ عليها، إلا أن َّ الي.  الس َّ  عليها إلا في اليومِّ الت َّ

عل  ما ع ج ز ت عنه قوةٌ من ف  رجلاً    خمسةٍ وعشرينمن    مكونةٌ  استطاع ت مفرزةٌ    وبهذا
ن وا من تحقيق    تمك َّ الم باغتة  واستخدام    ذ ل ك  ألف  مقاتل. وقد  توظيف  عامل   من خلال  

 . مباشرةٍ مقاربةٍ غير  
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 الد  ف اع قوة  وامل  علباب الثالث: ا
وار    ي شك ل  " ً   الث ُّ تهديدا حرب    متماثٍل.غير    بطبيعتهم  يستخدمون  لا  فهم 

لأنهم   يستخدمون    جبناء  العصابات  وإنما  العادل".  "القتال    ه ذ ه  يخافون 
لأنها   أهداف    المتاحة    الوسائل    أفضل  التكتيكات  لتحقيق  ور ةلهم  . الث َّ

خطيط لها من أجل تحقيق أكبر تأثير  الت َّ   عادةً   يتم  فهجمات حرب العصابات  
وارٍاطر على  من المخ  كمٍ سياسي وإعلامي بأقل    الأمريكي( دليل مكافحة التمرد  )    ."الث ُّ

ُ أسوء ما    لَعَل َّ  ُ عاني منه  ي وار ِّ   في  الث ُّ بين عدوهم   الشاسعُ   الفرقُ هو    ومكان    زمان    أي  بينهم و
ية والمادية،   تمتلك الحكومات عادة أو سلطات   َحيْثُ على مستوى التسليح والموارد البشر

ً الاحتلال جيوشاً   ً   منظمة ُ فيه الأسلحة في الوقت الذي يكون   ابأعت  ومجهزة وار إلا   ليس  الث ُّ
ً  مجموعات   ة ً  شعبي َّ ِّ تفتقد  قليلة ة يبِّ  والعتادِّ  للعُد َّ  .  والتدر

ِّ وار بين والث ُّ   هذا الفارق على المستوى القوة:  لتدارُكِّ  خيارات    ثلاثة

يبات اللازمة، وهذا نادر تالحصول على دولة حليفة    أولاً: مدهم بالأسلحة والتقنيات والتدر
اريخِّ الحدوث في    تمد َّ لا يتوقع أن    َحيْثُ الذي تقوم فيه التحالفات على المصالح،    المعاصرِّ   الت َّ

مستوى    دولة   ً   العالمِّ على  وارِّمن    مجموعة فوقَ لهم    يضمنُ   اح  بسل  الث ُّ هذا    الت َّ وحتى  الكامل، 
عمُ   حصل فسيكون محدوداً وموجهاً ومشروطاً.   إنْ  الد َّ

ير    ثانياً: ِّ تطو ناعة ِّ ِّ   الص  ة بي َّ ي َّة  الحر ور ِّقُ بما    الث َّ ً   ُيحق ِّ ذاتياً    اكتفاء أيضاً  للثورة وهذا  ، مستحيل  ، 
ُ   لأن َّ   ببساطة  وذلك   َ نية  الب ِّ للصناعة    التحتية ة بي َّ ورَةفي    الحر ً ستكون    الث َّ ة ً   بدائي َّ ولن تحظى ،  جدا

يوازي   بما  نفسها  ير  لتطو الكافي  وعَدوالبالوقت  نعلم  ،  لا  حركة  نحن  ي َّة  أي   إلى وصلت    ثور
ير خط   المدافع أو  الط َّ لصناعة    محلي     إنتاج  تطو واريخائرات أو المدرعات أو  ، اللهم إلا  الص َّ

ِّ بعض   ِّ   الأسلحة البدائية  والط َّ   الخفيفة المسيرة  واريخائرات  يكون   والص َّ وقد  المدى،  قصيرة 
ِّقَ هذا مساعداً، إلا أنه لا يمكن أن  ً  ُيحق ً ردعاً  طبعا ا ي َّ   أمام الجيوش المتطورة.  نار
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 ً يجاد وسائل أخرى لمواجهة القوة    : ثالثا ي َّةإ ار ِّ    الن َّ ة ي َّ للعدو انطلاقاً من الموارد المتوفرة،  والجو
 فيمكننا أخرى أو بصاروخ مضاد للطائرات،    بطائرة  ائرة  الط َّ فإذا لم يكن بالإمكان إسقاط  

ِّدَ أن   ِّ   نُفق يكن الط َّ   هَذِّه لم  وإذا  والقصف،  الاستطلاع  على  وقدرتها  ودقتها  فاعليتها  ائرات 
ية   بنيران   عَدوالمن الممكن إسكات نيران  ي القوة، يمكننا أيضاً أن نستغل ظروفاً لها ف مواز

 ً ِّحَ  معينة ِّ  لتُصب َ يران الن ِّ  هَذِّه  أثير.والت َّ الجدوى  عديمة

 
 الد  ف اع (: عوامل القوة في 2الشكل )

ِّ يختص هذا الباب في شرح   ُ من خلالها    للثوارِّالعوامل التي يمكن    هَذِّه الفارق على   تدارُك
بين   و بينهم  القوة  وهي:    عَدوالمستوى  تطوراً،  يفوقهم  الانتشار، الذي  العمق،  الأرض، 

ي َّة َلُص،  الاستمرَارِّ ِّ . ورغم التشابه بين  الت َّم بين المبادئ التي    هَذِّه َ العوامل و ِّر ت في الفصل  ذُك
قمنا   مستقل  تخصيص  بالسابق،  الحروب  باب  في  لأهميتها  ي َّة يتناولها  ور في   الث َّ منها  أكثر 

ةالحروب   ة، أي أن الجيوش  الن ِّظَامي َّ ِّ إذا لم تحصل على أحد    الن ِّظَامي َّ العوامل في الحرب   هَذِّه
ُ يمكنها   قوتها    تَدارك استثمار  خلال  من  بفواته  الوارد  ي َّة النقص  ار ي َّة  الن َّ ا،  والبَشَرِّ وار   أم َّ  الث ُّ

بفوات   ِّ فإنهم  يملـكون    هَذِّه لا  لأنهم  الحرب،  يخسرون  قد  ً العوامل  به   شيئا يتداركون 
هُم َّ النقص،   ، وقليلاً ما يحصل هذا. ت دولة  حليفة لهمإلا إذا تدخل الل َّ
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 الأرض. عامل الأول:ال

" كلاوزفيتز:  فهو موضع   أثناء المعركةستفيد فيه من الأرض لحمايتك  تكل موضع   يقول 
التي     1". دفاعي الجوانب  الأرض  يتم  وتشمل  في  لقوات    استثمارها  المزايا   الد ِّفَاعلتحقق 
 التالية: 

ية ورماية واضح. حقل  .1  رؤ
 اختفاء والغطاء.القدرة على ال .2
ة موانعُ  .3 يزها.  يتم   َطبيعي َّ  تعز
ُ قاط الن ِّ  .4 ة ي َّ  ة على ما حولها.والمسيطرالحاكمة  الحيو
حَكُمُ  .5  مسالك الاقتراب. في  الت َّ

بمقدور القائد    ُمكِّنُ ن يستغل الأرض بأقصى ما  أو روفحينما يأخذ    ي ة  الظ ُّ ي َّ بالحسبان،   الجو
 2.الد ِّفَاعفهي تساعد في إعداد وإدارة 

ُِّف  يَس القائد المدافع  يُوظ  َضارِّ   .عَدوالَتحَر ُّكَاتِّ الحاكمة لعرقلة  الت َّ

ِّ ومن   يس  هَذِّه َضارِّ ً   الت َّ تفوقا تكسبه  الممرات    التي  عدوه:  والغابات الجبلي َّ على  والأنهار  ة 
ِّ الـكثيفة والمستنقعات والجروف والقنوات والمناطق المبنية والمنحدرات  ة  . العكسي َّ

ُ ينبغي على   َ دافع أن يختار المواقع  الم ة ُ التي    الجغرافي َّ ديقَة  الن ِّيرانِّ ه على حشد  تُعين في الوقت   الص َّ
ديقَةفيه على تجزئة قواته إذا ما أراد الهجوم على مناطق الاشتباك    عَدو الالذي تج بر   . الص َّ

ِّ مثال عن   يس  هَذِّه َضارِّ ، أن يختار القائد مَعلماً جغرافياً يغطي شبكةً كبيرة من العوائق أو الت َّ
ِّرُ  تقاطَع طرق أو خانقاً   ة   عَدو ال قوات    َتحَر ُّكَات على  يُؤث ِّيسي َّ ئ ة  الر َّ يُعطِّلُ   والاحتيَاطي َّ خطوط   و

 مواصلاته. 

 
 .565صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
ِّي  ، المرجع الد ِّفَاعأصول وقواعد  2 يحة رقم  العَسكر  . 1للجيش اللبناني، شر
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 ُ ُ   ُيحَدِّد خلال    القائد سيواجهها  التي  المحتملة  القوى  ُ ،  الد ِّفَاعنسبة  ِّئ َ   فيُنش ة ه  مواقع   الد ِّفَاعِّي َّ
ِّكَ انطلاقاً من   يسِّ وانطلاقاً من طبيعة  .  ذَل َضارِّ ُمكِّنُ   الت َّ َ أن    ي من   عَدوال   سيقتربُ متى   ُيحَدِّد

ةالمواقع  َ  الد ِّفَاعِّي َّ ُ الوقت المتوفر  مْ وك  ؟.  لَه

ُ يرتب القائد قواته بما  وهنا   يد من احتمالية قتل الأعداء، وذلك بالتأكد من تصفير جميع   يَز
ةأسلحته، ووضع نقاط علام على مديات الأسلحة  ي َّ ار  .غير المباشرة الن َّ

ِّشَكل   تهيئة    ب في  التفوق  المدافعة  القوات  تمتلك   ، َضاعام  يسالت َّ مسبقاً    اأنه  َحيْثُ ،  رِّ تقوم 
يز العوائق  ةبتعز ِّي َّ بيع ات ، وتحصين المواقع، ومراجعة الط َّ ِّي َّ   :. فهي تعملالعَمَل

 ً ى، عَدوال على كل جزء  من قوات  تهيئة الأرض لفرض قيود  على: أولا يهزم كل جزء  َحت َّ
 حدة . منه على  

الأرض    :علىوثانياً   ىتهيئة  لا    عَدوالُيج بر    َحت َّ التي  الأرض  في  القتال  لُهاعلى  مثل يُفض   ،
يس حاكمة مما سيوفر للمدافعين  إجباره على القتال في الأراضي المفتوحة التي تطل عليها تضار

قوات   استدراج  على  المدافعة  القوات  وتعمل  وإخفاءً.  إغرائه    عَدوالستراً  مناطق    إلىأو 
ِّ الاشتباك   تلك  هَذِّه تعمل  كما  مسبقاً،  يزها   المُعد ة  وتعز العوائق  استخدام  على  القوات 

حصينات واستخدام   المناعة    الت َّ لتحسين  ةباستمرار  ِّي َّ بيع يقول .  للموقع  الط َّ الصدد  هذا  وفي 
 كلاوزفيتز: 

الحالة   من  وتقترب  تزداد  الدفاعي  الموضع  قوة  أن  ة  "نعتقد  ما   المثالي َّ القوة   ك ان ت  ك ل َّ
 ً ة م ا،  مخفي َّ ةعلى حين غرة خلال سير    ع دوالالموضع على أخذ    ذ ل ك  ساعد    وك ل َّ . الع م لي َّ

ً فالمرء يسعى   واتجاهها    الق ت ال ي َّةحول القدر العددي الحقيقي لقوته    ع دوالخدع    إلى   دائ ما
يقة التي يحاول  الحقيقي. كما ينبغي وبنفس الدرجة عدم السماح للعدو بمعرفة الطر

 1" الاستفادة فيها من الأرض.

 
 . 570ص ترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
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ار يس ج ب   الد  ف اعالتي تعين على   والت َّض   أن تتضمن:  ي 

ية على طول خط تقدم   .1 توفر الجبال    َحيْثُ ،  عَدوالسلسلة من حرف الجبال المتواز
 ً من القوة للدفاع السلبي، كما أنها لا تشكل بذاتها محذوراً، ما عدى ما  عاليةً  درجة

  1الحركة.تؤدي إليه من فقدان إضافي لقابلية 
وغيرها  .2 ومستنقعات  بح يرات،  و أنهار،  مجاري 

من العوائق غير القابلة للعبور سواء في المقدمة  
 أو الأجناب.

ية ممتدة.أراض   .3  مرتفعة ذات حقول مراقبة جيدة وحقول نار
ةخلف المواقع  مخفيةطرق تحرك  .4  مباشرة.  الد ِّفَاعِّي َّ
بات متوقعة.   عَدوالطرق محدودة أمام خط الاشتباك لحصر    شبكة .5  المتقدم من مقتر
طرق جيدة خلف خط الاشتباك بما يسمح للقائد المدافع من إعادة تموضع  شبكة .6

يات المعركة.   قواته مع مجر

ِّ غياب مثل  يس هَذِّه َضارِّ ُِّف  الت َّ َ  يُضع ة القدرة للمدافعين، فعلى سبيل المثال، إذا ما  الد ِّفَاعِّي َّ
يس   كَانَت َضارِّ سيضي ِّق    الت َّ الطرق،  لشبكة  ِّكَ تفتقر  المدافعة،   ذَل القوات  مسار  على 

 2سيسهل عليه عرقلة تلك التحركات.  ثُم َّ المدافع،    َتحَر ُّكَاتالمهاجم توقع   عَدوال وسيستطيع  

ار يس   ك ان توإن   ةتحظى بأهمية كبيرة في الحروب    الت َّض  ي َّة فإنها في الحروب    الن  ظ امي َّ ور   الث َّ
عامل قوة كبير يعينهم على الصمود أمام هجمات السلطات   للثوارِّ، فهي بالنسبة  أهم بكثير

ة ِّي َّ َحل ةأو القوات    الم ية، إن    الأجنبي َّ يسالغاز َضارِّ ةقدرة    للثوارِّالوعرة توفر    الت َّ مدمرة،    دِّفَاعِّي َّ
 يقول كلاوزفيتز:   يْثُ حَ 

 
 .586صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
2 30-ADRP3   ىمن الفصل الرابع  51من فقرة  . 57الفقرة  َحت َّ
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"مع حالة العصيان الشعبي، يصبح تأثير الغابات الـكبيرة ومن مختلف الأنواع 
 د ون تعتبر الغابات أكثر الأماكن ملائمة لذلك    إذأكثر أهمية بما لا يقاس،  

استراتيجية تجعل خطوط مواصلات  دفاع  استنباط خطة  فإن أمكن  نقاش. 
  1". الد  ف اع قوة إضافية طاغية لآلية   ذ ل ك  تمر عبر غابة عميقة، فسيمنح   ع دوال

ُ كما   َ   الملاذاتِّ   للثوارِّ  الأرُض   تُقدِّم ةلإنشاء القواعد    الآمنة يني َّ يبية واللوجستية،   الت َّمو والتدر
من   يه  والتمو للاحتماء  الطبيعي  والتحصين  ات والساتر  ِّي َّ الجوي   عَمَل والقصف  الاستطلاع 

 والمدفعي والصاروخي، وفي هذا المقام يقول كلاوزفيتز أيضا:

"الجبال هي الوسط الذي يتنامى فيه العصيان الشعبي، ويمكن أن تجد العصابات  
ً فيها ملجأً   أن يلحقهم    د ون  الـكرة بالانقضاض ثانية على أهدافهم    ليعيدوا  آمنا
   2أي أذى". 

ة وستكون العوائق    ِّي َّ بيع يق والحصار التي قد تلجأ   الط َّ مانعةً ومعطلة لعمليات التمشيط والتطو
ً إليها السلطات،   يسلهذا فإن البنية التحتية البدائية في    ِإَضافَة َضارِّ الوعرة ستكون سبباً    الت َّ

مواصلات   تعطيل  الطابع    عَدوال في  وإغارات   الن ِّظامي ذو  لـكمائن  سهلة  يسة  فر وستجعله 
وار  .  الث ُّ

برت تابر مؤلف كتاب حرب المستضعفين:  وفي هذا السياق يقول رو

ِّبُ "  للحرب    َيج المناسبة  الأرض  ي َّةاختيار  ور يكون    الث َّ ِّكَ عندما  منها    ذَل والمثالي  ما ممكناً، 
يفياً أكثر مما هو    كَانَ وعراً تكسوه الغابات الـكثيفة، والسكك الحديدية    كَانَ، وما  مدني  ر

يلة، والطرق السيئة، مع اقتصاد زراعي أكثر مما هو صناعي. كما أن لتركيز السكان،  الطو
ين هي أكثر   يفيين المبعثر أو تبعثرهم النسبي، أهمية كبيرة أيضاً. فالمنطقة ذات السكان الر

 لها مساحات مزروعة غير مسكونة.ملاءمة من منطقة فيها تجمعات سكنية عظيمة، تفص

 
 .633ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
 .594بتصرف يسير، ص، المصدر نفسه 2



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

88 

 
وار(: محاسن ومساوئ الأرض الوعرة بالنسبة لكل من 3الشكل )  وأعدائهم. الث ُّ

ِّبُ  َيج توف ر    و ِّ أن  ملاجئ    هَذِّه ةالأرض  التحركات  َطبيعي َّ من  تحد   وعوائق  ي َّة،  ِّ ، العَسكَر
والأدغال  الأحراش  وتسمح  والشاحنات.  الدبابات  على  العصي ة  المستنقعات  أو  كالجبال 
على  والمضمون  يع  السر للهجوم  منطلقاً  الغابات  وتشكل  الجوي،  المرصد  من  بالتخلص 

ومع   الصغيرة.  للوحدات  الـكمائن  ونصب  والطرق،  الحديدية  ِّكَ السكك  ثوار   ذَل فإن 
ال انتقاء  يستطيعون  لا  بد العصابات  لا  إذ  الأمن،  عن  بحثاً  وعورة  أو  بعداً  الأكثر  منطقة 

السكان،   مع  دائم  اتصال  على  البقاء  من  ومصادر   َحيْثُ لهم  المتطوعين،  معين  يجدون 
ين،   ِّ يمكنهم اختيار المراسلين الذين    وَحيْثُ التمو الحركة  يُؤم ة نون استمرار اتصالهم مع  ي َّ   الس ر

تلك   تفرض  المدن.  رورَة في  على اختيا  الض َّ أمكن،  ما  ين  مبعثر يفيين  ر سكان  ذي  إقليم  ر 
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ةأن يتواجد فيه عادة ملاجئ   زة أخرى مي  إلى، بالإضافة  عَدوال  َتحَر ُّكَات ، وعوائق على  َطبيعي َّ
 1اقتصادياً." مكلفة  هي أن إقامة الحاميات الحكومية فيه تكون  

يضيف على هذا   َ فيقول: "على الرغم من أهمية الوعورة إلا أن    محمد صلاح الدينو  هُنَاك
في   توفرها  من  بد  لا  أخرى  ِّ عناصر  حياة   هَذِّه على  تساعد  التي  العناصر  وهي  المناطق.. 

السطحية أو على الأقل وفرة المياه الجوفية   المياهالعصابات واستمرارها، وذلك مثل وجود 
ِّ لإمكانية حفر آبار  بها، وقدرة   ، سواء لمميزاتها الزراعية،  توفير الأطعمةعلى  الأرض    هَذِّه

بها من الحدود والقواعد  ةأو قر َارجي َّ ةللعصابات، مما يساعد في شراء المواد  الخ يني َّ  2."الت َّمو

  

 
برت تابر   1  122، حرب المستضعفين، ص رو
ياح التغيير، دورة  /محمد صلاح الدين      2 يدان، الصراع ور ة عبد الحليم ز ة  سيَاسي َّ ي َّ )الجزء الثالث( حرب    وعسكر

ةالعصابات الحرب  ي َّ ور  . 84هـ ، ص  1434، الث َّ
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 :عاملال مثال واقعي عن هذا

أحد الـكمائن   عن  مثال   يلي  ةفيما  حدثت   الد ِّفَاعِّي َّ الأرض،  يس  تضار من  استفادت  التي 
ينفي شهر في أفغانستان في ولاية فراه،  بعد  الد ِّفَاع. جاء هذا عام ألفين وسبعةالأول   تشر

يات في ولاية فراه.  ية   1أن سيطر مقاتلو طالبان على مراكز مدير بمجرد سقوط مركز مدير و
من   مئات  عدة  قام  وارغولستان،  ثقي  الث ُّ بأسلحة  نهر المزودين  في  الـكمائن  مواقع  بإنشاء  لة 

طول   على  الصخور  خلف  الـكثيرون  وتستر  نقطة    يُطِّلُ   كبير    جبل  غولستان،  خول دعلى 
َ أقصى شمال الوادي.   قاموا بإعداد مواقع الهاون، وقاموا بتحديد إحداثيات أهدافها   هُنَاك

 مسبقاً. 

َ لم يكن   يقين    هُنَاك غولستان: من الجنوب على طول النهر، ومن الغرب عبر   إلىسوى طر
 الجبال.

وار اختار    يني.    الث ُّ ية غوز يقين بالقرب من قر   مجموعة  ركزت  وتممهاجمة موقع  شمال ملتقى الطر
بي من الوادي، عند نهاية مسار أخرى من    كبيرة   المقاتلين عند نقطة خنق في الجزء الجنو

للقافلة،   الصالحة  الوحيد  ً   َحيْثُ الخروج  حتما للرمايات    ستكون  ةمكشوفة  ي َّ ار بينما الن َّ  .
السابقتين،   النقطتين  بين  المواقع  من  العديد  طول  على  صغيرة  مجموعات  على  الباقون  انتشر 

ية صغيرة مخفية ومعظمهم تستروا بهياكل ص  هر.الن َّ على  تُطِّلُ خر

واروقد غطى   يق   الث ُّ جميع الطرق الممكنة نحو داخل الوادي وخارجه، وكانوا يعرفون الطر
حِّ الذي من   مواقعهم   إلىأن تسلـكه القافلة عندما غادرت، والوقت الذي ستصل فيه    المُرج َّ

ة ً . كما كانوا يعرفون التركيبة المحتملة للقافلة  الد ِّفَاعِّي َّ معرفتهم بالقوات الموجودة    إلى  استنادا
يات في السابق.  في المنطقة، وكيفية استجابتها لهجمات مماثلة على مراكز المدير

 
، ترجمة مركز الخطابي  2008و  2005تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين  :  كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي  1
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ين الأول، غادرت قوة يوم الثلاثين من شهر في مساء   دتشر يع المؤلفة من حوالي  الر َّ السر
الجيش    فرد   ثمانين  إلى  سبعين بقيادة  والش ُّ من  الأفغانية  ينرطة  باً  مُدَرِّ   ثلاثين  إلى  عشر
يكي َّ  من أمر بت  فاقتر الجوي،  بالإسناد  الاستعانة  تستطيع  القافلة  تكن  لم  غولستان.  نحو  اً 

بأن   معتقدة  وصعب،  يل  طو جبلي  يق  طر باستخدام  وار الغرب  على   الث ُّ ألغاماً  زرعوا  بما  ر
يق الرئيسي على طول ال  طيلة المساء وحتى آخر الليل، ودخلوا الوادي   يسيروننهر. كانوا  الطر
ي َّةتحركوا شمالاً لمدة ساعتين نحو مركز    ثُم َّ في ساعات الصباح الباكر.   ِّ ، وحوالي الساعة  المُدِّير

َ   كَانَمضيق الوادي. وعلى الجانب الشرقي،    إلىالسابعة صباحاً، وصلوا   ، كبير    جبل    هُنَاك
وارمن  كبيرة   مجموعة  تمركزت  َحيْثُ  شاشة، وقاذفات الآر بي الر َّ منتظرةً ومجه زةً بالمدافع  الث ُّ

الهاون   ِّ جي، ومدافع  ة الجنود في القافلة    كَانَمس مباشرة،  الش َّ مسبقاً. ومع شروق    المُعَد َّ
   يَرَونَ.بالكاد 

 
وارفتح   ار  الث ُّ أطلقوا قذيفة هاون    ثُم َّ ، على وجه الجبل  متعددة  بأسلحة صغيرة من مواقع   الن َّ

ً مدمرةً  عالية     بدقة  أصابت هدفها   ً   سيارة ِّ   تابعة مقتل   إلىعلى رأس القافلة، مما أدى    للشرطة
ِّلَ معظم ركابها.   بعة    قُت رَطةمن    أر ثلاثة رجال   انسحب  ثُم َّ الأفغانية في بداية الكمين،    الش ُّ
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سيارا تركوا  أن  بعد  القافلة  عن  أفغانيان  وجنديان  قُتلوا شرطة  وقد  بالفرار؛  ولاذوا  تهم 
 ً  كَانَت جميعها    -رطة الأفغانية  والش ُّ تضررت العديد من عربات الجيش  و  ، وتدم رت لاحقا

مصفحة غير  ينجر  ر فورد  نقل  نصف  ُ استدارت    ثُم َّ   -شاحنات  ً   القافلة تستطيع   عائدة علها 
باً لمسافة   ، غير أنها اصطدمت بكمين آخر أصغر، ورد  متر    مئتيالانسحاب، وتحركت جنو

ار الجنود بإطلاق   يستطيعوا كشف أغلب مواقع    الن َّ وارلـكنهم لم  من الث ُّ ، فقر روا الخروج 
يق الرئيسي بعيداً عن المنطقة المفتوحة حول النهر.    الطر

يق انسحابهم، قطعوا   بعمئة   قرابةوفي طر متعر ج،  متر     خمسمئة  إلى  أر   ثُم َّ فوق مسار جبلي 
خارج نطاق أسلحة   المطاف ساتراً  واروجدوا في نهاية  بون من الجيش الث ُّ ، واجتمع الهار

الأفغانية  والش ُّ  ً بعضهم    كَانَ-رطة  هنالك   -راجِّلا توقفوا  الموقع.  هذا  في  القافلة  بقية  مع 
ات ، واتصلوا بقاعدة  بسرعة  ونظ موا أنفسهم   ِّي َّ ( في فراه لتأمين الإسناد FOBالأمامية )  العَمَل

يب، إلا أنه لم يكن متاحاً.   الجوي القر

ِّكَ خلال   وار  كَانَ   ذَل في   مواقع الكمين الخاص بهم من أجل أن يصبح هدفهم  يُغي ِّرُونَ  الث ُّ
 مدى أسلحتهم.

يق الرئيسي   يقه عائداً نحو النهر، وسارت القافلة على الطر قر ر قائد القافلة التحرك، وقاد فر
بعين إلى خمسة  وثلاثين بسرعة   في الساعة.ميلاً  أر

القافلة تتعر ض لنيران متواصلة من العديد  كَانَتوطيلة مسافة تقرب من الواحد كيلومتر، 
ً   كَانَتعلى طول الجبال المطلة على النهر، والتي    من المواقع الصغيرة يل   ممتدة في خط طو

ى ِّ نهاية الوادي، والعديد من    َحت َّ ً   كَانَتالمواقع    هَذِّه ية صغيرة    عبارة َ عن هياكل صخر ت .بُني
يق انسحابها  تِّ قبل أيام. وفي طر ُ  مر َّ  على الأقل.  ناسفة   عبوة  على  القافلة
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 : العمق الثاني عامل ال

، هما من نقاط  الإستراتيجي    الجناحِّ   وَكشُف المواصلات    خطوطِّ   ُطولُ يقول كلاوزفيتز: "
ةالضعف   ِّيسي َّ ئ أراضي    الر َّ داخل  بعيداً  يندفع  السبب    1".عَدواللهجوم  أن لهذا  المعتاد  من 

ً   في العمق.الد ِّفَاعِّ  خيار    الد ِّفَاعِّ يفضل قائد   روفوأن الـكثير من    خَاَصة دافع للمالملائمة    الظ ُّ
روف وفي المقابل ستكون  لن تتحقق إلا عند نهاية الحملة وعندما يستنفذ المهاجم قوته،    الظ ُّ

قَدُمعلى المهاجم الذي سيواجه مع    انقلبتقد   أكثر فأكثر قلةً في المؤن وشعباً ساخطاً    الت َّ
ً ومناخاً   ُ  تكمُنُ وهنا ، قاسيا  .الجغرافي ِّ  مقِّ وجود الع  أهمية

ِّدُ  زخم هجوم  هذا العامل    يُساع في العمق    عَدوالعلى امتصاص  الهجوم  تكرار  على  بإجباره 
 المواقع المتساندة فيما بينها.   عبر العديد من

إسنادهم   نيران  يسلطوا  أن  للمدافعين  اللازم  الوقت  يتيح  ارِّي  والعمق  يمنح   الن َّ كما  بكثافة، 
 ُ قوة   الم لتركيز  الفرص  من  ةدافعين العديد  ِّي َّ ِّتَال ً المهاجم.    عَدوال ضد     ق  يُتيحُ   هذا  إلى  ِإَضافَة

ً ي، كما  مضاد بالعمق الوقَت اللازم للمدافعين للرد على الهجوم بهجوم     الد ِّفَاعُ  الوقت   تيح أيضا
ِّ اللازم لجمع المعلومات   ة يمكنُنا  2ومعرفة مسار عمله.   عَدوال عن نوايا    الاستخباراتي َّ أن نجمع   و

ِّرُهاخلاصة الفوائد التي  ِّشَكل  للمدافعين  العمقُ  يُوف  عام في النقاط التالية: ب

1)  ُ ِّشَكل  على تكرار الهجوم    عَدوال  إجبار إجراء الاستطلاع والتخطيط    دُونَارتجالي،    ب
 اللازم. 

2)  ُ ارِّي  القوات المدافعة وتكثيف إسنادها  لتركيزِّ   فرصة   إتاحة  . الن َّ
3)  ُ  المضاد أو المعاكس. للهجومِّ  اللازمِّ  الوقتِّ  توفير
4)  ُ ِّ  اللازمِّ  الوقتِّ  توفير  ونواياه. عَدوالهدف  لمعرفة

 
 .665صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
يكي ) 2  من الفصل التاسع.  28( الفقرة FM 3-90الدليل الأمر
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ِّ من  عَدوال  حرمانُ (5 .  كل القطاع   وكشُف ة الأرضي َّ  المراقبة  الدفاعي ِّ
القوات    الد ِّفَاعبتطبيق   • تتبعثر  العمق  ديقَةفي  منطقة    الص َّ عبر  مقدراتها  وجميع 

ات  ِّي َّ ة  العَمَل قدرات  الد ِّفَاعِّي َّ على  المدافعة  للقوات  التبعثر  درجة  وتعتمد    عَدو ال. 
ديقَةوقدرات القوات  ةفي تركيز قوتهم   الص َّ ِّي َّ ِّتَال  بسرعة في النقاط الحاسمة.  الق

ِّ مواقع وحداته في    الد ِّفَاعبالعمق، يضع قائد    الد ِّفَاعولتطبيق   ة خطوط  من المواقع    عد ة ِّي َّ ِّتَال   الق
بات   مقتر طول  يلجأُّ المحتملة.    عَدوالعلى  من    و النوع  هذا  وجود   الد ِّفَاعلتطبيق  حال  في 

روف  :في حال  التالية الظ ُّ

ِّ لكميات  كبيرة  من    عَدوالامتلاك   .1 ِّ   الذخائر ىبدقة  أو    الموجهة  . شامل  أسلحة دمار     َحت َّ
بمنطقة  محددة، وهو ما يسمح للدفاع بالانتشار عبر ساحة   الد ِّفَاعمهمة    حصرعدم   .2

 . المعركة
يُس   كَانَتإذا   .3 َضارِّ َ في الأمام حصراً، وكانت    الد ِّفَاعلا تفضل    الت َّ يس    هُنَاك تضار

ةلها قابلية  مْنَ أفضل  دِّفَاعِّي َّ ات منطقة  ضِّ ِّي َّ  .العَمَل
ةمنطقة   كَانَت  .4  عمقاً منها عرضاً. أطولُ  العَمَلي َّ
يستطيع    كَانَ .5 بحيث  الخسائر  لقبول  استعداد  على  ً المهاجم  ِّما الحاجز    دائ اختراق 

 الدفاعي الأول. 
 الأمامي محدودة.  الد ِّفَاعقابلية الاختفاء والستر في خط  كَانَت  .6
ةالقوة  كَانَت  .7 ِّي َّ ِّتَال  1للمهاجم أضعافها لدى المدافع.  الق

ي َّةتتعاظم أهمية العمق في الحروب   ور ي َّةالمجال الأرضي للعمليات    عمقَ   لأن َّ ،  الث َّ ور ِّبُ   الث َّ  يُصع 
ِّشَكل  على القوات المعادية اجتياحه   في وقت قصير، أو محاصرته حصاراً خانقاً، كما   كامل    ب

 ُ ِّر ِّنُهُمُ   للثوارِّمجالاً دفاعياً    العمقُ   يُوف ُمك   الد ِّفَاعمية بتكتيكات  الحملات الهجو  من امتصاص  ي
 عَدو الالعودة على قطع طرق إمداد  ثُم َّ المتحرك، وإيقافها في وقت مبكر بالقتال التقهقري، 

 
يكي )  1  من الفصل التاسع.  30( الفقرة  FM 3-90الدليل الأمر
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ً التي أصبحت   يلة ً   طو ِّ ، مما يفقد  وممتدة ً الحملات فاعليتها وجدواها.    هَذِّه ُ هذا،    إلى  ِإَضافَة ِّر  يُوف
ةأماكن تبادلية سواء لقواعدهم المستقبلية أو لتحركاتهم    للثوارِّالعمق   ، كما يسمح لهم اليومي َّ

الحرة   قطاع    دُونَبالمناورة  ازداد  فكلما  حصار،  في  الوقوع  خطر  من  اتالخشية  ِّي َّ  العَمَل
مااتساعاً،  وارصعب الاستدلال على  كُل َّ  . عَدوال من قبل  الث ُّ

ةالعمق للحركات   ي وف ر هاخلاصة الفوائد التي  ي َّ ور  :  الث َّ

ات تعطيل/إضعاف  .1 ِّي َّ ي َّةوالاستطلاع  الرصد عَمَل ِّ ية.   البَر  والجو
ات تعذر  .2 ِّي َّ يق والحصار.  عَمَل  التطو
ات تعذر  .3 ِّي َّ  التمشيط والبحث.  عَمَل
بالتالي إضعافها في كل نقطة.   عَدوال إجبار قوات  .4  على نقاط عديدة و
َلُصالقدرة على  .5  من الحملات الهجومية بأقل الخسائر.  الت َّم
 واللوجستي. العَسكرِّي  على الإمداد   عَدوال تعطيل/إضعاف قدرة  .6
 المتحرك والـكمائن.  الد ِّفَاعتوفير الأوضاع الملائمة بتنفيذ  .7
 ي اضطر للانتشار.الذ  عَدوال توفير أهداف لتنفيذ إغارات ضد  .8
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 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

ةوأكبر مثال  في العصر الحديث على الاستفادة من العمق للدفاع في الحروب   ي َّ ور ، ما الث َّ
 ُ ةالس وفييت من حرب     مارَسه مستفيدة  من المساحات الشائعة لبلادهم، مع توجيه    دِّفَاعِّي َّ

الشيوعية   العصابات  مجاميع  وشن ت  يين.  الناز خطوط  خلف  الس وفييتية  العصابات  مجاميع 
ات الـكثير من  ِّي َّ  حرب العصابات على طرق إمداد ونقل القوات الألمانية.   عَمَل

عشرفي  ف عام    التاسع  سبتمر  بعينمن  وأر وثلاثة  وتسعمئة   للعصابات ،  ألف  عملية  بدأت 
اسم "كونسيرت" )أي سري(. وكانت إحدى كبرى   ات السوفييتية تحت  ِّي َّ الحرب   العَمَل

ِّ كك الس ِّ العالمية الثانية في تأثيرها على شبكات  ة .  عَدوال للوجستيات مؤخرة  الحديدي َّ ِّ   النازي 

ةوتمت   ِّي َّ ية لحركة العصابات في اللجنة    العَمَل ي َّة عبر خطة رسمتها وأدارتها الأركان المركز ِّ   العَسكَر
بـ"ستافكا"، وكانت   ية  ة المركز مع الهجوم المتوقع للقوات السوفييتية في عملية  م  العَمَلي َّ نسقة 

بر   أغسطس والثاني من أكتو سوورف( ما بين السابع من  سمولنسك الهجومية )أو عملية 
عبور بر    وعملية  دنو مْنَ نهر  صيف  ضِّ يف  -حملة  بعينخر وأر وثلاثة  وتسعمئة   و ألف  قد . 

ةاشتملت   ِّي َّ مشاركة    العَمَل وتسعين  على  وثلاث  عصابات    مئة   ِّ بقوام    مفرزةَ  وعشْرة   مئتين 
 من الرجال والنساء وحتى الأطفال. شخص   آلاف

ة  كَانَت قائمة على تشكيل العصابات ضد شبكة السكك الحديدية الألمانية، ونجحت   العَمَلي َّ
ة نسبته    يف  العَمَلي َّ بلغ  ما  يض  وثلاثين  تقو المئة  إلىخمسة  في  بعين  السكك   أر قدرة  من 

منطقة   في  ات الحديدية  ِّي َّ بر  العَمَل دنو لمعركة  وإمداداتهم  الألمان  يزات  تعز عرقل  ما  وهو   ،
الهجوم السوفيي  وشاركوعلى اتجاه  في سمولنسك.  ات في    تتي  ِّي َّ روسيا   العَمَل من  عصابات 

يليا، وليثوانيا، ولاتفيا، واستونيا، والقرم.   البيضاء، وكالينين، وكار

ات مساحة منطقة    تبلغ كما   ِّي َّ يليا والقرم(   كيلومتر    تسعمئة  العَمَل  على طول الجبهة )باستثناء كار
بعمئةو وكانت    كيلومتر    أر ِّ بالعرض.  ةال  هَذِّه نجاح    عَمَلي َّ في  ات حاسمة  ِّي َّ ي َّة   العَمَل ِّ   العَسكَر

 

1 Codenames, Operation of world war 2. (https://2u.pw/1ixLK) 
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العام   من  يف  الخر في  بعينالسوفييتية  وأر وثلاثة  وتسعمئة   البيضاء   ،ألف  روسيا  ففي 
واحد  و  ألفمع  سكة   ألَف قضيبِّ    تسعينها، زعمت العصابات أنها دمرت أكثر من  وحدل

ً وستين  حاميةً لقوات المحور. ووفقاً   ثماني وخمسينوجسراً للسكك،  واثنين وسبعين، قطارا
يخية السوفييتية، فإن قوات المحور خسرت ما مجمله أكثر من   ثلاثة وخمسين للمراجعات التار

 جندي.  ألف
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 : الاستخبارات الثالث العامل

التي  وهي  الأخرى،  الأنشطة  لجميع  الأساس  هي  الاستخبارات(  توفرها  )التي  المعلومات 
 ُ ِّر ةالتي تسمح للعناصر    الروابطَ   تُوف يُعَد ُّ المنفصلة أن تتعاون کوحدة متكاملة.    الوظيفي َّ جمع   و

 ً أمرا ونشرها  ينها  وتخز وصياغتها  ً   المعلومات  تشكيل   وذلك  ،الحرب في    حاسما في  لمساهمته 
 والفهم بطبيعة الصراع لدى جميع الأطراف الفاعلة.   الوعي

ِّبُ  يات    َيج ل    فهم  على    القيادةأن تستند القرارات في جميع مستو ببيئة المعركة،     واع  ومفص َّ
يشمل  ِّكَ و  معلومات حول:  ذَل

بي َّ ة ومعداته القتالي َّ وعقيدته    العَسكرِّي  وقيادته وتشكيله     :ع دو ال .1 ةة  الحر ونقاط   والتقني َّ
 ية والتكتيكية...إلخ  الإستراتيجضعفه وخططه المستقبلية  

والمناخ: .2 يستحليلات    الأرض  َضارِّ ارتباطاً    الت َّ ببعضها  مرتبطة  ً والطقس  ،  وثيقا
 ُ ِّر في    وتُؤث بالأخرى  منهما  ات كل  ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ وتشمل  العَسكَر يس،  َضارِّ ميزات    الت َّ

ة ي َّة)كالأنهار والجبال( وأخرى  َطبيعي َّ   يتم  )مثل المدن والمطارات والجسور(،  بشر
ي َّةباستخدام الاعتبارات    أرضال  جمع المعلومات حول ِّ يس    العَسكَر الخمسة للتضار

 وهي: 

   ؟لمراقبةتتيح مجالاً جيداً ل  هَلْ أ_ 
ُمكِّنُ أين ب_   ؟  قطاعات النيرانأن تتمركز  ي

بات   أي ُّ ج_  َضارِّ المقتر ة يسوالت َّ ِّيسي َّ ئ  ؟  والحاكمة الر َّ
 ؟  العقبات ما د_  

ِّ الذي توفره  الستر والإخفاءما طبيعة   هـ_ يس هَذِّه َضارِّ  ؟  الت َّ
الاعتبارات    ي َّةوتشمل  ِّ حول  للطقس  العَسكَر معلومات  ياح  جمع  والر ية  الرؤ  :

بة.  والأمطار والغطاء الذي تشك ِّله الغيوم ودرجة الحرارة والرطو
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المدنية .3 والمؤسسات  الاعتبارات  الإنسان  صنع  من  التي  التحتية  البنية  تأثير  هي   :
ات المنظمات داخل منطقة  والمدنية وأنشطة القادة المدنيين والسكان   ِّي َّ ، على العَمَل

ات سير   ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ ِّبُ   أجزاء  خمس، وتتألف من  العَسكَر هي:   جمع المعلومات حولها  َيج
 المناطق والبنى والإمكانات والأفراد والأحداث. 

ديق ةالقوات  .4 ديقَةنوع وإمكانيات وحالة القوات : الص َّ عم الص َّ  ح.المتا والد َّ

أهداف   لتحديد  المخابرات  إليه  لت  توص  ما  القائد  يستخدم  التخطيط،  عملية   عَدو الخلال 
بات المختلفة، فيدرس   اتِّ   نماذجَ المحتملة والمقتر ِّي َّ ِّ ونقاط ضعفه  المتوقعة    عَدوال  عَمَل ِّشَن  هجوم   ل

العوائق استخدام  أو  ية  جو هجمات  أو  إلـكترونية  حرب  أو  ة  ي َّ تَعرُضِّ معركة  أو  .  معاكس 
المنطقة، و  لدراسة  لديه  والهندسة  والاستطلاع  الرصد  وعتاد  مخابراته  القائد  يستخدم 

بدر المنطقة  و سواء    ُيحاوِّلُ اسة  والصديقة  العدوة  َبات  المقتَر تحديد  ً   كَانَتالقائد  أو   ثقيلة
 ً ً أو    خفيفة ة ي َّ للعدو،  جو الرئيسي  للهجوم  منطقة  أفضل  يحدد  أن  ينبغي  كما   . ً  إلى  ِإَضافَة

الحاكمة،  والهيئات  والمناطق  َبات  والمُقتَر الرمي،  وحقول  المراقبة  من  الأخرى  العوامل 
 1ق والتغطية والإخفاء.والعوائ

ِّشَكل    الد ِّفَاع وفي   ِّقُ خاص،    ب ُ   يُواف ُ على خطة المخابرات والمراقبة والاستطلاع التي    القائد  تُوف ِّر
 2 تحديداً مبكراً لكل من المتطلبات التالية:

 المتقدمة.  عَدوالمواقع، تشكيلات، معدات، نقاط القوة والضعف لقوات   •
ع  •  . عَدوالالمواقع المحتملة لمناطق تجم ُّ

 مواقع منظومات الأسلحة ووحدات النيران غير المباشرة.  •

غَرَات مواقع  • ضة للهجوم، ونقاط ضعف الث َّ بات المُعر َّ  الأخرى.  عَدوال ، المجن َّ

ةمواقع الطائرات المروحية للعدو والإنزالات  •  . المظلي َّ

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 8, 8-32 and 8-33. 
2 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 8, 8-34. 
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واريخالجوي ووحدات  الد ِّفَاعموقع المدفعية وأسلحة  •  . الص َّ

ةموقع وحدات الحرب  •  للعدو.  الإلـكتروني َّ

 موقع وأعداد وني ات السكان المدنيين. •

يسقس الط َّ تأثيرات   • َضارِّ اتعلى  والت َّ ِّي َّ ة العَمَل  والمتوقعة.  الحالي َّ

ُ طرق الانسحاب التي  • ح  . عَدوالأن تستخدمها قوات  يُرج َّ

ه حركة المدنيين النازحين. •  أعداد وممرات وتوج ُّ

حَة للعدو.  •  الجدول الزمني المتوقع لمسارات العمل المُرج َّ

قيادة   • مخافر  الحرب  عَدوال مواقع  مواقع  النيران،  وتوجيه  سيطرة  مراكز   ،
استالإلـكترونية ات  جس َّ ومِّ التي  ،  والترددات  الهدف  دمج  ومواقع  الأهداف  مكان 

 يستخدمها. 

لدى  و يكون  لن  الأرجح  لذا:  عَدوالبني ات    تام ة    معرفة    القائدِّ على  ِّبُ ،  التخطيط   َيج عليه 
ةلمواصلة جهوده  ُخَابراتي َّ  .أثناء المعركة الم

ي َّة  ب وفي الحر ور وارتتعاظم الحاجة لهذا العامل مع الفارق الشاسع بين قوات    الث َّ والعدو،   الث ُّ
ُ   َحيْثُ  ِّ ي وار  الاستخباري ُّ   الجهدُ ن  مك  ملص منها قبل والت َّ واجتنابها    عَدوالمن توقع حملات    الث ُّ

ي َّةأهدافها. ولأن الإمكانيات    إلىوصولها   ور فقد لا  ستكون في بداية الحرب متواضعة،    الث َّ
واريكون بحوزة    يعتمدقوات الاستطلاع وعناصر الاستخبارات الكافية، وهنا ينبغي أن    الث ُّ

 ُ وار   عناصر ِّشَكل    الث ُّ  عَدوال قوات    َتحَر ُّكَات أكبر على الشعب الذي سيتعاون معهم في رصد    ب
 عند انطلاقاها.  

ُ حركة طالبان    كَانَتالمثالِّ:  وعلى سبيل   ُ شبكةً واسعةً من    تُدير ين  الم ُ خبر راقبين الأماميين والم
ِّبالذين   حَالُفقوات    َتحَر ُّكَات ون عن كثب  يُراق ، اكبة أو المروحيةالر َّ اجلة أو  الر َّ ، سواء  الت َّ

معظم  و  المحلليين.    بدونِّ   هؤلاءيتحرك  مثل السكان  عادية  حياة  يعيشون  و وكانت   سلاح 
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يات والقوافل،    مسبقة    دراية  لى  بهذا حركة طالبان ع تنبأ تأن  بإمكانها    كَانَكما  بمعظم الدور
يقهابوجهتها و  1. طر

   2مثال واقعي عن هذا العامل

بر   أكتو وأوائل  مارس  أواخر  وثمانيةبين  ألفين  جنود  عام  من  مجموعة  واجهت  حَالُف ،   الت َّ
. أفغانستان  سانج ين في ولاية هلمندالعديد من الهجمات بالعبوات الناسفة والـكمائن حول  

ِّ ووقعت معظم  الهجمات في "المنطقة الخضراء"، وهي منطقة خصبة ومزروعة بكثافة   هَذِّه
ية سانج ين.  جنوب مركز مدير

ً   تم َّ  انطلاقا فصيلة  بحجم  يات  دور مركز    تنظيم  ي َّةمن  ِّ أصبحت   ثُم َّ ،  المُدِّير لاحق  وقت  في 
يات التي  خاذها في المنطقة الخضراء، في المكان الذي زرع فيه  ات تم َّ تخرج من قواعد الدور

طالبان حركة  الـكمائن    ثوار  وشنوا  الناسفة  العبوات  يعَةمئات  رِّ عبوة الس َّ فجروا  ما  فكثيراً   ،
ارأطلقوا    ثُم َّ ناسفة   بين    الن َّ تتراوح  لمدة  َ على الجنود  عشْرة ً   الخمسِّ والخمَس  قاموا   ثُم َّ ،  دقيقة

يعاًدبقطع الاشتباك   ".L. وكانت معظم الـكمائن على شكل حرف " سر

يق الانسحاب  الث ائرونانتقل  ثُم َّ  ي َّةمركز  إلىشمالاً خلف الفصيلة، محاولين قطع طر ِّ ، المُدِّير
آخرون على الجانب الشرقي من القناة الفصيلةَ تحت نيران كثيفة، وهي   ثائرون  أبقىبينما  

 الشمال.  إلىتحاول التحرك 

ب   وار  الث ُّ يقفون استخدم  الأماميين، وهم عادة رجاٌل غير مسلحين  المراقبين  ش كٍل منتظم 
الهواتف  ي َّة ويستخدمون  ار الن َّ الدراجات  المنطقة على  في  يتجولون  أو  المنازل  فوق أسطح 

 
بين    1 أفغانستان  جنوب  طالبان  تكتيكات  كتاب  ترجمة  2008و  2005انظر  مييرلي،  وجيري  ماليكسيان  كارتر   ،

 .139مركز الخطابي للدراسات، ص 
، ترجمة مركز الخطابي  2008و  2005تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين  :  كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي  2

 68ص  ،للدراسات
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تصميمها  تم َّ  وقد  الأسلاك،  عبر  بالتحكم  ر  ت فج َّ الناسفة  العبوات  معظم  ك ان ت  المحمولة. 
يطانية.للتحايل على التدابير المض يات الراجلة البر  ادة التي تستخدمها الدور
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 : الانتشاررابععامل الال

ِّقُ من القوة، فإن مبدأ الانتشار    قدر  بينما يعمل مبدأ التركيز على توفير أكبر   أكبر قدر   ُيحق
يطَرَةمن   ولأن  الس َّ وار.  عن    الث ُّ يبحثون  يطَرَةلا  ً   الس َّ متأخرة  أبدا مراحل  في  إلا   ، ً من   جدا

ةالحرب   ي َّ ور ِّق، فإنهم  الث َّ ُ ون  ُيحق يطَرَةعن  بدلاً  شديد الأهمية من خلال الانتشار    عاملا ،  الس َّ
يع قواته ليصبح  عَدوالوهو تشتيت  ً وإجباره على توز  في كل النقاط.   ضعيفا

ِّ كما أنهم بتطبيقهم لهذا المبدأ   َ دون  يُفق ِّكَ هم، إذ سيتعذر عليه  هم القدرة على محاصرتعدو  ذَل
وار  كَانَإذا   على    الث ُّ انتشروا  ً   واسعة    مساحة  قد  ثقل   جدا مراكز  وجود  ولأن  من البلاد. 

ة ُ قد    للثوارِّ   جغرافي َّ ورَة  يُهدِّد استطاع    الث َّ حال  يطَرَة  عَدوال في  عليها بحملات الاجتياح،    الس َّ
وارفإن تطبيق مبدأ الانتشار يجعل   بالتالي لا يجد جغرافي   مركز ثقل    أي َّ لا يملـكون    الث ُّ ، و

ً  عَدوال ُ  شيئا ِّمعليه   يُسيطِّر يتكامل هذا المبدأ مع مبدأ المراوغة والحركة ليحس  .الحرب. و

ُ الجدير بالذكر أن مبدأ التركيز والانتشار  ِّل يتحدث أبو مصعب كل  واحد  يُكم  منهم الآخر. و
ِّكَ السوري عن   مة  فيقول: "لو تصورنا أن البلد    ذَل بع ولايات، وكل ولاية  فيها    إلى  مُقَس َّ أر

حوله      عشرة  كبير  مركز  وكل  بحيث صار عددها    عشرةمراكز،  صغيرة،  بعمئة مراكز    أر
ُ مركز، وللعدو في كل مركز عادي   ية لكل مدينة   خمسة أشخاص، واحتفظ في الثكنة المركز

أن  ية للولاية بألف جندي. لا تستطيع العصابة في البداية  بمئة جندي، وفي الثكنة المركز
ً تهاجم بخمسة أشخاص   ين    مركزا ً يحوي عشر ً ، ولا تستطيع أن تنصب  جنديا ين   كمينا بـعشر

ً آلاف جندي،  مقاتل لرتل من المدرعات يضم كتيبة أو لواء يحوي ثلاثة   مع وجود   خَاَصة
وهو   بتر  الهليكو معظم   عَدوالطيران  طائرة،  دبابة  بساطة  بكل  لأنها  للعصابات،  الأساسي 

ُ الأسلحة الأرضية لا   ِّر واريخ فيها إلا    تُؤث واريخ،  الص َّ ُ   والص َّ يصعُبُ   يندُر وجودها في أيدي   و
 العصابات في مراحلها الأولى.

يقاع    فالحلُ  بإ تقوم  أن  المشكلة  بخلاياك    عَدواللهذه  أنت  والانتشار،  التمركز  مصيدة  في 
ً جم هنا وهناك فتكون  تهاالمواقع الضعيفة في معظم البلدات،      تُهاجِّمُ الصغيرة   ، مما منتشرا
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فقد    عَدوال يُشعر   قد  يطَرَةأنه  فيقوم   الس َّ قليلة،  فيها  والأعداد  ضعيفة  الصغير  مراكزه  وأن 
يوزعها على كل  بإفراغ   َ من أجل أن    البلادالمراكز الـكبيرة من القوات و عليها؛ فإذا   يُسيطِّر

يطَرَةمن أجل   البلادنشر قواته في كل   ستجد أن عدد القوة في المكان الواحد بسيط،   الس َّ
يملك مئة ألف جندي فنشرهم على ألف موقع فلن يبقى معه  إلا مئة جندي   كَانَلأنه إن  

ِّحُ القوة في كل مركز  لوحده،  يفقُدُ عندما ينتشر  عَدوالد... إن في الموقع الواح  يُصب أمامه   و
ين:  الأحد   ِّ عَ أن    ام َّ إخيار ى  قليلة  القوات في مراكز    يُجم ً تكون    َحت َّ ة ي َّ يطَرَة  فيفقُدَ ،  قو ، أو الس َّ

إذا   لأنه  القوة،  فيفقد  البلد  كامل  في  عَ ينشرها  أصبحت   جم َّ أساسية  مراكز  في  القوات 
ً المسافة بين كل مركز ومركز   يلة ً   طو ية ُ من الرقابة مما    وخاو ِّدُه يطَرَة  يُفق ُمَكِّنُ   الس َّ ي العصابات   و

ِّ من الحركة. والعصابة في   نقطتين:الحالة تستفيد من  هَذِّه

ى  عَدوالأن    لأولى:ا ُ   َحت َّ ُ سيطر يتحرك كثيرًا، والتحرك  ي ِّفُه بل هو نقطة ضعف القوات   يُضع
ي َّة ِّ  ، فتقوم العصابات بنصب الـكمائن على الأرتال المتحركة. العَسكَر

والذخيرة أصبحت الأعداد الفردية فيها قليلة،   الس ِّلَاحأن المراكز الأساسية التي فيها    لثانية:ا
َ فتستطيع العصابة أن   على مراكز فيها أعداد قليلة. وعندما تقوم العصابة بالإغارة على   تُغير

 ِّ ُ المراكز مرةً تلو الأخرى    هَذِّه أن مراكزه ضعيفة، فيقوم بتجميع القوات مرةً    عَدوال  يشعر
يفقد   القوات  جمع  فإذا  يطَرَةأخرى،  رُقِّ على    الس َّ الصغيرة   والممراتِّ   الط ُّ القرى  وعلى 

والحاميات الصغيرة، فتعود العصابة للعمليات الصغيرة والتنظيم والانتشار والاستفادة من 
 1في أماكن كثيرة" عَدوالعدم وجود 

خلال   الانتشار  مبدأ  في  عنه  نتحدث  أن  يمكن  ما  ورَةآخر  قاعدة    الث َّ في   المسلحة؛  مهمة 
ةالحرب   ي َّ ور ج ب    للثوار   لس  ري  ا"الانتشار  ، وهي أن:  الث َّ ج ب  أن يكون في كل البلاد،    ي   وي 

اأن يبقى كذلك طيلة أمد الحرب،   الانتشار العلني فيجب أن يبتدئ بالمناطق النائية،   أم َّ
م نمع    ث م َّ  ً ، يتوسع  ع دوال وانهيار    الز َّ ً   شيئا ياف    إلى  فشيئا المدن القريبة من العواصم،   ث م َّ الأر
تابر:العواصم".    ث م َّ  برت  رو بحسب  ُ "  و وار نحو التجمعات   فالث ُّ يفية  الر المناطق  من  يندفعون 

 
 أبو مصعب السوري: إدارة وتنظيم حرب العصابات، مع بعض التهذيب.   1
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على الطرق.    ثُم َّ السكنية،   يستولوا  أن  قبل  والأحراش  المرتفعات  يحتلون  وهم  المدن،  نحو 
بية التي تسعى أول يختلف تصرفهم هذا كلياً عن الاستراتيجية الغر ية    إلىاً  و مسك النقاط القو

ياف إلا   تُنظُِّف )مراكز صناعية، عقد المواصلات التجمعات السكنية الـكبرى( ولا   الأر
 ً ية متأخرة وار يهم  ما. وليست النقاط القو منازعتهم  عَدوال، بل الأرض التي لا يستطيع الث ُّ

يضعف قوته الهجومية..   دُونَأن يتعارض مع مبادئه، أي    دُونَعليها،   أن يمدد خطوطه، و
عند   فالتسلسل  واروهكذا  أولاً    الث ُّ ياف  الأر الحملة كلها،  المدن...    ثُم َّ هو  أثناء  ج ب  وفي   ي 

يط ر ة)   الع سكر ي  تجنب البحث عن الحسم   ىعلى العواصم الـكبرى(،    الس َّ اللحظة التي   ح ت َّ
فيها   وارلليتحقق  بالإم  ث ُّ يصبح  و القوى،  ضمان توازن  مع  الحكومي  الجيش  مواجهة  كان 

 واضح...  ب ش كلٍ النجاح 

شكل   البداية  في  الخارطة  على  العصابات،  نشاطات  ِّ تكبر    ثُم َّ ،  نقاط  تأخذ  النقاط    هَذِّه
يتصل بعضها مع البعض الآخر لتغطي باللون الأحمر كل أرض   ثُم َّ عاً،  بُقَ شيئاً فشيئاً لتصبح  

الشرق   من  يتقدم  لا  ين  التلو إن  فلننتبه:  لـكن  الجنوب    إلىالوطن.  من  أو   إلىالغرب، 
ِّ قرى  إلى ثُم َّ الشمال، بل من الجبال والغابات نحو المناطق المزروعة،   إلى  ثُم َّ المناطق،  هَذِّه

ِّ أن يطغى على    نَدُوالمدن على طول الطرقات الـكبرى،    1المدن، إلا في المرحلة النهائية"  هَذِّه

 

 

 

 

 

 
برت تابر:   1  . 44حرب المستضعفين، ص  رو



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

106 

 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

يم الخطابي يمته من أعظم الأخطاء التي ارتكبها محمد عبد الـكر رغم كفاءته   وتسبب في هز
ي َّةلحرب ئ اداهم مبحد أهو إهماله لأ ؛القيادية ور . لقد اقتصر على "الانتشار والتوزع": الث َّ

ً جداً    صغيرة    جغرافية    منطقة   ً بمساحة المغرب، ولم يكن    مقارنة جنوب   إلىبنقل ثورته    مهتما
الذي   ووسطه  ُ    كَانَالمغرب  َ   يَضُم جبال   مناسبة    جغرافية    بقعة    أكثر وهي  التمرد،  لتوسيع 

توسيع   في  الخطابي  يفكر  ولم  ورَةأطلس.  بعد    الث َّ ألف  إلا  ينعام  وعشر وخمسة  ِّمئة   ، وتسع
مع الفرنسيين. بل إنه    العَسكرِّي  وذلك ليس بدافع استراتيجي، وإنما كردة فعل على الصدام  

ُ ستسمح    كَانَتفو ت الفرصة التي   رفض طلب قبائل  بتطبيق هذا المبدأ، وذلك عندما    لَه
منه   أرادت  التي  فاس  من  يبة  المغرب القر قَدُموسط  بلة   إلى  الت َّ زاد الطينة  مناطقها.ومما 

 ً ِّشَكل  وأخل بمبدأ الانتشار    أيضا كامل أن الخطابي أقام دولة متكاملة في غير وقتها واعتمد   ب
 . أجدير عاصمة لها، مما جعل للثورة مركز ثقل واضح تتجه إليه حملات الاحتلال

ينومنذ سنة   ِّق، لم تستطع أطراف الاحتلال أن  ألف وتسعمئة وإحدى وعشر نصراً   ُتحق
ضد   ورَةحاسماً  ِّشَكل  الخطابية    الث َّ بشن حملة من محور واحد. لذا، فقد أصبحت   ب فردي و

ين    ألفالسياسة سنة   تعتمد على فتح العديد من الجبهات في نفس وتسعمئة وخمس وعشر
وارالوقت، مما سيستنزف   يُ   الث ُّ ةحقق خرقاً في خطوطهم  و الهدف الرئيسي   كَانَ. وقد  الد ِّفَاعِّي َّ

ِّ لكل   الوصول    هَذِّه هو  ثقل    إلىالحملات  ورَةمركز  ياغل  الث َّ ور بني  قبيلة  مناطق   ، ً   وخاصة
 أجدير.  

ين شن َّ   ف ألسنة  آب    قرر الفرنسيون والإسبان في ية    وتسعمئة وخمس وعشر حملة عسكر
يف الأوسط   ً باتجاه الر ً من البحر    انطلاقا ً شمالا ً ، ومن  ، ومن بن الطيب شرقا با   تازة جنو

ً ومن القصر الـكبير ووزان   .غربا

 
 . 3و 2الفصل  9مقتطف من كتاب الخطابي مع اختصار وتهذيب الباب    1
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 ً أن    وتمهيدا تقرر  ً إسبانيا    تُنزِّلَ لذلك  الحسيمة  جيشا شواطئ  من    في  الهجوم  َ بهدف   هُنَاك
عاصمة   أجدير  ورَةعلى  يقوم   ثُم َّ ،  الث َّ فيما  بي،  والغر الشرقي  الجنوب  نحو  الزحف  مواصلة 

الجيش الفرنسي في الوقت نفسه بهجوم كبير من الجنوب باتجاه كيفان فيزحف نحو الشمال 
ى ةيتصل بالجيش الاسباني في ميضار فيوحد الطرفان حركتهما    َحت َّ ي َّ ِّ لإحاطة جبال   العَسكَر

ا يفي  اتصال  الر خطوط  وقطع  الشرقية  وارلشمالية  ا الاستسلام.    إلىفيضطروا    الث ُّ في   أم َّ
بية فقد صمم الفرنسيون على القيام بهجوم كبير من وزان على أن يهجم الإسبان  الجبهة الغر

 ً الـكبير    انطلاقا القصر  ىمن  بذلك   َحت َّ و لوكوس،  نهر  ضفاف  على  بالفرنسيين  يتصلوا 
واريستطيعون خرق البلاد شرقا وغربا فينحصر     في منطقة محدودة. الث ُّ

 ألف سنة  يلول  أ  الثامن منبدأت الجيوش الاسبانية والفرنسية بتنفيذ حملاتهما المشتركة في  
ين ب، وكان مجموع القوات المعادية قد فاق    وتسعمئة وخمس وعشر ألف جندي،   عمئةالأر

واربينما لم تكن أعداد    ألفاً.الستين تتجاوزُ   الث ُّ

للهجوم  الحسيمة  خليج  قاصدة  الشمالية  السواحل  عند  تظهر  بية  الحر البوارج  بدأت  وقد 
 . فيما بدأ الجيش الفرنسي بالهجوم من منطقة كيفان على أجدير.
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ات دارت بين الجانبين معارك شديدة في الشمال، فبعد   ِّي َّ إنزال وهمية في شاطئ سيدي    عَمَل
لاو، وادي  وشاطئ  يس  بأكبر    إدر وقامت  الحسيمة  سواحل  الإسبانية  القوات  هاجمت 

يخه، َ نقل    تم َّ   َحيْثُ   إنزال بحري جوي شهده المغرب في تار َ   ثلاثة جندي من ألف    عشَر
عبر   ومليلية،  بع  سبتة  ينأر َ   وعشر شاطئ   نقل    سفينة واجتاحوا  وفرنسية،  إسبانية  بي  حر

 "إجداين" و"صباديا" المتواجدين في منطقة الحسيمة. 

الورغيالية أن يخرجوا   باقي القيادات  الخطابي و من أجدير، واتخذت   أهاليهمرفقة  ب اضطر 
ي َّةالقيادةُ   ور ً   الث َّ ين الثاني بدأت الأمطار بالهطول تلها، ومع بداية شهر    من تارجيست مقرا شر

الأعمال   ي َّةوتعطلت  ِّ واضطروا    العَسكَر والفرنسية  طيلة   إلىالإسبانية  دفاعي  تموضع  اتخاذ 
الشتاء،    .الشتاء انقضاء  استعداداتهما   كَانَومع  استكملا  قد  يان،  الاستعمار الطرفان 

ي َّة ِّ ينية لمباشرة الحملة ضد مركز القيادة في ت  العَسكَر  الخامس عشر منفي  وارجيست،  والتمو
ينسان  ين ألف جندي   ثلاثمئةشنت ثلاثة فرق مؤلفة من  ،  سنة ألف وتسعمئة وست وعشر

على بيعي  الر الهجوم  بعين   فرنسي  ً  أر لعبد قبيلة موالية  ثلاثة  بقيت  للهجوم  وكان  يم.  الـكر
بي والجنوب الشرقي.     محاور: وهي الجنوب الغر

أوفي   من  ين  والعشر ينار  يالرابع  وعشر وست  وتسعمئة  ألف  انطلقت    سنة   قوات، 
ً   الاحتلال تاغزوت    مجتمعة بمجرد    ثُم َّ نحو  و يطَرَةتارجيست،  الخطابي   الس َّ اتصل  عليها 

بدأ التفاوض مع العقيد كوراب، فاشترط عليه إطلاق جميع الأسرى   ِّشَكل  بالفرنسيين، و  ب
ِّكَ مسبق، وعندما فعل   ين   استقبلته الحامية الفرنسية في تاغزوت بتاريخ  ذَل السادس والعشر

ين، ورَةوانتهت بذلك    من شهر أيار  سنة ألف وتسعمئة وست وعشر يف. الخطابية ف  الث َّ  ي الر
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ة: خامسلعامل الا ي َّ  1الاستمر ار 

ةنقصد   ي َّ ات المحافظة على المبادرة وعلى زخم    بالاستمرَارِّ ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ ِّشَكل    العَسكَر متواصل بما   ب
ً   عَدو اليبقي   ِّما موقع    دائ ِّ في  د  مع   كَانَ . وإن  الص َّ يتداخل  الجوانب  كثير من  المبدأ في  هذا 

إلا   والإعاقة،  الحركة  نَا مبدأ  الحرب   أن َّ في  الشديدة  لأهميته  مستقل  مبدأ  في  أفردناه  قد 
ة ي َّ ور  . الث َّ

ً -يهدف هذا المبدأ   بقاء    إلى  -مع مبدأ الانتشار والحركة  تزامنا في إطار رد  الفعل،   عَدوالإ
من   وتفر غ  حدث  إن  ببساطة  ات لأنه  ِّي َّ ة  العَمَل قواته  الد ِّفَاعِّي َّ بتنظيم  مباشرة  سيقوم  فإنه   ،

ِّ وحشدها   ِّشَن  ي َّةالحملات    ل ِّ ضد    العَسكَر وارالضخمة  ما لا  الث ُّ ِّبُ ، وهو  ً أن يحصل    َيج ، أبدا
واردخول    لأن َّ  اتفي    الث ُّ ِّي َّ ة  عَمَل ً متواصلة سيكون    دِّفَاعِّي َّ بحسب ماو: "يستطيع    قاتلا لهم. و

بما أنه لا يملك أعداداً عَدوالثوار العصابات أخذ زمام المبادرة، إذا تذكروا نقاط ضعف   . و
بوسع   فإن  الجنود،  من  وار كافية  أجنبي   الث ُّ أنه  بما  و شاسعة.  مساحات  على  يعملوا  أن 

بإمكان   فإن  واروهمجي،  الملايين  الث ُّ ثقة  الج نرال   اكتساب  شرح  وقد  مواطنيهم"،  من 
 جياب هذا بقوله: 

المبادرة،    زمام  النقاط    ك ان  "باتخاذنا  لمهاجمة  قوانا  ة بوسعنا حشد  الإستراتيجي َّ
والحصول على نجاحات، وإجبار   يع قواته. ومن    ع دوالالضعيفة نسبياً  على توز

بإمكاننا تدمير كثير من الأعداء،   ك ان لما    الد  ف اع جهة أخرى، لو اقتصرنا على  
 نا للخسائر ممكناً ولخاطرنا نحن بتحمل الخسائر".تعر ض  ولأصبح 

ي َّةإن فقدان مبدأ     ى-  الاستمرَارِّ ِّ لو لم يتح المجال للعدو    َحت َّ ِّشَن  ي َّةالحملات    ل ِّ سيسب ب   -العَسكَر
 ً ً   غالبا مسار    ضعفا ورَةفي  ات توقف    لأن َّ .  الث َّ ِّي َّ ً   حُ سيُتي  العَمَل قواته    فسحة لتجميع  للعدو 

واروترميمها واختراق   وتفكيكهم من الداخل، كما أنه سيجعل الشعب يعيش مرحلة    الث ُّ
ً من الثقة الزائفة والرخاء البعيد عن الحرب، وهذا خطير   ورَةعلى    جدا الشعب في   لأن َّ ،  الث َّ

 
وراتالخطابي ملهم  مركز الخطابي للدراسات: 1  . 197صالمسلحة، الطبعة الأولى،  الث َّ
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جيش   هو  وارحقيقته  الثكنات. الث ُّ في  بجيوشها  تحتفظ  التي  الحكومية  السلطات  بعكس   ،
بعد توقف   ات و ِّي َّ ورَةن قيادة  لفترة معينة ستكو  العَمَل يطَرَةقد فقدت الـكثير من    الث َّ على   الس َّ

الذي   رجعوا    كَانَجيشها  قد  قادة    إلىأفراده  يكون  ولن  الطبيعي،  حياتهم  وار نمط   الث ُّ
ين  ً قادر بة لصد الحملات التي قد تحدث  أبدا ً على حشد قواتهم المطلو  .عَدوال من قبل  فجأة

ةوالقاعدة العامة خلال الحرب   ي َّ ور ً :  هأن  الث َّ ُمنَُع منعا ً   ي ِّ الموافقة على    باتا يلة الأمد   هدنة    أي  طو
ةقبل انهيار الحكومة   ِّي َّ َحل ِّشَكل   الم ةكامل أو انسحاب القوات   ب ضعف   لأن َّ . وذلك  الأجنبي َّ

وارقدرة   يطَرَةعلى    الث ُّ ة  الس َّ اخلي َّ الحرب   الد َّ يقاف  إ سيجعل  الحكومية،  بالسلطات  مقارنة 
وارأكثر منه لصالح    عَدوال لصالح   ً .  الث ُّ   أحياناً يمكن الاستغناء عن تطبيق هذا المبدأ    وطبعا

يطَرَةيوشك على الانهيار، وكانت قدرتنا على   عَدو ال  كَانَفي حال   والحشد قد أصبحت   الس َّ
ية لقدرته.   أكبر أو مواز

 

 

 

 

 

 

 



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

112 

 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

الثاني   كانون  ألفينمنذ  الأول  عشرة    وسبعَ   سنة  ين  تشر ألفين  وحتى  َ سنة  عشْرة ،    وتسَع 
َ عقدت روسيا   ً   ثلاثةَ عشَر مْنَ   مؤتمرا ِّ تانا. وخلال  سأمسار    ضِّ الأعوام تمكن الاحتلال   هَذِّه

يطَرَةالروسي من   وارعلى مناطق    الس َّ يف حمص   الث ُّ التي شملها خفض التصعيد في الغوطة ور
ياف حمص وحماة  يا، هذا غير سيطرته على مناطق تنظيم الدولة في أر وجنوب وشمال سور

 ودير الزور والرقة. 

ية قبل إستانا وبعدها.  يطة السور  مقارنة الخر

ضوء   ِّ هَذِّ وفي  هذا    ه دعموا  قد  الروس  أن  يتضح  أستانا،  مسار  طيلة  تحققت  التي  النتائج 
ات : "تقليص جبهة هامن أبرز لَعَل َّ المسار لتحقيق العديد من الأهداف،  ِّي َّ  كَانَت التي  العَمَل

الأهم  الجبهة  على  للتركيز  المبعثرة،  الـكثيرة  بية  الحر الجبهات  وتجميد  يا،  سور كل  تشمل 
المرحلة". تقتضيها  التي  يات  الأولو التي    بحسب  الامتيازات  أفقدت  قد  تكون  بهذا   كَانَو

ي َّةيقدمها عامل   . للثوارِّ الاستمرَارِّ

 

 
 .الخاتمة مركز الخطابي، بحث مسار أستانا، من مقتطف   1
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ورَةوطيلة   ية،    الث َّ ة الالجهات   كَانَتالسور ً   للثوارِّمفاوضة الممثلة  الس ِّيَاسي َّ بة ً   مضطر ، ومقس مة
الحقيقة    َحيْثُ  في  يمثل  أستانا  في  المفاوض  الوفد  يكن  وارلم  الميداني   الث ُّ الثقل  أصحاب 

نفسه   الوفد  أن  كما  يا،  سور في  للحل    كَانَتوالعسكري  يته  ً رؤ وقد   مشتة متفرقة،  وجهوده 
ِّشَكل   ساهم كل هذا في إضعاف الموقف السياسي والعسكري للثورة عام، وفقدان عامل  ب

ةالانتشار، مما مهد لاستفراد الروس بالجبهات  ي َّ ور  واحدة تلو الأخرى. الث َّ
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 ص ـ  لــم  ـالت َّ : لسادسالعامل ا

ً فيها    عَدوالنقصد بهذا المبدأ: تجنب الدخول في معارك يكون   ِّ القوة    َحيْثُ من    متفوقا   العددي َّة
ِّ أو   ة ي َّ ار ِّ أو    الن َّ ة ي َّ ِّكَ ، وتأجيل  المعنو روفحين توفر    إلى  ذَل يُعَدُ .  للثوارِّالتي تحقق النصر    الظ ُّ   و

ً هذا المبدأ   ً   أصلا ي َّةمن أصول الحروب    مهم ا ور ي َّةالتي تقوم فيها المجموعات    الث َّ ور الضعيفة    الث َّ
ةبخوض حرب ضد الجيوش  ية  الن ِّظَامي َّ  ، وفي هذا السياق يقول كلاوزفيتز:القو

قوة مادية كبيرة وثقيلة،    إلىبغي أن تتحول المقاومة التي تنظمها ثورة عامة  "لا ين
والاختفاء،    الت َّم ل ص بل عليها أن تقتصر على كونها قوة غامضة غير محددة وسريعة  

المقاومة وسحقها وأخذ الـكثير    ه ذ ه  مركز    إلىتوجيه قوة كافية    ع دوالوإلا لاستطاع  
  1من الأسرى." 

وارإن دخول   ً   الث ُّ ةفي مواجهة مباشرة ضد القوات الحكومية أو    مبكرا ي َّ خطأً   يُعدُ   الاستعمَارِّ
ً سإ ً   تراتيجيا "قاتلا تابر:  برت  رو بحسب  و نا.  الـكتب    إن َّ في  نتعلم  والتكتيك الإلا  ستراتيجية 

إلا   العصابات،  بحرب  مْنَ الخاصين  أهمية.    ضِّ ذات  غير  والتكتيك فالإتفاصيل  ستراتيجية 
ً يتعلقان   ِّما العصابات   دائ وثائر  للنجاح.  اللازمة  الوسيلة  سمة  يأخذان  و محدد،  محلي  بوضع 

ِّر   بالطبع إنه    مُبتك أرض، وقوته  تبعاً لأهدافه المباشرة والبعيدة، وال  يبتكرقبل كل شيء. و
 النسبية، والوسائل المتوافرة لديه، وعناصر أخرى مماثلة. 

بما أنه أقل من  ه الأكثر إلحاحاً  هم َّ ثائر عصابات(، فإن  كَانَعدداً وعدةً )وإلا لما  عَدوالو
من   فإن  لذا  الحياة،  قيد  على  الاستمرار  يكون  هو  أن  لتكتيكيه.   الت َّم ل صالطبيعي   قاعدة 

المناسبة   الأوقات  خارج  المواجهة  اجتناب  يستطيع  ُ فبالتملص  يتحقق  لَه وعندما   ، ُ تفوق    لَه
بته بنجاح."   وكما قال ماو:  2محلي يسدد ضر

 
 .672ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
برت تابر 2  . 121، حرب المستضعفين، ص رو
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، وعندما يخيم نناوش، وعندما يتعب نهاجم،  فإننا نتراجع  ع دوالعندما يتقدم  "
ا المواقع  تجن ب   ... العصابات  حرب  في  نطارده...  يتراجع  لحصينة،  وعندما 

وج ه ضربةً صاعقة، وانشد    ث م َّ انسحب،    ث م َّ وهاجم المواقع الضعيفة، وهاجم  
سريعاً   ً قراراً  أْن  .  خاطفا منها،  أقوى  عدوٍ  مع  تشتبك  عندما  العصابات  وعلى 

يتقدم يتوقف،  تنسحب عندما  عليه عندما  الضغط )المضايقة(  تواصل  . وأن 
 1يتعب، وأن تلاحقه عندما ينسحب."وأن توجه الضربة الشديدة إليه عندما 

يقول كلاوزفيتز في كتابه عن الحرب: "لا ينبغي أن تتحول المقاومة التي تنظمها ثورة عامة   و
كونها  وثقيلة    كبيرة    مادي َّة  قوة    إلى على  تقتصر  أن  وعليها   ، ً ً   قوة يعة    غامضة وسر محددة  غير 

َلُص لاستطاع    الت َّم وإلا  قو  عَدو الوالاختفاء،  ِّ مركز    إلىة كافية  توجيه  وسحقها   هَذِّه المقاومة 
 : هذا المبدأ فيقول يذكر سن تزوكما  2.وأخذ الـكثير من الأسرى"

 3أفضل منك تجنبه"  حالٍ في  ع دوال  ك ان "إذا 

 

 

 

 
 ماوتسي تونغ: حرب العصابات.  1
 .672ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  2
 . 21فن الحرب، سن تزو، ترجمة رؤوف شبايك، الفصل الأول فقرة  3
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 1المبدأ  مثال واقعي عن هذا

َلُصالمجاهدون الأفغان بارعين في  كَانَ بدَل خوضِّ  الهروبَ   نوا يختارون، وعادةً ما كا الت َّم
.   2قتال  غيرِّ متكافئ 

طالبان صفوف  يملؤون  الذين  البشتون  قبائل  رجال  وترعرع  نشأ  ثقافة    الآن  لقد  داخل 
المشاة  جنودهم  وكان  مبكرة،  سن    في  القتال  معظمهم  وتعلم  الخالدة،  العصابات  حرب 

المخاطر الشديدة. وقد كانوا  ذوي لياقة  عالية بالفطرة، آلفين للبندقية، ومعتادين على المشق ة و
يسفاهمين لقواعد النيران والمناورة، والتحرك بسرعة عبر   َضارِّ الصعبة بالفطرة. كما أنهم   الت َّ

َلُصضليعون في   يعرِّ والهروب،    الت َّم ً فون  و ية.  يتم ُّ كيف    تماما بات المدفعية والجو  تجنب الضر

قَدُميكة وطرق  قادة طالبان على علم  جيد بالعمليات الوش  كَانَولطالما   المحتملة للتحالف،   الت َّ
أن   واركما  على    الث ُّ كانوا  َلُصبطرق  جيدة     دراية  الأفغان  من   الت َّم والتهر ب  يق  التطو من 

  3الهجمات الـكبيرة، وقليلة تلك هي الوقائع التي صمدوا وقاتلوا فيها.

يكية والـكندية تطهير واحتلال ألفين وخمسة وألفين وستة  بين عامي ، حاولت القوات الأمر
ً   ثمانينالواقع على بعد حوالي    الإستراتيجي  وادي غومباد    نَ كَاشمال مدينة قندهار.    كيلومترا

إذ   طالبان،  لعناصر  معروفة  قاعدةً  الوادي  منهم    كَانَيمثل  كبير   عدد   فيه  ِّشَكل  يجتمع   ب
بة الوصول إليهو  متكرر، الذين كانوا ينشطون في المناطق   للثوارِّملاذاً آمناً ومثالياً    جعلته   صعو

ً الواقعة  با  منه.  جنو

واريعند   ينتظرون   إلىينسحبون >مباشرةً<  كانوا  >في الوادي<    للهجوم  تعرض الث ُّ الجبال، و
 َ قوات    هُنَاك حَالُفتراجع  ومن  الت َّ وعام    إلىيعودون    ثُم َّ ،  وخمسةالوادي.  نفذت ألفين   ،

 
ة 1  . 16مقالة  3المثال مقتطفة من كتاب تكتيكات طالبان الفصل التي وردت في هذا  العَمَلي َّ
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  2

 . 13التعليق على الفصل ، ترجمة مركز الخطابي
، ترجمة مركز الخطابي  2008و  2005تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين  :  كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي  3

 . 153 ،للدراسات
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يكية والأفغانية ثلاث   ات القوات الأمر ِّي َّ ية على مستوى كتيبة لتطهير الوادي،   عَمَل عسكر
وار  كَانَ وقد   الفرار، وهو ما جعل خسائر   ثُم َّ لدقيقة  في كل مرة يقومون بنصب الـكمائن ا  الث ُّ

وار ً على مستوى القتلى والجرحى  الث ُّ ً  قليلة  . جدا

وارن >للتحالف<، قاتل  الأولي َّ خلال الهجومين   ِّشَكل  انطلاقاً من مواقع محصنة مموهة    الث ُّ  ب
ية غومباد. وفي الهجوم الثالث، نصب   وار جيد من فوق جبل يطل على قر كميناً للقوات   الث ُّ

بية للوادي، واستخدموا قناصاً لم تتمكن قوات  ف حَالُفي المشارف الجنو من تحديد مكانه    الت َّ
وار   كَانَأبداً. وفي جميع الحالات الثلاث،   يلوذون بالفرار قبل دقائق من وصول الإسناد   الث ُّ

 الجوي من خلال طرق هروب معدة مسبقاً.

يوليو وسبتمبر  –عن وادي غومباد  الد  ف اعالهجوم الأول:   عام ألفين وخمسةمايو و

أوائل   وخمسةفي  ألفين  عام  )  أيار  الميدانية  المدفعية  فوج  الثالثة،  الـكتيبة  ( 319قامت 
( جواً  لقوة AFAR  319-3المحمولة  الشياطين  )مدافع(  بنادق  باسم  أيضاً  والمعروفة   ،)

عTask force Gun Devilsالمهام   عملية  بإطلاق  وادي ،  لتطهير  كتيبة  مستوى  لى 
 . للثوارِّالوادي المنعزل منطقة قاعدة  كَانَ  َحيْثُ غومباد في جبال شمال قندهار، 

يوم   ظهر  أيار    الرابعبعد  شهر  ية  من  القر من  بت  واقتر غومباد،  وادي  الـكتيبة  دخلت   ،
ية، في حين الواقعة على الحافة الشمالية للوادي، وأقام المظليون مواقع المدفعية جنوب القر 

يكيين  بيهم الأمر البلدة. وحين دخلوا  إلىدخلت مجموعة من قوات الجيش الأفغاني ومدر
ية، لاحظوا أن السكان قد غادروا المكان في وقت سابق من   ِّكَ القر اليوم أو في اليوم   ذَل

 السابق.

من   مجموعة  وارقامت  ية    الث ُّ القر شرق  شمال  الصخور  من  مرتفعة  كومة  خلف  المختبئين 
اربإطلاق   ي َّةعلى    الن َّ باستخدام المدافع الرشاشة وقاذفات الآر بي جي، مثب ِّتةً بعض   الس ر

الوقت،   نفس  وفي  طيني.  جدار  خلف  َ   كَانَتالجنود  حوالي   هُنَاك تضم  أخرى  مجموعة 
ين ً   ثلاثين  إلى  عشر في    ثائرا بقيت  ثا  موقع  مختبئة  وقد  المدينة،  غربي  شمال  مموه   ِّ ن    هَذِّه

ىالمجموعة ساكنة   الانتظار، بينما نية عناصرها:    كَانَت  َحيْثُ كشف وجودها،    يتم  لا    َحت َّ
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)مجموعة   الشرقيين  رفاقهم  واريقوم  قتل    الث ُّ منطقة  نحو  القوات  بدفع  ية(  القر شرق  شمال 
 معدةً مسبقاً. 

ِّكَ على إثر  ية ذَل  إلى الغرب وصعدت  إلى، تحركت فصيلة  من القوات الأفغانية حول القر
وارتنوي الالتفاف على    كَانَت  َحيْثُ الأرض المرتفعة،   ارالذين أطلقوا    الث ُّ ي ة.   الن َّ على السر

الفصيلة   جنود  وصل  قام    ىإلوعندما  ية،  القر فوق  مكشوفة   وارمنطقة   كانوا    الث ُّ الذين 
ثلاثة   وجرحوا  أفغان  جنود   تسعة  فقتلوا  عليهم،  النيران  بفتح  ية  القر غرب  شمال  يختبئون 

ين.   آخر

ية، لـكنها لم  رد ت الـكتيبة بقصف سفح الجبل بقذائف المدفعية واستدعت الغارات الجو
وار قام    ثُم َّ تشن هجوماً أرضياً ثانياً،   بقطع الاشتباك قبل وصول الطائرة بقليل، ولاذوا   الث ُّ

بعد انسحابهم أفاضوا    إلىمجموعة من السواقي تجري    عبر تسلقبالفرار   ِّ أسفل الجبل، و  هَذِّه
 السواقي بهدف منع الجنود في الأسفل من مطاردتهم.

ية والجبال المجاورة   يات في القر ىبقي الجنود يقومون بدور  الرابع عشر من أيار، اليوم    َحت َّ
بعدها    ثُم َّ  عاد    إلىعادوا  أخرى  ومرة  قندهار،  مدينة  خارج  وارقاعدتهم  الجبال،   الث ُّ من 

 واستأنفوا أنشطتهم في الوادي. 

 الهجوم الثاني: 

ير  في   يران، أطلقت الـكتيبة عملية ثانية مماثلة لتطهير غومباد بعد أن أشارت التقار أوائل  حز
م  إلى كبيرة  أعداداً  وارن  أن  ينشطون    الث ُّ َ كانوا  الجنود هُنَاك من  مجموعة  تحركت  وحين   .

من   مجموعة  فتحت  ية،  القر عبر  والأفغان  يكيين  وارالأمر ار  الث ُّ الذي   الن َّ الجبل  نفس  من 
أوائل   في  الأفغاني أياراستخدموه  الوطني  الجيش  من  جنود  ثلاثة  إصابة  عن  أسفر  مما   ،

يكي واحد.   وجندي أمر

وارالفور بقصف سفح الجبل بالمدفعية، إلا أن    رد ت الـكتيبة على استمروا في إطلاق    الث ُّ
ار  خلال القصف المدفعي، لـكنهم قطعوا الاشتباك بمجرد وصول الإسناد الجوي.   الن َّ
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في  يات  بدور قاموا  كما  الليل،  طوال  الجبل  على  المدفعية  قذائف  إطلاق  في  الجنود  استمر 
لا أنهم لم يجدوا غير بعض آثار دماء بضعة الأشخاص، المنطقة طوال الأسبوعين التاليين، إ

وارفعلى الرغم من نيران المدفعية الثقيلة؛ تمكن   من إخلاء جرحاهم.  الث ُّ

يرانبعد عملية   يكيون يعودون    كَانَ،  حز غومباد مرة كل أسبوعين، ورغم   إلىالجنود الأمر
ِّكَ  وار، استأنف ذَل  أنشطتهم مرة أخرى في الوادي. الث ُّ

 
 الهجوم الثالث: 

ين الأول ، أطلقت الـكتيبة الثالثة ) ( عملية ثالثة على 319-3في أواخر أيلول  وأوائل تشر
يواء   كَانَمستوى كتيبة في غومباد. وهذه المرة،   يات دائمة لإ الهدف هو إقامة قاعدة دور

ية.  يكية على مشارف القر  فصيلة أمر
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يضع   وارلم  ِّ موقعهم    الث ُّ عمليتين،    هَذِّه أول  في  فعلوا  ية كما  الجبل شمال القر سفح  على  المرة 
ِّكَ فبدلاً من   ً ، قاموا بنصب العديد من الـكمائن  ذَل من نقطتين محصنتين واقعتين على   انطلاقا

الراجلة   الجنود  استهداف  أجل  من  ية،  القر يق  طر على  ومشرفتين  للوادي  بية  الجنو الحافة 
بما كانوا قد لاحظوا تحرك القوات على طول خط  الذين يتحركون على الأرض المرتفعة. ر

أرض المرتفعة  القمم في اليوم السابق، أو توقعوا بأن الـكتيبة سترسل قوات راجلة على ال
 كطليعة بقية القوة 

َ  كَانَلقد    الأسفل ينتظر الجنود. إلىفي الوادي الواقع   مموه  قناص  في موقع  هُنَاك

منوفي   ية    الثلاثين  سر من  جنود  تحرك  المشاة  Bأيلول  فوج  الأولى،  الـكتيبة   ،508  
(B/1/508  ،)لأقدام على جانب مجموعة من القوات الأفغانية، نحو الشمال مشياً على ا  إلى

الوادي   على  المطل  القمم  خط  والغرب.    إلىطول  ُ   كَانَتالشرق  مواقع مُهمت تمشيط  هم  
ارفي الأرض المرتفعة، من أجل منع طالبان من إطلاق    عَدوال على الجزء الأكبر من   الن َّ

يكية التي ستتحرك في الوادي أدناه.   القوات الأمر

الساعة  في    و والنصفحوالي  ً   الرابعة  الأفغانية  عصرا القوات  من  مجموعة  مضت  التي   -، 
ي َّةفي طليعة    كَانَت ينفاصطدمت بمجموعة من خمسة    -  Bالس ر ِّ كانوا    ثائر دون موقع مدفع يُع

فقام   الوادي،  من  بي  الجنو الطرف  في  تل  قمة  على  واررشاش  بنيران   الث ُّ المجموعة  بتثبيت 
عن  ثُم َّ كثيفة،   الـكتيبة  بقية  على  النيران  الوادي  فتحوا  أسفل  دخولها  ً د  ثلاثة    انطلاقا من 

يق خلفي نحو الوادي.   مواقع أخرى، وقاموا بتفجير عبوة ناسفة على قافلة تتحرك عبر طر

ي َّة كَانَتبينما  تجري على طول خط القمم لإنقاذ المجموعة الأفغانية المحاصرة، قام  Bالس ر
وارقناص  اربإطلاق  الث ُّ ً عليهم  الن َّ في الوادي أسفلهم، مما أسفر عن  مموه  من موقع  انطلاقا

يكي.   مقتل جندي أمر

ي َّةوعندما وصلت   ارموقع المجموعة المحاصرة قام القناص بإطلاق    إلى  الس ر وقتل أحد    الن َّ
ارأطلق    ثُم َّ الجنود الأفغان وجرح آخر،   يكي في الخلف بينما    الن َّ يتسلق   كَانَعلى جندي أمر



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

121 

رشاش   مدفع  موقع  باتجاه  موقع القناص للثوارِّالتل  تحديد  من  يتمكنوا  لم  الجنود  إلا أن   ،
 بالضبط.

وارومع حلول الظلام، قطع   الاشتباك وتوقف القتال. وفي اليوم التالي، تحركت الـكتيبة    الث ُّ
ية    دُونَالوادي    إلى ية على مشارف قر بدأت في إقامة قاعدة دور مواجهة أي مقاومة، و

ي  ات غومباد. دور

وار يق المؤدي  الث ُّ يات غومباد إلىيهددون الطر  قاعدة دور

يكية قاعدة دائمة في غومباد، تحول   بمجرد أن أقامت القوات الأمر وار و كمائن الـكر   إلى  الث ُّ
يق الوحيد  يق  كَانَالوادي.  إلىوالفر الصغيرة وزرع العبوات الناسفة على طول الطر الطر

بالكاد   عرضه يكفي للمركبات   كَانَعبارة عن مسلك بري )غير مسفلت( مليء بالحفر، و
ي َّة ِّ  . العَسكَر

ما   وار   كَانَغالباً  ومن    الث ُّ الناسفة،  بالعبوات  الهجمات  ُ   ثُم َّ يبتدئون  ِّ ي صغير. تب بكمين  عونها 
بين   وقائع  خمس  الأولوفي  ين  الثانيو   وخمسة  ألفين  تشر وستة  كانون  قام  ألفين  وار ،   الث ُّ

جي تليها رمايات   ثُم َّ حول غومباد في كل مرة بتفجير عبوة ناسفة،   آر بي  إطلاق قذيفة 
 بالأسلحة الصغيرة، وسرعان ما كانوا يقطعون الاشتباك بعدها. 

ية   للسر التابعة  الـكندية  القوات  للمشاة Aتولت  يشيا"  باتر "الأميرة  فوج  الأولى،  الـكتيبة   ،
يطَرَةالـكندية الخفيفة؛   يات غومباد في    الس َّ بيألفين وستة  شباطعلى قاعدة دور ع . وفي ر

ُ وصيف تلك السنة، قام   وار يق المؤدي    الث ُّ  إلىبتصعيد هجماتهم بالعبوات الناسفة على الطر
 الوادي. 

َ   كَانَتنيسان،  و  آذار  شهرَي  فبين بع  هُنَاك دائرة   أر داخل  الناسفة  بالعبوات  تفجيرات  
يات، كل واحدة منها أقوى من الانفجار  كيلومترات   عشرنصف قطرها  من قاعدة الدور

يق داخل الوادي فيالسابق ين  . وقد أدى انفجار  هائل  لعبوة ناسفة على طر الثاني والعشر
بعة جنود كنديين شمال شرق القاعدة مباشرةً.  إلىنيسان  من  مقتل أر
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 تسبب هجومان بالعبوات الناسفة في موقع مجاور بإصابة سبعة جنود كنديين. أياروفي 

واركما استمر   يات، ففي أواخر    الث ُّ ، بعد أسبوع من سيطرة شباطفي مضايقة قاعدة الدور
وارموقع، أطلق لعلى ا القوات الـكندية  قذائف آر بي جي على القاعدة من نفس سفح  الث ُّ

خلال   دفاعي  استخدموه كموقع  الذي  ات الجبل  ِّي َّ في    العَمَل يكية  يران  أيارالأمر من   وحز
 العام السابق.

يون معاديين   حَالُفلقوات ظل القرو  ، ولم يُشاهَد إلا القليل من الرجال في سن القتال. الت َّ

صيف   أواخر  في  يات  الدور قاعدة  عن  الـكندية  القوات  وستةتخلت  فترة ألفين  خلال   ،
 إلىالاستعداد التي سبقت عملية رئيسية جنوب غربي مدينة قندهار، فعاد وادي غومباد 

 سيطرة طالبان.

 

 اج ستنتا

ات في   ِّي َّ وارالثلاث، خطط    العَمَل لمضايقة قوة بحجم الـكتيبة عند دخولها الوادي، ومن   الث ُّ
قوتها    ثُم َّ  من  الكاملة  الاستفادة  من  الـكتيبة  تتمكن  أن  قبل  الاشتباك  ةإنهاء  ي َّ ار بهذا  الن َّ  .

خطط   وارالمنظور،  إطلاق    الث ُّ مواقع  ووضعوا  بعناية،  ارلجهودهم  جيدة،    الن َّ أماكن  في 
 قليلة.  خسائرهم لك طرق الهروب. ونتيجة لذلكوكذ
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ات أساسيات  الباب الرابع:   ة  الع م ل ي َّ  الد  ف اع ي َّ
  تكم ن    -استغلالها  الد  ف اعوالتي على  -"إن المشكلة التي يعاني منها المهاجم  

وستفقد   فشيئاً،  شيئاً  للدفاع  ص  ست خص  الهجوم  وموارد  عناصر  أن  في 
يادة مساحة الأراضي الم حتلة،   أن يتحول المهاجم في النهاية   إلىفاعليتها مع ز

يةٍ    إلىما لم يصل    الد  ف اعموقف    إلى ة تسو  )كارل فون كلاوزفيتز(   "سي اسي َّ

 َ ةمجموعة من المفاهيم حول    هُنَاك ة  العَمَلي َّ  على   ينبغي  َحيْثُ لا يمكن للقائد جهلها،    الد ِّفَاعِّي َّ
يات العليا والفرعية أن تدرس أنواع    َحيْثُ والفروقات بين كل نوع من    الد ِّفَاعقادة المستو

ً الأهداف والتكتيكات وطبيعة الحركة والتخطيط.     .الد ِّفَاعأنواع  إلى ِإَضافَة

إجراءات   فهم  أيضاً  يطَرَةينبغي  على    الس َّ للسيطرة  القائد  يستخدمها  ةالتي  ة  العَمَلي َّ ، الد ِّفَاعِّي َّ
ِّ وتشمل   ات الإجراءات تحديد مناطق    هَذِّه ِّي َّ ةوالخطوط    العَمَل ِّي َّ ومواقع المعركة وطرق    المَرحَل

 المواصلات والعبور...إلخ. 

 يشمل هذا الباب الفصول التالية:  

  الد  ف اعأنواع : الفصل الأول •
يط ر ةإجراءات الفصل الثاني:  • ةعلى  الس َّ ة  الع م لي َّ  الد  ف اع ي َّ
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 :عام ب ش كلٍ  الد  ف اعأنواع الفصل الأول: 

ةالمراجع    إلىبالعودة   ة  العلمي َّ ي َّ ِّ انطلاقاً من اعتبارات   الد ِّفَاعنجد أنها تناولت أنواع    العَسكَر
نطلاقاً من الحالات الشائعة في الحرب وشكل الأرض ا  الد ِّفَاع، فمنها من تحدث عن  عديدة  

مثل:   عديدة  أنواعاً  فذكر  عنها،  البحر    الد ِّفَاعالمدافَع  ساحل  على  والدفاع  النهر  ضفة  على 
  .والدفاع الدائري والدفاع بعكس المنحدر...إلخ

ُ  تنوال أنواعه انطلاقاً من طبيعة التخطيط منومنها    نوعين:  إلى، فقسمه لَه

ُ ودفاع مدروس مخطط  ،دفاع ارتجالي يحدث فجأة ِّشَكل   لَه  مسبق.   ب

 أنواع رئيسية:  ثلاثة إلىتنواله من جهة طبيعة الحركة فيه، فقسمه  منومنها 

ِّشَكل  دفاع يركز    .  أساسي على الثبات في منطقة معينة من الأرض ب

ِّشَكل  ودفاع متحرك يركز      .المهاجمة  عَدوال أساسي على تدمير قوات  ب

يهدف   تراجعي  القوات    إلىودفاع  ةإرجاع  لتهيئة    إلى  الد ِّفَاعِّي َّ روفالخلف  المناسبة    الظ ُّ
 لدفاع جديد.

 ً ِّ   إلى  ِإَضافَة ً   الاعتبارات العديدة السابقة، وجدنا بعض المراجع ذكرت   هَذِّه أنوعاً للدفاع   أيضا
القوات  ان على  الهجوم  طبيعة  من  ديقَةطلاقاً  عن  الص َّ فتحدثت  الإغارات   الد ِّفَاع ،   ، ضد 

يق والحصار...إلخ ،والدفاع ضد الـكمائن  .  والدفاع ضد التطو

 مباحث رئيسية:  أربعة إلىذا الفصل تقسيم ه إلى الد  ف اعيدفعنا هذا التنوع في أقسام 

 .ل ه  التخطيط  ح يْث  من  الد  ف اعالمبحث الأول:  •
 طبيعة الحركة فيه.  ح يْث  من  الد  ف اعالمبحث الثاني:  •
 شكل الأرض المدافع عنها.  ح يْث  من  الد  ف اعالمبحث الثالث:  •
ديق ةطبيعة الهجوم على القوات   ح يْث  من  الد  ف اعالمبحث الرابع:  •  .الص َّ
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   الد  ف اع(: خلاصة أنواع 4الشكل )
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 : ل ه  التخطيط  ح يْث   من الد  ف اعأنواع المبحث الأول: 

 ً روفمن    انطلاقا ة المتغيرة التي تفرضها علينا الحرب، ولتأثير العديد من العوامل    الظ ُّ اخلي َّ   الد َّ
ةتكون  أن  والخارجية، يمكن   ة   العَمَلي َّ ً   أوارتجاليةً    التخطيط لها:  َحيْثُ من    الد ِّفَاعِّي َّ  :مدروسة

َاسأثناء    يُنَظمُ الذي عادةً ما    الد ِّفَاعهو    :  الم ست عجل )الارتجالي(  الد  ف اع  أولاً:  عَدو المع    الت َّم
َاس أو عندما يوشك حدوث   ُ ،  مع ضيق الوقت المتاح لتنظيم القوات   الت َّم  د حدوهذا ما سي

الاستطلاع من    .من  النوع  هذا  يُستأنف  الحالية  انطلاقاً  مباشرةً    الد ِّفَاعو المواقع  من 
قائد   يفرض  قد  للمدافعين،  الراهن  الوضع  على  بالاعتماد  و َ للوحدات،  قواته    اعالد ِّف على 

يس مناسبة للقيام ب ة القيام بهجوم  مستعجل للسيطرة على تضار ِّي َّ ة  العَمَل   يُعَينُ، أو قد  الد ِّفَاعِّي َّ
يات لتأخير  يس  عَدوال دور ةبينما ينشر معظم قواته عبر تضار  أفضل.  دِّفَاعِّي َّ

ِّبُ ارتجاله باستمرار حسبما يسمح الوضع، غير أنه    يتم  المستعجل    الد ِّفَاعالجدير بالذكر أن     َيج
 دفاع  مدروس.   إلىتحول في النهاية يأن 

مُ عادةً ما  وهو  ،  المدروس  الد  ف اع  ثانياً: َاسعند غياب    يُنظ َّ ، أو عندما لا يكون عَدوالمع    الت َّم
يتوفر الوقت اللازم للتنظيم.  وشيكاً و

 ُ ً   تحصينات  عادةً    المدروُس   الد ِّفَاعُ   يضُم ً   ونقاطا واستخداماً مكثفاً للعوائق مع التنسيق   حصينة
ية التامة للقيام باستطلاع  الد ِّفَاعالنيران. وفي هذا النوع من  بين  الكامل   ، يحظى القائد بالحر

يس عنها، واختيار    الد ِّفَاعمفصل للمنطقة المطلوب   َضارِّ اختيار أفضل   ثُم َّ اللازمة للدفاع،    الت َّ
  1أسلوب تكتيكي  لنشر القوات. 

 
1 RIFLE PLATOON IN THE DEFENSE B3J3778 STUDENT HANDOUT, p7. 
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ً ضروري   الد ِّفَاعهذا النوع من و ِّما الارتجالي،   الد ِّفَاع ومن الخطأ إغفاله والاعتماد على  دائ
" كلاوزفيتز:  يقول  المناطق  فكما  ترك  الفاحش  الخطأ  ةمن  اخلي َّ بدون   الد َّ البلاد  من 

 1تحصين".

 طبيعة الحركة فيه ح يْث  من  الد  ف اعأنواع المبحث الثاني: 

ِّبُ ارتجالاً أولاً، غير أنه    الد ِّفَاع قد ينطلق    ِّبُ ألا يبقى كذلك، بل    َيج أن يصبح دفاعاً   َيج
ُ مدروساً مخططاً   َحيْثُ أنواع من  ثلاثةوتنظيمه  لا يخرج عن  د ِّفَاع لل، وعند التخطيط  لَه

 طبيعة حركة القوات فيه: 

 ً اب ت  الد  ف اع  أولا من  :  )دفاع المنطقة(  الث َّ نوع  ات هو  ِّي َّ ة  العَمَل قوات   الد ِّفَاعِّي َّ منع  على  يرك ِّز 
ِّبَلِّ من    مناطق محددة  إلىمن الوصول   عَدوال مَنمن   لمدة معي نة  الد ِّفَاعقيادة    ق تطول أو  الز َّ

ِّيرى الحفاظ على الأرض أكثر منه عل إلىوهو يسعى  ،تقصر دم  التام للعدو.  الت َّ

ِّت  الد ِّفَاعيَنَصب ُّ التركيز في    اب على الاحتفاظ بمنطقة يكون فيها الجزء الأكبر من القوات   الث َّ
الوحدات  تحتفظ  بحيث  المتبادل،  بالإسناد  وتتمتع  مسبقاً  ة  معد َّ مواقع  في  موز عاً  ِّعَة  المُداف

ِّ المنطقة الواقعة بين   بمواقعها وتسيطر على  المواقع.  هَذِّه

في هذا النوع أمامياً أو في العمق حسب ظروف المعركة. لـكن بالعموم؛  الد ِّفَاعقد يكون  
ةترك ِّز   على توجيه الرمايات نحو مناطق الاشتباكات التي يمكن   الد ِّفَاعفي هذا  لحاسمة  ا  العَمَلي َّ

يمكن أن يشارك    الد ِّفَاعقوات    أن تشن عليها أو لا يشارك في   حتياطِّي  الاهجوماً معاكساً. و
 ِّ ة  هَذِّه يز النيران أو    حتياطِّي  الاالحاسمة، كما يمكن للقائد أن يستخدم    العَمَلي َّ  عمق    ِإَضافَةلتعز

عزل   استعادته    موقع  أو  أو  قوات   معاكس    بهجوم  ما  وتدمير  المبادرة  زمام  استعادة  أو 
 . عَدوال

 
 .562صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
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اتنوع من    هو  1  :المتحرك  الد  ف اعثانياً   ِّي َّ ة  العَمَل ُ   الد ِّفَاعِّي َّ يمته من   عَدوالرك ِّز على تدمير  ي أو هز
بة.  خلال هجوم حاسم تقوم به القوة الضار

يرك ِّز    تدمير    الد ِّفَاعو أو  يمة  هز على  ُ عبر السماح    عَدوالالمتحرك  يكون   إلىبالتقدم    لَه نقطة 
بة.   ضاً فيها لهجوم معاكس حاسم بالقوة الضار  معر َّ

ة ا ِّي َّ بةوالعَمَل هُ القوة الضار  .  لحاسمة هي هجوم معاكس تشن ُّ

بة ةهي قوة مخصصة للهجوم المعاكس وتتكون من معظم القوة  :  والقوة الضار ِّي َّ ِّتَال   المتوفرة  الق
بةللمدافعين  يستخدم القائد القوة الثابتة:  َحيْثُ ، ، كما تكم ل القوة الثابتة القوةَ الضار

مة في موقع معين.  عَدوال ليوقف قوات  .1  المهاجِّ
  منطقة الـكمائن. إلىالمهاجمة  عَدوال وللمساعدة على توجيه أرتال قوات  .2

بة.للو  .3  احتفاظ بالأراضي التي تنطلق منها القوة الضار

ب   منطقة    الد ِّفَاعيتطل َّ ات المتحرك  ِّي َّ معقول،    عَمَل عمق  ِّبُ ذات  َيج من   و القائد  يتمكن  أن 
يق بري    عَدوالتشكيل ساحة المعركة وإرغام   يق الإمداد: طر على إطالة خطوط إمداده )طر

ية عاملة بقاعدة عملياتها، وتتحرك على طوله الإمدادات  بط قوة عسكر أو بحري أو جوي، ير
ةوالقوات   ي َّ ِّ باته وتشتيت قوته  العَسكَر ة(، وكشف مجن َّ ِّي َّ ِّتَال ِّبُ . كما  الق أن يتمتع القائد بالقدرة   َيج

يد عزلها أو تدميرها.  عَدوال على التحرك حول وأمام قوات   التي ير

اتهو نوع من  :  التراجعي   الد  ف اعثالثاً:    ِّي َّ ة  العَمَل ُمَث ِّلُ   الد ِّفَاعِّي َّ ً   ي ً   حركة مة . عَدوال ابتعاداً عن    منظ َّ
يمكن تنفيذ التقهقر تحت ضغط   يمكن تنفيذه اختيار   عَدوال و ً يو ، وجود هذا الضغط  دُونَ  ا

ِّ وفي الحالتين فالقائد الأعلى  ِّلقُوَة ِّذ التقهقر هو من يتخذ القرار.   ل  التي تنف 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 8, 8-6 and 8-7. 
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للم أكبر  مخطط  من  جزء  هو  بل  غيره،  عن  بمعزل  ذ  يُنف َّ فلا  انتقالية،  عملية  ناورة التقهقر 
يمة   1.عَدوالمصمم لاستعادة زمام المبادرة وهز

ِّ من    لكل   الجدير بالذكر أن   المختلفة كثيراً عن بعضها   تكتيكاتهاالأنواع الثلاث مفاهيمها و  هَذِّه
ِّبُ البعض، لذا   ِّ من  التعامل مع كل نوع    َيج ِّشَكل  الأنواع    هَذِّه مختلف عند تخطيط وتنفيذ    ب

ات  ِّي َّ ة  العَمَل ِّ . ورغم أن أسماء  الد ِّفَاعِّي َّ ةنواع  الأ  هَذِّه ، فإن مختلفة عن بعضها البعض  الد ِّفَاعِّي َّ
يحتوي   منها  الكلاً  في  العناصر  بعض  يحتوي  موجودة  قد  إذ  المتحرك   الد ِّفَاع الأخرى، 

ِّت الد ِّفَاعوالتراجعي بعَض عناصر  اب  ، والعكس صحيح أيضاً.  الث َّ

يختار القائد النوع المناسب  ُ  و ِّ من  لَه  نطلاقاً من الاعتبارات الستة التالية: االأنواع  هَذِّه

 طبيعة المهمة الملقاة على عاتقه من قبل القيادة العليا.  .1

 ومدى قوته.  عَدوالأهداف  .2

يسطبيعة الأرض  .3 َضارِّ ات في منطقة  والت َّ ِّي َّ  . العَمَل

 طبيعة المناخ والطقس. .4

ديقَة طبيعة القوات  .5  الص َّ

عمطبيعة   .6 ديقَةالمتوفر للقوات   الد َّ  من القيادة العليا.  الص َّ

 الاعتبارات المدنية.  .7

مفصل في الأبواب   ب ش كلٍ   الد  ف اعالأنواع الأساسية من    ه ذ ه  وأخيراً، سيأتي معنا شرح  
 القادمة.

 

 

 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 8, 8-8. 
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 شكل الأرض المدافع عنها. ح يْث  من  الد  ف اعأنواع المبحث الثالث: 

يكون   الأعلى    الد ِّفَاعقد  شكل  أنواع  رض  أساس  الدائري،   الد ِّفَاع  مثل:  متعددةعلى 
ارتكاز )اتكاء( والدفاع من ضفة النهر، والدفاع في المنحدر وعكس ،  والدفاع من نقاط 

ِّ المنحدر، والدفاع في المناطق السكنية. وكل شكل من   ُ شكال  أال   هَذِّه نه يشارك غيره أغم  ر
 ببعض الخصائص المستقلة. ، إلا أنه يتمتع العامة الد ِّفَاعفي أصول 

 الدائري  الد  ف اعأولاً: 

يضة  مجنبات هو نوع دفاعي بدون  و ، يتكون من قوات متمركز على طول حدود المنطقة  عر
ياً.  المدافع عنها   دائر

روففي  الد ِّفَاعيمكن استخدام هذا النوع من   التالية: الظ ُّ

ديقَة اتعندما تنفصل وحدة ما عن بقية الوحد •  .الأساسيةو الوحدة أ الص َّ
 منفصلة.  حينما يكون للوحدة مهمة   •
 متحرك.ال الد ِّفَاع حينما تعمل الوحدة كنقطة إتكاء في  •
يسفقدان  • َضارِّ  الملائمة لتغطية الجنبات. الت َّ

 
 الدائري  الد  ف اع(: 5الشكل )
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وجود   ؛الدائري  الد ِّفَاعفي   المقبول  غير  المحددين   أي ُّ   من  والجبهة  العمق  فإن  لذا  ثغرات، 
 ُ ي ِّشَكل  قلصان  للوحدة  قوات    ب قائد  فإن  العمق،  وقلة  المناورة  مجال  لغياب  ونظراً  لافت. 

قبول  الد ِّفَاع لايستطيع  الدفاعي،    أي  الدائري  جهازه  في  ِّبُ اختراق  َيج يجعل  أعليه    و ن 
 1كثر القوات والأسلحة في محيط الدائرة. أ

ي َّةتجديد دعم القوات    يتم   ِّ ة  العَسكَر بالتالي   الد ِّفَاعفي    الن ِّظَامي َّ يق الجو، و الدائري عادة عن طر
مْنَ و تحضيرها أنتخاب مناطق الهبوط ايعتبر  مدة زمنية قصيرة من الملاحظات الحساسة  ضِّ

ةفي تنظيم المواضع   بالنظر  الد ِّفَاعِّي َّ  ن تكونأظروف المقاومة الخاصة، فإنه يتوجب    إلى. و
 ً ين    َحيْثُ من    القطاعات مكتفية ذاتيا عمالتمو ، بحيث تتمكن بواسطته من المقاومة لمدة والد َّ

يلة.  طو

 :ضفة النهر من الد  ف اعثانياً: 

القاسم المشترك فيه     فإنو متحركاً،  أثابتاً    هنا  الد ِّفَاعما يكون عليه نوع    عنبصرف النظر  
ةأن المنطقة   ِّبُ   الد ِّفَاعِّي َّ ار بواسطة    عَدوال، وذلك للقضاء على قوات  ما  بنهر  أن تتحكم  َيج  الن َّ

ن أ، ينبغي توقع  عن ضفة النهر  الد ِّفَاعثناء تنفيذ  أ. وهذا النهروالمناورة حين عبـورها من  
وس  عَدوال واسعة،  جبهة  في  بسرعة  ً سيتحرك  مستخدما متعددة،  ممرات  من  الزوارق    يعبر 

 َ يع رِّ ةليات آوال ةالس َّ ية أو الحوامات  البرمائي َّ  2. خرىأوطرق ابتكار

 ضفة النهر بأحد الأساليب التالية:من  الد ِّفَاعيمكن تنفيذ 

يبةالأولى من الضفة   الد ِّفَاع (1 ديقَةللقوات  القر  .الص َّ
 رض مناسبة بعيدة عن النهر. أن أول م الد ِّفَاع (2
ديقَةلتي تتطلب اجتياز القوات  االبعيدة الثانية ن الضفة  م  الد ِّفَاع (3  للنهر.  الص َّ

 
وقواعد    1 المرجع  الد ِّفَاعأصول  ِّي  ،  أنواع    العَسكر العاشر  الباب  اللبناني،  الأرض،   الد ِّفَاعللجيش  شكل  بحسب 

يحة رقم   128شر
يحة رقم  2  .140المصدر نفسه، شر
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ساحل البحر    الد ِّفَاعيشابه  و  ما    إلىمن  تسعى القوات   َحيْثُ ضفة النهر،    من  الد ِّفَاعحد 
قامة رأس إ على الساحل، وتعرقل تنفيذ خططه في  ستقرار  من الا  عَدوال المدافعة لمنع قوات  

يقتين هما: من الد ِّفَاعيطبق و  جسر.  ضفة البحر بطر

 من الإنزال على الساحل.  عَدوالمنع  (1
ات تنفيذ  (2 ِّي َّ ية ضد   عَمَل  بعد إنزاله على الساحل.  عَدوال تأخير

أي  و  استخدام  البحر،  أيرتبط  ساحل  بوضعية  أعلاه  المذكورة  الأساليب  من  سلوب 
وظروف   عَدوال وقدرات   المدافعة،  القوات  وإمكانات  الساحل،  على  القوات  إنزال  في 

ية مع أالرصد المتفوقة    في الساحل. عَدوال و المتساو
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 بعكس المنحدر الد  ف اعثالثاً: 

 عَدو الفي المنحدر الذي يكون في منأى عن رصد ونيران    الد ِّفَاعيمكن تطبيق هذا النوع من  
ين، بسبب  ِّكَ  دُونَقمة مرتفعة تحول المباشر بعكس المنحدر ناجحاً،  الد ِّفَاعلـكي يكون . وذَل

ِّكَ يستدعي   ، فإذا ما )القمة(  خط الرأس الجغرافي  إلىمن الوصول    عَدوال  تمكينعدم    ذَل
ُ إليه    عَدوال وصل   ، لذلك يتوجب عليهم بعكس المنحدر  الد ِّفَاعن من ميزات  والمدافع   سيُحرَم

ِّكَ  دُونَ يلولةالح  بهجوم مضاد قوي.   ذَل

ي َّةتلافي القوة    إلى  الد ِّفَاعالنوع من    هذا  يهدف المدافعون في ار ستسلط   كَانَتللعدو التي    الن َّ
 1عن المكان الحقيقي للقوات المدافعة.  عَدوال عليه إن تمركزوا في قمة المرتفع، وخداع 

 
وقواعد    1 المرجع  الد ِّفَاعأصول  ِّي  ،  أنواع    العَسكر العاشر  الباب  اللبناني،  الأرض،   الد ِّفَاعللجيش  شكل  بحسب 

يحة   .154رقم شر



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

135 

 

 بعكس المنحدر:   الد  ف اعمن مزايا 

مقدرة   .1 برصد    عَدوالعدم  القيام  ةلمنطقة  لرضي  أعلى  خط    الد ِّفَاعِّي َّ وجود  بسبب 
 الرأس الجغرافي.

ةلا تكون قادرة على الرمي المباشر والمؤثر على المنطقة  عَدوالسلحة أ .2  . الد ِّفَاعِّي َّ
 قلة تأثير النيران غير المباشرة بسبب عدم وجود الرصد.   .3
 للعدو.  المدافعين  باغتةم .4
مشاة  إ .5 عناصر  و  إلىعندما تصل    عَدوالرهاق  الرأس،  ا خط  العناصر امتلعدم  ك 

ية كافية.   المدرعة لرؤ

من   النوع  هذا  مساوئ  حشد الد ِّفَاعومن  في  أيضاً  بة  صعو ستعاني  المدافعة  القوات  أن  ؛ 
وس الأمام. النيران  في  الجغرافي  الرأس  خط  وجود  بسبب  المباشرة،  الأسلحة  مدى  يقل 

 ً ُ يتيح  س  رض مرتفعةأعلى    عَدو الستيلاء  أن ا  إلى  ِإَضافَة شن هجوم بإتجاه الأسفل، في   لَه
جل إخراج أتجاه الأعلى من  باحين تكون القوات المدافعة مرغمة على إجراء الهجوم المضاد  

 . عَدوال
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ديق ةطبيعة الهجوم على القوات  ح يْث  من  الد  ف اعالمبحث الرابع:     الص َّ

ديقَةتجاه القوات    عَدوال قد تتنوع الهجمات التي يقوم بها   ، من هذا المنطلق يمكن أن الص َّ
ِّ أمام كل نوع من أنواع  الد ِّفَاعيحظى     .خَاَصة  الهجمات باعتبارات   هَذِّه

نَاورغم أن أنواع الهجمات كثيرة، إلا   ةسنركز على أهمها في الحرب    أن َّ ي َّ ور ، وهي الإغارة الث َّ
ية.   والكمين والاقتحامات الجو

 ضد الإغارات الد  ف اعأولاً: 

اجحَ ضد َّ الإغاراتِّ  الد ِّفَاعإن َّ  اَل والن َّ ي َّةالفع َّ ِّ بُ  البَر  1 :يتطل َّ
1.   ِّ ة ِّشَكل  وصوَل المعلوماتِّ الاستخباراتي َّ  .فوري ب
يبات   .2 ةوإعدادَ خطط  وتدر ِّي َّ ِّتَال  . مسبقة    ق
ةوإعدادَ مواقَع  .3 ِّي َّ ِّتَال  .  محمية   ق
يع .4 ِّ رد   سر ة  .وتجهيزَ قو َّ
خائر، ومنافذَ الهروب  .5 ِّ والذ َّ  . وتوفيرَ الأسلحة
ات  .6 ي َّ اس ودور ِّينونشرَ مجموعات  من الحر َّ أم  .الت َّ
 صرِّ الإنذارِّ المبك ِّرِّ على مسافات  كافية. ونشرَ عنا .7

اتِّ    ة،    الد ِّفَاعومن أساسي َّ يبات  ميداني َّ اجحِّ ضد َّ الإغارات عقدُ مراجعات  للخططِّ وتدر الن َّ
 ِّ ة ي َّةُ قو َّ دوجهوز يعِّ ومنافذِّ الهروبِّ والانسحاب  الر َّ ر  . الس َّ

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 .304ص ، ترجمة مركز الخطابي
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 ضد الـكمائن  الد  ف اعثانياً: 

لـكمائنِّ  " صدي  الت َّ ُب  استخدامُها   عَدواليَتَطل َّ سيتم ُّ  التي  رُقِّ  للط ُّ خطيطِّ  الت َّ من  يلاً  طو ُجهداً 
 ً بحثا أيضاً  يحتاُج  كما  تنفيذُها،  سيتم ُّ  التي  اتِّ  ي َّ ور المعلوماتِّ   والد َّ عن  ومتواصلاً  ِّاً  آني 

ة،   ً الاستخباراتي َّ نُ   إلى  ِإَضافَة تَتَضم َّ ة   ميداني َّ يبات   تدر وتأمينِّ   تنفيذِّ  للـكمائنِّ  صدي  الت َّ
 الجنبات.  

  ِّ لهذه خطيُط  الت َّ يستلزمُ  ات و ِّي َّ ة    العَمَل مني َّ الز َّ المُدَدِّ  ومعرفةَ  البديلة،  رُقِّ  الط ُّ استخدامِّ  ضمانَ 
المناطقِّ    عبرَ  كَ  حر ُّ والت َّ المحتملة،  الـكمائنِّ  مواقعِّ  وتطهيرَ  ات لباللمسيرات،  القو َّ مع  نسيقِّ  ت َّ

ة ِّي َّ َحل ِّبُ . كما  الم ة  لمنعِّ و  َيج حركات، واتخاذُ تدابير  خداعي َّ قوعِّ  ضمانُ عدمِّ انكشافِّ تفاصيلِّ الت َّ
ات في كمائن.  1"القو َّ

 2يتطل َّب  نجاح  مكافحة  الـكمائن: والخلاصة، 

 تخطيطاً دقيقاً.  .1
ةً.  .2 يبي َّ  ومناورات  تدر
 ومراجعات  مُتواصلة.  .3
س. .4 َجس ُّ  ومكافحةً للت َّ
ة. .5 دي َّ يات  تفق ُّ  والقيامَ بدور
ة بسرعة . .6  وإيصاَل المعلوماتِّ الاستخباراتي َّ
 ةً أخرى.  وتدابيرَ خداعي َّ  .7

ِّ الإمداد. يقِّ والوقتِّ ومكو ِّناتِّ قافلة ر يكِّ الإمداداتِّ باختلافِّ الط َّ يقةُ تحر  وتختلُف طر

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 .462ص ، لخطابيترجمة مركز ا 

 .480ص المصدر نفسه،  2
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ية    الد  ف اعثالثاً:   ضد الإنزالات الجو

الحرب   ةفي  ي َّ ور تحقيق    الث َّ عن  فيها  الجيوش  تعجز  َاسالتي  وارمع    الت َّم القوات الث ُّ تلجأ   ،
ة الخلفية    إلى  الن ِّظَامي َّ القواعد  لبلوغ  ية  الجو الإنزالات  تكتيك  ونقاط   للثوارِّاستخدام 

يقة الأمثل لمواجهة   وتكمُنُ إمدادهم.  ِّ الطر ية في:الا هَذِّه  1قتحامات الجو

خطيطِّ  .1 ِّشَكل  المحكم  الت َّ  مسبق  ب
يبِّ على  .2 در دوالت َّ يع الر َّ ر  الس َّ
 ونظامِّ الإنذارِّ المبكر  .3
 الجوي.  الد ِّفَاعوكمائنِّ  .4

تلغيم    َحيْثُ  ُحتملة،  يمكن  الم الهبوطِّ  جي  توظيف  مناطق  بي  الآر  ِّ نيران  على   الـكثيفة
ِّ أو الحائمة، كما   اتِّ الهابطة ِّروحي َّ اكتساَح مناطقِّ الهبوطِّ يمكن أن تحاول القوات المدافعة  الم

ِّها نفس  ِّ وتوجيه تنظيمِّ  على   ِّ الجوي  الاقتحامِّ  اتِّ  قُو َّ تقدرَ  أْن  يعني  قبَل  وهذا  نيرانِّ   تلافي، 
ة "باحتضان" اتِّ الهجومي َّ ِّروحي َّ اتِّ ال 2الم  .هجوميةالقُو َّ

 

 

 

 

 

 
الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية الس وفييتية،     :علي أحمد جلالي وليستر غراو  1

 .335ص ، ترجمة مركز الخطابي

 الأمام. إلى أو نستطيع تسميته بالهروب  2
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يط ر ةإجراءات الفصل الثاني:  ةعلى  الس َّ ة  الع م لي َّ  الد  ف اع ي َّ

ةيقوم القائد بإدراة   ة  العَمَلي َّ يطَرَةمن خلال مجموعة من إجراءات    في منطقته  الد ِّفَاعِّي َّ ،  الس َّ
ِّ إذ تمكنه   ةتركيز قوته    الإجراءات من  هَذِّه ِّي َّ ِّتَال الاستجابة  على النقاط الحاسمة في المعركة و  الق

الموقف في  ُ كما  ،  للتغيرات  بُه َ   تُكسِّ َ   المرونة بة ةفي    المطلو ِّي َّ ةالعَمَل إجراءات ولتحديد  .  الد ِّفَاعِّي َّ
يطَرَة ة  الس َّ )عوامل المهمة والعدو   ينطلق من اعتبارات التحليل الستة   ، على القائد أنالد ِّفَاعِّي َّ

والقوات   والطقس  ديقَةوالمنطقة  عم  الص َّ المتلها  المتوفر    والد َّ والاعتبارات   احوالوقت 
 الإجراءات:  ه ذ ه  وتشمل ، المدنية(

ةتحديد الخطوط  .1  .الد  ف اعفي منطقة  الم رح ل ي َّ

ة الع م ل ي َّات تحديد مناطق  .2 ئ يسي َّ  والفرعية. الر َّ

 أنواعها.  فبمختل معركةتحديد مواقع ال .3

 
يط ر ة (: إجراءات 6الشكل ) ة في الس َّ ة ا الع م لي َّ  لد  ف اع ي َّ
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ةالخطوط الأول:  بحثالم اتفي منطقة  الم رح ل ي َّ ة  الع م ل ي َّ  الد  ف اع ي َّ

للعملية   التخطيط  ةأثناء  ِّبُ ،  الد ِّفَاعِّي َّ قائد    َيج يحدد    الد ِّفَاععلى  مرحلية    ثلاثةأن  خطوط 
 للمعركة:

تنتقل المسؤولية    ح يْث  خط مرحلي مصمم على الأرض  وهو  ،  أولاً: خط تسليم المعركة
 .  عكسلاأو القوات المتحركة  إلىمن القوات الثابتة 

يحدد القائد الأعلى المشترك لكلا القوتين خط تسليم المعركة بعد التشاور مع قائدي القوتين،   و
ُ لـكن قائد القوة الثابتة   ِّهَائيالقول  لَه    في تحديد موقع الخط. الن 

والمنطقة ما بين خط .  الد ِّفَاعيكون خط تسليم المعركة أمام الحد الأمامي لمنطقة المعركة في  
يمكنه أن ينشر قوات أمن   َحيْثُ والقوات الثابتة تتبع لقائد القوات الثابتة،    تسليم المعركة

 1. وعوائق ونيران في المنطقة

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-10. 



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

141 

 
ة(: الخطوط 7الشكل ) ات في منطقة  الم رح ل ي َّ ة  الع م ل ي َّ اب ت الد  ف اعأمام  ك ان في حال  الد  ف اع ي َّ  متحرك  دفاعٌ الث َّ

ةثانياً: خط الانتشار الأمامي، وهو أقصى خط تستطيع أن تصله القوات غير   مثل :  الق ت ال ي َّ
أم ينقوات   والاستطلاع...إلخ  الت َّ يه  أنه خط    ،والتمو ُ .  ع دوالمع    الت َّم اسأي  ُيحدَد هذا    و

َ الخط في حال لم تكن  ِّت الد ِّفَاعقوات دفاع متحرك أمام منطقة   هُنَاك اب  .الث َّ

 
ة(: الخطوط 8الشكل ) ات في منطقة  الم رح ل ي َّ ة  الع م ل ي َّ اب ت الد  ف اعأمام  ك ان في حال  الد  ف اع ي َّ  ع دوالقوات  الث َّ
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ً ثا هو الحدود القصوى لسلسلة من المناطق التي تنتشر فيها  ، الأمامي لمنطقة المعركةالحد  :لثا
ة  وحدات ال ي َّة  الد  ف اع ي َّ أوالب ر  يه،  والتمو التغطية  قوات  فيها  تعمل  التي  المناطق  باستثناء:   ، 

عمعد ة لتنسيق نيران  الم   القوات   ، أو لتموضع القوات، أو لمناورة الوحدات. الد َّ

حد  و ليس  المعركة  لمنطقة  الأمامي  فاصلاً،  الحد  ه ا  عني  لـكن َّ القائد،    عبر  يحدد لنية  إنه 
ة  هالحدود القصوى للمناطق التي تتفوق فيها وحدات ِّي َّ ِّتَال ي َّة  الق ِّ ، باستثناء المناطق التي تعمل البَر

ِّينفيها قوات   أم ةيمكن لقوات منطقة المعركة    .الت َّ ِّيسي َّ ئ ك مؤقتاً لمقدمة الحد الأمامي   الر َّ التحر ُّ
ِّينلمنطقة المعركة لتعجيل انسحاب قوات   أم يحتاج القائد أن يحدد الحد الأمامي لمنطقة  الت َّ . و

ارِّي  المعركة من أجل تنسيق الإسناد   ، إذ يمثل هذا الخط أقصى وليستطيع المناورة بقواته  الن َّ
ُ   النيرانُتطاله تأثيرات مدى  ِّعَة.  للقوات المباشرة  1المُداف

 ً الاشتباك:  رابعا فض  إليها، و  ،خط  التعر ُّف  يمكن  منطقة  في  يتموضع  مرحلي  هو خط 
ةفهذه إشارة للعناصر    ع دوالوعندما يتخطاها   .  المواقع التالية  إلىبوجوب الانتقال    الد  ف اع ي َّ

القائد   يستخدم  ِّ و نيته    هَذِّه في  يكون  لا  عندما  والدفاع  التأخير  أعمال  في  الزج ُّ الخطوط 
ةبالوحدة   حاسم.    الد ِّفَاعِّي َّ اشتباك  ِّبُ لـكنه  في  مثل: أن    َيج الاشتباك،  لفض  معياراً  يحدد 

ديقَةحسب النوع، الخسائر في القوات   عَدوال عدد مركبات    إلى عَدوال، أو تحرك قوات  الص َّ
المجن بات.   ُمكِّنُ مواقع  ي متعددة؛    و اشتباك  فض  خطوط  ُمكِّنُ   َحيْثُ وضع  خط    ي تواجد 

 2لكل منظومة. 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-13. 
2 U.S. military, Field Manual, 8-27. 



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

143 

 
ات (: خط فض الاشتباك في منطقة 9الشكل )  الع م ل ي َّ
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ة الع م ل ي َّاتمناطق : بحث الثانيالم  الد  ف اع ي َّ

للعملية   التخطيط  ةأثناء  ِّبُ ،  الد ِّفَاعِّي َّ قائد    َيج َ أن    الد ِّفَاععلى  بعَ   ُيحدِّد اتمناطق    أر ِّي َّ  عَمَل
 مختلفة: 

 
ات(: توزع مناطق 10الشكل )  الد  ف اعفي  الع م ل ي َّ

ةمنطقة المعركة    أولاً: ئ يسي َّ ة ته  قوا  معظم  هي المنطقة التي ينوي فيها القائد نشر  ، والر َّ   الق ت ال ي َّ
 . الم هاج م  ع دوال وتنفيذ عملياته الحاسمة لهزيمة 

ً تكون الميزة الـكبرى للقائد أنه    الد ِّفَاعفي   ُ ما    عادة الأرض التي تجري فيها المعركة،   يختار
يضعُ  ُ قواته في مواقع    و ِّنها من تقديم الإسناد المتبادل في العمق لامتصاص اختراقات ت مك 

ةعلى دخول من  عَدوال أو لإجبار  عَدوال  مسبقاً.  اطق اشتباك مُعَد َّ

المعركة  و منطقة  ةتمتد  ِّيسي َّ ئ المعركة    الر َّ لمنطقة  الأمامي  الحد  ىمن  الوحدات   َحت َّ حدود 
 الخلفية. 

 ُ ُيحدِّد ُ   و َ   القائد ةوحداته    حدود ي َّ انَو معالم    الث َّ ذات  منطقة  امتداد  ُمكِّنُ على  إليها،  ي  التعرف 
ِّ لتصبح   ُ   هَذِّه َ   الحدود ات   منطقة ِّي َّ و   العَمَل المعركة  الفرعية.  منطقة  القائد  ةيختار  ِّيسي َّ ئ بناءً   الر َّ
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ةعلى نتائج التحضيرات   ُخَابراتي َّ ِّم َّ )عوامل    :لميدان المعركة وتحليلها باستخدام عوامل  الم ة  المُه
عم والعدو والمنطقة والطقس والقوات   المتوفر والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية(.  والد َّ

 ُ حضيرعملية    وُتحدِّد بات   عَدوالالمخابراتي لميدان المعركة كيف سيستخدم    الت َّ على الأرجح المقتر
 1المتاحة.

ات تنقسم منطقة  ِّي َّ ة  العَمَل ِّيسي َّ ئ  قسمين:  إلى الر َّ

 الأمامي.  الد ِّفَاعوهي التي تتمركز فيها قوات  منطقة الاشتباك: .1

ووحدات الإسناد   المواقع البديلة ووحدات الاحتياطعادة  وفيها    منطقة الاحتياط: .2
ارِّي    . الن َّ

أم ينثانياً: منطقة   ةلقسم الأول من المنطقة  ا  وهي  ،الت َّ من الحد الأمامي ها  يبدأ عمق .  الد ِّفَاعِّي َّ
َاس)خط    خط الانتشار الأمامي  إلى،  وتمتد  الد ِّفَاعلمنطقة   (، عَدو المع منطقة تأمين    الت َّم

المدى   عن  يد  تز لا  العمق  هذا  مسافة  تكون  ِّهَائي بحيث  تمتلـكها الوحدة   الن  التي  للأسلحة 
ةالمسؤولة عن المنطقة   ا.  الد ِّفَاعِّي َّ ِّينعرض منطقة    أم َّ أم  .الد ِّفَاعفهي خاضعة لقرار قيادة    الت َّ

ِّبُ وما   يجاد    َيج ِّينالتنبيه إليه هنا أن إ أم َ أمام الحد الأمامي لا يعفي    الت َّ من مسؤولية    القائد
 وضع وتثبيت تأمين  للأجنحة والمناطق الخلفية. 

خلال الحروب    ةالد ِّفَاعِّي َّ في كل الجبهة    الد ِّفَاعالأمر الآخر الذي تجدر ملاحظته أن مناطق  
لدى الحد    كَانَغير المتكافئة تكون على شكل قطاعات متصلة ببعضها البعض، وفي حال  

ظـروف   قطاع  لكل  ةالأمامي  بمثابة    َطبيعي َّ يصبح  المتصل  الخط  هذا  فإن  للدفاع،  مناسبة 
بأسرها، لـكن إذا لم يتوفر   ِّكَ حد أمامي لمنطقة القتال   ، تكون المنطقة المناسبة للـدفاعذَل

 داخل قطاع لديها حدها الأمامي الخاص بها ولها بالتالي منطقة تأمين منفصلة. 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-11. 
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ِّينمنطقة  وُتحدَدُ   أم ات ومنطقة    الت َّ ِّي َّ ة  العَمَل ِّيسي َّ ئ ةللوحدة    الر َّ ي َّ ِّ ً   العَسكَر مدى   انطلاقا من 
المنطقة   وعمق  ةعرض  أن   الد ِّفَاعِّي َّ ينبغي  لـكن  القادة،  قبل  من  الوحدة  لتلك  المخصصة 

 : تحديد يراعى في تحديد العرض والعمق

ةالمهمة   الأرض  الد ِّفَاعِّي َّ للوحدة،  طبيعة  ،  الموكلة  السكان،  عَدوال المناخ،   ، ً   وأخيرا
ي َّةاستعدادات الوحدة  ِّ يتها. لذا فعلى هذا الأساس، في   العَسكَر روفوجاهز التي تكون  الظ ُّ

ية والرماية محدودة،   ، عَدوالالأرض لا تحوي مسالك وطرق اقتراب قد يستخدمها  وفيها الرؤ
ِّ في  ف المنطقة    هَذِّه عرض  تقليل  هو  الخيار  يكون  ةالحالة  لتلك    الد ِّفَاعِّي َّ وحدة لاالموكلة 

ي َّة ِّ  . العَسكَر

من تقسيم ات منطقة    وانطلاقاً  ِّي َّ  إلىالمدافعة  تقسيم القوات  الذي سبق ذكره، يمكن    العَمَل
يات  ثلاثة ةمستو  1:ذات وظائف مختلفة دِّفَاعِّي َّ

 
يات في 11الشكل ) ة (: المستو ة  الع م لي َّ  الد  ف اع ي َّ

 

 
ِّي  ، المرجع الد ِّفَاعل وقواعد أصو 1 يحة رقم  العَسكر  .67للجيش اللبناني، شر



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

147 

 مواقع المعركةالثالث:  بحثالم

ه باتجاه م قت ر بات    مخطط عن  عبارة  ، وهو  الم حت م ل ة  ع دوالموقع المعركة هو موقع دفاعي موج َّ
 ُ ِّعَة.  كانالم يُصو ِّر هات العامة لمعظم القوات المُداف  والتوج ُّ

 والفصائل الـكبيرة بحجم كتيبة والوحدات الصغيرة بحجم الجماعات    الوحداتُ ستخدم  ت 
منحدر   َحيْثُ المعركة،    مواقعَ  أو  أمامي  منحدر  أو  لتلة،  طبوغرافية  قمة  احتلال  يمكنهم 

بين   تجمع  مناطق  أو  ِّ عكسي  يس  هَذِّه َضارِّ حسب  الت َّ مواقعه  القائد  يختار  و يس.  َضارِّ ، الت َّ
إمكانيات   ديقَةالقوات  وإمكانيات    عَدوالوحسب  ِّ الص َّ لكل  ِّل  يوك أن  للقائد  يمكن  و  ،

مْنَ مرؤوسيه أو بعضهم مهام قيادة بعض مواقع المعركة   لا  مع التنبيه أنه     .منطقة عملياته  ضِّ
ك عادة بمواقع المعركة بأي ثمن، بل    يتم   ِّبُ التمس ُّ َ على القائد أن    َيج للوحدة في موقع   ُيحدِّد

 1.المعركة متى وتحت أي ظروف تنسحب من الموقع

بة(ثمة خمسة أنواع من مواقع المعارك: الأساسية والبديل ِّلة والملحقة   ة )أو المتناو )أو والمكم 
ية.  المتعاقبة(   القو المعركة،  ووالنقطة  مواقع  تحديد  ُ عند  المعركة   ُيحدِّد موقع  دوماً  القائد 

الوقت دُ  ُيحدِّ   ثُم َّ ،  الأساسي به  يسمح  ما  حسب  والملحقة  ِّلَة  والمكم  البديلة  المواقع  ِّد ُّ  يُع و
يسوالموارد الأخرى، وحسب ما يتطلبه الموقف وخصوصاً   َضارِّ  . الت َّ

يغط ي معظم مقتربات  (  1 الأساسي: هو موقع  ات منطقة    إلى  ع دوالالموقع  وهو الع م ل ي َّ  ،
 2  تغطية منطقة الاشتباك.أفضل موقع لتنفيذ المهمة المحددة مثل  

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-14. 
2 U.S. military, Field Manual, THE AREA DEFENSE, 8-18. 
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 (: نموذج عن المواقع الأساسية  12الشكل )

يتعذ ر (  2 باحتلاله عندما  أو سلاحاً  القائد وحدةً  يأمر  البديل: هو موقع دفاعي  الموقع 
الموقع  هذا  من  للوحدة  الموكلة  المهمة  تنفيذ  ر  يتعذ َّ عندما  أو  الأساسي  بالموقع  التمسك 

يغط ي  الأساسي يتحدد مكان إذ  ذات المنطقة التي يغطيها الموقع الأساسي،  الموقع البديل  . و
ن الوحدة التي تحتله من مواصلة تنفيذ مهمتها الأصلية، مثل تغطية   المواقع البديلة بحيث تتمك 

بات أو منطقة الاشتباك تماماً كما   يها الموقع الأساسي.يُغَطِّ نفس المُقتَر

يد هذي  َ قالمواقع     ا النوع منز ُ المدافع على الصمود عبر السماح    درة  عَدو ال بالاشتباك مع    لَه
الوحدة   تتحرك  المثال  سبيل  على  متعددة.  مواقع  يرك ز  إلىمن  عندما  البديلة    عليها   مواقعها 

 الموقع الأساسي.  في مُسكتةنيران   عَدوال
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 (: نموذج عن المواقع الأساسية والبديلة 13الشكل )

مْن  الموقع المكم  ل: هو موقع دفاعي يتمركز  (  3 ات منطقة    ض  وحدةٍ معي نة، تتمثل وظيفته    ع م ل ي َّ
ةفي أن يؤم  ن  أفضل قطاعات النيران والمواقع  على امتداد المقتربات غير الأساسية  الد  ف اع ي َّ

ع أن يهاجم    ح يْث   ات منطقة    إلى. على سبيل المثال، مُقتَرَب  ع دوال ي توق َّ ِّي َّ وحدة ما من   عَمَل
ِّلة للسماح لوحدة أو منظومة تسليحية معينة   ُب عادة تأسيس مواقع مكم  أحد أجنحتها يتطل َّ

 1  التي تمر بالمقتَرَب. عَدوالبالاشتباك مع قوات 

سير المعركة. ويمكن أن يكون الموقع الملحق: هو موقع تتوقع الوحدة الانتقال إليه أثناء  (  4
يمكن للمواقع الملحقة أيضاً أن يكون لها مواقع   للوحدة ِّعَة سلسلة من المواقع الملحقة، و المُداف

ِّلة مرفقة بها.  بديلة ومكم   أساسية و

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-20. 
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معركة شديد  :  حصينةالنقطة ال(  5 م عز ز الت َّحصينموقع  بعائ ٍق  أو  طبيعي  بعائق  مرتبط   ،
أو للدفاع  مرتكز  رئيسية  ع دواللحرمان    لإيجاد  أو  حاسمة  منطقة  اقع مو اختيار    يتم  .  من 

حسب  ال رئيسية  أو  حاسمة  منطقة  في  ية  القو رورَةنقاط  ُ ،  الض َّ ُ   وُتحض ِّر تحتل    الوحدة التي 
ية   لمنظوماتها التسليحية ومركباتها وجنودها وإمداداتها، كما يُنشئ القائد   المواقعَ النقطة القو

 ً ً  نقطة ي َّة ً  قو ع أن تعزل أعمال  معادية قوة ة عندما يتوق َّ ،  تحتل مواقع مهمة جداً للدفاع دِّفَاعِّي َّ
 1. وعندما يحتمل أن يقوم بالدفاع من جميع الجهات 

 
ية  14الشكل )  (: نموذج عن النقطة القو

ية،   القو للنقطة  المهمة  إسناد  ِّبُ قبل  ما   َيج ية  القو النقطة  لدى  أن  من  التأكد  القائد  على 
المهندسين.   سلاح  من  كافياً  دعماً  هذا  يتطلب  و الموقع،  لبناء  والموارد  الوقت  من  يكفي 

ية  و الة يتطلب يوماً من العمل من وحدة هندسة بحجم الفع َّ الحد الأدنى لبناء النقطة القو
ية ية للوحدات الأصغر ولا يؤسس القا. الوحدة المدافعة عن النقطة القو ئد عادة نقاطاً قو

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
8-22. 
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ية،  الفصيلة والجماعة لا يمكنها تأمين محيط كبير بما يكفي لإحاطة كافة   لأن َّ حجماً من السر
بة والإمدادات.  الأصول المطلو

 
 المعركة الخمسة  مواقع (: نموذج عن 15الشكل )
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اب ت  الد  ف اع الباب الخامس:   الث َّ
ةإن التكتيكات  " يةٌ في تطوير أقصى قدرٍ من القوة    الد  ف اع ي َّ ي َّةجوهر ار ضد     الن َّ
لدينا من معرفة    ع دوال بما  وتقليل خسائرنا  أرض، وقدرة على  لباالمتقدم، 

ار يستحكيم   ض  يقاف تقدم   ث م َّ ، ومن  الت َّ أو    ع دو السيساعدنا هذا الأمر على إ
 (FM 100-5)الدليل الأمريكي  " الوراء بالهجوم المضاد. إلىدفعه 

ِّت)   دفاع المنطقةيركز   اب يس معينة لوقت   إلىمن الوصول    عَدوال على حرمان قوات    (الث َّ تضار
ي  بمكانه.  عَدوالمعين  بدلاً من تدمير   الاحتفاظ بالأراضي   إلى   الد ِّفَاعهذا النوع من    سعىو

مْنَ التي تضم معظم مواقع القوات المدافعة نفسها   ِّشَكل  مواقع متساندة ومجهزة    ضِّ   مسبق،   ب
 ً  يستفيد من القوة الكامنة في التنظيم الدفاعي المتكامل على الأرض.  فهو  إذا

 المدافع   القائد   يختار  

 1بدفاع المنطقة:  العمل   

ُ عندما  .1 ُ  تُوجِّهُه يس معينة. العليا لل القيادة  دفاع أو الحفاظ على تضار
ة   قوة  عند عدم توفر موارد لتشكيل  .2 ِّي َّ بة    ُهجُوم  . ضار
 . عَدوالمن قدرة  أقلَ  الد ِّفَاعقوات ل الحركيةالقدرة عندما تكون  .3
ِّنُ عندما   .4 يس  تُؤَم َضارِّ ةخطوطاً    الت َّ المقاومة    َطبيعي َّ على  ُ تساعد  ِّر   عَدو المرور    وَتحص

بات  مكشوفة   من مناوراته.  وَتحُد ُّ عبر مقتر
 إذا توفر ما يكفي من الوقت لتنظيم الموقع. .5

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
9-1. 
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قيود    كَانَإذا   .6 من  يسكل  َضارِّ جوي     إلىوالافتقار    الت َّ دان  يُقي ِّ   صديق  تفوق  
بة  مْنَ خيارات القوة الضار  المتحرك. الد ِّفَاع ضِّ

من   مزيجاً  ما  منطقة  عن  بالدفاع  يقوم  الذي  والمتحركة اليستخدم القائد  الثابتة  إجراءات 
ية  انطلاقاً من مواقع مُجهز تكون  لإنجاز مهمته. ف ة،  الإجراءات الثابتة على هيئة رمايات  نار

 المتحركة، بحيث تتمركز   حدات تطلقها الوبينما تكون الإجراءات المتحركة عبارة عن نيران  
 ِّ مُجهزة  الوحدات    هَذِّه مواقع  ِّلُ في  ُمث َ   ت المضادة،    لها  انطلاق    قاعدة الهجمات    وتُعيدُ لتنفيذ 

ةبين المواقع    التموضع ِّشَكل  )الثابتة(    الد ِّفَاعِّي َّ ِّت  الد ِّفَاع في  . ومستمر  ب اب يمكن للقائد أن  ؛  الث َّ
  الإفسَادي َّة بها للقيام بالهجمات المضادة والهجمات    يزج َّ يستخدم احتياطاته وقواته التي لم  

يض تنسيق قوات    1أو منعه من التحشد. عَدواللتقو

اب ت الد  ف اعيشمل الحديث عن   الفصول التالية:  الث َّ

 ظيم القواتتنالفصل الأول:  •
 الفصل الثاني: التخطيط   •
 الفصل الثالث: الإعداد  •
 الفصل الرابع: التنفيذ   •

 

 

 

 

 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
9-2. 
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اب ت الد  ف اعتنظيم القوات في الفصل الأول:   الث َّ

ةالغاية    إلىبالنظر   ِّيسي َّ ئ ِّت  الد ِّفَاعمن    الر َّ اب ُ ألا وهي    الث َّ ِّشَكل  الأرض    وحِّفظُ   حماية ، خاص    ب
يع القوات في هذا النوع من   ُمكِّنُ لا بد من أن يكون بنحو    الد ِّفَاعفإن توز فيه من تركيز   ي

ةالحد الأقصى من القدرة   ِّي َّ ِّتَال ةفي المستوى المتقدم للمنطقة    الق للحفاظ على أرض   الد ِّفَاعِّي َّ
 ِّ الأساس    هَذِّه هذا  وعلى  ُ   القواتُ   تُنتَخبُ المنطقة،  ة ِّتا  الد ِّفَاعفي    الأمامي َّ اب أكفأ   لث َّ من 

 وأقوى الوحدات الموجودة. 

ِّت الد ِّفَاعيقوم القائد في  اب ِّ  إلىبتقسيم قواته  الث َّ بعة  أساسية:  أجزاء   أر

ات قوات مسؤولة عن  .1 ِّي َّ  رات والمراقبة والاستطلاع.الاستخبا  عَمَل

ات قوات مسؤولة عن  .2 ِّي َّ ِّين  عَمَل أم  . الت َّ

ات قوات مسؤولة عن منطقة  .3 ِّي َّ ةالمعركة  عَمَل ِّيسي َّ ئ  . الر َّ

 قوات الاحتياط.  .4

لتحديد قوة   ينبغي أن يوجهها القائد  ؛الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات   النسبة لقوات ب
ةالمهاجم ومواقعه ونواياه المحتملة قبل    عَدوال ةا  العَمَلي َّ َ  لد ِّفَاعِّي َّ  ها.  وأثناء

يضعُ  ُ   و َف   القائد عر ُّ َ   الت َّ ِّر ية قصوى    المُبَك ُ على الجهد الرئيسي للعدو كأولو  إلى ، وقد يحتاج  لَه
ةأن يكمل رصده بواسطة الأعمال  ِّي َّ ِّتَال  . عَدوالبهدف اختبار نوايا  الق

ُ والقتال من أجل المعلومات   1  فائدتان: لَه

 على الـكشف عن نواياه.   عَدوال قد يج بر  .1
يعطل استعداداته.  .2  و

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
9-4. 
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ا أم ينقوات    أم َّ ِّينذكره سابقاً في مبدأ    تم َّ على تحقيق ما  أن تعمل    فوظيفتها  ،الت َّ أم والإعاقة    الت َّ
 1 في الأبواب الأولى من الكتاب، لـكن يمكن اختصار وظائفها في النقاط التالية:

 . عَدوالجراء ستار مضاد لاستطلاع إ •
ات عن مكان منطقة  عَدوال خداع  • ِّي َّ ة العَمَل ِّيسي َّ ئ  . الر َّ
ات أمام منطقة  عَدوال تأخير قوات  • ِّي َّ ة العَمَل ِّيسي َّ ئ  . الر َّ
في استخدامه لكامل قواته، وهذا الأمر قد يتحقق عملياً عبر    عَدوالعاف قدرات  ضإ •

 وتدميره. عَدوالعيدة المدى، لضعضعة تنظيم وتشكيل بإجراء النيران 

يعمل   مْنَ   الد ِّفَاععندما  ات مناطق    ضِّ ِّي َّ أن    عَمَل ينبغي  قوة    يتم  متجاورة،  ِّيننشر  أم أمام   الت َّ
ةالمواقع   ة  الد ِّفَاعِّي َّ ِّيسي َّ ئ ا.  الر َّ العمل    أم َّ مْنَ عند  ات مناطق    ضِّ ِّي َّ قوة   عَمَل فإن  متجاورة،  غير 

ِّين أم بات بين القوات    الت َّ ديقَةتنتشر على المقتر بين مواقع    الص َّ المعلومة    عَدوال المراد حمايتها و
بالذكر أن قوات  و   أو المحتملة. ِّينالجدير  أم ِّبُ   الت َّ أن تحقق مبدأ توظيف الأرض الذي   َيج

التي  الأرضية  العوارض  أفضل  على  تتموضع  أن  عليها  إذ  الأولى،  الأبواب  في  ذكره  سبق 
 2تتوفر فيها المواصفات التالية:

َ تمتلك  • ية  ي حقل  عميقين. ورماية   رؤ
بة   انسحاب   طرقَ تمتلك  •  .ومستورة   محجو
 تمنع من الرصد البري على منطقة القتال.  •
 . عَدوال الإخلال بتنظيم وتشكيلة  •

ات وبالنسبة لقوات  ة الع م ل ي َّ ئ يسي َّ ةلى القائد أن يضع الكتلة  ع ؛الر َّ ِّيسي َّ ئ )الجزء الأكبر من  الر َّ
المعركة   منطقة  في  ةقواته(  ِّيسي َّ ئ كتلته  عمليايجري    َحيْثُ   الر َّ ينظم  أن  ينبغي  كما  الحاسمة،  ته 

ة  ِّيسي َّ ئ يقاف  الر َّ يمته ومن  عَدو ال لإ يركز  تدميره. ثُم َّ المهاجم وهز ةعملياته  القائد  و في   الد ِّفَاعِّي َّ
إسناداً  تتيح  مسبقاً  مجهزة  مواقع  باستخدام  معينة  يس  بتضار الاحتفاظ  على  المنطقة  دفاع 

 
ِّي  ، المرجع الد ِّفَاعأصول وقواعد  1 يحة رقم  العَسكر  69للجيش اللبناني، شر
ِّي  للجيش  2 يحة رقم  ،اللبنانيأصول وقواعد الد ِّفَاع، المرجع العَسكر  73شر
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باستخدام إعادة تموضع القوات )حسب متبادل ِّلها هجمة  مضادة أو أكثر، و اً فيما بينها، وتكم 
ات آخر. وعادةً ما تتضمن    إلىالحاجة( من موقع    ِّي َّ يباً نظراً لـكون   عَمَل القائد الحاسمة قتالاً قر

ُ دفاع المنطقة   ِّز  1  على الاحتفاظ بأرض  ما.  يُرك

الاحتياط؛  ح يْث  ومن   تكون    قوات  أن  ُ فيجب  ً   القائد    خطة النجاح    قادرة  دُونَعلى 
ةاستخدام القوات    إلىالاضطرار   ِّكَ . ومع  الاحتياطِّي َّ َ فإن    ذَل ة َ   المُهم َّ احتمالاً للقوات   الأكثر

ة لخطط    الاحتياطِّي َّ وفقاً  مضادة  بهجمات  القيام  ة  هي  النسق   مُعد َّ قائد  يقوم  و مسبقاً. 
ةالاحتياطِّ الأصغر باستخدام قواته    الد ِّفَاعة لاستعادة تماسك  محلي َّ لتنفيذ هجمات مضادة    ي َّ

 أو بهدف استغلال فرصة ما. 

ة بينما يقوم القائد الأعلى باستخدام قواته   لاسترداد زمام المبادرة من عدوه حين    الاحتياطِّي َّ
 2 تأتي الفرصة.

ةالقوة  و لم    الاحتياطِّي َّ قوة  المعركة،    يتم  هي  في  ها  أن  و زج  للقائد  ِّفَ يمكن  بواجبات  يُكل ها 
ها،   3 مثل:مختلفة  حين زج 

يز   .1 ها.  تم َّ عن القوات التي  الد ِّفَاعتعز  زج 
ديقَةالتي تخ ترق المواقع   عَدوال صد  أو احتواء قوات  .2 ة  الص َّ  . الد ِّفَاعِّي َّ
ةالتخفيف عن الوحدات التي استنفدت قوتها بهدف استمرار  .3  . العَمَلي َّ
د .4 هدِّيدَاتِّ على    الر َّ ديقَةالموجهة ضد جهود إدامة القوات    الت َّ . وهذا يشمل العمل  الص َّ

ةكنسق قوة  ِّي َّ ِّتَال ِّ تكتيكية حين يمكن توفير مثل   ق  القوة. هَذِّه
يق  .5 ديقَةعلى الوحدات تمديد أجنحة القوات المدافعة لمنع عملية التطو  .الص َّ

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
9-8 and 9-9. 
2 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, 9-10. 
3 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, 9-11. 
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 تغطية تراجع الوحدات صديقة.  .6

أن   بالذكر  القوات  والجدير  ة حجم  بقدرات    الاحتياطِّي َّ الواضحة  المعرفة  بعدم   عَدو المرتبط 
غير واضحاً زادت تلك القوات. والعكس صحيح أيضاً، فلو   عَدوال وضع    كَانَونواياه، فكلما  

 1احتياط  صغير  نسبياً.  إلىوانتشاره وقدراته ونواياه، فسيحتاج    عَدوال القائد يعرف حجم    كَانَ
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اب تلدفاع لالتخطيط الفصل الثاني:   الث َّ

المناورات   من  شكلين  بين  يختار  أن  القائد  على  المنطقة،  لدفاع  التخطيط  ةحين  ؛ الد ِّفَاعِّي َّ
هذين  بين  المزج  يمكن  و الأمامي.  للدفاع  أو  العمق   في  للدفاع  قواته  ينظم  أن  فيستطيع 

بأن   ين  َص الخيار ُ   ُيخصِّ بعمق.  القائد للدفاع  وجزءاً  الأمامي  للدفاع  قواته  من  عند  و  جزءاً 
ُ كل المناورة،  تحديد ش ُ   يُقرِّر مْنَ أين تقع الأرض الصالحة للدفاع    القائد اتمنطقة    ضِّ ِّي َّ  العَمَل

)عوامل المهمة والعدو والمنطقة والطقس الاعتبارات الستة التي سبق ذكرها  المعينة بناءً على  
عموالقوات   المدنية(  والد َّ والاعتبارات  المتوفر  والوقت  لـكن بالعموم فإن عملية  .  المتوفر 

 1 التخطيط للدفاع في العمق تمر بثلاثة مراحل أساسية:

 . لاختيار الموقعالتخطيط  .1
يع القوات  .2  . التخطيط لتوز
 والهجمات المضادة.  الإفس ادي َّةالتخطيط للهجمات  .3

 اختيار الموقعأولاً: 

يبنغي على عن أي شيء. لذلك،    الد ِّفَاععن كل شيء، فلن تنجح في    الد ِّفَاع  حاولتَ إن  
ةخطته    يُصمِّمَ القائد أن   لاسترداد زمام المناسبة  الفرص    وخلقِّ   عَدواللوقف هجوم    الد ِّفَاعِّي َّ

ةالمبادرة والقيام بعمليات   ِّي َّ ة ، وليس لإغلاق المنطقة  ُهجُوم ِّشَكل    الد ِّفَاعِّي َّ وعندما   .كامل  ب
يضة، فعليه أن يقبل الد ِّفَاعُيج بر القائد على  ِّقَ ثغرات وأن  بوجود على جبهة عر  الد ِّفَاع يُطب

ات بمناطق   ِّي َّ عن   الد ِّفَاعالخط الأمامي لقواته متقطعاً. إن    يُصبحُ غير متجاورة، بحيث    عَمَل
ات منطقة   ِّي َّ ِّلُ نحيفة )من ناحية الطول(    عَمَل ُ من المرونة    يُقل ِّر ُيج ب َ   و على القتال أماماً.   القائد
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عن  بينما المنطقة  دفاع  مرونة  من  العميقة  والمساحات  )بالعرض(  الضيقة  الجبهة  يد  تز
يق تعدد خيارات المناورة لدى القادة في  ِّ طر  1الحالة. هَذِّه

ةيتطلب مفهوم دفاع المنطقة أن تقوم المواقع    أو مجتمعةً عبر    فرادىً بإنجاز مهماتها    الد ِّفَاعِّي َّ
امتصا  عَدوال تدمير   أو  ياً  تدمير  نار أو  المواقع  داخل  الهجوم  قوة  مضاد    عَدوالص  بهجوم  

مُعد ة مواقع  من  سواءً  القتال  فوائد  القائد  فيمزج   . ً   محلي  ية، مسبقا نار وخطط   وعوائق،   ،
على  ينبغي  و عليها.  والتغلب  للعدو  منتقاة   تشكيلات  عزل  بغرض  محلية  مضادة  وهجمات 

يستعد    القائدِّ  َ   لأن َّ أن  طبيع  يُغَير منطقة  بسرعة  عبر  وموقعه  الرئيسي  جهده  ات ة  ِّي َّ ، العَمَل
 ً ةلإعادة تموضع وحداته بمواقعها  فيجب أن يكون مستعدا لمواجهة أي وضع ينشأ   الد ِّفَاعِّي َّ

المعالم    الد ِّفَاعفي   بين  تموضعها  يعيد  ِّ أو  ة يسي َّ ضار حشد   الت َّ على  فيه  يعمل  الذي  الوقت  في 
قوات    هائلة  نيران    ِّبُ   المهاجمة.  عَدوالضد   َيج الخطة    و ةعلى  ِّ أن    الد ِّفَاعِّي َّ َ   نَ تُعي قَدُم   محاور  الت َّ

 َ التي  وطرق الاحتياط  لقوات  عبور    تُزج ُّ أو    ستنتقلُ ها  مسار  أو  عبر بالمعركة،  وحدة  كل 
أخرى ً   وحدة   وهذ  إلى  سواء الخلف.  أو  على الأمام  تعتمد  التموضع  إعادة  على  القدرة  ه 

التفوق الحركي التكتيكي للقوات المدافعة. ومن دونها ستبقى الوحدات المدافعة في مواقعها  
 ُ  2  .عَدوالعلى قبول احتمالية خوض اشتباك  حاسم  مع  وستُجبَر

ةال بعرض المواقع فع َّ يعتبر دفاع المنطقة مثالياً حالما وُجِّد إسناد متبادل  كتيكِّي َّ ة  الت َّ   الد ِّفَاعِّي َّ
يقوم القائد بتنظيم   ِّ وعمقها. و ةبناءً على قوتها    واحتلالهاالمواقع    هَذِّه ة   الد ِّفَاعِّي َّ ِّي َّ بيع وقدرتها   الط َّ

بتماسك   الاحتفاظ  ً ،  الد ِّفَاع على  َ   الد ِّفَاعُ   يُطبَقُ   كَانَ   سواء ات منطقة    عبر ِّي َّ في   الد ِّفَاع)  عَمَل
ة   مواقعَ أو عبر  العمق( ِّي َّ ِّتَال  3 ( أو يستخدم مزيجاً من الدفاعين معاً.يالأمام الد ِّفَاع)  ق

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
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 1في العمق:  الد  ف اع(1

عادةً    الد ِّفَاع هو  العمق  ُ في  العمق   المفضلُ   الخيار في  تدافع  التي  فالقوات  المدافع.  للقائد 
هجوم   زخم  الإسناد   عَدو ال تمتص  مواقع  خلال  من  وتكراراً  مراراً  الهجوم  على  بإجباره 

والعمق   العمق.  في  نيران     يمنُح  المتبادل  لتوليد  اللازم  الوقت  بالإسناد   مدمرة  للمدافع 
ارِّي   يمنح العديد من الفرص لتركيز القوة  الن َّ ة ال، و ِّي َّ ِّتَال المهاجم.   عَدوال نيراناً مدمرة ضد    ق

المدافعة   للقوات  الوقت  من  يد  المز أيضاً  الأمر  هذا  يتيح  ىو َ   َحت َّ كما   تَرُد مضاد ،  بهجوم  
يد من المعلومات عن نوايا  المهاجم قبل أن يكمل مسار  عَدوال سيتمكن القائد من جمع المز

 الرئيسي. الد ِّفَاعلخط   بسرعة    عَدوالعمله؛ وهكذا ستقل خطورة اختراق 

كميات كبيرة من الذخائر   عَدوالفي العمق عندما يكون لدى    الدفاعيستخدم القائد أيضاً  
يسمح العمق  في  فالدفاع  الشامل،  الدمار  أسلحة  أو  الدقة  عالية   أوسع    بانتشار  الموجهة 

ديقَةللقوات   منطقة    الص َّ عبر  ات والمنشآت  ِّي َّ ة  العَمَل أن  الد ِّفَاعِّي َّ القائد  وعلى  َ   يتخذَ .    التدابير
ديقَةا اللازمة لتقليل تأثير أسلحة الدمار الشامل على القوات   َ ،  لص َّ َيحْرِّم من استهداف   عَدوال  و

 أهداف عالية القيمة.  

درجة   هي  الوإن  المدافعة  القوات  من  المتبناة  قدرات  ل  انعكاس  انتشار  من   عَدو الكل  
ديقَةوقدرات القوات  يع للقوات الس َّ على التركيز  الص َّ ةر ِّي َّ ِّتَال  في النقاط الحاسمة.  الق

في العمق، سوف يقوم القائد المدافع بوضع وحداته على شكل صفوف   دفاع عندما يجري  
بات  ُ المحتملة.   عَدوالمتتابعة على طول مقتر يُقرِّر ُ  و  بالعمق عندما: دفاع  عادةً إجراء  القائد

يستكون   • َضارِّ يس ، بينما  الد ِّفَاعالأمام لا تساعد في عملية   إلىالموجودة   الت َّ َضارِّ   الت َّ
ات ة الموجودة في عمق منطق ِّي َّ  أفضل حالاً. العَمَل
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بالدفاع عبر عمق ساحة   تسمح للقائد  ثُم َّ تكون المهمة ليست مقيدة بمكان  محدد  ومن   •
 المعركة.

ات تتمتع منطقة  • ِّي َّ  بعمق أكبر من العرض.  العَمَل
 ستر والتخفي على الحد الأمامي لمنطقة المعركة أو بالقرب منها محدوداً.التيكون  •
ةعاف القوة أض  عَدواليكون لدى  • ِّي َّ ِّتَال  لدى المدافع.  مما الق

 1 الأمامي: الد  ف اع(2

. ينفذ القائد عمليته الحاسمة من موقع  دفاعي  أمامي  بالقرب من الحد الأمامي لمنطقة  9-32
قواته    َحيْثُ المعركة   معظم  ةستتركز  ِّي َّ ِّتَال الأمامي   الق الحد  طول  على  الاشتباك  مناطق  في 

ةمن اختراق المنطقة  عَدوال لمنطقة المعركة بهدف منع   . الد ِّفَاعِّي َّ

ِّ الأمامي، ستقوم الوحدات بالقتال للمحافظة على    الد ِّفَاعففي   المواقع على طول الحد،   هَذِّه
ِّكَ وستشن هجوماً مضاداً عنيفاً ضد أي اختراقات تحدث. ومع    عَدو ال ا ما استطاع  ، فإذذَل

ةخرق المواقع   ة  الد ِّفَاعِّي َّ ِّيسي َّ ئ ، فإن افتقار المدافع للعمق قد يسمح للعدو أن يستغل نجاحاته  الر َّ
 بسرعة.

القائد   يستخدم  بأرض    الد ِّفَاعبالعموم،  للاحتفاظ  الأعلى  القائد  يوجهه  عندما  الأمامي 
ةأمامية لأسباب    ية  أو اقتصادية  أو أخرى. وعدا عن    سيَاسي َّ ِّ أو عسكر الأسباب فقد    هَذِّه

عوائق    الد ِّفَاعيختار القائد   من  فيها  الأرض )بما  يد  تز حين  ةالأمامي  أفضلية  َطبيعي َّ من   )
 القوات المدافعة، وذلك عندما: 

ةضل المواقع  تقع أف -  على طول الحد الأمامي لمنطقة المعركة.  الد ِّفَاعِّي َّ

ةتوجد عوائق  - ية قرب الحد الأمامي لمنطقة المعركة.  َطبيعي َّ  قو

ةتوجد مناطق اشتباك  -  قرب الحد الأمامي لمنطقة المعركة.  َطبيعي َّ
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ات فاء في مؤخرة منطقة  والإخت ستر التيكون  - ِّي َّ  محدوداً.  العَمَل

 ً    1قوات التموضع  :ثانيا

بمجرد أن يبدأ  - أمامياً أو في العمقكان سواءً  –مهما يكن اختيار القائد الدفاعي   عَدو ال و
ة قواته  استخدامبزج  قواته، سيكون القائد المدافع قادراً على اغتنام المبادرة عبر    الاحتياطِّي َّ

غير المنظم والمتوقف، بينما تغطيه    عَدوالللقيام بهجوم مضاد عبر الأرض التي يعرفها لتدمير  
نيران من مواقع صديقة. وحيثما أمكن، فليعمل القائد على توجيه تلك الهجمات المضادة  

 أو مجنبته. وقوات الاحتياط هي مفتاح الهجمات المضادة. عَدوالضد مؤخرة 

يَضعُ  ُ   و مْنَ   اطَ الاحتي   القائد ات منطقة    ضِّ ِّي َّ بما   بحيث  العَمَل الطرق  شبكة  استعمال  يستطيع 
 ُ ُمَكِّنُه يع عبر منطقة    ي ات من الانتقال السر ِّي َّ ً   العَمَل   ثُم َّ لأي فرصة أو طارئ. ومن    استجابة
ِّبُ  أن    َيج القائد  َ على  ِّر يس في    يُفَك َضارِّ الإمداد    الت َّ ةوطرق  ِّيسي َّ ئ بات    الر َّ  عَدو ال ومقتر

ةوالاختراقات المحتملة للعدو عند وضع قواته  ُ . وقد الاحتياطِّي َّ أولاً وضع الاحتياط  يختار
الوحدات  حدود  على  والتعمية  عدوه  لخداع  أمامي   موقع   ُ التابعة    المختلف  في  مثل  لَه  ،

 المدرعات والمشاة الخفيفة. 

تكون   يُس عندما  َضارِّ ً   الت َّ ً )  مقي دة الحر وعرة ية  حر على  ولا تساعد  ُمكِّنُ كة  (  تنظيم   ي للقائد 
ةقواته   مْنَ   الاحتياطِّي َّ َ   ضِّ فيه    صغيرة    عناصر يستطيعون  مكان  في  دووضعهم  على   الر َّ بسرعة 

ةالتطورات   ِّي َّ ِّتَال ة  الق ِّي َّ َحل الوقت  الم نفس  في  ولـكن  حمايتها،  من  يد  يز فالانتشار  ِّلُ .  من   يُقل
ِّبُ قدرتها على حشد النيران.  َيج ة  إتاحة طرق نشر  عالية السرعة  و ة   جانبي َّ ، مع جعل  وأمامي َّ

ية للتحرك على   ِّ الأولو ِّبُ الطرق للاحتياط، كما    هَذِّه على القائد أن يضمن إدامة الاتصال   َيج
ِّ بين   ُ   الأمرُ هذا    يتطلبُ العناصر المنتشرة، وقد    هَذِّه َ   الأخير ُ   إنشاء قد إعادة إرسال للشبكات ع

ي َّ اللاسلـكية   ِّ ا.  ةالعَسكَر يسفي    أم َّ َضارِّ ِّ المفتوحة،    الت َّ ُ   ظُ فيحتف في احتياطي َّ   بقوات    القائد ة 
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لقواته،   الأمامي  الخط  من  ما  مسافة   على  مركزي  يأخُذُ موقع  وضعه    و لدى  بالاعتبار 
امل وقدرته على القيام بالاعتراض الش َّ مار  الد َّ على استخدام أسلحة    عَدوال الاحتياط قدرة  

 الجوي عليها.  

ُ   يضعُ حيثما أمكن    يَسهُلُ المباشرة،    عَدوالبعيداً خارج مدى نيران    الاحتياطَ   القائد ُ   و  القيام
َ الـكبرى    الأنساقِّ بذلك في   َ   يتخذَ أن    الاحتياطِّ مما في الأنساق الصغرى. وعلى    أكثر   تدابير

يشمل هذاعدم كشفه وحماية نفسه من أسلحة الني يه والتأمين المحلي   ؛ران غير المباشرة و التمو
 والحد من الإرسال الإلـكتروني.

ُ كيف    ُيخطِّطَ أن    الد ِّفَاععلى قائد  و  احتياطه   يزج َّ بإعادة تشكيل الاحتياط بمجرد أن    يقوم
ُمكِّنُ الأصلي.   ي لم   احتياط    تخصيُص   و وإذا  التابعة.  الوحدات  احتياط  من  بسهولة   جديد 

ية في الاختيارادة الأعلى باحتياطاتها، فللقائد  تزج القي الخاص زج احتياطه  ب  يخاطرأن  ب  الحر
 متى  شاء. 

 ً   1والهجمات المضادة الإفس ادي َّةالهجمات  :ثالثا

على شن    عَدوالأو تعمل على إضعاف قدرة    عَدوال: هي عملية تستبق هجوم  الإفسَادي َّةالهجمة  
ُ   يَمنعُ الهجوم، بينما   ُ   الهجوم ِّبُ من استغلال نجاحات هجومه.    عَدوال  المضاد َيج أن تكون   و

اً  القوات التي تنفذ   ير الوضع،  أي َّ ية لتطو وتحقيق الحماية  من النوعين كبيرةً بما فيه الـكفاية وقو
دعلى   عَدوال، وإجبار للمدافعين ى الر َّ  يضع خطته على المحك.  َحت َّ

هي    كَانَت  سواء   المدافع  القائد  باحتياطاته  خطة  مضادة  هجمات  أو  إفسادية   وأهجمات 
يقدر عاملي  ، عليه أن يضع في الحسبان  قوات  أخرى ِّ   الوقتِّ وضع عدوه، و لوصول   والمسافة
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ُ   ثُم َّ قوات لاحقة  للعدو.    أي وما   بأي وحداته سيهاجم، وأين سيكون بعد الهجوم،  ُيحدِّد
بي العرقلة ه  . المُستهدَفِّ   عَدوال  عنصرِّ لعزل   ةالمطلو

َ وإن   ِّ )  الهجماتِّ   أكثر على  المضادة تستولي  التي  هي  فعاليةً  نة    مواقعَ (  لقوات   محص  تسمح 
مجنبات   ِّفت بواجب   عَدوال الهجوم المضاد بتوجيه نيران على  كُل ومؤخرته المكشوفة. وإذا 

قوات   ضد  والدفاع  أن    عَدو الالبقاء  المضاد  الهجوم  قوات  فعلى  َ اللاحقة،  ِّئ  مواقعَ   تُنش
 ً ة ً  دِّفَاعِّي َّ َاسقبل أن تستطيع أي وحدة لاحقة للعدو أن تحقق  صالحة  .امعه   الت َّم

 تتضمن خطط الهجوم المضاد: 

اختراق   وشكل  تشكيلاته  عَدوالحجم  قوة  أو  وقوام  ِّ ومكونات    عَدوال؛  وحال   هَذِّه القوة؛ 
ةالاحتياط والقوات في منطقة المعركة  ِّيسي َّ ئ  .  الر َّ

ُ ومن العوامل الأخرى التي  ِّر  : على الهجوم المضاد تُؤث

 ُ ِّيل، وعمليات  عَدوالعلى احتواء    القابلية شك لإسناد الهجوم، وقوام الاحتياط واستجابته   الت َّ
 في وقت تنفيذ الهجوم المضاد. 
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اب تدفاع الإعداد للالفصل الثالث:   1الث َّ

من   يد  للمز بالتخطيط  الاستعدادات  ات تبدأ  ِّي َّ والرصد    عَمَل المعلومات  وجمع  الاستطلاع 
ِّ   وتنقيحُ ،  الد ِّفَاعها قيادة  تحتاجُ لاستيفاء متطلبات المعلومات الحساسة التي   ُ ،  الخطة يادة   وز

ُ   التنسيقِّ  اتِّ   وإجراء ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك مْنَ   الت َّ القوة    ضِّ توجيهات مع    يتوافقُ بما  و المتاحة  قدرات 
ات  ِّي َّ ِّين عَمَل أم سوف يهاجم قبل أن يكون لديه الوقت  عَدوالد بأن . وفي حال رأى القائالت َّ

ِّشَكل  الكافي لإعداد دفاعاته   يد   ب كامل، فيجب عليه القيام بهجمات إفسادية لـكسب المز
.  من الوقت والعمل على إعداد دفاع  مدروس 

ةتحتل الوحدات المدافعة مواقعها   جري وتُ بأسرع وقت  ممكن  عملياً بعد تلقي المهمة،    الد ِّفَاعِّي َّ
للمنطقة   ةاستطلاعاً  كما  الد ِّفَاعِّي َّ  ، ِّ َ ئ  تُنش يمكن   منطقة و المواقع.  احتلال  قبل  أمامية   تأمين  

َ للوحدة  أن   ِّز َ   تُنج ةمن الواجبات    الـكثير ِّ مع مراعات    في آن واحد    الد ِّفَاعِّي َّ يات:  هَذِّه  الأولو

 ر قوات تأمين. تحقيق تأمين محلي ونش •
يد القائد الاشتباك مع  •  وتدميره.  عَدوالتحديد مناطق الاشتباك، حيثما ير
يطَرَةالتخطيط لتدابير   • ي َّة  الس َّ ار َ   نقاطِّ ، مثل  الن َّ بدء إطلاق    ام للأهداف، وخطِّ العَل

ار  ة لإسناد مناطق الاشتباك.النهائي َّ الحماية  ونيرانِّ ، الن َّ
الأسلحة   • أنظمة  تموضع  ةتحديد  ِّيسي َّ ئ مع    الر َّ الاشتباك    عَدوالللتعامل  مناطق  في 

 للأهداف وتحضير بطاقات المديات ومخططات القطاع.  العَلَامواستخدام نقاط  
ية الأهداف وخطوط بدء إطلاق  • ارتحديد تموضع الراصدين الذين يمكنهم رؤ  .الن َّ
ة تحديد مجموعات العوائق التي تدعم الأسلحة • ي َّ ار  . الن َّ
 تحديد وتنظيف حقول النيران.  •

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-44 until 9-51. 
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القتال   • مواقع  ةإعداد  ِّيسي َّ ئ وقت  الر َّ مثل  المتوقعة،  القتال  ظروف  على  بالاعتماد   ،
 قس. والط َّ هار الن َّ 

 نصب العوائق وتفحص النيران غير المباشرة التي تسندها.  •
يه لمواقع القتال ومواقع النجاة بينما  •  ها.بناؤ يتم  توفير الإخفاء والتمو

بالمستشعرات  • تغطية  بور   التقنية  إنشاء  يعة  بطها  سر التي    تغطينيران  المواقع    تم َّ على 
 اسة صديقة".حس َّ اعتبارها "مواقع 

ية المحدودة، مثل الأضواء   • ية في الليل وظروف الرؤ نصب أجهزة مساعدات الرؤ
ية على نقاط والن َّ ة الـكيميائي َّ   الأهداف نهاراً. عَلَامِّ قاط الحرار

 تحديث بطاقات المديات ومخططات القطاع. •
 إعداد مواقع القتال البديلة.  •
ةتحديد وإعداد المواقع  •  . التكميلي َّ
تحديد مواقع الإخفاء ومراجعة حركات الانتقال من وإلى مواقع القتال. )يمكن  •

ةللوحدات أن تضع عرباتها   كتيكِّي َّ ة  الت َّ ِّ   في مواقع الإخفاء في  والقتالي َّ وقت  بينما    أي 
 ِّ َ د ون يُع ة هم مواقع  ( الد ِّفَاعِّي َّ

 تموضع قوات الاحتياط.  •
ىإنشاء نقاط اتصال مع الوحدات المجاورة،   • ةتترابط جهودهم  َحت َّ  . الد ِّفَاعِّي َّ

 أسلاك الاتصالات. مد ُّ  •
 تحسين قابلية الحركة على طرق الهجوم المضاد. •
النجاة الت َّ  • على  تساعد  سوف  التي  المحصنة  المستودعات  في  للذخيرة  المسبق  ين  خز

 . التمهيدي َّة عَدوالنيران  من
ب على التحرك  • ية المحدودة.الر ُّ هاري وأثناء الن َّ التدر ُّ  ؤ

 . الد ِّفَاع الاستمرار في تحسين  •

يد من قوة المواقع   ةإن مواقع النجاة تز بإتاحة شيء  من الستر أمام أنظمة التسليح   الد ِّفَاعِّي َّ
يبدأُّ ،  عَدوالوالجنود من نيران   ُ   و يات العمل،    مواقع  بناء ُ   ثُم َّ النجاة وفقاً لأولو ُ   يستمر  البناء
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ى  والتحسينُ  السقوف  و   ممكنة .  لحظة  آخر    َحت َّ اختيار  ِّشَكل  يتم   مواقعَ   يُنَاسِّبُ بما  متنوع    ب
المدافعة    الجنودِّ  الوحدات  وعلى  عدوهم.  وقدرات  عبر    تحسينُ المختبئين  المواصلات  طرق 

ةالمواقع   الإمدادات   الد ِّفَاعِّي َّ حركة  تسليح  بغرض  وذلك  والموارد،  الوقت  به  يسمح  بما 
ة الاحتياط. وتعمل الوحدات بسرعة  على إنشاء اتصال  سلـكي بين عناصر  والقوات وخاص 

 يل الإشارات الـكهرومغناطيسية. الوحدات التابعة لها لتقل

ُ   الوحداتُ   تُراجِّعُ  مخابئها    المدافعة من  تحركها  ةمواقعها    إلىكيفية  أن الأولي َّ لها  وكيف   ،
ِّلَ  َ   المواقعَ   تُشغ ة  البديلة مع    والتكميلي َّ الاشتباك  في  المواقع   عَدوال للاستمرار  نحو  تقدم  ما  إذا 

ة ُ للوحدة.    الد ِّفَاعِّي َّ ِّ   وُتحدِّد َ   الوقتَ   عاتُ المراج  هَذِّه ِّ لإجراء    اللازم تحت   هَذِّه التحركات 
روفمختلف  ة الظ ُّ  .البيئي َّ

 ِّ ُ   نُ يُؤَم ُ تنسيقاً وثيقاً بين الوحدات التابعة    القائد حضير. ففي مرحلة  لَه ، يمكنه أخذ قادة  الت َّ
)إن    إلىوحداته   مشرفة  المعركة    كَانَتنقطة  منطقة  في  ةتوجد(  ِّيسي َّ ئ المعركة   الر َّ لمراجعة 

وهذا   بين الوحدات،  ِّدُ وخطة التنسيق  َ   سيُساع تدابير    القائد وإنشاء  نيته  يطَرَةفي إفهام    الس َّ
 المشتركة على وحداته. 
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اب ت الد  ف اعتنفيذ الفصل الرابع:   الث َّ

المنطقة،   دفاع  ِّلُ في  ُ   القواتُ   تُقات من    المدافعة انطلاقاً  وذلك ومحمية    مجهزة    مواقعَ أساساً   ،
ةلتركيز تأثيرات قوتها   ِّي َّ ِّتَال ُ والتفافاته.    عَدوال ضد  اختراقات    الق يستخدم ُ   و قوات  متحركةً   القائد

غَرَات لتغطية   ةبين المواقع    الث َّ يز تلك المواقع حسب الحاجة، وللقيام بالهجوم الد ِّفَاعِّي َّ ، وتعز
 1  أو صد  محاولاته للالتفاف. عَدوالالمضاد لغلق اختراق 

 : إلى في دفاع المنطقة م التنفيذقس َّ ي   

 والمحافظة عليه.  الت َّم استحقيق  .1
 . ع دوال تعطيل  .2
 .ع دوالتثبيت  .3
 المناورة. .4
 المتابعة.  .5

ِّ وهذا التقسيم لا يُقصد منه تنفيذ    الخطوات بالتسلسل، بل يمكن تنفيذها في آن  واحد.   هَذِّه

 
 دفاع المنطقة  (: خطوات تنفيذ 16الشكل )

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-56.  
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 1والمحافظة عليه  الت َّم اسأولاً: تحقيق 

ات من الضروري بمكان  لنجاح   ِّي َّ ة  العَمَل َاس؛ تحقيق  الد ِّفَاعِّي َّ قبل أن   وإدامته  عَدوال مع    الت َّم
والاستخبارات  يستطيع   والمراقبة  الاستطلاع  أصول  ديقَةتدمير  الهجوم الص َّ بدء  وعند   .

وقدراته وتحديد نيته    عَدوالة في تحديد مواقع  الأولي َّ المعادي، تتمثل اهتمامات القائد المدافع  
 واتجاه هجومه وكسب الوقت للرد عليه.  

ِّينِّ   قواتُ تسعى   أم ِّ في    الت َّ يد    إلىالمرحلة    هَذِّه من قواته الاستطلاعية وتخبئة ترتيبات   عَدوالتجر
ةالقوات   وقدراتها ونواياها، في الوقت الذي تحاول فيه أصول الاستطلاع والمراقبة    الد ِّفَاعِّي َّ

ديقَةال والاستخبارات   ِّ . ومن الناحية  عَدوالكشف مسار عمل    ص َّ ة مْنَ ، فإن  القتال  المثالي َّ  ضِّ
ِّينمنطقة   أم أن    الت َّ َ ينبغي  ِّر تنفيذ    عَدوال  ُيج ب َاسلتحقيق    َتحَر ُّكَات على  الدفاعات   الت َّم ضد  
ُجهزة.  الم

ِّينوعند انتقال قوات   أم ير تلك القوات في نقاط عبور الت َّ ، يقوم القائد بالاستعدادات لتمر
ات عبر منطقة   ِّي َّ ةالمعركة    عَمَل ِّيسي َّ ئ حولها بأسرع ما يمكن مستخدماً نقاط عبور،   الر َّ أو من 

يتم ُّ أو ثغرات، أو ممرات على طول الحد الأمامي لمنطقة المعركة،   ِّ   تنفيذُ   و ِّ   هَذِّه ة ِّي َّ عادةً    العَمَل
قوة   ِّينبتجزئة  أم المسؤولية  الت َّ نقل  بعدها  يتم  و الأخرى.  تلو  الواحدة  قوات   وعبورها  بين 

ِّين أم ةوقوات منطقة المعركة  الت َّ ِّيسي َّ ئ  . أمام الحد الأمامي لمنطقة المعركة الر َّ

نسيقبالاستفادة من الخطط  و  ِّينالمسبق، تنسق قوات    والت َّ أم مع قوات منطقة المعركة   الت َّ
ة ِّيسي َّ ئ تنسيقاً أخيراً في نقاط الاتصال بغرض ضمان سلاسة العبور من بين قوات منطقة    الر َّ
ةالمعركة  ِّيسي َّ ئ  .الر َّ

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-59 until 9-66. 
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 (: نموذج عن نقاط العبور والانطلاق وتسليم المعركة17الشكل )

ِّبُ  قوات    َيج تنسحب  ِّينألا  أم وحدات    الت َّ وصول  لمجرد  نفسها  تلقاء  ومن   عَدو ال بالكامل 
ِّينالحد الأمامي لمنطقة المعركة، إذ يمكن للقائد أن يترك قوات    إلىالأولى   أم في الأماكن   الت َّ

ِّين. وعلى قوات  عَدوالالتي لم يتقدم فيها   أم ، عَدوال أن تقوم بتعديل ترتيباتها وفقاً لتقدم    الت َّ
َ مع الاستمرار في تنفيذ  ات ع ِّي َّ ِّين   مَل أم اتالأمام، فتستمر بإزعاج   إلىأبعد ما يكون  الت َّ ِّي َّ  عَمَل

َ   يُفَرِّغُ التشكيلية وإخلال تنسيقه، وهو ما    عَدوال اتمنطقة    قائد ِّي َّ ةالمعركة    عَمَل ِّيسي َّ ئ للقيام   الر َّ
النجاح   فرص  من  يد  سيز الأمر  وهذا  فقط.  واحدة  معركة  أو  واحد  ىباشتباك  لو   َحت َّ

ةاختراق منطقة المعركة    عَدوالاستطاع   ِّيسي َّ ئ في بعض الأماكن. وفي بعض الحالات،   الر َّ
ِّينتستطيع قوة  أم ، لتشتبك مع أهداف  عالية القيمة أو تدق إسفيناً  عَدوالمهاجمة مؤخرة  الت َّ

 الرائدة.  عَدوالأنساقه عازلةً وحدات بين 

ةمن منطقة المعركة    عَدوالباقتراب   ِّيسي َّ ئ ة، للقائد أن يأمر أصوله  الر َّ   والرصدي َّة   الاستطلاعي َّ
مْنَ  ِّينقوات    ضِّ أم اختراق    الت َّ جانبي  أو  واحد   جانب   على  تتموضع  في    عَدوالبأن  لتستمر 
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بمراقبة تلك الأصول لمجنبات   ُ وإتاحتها لطرق  للوصول إليها،    عَدوال مراقبته. و ِّر للقوات   فستُيس
ديقَة ِّكَ إجراء هجمات  مضادة. ومع    الص َّ َ ، فللقائد أن  ذَل َ   يحصُر ه للمناطق التي لم يتقدم مراقبت

المعركة    عَدواللها   منطقة  ةفي  ِّيسي َّ ئ أصوله   الر َّ لتعرض  منعاً  فقط،  التقنية  بالوسائل 
ة يق. والرصدي َّة الاستطلاعي َّ  للتطو

ِّين المعركة بين قوات مسؤولية إن تسليم  أم ةوقوات منطقة المعركة  الت َّ ِّيسي َّ ئ يتطلب تنسيقاً    الر َّ
لنيران   تعرضهم  لمنع  وذلك  الإمكان،  قدر  كفؤاً  يعاً  سر وتنفيذاً  على عَدوال وثيقاً  ينبغي  و  .

قوة  قائ ِّيند  أم أصول   الت َّ وتساعد  الخطوط.  بعبور  البدء  لح ين  المناورة  ية  حر على  المحافظة 
ارِّي  الإسناد   ِّينعلى تغطية انسحاب قوات    الن َّ أم . وعلى عناصر الإسناد القتالي وخدمات الت َّ

عم ِّينالقتالي التابعتَيْن لقوات    الد َّ أم اقة  المؤخرة منعاً من إع  إلىالتحرك أسرع ما يكون    الت َّ
 حركة القوات المقاتلة.  

ِّبُ  َ أن  القائدِّ على  َيج ِّر ِّينفي المهمة التالية لقوات  يُفَك أم ِّ قبل أن تُسلم  الت َّ القوات المعركةَ  هَذِّه
ةلقوة المعركة  ِّيسي َّ ئ  : . ومن العوامل التي تؤثر على القرار بهذا الشأن هيالر َّ

قوات   ِّينحالة  أم في الت َّ المطلوب  والاحتياط  القادمة،  للمهمة  الاستعدادات  ومتطلبات   ،
ُ هذا الوضع من ناحية حجمه وطبيعته. فقد   ُ إعادة تعيينها كاحتياطي    يُقرِّر بالتالي تكليف لَه ، و

ُ الأساسي بالقيام بمهام أخرى، أو    حتياطِّي  الا نشرها على أجنحة قوات منطقة المعركة   يُقَرِّر
ة ِّيسي َّ ئ يات المعركة. لـكن قد تحدث الحاجة لهذه   للقيام  الر َّ بمهام تأمين  إضافية بحسب مجر

َ المهام قبل أن   ِّينقوة    ُتجهَز أم ُ بها مرةً أخرى. ولذا، فغالباً ما    للزج ِّ   الت َّ ُ   سيضطر لأن    القائد
قوة   تشكيل  إعادة  لح ين  ِّينينتظر  أم يزج ُّ   الت َّ أن    و قبل  الأساسية،  الاحتياط    يُعيدَ بقوات 

ِّينتعيين قوة  أم  كقوة احتياط.  الت َّ

ِّينينبغي على القائد أن يقوم بتحديد منطقة تجمع قوات   أم بالاعتماد على مهمتهم اللاحقة،   الت َّ
لإسناد  الحاجة  بسرعة  ستلبي  التجمع  منطقة  في  ستكون  التي  القوات  أن  يضمن  بحيث 

ات  ِّي َّ ي  العَمَل ِّينة، مع مراعاة منع قوات  الجار أم ات المنسحبة من عرقلة    الت َّ ِّي َّ التشكيلية    العَمَل
ية.   والعمليات الحاسمة الجار
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 1ع دوالثانياً: تعطيل 

يحقق  بعد   َاسأن  قائد  عَدوالمع    الت َّم سيسعى  ات عبر    الد ِّفَاع،  ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك خطط   الت َّ لعرقلة 
في  عَدوال وقدرته  يطَرَة،  المشتركة  الس َّ الأسلحة  يق  وفر قواته  ُ التابع    على  الناحية  لَه ومن   .

ات المثالية، فإن  على   ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ُ ، وأن  عَدوالأن تتسبب ببعثرة قوات    الت َّ ِّدَه َ   تُفق على   القدرة
 . التنسيق بين عناصرها

ات توجه  من الأمثل أن   ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ذات المردود العالي،    عَدواللتدمير أو تعطيل أهداف    الت َّ
ارِّي  وعُقد القيادة والسيطرة، وأصول الإسناد   والهندسي والدفاع الجوي.   الن َّ

ات تعمل   ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ِّ   الت َّ منطقة المعركة   إلىوإبطاء وتيرة تحركاته    عَدوالعلى تدمير تماسك    هَذِّه
ة ِّيسي َّ ئ الاشتباك في الوقت المناسب.   إلىاللاحقة    عَدوالات  ، وهو ما سيعطل دخول قوالر َّ

ات  :مثالالوعلى سبيل  ِّي َّ  عَدو ال الهجومية الموجهة ضد عُقد القيادة وسيطرة  2المعلومات عَمَل
ضعف   من  يد  ستز الجوي  دفاعه  بقية    عَدو الوأصول  ات أمام  ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك بالإضافة  الت َّ  ،

فعل   ردة  بطائها  ات لتلك    عَدواللإ ِّي َّ ُ بينما  .  العَمَل ِّز تفكيك   تُرك على  اللاحقة  الاشتباكات 
ارِّي   عَدوالإسناد  ةوأصوله  الن َّ بة.  ثُم َّ ، ومن الهندسي َّ  تعطيل حركة الوحدات المقتر

لعمليات   الأخرى  الأهداف  ِّيلتشمل  شك أصول  الت َّ تدمير  بالاستخبارات   عَدوال:  الخاصة 
 الد ِّفَاع والاستطلاع، وحرمانه من الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بطبيعة قوات 

ه على الانتشار في تشكيل  قتالي  على أرض  من اختيار  ونواياها، ودفعه للشك الذي سيحث ُّ
 .  الد ِّفَاعقائد 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-67 until 9-69. 

ات  2 ِّي َّ اتأثناء  -المعلومات هي التوظيف المتكامل    عَمَل ِّي َّ ة  العَمَل ي َّ ِّ اتلـ )الحرب الإلـكترونية ،  -العَسكَر ِّي َّ شبكات    عَمَل
ات الحواسيب،   ِّي َّ ة  العَمَل ِّي  ، الخداع  النفسي َّ ات، تأمين  العَسكر ِّي َّ متعلقة  و  ( بالتنسيق مع قدرات محددة داعمةالعَمَل

القرارات   اتخاذ  التأثير على  أو  انتزاع  أو  إفساد  أو  لتعطيل  ةبها  ي َّ ة  المعدات  أو  البشر الحاليين    الآلي َّ الخصوم  لدى 
ديقَةاتخاذ القرارات لدى القوات  والمحتملين، مع حماية عملية   في نفس الوقت.  الص َّ
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توقيت   ات إن  ِّي َّ ِّيل   عَمَل شك لا    الت َّ إذ  للغاية،  مهم 
ُ غي أن يسمح ينب ِّ للعدو أن يتعافى من  القائد  هَذِّه

قبل   ات التأثيرات  ِّي َّ أيضاً   العَمَل وللقائد  الحاسمة. 
ات أن ينفذ   ِّي َّ ة   عَمَل ِّي َّ يد من تعطيل    ُهجُوم ، عَدوالليز

الهجمات   أو الإفسَادي َّةمثل  الغارات،  أو   ،
أو   الخداعية،  الهجمات  أو  الـكمائن، 

 الاستعراض.

 1ع دوالثالثاً: تثبيت 

ُ يقوم   منطقة. لدفاعَ اري  ُيجبكل ما بوسعه للتقليل من الخيارات المتاحة للعدو حين    القائد
ُ يُ ،  عَدوالبالإضافة لتعطيل  ف ات   جري القائد ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك يدفعه    عَدوالعلى    ليُضي ِّقَ   الت َّ مسار   إلىو

يطَرَةعمل معين، أو   على تحركاته، أو تثبيته في موقع  معين . الس َّ

ِّ   تحدُ  على القائد أن يستمر في البحث   يجب  ، وحين تنفيذهاعَدوال الأعمال من خيارات    هَذِّه
قوات   ةاللاحقة    عَدوال عن  منطقة    والاحتيَاطي َّ دخول  من  لمنعها  استنزافها  أو  وتأخيرها 

ةالمعركة  ِّيسي َّ ئ  .الر َّ

ً لدى القائد عدة خيارات في   عمليات ل  تثبيت القوة المهاجمة للعدو. فللقائد أن يضع خطة
ِّيل شك و   في  مثلتت  الت َّ الأجنحة  للقوات    عَدوال اختراق  نقطة  تأمين  تأمين  ديقَة للسماح    الص َّ

ُ يستخدم  و في أماكن أخرى.    حاسمة  مناورة   بتنفيذ   ياً لتثبيت  العوائَق    القائد  عَدو الالمُغط اة نار
يل مساره أو إزعاجه بغرض الحد من خياراته.    أو صد ه أو تحو

المنطقة،   دفاع  ات   تحُصلُ في  ِّي َّ المعركة    العَمَل منطقة  في  ةالحاسمة  ِّيسي َّ ئ تظهر الر َّ وهنالك   ،
ات تأثيرات   ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك مع    الت َّ لتمتزج  الإدامة  بعمليات  ات مقرونةً  ِّي َّ لقوات   العَمَل الحاسمة 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-70 until 9-82. 
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ِّيالمعركة   ئ ةالر َّ َ   سيُلحِّقُ مما    سي َّ يمة أن يتقدم مرةً    عَدوال  منعُ العدو. إن هدف القائد هو  ب  الهز
ً  من نيران المواقع المُعدة أخرى باستخدام مزيج    والعوائق والاحتياط المتحرك.  مسبقا

جري دفاعاً عن منطقة  كبيرة  ضد يُ إن حشد النيران أمر  حساس  للغاية بالنسبة للقائد الذي  
ةفي القوة  عدو متفوق    ِّي َّ ِّتَال ُ . إن المهاجم  الق ووقته، وهذا    الهجومالقدرة على اختيار نقطة    لَه

التأثير على نسبة القوى في نقطة    ثُم َّ ما يجعله قادراً على حشد القوات في نقطة  معينة، ومن  
سهولة  واحد يمكن أن يتحول ب  إلىالقتالي العام بنسبة ثلاثة    عَدوالالهجوم تأثيراً هائلاً. فتفوق  

ىواحد أو    إلىتفوق  محلي  مقداره ستة    إلى على القائد المدافع أن يحدد بسرعة   لذا  أكثر.    َحت َّ
قائد   يسوتأثيرات    عَدوالنية  َضارِّ ماالت َّ وهو  تسليح  ،  وأنظمة  لوحداته  بسيسمح  توظيف ه 

نيران   لتوليد  الحركة  وخفة  ِّ المرونة  ِّلقُوَة ة  ل ِّي َّ ِّتَال ِّ في    عَدوالضد     الق ين النقاط    هَذِّه مواز ورفع 
 .القوى لصالح المدافعين

ةتتولى قوات المعركة  ِّيسي َّ ئ يادة   إلىمسؤولية المعركة في خط تسليم المعركة. وقد تضطر   الر َّ ز
ارشدة إطلاق   ِّينحين تقترب قوات    الن َّ أم لهذه من الحد الأمامي لساحة المعركة للسماح    الت َّ

قوات    القوات  وتعمل  الاشتباك.  المعركة  بفض  ةمنطقة  ِّيسي َّ ئ النيران   الر َّ أصول  توفير  على 
قوات   انسحاب  على  يغطي  إسناد  لتقديم  المباشرة  وغير  ِّينالمباشرة  أم خطوط   الت َّ وإغلاق 

َف أن    الد ِّفَاعالمرور عبر شبكة العوائق. ولقائد   ِّينلمساعدة قوات    الدخانَ  يُوظِّ  أم على فض   الت َّ
 .  عَدوالالاشتباك مع 

قوات   ِّينوتعمل  أم المعركة    الت َّ لمنطقة  الأمامية  المواقع  خلال  من  الانسحاب  ة على  ِّيسي َّ ئ  الر َّ
غَرَات على القائد أن يحرس كما بتخطيط دقيق  ومنسق.  في العوائق التي أبقاها لانسحاب  الث َّ

ِّينقوات  أم ِّبَ وأن  الت َّ ِّ  لإغلاقها بعد مرور يُرت  .القوات  هَذِّه

ةمنطقة المعركة    إلى  عَدوالبعد وصول   ِّيسي َّ ئ ،  الد ِّفَاعتحديد نقاط الضعف في    سيُحاوِّلُ ،  الر َّ
أن يعبرها بقوة، بعد أن يجسها بمجموعة هجمات سبر. ومع تطور الهجوم، تعمل   وسيُحاوِّلُ 

ُ الرائدة. وإن ضيق مساحة المناورة    عَدوال الوحدات المدافعة على الاشتباك مع قوات    سيُبطِّئ
إسناد الو الد ِّفَاعضيق مسارها، وهذا سيقدم لنيران تة تكد س قواته و نتيج عَدوالمن حركة 
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 ً ِّ تحقيق أقصى تأثير  للنيران المتزامنة والمتعاقبة في  تم  ي، وهنا سالجوي أهدافاً سهلة المرحلة   هَذِّه
 من المعركة.

 ُ ُ   تُناوِّر للقائد مستخدمةً ما حشدته من النيران المباشرة وغير المباشرة للتحرك التابعةُ    العناصر
قوة   ضد   موضعي   تفوق   اكتساب  سبيل  بينما    عَدوالفي  ُ المقتحمة،  ُ   يُوجِّه نفس   القائد في 

َ الوقت   ِّ   جهود يعمل القائد   الهندسة يات في مهمته. و لبناء العوائق والإدامة بما رتبه من أولو
ىقواته    على إعادة ترتيب تموضع   عَدو ال  يُوجِّهَهابدلاً من أن    ،كَانَحيثما    عَدوالتواجه    َحت َّ

هو.   يرغب  ُ كما  ُ   فيُوجِّه ات   القائد ِّي َّ يدعمُ   العَمَل ُ التابعة  العناصرَ    و القتالي   لَه الإسناد  بتقديم 
عموخدمات   الاحتياط،    الد َّ زج   بعملية  القائد  يتحكم  و ييْن.  الضرور ِّكُ القتالي  يشتب مع   و

وإن    عَدوال قوات   فوق.  فما  الفرقة  نسق  على  ُ   أمكنَ اللاحقة  اللاحقة،   عَدوال قوات    تأخير
 ُ هجوم  الد ِّفَاعُ    فسيقدِّر قوات  يمة  هز كل   عَدوال على  واحد   بنسق   حدة(،  على  )كلاً  مجزأة 

يمكن لوحدات  ته  قوا زج ِّ الجدول الزمني للعدو إذا ما أجبرته على  تُعطِّلَ أن  الد ِّفَاعمرة . و
هو   مم ا  أبكر  ُ   مخطط  اللاحقة  بين النسق   إلىا سيؤدي  مم َّ ،  لَه استغلالها  يمكن  ثغرات   تشكل 

بين النسق اللاحق.   المُزج  به و

غَرَات قد تكون   ً   الد ِّفَاعواقع  مبين    الث َّ ية ِّبُ ولـكن    ،ضرور غَرَات لا تُترك  أ  َيج حيثما يتوقع   الث َّ
 ُ مراقبتها أو تغطيتها بالنيران أو إغلاقها   تتم َّ ا بد أن  لل  ، بالرئيسي للعدو المحتمل  الجهدَ   القائد

ديقَةإعادة تموضع القوات   تتم َّ حين الإمكان بعوائق، أو   .  الص َّ

 ُ ُ   ُيحدِّد فيستفيد من نقاط الخوانق ،  خ ترقم المسؤوليات للتعامل مع أي عدو     بوضوح    القائد
ليمنع   الاختراق.    عَدوالوالعوائق  نجح  ومن  المعركة    عَدوالإذا  منطقة  اختراق  ةفي  ِّيسي َّ ئ ، الر َّ

قوة  س وتدمير  فوراً  الاختراق  صد   على  القائد  ِّ   عَدواليعمل  ما    هَذِّه ومن  يمكنبأسرع    ثُم َّ ؛ 
الأمر   هذا  .    إلىسيحتاج  متحرك  يوسع  و احتياط   أن  أعماله  القائد  يمكن  مْنَ من  عمق   ضِّ

ىمنطقة عملياته  َ  َحت َّ ح يقافها التي  عَدوالاختراقات   يُكافِّ  . يةالأمامفي الخطوط  لا يمكن إ

المهاجم   يناسب  يُعيدَ أن  بلا ينبغي للقائد أن يسمح للعدو  قواته ما لم  ِّكَ   تجميع  ُ   ذَل   مخططَه
الموارد  يُ ، إذ عليه أن  للمناورة مضاداً محلياً بجميع  هجوماً  ة جري  ِّي َّ َحل من   عَدوالالمتاحة لمنع    الم



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

176 

لخطورة  القائد  تنبيه  مع   ، محلي  مضاد   هجوم   بتنفيذ  الأنساق  أدنى  وتقوم  مكتسباته.  يز  تعز
لا ينبغي للوحدة أن تتخلى عن موقعها ما لم يتوافق هذا الأمر مع نية والزج  بقوات  مجزأة. 

حتواء ا  افعليه  عَدو البذلك. وإن لم تستطع القوة المدافعة رد َّ    ما لم يسمح لهم القائد الأعلى أو  
الهجوم بالتوافق مع تستطيع  اختراقه لح ين أن  

القائد  يعمل  و المضاد.  للهجوم  كبيرة   قوات 
على تنسيق الهجمات المضادة مع نيران أنظمة 

 الإسناد. 

على القائد أن يضع في حسبانه أنه مهما أحسن 
المضاد   للهجوم  مْنَ التخطيط  خطته   ضِّ

ة االد ِّفَاعِّي َّ مع  تماماً  تتوافق  لا  فقد  لوضع ، 
تطور  ومع  المضاد.  هجومه  يشن   حين  الجاري 

تقييم خطته بناءً على فهمه الجديد المُصَحح للأوضاع والذي   يُعيدَ الوضع، فعلى القائد أن  
المعلومات   إتاحة  بمجرد  المشتركة  العملياتية  الصورة  تحديث  من  ة ينتج   الاستخباراتي َّ

ةوالمعلومات  ِّي َّ ِّتَال  : لأساسية التاليةعلى الأسئلة ا يجيببحيث  الق

أو    هَلْ  .1 ممكن؟  المضاد  تقدم  هل  الهجوم  لاحتواء  احتياطاته  استخدام  القائد  على 
 . ؟عَدوال

 . شن الهجوم المضاد؟ الد ِّفَاعمتى وأين ينبغي على قوات  .2
شن الهجوم المضاد عليه؟ ومن   الد ِّفَاع، فما الذي على قوات  عَدوالفي حال اختراق   .3

ِّبُ الذي  يه؟ َيج  .  أن تعزله أو تحتو
َ  هَلْ  .4  ؟. ما يكفي من الوقت لإكمال الهجوم قبل وصول قوات لاحقة للعدو هُنَاك
ارِّي  يمكنه القيام بهجوم مضاد باستخدام أنظمة الإسناد  هَلْ  .5  .  الخاصة به؟  الن َّ
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المضاد،   الهجوم  تنفيذ  ُِّف حين  ُ   يُوظ  العمل. جمي  القائد لإنجاح  اللازمة  المتاحة  الموارد  ع 
هو   به  الزج   عند  الاحتياط  ما يصبح  ة  1نسق وغالباً  ِّي َّ يتجنب   العَمَل أن  فعلى القائد  الحاسمة، 

القرارات الأكثر أهمية للقادة هو الزج بقوات   أحد  ، أي أنأو تجزئته  احتياطه الزج  المبكر ب
القائد  ؛الاحتياط َ أن    على  قوته    يُعزِّز ةمن  به  الاحتياطِّي َّ يزج   أن  ى  ا قبل  قدرةً   َحت َّ يمنحها 

عند  فوراً عند أول اختراق للعدو أو    ا وليس للقائد أن يزج  به  ،عَدوال أكبر لمواجهة عمل  
ياً من    إلىوصوله  وصوله لخط مرحلي أو   ِّ موقع آخر يمكن التعامل معه نار قوات الهجوم   بلِّ ق

ِّبلِّ المضاد المحلي ومن   ارِّي    الإسناد  ق ُ ، مم ا  بالتدمير أو التعطيل أو الاستنزاف  الن َّ عن ي غني 
 الزج  بالاحتياط.  

الإمكان قائد    ،حين  يفرط    الد ِّفَاعيشن   عندما  مضاداً  أو   عَدوالهجوماً  التمدد،  في  كثيراً 
بمجرد أن يحدد القائد و و مؤخرته لقوات الهجوم المضاد، أو يخبت زخمه.  أيكشف أجنحته  

قوات   لعزل  مضادة   هجمات   توجيه  فسيستطيع  للعدو،  الرئيسي  الجهد   عَدو المجنبات 
مْنَ وتدميرها  ةمنطقة المعركة  ضِّ ِّيسي َّ ئ  . الر َّ

القائد   يتوصل  قد  الأحيان  بعض  في    إلىفي  احتياطاته  استخدام  بوسعه  ليس  الهجوم أن ه 
ُ المضاد. ولذا، ففي سبيل كسب وقت   الاحتياطات؛ ي استعمال نسق  أعلى من  عينه على 

ِّ أو احتوائه أو تأخيره. وفي    عَدوال عليه أن يستخدم موارده لصد    الحالات على القائد   هَذِّه
يزات من السرايا والكتائب في مخططه الدفاعي، وتعديل   وأركانه أن يخطط لـكيفية دمج التعز

ووضحدودها ةمواقع    ع ،  ِّي َّ ِّتَال وق والتعديلات   ُيخطِّطَ أن  ،  الوحدات،  تلك  عبور  لطرق 
يستطيع و الحالية.  والسيطرة  القيادة  في  بة  ُ   المطلو يك يُسرِّعَ  أن    القائد وتحر التموضع  عملية 

يزات أو الاحتياطات   ِّه  بتحديدِّ التعز ا وتوفير عناصر تنظم مرورها وتوجههم في نقاط طرق

 
ة أ  تشكيل  من  جزء  1 ِّي َّ ةبفكرة    رهن  وحجمها  الأنساق  وعدد.  القتال  ثناءالعَمَل ِّي َّ  الاتجاه   وسعة  وعمقها،  وهدفها  العَمَل

ً  فيه؛ تُدار الذي التعبوي،  ِّيل يكون فقد دفاعاته؛ وطبيعة  العَدو  قوة إلى ِإَضافَة شك  ثلاثة أنساق،  أو نسقَين، في الت َّ
 .واحتياطي نسقَين  أو
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ع وتنبئهم  الأوضاعالاشتباك  كمان  المستطلعون    ،  ي َّةرطة  والش ُّ يستطيع  ِّ ووحدات   العَسكَر
ِّ الخيالة من الفرق أن   على حركة المرور.ةً روا سيطريُوف

 1المتابعةرابعاً:  

اتالغرض من   ِّي َّ ة   العَمَل روفهو الحفاظ على الأرض وتهيئة    الد ِّفَاعِّي َّ ِّ   الظ ُّ ِّشَن  هجوم مضاد  ل
المبادرة.   تكبيد  و يستعيد  يق  طر عن  بذلك  المنطقة  دفاع  فادحة    عَدواليقوم    تمنعه خسائر 

يسمح نجاح دفاع المنطقة للقائد بالتحول   قد ، كما الهجوم إلىمن تحقيق أهدافه الحاسمة. و
الطرفين.    جمود في الجبهة يتخلله استمرار الاشتباك بين  إلىمنطقة  لل  الد ِّفَاعهذا النوع من  يؤدي  

ِّكَ وهذا يستدعي منه القيام بعملية تراجع. مع    عَدوال وأخيراً، قد ينهار المدافع أمام هجوم    ذَل
انسحاب   عملية  أي  ِّبُ فإن  المناطق    َيج في  الحالي  الوضع  الحسبان  في  تضع  ة أن    الد ِّفَاعِّي َّ

َ أن    الد ِّفَاع المجاورة. وليس لغير القائد الذي نظم   حداً أمامياً جديداً لمنطقة المعركة أو   ُيحدِّد
 َ  تراجع.الللمدافعين القيام بعملية   ُيج يز

ُ   يمتلكْ إن الوقت في غاية الأهمية في فترة التراجع. فما لم   ً قوةً    القائد ة ُ   احتياطي َّ لم يزج    كبيرة
يد ترتيب دفاعه  يُع ل الوضع بسرعة  أو قلب الأوضاع، فعليه أن بها بعد ومستعدةً لاستغلا

 . عَدوال مع الاستمرار في الاشتباك مع 

والوقت في غاية الأهمية للعدو أيضاً، فهو سيستخدمه لإعادة التنظيم وإنشاء منطقة تأمين  
 وتحصين مواقعه. 

 َ لاستعادة    هُنَاك المصممة  الموضعية  المضادة  الهجمات  بين  و فَاعالد ِّ فرق  اتبين  ،  ِّي َّ  العَمَل
تهدف   التي  من    إلىالحاسمة  المبادرة  مضادة     عَدوالانتزاع  هجمة   إجراء  بغرض  و يمته.  وهز

ِّبُ حاسمة ،   لتصل نقطة الذروة أو تتجاوزها قبل   عَدوالهجمة    تدفَعَ أن    الد ِّفَاععلى قوات    َيج
من   تُعطِّلَ أن    الد ِّفَاع. وللقيام بذلك، على قوة  الد ِّفَاع أن تتسبب بتفكك  غير مقبول  في قوة  

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 9, THE AREA DEFENSE, 
from 9-83 until 9-89. 
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ةعلى الحشد، بأن تدفعه لبعثرة قوته    عَدوالقدرة   ِّي َّ ِّتَال أو استنزاف قواته    صغيرة    مجاميعَ   إلى  الق
ةبغرض قلب ميزان القوة  ِّي َّ ِّتَال  . الد ِّفَاعصالح ل  الق

على استقدام القوات اللاحقة وتدمير  عَدوالأن تستمر في تعطيل قدرة  الد ِّفَاععلى قوات و
إدامته كما  نظام  ِّبُ ،  قائد    َيج العابرة،    الد ِّفَاععلى  الفرص  لاقتناص  مستعداً  يكون  أن 

بالحالة المثالية،   ُ خط   القائدِّون لدى  كتواسترداد المبادرة، والتحول للهجوم. و هجوم  مضاد    ة
جاهزة ومناسبة للوضع الحالي، وعليه أن يعيد تنظيم قواته بسرعة  وتجهيز وحدات  مختارة ،  

ينقَ  يهجم؛ وإلا فعليه أن يهجم بما لديه من قوات  والتي   ثُم َّ مواقع الهجوم، ومن    إلىلهم  و
 ، ومسار العمل هذا غير مستحب. عَدوالهي في الأصل على تماس  مع 

ةغاية للعدو أن يخوض معركةً  من الصعب لل رداً على الهجوم المضاد الصديق بعد أن   دِّفَاعِّي َّ
 نقطة الذروة للأسباب التالية:  إلىيصل 

ةاستعداداته   .1  لن تُقام إلا على عجل.  الد ِّفَاعِّي َّ
 قواته غير منظمة تنظيماً كافياً للقيام بالدفاع. .2
 في تجهيز دفاعاته.  عَدواللا يساعد الوقُت   .3
 منتشرة وممتدة بعمق وفي حالة ضعف.  عَدوالقوة  .4
 طاقاته فوق أرض  صالحة  للدفاع. عَدوال نادراً ما يستنفد  .5
 الإجهاد البدني. .6

قَدُم تهيئاً نفسياً، فقد اعتادت نفوسهم على    عَدوال إن التحول للدفاع يتطلب من جنود    الت َّ
والدفاع عم ا اكتسبوه وإلى  عَدو الود في عمق أراضي الانتصار، والآن عليهم الصم ثُم َّ ومن 

 عَدو الوغالباً ما يكون في ظل ظروف  غير مواتية. فإذا ما قرر قائد  ،  أحياناً  حد الاستقتال  
ات تنفيذ   ِّي َّ  أرض  صالحة  للدفاع، فمن الصعب على جنوده الرضى بهذا الأمر.   إلىتراجع    عَمَل

ةإذا ما أدت المعركة   ، فعلى قوات    إلى  الد ِّفَاعِّي َّ أن   الد ِّفَاعالجمود مع بقاء الطرفين على تماس 
روفتسعى للاحتفاظ بالمبادرة وتهيئة   للمواجهة القادمة. وعلى القائد أن يعد  وحداته    الظ ُّ

يع   السر ةالمواقع    إلىللانتقال  يدافع   الد ِّفَاعِّي َّ أن  الخطر  فمن  الهدوء،  فترة  أثناء  اللاحقة 
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مواضع المدافعين وسيسلط عليهم نيران    عَدو اليعرف  ، إذ سالجندي من نفس المكان مرتين
تنتقل   أن  بمكان  الخطر  من  أن ه  بيد  مكانها.  من  المدافعة  القوات  تنتقل  لم  ما  الإسناد 

، فمن الطبيعي أن تبقى عَدوالالوحدات خارج مواقعها المُعد ة وهي ما زالت تحت ضغط  
 ِّ مواقعها    هَذِّه في  َ القوات  إسكات    وتستمر على  القدرة  لديها  توفر  إذا  إلا  القتال   عَدو الفي 

 . لإلهائهالمقترب أو القيام بأعمال 

ُ   يستطعْ في حال لم   ِّير ، فعليه القيام بعملية تراجع لتجنب  الد ِّفَاعتماسك    ضمانَ  القائد دم  الت َّ
ِّلَ لى القائد أن  وع  ،كامل لقواتهال ِّد َّ كيفية تنفيذ هذا الانتقال    يحل  يُع خطط طوارئ  لها.   و

أن   القائد  فعلى  تراجعاً،  الوضع  استدعى  ما  ة جري  يُ وإذا  ِّي َّ التراجع   العَمَل لأساسيات  وفقاً 
الموضحة   فصل  والمبادئ  الأرض التراجعي  الد ِّفَاعفي  يقايض  تراجعه  لدى  المدافع  إن   .

ما    دُونَبالوقت   وهو  فادحة،  خسائر  َ   سيُعينُ تكبد  تهيئة    القائد إعادة  على  روفغالباً   الظ ُّ
بة للدفاع الناجح.  المطلو
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 كالمتحر    الد  ف اعالباب السادس: 
ٍ وسريع هو النقطة الأكثر   ب ش كلٍ الهجوم    إلى"إن الانتقال   قوي 

 (ك ارْْل ف ون كل اوزْف يتْز)". الد  ف اع ذكاءً في 

ات هو نوع من   ِّي َّ ة  العَمَل يمة    الد ِّفَاعِّي َّ من خلال شن هجوم   عَدوالالتي تركز على تدمير أو هز
يركز  بة للجهة المدافعة، و  عَدو ال المتحرك على تدمير قوات  الد ِّفَاعحاسم من قبل القوة الضار

يسمح  يعرضهاموقع  إلىمن خلال استدراجها  يقها.  لهجوم مضاد  و  بتطو

َ يستخدم القائد   ةقوته    غالبية ِّي َّ ِّتَال ِّ في    الق بة المضادة لحسم المعركة    هَذِّه ِّشَكل  الضر نهائي، مع   ب
ةاستخدام الحد الأدنى من القوة   ِّي َّ ِّتَال بة لتثبيت    الق والسيطرة على العمق والمسافة    عَدوالالمطلو

يس اللازمة  الد ِّفَاعالتي تقدمها. وخلال هذا النوع من   ، سوف تحتفظ قوة التثبيت بالتضار
المضاد   الهجوم  الض بال لإجراء  بةاقوة  بخلاف  للمدافعين  ر ِّتالث َّ   الد ِّفَاع،  ُ الذي    اب فيه    يُرك ز

احتواء   بهدف  يس  بالتضار الاحتفاظ  على  المتشابكة   عَدوال المدافع  المواقع  من  سلسلة  في 
ياً.  َحيْثُ   يمكن تدميره نار

يشمل    ِّت  الد ِّفَاعو اب تتضمن   الث َّ بينما  مُعد ة،  مواقع  من  انطلاقاً  النيران  استخدام  عادةً 
ا الوحدات  نيران  استخدام  المتحركة  لتنفيذ الأعمال  مسبقاً  مُعد ة  مواقع  من  ستنطلق  لتي 

ةهجمات مضادة أو إعادة التموضع بين المواقع   1 .الد ِّفَاعِّي َّ

 :قد يختار القائد دفاعاً متحركاً عندما 

ةيدافع ضد قوة معادية تتمتع بقوة  _ ِّي َّ ِّتَال  أكبر منه ولـكنها أقل قدرة على الحركة،  ق

ات منطقة  تكون_  ِّي َّ ِّشَكل  لا تحوي مسالك اقتراب  محددةً ةً وكبير العَمَل  . جيد ب

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, 10-1. 
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ية الحركة   الد ِّفَاعالشامل، فإن    دمارأسلحة الالعدو  يستخدم    _ يد من حر المتحرك يسمح بمز
 والانتشار.

ات المتحرك منطقة  الد ِّفَاعتطلب إذاً ي  ِّي َّ   ذات عمق  كبير.  عَمَل

اب ت  الد  ف اع للقائد أن يمزج بين  الجدير بالذكر أن   ةوالمتحرك في سبيل إنجاز مهمته    الث َّ ، الد  ف اع ي َّ
ِّت  الد ِّفَاعيستخدم    َحيْثُ  اب استنزاف    الث َّ خطوط    عَدوالبهدف  ةفي  ة  أمامية    دِّفَاعِّي َّ  معد َّ

ةخطوط خلفية  إلىالمتحرك من خلال الانسحاب  الد ِّفَاعيستخدم  ثُم َّ مسبقاً،  مسبقاً   معد َّ
بة مضادة للقوات المهاجمة.   لتوجيه ضر

 1 المتحرك: الد  ف اعمن سلبيات 

بة على حساب قوة التثبيت، وهو ما يعني    يتم  المتحرك    الد ِّفَاعفي   .1 إمداد القوة الضار
يمتها    إلى، وقد يؤدي هذا  عَدوالأن قوة التثبيت ستكون ضعيفة في وجه هجوم   هز

  2. بالتجزئة
ِّف   .2 تُضع ات قد  ِّي َّ على    عَدوال  عَمَل بة  الضار القوة  قدرة  دمن  الحرجة  الر َّ النقاط  ، في 

ِّ  إلىوذلك عندما يحتاج القائد    لقوة لمؤازرة بقية القوات. ا هَذِّه
 منطقة  غير التي يقصدها القائد المُدافع.  إلى عَدوال قد يتجه  .3
واستعداداته، والذي   عَدوالالقوة المُدافعة على التصور الدقيق لمواقع    تحُصلُ قد لا   .4

بة  ِّ تحتاجه القوة الضار ِّشَن  ات  ل ِّي َّ  حاسمة  في الوقت المناسب للرد. عَمَل
ات إن   .5 ِّي َّ يتطلبها    العَمَل التي  ية  الإصابات    الد ِّفَاعاللامركز من احتمال  يد  تز المتحرك 

ديقَة  . الص َّ

 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, 10-1. 

يمة بالتجزئة عند تركيز طاقة  تحدث  2 ةالهز ِّي َّ ِّتَال يمة كامل   ق ساحقة  في وجه أجزاء  منفصلة  من القو ة، بدلاً من هز
 القو ة مرةً واحدة.
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 المتحرك الفصول التالية:   الد  ف اعويشمل الحديث عن 

 الفصل الأول: تنظيم القوات   •
ح ك مالفصل الثاني: إجراءات  •    الت َّ
 الفصل الثالث: التجهيز للدفاع المتحرك  •
 المتحرك  الد  ف اعالفصل الرابع: تنفيذ   •
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 1تنظيم القوات الفصل الأول: 

وتقوم  بة.  الضار والقوة  التثبيت  قوة  رئيسيتين:  مجموعتين  في  الرئيسي  الجسم  القائد  ينظم 
ة  وقوات   تأمينقوات الاستطلاع وال المتحرك بتأدية نفس   الد ِّفَاعوالمؤازرة في    الاحتياطِّي َّ

  .المهام التي تؤديها في دفاع المنطقة

بة في   ة ثلثي الطاقة    إلىالمتحرك من نصف    الد ِّفَاعتتكون القوة الضار ِّي َّ ِّتَال للقوات المُدافعة    الق
 في العادة. 

كجز العرقلة  أو  المنطقة  دفاع  بإجراء  عموماً  الأصغر  والوحدات  الفرق  قوة وتقوم  من  ء  
اختراق   بتشكيل  القائد  قيام  أثناء  القوة عَدوالالتثبيت  من  كجزء   بالهجوم  يقومون  أو   ،

بة، أو يمكن أن تُشك ِّل  ِّ الضار ةالوحدات جزءاً من القوات   هَذِّه  . الاحتياطِّي َّ

 
 المتحرك  الد  ف اع(: 18الشكل )

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, from 10-4 until 10-8. 
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التثبيت   قوة  الطاقة  -تقوم  من  يمكن  ما  بأقل  القائد  ينظمها  ةالتي  ِّي َّ ِّتَال لإنجاز   الق اللازمة 
يل وصد وعرقلة قوات    -مهمتها أو  عَدوالالمُهاجمة، كما أنها تحاول تشكيل اختراق    عَدوال بتحو

تقدمه ً .  احتواء  بإجراءات     إلى  ِإَضافَة التثبيت  قوة  تقوم  قد  ةهذا،  كبير     دِّفَاعِّي َّ عمق   على 
ةداخل منطقة المعركة   ِّيسي َّ ئ ِّكَ ، ومع  الر َّ فيجب أن تكون مستعدةً للثبات والصمود في   ذَل

يسبعض   َضارِّ ومن   الت َّ للمعركة.  دخولها  على  بة  الضار القوة  مساعدة  بهدف  قصيرة   لمدة  
روفالأمور الأخرى التي تقوم بها قوات التثبيت؛ تهيئة   القوة   لهجوم  حاسم  من قبل  الظ ُّ

بة في موقع  تكتيكي  ملائم،   ِّذُ   َحيْثُ الضار ِّشَكل  قوة التثبيت نصيبها من المعركة    تُنف أساسي     ب
تندرج  التثبيت  قوة  نشاطات  فإن  وعليه  المنطقة،  ودفاع  العرقلة  نشاطات  من  كمجموعة  

مْنَ  ات  ضِّ ِّي َّ ِّيل عَمَل شك  . الت َّ

ُ   تشتبكُ  بة الضار ِّشَكل    القوةُ  مع    ب قوة   تنكشُِّف عندما    عَدوال حاسم   على  للتغلب  محاولاته 
بة" بدلاً من القوات   يُستخدم مصطلح "القوة الضار ةالتثبيت. و مصطلح   لأن َّ ،  الاحتياطِّي َّ

ةالقوات    " يشير  الاحتياطِّي َّ قوة   إلى"  هي  بة  الضار القوة  بينما  في القتال،  مشتركة   غير  قوة 
للقيا اللازمة  الموارد  ولديها  القتال  في  من  مشترِّكة   كجزء   حاسم   مضاد    بهجوم    الد ِّفَاعم 

ُ المتحرك،  يُعتبَر ُ  و ُ  الهجوم  عملية القائد الحاسمة. هنا هو  المضاد

طاقة    أقصى  على  بة  الضار القوة  ةتحتوي  ِّي َّ ِّتَال المضاد،    ق بالهجوم  قيامه  لحظة  للقائد  متاحة  
ةوهذه القوة هي في الحقيقة: تتمتع بطاقة    ِّي َّ ِّتَال  إلى أكثر من القوة التي تسعى  وقابلية حركة    ق

يمتها أو تدميرها، كما   ُ   يأخذُ هز َ   الاعتبارِّ  بعينِّ   القائد ِّ   عنصرِّ   تأثير عند تحديد الطاقة    المفاجأة
ة ِّي َّ ِّتَال ِّ النسبية   الق ِّلقُوَة بة ووحدة  ل  التي تستهدفها.    عَدوال الضار

بة هي أساس   المتحرك الناجح، إذ تتعلق كل احتمالاته بهجومها، فإذا لم   الد ِّفَاعالقوة الضار
َ تكن   القتال    هُنَاك في  بة  الضار القوة  لاشتراك  ِّشَكل  فرصة   قائد    ب فعلى  أن   الد ِّفَاعحاسم، 

 يعيد تموضع قواته لتهيئة شروط النجاح. 

ِّبُ  أو    َيج تساوي  الحركة  على  بقدرة   بة  الضار القوة  تتمتع  َ   تفوقُ أن  ِّ   قدرة  عَدو لا  وحدة
ُمكِّ المستهدفة،  ي ِّ نها الحصول على قدرة الحركة و  من خلال:   هَذِّه
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  .التنظيم المناسب للمهام_

بطاء وتعطيل _  .  عَدوال  َتحَر ُّكَات عمليات إعاقة الحركة لإ

يع للتشكيلات  ع_ ديقَةمليات القدرة على الحركة لتسهيل التحول السر . كما تحتاج القوة الص َّ
بة الوصول  المُهاجم عادةً ما يستخدم كل ما في جعبته    عَدوال   لأن َّ طرق  متعددة     إلىالضار

ية التصرف.  لحرمان القوة المُدافعة من حر
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 ك م ــالت َّحإجراءات الفصل الثاني: 

م دفاعاً  ينفذ  الذي  ً إن القائد  إجراءات    تحركا حَكُميستخدم  على    الت َّ للسيطرة  ة التالية  ِّي َّ   العَمَل
ة  :الد ِّفَاعِّي َّ

اتتعيين مناطق    _1 ِّي َّ بة مع تعيين الحدود المرتبطة    العَمَل الخاصة بقوة التثبيت والقوة الضار
 . المناطق بهذه

ةديد المواقع  حت _2 ِّي َّ ِّتَال ة والخطوط  الق ِّي َّ   .المَرحَل

َاسيين خط المغادرة أو خط ع ت _3 حَكُمكجزء  من إجراءات  الت َّم ِّ البيانية  الت َّ ِّلقُوَة بة ل   .الضار

ِّ عين محور تقدم  ت _4 ِّلقُوَة بة ل    .الضار

ارِّي  تحديد مواقع الهجوم  _5 عمأو  الن َّ ارِّي   الد َّ  . الن َّ

 
يط ر ة(: إجراءات 19الشكل )  المتحرك  الد  ف اعفي  الس َّ
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مناطق الاشتباك والنقاط المرجعية للأهداف والمناطق الهامة المستهدفة ونيران   استخدام  _6
رورَةحسب  1الحماية النهائية   . الض َّ

مناطق هامة  بعينها من أجل أن تركز أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع    تحديد  _7
ُ ؛ وهو ما سيسمح جهودها على تلك المناطق  . عَدوالبتحديد مسار عمل  لَه

ونقاط     ن_تعيي8 َاسالحواجز  لاستخدامها   الت َّم العبور  وممرات  العبور  وطرق  العبور  ونقاط 
ِّينووحدات من قبل أصول الاستطلاع والمراقبة  أم بة الت َّ  2.والقوة الضار

حَكُمقد يتوجب رسم إجراءات   ِّ   الت َّ " في الوقت الذي يتحرك عجل  على    –"أثناء المعركة    هَذِّه
بة في هجوم  مضاد    أيفيه القائد وكادره ومرؤوسوه للاستفادة من   فرصة  للزج بالقوة الضار

ِّبُ   حاسم، َيج بة  و ببالمعلومات اللازمة    على القائد أن يزود قائد القوة الضار ود القرارات نو
يقاف    إلى  المتوقعة عند الحالات التي يمكن أن تؤدي قَدُمزج قواته في المعركة، أو إ ، أو الت َّ

ات وضع حدود منطقة  ِّي َّ    الخاصة به.  العَمَل

 

 

 

 

 
عبر الخطوط   العَدو  َتحَر ُّكَاتتصميمه لإعاقة  تم َّ تخطيطه مسبقاً متوفر مباشرةً عند الطلب  تم َّ حاجز من النيران   1

ة أو المناطق   الد ِّفَاعِّي َّ
2  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, from 10-4 until 10-
11. 
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 1للدفاع المتحرك  جهيزالتالفصل الثالث: 

ةالمواقع    تجهيزإن التجهيزات لإجراء دفاع متحرك يتضمن   لقوة التثبيت ومناطق    الد ِّفَاعِّي َّ
ِّشَكل   الاشتباك   عَدو ال ، فيستخدم القائد أصوله الاستطلاعية بقوة لتعقب وحدات  مسبق ب

يشارك المهندسون في إجراء استطلاع  للطرقات والمناطق لاكتشاف الطرق   عند اقترابها، و
دامها أثناء  يقومون بتحسين الطرق الحالية وفتح طرق  جديدة  لاستخ  ثُم َّ الموجودة وتصنيفها،  

   المعركة.

بة في منطقة  واحدة  أو أكثر حسب عرض منطقة   ات تتجمع القوة الضار ِّي َّ يس   العَمَل َضارِّ  والت َّ
يمكن   عَدوال وقدرات   يقة الاستخدام المخطط لها، و ِّ وطر ِّلقُوَة بة   ل قبل أن يبدأ هجوم -الضار

َ  -عَدوال ةكل أو بعض عناصرها في مقدمة منطقة الاشتباك  نشْر ِّيسي َّ ئ  من أجل: الر َّ

بة.  عَدوال خداع  .1  فيما يتعلق بهدف القوة الضار
مْنَ احتلال مواقع وهمية   .2  المعركة.  ضِّ
ين انطباع    .3 عن حدود الوحدة، وهو أمر  مهم ُّ عند العمل بمزيج  من القوى    خاطئ  تكو

 الثقيلة والخفيفة أو القوات متعددة الجنسيات.
بة ومناطق الاشتباك المحتملة.  .4  إجراء استطلاع  للطرق بين مناطق تجمع القوة الضار

والقوة   عَدواليحاول  س التثبيت  قوة  تشكل  التي  الوحدات  وموقع  ين  وتكو قوة  اكتشاف 
قوات  الض يستخدم  أن  القائد  على  ينبغي  لذلك  بة،  ِّينار أم لحرمان   الت َّ المعلومات  وعمليات 

من اكتشاف هذا، ولتخفيض قدرات التجميع لدى أصول الاستخبارات والمراقبة    عَدوال
ِّبُ ، كما  عَدوالوالاستطلاع لدى   ِّشَكل  عليه أن يغير تموضعه    َيج وحماية    عَدوالروتيني   لتضليل    ب

بال ِّكَ   إلىإضافة  قواته.  واستعداداته  ذَل خططه  تتضمن  أن  بد  لا  ات ،  ِّي َّ المعلومات   عَمَل

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, from 10-20 until 10-
22. 
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ة ير الأمر على أنه دفاع منطقة  بينما يخفي وجود ومكان الد ِّفَاعِّي َّ ، بحيث يحاول عادةً تصو
بة.   القوة الضار

 1المتحرك الد  ف اعتنفيذ الفصل الرابع: 

ِّبُ   من    َيج للاستفادة  اللازمة  بالمرونة  القائد  يتمتع  يسأن  َضارِّ اختراق    الت َّ ، عَدوالوتشكيل 
ى ِّتُ أنه قد  َحت َّ َ  يلف ة   إستراتيجي َّ بإظهار بعض قواته ليكشف عن هدف  ذي قيمة   عَدوال نظر

بة بتنفيذ  تشغيلي َّ أو   ةة  بالنسبة للعدو، وتقوم القوة الضار ِّي َّ بمجرد   -ضادالم  الهجوم-الحاسمة    العَمَل
بة موافقة لنية القائد.   أن تكون نتائج أعمال القوة الضار

 َ يختلف طول وطبيعة كل مرحلة   إلىالمتحرك  الد ِّفَاعنقسم ي إذا حدثت -خمس مراحل، و
 ً )عوامل المهمة والعدو والمنطقة    الستةالاعتبارات  ل  لتحلي أخرى وفقاً    إلىمن حالة     -أساسا

والقوات   عموالطقس  المدنية(  والد َّ والاعتبارات  المتوفر  والوقت  وهذه المراحل  .  المتوفر 
  هي:

 يه الحفاظ علو ع دوالمع   الت َّم اسكسب  .1
   ع دوالتشتيت   .2
  ع دوالتثبيت  .3
 المناروة  .4
 المطاردة  .5

 ً مت  :والحفاظ عليه  ع دوال مع    الت َّم اسكسب    :أولا دفاعاً  ُيجري  الذي  على حركاً  يركز القائد 
قوة  وتتأكد  بة،  الضار القوة  فعالية  لتسهيل  قدراته  وتحديد  للعدو  الدقيق  الموقع  اكتشاف 

ِّين أم أعمال    الت َّ مسار  من  التثبيت  قوة  أو  الغطاء(  أو  الاقتراب    عَدوال)الحرس  ومسالك 
ة ِّيسي َّ ئ الأخرى    تُكلَُف بينما  ،  الر َّ والاستطلاع  والمراقبة  الاستخبارات  موقع بأصول  تحديد 

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 10, from 10-24 until 10-
37. 
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ةالقوات   ِّدُ .  للعدو وقواته اللاحقة  الاحتياطِّي َّ ِّ   تُساع َ   هَذِّه ستلام زمام في ا  المعلومات القائد
كما أنها تساعد   تحديد الفرص،  يق  طر عن  بة  حركة القوة الضار خفة  من  يد  وتز المبادرة، 

طول على  بة  الضار القوة  سحب  طاقتها    في  لاستخدام  المناورة  أثناء  مقاومة  الأقل  المسار 
ة ِّي َّ ِّتَال  اسة.الحس َّ في الأماكن والأوقات  الق

 ً ِّذُ   :ع دو التشتيت    :ثانيا ات   -المتحرك  الد ِّفَاعفي  -القائد    يُنف ِّي َّ ل  عَمَل مصممة    احتواءتشكيل  
ةفي منطقة المعركة    عَدوال اختراق   ِّيسي َّ ئ المعركة،   إلىلقوات جديدة     عَدوال، وتشتيت إدخال  الر َّ

ات إذ تساعد  ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ِّ  الت َّ يق  هَذِّه بة عن طر في تجهيز الشروط المسبقة للزج بالقوة الضار
بة، وتدمير عُقد القيادة والتحكم   ةعزل هدف القوة الضار ِّيسي َّ ئ للعدو ووحدات إعادة    الر َّ

ةالاحتياالإمداد اللوجيستي والقوات   يقوم  طِّي َّ ُ . و ات بتنفيذ    القائد ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ِّ   الت َّ بالتتابع   هَذِّه
ما ِّكَ  كَانَ كُل َّ ات ممكناً، لتشمل  ذَل ِّي َّ ة، بحيث يتزامن وقع تأثيراتها مع الهجومي َّ المعلومات  عَمَل

بة.الز َّ    ج بالقوة الضار

 ً تثبيت    :ع دوالتثبيت    : ثالثا من    عَدو الإن  ات هو النصف الثاني  ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك عنه  الت َّ ينتج  و  ،
روفتهيئة  بة، بعد أن يسمح قائد القوة   الظ ُّ اللازمة للعمليات الحاسمة من قبل القوة الضار

ات عادةً باختراق منطقة    عَدو ال المُدافعة لقوات   ِّي َّ ة  العَمَل بة  الد ِّفَاعِّي َّ هجوم القوة الضار . قبل 
ةزيجاً من دفاع المنطقة والعرقلة وغيرها من الأساليب  وتستخدم قوة التثبيت م عند   الد ِّفَاعِّي َّ

ية لتشكيل اختراق   يمة   .عَدوالالنقاط القو ، عَدوالإن هدف قوة التثبيت ليس بالضرورة هز
بة  . ولـكن تشكيل الاختراق لتسهيل هجوم  مضاد   حاسم  من قبل القوة الضار

ات ة التثبيت يدعم جهود  إن الاستخدام المكثف للعقبات من قبل قو  ِّي َّ ِّيل  عَمَل شك ِّ   الت َّ .  هَذِّه
يعاً  و سر الأرض  عن  بالتخلي  يرغب القائد  ىقد  لجذبه    كَانَبأنه    عَدوال يعتقد    َحت َّ أو  ناجحاً، 

حاسمة     إلى بة  َحيْثُ نقطة   الضار القوة  تهاجمه  أن  لـكن  يمكن  القائد ،  يحتفظ  ما  عادةً 
بة.  -المتحرك  الد ِّفَاعفي  -بالأرض   الضار بقوته  الزج  لتسهيل  القائد  و  فقط  يحتاج   إلى قد 

ةالزج بقواته  عند إجراء دفاع متحرك لمؤازرة قوة التثبيت والمساعدة في تشكيل   الاحتياطِّي َّ
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قواته   بوضع  فيقوم  المعركة،  ةساحة  الاست  الاحتياطِّي َّ لها  يتيح  أمام بفعالي َّ جابة  بمكان   ة  
 .  عَدوالالاحتمالات الأكثر توقعاً وأخطر مسارات  لأعمال 

 
 المتحرك قبل تدخل القوة الضاربة الد  ف اع(: 20الشكل )

بة    المناورة: رابعاً   ُ إن أنشطة القوة الضار ة  هي  تُعتبَر ِّي َّ لذا الحاسمة عند دخولها المعركة.    العَمَل
ِّبُ  بة  أن    َيج تحديثات المعلومات الاستخباراتية والقتالية    -باستمرار  -يتلقى قائد القوة الضار

ُ التي تسمح   رورَةحسب  -بتعديل هجومه المضاد    لَه يمة    -الض َّ بمجرد أن  عَدوال لهز المستهدف، و
بة المنتشرة في الأمام    عَدواليبدأ   مناطق التجميع   إلىهجومه، تنسحب عناصر القوة الضار

 ع الهجومية وتستعد لاشتراكها بالهجوم المضاد.أو المواق

ِّقُ  ُ  يُطل بة في هجوم  مضاد   عندما تكون طاقته الهجومية هي الأكبر  المُدافعُ  القائد قوته الضار
 المُهاجم المستهدف.  عَدوال مقارنةً بطاقة عنصر 

يجي   ِّ في المعركة وإن الانخراط التدر ِّلقُوَة بة  ل ُ الضار ة ب نجاح  يُهدِّد ِّي َّ ِّبُ رمتها، إذ العَمَل على  َيج
مستخدمةً كل الطاقة   وعنف،  بسرعة   المضاد  الهجوم  تنفيذ  بة  ةالقوة الضار ِّي َّ ِّتَال اللازمة    الق

أن   يمكن  و النجاح.  المتوقع   يتم  لضمان  الوقت  عن  مختلف   وقت   في  بة  الضار بالقوة  الزج 
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ِّبُ الطوارئ السابقة؛ لذلك  وفي منطقة  مختلفة  كلياً عن المنطقة التي تصورتها خطط   أن   َيج
ِّ تكون   القوة قادرةً على الاستجابة للتطورات غير المتوقعة بسرعة  وحسم. هَذِّه

 
 المتحرك بعد انخراط القوة الضاربة الد  ف اع(: 21الشكل )

تشكيل    في  بة  الضار القوة  ُ تهاجم  ِّر طاقة     يُوف ةأقصى  ِّي َّ ِّتَال قوة    ق لتدمير  الأمام    عَدو ال باتجاه 
ةالمستهدفة وتحقيق نتائج حاسمة، وتستغل قدرتها على التنقل وطاقتها   ي َّ ار لاستلام زمام   الن َّ

يعة  وعنيفة؛ تشل ُّ   عَدوالالمبادرة من خلال إغراق قوة   بات  سر نظام القيادة والسيطرة   بضر
ِّي َّ وتشتت تشكيلاته وتدمر أنظمته   عَدواللدى  ِّتَال  . ةالق

المطاردة: جميع    خامساً  ات تهدف  ِّي َّ ة  العَمَل للانتقال    إلى  الد ِّفَاعِّي َّ فرصة   الهجوم،   إلىخلق 
ِّ وتنتج   بة،   -المتحرك  الد ِّفَاعفي  -الفرصة الانتقالية عموماً    هَذِّه عند نجاح هجوم القوة الضار

يحاول تهيئة   روففيستثمر القائد نجاحه و هجوم القوة نتيجة  تقييمه ل  كَانَللمطاردة إذا    الظ ُّ
بة هو أن   َ الضار ة فرصاً لعمليات     هُنَاك ِّي َّ ا.  مستقبلية  ُهجُوم المتحرك   الد ِّفَاعإذا لم ينجح إجراء    أم َّ

إجراء   عَدوال واحتفظ   أو  للتطبيق  قابل  دفاع   إنشاء  إعادة  القائد  على  فيجب  بالمبادرة، 
ات  ِّي َّ  ع. تراج عَمَل
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 راجعي ت َّ ـال الد  ف اعالباب السابع: 

في الأرض واستهلاكه لقوته وموارده، سيكون عزمه  ه  مجرد توغلب  ع دو ال  إن"
في بداية الحرب،   ك ان على مواصلة الحرب مع مرور الوقت أقل بكثير مما  

 ً غير   خ اص ة بمعارك  وانتصاره  معينة  ومناطق  لمساحات  باحتلاله  اغتر  إذا 
 (كارل فون كلاوزفيتز)" حاسمة

َ الجهة الخلف أو بعيداً عن    إلىالتراجع هو التحرك   . يمكن أن يحدث القتال التراجعي دوع
من   يكون   عَدوالبإجبار  أن  ينبغي  الحالتين  كلا  في  لـكن  المناورة،  خطة  من  جزءاً  أو 

أن   يتوجب  و العليا،  القيادة  موافقة  بعد  المركزي    يتم  التراجع  والتنفيذ  المركزي  التخطيط 
ىالمتقن   ة في صفوفنا. الجسيمنتجنب الخسائر  َحت َّ

لمقاومة المباشرة،  من أشكال ا  خاص    شكل  داخل البلاد    إلىو"التراجع المنظم والاختياري  
يستهدف تدمير   هو   الد ِّفَاعوخلاصة هذا النوع من    1ليس بالسيف، بل بجهده هو".   عَدوالو

 كلاوزفيتز: استغلال ما نص عليه 

داخل البلاد مع ترك مواقع حصينة في الخلف    إلىالانسحاب    الد  ف اع"من طرق   
يعود     ذ ل ك  توجب على المهاجم مراقبتها )تثبيتها( أو محاصرتها ما سيضعف المهاجم. و

ما سيتكبده المهاجم من خسائر حتمية، وإلى انقسام قوته الذي سيصبح    إلىجزئياً  
ياً... ".    2ضرور

تف ألا  المدافعة  القيادة  على  أنه  بالذكر  "معلق الجدير  ووجودها  البلاد  مصير  أن  أبداً  ترض 
ىقوة أو درجة حسمها، إذ   كَانَتعلى نتيجة معركة واحدة مهما  َ بعد الاندحار؛   َحت َّ  هُنَاك

 
 655ترجمة سليم شاكر الإمامي، بتصرف يسير، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1
 530صترجمة سليم شاكر الإمامي  عن الحرب، كلاوزفيتز،كارل فون   2
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ير واستغلال الموارد جديدة للقوى   عَدو ال على الدوام إمكانية انقلاب الحظ على   بفعل تطو
ة اخلي َّ ة، أو من خلال المعاناة  الد َّ ِّي َّ بيع والمتتالية التي ستقاسي منها الأعمال الهجومية على   الط َّ

ةالمدى البعيد، أو بفعل المساعدات  َارجي َّ   1المحتملة". الخ

 2 وينفذ القائد القتال التراجعي إذا أراد: 
ات إنهاء  .1 ِّي َّ  .العَمَل
 خوض اشتباك حاسم.  دُونَكسب الوقت  .2
قَدُموإنهاكه وإضراره في الأحوال التي لا يفضل فيها   عَدوالإزعاج  .3  .  الت َّ
 الحفاظ على القوة بتجنب القتال تحت ظروف  غير صالحة ستسبب الفشل.  .4
بمهام أخرى.  إلىإعادة تموضع القوات  .5  مواقع أفضل و
 قوات  صديقة أخرى. َتحَر ُّكَات مسايرة  .6
ِّ تبسيط الإدامة اللوجستية  .7 ِّلقُوَة  اصلات. بتقصير خطوط المو ل
 وضع القوات في مكان  تعمل فيه على إعادة تشكيل نفسها. .8
 . عَدوال خداع  .9

دافع هذا النوع، إلا أنه في ميجنيها  س"رغم الفوائد الـكبيرة التي  لـكن بحسب كلاوزفيتز:  
 :المقابل سيعاني من إخفاقين

  .عَدوالهو الخسائر التي ستتكبدها البلاد كنتيجة لغزو  :الأول 

يات الشعب". :ثانيلا   3هو التأثير على معنو

 
 675صترجمة سليم شاكر الإمامي،   عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  1

2 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, 11-1. 
 657ترجمة سليم شاكر الإمامي، ص  عن الحرب،  كلاوزفيتز،كارل فون  3
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ِّبُ لذا   أن    َيج الحسبان  في  سيكون  الأخذ  التراجعي  ُ القتال  الشعب   لَه على  سلبية  تأثيرات 
ينفذونه   الذين  ِّشَكل  والمقاتلين  على   ب ينبغي  وهنا  يمة،  بالهز شعوراً  فيهم  تترك  فهي  خاص، 

يات قواته من الانهيار  :من خلال القائد الذي يأمر بالقتال التراجعي أن يمنع معنو

يشرح لجنوده مدة الانسحاب ودوافعه   ،وضع خطة شاملة يكافح فيها الشائعات السلبية  و
يجابيةً لصناعة نصر ف ،ومبرراته  ي المستقبل. وكيف ستكون نتائجه إ

يات، واستخدام كما يعتمد القتال التراجعي على   يب المسبق الذي يساهم في رفع المعنو التدر
ية المحدودة واستخدام   إلىعملية الخداع باستغلال الظلام    أقصى حد، كذلك ظروف الرؤ

والمواد،   الوحدات  وإخلاء  يع  توز إعادة  لتغطية  التسلل  ِّبُ أساليب  َيج فرص   و استخدام 
ا تحتاج  الصمت  كما  الوهمية.  والمواقع  الألغام  وحقول  ات للاسلـكي  ِّي َّ لمستوى   عَمَل التراجع 

تخطيط مبسط   إلىعالي من الضبط والسيطرة أثناء القتال والحركة للخلف، وكذلك تحتاج  
اتيسهل استيعابه من قبل الجميع لتنفيذه. وإن تواجد القادة لإدارة   ِّي َّ من قبلهم شيء    العَمَل

يطَرَة ضروري لممارسة  1.الس َّ

 ستأتي معنا في الفصول القادمة:  أشكال من القتال التراجعي ثلاثة ه ن اك  

   عرقلةالالفصل الأول:  •
 الانسحاب  الفصل الثاني:  •
 نزواء الاالفصل الثالث:  •

ات بينما سنتحدث في الفصل الرابع عن   شائعة في القتال التراجعي.   ع م ل ي َّ

 

 

 
يكي من مقتبس  1  . 11من الفصل  12و 11فقرة    Adrp 3-  90الدليل الأمر
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 الفصل الأول: العرقلة 

التراجع   من  النوع  هذا  على  اسم    أحياناً  يطلق 
شكل من أشكال القتال  وهو  التأخير أو التقهقر،  

الضغط   تحت  القوة  فيه  تعمل  الذي  التراجعي 
بطاء  لإ وذلك  بالوقت،  المساحة  مقايضة  على 

من    عَدوالزخم   الخسائر  أقصى   دُونَ وتكبيده 
تعمل  الأساس(.  )في  حاسم   اشتباك  خوض 

ات  ِّي َّ  : على رقلةع ال  عَمَل

القوات    عَدو ال إنهاك   .1 تستطيع  ديقَةبحيث  الهجوم،  الص َّ لتنفيذ  المبادرة  أو   استرداد 
ةبحيث لا يتمكن من شن حملات  ِّي َّ يب.  ُهجُوم  أخرى في المستقبل القر

 في الجبهات الخلفية.  كسب الوقت لح ين إعداد دفاع  فعال .2
ات كجزء  من  عرقلة  تنفيذ ال  تم َّ إذا ما    عَدوالتحديد نوايا   .3 ِّي َّ ِّين  عَمَل أم الأمامية لخطوط    الت َّ

 . الد ِّفَاع

في   الطبيعي  ات ومن  ِّي َّ يطَرَةتكون  أن  عرقلة  ال  عَمَل بعد    الس َّ ياً  ثانو أمراً  الأرض  يقاع على  إ
اتتطبيق    إلى  الد ِّفَاعكسب الوقت. وقد يلجأ قائد  و   عَدوالالخسائر في   ِّي َّ في حال   عرقلةال   عَمَل

ُ لم تتوفر   ةقوات صديقة كافية للقيام بعملية    لَه ِّي َّ ةأو    ُهجُوم ، لـكن قابلية القوات المدافعة  دِّفَاعِّي َّ
مْنَ على التضحية بالمساحة مقابل كسب الوقت؛ تتطلب عمقاً دفاعياً   اتمنطقة    ضِّ ِّي َّ   العَمَل

يعتمد مدى العمق المطلوب التراجع عنه  عرقلة.  المخصصة لقوات ال   على عدة عوامل وهي:و

1  

 مقدار الوقت المطلوب كسبه.  .1
ةنسبة الفارق على مستوى القوة  .2 ِّي َّ ِّتَال  بين المدافعين والمهاجمين.  الق

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, 11-7. 
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 القابلية الحركية النسبية بين القوات.  .3
يسطبيعة  .4 َضارِّ  . الت َّ
ات القدرة على تشكيل أرض منطقة   .5 ِّي َّ  . باستخدام العوائق والنيران العَمَل
 . درجة الخطورة المقبولة .6

بال ماجمل،  مو أكثر،    كَانَ  كُل َّ المتاح  ماالعمق  أقل،   كَانَت  كُل َّ التأخير  قوات  على  الخطورة 
مَا  ر.بفرص نجاحهم أك  كَانَت وكُل َّ

يق إجبار   بشكل  متكرر  للقتال عبر سلسلة    عَدوالتنجح عملية العرقلة عن طر على تركيز قواته و
ةمن المواقع   ِّبُ ، لذا  الد ِّفَاعِّي َّ تهديداً مستمراً من المواجهات   تُشكِّلَ على قوة العرقلة أن    َيج

 ِّ ِّشَكل  على نشر الجنود والمناورة    عَدوال ية؛ وهو ما سيجبر  الجد  متكرر. كما ينبغي على قوات   ب
أن   َ العرقلة  يتمكن    إلىأماكنها    تغير أن  قبل  التالية  كافية     عَدوالالمواقع  مصادر  تركيز  من 

ِّشَكل  للاشتباك معها   حاسم  والقضاء عليها في مواقعها الحالية، وتتوقف المدة الزمنية التي   ب
مواقعها   في  فيها  تبقى  أن  للقوات  خطر    دُونَ-يمكن  اشتباك   مواجهة  حالة  في  تصبح  أن 

ةالستة، كنسبة القوة  التحليلعلى عوامل   -حاسم   ِّي َّ ِّتَال يس الق َضارِّ  1 والطقس. والت َّ

ال نجاح  سر  حساب عرقلة  يكمن  على  المدافعين  لصالح  الحركي  التفوق  على  الحفاظ  في 
مكثفاً،   ياً  نار وإسناداً  هائلاً  هندسياً  جهداً  يتطلب  ما  وهو  على المهاجمين،  القائد  فيعمل 

استغلال كل قابلية حركية لدى قواته، مع بناء طرق مُرتجلة تسهل من حركتها. وفي ونفس 
يق تفخيخ الجسور فوق  يالوقت، ينبغي عليه أن يسعى لتقو  ض قابلية حركية أعدائه عن طر

بناء العوائق، والحصول على أسلحة  بعيدة المدى.   الأنهار، و

في موقف يسعى فيه عبر   عَدوالللتأخير يحدث عندما يكون    والتطبيق العملي على الأرض
التأخير   قوات  فتسارع  يمكن،  ما  بأسرع  المنطقة  لعبور  لديه  التنقل  في -تشكيلات  والعدو 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, 11-8. 
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التنقل تشكيلات  والتحول    إلى  -وضع  بالانتشار  وقته  تضييع  على  تشكيلات    إلىإجباره 
ة ِّي َّ ِّتَال ِّ تكرار  ثُم َّ ، ق ة هَذِّه ِّي َّ . شَكل  ب  العَمَل  متواصل 

 : المباحث التالية يشمل الحديث عن العرقلة

 تنظيم القوات   (1
يط ر ةإجراءات  (2   الس َّ
 التخطيط   (3
 الإعداد  (4
 التنفيذ   (5
 إنهاء عملية العرقلة   (6

 1أولا: تنظيم القوات

 ً ة   وأخرى  تأمين ما ينظم القائد قوات العرقلة على شكل جسم  رئيسي   وقوات    عادة ، احتياطي َّ
قوات   تشكل  ِّينبحيث  أم ً   الت َّ ساترا الأولية  2عادةً  العرقلة  مواقع  في ف   أمام  وظيفتها  تتمثل 

ِّين، وقد تكون قوات  عَدوال تنبيه قوات العرقلة بتقدم   أم هنا مجموعة من الاستطلاع أو   الت َّ
صَ الـكشافة أو   اد الر ُّ

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-9 until 11-
12. 

اتنوع  من  2 ِّي َّ ِّين عَمَل أم ِّنُ  الت َّ ِّشَكل   يُؤَم  أساسي   تحذيراً مبكراً للقوات المحمية.  ب
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ة والذي يحتوي على غالب القوة  -قد يقوم الجسم الأساسي   ِّي َّ ِّتَال باستخدام   -لقوات العرقلة  الق
بة   ُ لتأدية العرقلة،    2أو متعاقبة    1مواقع متناو ُ   فينشُر كوحدة  رئيسي  عادةً قوات الجسم ال  القائد

 .  ة  عند تنفيذ عرقلة  من مواقع متعاقبةمتكاملة  على مواقع متقدم

ا فإنه    أم َّ بة،  متناو مواقع  من  نفذها  الرئيسي  إذا  الجسم  بالقوة   إلىيَْقسم  يين  متساو قسمين 
ة ِّي َّ ِّتَال يباً، بحيث يحتل كل ُّ قسم  منهما مجموعةً من المواقع.   الق  تقر

بين المواقع أو للمؤازرة   عَدوال يحافظ القائد عادةً على قوات  احتياطية  لاحتواء اختراقات  
ة ي َّ ار   .عَدوالأو لمساعدة وحدات  أخرى في فك الاشتباك مع   ،في مناطق الاشتباك الن َّ

ِّ وتتطلب كل ُّ  ةالمهمات أن تملك القوات  هَذِّه قابلية التنقل وقابلية الهجوم بقوة   الاحتياطِّي َّ
ِّكُ لا   خياراً أمامها إلا مواجهة هذا الخطر العاجل.  عَدوال يَمل

في   شائع   أمر   البعيد  والمدى  الممتدة  الجبهات  ات إن  ِّي َّ في   عَمَل سيتسبب  ما  وهو  التراجع، 
ارِّي  جعل الإمداد بالدعم   صعباً، كما سيحد ُّ من قدرة القائد على حشد النيران. لذلك   الن َّ

عمون لديها حصة  من أصول  كتاً ما  فإن قوات التراجع وخصوصاً قوات العرقلة غالب  الد َّ
ارِّي   ةأكثر من الحصة   الن َّ ِّي َّ بيع  .  الط َّ

 

 

 
ة مواقع   1 لاحتلالها عندما يصبح    دِّفَاعِّي َّ أو الأسلحة  الوحدات  لإحدى  القائد  المواقع    الد ِّفَاعيعينها  ةعن  ِّيسي َّ ئ   الر َّ

شاطِّ غير ممكن  أو غير مناسب  لمتابعة   الموكل إليها.  الن َّ
يات المعركة.  2  مواقع تتوقع الوحدة أن تنتقل إليها خلال مجر
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ح ك مثانياً: إجراءات   1الت َّ

تشتمل عملية العرقلة على سلسلة  من نشاطاتِّ وحدات  صغيرة  مستقلة  تحدث متزامنةً على 
يين هم من  ِّبُ طول الجبهة، والقادة الثانو ية القرار فيها.   َيج  أن يتمتعوا بحر

 :تتضمنالتي الرسومات العامة  للسيطرة على عملية العرقلة، يستخدم القائد 

ات مناطق    ِّي َّ الم  العَمَل والمواقع  وخطوط  ة راحل  ِّي َّ ِّتَال الإحداثيات  2الق ونقاط   3ونقاط 
وخطوط   الاشتباك  ومناطق  ار التفتيش  فك   4الن َّ وخطوط  للأهداف  المرجعية  والنقاط 

  5.الاشتباك

 

 

 

 

 

 

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-15 until 11-
17. 

 للعدو.هو موقع  دفاعي  موجه  على مسلك اقتراب  محتمل    2
الطرق،   3 تقاطع  أو  بسهولة كالأبنية  تمييزها  يمكن  الأرض  على  نقاط   مناطق   يتم  هي  مع  بالاقتران  استخدامها 

ةالاشتباك والقطاعات  ي َّ ار يع النيران والتحكم بها.  الن َّ  لبدء وتوز
ارخطوط   4 مْنَ ن  هي خطوط مرحلية تستخدم لبدء وحشد النيران على منطقة اشتباك  أو هدف  معي  الن َّ مدًى   ضِّ

 محدد  مسبقاً لجميع أنظمة الأسلحة.
يمكن   5 يس  تضار على  يكون  مرحلي  خط  إشارةً  التعر ُّ هو  تعطي  بحيث  عليها  يعبرها  -ف  للعناصر   -العَدو عندما 

 المواقع التالية.  إلىالمدافعة بأن الوقت قد حان لتغيير أماكنها 
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لعملية العرقلة،  ع ُ ند التخطيط  ُ   ُيحدِّد ات منطقة    القائد ِّي َّ نزولاً    عَمَل مشتركة   وحدة    إلىلكل 
المجموعات،   أو  السرايا  ُ مستوى  يُسلِّم لوحدة    و للعدو  محتمل   اقتراب   مسلك  مسؤولية كل 

مناطق   حدود  رسم  عند  يقوم  كما  فقط،  واحدة   ات فرعية   ِّي َّ ِّ ة  الفرعي َّ   العَمَل بتضمين   هَذِّه
يس َضارِّ ِّ الحاكمة نيرانياً ورصدياً في  الت َّ  المناطق.  هَذِّه

ً ن القائد مواقع خطوط  مرحلية   يعي ِّبَل قائده الأعلى رتبةً حسب ل  ِإَضافَة لخطوط المثبتة من ق
حَكُمضرورة   بالتحرك خلال العرقلة.   الت َّ

 
يط ر ة والتحكم في عملية العرقلة (:22) الشكل  إجراءات الس َّ

ٌّ    :وخط العرقلة الذي لا ي سمح للعدو   والوقت    التاريخ  فيه تصور     يتم    ح يْث  هو خٌط مرحلي 
ح ك مقبله بعبور خط المرحلة كجزءٍ من إجراءات    . المرسومة الت َّ

  ٌّ درجةً عاليةً من المخاطر على وحدات العرقلة،   يفرُض تعيين خطوط العرقلة هو قرار  قيادي 
ِّبُ   َحيْثُ  وسعها    َيج في  ما  كل  تبذل  أن  وحدة العرقلة  في  -على  ِّكَ بما  اشتباك    ذَل دخول 
من عبور هذا الخط قبل الوقت المحدد، وقد يكون خط العرقلة متغيراً    عَدواللمنع    -حاسم  
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المثال سبيل  على  الحدث؛  حسب  اختراق   :أيضاً  بمنع  عرقلة   وحدةَ  يأمر  أن  للقائد   يمكن 
يط  من العقبات في الخلف.أن يكمل مه إلىخط العرقلة   ندسوه بناء شر

 1ثالثاً: التخطيط 

ي َّةيحدد القائد المسالك   ِّ ي َّ   البَر ديقَةوالهجمات المضادة    عَدوالة لهجمات  والجو ، وعندما  الص َّ
منطقة   من  تمر  أو  الاقتراب  مسالك  ات تتباعد  ِّي َّ ِّبُ أخرى،    إلى  عَمَل الوحدات   َيج على 

بينها.   فيما  تنسق  أن  باستخدام  المتجاورة  حضيرو المعركة،   الت َّ ساحة  لعملية  الاستخباراتي 
يسيحدد القائد مواقع العرقلة الأولية واللاحقة على   َضارِّ ة   الت َّ ِّيسي َّ ئ التي تغطي مسالك   2الر َّ

ات الاقتراب المحتملة للعدو عبر عمق منطقة   ِّي َّ  المخصصة لمهمة العرقلة.  العَمَل

أكثر من المهاجم  أمراً أساسياً لإجراء   لدى قوة العرقلة  على ميزة قابلية التنقل  الحفاظُ   يُعَد ُّ 
ية   الهندسة القو وتعتبر  ناجحة،  عمعرقلة   ارِّي    والد َّ في    الن َّ الحاسمة  الأمور  ِّ من  الناحية.   هَذِّه

على   للحفاظ  بالتخطيط  القائد  ِّ يقوم  إمكانية   هَذِّه من  الكاملة  الاستفادة  خلال  من  الميزة 
لديه،تنقل  ال لدى   إلىبالإضافة    المتاحة  التنقل  إمكانية  يز  لتعز أخرى  خطوات   يتخذ  أنه 

ديقَةالقوات   ةعلى التنقل، كبناء مسارات     عَدو الوإضعاف قابلية    الص َّ ِّي َّ ِّتَال بين مواقع العرقلة   ق
ةوالتجهيز لهدم الجسور الموجودة على الأنهار  ِّيسي َّ ئ  .  الر َّ

ِّبُ  ينبغي  -سواء متعلقة  بحدث  ما أو بوقت  ما-نقطة   أير الانتقال عند أن ُتحد ِّدَ معايي َيج
ِّبُ أن تبدأ قوة العرقلة فيها بتغيير مواقعها، كما     عَدو ال على القائد أن يحسب معدل سيطرة    َيج

يسعلى  َضارِّ يقارنه بمعدل انتقال القوات   الت َّ ديقَةو بمقارنة عاملي ِّ الوقت  الص َّ بين المواقع. و
 والمسافة، يمكنه حساب النافذة الزمنية لتحركاته.  

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-19 until 11-
44. 

بين   2 هي أي موقع  أو منطقة  يكون الاستيلاء عليها أو الاحتفاظ بها يمنح مزاياً ملحوظةً بالنسبة لأي   من المتحار
 خلال عمل  ما.
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 محددات مهمة العرقلة:

ِّبُ   :أن يتضمن أمر مهمة العرقلة مُحد ِّدات  معينة َيج

ِّبُ   المحدد الأول: ين:    يتم  أن    َيج الخيار أحد  منطقة    ام َّ إاختيار  داخل  ات العرقلة  ِّي َّ أو   العَمَل
العرقلة أمام خط   محدد  أو  القيام   يس    نوعِّ بعملية  وتعتمد .  محددة  لفترة  زمنية     معين   تضار

الفترة مواقع    تلك  كإنشاء  أخرى،  وحدة   أنشطة  اكتمال  على  ةعادةً  إن   دِّفَاعِّي َّ خلفية. 
حَكُمإجراءات  ين، إلا عند العرقلة أمام خط   محدد  لفترة  زمنية    الت َّ هي نفسها في كلا الخيار

. وإذا حدد القائد خط عرقلة   تحت خط المرحلة  الوقت المحددكتابة محددة، فيقوم القائد ب
ما، فإن إنجاز المهمة يفوق الحفاظ على سلامة القوة، وقد يتطلب الأمر أن تحتفظ القوة 

 يُطلب منها الانتقال.أن  إلىبموقع  معين  

 

 العرقلة أمام خط محدد لمدة زمنية محددة (:23) الشكل
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ِّبُ هو أن َّ أمر العرقلة    :المحد  د الثاني َ   يرسُمَ أن    َيج َ   المخاطر ، وتتراوح المخاطر المقبولة بين المقبولة
يسالدخول في اشتباك  حاسم  في محاولة  للسيطرة على   َضارِّ بين   الت َّ لفترة  معينة  من الوقت، و

ٌّ من:  الحفاظ على سلامة قوة العرقلة. يُساهم في تحديد مقدارَ المخاطر المقبولة كل 

ات العمق المتاح للعرقلة داخل منطقة   _ ِّي َّ  العَمَل

 لوقت الذي تحتاجه القيادة العليا، والمهمات التالية لقوة العرقلة.  ا _

ِّبُ   المحدد الثالث:  ُ   يُتخَذَ أن    َيج اتقوة العرقلة قد تستخدم منطقة    كَانَتما إذا  في  القرار ِّي َّ  العَمَل
ِّبُ بالكامل أو   محددة .  معركة  قع موا أن تعرقل انطلاقاً من َيج
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 :)الملحقة( والمتعاقبة )البديلة( المواقع المتناوبة

ةيقوم القائد عادةً بتعيين الوحدات   ي َّ انَو ُ التابعة    الث َّ ات في مناطق    لَه ِّي َّ متجاورة  ممتدة  في   عَمَل
لكل  العمق  عبر  والحركة  والنيران  العوائق  يستخدم  أنه  كما  العرض،  في  منها  أكثر  العمق 

ات منطقة   ِّي َّ مخصصة  على حدة، وقد يضطر للقتال انطلاقاً من مجموعة  واحدة  من المواقع   عَمَل
ُ   كَانَتإذا   َ ذا  إمخططاً لها أن تستمر لفترة  قصيرة  فقط، أو    العرقلة ات عمق منطقة    انَك ِّي َّ  العَمَل

ا محدوداً.   ،    كَانَإذا    أم َّ من المتوقع أن تستمر العرقلة لفترة  أطول، أو إذا توفر عمق  كاف 
بة أو متعاقبة.   فقد يقوم القائد بالعرقلة من مواقع متناو

 
 من المواقع المتناوبة انطلاقاً  العرقلة   (:24) الشكل

ل   ُ يُفض ِّ بة  عندما يكون لديه قوات  كافية  وتكون منطقة    القائد عادةً استخدام مواقع متناو
ات  ِّي َّ بة، تقوم وحدتان أو   العَمَل الخاصة به ذات عمق  كاف. وفي العرقلة من المواقع المتناو

منطقة   في  ات أكثر  ِّي َّ بالتواجد    عَمَل مْنَ واحدة   تشتبك   ضِّ فبينما  العمق.  في  العرقلة  مواقع 
، تنتقل الثانية لتتموضع في الموقع التالي في العمق وتستعد لتحمل عَدوال ى مع  الوحدة الأول
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ةمسؤولية   تنسحب القوة الأولى من الاشتباك وتعبر حول أو عبر منطقة القوة   ثُم َّ ،  العَمَلي َّ
بينما تتولى القوة الثانية  عَدوالالموقع التالي وتستعد لإعادة الاشتباك مع  إلىالثانية، لتنتقل 

 ام المعركة.زم

ما   ُ عادةً  ُ   المواقعُ   تُستخدَم بة من   المتناو والعرقلة  ضيقة.  جبهة   على  قوة العرقلة  تعمل  عندما 
مفيدة  بصفة    بة  لأنها توفر أمناً أكثر    عَدوالفي أخطر مسالك اقتراب    خَاَصة  المواقع المتناو

ِّكَ من العرقلة من المواقع المتعاقبة. ومع   يد مذَل ن القوات وتنسيقاً مستمراً ، فإنها تتطلب المز
ِّكَ   إلىعند المناورة. بالإضافة   ِّ في    ، فإن قوات العرقلةذَل ة  هَذِّه ِّي َّ َاس تخاطر بفقدان  العَمَل   الت َّم

 بين مواقع العرقلة. عَدوالمع 

 
 العرقلة من مواقع متعاقبة  (:25) الشكل

ات يستخدم القائدُ العرقلةَ انطلاقاً من المواقع المتعاقبة عندما تكون منطقة  ِّي َّ المخصصة   العَمَل
. واسعةً جداً بحيث لا يمكن للقوات المتاحة أن تشغل أكثر من مرحلة  واحدة  من المواقع

ل جميع وحدات العرقلة بكل سلسلة  من سلاس  زج ُّ   يتم  وفي العرقلة من المواقع المتعاقبة،  
ةالمواقع   ِّي َّ ِّتَال منطقة   الق عبر  ات أو  ِّي َّ المرحلي  العَمَل الخط  نفس  بحيث  على   ، ُ ُ   معظمُ   تتمركز  قوة
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 ِّ ِّ في    العرقلة ِّشَكل    المقدمة  الانتقال من  يتم  جيد. والمهمة هي من تحدد مدة العرقلة، بحيث    ب

المواقع   ةأحد  ِّي َّ ِّتَال ةالخطوط   أو الق ِّي َّ كما    إلى  المَرحَل تليها،  متعاقب    يُنظِّمُ التي  بشكل   و القائد 
 حركة عناصر العرقلة بحيث لا يتحرك كل العناصر في نفس الوقت. 

 

 مزايا وعيوب تقنيات العرقلة. 

 العيوب  المزايا  تستخدم عندما تكون نوع العرقلة

العرقلة من  
 المواقع المتعاقبة 

اتمنطقة _   الع م ل ي َّ
 واسعة.

المتاحة لا  عدد القوات _
 يسمح بتقسيمها. 

حشد النيران من كل  
ةالعناصر   .  المتاحة الق ت ال ي َّ

 عمٌق محدودٌ لمواقع العرقلة. _
انخفاض الوقت المتاح  _

 لإعداد كل موقع.
 .  مرونةٌ أقل_

العرقلة من  
 المواقع المتناوبة 

اتمنطقة _  ضيقة.  الع م ل ي َّ
القوات كافيةٌ للتقسيم _

 المختلفة. بين المواقع 

تسمح بوضع المواقع في  _
 العمق.

تتيح المزيد من الوقت  _
لصيانة المعدات وإعادة  

 تأهيل الجنود. _
 ترفع من درجة المرونة._

 تتطلب تنسيقاً مستمراً. _
تتطلب الانتقال عبر _

 الخطوط. 
ٌ  ع دواليشتبك مع _   جزء

فقط من القوات في   واحدٌ 
 وقٍت واحد.
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يستأثير  ار  ض   الت َّ

ً يستفيد القائد   ِّما يسمن    دائ َضارِّ ات عند التخطيط لـكيفية تمركز قواته وتنفيذ    الت َّ ِّي َّ ، فهو العَمَل
يد أن تصب   يسير َضارِّ يسلصالح أفعاله وألا تكون عاملاً محايداً. تفرض    الت َّ َضارِّ المكان   الت َّ

بُ الذي يمكن لقوة العرقلة أن تقوم بتوجيه قوة  معادية  متحركة  إليه   كميناً لها فيه.   وتَنصِّ
ِّلُ وأثناء العرقلة؛   يس   تُسه  َضارِّ ات   الوعرة  الت َّ ِّي َّ انتقال  أقصر تبدأ من مسافة  أقرب للعدو.   عَمَل

ات لذا يقوم القائد الذي ينفذ   ِّي َّ ِّ في مثل    العَمَل َضا  هَذِّه يس الت َّ بالبحث عن المواقع التي تُقي ِّد    رِّ
استغلال تفوقه القتالي  وتمنعه    عَدوال حركة   ِّشَكل  من  كامل. ومن ناحية  أخرى، تتطلب   ب

يس َضارِّ ات المسطحة أو المفتوحة    الت َّ ِّي َّ انتقال  مبكرة  وعلى مسافات  أكبر للمحافظة على   عَمَل
قَدُم  .عَدوالأمام  الت َّ

َ الفك الاشتباك عن  إن  . صعبة  ة   عملي َّ آخر  إلىأثناء الانتقال من موقع   دوع

 :وتتضمن خطط الوحدات عند فك الاشتباك ما يلي 

  .إتقان مفهوم المناورة .1

 وتغطية حركة الوحدات. عَدوالتوجيه نيران لتشتيت  .2

السواتر   .3 أو  الد ُّ صناعة  خداعية   عملية   لإجراء  أو  الوحدات،  تحرك  لإخفاء  خانية 
 لتغطية نقاط المرور. 

َاستحديد نقاط  .4 ديقَةوالمرور في حالة التحرك عبر خطوط القوات  الت َّم  . الص َّ

 أوقات بدء فك الاشتباك.  .5

تحديد الوحدات المسؤولة عن إغلاق المسارات من خلال العوائق وتنفيذ العوائق   .6
ة  . الاحتياطِّي َّ
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 المناورة

ات عملية العرقلة هي إحدى أشكال   ِّي َّ ة  العَمَل الأصعب تنفيذاً. يعود السبب الأساسي   الد ِّفَاعِّي َّ
ِّكَ في   ِّبُ أن قوة العرقلة    إلى  ذَل ِّشَكل    عَدوال أن تشتبك مع    َيج بطاء حركته، ولـكن   كاف    ب لإ

ِّشَكل  الاشتباك    دُونَ ِّبُ حاسم، كما   ب أن تحافظ وحدة العرقلة أيضاً على التنسيق المستمر   َيج
 مع وحدات المجنبات أثناء تغيير مواقعها باتجاه الخلف. 

 َ ِّكَ المتحرك والعرقلة. ومع    الد ِّفَاعالعديد من أوجه التشابه في تكتيكات وتقنيات    هُنَاك ، ذَل
تشتبك   لا  عادةً  بالعرقلة  تقوم  التي  الوحدات  ِّشَكل  فإن  ل  ب إلا  عبور   عَدوالمنع  حاسم   من 

بأكملها  العرقلة  قوة  تعرض  لمنع  القوة  من  بجزء   المخاطرة  أو  الأوان،  قبل  ما  عرقلة   خط 
 للخطر.

ِّشَكل  تعتبر القوى الخفيفة مناسبةً   يس كالمباني المدمرة والمتلاصقة،   ب خاص  للعرقلة في تضار
تقوملأنه القتالب  ا  أنظمة  حركة  ُ المعادية.    إعاقة  ِّر ال  يُوف من  هذا  يسنوع  َضارِّ غطاءً   الت َّ

يقدم ميزة استخدام الـكمائن ضد  ِّبُ ،  عَدواللتحركات القوات الخفيفة و َيج على القائد أن  و
ِّ  كيفية انتقال  تحديديخطط  النقل الآلية    على أصولالقيود المفروضة   القوات في ظل  هَذِّه

 الحماية المحدودة المتاحة لوحدات المشاة الخفيفة.  في ظل الأساسية و

 القيادة والتحكم 

والتنفيذ اللامركزي يعتبران الصفة المميزة للقيادة والتحكم في عملية    إن التخطيط المركزي 
من   النوع  هذا  لنجاح  جداً  يةً  ضرور الاتصالات  وتعد  ات العرقلة،  ِّي َّ لذا  العَمَل ِّبُ ،   على  َيج

 يكلية اتصالاته مبنية  بحيث تكون زائدةً عن الحاجة.  القائد أن يضمن أن ه

 يتم  ترتيب نقله أثناء العرقلة، إذ   يتم  عادةً ما يكون مركز القيادة الخلفي هو أول مركز قيادة  
يتحكم مركز القيادة الرئيسي   نقله بالترتيب مع الأصول الأخرى للدعم الخدمي في المعارك. و

ت يوجد  لا  التي  القوات  حركة  بين  في  و بينها  الجسم عَدوال ماس   مع  بالترتيب  نقلها  فيتم   ،
ةالرئيسي. وعادةً ما يبقى ترتيب مركز القيادة  كتيكِّي َّ  متقدماً لتوجيه القوات ودعمها.  الت َّ
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 1رابعاً: الإعداد 

ِّكَ بما في  -كما جرت العادة، فإن الموارد   ُ هي من    -الوقت المتاح  ذَل حجم الاستعدادات،   ُتحدِّد
يةً عاليةً للاستطلاع. فيعطي الق ً ائد أولو ِّكَ  إلى ِإَضافَة  ، فإن إعداد المواقع اللاحقة يتلقىذَل

في   عليه  هي  مما  أعلى  يةً  جميع    الد ِّفَاعأولو إكمال  أن  كما  المنطقة،  دفاع  أو  المتحرك 
ممكناً   ليس  العرقلة  عملية  بدء  قبل  ً الاستعدادات  ِّما وعليه،  دائ ِّبُ .  وحدات   َيج تقوم  أن 

 العرقلة بإعداد الخطط وتكييفها باستمرار حسب تطور الوضع. 

المواقع   القائد  ة يستخدم  ِّي َّ ِّتَال ف  الق لاستخدامها  مشابهة   يقة   بطر العرقلة  أنه الد ِّفَاعي  في  غير   ،
مواقعه   تنظيم  عند  من العمق  أكثر  العرض  على  من التركيز  يد  المز ةيضع  ِّي َّ ِّتَال وكذلك الق  ،

القوة   معظم  توجيه  يتم  و الانتقال،  طرق  وإعداد  ي َّةالاستطلاع  ار كل   داخلَ المتاحة    الن َّ
ِّكَ . ومع  عَدوال نحو المسلك المحتمل لاقتراب    معركة  موقع    ِّبُ ،  ذَل ُ ى القائد أن  عل  َيج ِّر أماناً    يُوف

ِّبُ على وحدة العرقلة أن تتكفل بأمنها الخاص، كما    لأن َّ مناسباً للمجنبات والمؤخرة   أن   َيج
ال بالمواقع  الأساسية  مواقعها  تصل  التي  بالطرق  دراية   على  وفرقة   طاقم   كل  بة يكون    متناو

ة  والمتعاقبة. وعند تجهيز الموقع القتالي، يضع قائد عملية العرقلة تركيزاً على تجهيز    والتكميلي َّ
ةعوائق وقائية ونيران حماية   ين الذخيرة أقل َّ مما يضعه في دفاع  متحرك  أو دفاع    نهائي َّ وتخز

 عن المنطقة. 

 ُ يُشار ةالمواقع  إلى و ِّي َّ ِّتَال ات في  الق ِّي َّ  . (مواقع العرقلة)  باسم أحياناً العرقلة   عَمَل

 

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-47 and 11-
48. 
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 1خامساً: التنفيذ 

ُ   تتطلبُ  ُ   الطبيعة ةللعرقلة من العناصر    المعقدة ي َّ انَو تنفيذ إجراءات  مختلفة  ومتكاملة  بنفس   الث َّ
في عملية عرقلة  واحدة هجمات  أو دفاع  عن منطقة  أو دفاع    تحصلَ الوقت، إذ يمكن أن  

قد متحرك  وغيرها من الإجراءات في أي تسلسل  أو ف ي وقت  واحد. على سبيل المثال، 
 ُ ُ  يختار مَن تعيين عنصر عرقلة  واحد  لمهمة الصمود في تقاطع طرق  هام   لفترة  من   القائد  الز َّ

القوة    إلى تتمكن  ةأن  ضرب    الاحتياطِّي َّ لذلك،  عَدوال   مجنبة من  ونتيجةً  ِّبُ .  ينتشر    َيج أن 
يع، مما يؤدي  عَدوال  عرقلة هجومه.  إلىفي دفاع  سر

 ُ ُ  ينشر ِّينقوات   القائد أم أمام مواقع العرقلة الأولية لإعطاء إنذار  مبكر  لأي محاولة تقدم   الت َّ
قوة   تقوم  وعندما  ِّينللعدو.  أم تقدم     الت َّ محاولة  أي  عنها،  ابباكتشاف  بلاغ  القائد فلإ يقوم 

ِّ بالتوفيق بين   ير ودعم    هَذِّه قراراته والتوقعات المسبقة للأحداث لتأكيد المسار المحتمل التقار
بناءً على تفسيره لـكيفية بدء المعركة، يمكن للقائد توجيه عنصر  ثانوي   عَدوال لتصرفات   . و

يقة  مصممة  لجذب   موقع العوائق. إلىالمتقدم  عَدوال واحد  للمناورة بطر

ِّينقوة    تقوم أم يمةوبتثبيت    الت َّ ِّينوعناصر    عَدوالر استطلاع  يوتدم   هز أم المخاطرة    دُونَ  لديه   الت َّ
بة بقدر ما تستطيع   عَدوال بالدخول في اشتباك  حاسم. فتقوم بتوجيه النيران على قوة   المقتر

بعيدة    مسافات   على  متحرك   عدو    مع  الاشتباك  يميل  و العرقلة.  مواقع  تكبيده   إلىأمام 
أنه   كما  العرقلة؛  بقوة  هو  يلحقه  أن  يمكن  الذي  الضرر  من  بكثير   أكثر  ُ خسائر  من   يُبطِّئ

ةوله والقضاء على أص عَدوالوتيرة عملياته. فكلما استطاعت قوة العرقلة إعماء  ، الاستطلاعي َّ
 يزداد احتمال تردده وتحركه بحذر. 

ِّينبمجرد أن تصبح قوة  أم فإنها تبقى على تماس  معه. وعندما يتقدم  عَدوال على تماس  مع  الت َّ
بقاء  الد ِّفَاع، تتحرك على الحدود وتتراجع باتجاه مجنبات وحدات  عَدوال تحت   عَدوال، مع إ

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-49 until 11-
63. 
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ع يساعد  ما  وهو  المستمرة،  منع  المراقبة  العرقلة    عَدو اللى  وحدات  بين  فجوات   يجاد  إ من 
العرقلة.   لوحدات  المكشوفة  المجنبات  ُ وضرب  ُ   وتستخدِّم ِّينِّ   قوة أم ومخفيةً    الت َّ مغطاةً  طرقاً 

ديقَةوالنيران  عَدوالومنسقةً بحيث تتجنب نيران   .الص َّ

و العرقلة،  لتنفيذ  التكتيكات  من  متنوعةً  مجموعةً  الرئيسي  الجسم  ِّ تتضمن  يَستخدم   هَذِّه
الـكمائن،    :التكتيكات  الهجمات  )  المضادة،  ةالهجمات  ِّي َّ يب خر الغارات  الت َّ ة،  ، المدفعي َّ

يش،  الت َّ  عمشو يب  والد َّ القر خلال (الجوي  من  المناورة  ية  بحر العرقلة  قوة  قائد  يحتفظ   .
العرقلة   عَدوالإجبار   قوة  تَستخدم  كما  مؤقتاً.  تقدمه  لوقف  قوة  كافية   مع  الاشتباك  على 

ةالعقبات والمواقع   بطاء    الد ِّفَاعِّي َّ وتضييق مساره واستغلال إمكانية تنقل   عَدو الفي العمق لإ
ةأنظمته   ِّي َّ ِّتَال بين   الق بسرعة   الوحدات  تنتقل  العرقلة،  تبدأ  أن  بمجرد  و يمته.  وهز يشه  لتشو

ُ ،  المواقع ُمسُك القائد ي ِّشَكل  فرصة  عابرة  لاغتنام زمام المبادرة ولو    بأي  و مامؤقت     ب أمكنه    كُل َّ
ِّكَ   . ذَل

ُ قواته،    من خطواته، وتشوُش   تباعدُ   عَدوالإن مهاجمة   على   وتساعدُ تصوره عن القتال،    وُتح ير
بالتالي فقد   ُ إطالة العرقلة. و ِّر ُ واندفاعه، كما أنه    عَدوالهذا الارتباك على سرعة    يُؤث على   يُؤثر

ِّكَ وغيرها من القوات اللاحقة. ومع    عَدوال ات  احتياطي َّ حركة    إلىفإن قوة العرقلة تسعى    ذَل
 تجنب الاشتباك الحاسم. 

ة  من تنفيذ هجوم  بالأسلح  عَدوالتدعم أنظمة المدفعية والهاون المعركةَ بالنيران المباشرة لمنع  
الاشتباك معه    يتم  وضعها،    تم َّ كل عقبة     عَدوالالمشتركة على موقع العرقلة. وعندما يواجه  

عمبواسطة أنظمة   ارِّي    الد َّ ِّ   الن َّ ِّبُ . لذا  هَذِّه ِّ أن تتسبب    َيج بطاء قوات    هَذِّه   عَدو ال النيران بإ
ت يق  لتفر قذائفها  والهاون  المدفعية  أنظمة  تَستخدم  أن  يمكن  و وإيقافها.  شكيلات المدرعة 

به عندما    عَدوال ُ بضر ِّز ِّه يُرك  بالقرب من نقاط الاختناق وفي مناطق الاشتباك.  قوات

اجتياز مناطق الاشتباك، كما تخفف   عَدوالإن دمج النيران والعقبات يجعل من الصعب على  
 بإجباره على الانتشار وإلحاق إصابات  بقواته. عَدوالقوة العرقلة من اندفاع 
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 :قوى العرقلة من خلال الن  يران   تساعد  

 مساعدة القوات أثناء مناورات فك الاشتباك. .1

 . عَدوالإسكات نيران  .2

 على الحركة والتواصل.  عَدوالإضعاف قدرة  .3

مواقع   .4 في  المراقبة  ارلإطلاق    عَدوالحجب  الاستخبارات  الن َّ أنظمة  وإضعاف   ،
 والمراقبة والاستطلاع وأنظمة الاستحواذ على الأهداف لديه.

يز أو إغلاق  .5 غَرَات تعز  أو المسالك في العوائق. الث َّ

 1تأدية مهمة نيران الحماية النهائية.  .6

اتتغطية   .7 ِّي َّ ديقَة انتقال القوات   عَمَل وفك الاشتباك باستخدام الدخان. )يؤدي    الص َّ
ِّهَائي إضعاف التوجيه  إلىهذا أيضاً   لذخائره الموجهة بدقة(. عَدوالعند   الن 

 تدمير الأهداف عالية المردود. .8

 دعم الهجمات المرتدة المحدودة. .9

ُ من موقع العرقلة، فإنه    عَدوال عندما يقترب   ارواحداً أو أكثر من خطوط    يعبُر يتحرك   الن َّ و
الاشتباك    إلى مْنَ مناطق  العرقلة    ضِّ قوة  أسلحة  المضاكالص َّ مدى  ومدافع واريخ  للدروع  دة 
 غيرة.  الص َّ بابات والأسلحة الد َّ 

يحاول المناورة أمام قوة العرقلة، يقوم القائد باستمرار  بتقييم   عَدوالبينما يكثف  من هجومه و
ات الأحداث لتوجيه  ِّي َّ انتقال قوة العرقلة لاستباق حصول اشتباك  حاسم  محتمل  أثناء   عَمَل

في الاعتقاد بأنه نجح في المناورة ضد موقع  صديق،    عَدوال  إنجاز مهمة العرقلة. وعندما يبدأ
والغبار  الدخان  من  سحابة   خلف  العرقلة  قوة  تختفي  بينما  مباشرة   غير  بنيران   مشاغلته  تتم 
العرقلة   مواقع  تستهدف  التي  والنيران  النهائية  الحماية  نيران  كثافة  إن  المتفجرة.  والذخائر 

 
عبر الخطوط   العَدو  َتحَر ُّكَاتتصميمه لإعاقة  تم َّ تخطيطه مسبقاً متوفر مباشرةً عند الطلب  تم َّ حاجز من النيران   1

ةأو المناطق   . الد ِّفَاعِّي َّ
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ديقَة مؤخراً وما خلف تلك النقاط ستسمح لقوة العرقلة بفك الاشتباك إخلاؤها    تم َّ التي    الص َّ
 المهاجم.   عَدوالعن 

نزولاً   العرقلة  تنفيذ  على  ية  اللامركز بإضفاء  عموماً  ية  والألو الفرق  قادة  مستوى   إلىيقوم 
يات الأدنى.   ِّبُ الـكتيبة والمستو َيج أن يعتمد هؤلاء القادة الكبار على مرؤوسيهم لتنفيذ    و

 ب المساعدة عند الحاجة. المهمة وطل

لمعايير    استيفائهم  بمجرد  المرؤوسون  ينتقل  و الانتقال،  ومعايير  المقبولة  المخاطر  يحدد القائد 
العرقلة المحددة مسبقاً. قد يكون هذا الانتقال حدثاً مخططاً مسبقاً أو معتمداً على الوقت. 

يتدخل عندما يشكل انت يقوم القائد الأعلى بمراقبة العرقلة و قال إحدى الوحدات تهديداً و
 على احتمال نجاة وحدة  أخرى. 

العناصر   أحد  يتمكن  لم  ي َّةإذا  انَو عن    الث َّ الانفصال  على  الحفاظ  للقائد عَدوالمن  فيمكن   ،
يل مُضاعِّفات    ةعندها تحو ِّي َّ ِّتَال ات منطقة    إلىإضافية  وموارد أخرى    ق ِّي َّ الخاصة بتلك   العَمَل

ُ الغير مخطط     عَدوالالعناصر لمواجهة نجاح   ي َّة. وعندما ينتقل أحد العناصر  لَه انَو ، قد يأمر  الث َّ
ةقائد العرقلة العناصر  ي َّ انَو  . الأخرى بتغيير اتجاهها لتغطية حركته الث َّ

ما   بالقوات    يزج ُّ عادةً  ةالقائد  واستعادة    الاحتياطِّي َّ الاشتباك  فك  على  ما  وحدة   لمساعدة 
أو   المناورة  على  فائدة،    عَدو ال   منعِّ قدرتها  ذات  فرصة   استثمار  ُ من  يَستخدم القوات   و

ة إذا    الاحتياطِّي َّ المهمة.  لهذه  بالنيران  مدعوماً  موقعاً  بالقوات    تم َّ عادةً  ة الزج    الاحتياطِّي َّ
يات المعركة تنخفض مبكراً، فإن قدرة القائد على التأثير في مج ِّشَكل  ر كبير  ما لم يتمكن من  ب

ة  قوات   إعادة تشكيل   يمكن الزج بالقوات  جديدة    احتياطي َّ ة. و عدة مرات  خلال   الاحتياطِّي َّ
ينه اأو إعادة تعيينه االمعركة، ولـكن فقط عندما يمكن استخراجه  بسرعة. اأو إعادة تكو

ِّبُ في عملية العرقلة،   عمأن تكون عناصر    َيج ِّ الخدمي في المعارك التابعة    الد َّ ِّلقُوَة موجودةً    ل
ِّبُ ، لـكن  عَدوال خارج نطاق مدفعية   عمأن تكون قادرةً أيضاً على توفير   َيج الكافي، كما   الد َّ

ِّبُ  كمية    َيج على  الحفاظ  على  قادرةً  المدفعية  ذخيرة  مخزونات  تكون  عمأن  ارِّي    الد َّ  الن َّ
 .  المطلوب في العرقلة
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 ُ ِّز ات تُرك ِّي َّ  كَانَالقتال. وإذا  إلىالصيانة على إخلاء المركبات المتضررة بدلاً من إعادتها   عَمَل
ممكن،   غير  الفور  وعلى  بسرعة  المركبات  ِّبُ إصلاح  إخلاؤها    َيج الوحدة  المنطقة    إلىعلى 

ِّبُ الخلفية،  َيج  من الاستيلاء عليها. عَدوال تدمير المركبات التي تُركت في الخلف لمنع  و

 سادساً: إنهاء عملية العرقلة 

ة  تنتهي عملية العرقلة عندما تقوم قوة العرقلة أثناء تراجعها بعبور خطوط منطقة قوة    ، دِّفَاعِّي َّ
يس يمكن    إلىأو عندما تصل   َ حالة    إلىعنها وتنتقل    الد ِّفَاع تضار ، أو إذا وصلت اعالد ِّف

نقطة الذروة، أو عندما تدخل قوة العرقلة في الهجوم بعد أن تتم   إلىالمتقدمة    عَدوالقوات 
نقطة الذروة، فقد تحافظ قوة العرقلة على   إلىالمتقدمة    عَدوال مؤازرتها. وإذا وصلت قوة  

 1حالة الهجوم.  إلىحالة اشتباك  في المواقع الحالية، أو تنسحب لأداء مهمة  أخرى، أو تنتقل  

ينفذها  التي  العرقلة  من  المتوقعة  للنتيجة  يخطط  أن  الأعلى  القائد  على  الحالات،  جميع  في 
يتوقع هجوماً صديقاً مضاداً، فإنه يخطط للمرور الأمامي لقوة الهجوم  كَانَالمرؤوسون، فإذا 

ب  يتكفل  و النسبي،  القتالي  التفوق  لضمان  موارده  استخدام  في  يقتصد  و التسليم المضاد، 
ات السلس لمناطق  ِّي َّ  المناسبة.  العَمَل
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 الانسحابالفصل الثاني: 

هو عملية  مخططة  تقوم فيها قوة  هو الشكل الثاني من أشكال القتال التراجعي، والانسحاب  
تحت  بالانسحاب  القائد  يقوم  قد  عنها.  الاشتباك  بفك  معادية  قوة   مع  تماس   على  تكون 

ي َّة، كما يمكن أن تنسحب بعض الوحدات  عدمهأو    عَدوالضغط   انَو انسحاب القوة   دُونَ  الث َّ
ً .  باب اية هذا البأكملها. وتقوم الوحدة بإجراء الانسحاب لعدة أسباب  مذكورة  في بد   ِإَضافَة

ِّكَ  إلى  الانسحاب عملية انزواء. يسبقُ ، قد ذَل

ِّكَ ، إلا أن  عَدوال على الرغم من أن على القائد تجنب الانسحاب من المعركة تحت ضغط    ذَل
ً الأمر ليس ممكناً   ِّما ُ ، إذ يجوز  دائ يعاً لإنقاذ   لَه الانسحاب عندما يتطلب الموقف إجراءً سر

عادةً بعد انقلاب  تكتيكي    يحدث هذا  كارثة  محققة، و يات المعركة  الوضع من  أو   في مجر
ُ نقطة الذروة. عندما    إلىبعد أن تصل الوحدة   انسحاب قوة  صديقة     المهاجمُ   عَدو ال   يُدرِّك

ال استغلال  سيحاول  فإنه  الانسحاب،  نيتها  لمحاولة أو  إمكانياته  كل  مستخدماً  انسحاب 
يل هذا الانسحاب   ٌّ وسيحاول باستمرار    إلىتحو ٌّ وجوي  يمة، إذ قد يكون لديه تفوق  بري  هز

يق وتدمير القوة المنسحبة، كما أنه سيحاول استخدام مزيج  من الضغط المباشر  ملاحقة وتطو
ديقَةوقوات الالتفاف والنيران للاستفراد بالقوة    1  لمنسحبة لتدميرها في وقت لاحق. ا  الص َّ

ات  ِّي َّ يك الوحدات   عَمَل بعيداً    إلىالانسحاب خطيرة  بطبيعتها لأنها تنطوي على تحر الخلف و
ً -عن المكان الذي تكون   مَا فيه أقوى ما يمكن.    عَدوالقوة    -عادة السابق   كَانَ  وكُل َّ القتال 

مَاأشد َّ   ما  عَدوال ازداد القرب من    وكُل َّ بة الانسحاب. إن    كُل َّ ات ن  مأزادت صعو ِّي َّ مهم    العَمَل
فعادةً ما تجعل الوحدة حركتها باتجاه الخلف في الأوقات والظروف التي لا يستطيع   ؛للغاية

شاطِّ مراقبة    عَدوالفيها   ة، بحيث لا يمكنه اكتشاف  الن َّ ِّي َّ بسهولة. وللمساعدة في الحفاظ   العَمَل
ي َّةعلى   ية التصر  الس ر ِّبُ   -على سبيل المثال-ف  وحر على القائد الأخذ بعين الاعتبار كلاً   َيج

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-66. 
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استطلاع   لأقمار  فيها  يمكن  التي  والأوقات  ية  الرؤ أحوال  التحركات   عَدوالمن  مراقبة 
ديقَة  1. الص َّ

الوحدة   تجميع    إلىتنسحب  دفاعي      2منطقة  موقع   من  جديد أو  بدلاً  و ِّكَ .  أن ذَل يمكن   ،
ِّشَكل  تنسحب   أي منطقة  من خلال موقع  أو أكثر من المواقع الوسيطة.   إلىغير مباشر     ب

البدء المبكر في  إلىالأمن والحاجة   إلىالقائد بين الحاجة    يُوازِّنُوعند تجهيز الموقع الجديد، 
 الجهد الدفاعي. 

 :  المباحث التالية  يشمل الحديث عن الانسحاب 

 تنظيم القوات   .1

ح ك مإجراءات  .2    الت َّ

 تخطيط الانسحاب   .3

 تنفيذ الانسحاب   .4

 

 

 

 

 

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-67. 
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 1أولا: تنظيم القوات

ِّمُ عادة ما   . كما أنه  وقوات احتياطالقائد وحدته المنسحبة في قوة تأمين  وجسم  رئيسي      يُنظ 
ِّمُ  ِّكَ مفرزةً تبقى على تماس  في الخلف إذا تطلب  يُنظ   مخطط المناورة الخاص به.  ذَل

قوة    ِّينتحافظ  أم مع    الت َّ تماس   أو    إلى  عَدوالعلى  الاشتباك  بفك  تُؤمر  ى أن  قوة    َحت َّ تتولى 
مَاأخرى زمام الأمور.   من   كَانَ،  عَدوالزادت قدرتها على الحركة ومزايا المدى أمام    وكُل َّ

عل قوة  الأسهل  ِّينى  أم بنجاح.    الت َّ الرئيسي  الجسم  انسحاب  ِّمُ تغطية  ُ   يُنظ  القوة   القائد غالبية 
ة ِّي َّ ِّتَال ِّ المتاحة    الق ِّلقُوَة ة  ل خلفية؛    التأميني َّ غطاء   قوات  أو  خلفي    َ   لأن َّ كحرس   هدِّيد الأكثر   الت َّ

ِّ احتمالاً  ِّلقُوَة من التسلل أو إدخال  عَدواللها. وعندما يتمكن   عَدوالالمنسحبة هو ملاحقة   ل
ُ قوات  أمام القوة المنسحبة، يمكن للقائد أن   ِّئ يق أو منطقة    يُنش حرساً متقدماً لإخلاء الطر

ات  ِّي َّ يقوم بتعيين حرس  أو غطاء  للالعَمَل  إذا لزم الأمر.  مجنبة. و

ليعتقد بأن    عَدوالف لخداع  المفرزة التي تبقى على تماس  هدفها الأساسي هو البقاء في الخل
قدر الإمكان   -الوحدة الأم لا تزال في موقعها بينما تنسحب غالبية الوحدة. إنها تحاكي  

الرئيسي  - الجسم  وجود  ِّبُ .  استمرار  التي    َيج المفرزة  لدى  يكون  تماس    يتم  أن  على  تركها 
ما   حول  محددة   ِّبُ تعليمات   يهاجم    َيج عندما  وتحت  عَدوال فعله  ومتى  تقوم ،  ظرف   أي 

على المفرزة التي بقيت على تماس  أن تقوم بفك الاشتباك  كَانَبالعرقلة أو الانسحاب. إذا 
تتلقى عَدوالعن   الأمر،  لزم  وإذا  العرقلة.  في  المستخدمة  الأساليب  نفس  تستخدم  فإنها   ،
 ِّ الا  هَذِّه فك  بعد  لاستخدامها  والنقل  والإخلاء  للاسترداد  إضافيةً  أصولاً  شتباك المفرزة 

يع حركتها الخلفية. ل  تسر

الرئيسي   الجسم  ِّ يتكون  ِّلقُوَة قوات   ل القائد  ِّد َّ  ُم ي أن  بعد  المتبقية  العناصر  جميع  من  المنسحبة 
ِّين أم ةوقواته  الت َّ  .  الاحتياطِّي َّ

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-69 and 11-
73. 
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ينسحب   ِّيلعندما  شك القوات    الت َّ تنفذ  قد  الضغط،  تحت  ةالكامل  إجراءات    الاحتياطِّي َّ
ة ِّي َّ ةكالهجمات  -محدودة    ُهجُوم ِّي َّ يب خر يش وتعطيل وعرقلة    -الت َّ . كما يمكنها مواجهة  عَدوال لتشو

يمكن  كما  الانسحاب.  طرق  وحماية  المهددة،  المناطق  ومؤازرة  المواقع،  بين  الاختراقات 
ةللقوات  ير القوات المحاصرة أو المشتبكة بشدة.  الاحتياطِّي َّ  أيضاً تحر

ح ك مثانياً: إجراءات   الت َّ

حَكُمن إجراءات  إ  المستخدمة في الانسحاب هي نفس الإجراءات المستخدمة في العرقلة    الت َّ
ِّ وتشمل  .  الد ِّفَاعأو   الطرق التي تستخدمها كل وحدة  في الانسحاب الإجراءات أيضاً:    هَذِّه

 التحرك للخلف.وأوقات 

 
ح ك م إجراءات  (:26)الشكل   في الانسحاب  الت َّ
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 1الانسحابثالثاً: تخطيط 

يُنسِّقُ   ُيخطِّطُ  يقة العرقلة،    القائدُ و ً يبدأ الانسحاب  لـكن  الانسحاب بنفس طر ِّما تحت   دائ
يخطط القائد  عَدوالتهديد تدخل   ً ، و ِّما َ   لأن َّ للانسحاب تحت الضغط    دائ أكثرَ    تكونُ  القوة

 ضغط. دُونَيطور حالات الطوارئ للانسحاب  ثُم َّ ، عَدوالعرضةً للخطر إذا هاجم  

ةفي كلتا الحالتين، فإن الاعتبارات  ِّيسي َّ ئ  :للقائد هي الر َّ

 . عَدوال التخطيط للانفصال المتعمد عن  .1

 . عَدوال، بعيداً عن تدخل بسرعة  نقل الجسم الرئيسي  .2

 حماية طرق الانسحاب. .3

القدرات  ب الاحتفاظ   .4 من  كاف   ةقدر   ِّي َّ ِّتَال عم  الق عمالقتالي    والد َّ في    والد َّ الخدمي 
ة لالمعارك طوال  ِّي َّ  .عَدوالدعم القوات الموجودة على تماس  مع العَمَل

بوجود مساعدة  أو بدون مساعدة، وقد يحدث أو لا يحدث تحت ضغط   يتم  الانسحاب قد  
بعة الموضحة في الشكلعَدوال ِّج هذان العاملان مجتمعين الاختلافات الأر . كما (26)   . يُنت

ةيصور هذا الشكل أيضاً مخطط المهمة   كتيكِّي َّ . عَدوال للانسحاب والانسحاب تحت ضغط    الت َّ
ُ   وتدرُُس  مزيجاً   الشكلَ الانسحاب    خطة شكل   كل  يتطلب  و حالياً،  القوة  تواجهه  الذي 

 مختلفاً من خيارات التراجع الثلاثة.

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-77 and 11-
81. 
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 أشكال الانسحاب   (:27)الشكل 

وكذلك التنسيق   عَدوالأعمال    لأن َّ ،  ضغوط  ودون مساعدة  دُونَيفضل القائد الانسحاب  
ِّدانالإضافي المطلوب بسبب وجود وحدة  مساعدة،   ةمن إجراء    يُعق  في الانسحاب و  .العَمَلي َّ

، تنسحب جميع الوحدات في وقت  واحد  عندما تسمح الطرق المتاحة  عَدوالتحت ضغط  
يقها   طر لشق  تكتيكات العرقلة  مستخدمةً  المعتادة    إلىبذلك،  الحالة  وفي  عندما -الخلف. 
عملي غير  القوات  لجميع  المتزامن  الانسحاب  الانسحاب   -يكون  ترتيب  القائد  ِّشَكل    يقرر   ب

 .مجزأ

 :هوهناك عدة عوامل تؤثر على قرار

 المهام اللاحقة.  .1

 توافر أصول وطرق النقل.  .2

ديقَةترتيب القوات  .3  والمعادية.  الص َّ

 . عَدوال مستوى وطبيعة ضغط  .4

 درجة الاستعجال المرتبطة بالانسحاب.  .5
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ِّبُ  ُ أن يتخذ  َيج  قرارات  رئيسية  مترابطة: ثلاَث  القائد

عماختياره من عناصر  تم َّ متى تبدأ حركة ما  _ عمالقتالي  الد َّ  .الخدمي في المعارك؟  والد َّ

ِّبُ تى م _  ةأن تبدأ العناصر  َيج  .  بتخفيف أعدادها؟ الأمامي َّ

ِّبُ تى م_  ِّينأن تبدأ قوة  َيج أم ات  الت َّ ِّي َّ   .فك الاشتباك؟ عَمَل

تدفع   التي  المبكرة  الإجراءات  يتجنب  أن  القائد  على  في   إلى  عَدوالكما  نفكر  بأننا  الاعتقاد 
 . الانسحاب 

 ً  1: تنفيذ الانسحابرابعا

ضغط    تحت  تكون  ما   عَدوالعندما  اشتباكاً   عادةً  الأقل  المنسحبة  القوة  عناصر  تقوم 
، تنسحب الوحدات الأكثر اشتباكاً تحت غطاء قوة تأمين  بشكل  عام   ،  بالانسحاب أولاً. و

ِّ وتستفيد   َاسالوحدات من العقبات للمساعدة في قطع    هَذِّه بالعدو. يقوم القائد بتحركات    الت َّم
يستخدم دخاناً كثيفاً لتغطية تحرك ال  ديقَةقوات  ليلية  و والحد ِّ من دقة أنظمة إطلاق    الص َّ

ار ديقَةوخفض قدرته على مراقبة التحركات    عَدوال المباشر عند   الن َّ ِّشَكل   الص َّ مرئي، بينما   ب
قوة   ِّينتستمر  أم ومتعاقبة     الت َّ بة   متناو مواقع  استخدام  عن   إلىفي  بأكملها  تنفصل القوة  أن 

َاس  . عَدوال مع  الت َّم

ِّينالت َّ قد تبقى قوة   في موقعها وتحافظ على عملية الخداع، بينما يتحرك الجسم الرئيسي باتجاه   أم
بعد انسحاب الجسم الرئيسي النهائي َّ المواقع المتوسطة أو   إلىالخلف    إلى ة بأسرع ما يمكن. و

ِّينمسافة  آمنة، تبدأ قوة   أم بمجرد أن تبدأ قوة    الت َّ ِّينبالتحرك للخلف. و أم بالتحرك، فإنها   الت َّ

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-86 and 11-
91. 
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يقم   لم  لو  وحتى  الخلفي.  الحرس  مهام  قوة   عَدوالتتولى  تستمر  المنسحبة،  القوة  بملاحقة 
ِّين أم  في العمل كحرس  خلفي   ما لم يكلف القائد عنصراً آخر بهذه المهمة.   الت َّ

استطلاعها مسبقاً عند صدور   تم َّ عددة  لمواقع قد  يتحرك الجسم الرئيسي بسرعة  على طرق  مت
ما  وعادةً  الانسحاب.  إتمام  قبل  المتوسطة  المواقع  من  سلسلةً  يحتل  وقد  الانسحاب،  أمر 

وحدات   قوافل  البداية  في  عمتتحرك  عمالقتالي    الد َّ المعارك    والد َّ في  ً الخدمي   إلى   ِإَضافَة
الوحداتِّ   تسبق  بحيث  ةمرافقتها،  ِّي َّ ِّتَال الانسحاب.    الق حركة  تشكيل  يحتاجُ في  ُ   و  إلى   القائد

الحفاظ على الاستخدام المنضبط للطرق أثناء الانسحاب. فعلى الرغم من الارتباك وضغط 
ِّبُ ، عَدوال ةعلى الوحدات  َيج ي َّ انَو  اتباع طرق  وأوقات حركة  محددة.  الث َّ

تبقى   الرئيسي،  الجسم  ينسحب  ةقوات  العندما  م  الاحتياطِّي َّ قوات بمكان   لمساعدة  تقدم  
ِّين أم للقوات    الت َّ يمكن  كما  المضاد،  والهجوم  بالنيران  الأخرى  ةوالوحدات  َشن َّ   الاحتياطِّي َّ

يش وعرقلة  يبية  لتشو  وتخليص القوات المحاصرة أو المشتبكة بشدة.  عَدوال هجمات  تخر

ِّينإذا لم تتمكن قوات   أم ة  الت َّ من حصار الجسم الرئيسي، فيجب   عَدوال من منع    والاحتيَاطي َّ
من التدخل أكثر في الانسحاب،   عَدوال على القائد الزج ببعض أو كل الجسم الرئيسي لمنع  

ِّينإذا فشلت قوات    الد ِّفَاعبحيث يقوم الجسم الرئيسي بالعرقلة أو   أم بطاء    الت َّ . في عَدوال في إ
 ِّ وقت  ممكن. و  الانسحابُ   يُستأنَُف الحالة،    هَذِّه الحركة   عَدوالإذا قام  في أقرب  باعتراض 

ِّلُ الخلف،    إلى ُ   ينتق بدلاً من    إلى  القائد ِّكَ الطرق البديلة لتجاوز المنطقة المحظورة. و يمكنه    ذَل
يقه بالاشتباك مع   . عَدوالشق طر

، يكون أمامها خياران؛ يمكنها العودة  عَدوالبمجرد أن تنجح القوة المنسحبة بقطع تماسها مع  
ظروف   الع   الد ِّفَاع  إلى تحت  َ ام  ً   أكثر الانتقال  ملاءمة أو  ومواصلة التحرك   إلى،  الانزواء 

 نحو مهمتها التالية.  عَدوال بعيداً عن 
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 1: الانزواءالفصل الثالث

التراجع   أشكال  من  شكل   هو  بين    َحيْثُ الانزواء  و بينها  تماس   يوجد  لا  قوة    عَدو التقوم 
ُ   نه.بالتحرك بعيداً ع ِّز ُ   ُتجه ُ   الوحدة ِّكَ نفسها للقتال، لـكنها رغم    المعتزلة لا تتوقع تدخل   ذَل

ةالقوات   ي َّ ِّ المتحركة   عَدوالللعدو. وقد يحاول اعتراض الوحدة المعتزلة كل من: قوات    البَر
ةأو القوات غير   ِّيدي َّ قل ية أو النيران بعيدة المدى،   الت َّ ية أو الهجمات الجو بات الجو أو الضر

ِّبُ لذلك   وأن يخطط لها مسبقاً وأن ينظم الوحدة للقتال   عَدوالقع القائد تصرفات  أن يتو  َيج
 دفاعاً عن النفس. 

ُ جري  يُ عادةً ما   ات   القائد ِّي َّ انزواء لإعادة تموضع قواته للعمليات المستقبلية أو لتكييفها   عَمَل
للانزواء،    السابقةعندما يكون الانسحاب من أحد الإجراءات  و  مع التصور الحالي للعملية.

ُ   يبدأُّ  وتنظم نفسها في تشكيل حركة   عَدوالبعد أن تقطع الوحدة تماسها مع    الفعلي ُّ   الانزواء
الانز الوحدات  وُتجري  تكتيكي   المسير.  يق   طر كمسير  والسرعة   2واء  الأمن  يكون  حينما 

 أهميةً.  أكثر الاعتبارات 

التجمع،   منطقة  نحو  عادةً  المعتزلة  الوحدة  يتتحرك  أن  و ِّنَ نبغي  ِّ   تُؤَم المنطقة    هَذِّه
 إلى الاستعدادات للمهمة التالية للوحدة. وعند تحديد الطرق التي ستسلـكها القوة المعتزلة  

ةأخذ القائد في الحسبان قدرة الوحدة على دعم الإجراءات  منطقة التجمع، ي في   الد ِّفَاعِّي َّ
 حالة حدوث القتال أثناء الانزواء. 

وإمدادات   وحدات  نقل  هي  الانزواء  في  الأولية  عمالمهمة  المعارك    الد َّ في   إلىالخدمي 
المعتزلة وتنفذ الوحدة  ً   الخلف،  الانتقال    انسحابا لها  يمكن  و المحدد،  الوقت  منطقة    إلىفي 

 
1  U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-92 and 11-
100. 

يع  يُستخدم لإعادة تموضع الوحدات    2 يق التكتيكي هو تحرك  سر مْنَ مسير الطر اتمنطقة    ضِّ ِّي َّ للتجهيز من    العَمَل
اتأجل  ِّي َّ ة العَمَل ِّي َّ ِّتَال  . الق
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ِّ   كَانَتالتجمع أولاً إذا   يةً لإعادة تأسيس القيادة والسيطرة أو إعادة    هَذِّه الخطوة ضرور
ين تشكيل المسير تكون القوة مستعدة لبدء الانزواء.   التذخير، لـكن بمجرد تكو

الأولية، تعتزل القوة في عدة أرتال  صغيرة ، عَدوال . ومع ازدياد البعد عن  خلال المرحلة 
لتسهيل   أكبر  أرتال   في  تتحد  أن  الأصغر  للأرتال  حَكُميمكن  شبكات   الت َّ وتؤثر  بالتحرك، 

 في كيفية ووقت حدوث هذا الاندماج. عَدوال الطرق واحتمالية تدخل 

 يشمل الحديث عن الانزواء المباحث التالية: 

 تنظيم القوات   .1
ح ك مإجراءات  .2    الت َّ

 أولاً: تنظيم القوات

في   رئيسياً  وجسماً  تأمين  عناصر  القائد  يعين  ما  ات عادة  ِّي َّ تشكيل   عَمَل يعتمد  و الانزواء. 
، عَدوالة تدخل  واحتمالي َّ وعدد الأرتال المستخدمة أثناء الانزواء على عدد المسارات المتاحة  

َ لـكن   ةعناصره    نقلَ عادةً    يفضلُ   القائد ِّيسي َّ ئ وقت     لىإ  الر َّ في  ومع  واحد الخلف  ِّكَ .  ، ذَل
في التحرك  يتطلب التدرج  قد  المجنبات  أحد  على  الخطر  أو  المحدودة  شبكة الطرقات  فإن 

 التوقيت والمواقع الأرضية.  َحيْثُ من 

 ُ يُس  ُتحدِّد َضارِّ ُ  الت َّ ُ القوة المعتزلة  كَانَت ما إذا  عَدوال  وخطر ِّئ قوة تأمين  خلفيةً واحدةً  ستُنش
كل رتل  سيقوم بتشكيل قوة تأمين  خلفية     كَانَوالتي تكون عادةً حرساً خلفياً، أو ما إذا  

ِّينتقوم قوات    َحيْثُ منفصلة.   أم ِّ   الت َّ بحماية الأرتال المتحركة باتجاه الخلف من المفاجأة    هَذِّه
قبل   من  والهجوم  ي   أيوالمضايقة  و تطاردهم،  معادية   قوة قوة   على  ينها  وتكو حجمها  عتمد 

ِّين، وتبقى عناصر  عَدوالواحتمالية خطر   أم ِّ   الت َّ ِّشَكل    هَذِّه عام   في أرتال المسير ما لم يكن   ب
 َ ِّينعلى تماس، فإن عنصر    عَدوال ، فإذا أصبح  عَدوال احتمال  لتدخل    هُنَاك أم الخلفي يقوم   الت َّ

 بالعرقلة. 
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 لتنفيذ عملية انزواء تنظيم القوات (: 28)الشكل 

عادةً ما تتطلب أرتال المسير المعتزلة حرساً متقدماً مدعوماً بالمهندسين، فيعي ن القائد عنصراً 
المحتمل للعدو   المجنبات لمنع التدخل  يلة للقوات المعتزلة، وقد   ضد أمنياً على  الأرتال الطو

ً   تأمين يعين مسؤوليات  الوحدات المسير  مجنبةبال خَاَصة ةالث َّ ي َّ  .نَو

عمإن تحرك وحدات  عمالقتالي    الد َّ ِّبُ الخدمي في المعارك    والد َّ أن يسبق تحرك القوات   َيج
ة ِّي َّ ِّتَال يمكن لعناصر من الجسم الرئيسي مؤازرة الحرس الخلفي أو أي عنصر   الق آخر    تأميني. و

رورَةعند   عمعناصر    لأن َّ ، ونظراً  الض َّ ارِّي    الد َّ وعناصر المروحيات الهجومية في الجسم   الن َّ
 تكليفهم بهذه المهمة. يتم  الرئيسي يمكن أن تستجيب بسرعة  أكبر، فهم عادةً أول من 

ح ك مثانياً: إجراءات   الت َّ

حَكُمإجراءات   العرقلة    الت َّ في  المستخدمة  الإجراءات  نفس  هي  الانزواء  في  المستخدمة 
ب، فإن التخطيط الشامل والالتزام الصارم بالطرق  والانسحاب. وكما هو الحال في الانسحا

وأوقات الحركة يسهل الانزواء المنظم. وعادةً ما يتحكم القائد في التحركات باستخدام أوقات 
 التحرك والطرق والحواجز. 
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اتالفصل الرابع:   شائعة في القتال التراجعي  ع م ل ي َّ

ات  ه ذ ه  تشمل   1المباحث التالية:  الع م ل ي َّ

ات  .1 عم ع م ل ي َّ  الخدمي  الد َّ

ات  .2  الحرمان   ع م ل ي َّ

ات  .3  البقاء في الخلف  ع م ل ي َّ

اتأولاً:  عم ع م ل ي َّ  الخدمي  الد َّ

ات لتقليل الازدحام والتداخل مع  ِّي َّ ةالوحدات  عَمَل ِّي َّ ِّتَال عمووحدات  الق ِّبُ القتالي،  الد َّ  َيج
عمعلى القائد نقل أصول   الخدمي في المعارك الخاصة به في أقرب وقت  ممكن، بحيث   الد َّ

يةً   رؤ إلا  للعدو  توفر  لا  بيئة   في  عادةً  ً تكون  لوحدات محدودة المبكر  للنقل  أيضاً  يمكن  و  .
عم ات الخدمي في المعارك أن يمنع الـكشف عن  الد َّ ِّي َّ  . عَدوال صديقة  مستقبلية  أمام  عَمَل

ِّبُ  عمعلى    َيج الحالات   الد َّ متطلبات  مع  للتعامل  متنقلاً  يكون  أن  المقدم  اللوجستي 
ة كتيكِّي َّ يمنع   الت َّ أن  القائد  على  ينبغي  لذا  التراجع،  عملية  أثناء  عادةً  تحدث  والتي  المتغيرة 

غير   يكون  لا  بحيث  عنها،  التخلي  سيتم  التي  المناطق  في  ية  الضرور غير  الإمدادات  تراكم 
عم  الطبي واللوجستي الأساسي فقط موجوداً في المنطقة المستخدمة في عملية التراجع. الد َّ

من   يفضلُ  القائد عموماً استخدام العديد من طرق الإمداد المنفصلة بدلاً من عدد  قليل  
الإمداد   ةطرق  ِّيسي َّ ئ للتحرك  الر َّ مفتوحةً  الطرق  بعض  فتبقى  بينما    إلى،  نقل   يتم  الأمام 

عمن وحدات  الجزء الأكبر م عمالقتالي    الد َّ ا الخلف.    إلىالخدمي في المعارك بعيداً    والد َّ  أم َّ

 
1 U.S. military, Field Manual, NO: 3-90, TACTICS, Chapter 11, from 11-103 and 11-
121. 
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تجنب  أخرى  يقة  بطر أو  مرورها  تجنب  فيتم  النازحين  المدنيين  لإجلاء  المخصصة  الطرق 
ةتداخلها قدر الإمكان مع طرق الإمداد  ِّيسي َّ ئ  للوحدة. الر َّ

ُ يبني   توفر    القائد على  الطبي  الإخلاء  في  ياته  من أولو الإصابات  فرز  ونتائج  النقل  وسائل 
كما   الطبية،  الـكوادر  ِّبُ قبل  توفر   َيج أن  المتراجعة  القوة  تدعم  التي  الطبية  العناصر  على 
يع للمصابين   بة     إلىالإخلاء السر ِّشَكل  المرافق الطبية. إن متطلبات الإجلاء الطبي مطلو  ب

ات خاص   في مناطق   ِّي َّ ِّبُ التراجعات، لذا  الـكبيرة التي تكثر فيها    العَمَل على القائد التفكير   َيج
يادة قدرات الإسعاف الأرضي لوحداته الطبية الأمامية.  في ز

رَطةتساعد عناصر    ي َّة  الش ُّ ِّ ِّشَكل  في القوات المتراجعة    العَسكَر حَكُمأساسي   على    ب في الانتشار   الت َّ
يادة قوات شرطته   يمكن للقائد ز في ساحة المعركة لضمان التدفق السلس لحركة المرور. و

ي َّة ِّ يطَرَةلإنشاء نقاط مراقبة  للمرور وتأمين الطرق والقوافل، كما أنها تساعد في    العَسكَر   الس َّ
 على المدنيين النازحين وأسرى الحرب الأعداء.

 ً ات: ثانيا  الحرمان  ع م ل ي َّ

ات  ِّي َّ من استخدام المساحات أو الأفراد  عَدوالالحرمان هي إجراءات  لعرقلة أو حرمان  عَمَل
وإفسادها  وإزالتها  والمرافق  الإمدادات  تلك  تدمير  تشمل  وقد  المرافق،  أو  الإمدادات  أو 

العوائق. نصب  يكون  و  أو  الأحيان،  بعض  على   عَدوالفي  الاستيلاء  من  ِّنه  ُمك  ي وضع   في 
و ديقَةالإمدادات  المعدات  ِّشَكل    الص َّ أثناء    ب غالباً  الموقف  هذا  يحدث  و اتمؤكد،  ِّي َّ  عَمَل

أو   ات تراجع   ِّي َّ ة  عَمَل إجراء  دِّفَاعِّي َّ المُدافع  القائد  من  يُطلب  قد  لذلك،  ونتيجةً  ات.  ِّي َّ  عَمَل
 الحرمان. 

 :مبادئ الحرمان هي

َ على القائد أن يحرم عدوه من استخدام المعدات والإمدادات   .1 ي َّةالع ِّ  . سكَر

ِّبُ  .2 لحرمان    َيج المتخذة  الخطوات  تمنع  والإمدادات    عَدوالألا  المعدات  إن  -من 
ديقَةاستخدامها لاحقاً من قبل القوات   -أمكن  . الص َّ
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ي َّةيأمر القائد بتدمير المعدات والإمدادات  .3 ِّ فقط عندما لا تستطيع القوات   العَسكَر
ديقَة  . عَدوالمنع وقوعها في أيدي  الص َّ

ةمن استخدام معداته وإمداداته  عَدوال المستخدِّم مسؤول  عن حرمان  .4 ي َّ ِّ عن  العَسكَر
يق تدميرها أو إزالتها أو إفسادها.   طر

ِّيرإن  .5 دم المتعمد للمعدات والإمدادات الطبية وجعل الطعام والماء غير صالح ين    الت َّ
   كام اتفاقيات جنيف.للاستهلاك أمر  غير قانوني   بموجب أح 

ات في   ِّي َّ والإمدادات    عَمَل المعدات  يف  تعر يتوسع  أن  يمكن  ي َّةالحرمان،  ِّ للوحدة   العَسكَر
المنشآت   ي َّةليشمل  ِّ القوات    وأي ُّ   العَسكَر تستخدمها  مدنية   وإمدادات   ديقَةمعدات   . الص َّ

عند   إلا  المدنية  الممتلكات  بتدمير  يُسمح  لا  الحرب،  قانون  بموجب  رورَةو ة   الض َّ ي َّ ِّ   العَسكَر
ير   لتبر ضرورة  كافية   وجود  تحديد  إن  ِّيرالمباشرة.  دم مراعاة   الت َّ يتطلب  معقد   تحليل   هو 

ةالاعتبارات الأخلاقية و  والقانونية. الس ِّيَاسي َّ

ِّبُ  على القائد الذي يأمر بعملية الحرمان أن يأخذ في الاعتبار القيمة المحتملة للمعدات   َيج
ي َّةوالإمدادات  ِّ يات وحجم عملية الحرمان.   العَسكَر  بالنسبة للعدو عند تحديد الأولو

يات العالية للحرمان  :أمثلةٌ على الأولو

ية. .1   المعدات والمواد والمستندات السر

يوت ومواد ال .2  تشحيم.النفط والز

 أنظمة الأسلحة أو المعدات الإلـكترونية المتطورة. .3

 الأسلحة الثقيلة والذخائر المرتبطة بها.  .4

 معدات الاتصالات.  .5

 معدات العبارات والجسور. .6

 أنظمة النقل الجوي والبحري والبري.  .7

ِّبُ  والإمدادات    َيج المعدات  تدمير  لـكيفية  مفصلة   تعليمات   إصدار  القائد  ي َّة على  ِّ   العَسكَر
من الاستخدام المباشر لهذه الأصول، كما ينبغي على عملية الحرمان أيضاً أن تمنع   عَدوالنع  لم
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يق استخدام مواد مستعملة  من أنظمة  متعددة، فيجب   عَدو ال من إصلاح أي نظام  عن طر
 على الوحدة أن تدمر نفس القطع في كل نوع  من أنواع الأنظمة.

ل الحرمان  خطة  تنفيذ  أن  القائد  يشمل يضمن  وهذا  المستقبلية،  عملياته  على  سلباً  يؤثر  ن 
بعها القوة بالنسبة للهدف من الحركة الخلفية والإجراءات  النظر بعناية  في سياسة الهدم التي تت َّ

ِّ اللاحقة المتوقعة   ِّلقُوَة ات قد تصبح    َحيْثُ ،  ل ِّي َّ الهدم على نطاق  واسع  أثناء التراجع عائقاً    عَمَل
ديقَةالمنطقة مقارنةً بالعدو أثناء تراجع القوات   إلىصديقة    أكبر أمام عودة قوة   . على الص َّ

للمواصلات   التحتية  البنية  تدمير  يؤدي  المثال،  اللوجستية    إلىسبيل  بات  الصعو يادة  ز
ديقَة  ي َّةبمجرد استعادة المنطقة. إن إزالة أو تدمير الإمدادات والمعدات    الص َّ ِّ المهمة   العَسكَر

ما   منطقة   الحديدية-من  السكك  وعربات  العوائق  ومواد  القوات   -كالوقود  من  تتطلب 
ديقَة  إحضار أصول  مماثلة  معها عند إعادة احتلال المنطقة.  الص َّ

لمنع   الحرمان  عملية  توسيع  للقائد  والمعادن   عَدوال يمكن  كالوقود  الموارد  استغلال  من 
تبديل  وساحات  الأنهار  في  القوارب  كرافعات  الاتصال  وطرق  الأصليين،  والسكان 

الراديو   الحديدي َّةالسكك   ومحطات  الهاتف  كمقاسم  والمرافق  والجسور،  الطرق  وتقاطعات 
يمكن   يون والمنشآت الصناعية في المنطقة. و ِّ والتلفز ِّلقُوَة عة مساعدة السلطات المدنية المداف   ل

ات في إجلاء السكان المدنيين. بالتالي فقد تكون   ِّي َّ االحرمان    عَمَل ِّ إم َّ كليةً أو محدودةً في   هَذِّه
 طبيعتها. 

ات يمكن أن تَنتج عن   ِّي َّ ةالحرمان الكلي آثار     عَمَل يلة   سيَاسي َّ بيئية  طو ية  و واقتصادية  وعسكر
لها الكلي  الحرمان  وعمليات  المستوى   المدى،  على  بما  ور التشغيلي،  المستوى  على  تأثير  

يلاً الإستراتيجي   . كما أنها تستهلك كميات  كبيرةً من موارد النقل والهندسة وتتطلب وقتاً طو
 للتخطيط والتنفيذ. 

ات تعتبر   ِّي َّ مناسبةً    عَمَل الجزئي  أو  المحدود  ِّشَكل  الحرمان  إذا    ب المدافعة    كَانَتخاص    القوة 
استع  يطَرَةادة  تتوقع  أن   الس َّ يمكن  و قصيرة.  زمنية   فترة   غضون  في  الجغرافية  المنطقة  على 

ةتؤدي إزالة أو تدمير عدد  قليل  فقط من المكونات   ِّيسي َّ ئ تقليل الفائدة من المنشأة    إلى الر َّ
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ِّكَ فائدة  محدودة، ومع    إلى يعةً لجميع الوظائف بمجرد إعادتها   ذَل فهي تتيح للمنشأة استعادةً سر
ديقَةتحت سيطرة القوات   .  الص َّ

ات عادةً لا تؤثر   ِّي َّ ة  عَدوال الحرمان المحدودة على تقدم تشكيلات    عَمَل ِّي َّ ِّتَال ِّشَكل  المدعومة    الق  ب
ومع   البلاد.  عبر  التنقل  على  القدرة  تمتلك  والتي  ِّكَ مناسب   يمكنهذَل تعرقل  ،  أن  عما   الد َّ

الحديدية   والسكك  بالطرق  المرتبط  للعدو  ِّشَكل  اللوجستي  إذا    ب بمهارة    تم َّ خطير   تنفيذها 
 وإبداع  وفقاً لخطة  شاملة.

اتثالثاً:   البقاء في الخلف  ع م ل ي َّ

ُ عملية البقاء في الخلف هي عملية    ُ   يَتْرُك  أثناء وحدةً في موقعها للقيام بمهمة  محددة  فيها    القائد
 تنفيذ ما تبقى من قواته عملية انسحاب  أو انزواء من المنطقة. 

ِّبُ  ةأن تتكون القوة من أعداد  كافية  من عناصر    َيج ِّي َّ ِّتَال ودعم  قتالي   ودعم  خدمي   للمعارك   ق
ةلحماية قدرتها  ِّي َّ ِّتَال والحفاظ عليها طوال مدة المهمة. وقد تَنتُج قوة البقاء في الخلف أيضاً   الق

ديقَةالذي تجاوز القوات    عَدوالعن أعمال   . الص َّ

تدمير   هو  الخلف  في  البقاء  قوة  من  الرئيسي  القوة   عَدوالالهدف  فهذه  وخداعه،  وتعطيله 
يقها و ، عَدوالتدميرها من قبل  لديها مهمة  عالية الخطورة بسبب احتمال تحديد موقعها وتطو

أن   إنكما   القائد  على  ينبغي  لذا  للغاية،  صعبة   منها  المصابين  وإجلاء  الإمداد  إعادة  عملية 
ِّ ينظر في تعيين   .  الست للعواملالمهمة بعد تحليل  شامل   هَذِّه

ة  عَدوال تقوم قوة البقاء في الخلف بمهاجمة قوات   ِّي َّ ِّتَال حَكُموعناصر    الق عمووالسيطرة    الت َّ  الد َّ
عمالقتالي   ِّ قد تتسبب  .  الخدمي في المعارك من اتجاهات  غير متوقعة  والد َّ الهجمات في   هَذِّه

والـكمائن  الهجوم  مواقع  لتطهير  تتباطأ  وأن  حذراً  أكثر  للعدو  اللاحقة  القوات  تكون  أن 
تكون   وقد  َ المحتملة.  بتنفيذ    إلىحاجة     هُنَاك الخلف  في  البقاء  قوة  ات قيام  ِّي َّ اختراق     عَمَل

 للحصار ولحاق  بالقوات بعد أن تكمل مهمتها. 
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 قوات البقاء في الخلف  (:29)الشكل 

يق شن سلسلة  من الغارات   عَدوالتقوم قوة مشاة  خفيفة  بقيت في الخلف بمفاجأة   عن طر
ِّ يمكن إدخال    َحيْثُ والـكمائن،   يق التسلل أو الهجوم الجوي أو الإنزال   هَذِّه القوة عن طر

يمكن أن تكون أيضاً قوةً   . عَدوالتجاوزها من قبل   تم َّ المظلي، و

فإن   النهاية  ات في  ِّي َّ أن    عَمَل القوة  من  تتطلب  الخلف  في  الخطوط   إلىالدخول    تُعيدَ البقاء 
ديقَة ِّبُ ، لذا  واحد أخرى غالباً في أكثر من مكان     بعناصر    تلحقَ أو    الص َّ على القائد أن   َيج

ِّ ينسق بعناية  عملية إعادة الدخول   ديقَةلمنع الاشتباكات بين القوات    هَذِّه ، كما ينبغي الص َّ
أن تكون طرق العودة لقوة البقاء في الخلف هي أفضل الطرق المتاحة بحيث تكون مغطاةً 

ياً   ً نار تحتويومخفية بحيث  و طول    ،  على  الموجودة  ِّ العوائق  يمكن -الطرق    هَذِّه لا  والتي 
ة  على ممرات  أو فجوات   -تجاوزها  . محمي َّ
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ي َّة الحرب  في   الد  ف اع  لباب الثامن: ا ور   الث َّ

ى لا يدافعون تحت مبدأ )" آخر رجل وآخر طلقة( بل تحت مبدأ )أكبر    ح ت َّ
... ع دوالالحد الأقصى قيمة الفاتورة التي يدفعها    إلىفيرفعون    ،خسارة للعدو(

ى ةهذا في الخطوة    .النقطة التي يريد الوصول إليها  إلىيصل    ح ت َّ   ،الأولى  الد  ف اع ي َّ
يدفعها    إلى يرفعون    ث م َّ  التي  الفاتورة  قيمة  الأقصى  ً   ع دوالالحد  في    ثمنا لبقائه 

 (محمد صلاح الدين. )المكان المنشود"

الأ في  يف  قمنا  بتعر السابقة  ِّشَكل    الد ِّفَاعبواب  وأساسيات   ب قوته،  وعوامل  ومبادئه  عام، 
يطَرَة ةفي    الس َّ ِّي َّ ة  العَمَل لالد ِّفَاعِّي َّ بطنا  ر ورغم  ال.  بالحرب معظم  السابقة  الأبواب  في  مفاهيم 

ة ي َّ ور تطرقناالث َّ ورغم  من    إلى  فيها  ،  واقعية  وري    الد ِّفَاعنماذج  إلا  الث َّ نَا،  باباً    أن َّ نخصص  لم 
ي َّةفي الحروب  الد ِّفَاعيتحدث عن  ور ومفهومه ومراحل تطوره، إذ فضلنا أولاً أن نوضح   الث َّ

ب للإحاطة  اللازمة  والأدبيات  المعلومات  جميع  ةللقارئ  ِّي َّ ة  العَمَل ِّشَكل    الد ِّفَاعِّي َّ  دُونَ عام،    ب
بط فيما بينها   مْنَ أن نر ة  ضِّ ِّي َّ ة  العَمَل ةفي الحرب    الد ِّفَاعِّي َّ ي َّ ور كتابة هذا    إلى، وهو ما دفعنا  الث َّ

مترابط تسلسل  في  وتنظيمها  السابقة  الأدبيات  كل  جمع  خلاله  سنحاول  الذي   ؛ الباب، 
يقه كيف   ُ لنوضح عن طر ُ   الحروبُ   تستخدم ي َّة ور َ   الث َّ منذ انطلاق    الد ِّفَاع  وتكتيكاتِّ   مفاهيم

ورَة  . اانتصارهالمسلحة وحتى  الث َّ

ي َّة الحرب   ور يهدف كل   ، بحيثُ بين طرف نظامي وآخر غير نظامي  مسلحٌ   هي صراعٌ    1  :الث َّ
 ِّ ً   طرف للسيطرة ي َّة  معظم المجموعاتِّ   ما تناضلُ   على السكان والموارد. وغالبا ور  لتحقيقِّ   الث َّ

 
يد أن ننبه القارئ أنه رغم الخلافِّ  1 ورَة  الفرق بين معاني:الحاصل بين الأكادميين حول    نر المسلحة والحرب    الث َّ

ة ي َّ ور نَا، إلا  وحرب العصابات والتمرد  الث َّ بينها في هذا البحث، وهذه المصطلحات عندنا في هذا الكتاب    لا نفرقُ   أن َّ
 على معنى واحد.  



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

237 

يضِّ  ِّ  بعض الأهداف العامة من أجل تقو ة شرعية الحكومة ِّي َّ َحل ي َّةأو  الم  ، ولدعمِّ الاستعمَارِّ
 ِّ وارها الخاصة عند السكان. فيسعى مكانت  :للتالي الث ُّ

الحكومة    ضعافِّ إ .1 ةقدرة  ِّي َّ َحل ي َّةأو    الم ِّ   الاستعمَارِّ تقديمِّ وإزاحت عبر  خدمات    ها 
 وحكومة بديلة للسكان، أو قد تكتفي بإظهارها مظهر العاجز. 

على   .2 عمالحصول  يقِّ   الد َّ تسو خلال  من  ة  رسالة    الشعبي  مطالب   سيَاسي َّ من  تنطلق 
ةالناس    . الحياتي َّ

ة  سقاطِّ إ .3 ةالحكومة    شرعي َّ ِّي َّ َحل ي َّةأو    الم التركيزِّ   الاستعمَارِّ خلال  فسادها    من  على 
 ِّ ِّ   فيها الضعف    ها ونقاطِّ وظلم عممن    للحد  ِّ   الد َّ الحصول إن أمكن   الدولي الموجه لها، ومحاولة

 . للثوارِّدولي أو مساعدة دولية  ف  على اعترا

ً – فالثورة المسلحة   على الشرعية، ولـكن لا يظهر للمراقبين إلا   سياسيٌ  هي تنافٌس  - مبدئيا
ة  الطرق    لأن َّ   العنيف من الصراع   من خلال الجانب   لمي َّ  أن تعود    د ون ها  استنفاد    تم َّ قد    الس  

ة وتتسم الحربُ  بأي حلول حقيقية. ي َّ ور  :  بـــ الث َّ

ة وجيش نظامي ومجموعات   الصراع بين دولة   نشوبِّ  .1 ة.غير  شعبي َّ    نظامي َّ
2.  ِّ ِّ   قلة ية ِّ   المعارك الجبهو ات   في المراحل الأولى وكثرة ِّي َّ  النوعية المستمرة التي تعتمدُ   العَمَل

ِّشَكل   ُ   ب  العصابات التي تشمل الإغاراتِّ   حربِّ   بتكتيكاتِّ   كبير على خفة الحركة، كما تتميز
 لخ. إوالـكمائن والاغتيالات...

ِّ إ على ال الاعتمادِّ  .3 يلة ُ الأجل ا ستراتيجيات طو مَانلأكثر من عقد من  لتي تدوم ، الز َّ
ةالجوانب  والتي تشكل كل َّ  ة) الحياتي َّ ة الاجتماعي َّ ة والاقتصادي َّ  ة(. والسياسي َّ   والأمني َّ
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ةيكون الفارُق في الحرب    .4 ي َّ ور ب غالباً في    الث َّ ا يتسب َّ بين المدنيين والثوارِّ ضبابياً، مم َّ
ِّ التي تمارسُها الحكومة  يادة حجم الخسائر ِّبين المدنيين بسببِّ السياسات العنيفة ةز ِّي َّ َحل أو   الم

ي َّة  1."الاستعمَارِّ

ةولأن الحرب   ي َّ ور ط تتسم بالتغير الدائم وعدم الاستقرار؛ فالدفاع فيها لا يستقر على نم   الث َّ
ة  واحد دائم، رغم التزامه بمعظم المبادئ والعوامل   الأبواب ذكرها في    سبقالتي  الإستراتيجي َّ

يضاح والتفصيل لمفهوم    ،لذلكالسابقة.   يد من الإ وري  من المنظور    الد ِّفَاعولمز ، سنقوم الث َّ
 فصلين أساسيين:  إلىبتقسيم هذا الباب  

ي َّة  الأول: تحديد المراحل التي تمر بها الحرب   فصلال • ور  عادةً.   الث َّ

 في كل مرحلة منها.   الد  ف اعالثاني: طبيعة   فصلال •

 

 

 

 

 

 

 
يق الركن الدكتور محمد فتحي أمين، موسوعة أنواع الحروب.    1  الفر
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ةالأول: مراحل الحرب  فصلال ي َّ ور  1الث َّ

ي َّة الحرب    من كتب في هذا العلم أن َّ   أغلبُ   يتفقُ  ور ً ليست    الث َّ ِّما ، وقد واحد   طابع  على    دائ
 َ ماو  قسم ِّ   إلىها  لكل  متباينة،  زمنية  مراحل  ُ   ة  واحد  ثلاثة  يميز ما  التكتيكات منها  من  ها 

 .  ستراتيجيات إوال

كبير في    بتفوق    تتمتعُ   عَدوال   ، عندما تكون قواتُ ستراتيجي"إال  الد  ف اعالمرحلة الأولى "في  ف
والقوة   ي َّةالأعداد  ِّ ِّبُ ،  العَسكَر وارعلى    َيج َ    الث ُّ ُ الت ِّ   ركيز يت رؤ بناء  الس ِّ على  وأجهزتهم  ياسية، هم 

عموتأمين   القوى    الد َّ ةمن  َارجي َّ وترتيبُ الخ ةهيكليتهم    ،  يبُ القيادي َّ وتدر من   ،  مجموعة 
 َ  الصلبة للانطلاق.  المجندين سيمثلون فيما بعد القاعدة

ِّبُ ،  ستراتيجي"إالمرحلة الثانية، التي أطلق عليها ماو "التعادل )التوازن( الوفي    أن ينتقلَ   َيج
وار . وكما كتب ماو: والفر ِّ   ركيز على هجمات الـكر ِّ العصابات، مع الت َّ  ستراتيجية حربِّ إ  إلى الث ُّ

في   نتخذ  ِّ "سوف  ِّ   هَذِّه ِّ   المرحلة ونكم  للقتال،  رئيسي  كشكل   العصابات  بالحرب حرب  لها 
ِّ مكن أْن يحدث من تغي ُّ تها تبعاً لما يد مد َّ تتحد َّ   المتحركة... وهذه المرحلة سوَف   بِّ سَ رات في ن

بيننا، وفي الوضع العالمي."   عَدوالالقوى بين   و

ا وار، فينبغي على  ستراتيجي"إال  المرحلة الثالثة "الحسم  في    أم َّ ُ   الث ُّ ات على    التركيز ِّي َّ ِّ   العَمَل   الهجومية
 ِّ يادة ِّ  والتقليدية مع ز ي َّةم قوته ِّ   2. العَسكَر

ةالعديد من المراجع    إلىولـكن بالعودة   يمكن القول أن الحرب ،  حول هذا الصدد  العلمي َّ
ة ي َّ ور  مراحل: ثلاث تتضمن أكثر من  الث َّ

 
ورات انظر مركز الخطابي، كتاب الخطابي ملهم  1  .142المسلحة، طبعة أولى، ص  الث َّ

ية، من  2 يلة الأمد. ماوتسي تونغ: ست مقالات عسكر  مقالته حول الحرب طو
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ية  المرحلة  فهناك    التحضير فيها  الأولى  ينتظر  التي  وهي  وار،  وري  النضوج    تحققَ   الث ُّ  1،الث َّ
يستثمرونَ ةها لفضح الحكومة الفاسدة أو و ي َّ  . وإعداد قاعدة الانطلاق الدكتاتور

ا  وري  الانفجار    الثانية فهي مرحلة    أم َّ ةوالمعارضة    الث َّ لمي َّ في الس ِّ ، وفيها يحدث أمر ما يؤث ر 
ُ - الجماهيرِّ  يمة تمارس ةها الحكومة أو القوات قد يكون جر وارفينطلق  -الأجنبي َّ في نشاطهم  الث ُّ
لمي   والالس ِّ والمظاهرات  المسيرات  من  العديد  خلالها  ِّمون  يُنظ  و التي إ،  الحاشدة  ضرابات 

 ِّ  التغيير الجذري.  تنادي الحكومة بضرورة

 
ور ةنموذج عن المراحل الزمنية التي تمر بها  (: 30الشكل )  2المسلحة  الث َّ

 
النضج    1 وري  يتحقق  الشعوب    الث َّ تصل  ترسخ في    إلىعندما  لما  القائمة،  السلطة  تغيير  بضرورة  فيها  تقتنع  مرحلة 

يات، وفسادها الأخلاقي، ونهبها لثروات الشعب. عادة ما   أذهان الناس من صورة سلبية عنها، بسبب قمعها للحر
ةسن الظن بالحكومات  تكون الشعوب أول عهدها تح ِّي َّ َحل ةأو    الم ي َّ ً ،  الاستعمَارِّ ِّ   كَانَتإن    خَاَصة الحكومات    هَذِّه

ةتستخدم دعاية كبيرة لإخفاء حقيقة سياستها   ي َّ تقدم للشعب إصلاحات اقتصادية ضخمة.    كَانَت، أو  الد ِّيكتاتور
الحكومة   بشرعية  الاقتناع  مرحلة  من  الشعب  انتقال  يجعل  قد  ما  إسقاطها   إلىوهذا  بضرورة  الاقتناع  مرحلة 

 ً ً   أمرا ً للغاية    صعبا ً   ومستهلكا يحتاج جهدا ً   للوقت، و ً   دعائيا ةمن قبل المؤسسات    كبيرا ي َّ ور  ، الإعلامية والسياسية. الث َّ
ِّ من المهم أن نذكر القارئ أن تطبيق    2 وراتالمراحل في    هَذِّه ً   الث َّ ً   المسلحة لا يعد أمرا ، فقد تتوفر بعض  حتميا

قبل   الحكومة  بسقوط  التي تعجل  والظروف،  ىالعوامل  ةالمرحلة    َحت َّ با.  الن ِّظَامي َّ ، كما حدث مع كاسترو في كو
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ِّ الحكومة لكل    ومع رفضِّ  وار  المطالب أو بعضها، ينتقل   هَذِّه ِّ   الث ُّ التي تتأثر   مع الكتل الشعبية
الثالثة، وهي "الصدام    إلىبهم   يبدأُّ   المسلح"،   الس  ري  المرحلة  وار  وفيها  ات  بتنفيذِّ   الث ُّ ِّي َّ  عَمَل

المراكز والحواجز والأرتال الحكومية في المناطق النائية   والاغتيالات ضد َّ   الإغارة والـكمائنِّ 
يبِّ  يبدؤون بتخر  عليها القوات الحكومية.  البنية التحتية التي تعتمدُ  والمدن الـكبرى، و

تجدُ   ثُم َّ   الوقت  أو    مع  الحكومية  ي َّةالقوات  َ   الاستعمَارِّ عن نفس الانسحاب  على  مج برة  ها 
يفية، لتقوم بتأ ةالمراكز والمدن والطرق    مينِّ المناطق النائية والر ِّيسي َّ ئ ها عن . ومع انسحابِّالر َّ

الرابعة، وهي "مرحلة الصدام المسلح   المرحلة  المناطق المحررة، تبدأ    تلك المناطق، ومع ظهورِّ
َ م، أو ما يسالجبهوي"  ستراتيجي.  إالتوازن ال يه ماو مرحلة

وارالجدير بالذكر أن تسميتنا لهذه المرحلة بمرحلة الصدام الجبهوي، لا يعني أن   ينتقلون   الث ُّ
هجومات    إلىفيها   الحقيقة    شن  في  الجيوش.  بها  تقوم  ىنظامية كالتي  ِّ في    َحت َّ المرحلة   هَذِّه

وار يحافظ   الهجوماتِّ   الث ُّ استخدام  المبحث   النوعيةوالدفاعات    على  في  معنا  سيتضح  كما 
 لثاني. ا

زمن   بعد  على    و يل  ِّ طو تصلُ   هَذِّه ولم   مرحلة    إلىالحكومة    الحال،  الضعف  من  متقدمة 
 ُ ةالمدن    بعضِّ   يكن قد بقَي معها غير ِّيسي َّ ئ ً   أحياناً  ، التي تكون  الر َّ  في حصار    قد دخلت مسبقا

وارمن قبل   وارر  . هنا يقر ِّ الث ُّ ، "الن  ظامي الحسم    في المرحلة الخامسة، وهي "مرحلة    الدخولَ   الث ُّ
ال "الحسم  ماو  يسميها  ما  يشكلُ إأو  وفيها  وار  ستراتيجي"،  َ   الث ُّ َ جيوش وأسلحت تفعلُ هم  كما   هم 

ةالجيوش   ِّ الن ِّظَامي َّ بشن  يبدؤون  و بيدِّ   ضد َّ   شامل    اجتياح  معارك    ،  بقيت  التي   المراكز 
 ً وصولا الأخرى  تلو  واحدة  ين  محرر ِّ وفي    العاصمة.  إلى  الحكومة،  عبد  ا  هَذِّه يقول  لمرحلة 

ناسوتيون المرموق  المفك ِّ   -1الحارث  الإندونيسي  والج نرال  "الن َّ   -ر  ِّهَائي صر  إن َّ  ِّبُ   الن  أْن   َيج

 

 ً أيضا تتوفر  روف بعض    وقد  تجعل    الظ ُّ التي  يقبلون    وارالث ُّ الأخرى  و الثالثة،  أو  الثانية  المرحلة  في    بحل  يتوقفون 
يرلندا وقبرص.   وسط كما حدث في إ

ةم، ودرس في الأكاديمية  1919عبد الحارث ناسوتيون هو قائد  عسكري إندونيسي، ولد عام    1 ي َّ ِّ الملـكية    العَسكَر
الهولندية عام   الشرقية  الهند  ضابطاً في جيش  وأصبح  ورَةم، واشترك في  1941الهولندية  قوات    الث َّ ضد  المسلحة 
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 مثل هذا الجيش فقط هو الذي يستطيعُ   لأن َّ ،  تقليدي َّة يتحقق على يد جيش  نظامي  في حرب  
  1الهجوم عليه".  وشن َّ  عَدوال إخضاعَ 

ي َّةفي الحرب  الد  ف اعالثاني: تطور  فصلال ور   الث َّ

عليها   سيكون  التي  النهائية  الحالة  أن  القول  الحرب    الد ِّفَاعيمكن  ي َّةفي  ور  الد ِّفَاعهي    الث َّ
القوات    َحيْثُ ،  الن ِّظامي  تصبح  أن  الطبيعي  ةمن  ي َّ ور الجيش    الث َّ انتهاء   الن ِّظامي بمثابة  بعد 

وارالحرب وإسقاط الحكومة القديمة أو طرد الاحتلال. لذا، فإن  ِّشَكل   الث ُّ عام، ينظرون  ب
ةالحالة    إلى الحرب    الد ِّفَاعِّي َّ ةفي  وأساسياتها   الن ِّظَامي َّ قوتها  وعوامل  مبادئها  من  يطبقون  و

ة عن تطور   مبسط    شرح  العملياتية ما يناسب حجم قوتهم وواقعهم المتغير، وفيما يلي   ِّي َّ   العَمَل
ة ي َّة الد ِّفَاعِّي َّ ور  مع تطور مراحل الحرب:  الث َّ

 لقاعدة الانطلاق": الت َّحضيرفي المرحلة الأولى " الد  ف اع 

ِّ في    الد ِّفَاع  المجموعات   هَذِّه تكون  إذ  عسكري،  طابع  أي  من  يخلوا  و للغاية  سلبي  المرحلة 
ة ي َّ ور ِّ في    الث َّ ات المرحلة لم تنطلق بعد في    هَذِّه ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ ، بل يقتصر جهدها على تجهيز  العَسكَر

يبهم وإقامة العلاقات اللازمة للحصول على  عمكوادرها وتدر ة وممارسة الأعمال    الد َّ  الدعائي َّ
ة و يق المشروع    الس ِّيَاسي َّ وري  لتسو وري  وصناعة النضوج    الث َّ في صفوف الطبقات الشعبية.   الث َّ

ِّ إذاً فالدفاع في   المرحلة يشمل الوظائف التالية:  هَذِّه

يسالحصول على ملاذات آمنة في الدول المجاورة أو في   .1 َضارِّ الوعرة لتأمين عملية   الت َّ
يب الـكوادر  ةتدر ي َّ ور  على مختلف العلوم وممارسة الدعاية الإعلامية والسياسية.   الث َّ

 

م. توفي عام  1949الاستعمار الهولندية. تول ى رئاسة أركان الجيش الإندونيسي بعد نيل إندونيسيا الاستقلال عام  
 م.2000

1  Abdul Haris Nasution, Fundamentals of Guerrilla Warfare (New York: Praeger, 
1965), p. 17 . 
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ِّ حماية   .2 والـكوادر    هَذِّه ي َّة الملاذات  ور ات من    الث َّ ِّي َّ أو    عَمَل الاغتيال  أو  الاختراق 
يب التي  قد تشنها الحكومة المعادية، وهذا يشمل جهوداً أمنية.  التخر

د .3 من خلالها    الر َّ الدعاية السلبية للعدو التي يهدف  يه المعارضة، وتفنيد    إلىعلى  تشو
ورَةالشبهات التي يلقيها حول نزاهة أو جدوى    .الث َّ

أن   سوى    ه ذ ه  في    الد  ف اعوالخلاصة  يتضمن  لا  كوادر    الد  ف اعالمرحلة  وار عن   الث ُّ
عن الأرض أو السكان،   الد  ف اعومكتسباتهم وملاذاتهم وسمعتهم، ولا يشمل أي نوع من  

ات كما لا يشتمل على أي نوع من  ي َّة  الع م ل ي َّ  .الع سك ر 

وريفي المرحلة الثانية "الانفجار  الد  ف اع  ":الس  لميوالحراك  الث َّ

ِّ تخلو   أي    هَذِّه من  أيضاً  َ المرحلة  ات عَم ِّي َّ فالنشاط    ل ية،  وري  عسكر وإعلامي   الث َّ سياسي  فيها 
والعمليات   ي َّةبامتياز،  ور الطابع    الث َّ عن  تخرج  لا  لمي  فيها  التكتيكات   َحيْثُ ،  الس ِّ تشمل 

في   ِّ المستخدمة  من    هَذِّه واسعةً  مجموعةً  شاَطات المرحلة  المظاهرات   الن َّ مثل:  "اللاعنفية" 
لا   لـكن  والمؤتمرات...إلخ.  الشعبية  والبيانات  والشعارات  والاضطرابات  والاعتصامات 

واريعني هذا أن  ِّ في  الد ِّفَاع إلىلا يحتاجون  الث ُّ  الد ِّفَاع إلىالمرحلة، بل هم أحوج فيها  هَذِّه
ية مس ية. لـكن من غيرها  بحكم أنهم الآن يواجهون قوات أمنية أو عسكر لحة بصدور عار

ةالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي أساليبهم   والحرب؟  الس ِّلَاحإن لم تكن  الد ِّفَاعِّي َّ

لمي  الحقيقة لا يمكن الحديث عن العمل    إلى العودة    دُونَ  الس ِّ
ورات المفكر "جين شارب" منظر   ة  الث َّ لمي َّ ، فقد أكد في كتابه  الس ِّ

ية   طية" في أكثر من موضع أن أكثر الديمقرا  إلى"من الدكتاتور
يحمي   وارشيء  بالأحرى    الث ُّ على    ي داف ع  أو  إصرارهم  هو  عنهم 

ة لمي َّ إذ    الس ِّ المفارقة؛  تكمن  وهنا  العنف.  استعمال  عدم  وعلى 
ية تستمد   يعتقد جين شارب أن الحكومات والأنظمة الدكتاتور

من   القمعية  ممارستها  شاَطات شرعية  ي َّة  الن َّ ور العام   الث َّ الرأي  أمام  نفسها  وتظهر  العنفية، 
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يهددون أمن السكان الداخلي والخارجي بأنها تواجه مجموعة من المفسدين والإرهابيين الذين  
بهذا  َ والبلاد، و وار  عن الشعب، وتتمكن من القضاء عليهم.  تعزُِّل الث ُّ

ً   "يعتبر أمرا اللاعنيف  الأهمية  الانضباط  الحاكم س  ح يْث  ،  بغاية  النظام  ممارسات  ترتد 
تنازع في    إلىتؤدي  سو  ،الوحشية ضد الأشخاص الذين يمارسون النضال اللاعنيف عليه

والذين هم عادة مؤيدون   ،المقاومين على دعم كبير من الناس عامة  وإلى حصول  ،صفوفه
 )جين شارب( 1".وإلى حصول المقاومين على دعم من أطراف أخرى ،للنظام

ةانطلاقاً مما سبق، فإن الأنشطة   ي َّ ور في المرحلة الثانية من الحرب لن تخرج عن نشاطات   الث َّ
لمي  الاحتجاج   هذا    الس ِّ والسياسية،  الإعلامية  ىوالعمليات  استعمال   َحت َّ احتمال  مع 

ِّ القوات الحكومية للعنف. إذاً فالدفاع في   المرحلة سيتسم بـ :  هَذِّه

الوظائف   .1 تنفيذ  في  ةالاستمرار  ال  الد ِّفَاعِّي َّ المرحلة  في  بدأت  في التي  والمتثملة  أولى 
وارتأمين كوادر   ومكتسباتهم وملاذاتهم وسمعتهم. الث ُّ

تأسيس جهاز أمني داخل البلاد وظيفته تنظيم الاحتجاجات وتأمينها، واستطلاع  .2
وارقوات الحكومة وتحذير   َتحَر ُّكَات  ات من أي  الث ُّ ِّي َّ  متوقعة للعدو.   عَمَل

الغط .3 مثل:  والسري  الأمني  العمل  بمبادئ  والتخفي الأخذ  واليقظة  اء 
 والـكتمان...إلخ. 

العمل   .4 طبيعة  على  لمي  الحفاظ  الانجرار    الس ِّ يد   عَدوال استفزازات    إلىوعدم  تر التي 
 منا استعمال العنف في غير وقته. 

المرحلة أيضاً يخلو من أي نشاط مسلح، وهو مقتصر على   ه ذ ه  في    الد  ف اعوالخلاصة أن  
ات  من    مجموعةٍ  شاط  تهدف  الأمني َّ   الن َّ التي  وارتأمين    إلىة  وحماية    الث ُّ خططهم  وإخفاء 

 سليم.  ب ش كلٍ مكتسباتهم وقيادة نشاطاتهم الاحتجاجية 

 
ية  1  . 31الديمقراطية إطار تصوري للتحرر، ترجمة خالد دار عمر، ص  إلى جين شارب، من الدكتاتور
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 ": الس  ري  في المرحلة الثالثة "الصدام المسلح  الد  ف اع

مع استمرار القمع والاضطهاد من قبل الحكومة، وفشل الاحتجاجات في تفكيك النظام 
لمي  القديم وإسقاطه، تصبح القناعة الرائجة بين أفراد الشعب أن العمل    إلى لن يوصلهم    الس ِّ

ي َّةتحقيق مطالبهم   ور ِّبُ . وهنا  الث َّ يأس وإحباط يقود الناس   إلىلا ينقلب هذا الشعور  أ  َيج
يقاف   ورَةنحو إ ِّبُ ، بل على العكس تماماً؛ الث َّ ة  خبِّ الن ُّ على    َيج ي َّ ور أن تقود هذا الشعب   الث َّ

الحراك    إلى من  جديدة  وري  مرحلة  يؤخذ  الث َّ بالسلام  يؤخذ  لم  فما  المسلح،  الحراك  وهو   ،
ِّبُ اج بالعنف، والحقوق التي لا تسترد بالاحتج  أن تنتزع انتزاعاً بالسلاح.  َيج

ِّ أطلق ماو سي تونغ على     فيها  إلا أن تكتيك الحرب ، "الإستراتيجي    الد ِّفَاعالمرحلة اسم    هَذِّه
ُمارَُس هجومي،   ُ فيها كل أشكال الهجوم عدا المواجهات، و  ي ة ِّي َّ ُ   العَمَل ة تماماً،   سلبية  فيها    الد ِّفَاعِّي َّ

ما لدى العصابات  يوجد  لا  البقاء   إذ  منه  والمطلوب  نفسه،  المقاتل  إلا الفرد  عنه  تدافع 
يتحقق   ِّكَ على قيد الحياة، و ُ   ذَل َل بان،  بالت َّم َلُصص والذو بان في المجتمع،   عَدوالمن    الت َّم والذو

ِّبُ ولا يدخلون في معارك لم يبدؤها، والتي يبدؤها  يعة وحاسمة سرعان ما  َيج أن تكون سر
وذلك  إليه،  يرجعون  ثابت  مقر  لهم  ليس  الوقت،  مقابل  الأرض  يتركون  و منها،  يتسللوا 

إ ثابتة،  قاعدة  تتخذ  لا  فالعصابات  الوعرة(،  المناطق  )المدن،  الميادين  كل  في  لا في سواء 
 1".الجيش لا يجرؤ على عبور الحدود للاشتباك معها كَانَأرض الحلفاء إذا 

وارمن الوسائل التي تحمي   بادة في    الث ُّ ِّ من الإ ح في التوقيت   هَذِّه المرحلة هو انتقالهم نحو التسل ُّ
  ة الشرعي َّ قبل أوانه كما سبق وتحدثنا، سيكون سبباً في إضفاء    الس ِّلَاح حمل    لأن َّ المناسب،  

وار  إلىينظرون    الناَس   وسيجعلُ ،  عَدوالعلى مماراسات قوات   كأنهم سبب البلاء وسبب   الث ُّ
ات القمع. لذا فإن الانتقال نحو   ِّي َّ ي َّة  العَمَل ِّ ِّبُ   العَسكَر ِّتَ أن يكون بعد أن    َيج مَنُ   يُثب فشل   الز َّ

ةالوسائل  لمي َّ  وعدم جدواها في تحقيق أي تغيير واقتناع السكان المحللين بذلك.  الس ِّ

 
الدين  1 صلاح  دورة  /محمد  التغيير،  ياح  ور الصراع  يدان،  ز الحليم  ةعبد  حرب    سيَاسي َّ الثالث(  ية )الجزء  وعسكر

ةالعصابات الحرب  ي َّ ور  .135هـ ، ص  1434، الث َّ
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  ً ة هذا، من أهم المبادئ    إلى  ِإَضافَة ِّ في    الد ِّفَاعِّي َّ لمي  رار بالهجوم  مالمرحلة هو الاست  هَذِّه  الس ِّ
الأعمال   نحو  الانتقال  أن  أي  الاحتجاجات،  خلال  ةمن  ي َّ ِّ ِّبُ   العَسكَر كل أ  َيج يشمل  لا 

ورَةقطاعات   ُ ، بل ينبغي على القيادة تأسيس جناح عسكري لا علاقة  الث َّ بالجناح السياسي   لَه
بقاء على   شاطِّ في الظاهر، مع الإ لمي    الن َّ يشل ُّ الذي يعطل قطاعات الحكومة    الس ِّ نشاطها   و

يشتت جهودها   يشغل قواتها الأمنية و ي َّةالاقتصادي و ِّ يقاف    لأن َّ ،  العَسكَر شاطِّ إ لمي    الن َّ  الس ِّ
ات بكل طاقته لمواجهة   عَدوالسيعني تفرغ  ِّي َّ ي َّة العَمَل ِّ  .   العَسكَر

ِّ وفي   يبدأ    هَذِّه وارالمرحلة،  والعوامل    الث ُّ المبادئ  من  مجموعة  ةباستثمار  شرح   تم َّ )  الد ِّفَاعِّي َّ
ةمبادئ والعوامل   ، ولـكن ليس كل المبادئ والعوامل والثالث(  الثاني  في الباب   الد ِّفَاعِّي َّ

ةاستخدامها في الحرب    يتم  التي   وار. وعلى سبيل المثال لا يطبق  الن ِّظَامي َّ ِّ في    الث ُّ المرحلة    هَذِّه
الجهات  كافة  من  والدفاع  المتبادل  الإسناد  المضاد  مبدأ  في  والهجوم  لأنهم  وذلك   ، ِّ  هَذِّه

لا   ِّبُ المرحلة  عن الس  َيج أو  الأرض  عن  يدافعوا  هو أن  عليهم  يتوجب  ما  كل  بل  كان، 
فقط،    الد ِّفَاع أنفسهم  في    لأن َّ عن  استماتهم  أو  الأرض  على  السكان   الد ِّفَاعثباتهم  عن 

ستعني تدميرهم مع حاضنتهم على يد القوة الغاشمة للعدو التي تفوقهم على مستوى العدد 
ة ِّشَكل   والعُد َّ  . يقارنُلا  ب

ور الأول هو أْن لا يدع "الشيء الجوهري بالنسبة للثائر، في ا   2يفارا غ . إرنستو "تشي" 1اد"بت   نفسهلط َّ
ِّكَ رغم  وار ، يركز  ذَل ِّ في  الث ُّ ِّينالمرحلة على استخدام مبدأ  هَذِّه أم يه مواقعهم  الت َّ لإخفاء وتمو

والمباغتة الحركة  ومبدأْي  َلُصعامليْ  و  وتحركاتهم،  يض التفوق العددي   الت َّم لتعو والانتشار 
به   يحظى  الذي  وعامليْعَدوال والناري  لإفقاد    ،  والعمق  قدرته    عَدوالالأرض 

 الهجومية...إلخ. 

 
ورَة سيث جونز، نشوب    1 تنظيم الدولة الإسلامية، ترجمة مركز الخطابي    إلى المسلحة من الفيت كونغ وصولاً    الث َّ

 .40، ص 2020للدراسات، 
بي ماركسي أرجينتيني ُّ المولد، وهو طبيب وكاتب وزعيم حرب العصابات وقائد عسكري    :تشي غيفارا  2 ثوري كو

في   رئيسة  وشخصية  عالمي  دولة  ورَةورجل  مكان   الث َّ كل  في  رمزاً  وفاته  منذ  المنمقة  صورته  أصبحت  بية.  الـكو
مْنَ وشارة عالمية   الثقافة الشعبية.  ضِّ
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 المرحلة هي:  ه ذ ه  في  للثوار الاً فع َّ والخلاصة أن الاعتبارات التي ستحقق دفاعاً 

شاَطاتاختيار الوقت الصحيح للانتقال نحو العمل المسلح، وهو الذي تكون فيه   .1   الن َّ
ة لمي َّ  قد أثبتت للشعب عدم جدواها لتحقيق مطالبهم.  الس ِّ

الوسائل   .2 باستخدام  الحكومة  على  بالهجوم  ةالاستمرار  لمي َّ جهودها  الس ِّ لتشتيت   ،
باكها، ولـكي لا تتفرغ بكل طاقتها لقمع الحراك المس  لح.وإر

العناصر   .3 ي َّةتأمين  ور أو    الث َّ الشعب  استخدام  خلال  يسمن  َضارِّ الوعرة كغطاء،   الت َّ
 ومن خلال الانتشار على بقعة واسعة من البلاد.

َلُص .4 الجغرافي    الت َّم العمق  واستخدام  حاسمة،  مواجهات  أي  من  يس الدائم  َضارِّ   والت َّ
 الوعرة لإفقاد الحملات الهجومية المعادية جدواها. 

يعَةالاستمرار في الهجوم والحركة  .5 رِّ بقاء  الس َّ  في موضع رد الفعل.  عَدوالوالمباغتة لإ

 الأخذ بمبادئ العمل الأمني والسري مثل: الغطاء واليقظة والتخفي والـكتمان...إلخ.  .6
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 في المرحلة الرابعة "الصدام المسلح الجبهوي": الد  ف اع

المرحلة الرابعة "الصدام المسلح   إلى"  الس ِّري  نقطة التحول من المرحلة الثالثة "الصدام المسلح  
بات العصابات   عَدو ال الجبهوي" هي: تلك الفترة الزمنية التي يبدأ فيها جيش   تحت وطأة ضر

الهجوم   عن  حالإستراتيجي  بالتخلي  وترك  قوات  ،  وارصار  أو   الث ُّ الوعرة  الأراضي  في 
ة اسة والطرق  الحس َّ الأطراف، ليعمل على تأمين المدن الهامة والأماكن   ِّيسي َّ ئ في البلاد.   الر َّ

ِّ عند   1للمرحلة التالية من الحرب.  العَسكرِّي  النقطة ينتقل العمل   هَذِّه

الانتقال   الرابعة،    إلىمع  ةأول خطوة  المرحلة  لمي  هي الاستمرار بالهجوم    للثوار   د ف اع ي َّ  الس  
ج ب  أي    والسري؛ ةبالوسائل    العمل    يتوقف  ألا    ي  لمي َّ من خلال جناح مستقل لا علاقة    الس  

ات في الظاهر بأي كيان عسكري، كما ينبغي أيضاً أن تستمر    ل ه   ي َّة  الع م ل ي َّ ي َّة ف  الع سك ر  ي الس ر
شاطِّ استمرار    لأن َّ وذلك    .ع دوالمناطق سيطرة   لمي    الن َّ  عَدو اليعني أن    الس ِّري  والمسلح    الس ِّ

يقاف  سيبقى منشغلاً بها، وستبقى العديد من قواته وجهوده مشتتة ومبعثرة، بينما سيكون إ
 ِّ ِّ الأعمال سبباً في تفرغ الحكومة بكل طاقتها    هَذِّه ِّشَن  اطق المحررة الحملات الهجومية نحو المن  ل

 حديثاً.  

ِّ في   وارالمرحلة، تصبح العديد من المناطق تحت إدارة    هَذِّه ِّ ، وتصبح  الث ُّ الإدارة مسؤولة   هَذِّه
عن العديد من المهام الأمينة والخدمية والحكومية، لـكن طبعاً حسب قدرتها والإمكانات 

بهذا تتطور التشكيلات  ي َّة المتوفرة لها. و ور ُ  الث َّ يزداد ُ  و يتضخم تسليحها، وكفاءتُها تعداد ها و
ِّشَكل  وتتحول من نمط غير نظامي  ىها نمط شبه نظامي، مع التنبيه أن إلى كامل  ب الآن لم  َحت َّ

القوات   مسؤولية  من  يصبح  كما  نظامية.  قوة  ي َّةتصبح  ور ِّ في    الث َّ في   الد ِّفَاعالمرحلة؛    هَذِّه
مناطق   بين  التي  ية    سيطرتهاالجبهات  عسكر حملات  أي  وصد  الحكومة،  سيطرة  ومناطق 

قبل   من  هذا  عَدوال متوقعة  ولـكن  نوع   الد ِّفَاع،  بتكتيكات  سيكون  بل  ثابتاً  يكون  ية  لن 

 
الدين  1 صلاح  محمد  ي/انظر:  ز الحليم  دورة  عبد  التغيير،  ياح  ور الصراع  ةدان،  الثالث(    سيَاسي َّ )الجزء  ية  وعسكر

ةحرب العصابات الحرب  ي َّ ور  . 131هـ ، ص  1434، الث َّ
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ِّت  الد ِّفَاعشرح    تم َّ المتحرك والدفاع التقهقري. )  الد ِّفَاعتعتمد على   اب المتحرك والتقهقري و  الث َّ
ِّشَكل    ابع(.  والس َّ ادس والس َّ الخامس   مفصل في الباب  ب

وار من أهم المحذورات التي ينبغي الاحتياط منها هو تسرع   تكتكيات   إلىفي الانتقال    الث ُّ
ةالحرب   يةً وفرقاً أواخر عام "  ؛الن  ظ امي َّ مثلاً في اليونان، أنشأ الجيش الد ِّيمقراطي اليوناني ألو

بعين   وأر وثمانية  وتسعمئة  مواقع  ألف  حرب  في  وانخرط  اليونانية  الحكومة  ضد َّ  للقتال   ،
خمسة وعشرون للد ِّفاع عن مناطقه التي يسيطر عليها. فقد قام ببناء جيش  بلغ وقت ذروته  

بابات   ألف ة للد َّ ائرات ومدافع مضاد َّ ة للط َّ جندياً، وكان هذا الجيش مزوداً بمدافع مضاد َّ
واريخالومدافع هاون ثقيلة ومنصات  لإطلاق   قليدي المتنامي، تطلبت ص َّ . ولدعم الجيش الت َّ

وسائل   وجميع  اتصال   وخطوط  لوجستية  قواعد  اليونانية  المتمردين  عمفرق  الأخرى    الد َّ
ية للجيش التقليدي. رور سبة للمتمردين اليونانيين، فقد جاء قرار     الض َّ إلا أن َّه لسوء الحظ بالن َّ

حول   ِّيدالإستراتيجية    إلىالت َّ قل ةالت َّ وكما   ي َّ منكرة.  يمةً  هز إثرها  على  وهُزموا  سليم  غير  وقت   في 
اع الطرق،    -1947الذي تولى العرش اليوناني في عام  -صرح الملك بول   قائلاً: "لقد أخطأ قُط َّ

بوحدات  كبيرة، وعندها وقعوا في شر ِّ   الن ِّظامي الأسلوب    إلىفقد تحولوا   من الحروب، و
ِّكَ أعمالهم. قبل  بةً يتبخرون في الهواء، ، كن َّا إذذَل هنا إليهم ضر يعودون مرةً أخرى   ثُم َّ ا وج َّ

يهاجمون إحدى القرى للحصول على الطعام."   1و

وارولأن   ية مفتوحة، أصبح لزاماً عليهم    الث ُّ قد أصبحوا الآن مكلفين بقيادة جبهات عسكر
يطَرَةاستخدام إجراءات  مجميعها، كما أصبح من واجبه  الد ِّفَاعالعمل بمبادئ وعوامل    الس َّ

ة ات  طقةذكرها بالتفصيل في الباب الرابع، والتي تشمل تحديد من  بقالتي س  الد ِّفَاعِّي َّ ِّي َّ   العَمَل
ِّيس ئ ةالر َّ ِّينمنطقة  و   ي َّ أم ةالخطوط    ورسمَ ،  الت َّ ِّي َّ ات سواء الحد الأمامي لمنطقة    المَرحَل ِّي َّ أو   العَمَل

فيها   ستتمركز  التي  والملحقة  والبديلة  الأساسية  المعركة  مواقع  وتحديد  المعركة،  تسليم  خط 
ةالقوات   وإجراءات  الد ِّفَاعِّي َّ والعوامل  المبادئ  استخدام  أن  التنبيه  يجدر  لـكن  يطَرَة.    الس َّ

 
ورَة سيث جونز، نشوب    1 تنظيم الدولة الإسلامية، ترجمة مركز الخطابي    إلى المسلحة من الفيت كونغ وصولاً    الث َّ

 .94، ص 2020للدراسات، 
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ِّشَكل  يخضع   قوة  أساسي    ب لمدى  وارأولاً:  قوة    الث ُّ مع  للهدف ع دوالمقارنةً  وثانياً:    ،
الحرب    الد  ف اعمن    الإستراتيجي من  الرابعة  المرحلة  ي َّةفي  ور "  الث َّ خر  لآ ليس    الد  ف اعوهو 

 ". للثوار وإنما لأكبر خسارة للعدو وأقل خسارة  ،رجل

ِّشَكل    الد ِّفَاعخطط  : "محمد صلاح الدينفي هذا الصدد يقول    لا توضع على اعتبار ...  عام  ب
يد  إلىمن الوصول    عَدوالمنع    باهظَ جعل وصوله إليها    ولـكن على اعتبار  ،المناطق التي ير

 ِّ كلفة ىفلا يدافعون تحت مبدأ )  .واستنزافياً بكل ما في الكلمة من معنى  الت َّ آخر رجل   َحت َّ
ة الفاتورة الحد الأقصى قيم  إلىوآخر طلقة( بل تحت مبدأ )أكبر خسارة للعدو( فيرفعون  

يدفعها   ومعداته    عَدوالالتي  جنوده  أرواح  ةمن  ي َّ ِّ ى  العَسكَر يد   إلىيصل    َحت َّ ير التي  النقطة 
ةهذا في الخطوة    .الوصول إليها الحد الأقصى قيمة الفاتورة   إلىيرفعون    ثُم َّ   ،الأولى  الد ِّفَاعِّي َّ
ً  عَدوالالتي يدفعها    1. لبقائه في المكان المنشود" ثمنا

 المرحلة هي:  ه ذ ه  في  للثوار الاً فع َّ والخلاصة أن الاعتبارات التي ستحقق دفاعاً 

اختيار الوقت الصحيح للانتقال نحو العمل في جبهات مفتوحة، وهو الذي تنسحب  .1
ةفيه القوات الحكومية لوحدها من المناطق النائية لحماية المدن والطرق  ِّيسي َّ ئ  . الر َّ

ةلحكومة باستخدام الوسائل الاستمرار بالهجوم على ا .2 لمي َّ ، الس ِّري  والحراك المسلح  الس ِّ
باكها، ولـكي لا تتفرغ بكل طاقتها لتوجيه حملات   ةلتشتيت جهودها وإر ِّي َّ نحو    ُهجُوم

 المناطق المحررة.

ِّشَكل  الاعتماد   .3 ي َّة أساسي على عوامل القوة: الأرض والعمق والانتشار    ب   والاستمرار
والتملص،   العددي  والاستخبارات  الفارق  لمعاوضة  ِّ وذلك    عَدو ال بين    والناري 

وارِّ  . والث ُّ

 
دورة    1 التغيير،  ياح  ور الصراع  يدان،  ز الحليم  عبد  الدين  صلاح  ةمحمد  حرب    سيَاسي َّ الثالث(  ية )الجزء  وعسكر

ةالعصابات الحرب  ي َّ ور  .182هـ ، ص  1434، الث َّ
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ِّين:  الد ِّفَاعتطبيق مبادئ   .4 أم والإسناد المتبادل والدفاع من كافة الجهات والمرونة    الت َّ
للخطط   المسبق  والتحضير  المضاد  ةوالهجوم  بما    الد ِّفَاعِّي َّ ولـكن  والمباغتة،  والإعاقة 

قوة   مدى  مع  واريتناسب  هدفهم  الث ُّ مع  يتناسب  وما  في    الإستراتيجي  ،  المتمثل 
يطَرَةوليس  عَدوال استنزاف   على الأرض. الس َّ

ِّشَكل  الاعتماد   .5 على    ب والتقهقري  الد ِّفَاعأساسي  التراجعي  المتحرك  ا ،  والقتال    أم َّ
ِّت  الد ِّفَاع اب الحرب    الث َّ من  الرابعة  المرحلة  في  الاستخدام  نادر  ةفهو  ي َّ ور في  الث َّ إلا   ،

ةالحالات التي يخدم فيها الأهداف   . للثوارِّ الإستراتيجي َّ
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 ": الن  ظاميفي المرحلة الخامسة "الحسم  الد  ف اع

ِّ في  وحدات كبيرة بغية الهجوم الحاسم على  إلىم قواتها يتنظبتبدأ العصابات ، المرحلة هَذِّه
وار  ففي المرحلة السابقة تمكن  .عَدو ال العاصمة والمدن الـكبرى التي بقيت بيد   من الحصول   الث ُّ

ولم يعد    ،الن ِّظامي التي يحظى بها الجيش    ات الإمكان  مر لهوف َّ على غنائم ودعم من الحلفاء  
أن    الآن  أمامهم لجيش    يقومواإلا  الأخيرة   ِّ النظام  عَدوالبالدَفْعَة ِّر َّ أو    ،ليسقط  مسؤولو   يف

واريدخل  ف   ،ليستسلم الجيش  الحكومة  مرحلة جديدة هي   إلى  ينتقلون بذلكو   ،العاصمة  الث ُّ
 1.مرحلة الدولة

ورَةيقول سيث جونز في كتابه نشوب   ن الإستراتيجية  المسلحة: "  الث َّ ِّيدي َّةتتضم َّ قل استخدام    الت َّ
وارقوات   أسرها، ومن    الث ُّ يطَرَة  ثُم َّ لتدمير القوات المسلحة الحكومية أو  رات   الس َّ على مقد َّ

ية.  كان أو الأراضي أو المدن أو المراكز الصناعية وعُقد الموصلات الحيو َِّن الس ُّ الحكومة م
ِّر القدرات المادية   الهدف هو كسب الحرب في مواجهة  حاسمة أو سلسلة  من المعارك تُدم 

المقاومة. من  تمكنه  التي  ال..  للخصم  تُرك ِّز  العصابات،  حرب  لإستراتيجية  إستراتيجية  خلافاً 
ِّيدي َّة  قل المحليين.    الت َّ كان  الس ُّ محاولة كسب  من  بدلاً  الحكومية،  الأمن  قوات  يمة  هز على 

القوات    العَسكرِّي  والهدف   تدمير  هو  منها  ةالرئيسي  ِّيسي َّ ئ الهدف   الر َّ يكون  بينما  للحكومة، 
الحروب   في  الحاكمة.  لطات  الس ُّ إسقاط  هو  الرئيسي  ِّيدي َّةالس ِّياسي  قل المواجهة  تك  الت َّ ون 

ي َّة ِّ ِّرة،  العَسكَر ِّ عبر خطوط الجبهات    ام َّ إ  مباش المعالم أو على نحو أرتال  مسلحة  تشتبك   واضحة
فيما بينها. غالباً ما تتخذ الاشتباكات شكل سلسلة  من المعارك، وحروب الخنادق، وحصار 

 2".البلدات والمدن

 
الدين  1 صلاح  ور /محمد  الصراع  يدان،  ز الحليم  دورة  عبد  التغيير،  ةياح  حرب    سيَاسي َّ الثالث(  ية )الجزء  وعسكر

ةالعصابات الحرب  ي َّ ور  .146هـ ، ص  1434، الث َّ

ورَة سيث جونز، نشوب    2 تنظيم الدولة الإسلامية، ترجمة مركز الخطابي    إلى المسلحة من الفيت كونغ وصولاً    الث َّ
 .92، ص 2020للدراسات، 
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وارمن قبل    الن ِّظامي   الطابع المميز لهذه المرحلة هو الهجومإذاً، ف على ما تبقى من مدن   الث ُّ
وارأساسية بيد الحكومة، ونادراً ما يلجأ   ِّ في    الث ُّ القوات الحكومية    لأن َّ المرحلة للدفاع،    هَذِّه

ةستكون قد بلغت مستوى من الضعف لن يمكنها من شن حملات   ِّي َّ . لـكن بالعموم ُهجُوم
ِّيليزداد اقتراب   شك وري    الت َّ ِّ هَذِّ في    الث َّ المرحلة من تشكيل الجيوش، بل تصبح فعلاً جيوشاً   ه

بالتالي فإن التزامها بمبادئ وعوامل   التقليدي سيصبح أكثر وضوحاً، كما   الد ِّفَاعنظامية، و
يطَرَةتطبيق إجراءات  إلىأنها ستضطر  ةُ.   الجيوُش ها تعتمدُ التي  الس َّ  الن ِّظَامي َّ
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 لخاتمة: ا
ي َّة يمكننا القول أنه لا فرق بين الحروب   ور ةوالحروب    الث َّ ِّيدي َّ قل وعوامل   الد ِّفَاعفي مبادئ    الت َّ

عامل   أهمية كل  ولـكن  الحرب    ومبدأقوته،  ي َّة في  ور طبيعة  ت  الث َّ من  التي نطلق  المرحلة 
ورَةوصلت لها   ورَةتعتمد    َحيْثُ ،  الث َّ ِّينعند انطلاقها على مبادئ:    الث َّ أم والمباغتة والمرونة    الت َّ

ية. لـكنها مع تطور :  والإعاقة، وعلى عوامل الأرض والعمق والتملص والانتشار والاستمرار
مَن وارومع ارتقاء قوة    الز َّ ، تصبح معتمدة أكثر على بقية المبادئ والعوامل )مثل الهجوم الث ُّ

 المضاد والإسناد المتبادل(. 

 
 في الحروب  الد  ف اع(: مبادئ 31شكل )ال
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ا ةاستخدام التكتكيات    َحيْثُ من    أم َّ يطَرَةوإجراءات    الد ِّفَاعِّي َّ ي َّة، فالحرب  الس َّ ور تعتمد   الث َّ
ِّشَكل  المتحرك والدفاع التراجعي    الد ِّفَاعأول أمرها على   ِّت  الد ِّفَاعأساسي ولا تستخدم    ب اب  الث َّ

 إلا في مراحل متأخرة من الحرب. 

يطَرَةإجراءات    َحيْثُ ومن    ورَةاستخدامها ضروري في    فإن  الس َّ مع بداية تحرر المناطق   الث َّ
ةوظهور الجبهات   ات ، وذلك لتحديد مناطق  الد ِّفَاعِّي َّ ِّي َّ ة وتأمينها ورسم المواقع    العَمَل   الد ِّفَاعِّي َّ

ةوالخطوط   ِّي َّ أن    المَرحَل إلا  وارفيها،  بإجراءات    الث ُّ يلتزمون  لا  يطَرَةقد  تعتمدها   الس َّ التي 
ةالجيوش   بل  الن ِّظَامي َّ ِّبُ ،  من   يُصمِّمواأن    َيج قوتهم  مستوى  توافق  الإجراءات  من  نوعاً 

ُ جهة،  ة للقائد القدرة على تنظيم  وتُوفر ِّي َّ ة العَمَل  والسيطرة عليها من جهة أخرى.  الد ِّفَاعِّي َّ

 

 

 

 

 

 

  



ية   الدفاع في الحرب الثور
 

256 

 لمراجع ا
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برت تابر:   • يب: محمود سيد الرصاصحرب المستضعفين،  رو مراجعة: المقدم الهيثم  ،  تعر
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ية   الدفاع في الحرب الثور
 

257 
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غراو: الجانب الآخر من الجبل "تكتيكات المجاهدين في    دبليو  وليسترعلي أحمد جلالي   •
 .2020الحرب الأفغانية الس وفييتية"، ترجمة مركز الخطابي، 

غير   • يد  المطار حرب  حامد:  ِّيدي َّةمصطفى  قل يدالت َّ المطار أدب  من  خارج  7  ،  ثرثرة   ،
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الهجومية   • العصابات  حرب  زهدي:  الدين  ضياء  محمد  ةاللواء  نظر    الد ِّفَاعِّي َّ وجهة  من 
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 عن مركز الخطابي
ية، تم إنشاؤه في إدلبدراسات وأبحاث  هو مركز   - مختص في علوم وفنون الحروب الثور

يا سنة   يجاد مراجع شاملة    يسعى مركز الخطابي إلى  .2019سور مبادئ واستراتيجيات تتناول  إ
ية الحروب الثور والبحثي ةوتكتيكات  يبية  الثوار التدر حاجة  لتلبية  يهدف إلى  ،  كما  توفير ، 

ال  عن  وافية  علمية  في مصادر  الثوار  يحتاجها  التي  والاجتماعي ة  ي ة  والعسكر السياسي ة  فنون 
والإسلامي بي  العر الالعالم  خلال  من  وذلك  والتحليل  ،  لتاريخالتقييم  الدقيق   أهم   علمي 

ية حول ، والثورات السابقة تقديم التوجيهات والتحليلات الدقيقة التي تحتاجها الن خب الثور
المعاصرة النوازل  والأرشفأهم  المستوى ،  على  ية  السور الثورة  أحداث  عن  الشاملة  ة 

 العسكري والسياسي والاجتماعي.

 ية، أهمها:  ممادة عل  14قدم الخطابي لمتابعيه أكثر من  ، منذ نشأتهو

حة،  ابيالخط َّ كتاب   .1 ِّم الثورات المسل َّ يف الثالثة )،  مُله م(: السياق  1926  –   1921ثورة الر
ية والاجتماعية يخي والأبعاد السياسية والعسكر  . التار

2.  ( الليبية  للثورة  يخي  التار السياق  الصحراء،  انتفاضة  وأبعادها 1932-1911كتاب   ،)
ية.   السياسية والاجتماعية والعسكر

 بحث لمحة عن المسار السياسي لآل سعود في الدولة الثالثة.  .3

ية. بحث "أستانا"، مسار القضاء عل .4  ى الثورة السور
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ية والتطبيق،  .5 يكية، كتاب الاحتلال بين النظر عوامل قوة عمليات مكافحة التمرد الأمر
 . 2020و 2001تان بين ـســغانـوامل في أفـع ـوجدوى هذه ال

 بحث التجنيد الاستخباري، دوافعه، مراحله ومخاطره.  .6

وصولاً  ترجمة كتاب   .7 كونغ  الفيت  من  دروس  المسلحة،  الثورة  الدولة نشوب  إلى 
 . الإسلامية، تأليف سيث جونز

بين  ترجمة كتاب   .8 أفغانستان  جنوب  طالبان  كارتر  2008و  2005تكتيكات  تأليف   ،
 .مالكاسيان وجيري مييرلي

الجبل،   .9 من  الآخر  الجانب  الأفغانية ترجمة كتاب  الحرب  في  المجاهدين  تكتيكات 
 السوفييتية، تألف أحمد جلالي ولستر غراو.

بروس جينكيز. ترجمة كتاب مكا .10  فحة الانقلاب، لج ين شارب و

 لجان بيير. ترجمة كتاب من الدولة العميقة إلى تنظيم الدولة الإسلامية  .11

 التالية:    مواقع الرسميةعلى ال أو التواصل معنا المركزاطلاع على أرشيف يمكنك ال

يب •  (/ https://alkhattabirw.com: )الو
 ( http://fb.me/alkhattabirwالفايسبوك: ) •
يتر •  ( https://twitter.com/alkhattabirw: )التو
 ( https://t.me/alkhattabirw: )التلغرام •
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