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 مدخل

 الحروب: في  الضعفاءنتصر يف يك
االت على حيث تعتمد احتمالية النصر و اهلزمية يف النز ف ينتصر الضعفاء يف احلروب؟ كيُترى  

 كل من الطرفني القوي و الضعيف.التفاعل بني اإلسرتاتيجيات املستخدمة عند  
ًل  النزاعات بني اف را      ً ياو لدو وحيث أن استتتخداا التيلي ت واإلحصتتا يات العميقة ا

و بشتتتتتتتتتتتتتتتكل  -على أنه بني توفت" ي -متكافئة منذ ما يت عاا و حىت اآلن, فإن "إيفان أير ون
اب -مستقل عن نوع النظاا و تكنولوجيا افسلية شاهبة تدعم ت اإلسرتاتيجية املتأن تفاعل املقا

ابت اإلسرتاتيجية املعاكسة  الضعيف. تدعم العوامل القوية , بينما   املقا
ًبة اجلديدل لفهم النزاعات    املتكافئة تستتتتتتتتتتتتتتتمي لنا فن نفهم كيف كانت  ولذلك، فإن املقا

ًل على كستتتتتهب حروهبا يف أفاانستتتتتتان عاا   لة, بينما ( يف شتتتتتهًو قلي2002الوالايت املتيدل قاد
 -1979خستتتترإلا اإلااد الستتتتوفيييت بعد عقد من اررو  الشتتتترستتتتة يف الفرتل الوقعة بني عام    

1989 .) 
ًياوينتستتتتتتتتتتتتتتيو   لنظرية   لى نتا ج ليستتتتتتتتتتتتتت  ردلعتوفت "تفاعل اإلستتتتتتتتتتتتترتاتيجيات"  -نظرية أ

ة يالع قات الدولية فقط  بل لصتتتتتتتتتانع  الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات الذين يتنا عون من خ   اررو  الداخل
إلا . ،وافإللية  وأيضاو من خ   اإل
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 عن المؤلف:

 : توفت –يفان أريغوين إ 
ًستتتتتتتتتتتتة اركومات, ميل أستتتتتتتتتتتتتا    يف برانمج افمن الدويل يف أكادميية "جون. .كينيدي" يف مد

ًاو املرترات و نشتتتتتتتتتتتتتتترت مقتاالتته يف  ل    ًد وقتد قتاا  بتتدليف عتدد إلتا تل من أو ًفتا جتامعتة إلتا
ت ًستتتتتتتتتتتتتتت  يف جامعة "كامربيدج" للع قات الدولية، وقد كان  نداو يف اجليش  افمن الدويل، ود

 1985مخابرات العستتتتتتتتتتتكرية من عاا  أملانيا" كميلل لل -افم ك  حيث خدا يف "أو ستتتتتتتتتتترب 
 .1987حىت عااو 
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 مقدمة

ًثة.إل  ذا كتا  عن القول, وعن كيفية الفهم املشرتك للقول اليت  قد تردي إىل كا
اعات    املتكافئة " يقصتتتتد به يف إلذا الستتتتياو حصتتتتر املو تتتتوع الواستتتت  كما أن مصتتتتطلي " النز 

ى و م  إلذا، فهذا املصتتتتطلي ستتتتيبق -للتستتتتااالت املتعددل حوله و  لك اقل الكلمات املمكنة 
 يعاين من نفية التكرب  افكادمي  و انفصاله يف الربج العاج .

يث أن شتتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتتافرل يف اررو , حويف ارقيقة، فإن املو تتتتتتتتتتتوع ارقيق  املتناو  إلنا إلو الوح
ًبون لتجهيزإلا  إن حبدود معينة.و  ،املتلق  افويل هلذه الوحشية يف العادل يكون اجلنود، فهم مد

من املتوق  أهنم قد يصتتابوا أو يقتلوا من قبل جنود رخرين مهلهم خ   أداو واجبهم. و لكن يف ف
رد كن البعض قد يقو  على أن  لك  أايمنا إلذه, فقد أصتتبيت اررو  أقل حصتتراو ابجلنود  ل

ً ا إل  تبعات    مقصتتتتتتتودل تاولة استتتتتتتتخداا اتفاقيات  ًل أكهر من أي وقت مضتتتتتتتى( و أستتتتتتتطو
 "جنيف" 

املر تتتتتى و املر تتتتتى, و املصتتتتتابني, و  والوستتتتتا ل ال حقة للقانون الدويل اإلنستتتتتاين( رماية اف فا , 
ستتتتتتلية، وكباً ل لألايت ال يوجد لديهن ام  اف فا  الصتتتتتتااً, والنستتتتتتاو اللو و املعاقني, و العقليني, 

 رد بشتتتتتتر  تتتتتتعفاو و ليستتتتتتوا جنودا, ولكنهم  أصتتتتتتبيوا  تتتتتتيااي إلم الستتتتتتن,  لك لكون  إلرالو 
ًل عن  بشتتكل متزايد للهجوا ابلستتكاكني, وابلبنادو, واللههب, و املعدن الطا ر، وكلهم كانوا عبا

، أماكن إقامتهم نهم, والتالال يفباو بياملقاتلني اليا ستتتتتني أدون أنه من املفيد االخت أإلدا  فن
ًأي وا تتتتتتتي ًل على  تتتتتتترهبم من دون  ًادل أو القد بذلك و  ،بينما كان أعدا هم يفتقرون إما إىل اإل

 يكون اف فا  الصااً أو  الضيااي اليت تتكًو جانباو.
ه, مإن النزاعات    املتكافئة، واليت يكون فيها  ر  واحد مالك لقول إلا لة وم  احرتاا خلصتتتتتتتتتتت

فإن إلذه اخلصوصية تكون صييية. إهنا صييية فن الضعيف اي  ، إهنا صييية أيضا فن 
لة : فإ ا  البت قول ما ابلطاعة، فاملقاومة للقول اهلا له القوي ال يستتتتتطي  احتما  إستتتتاول املقاومة

املتهما  عتقدا دلي و على الشر أو اجلنون, و لكن ك و من الشرير أو اجملنون حيتاجان فن تتم مس
 كبشر أيضا.
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تكون الوحشية ارقيقية للير  مفقودل من معظم التيلي ت االجتماعية للير ، فه  مفقودل 
ته قد حبيث أن الي اتتمل فننا جاإللون: ومعظمنا مل  ترب بشتتتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتتتر  لك الرعهب 

ًية ي يكاد ال ذولك  نقرت  من واق  مو وعنا ال ،أصبيت عمل حياته، إهنا مفقودل فهنا  رو
ًل  يطاو. فبعض القستتتتتول ال ميكن وصتتتتتفها، وال يوجد إلناك ببستتتتتا ة كلمات اي لاة كانت قاد

هبا.  على امل و ن جتا
وأخ او, فتإن وحشتتتتتتتتتتتتتتتيتة ارر  مفقودل من معظم الي ت العلوا االجتمتاعيتة فهنتا مفيتدل: فهنتا 

ي   اآلخرين وا من افايا مجتستتتمي لنا ابكتشتتتا  افتان و تصتتتن  التعميمات اليت قد تقن  يف ي
صتتا  العنف  ولتنه  تلك املستتتمرل و تن  أن ي   لتعديل الكيفية اليت يتم من خ هلا حل النزاعات،

 كله ببعض.
 و هبذه الروح أقدا إلذا التيليل, وكل العيو  .
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 :ؤلف تقدير من املو كلمة شكر 

ما و ولكين  املا كنت أعاين د قد قرأت العديد من أشتتتتتتكا  التقدير و الشتتتتتتكر على مر الستتتتتتننيل
 . يف رنومملة  مفعمة ابلعوا ف من أهنا

ًبت يف جامعة شتتتتتتتتتتتتتتتيكا و يف ئة وكانت مرحلة ملي ، العقد افخ  من القرن العشتتتتتتتتتتتتتتترينلقد تد
ًاو جعللي -و مصتتتتتتتتتتمماو حىت -ابلتيدايت, ومثة من قد يدعوإلا ابإلمها  ارميد املقصتتتتتتتتتتود   ين قاد

ًدي، ولكن اثنني من معلم   خلق أستتتئلة جعلى معرفة وأت   و  يدل  ستتتاعدل بستتتيطة تتجاو  موا
و انصتتي   الشتتخصتتيني  ومها "جون م شتتيمر" و "استتتيفان والت"  اللذان أدين هلم ابلشتتكر من 
أجل االكتفاو الذايت الفكري كياًس يف اجليش حيث ميكنين اآلن أن يتم و تتتتتتتتتتتتتتتع  لوحدي يف 

 و أنفذ مهميت. أجنو ،برية أكادميية و سو  أجد دوماو  ريق 
ًل على العمتتل لوحتتدي مل يا  ميل  للعمتتل م  اآلخرين قتتة ح  و مل يلبتتد اي  ري ،و لكن القتتد

 للتعليم.
ًجت  كما أدين ابلشتتتتتتتتتتتتتتتكر إىل عدد أكرب من الزم و يف جامعة شتتتتتتتتتتتتتتتيكا و أكهر من الذين أد

ًيد أن ، وفجل املناقشتتتتات اجليدل, املتقدل الهاقبة و الدعم اهلاو لكن أمساوإلم إلنا. أشتتتتكر  ل و أ
 : خصوصاو ك و من

ًدان ستتتتين , ديفيد مايكل,كيم ج مني, بريت كلو , أندي   ًي , جو ًون مو " رن دايف , شتتتتا
ًميك, " . كاييد, سو ان ليبيل, جون مك كو  جني ميتزن, دايفيد إيدلستني, و ابو  كابًو

 او أيضاو لكل من:شكر 
ًليز ًليز  ليسرليبسون, و خصوصاو تش "دانييل ف دي , تشا على قداو  و بص ل " على تقدميهم نا

ًي  على سبيل املها ، و على دعمهم أيضاو على مساالنسخ الباكرل هلذا العمل, و   .عدهتم يف تد
ًفيع  ا -برأي   -أدين أيضتتتتتا ابلشتتتتتكر أيضتتتتتاو له ثة من الرجا  الذين إلم  ملستتتتتتو : من املهقفني 

ًودو   لف"."بيرت ديايسر, ب انند مانني, و لويد 
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ًل و  ًاو حو  متتا أعتقتتد أين والتتذين من دون جهودإلم الصتتتتتتتتتتتتتتتبو كرمهم مل أكن فتعلم أن أكون حتتذ
 أعرفه.

لكل  ري وأدين ابلعرفان اخلاصالدعم اريويني يف إلذا املشتتروع الفككما أشتتكر أيضتتاو الصتتداقة و 
ًفني  وني "." من: ًون( ابوير, و ما ًي , اي   و لني( أبوت,كيتا   و   توا 
ًستتتة كينيدي اروا ن كل بطريقته أو  ريقتها اخلاصتتتة جعلوالذي ًج و أفضتتتل إلنا يف مد كومية مين 

ًد . ًفا  يف جامعة إلا
ً .بتوجيه النقد و  لقد كنت حمظوظاو   الدعم البا

ًيد أن أشكر بشكل خاص ك و   :من أ
اين,، "ستيف ميللر, شني لني ًمن  رياو ًوفانو,أ  ًو  مكديرموت". و جونز,جون جا

ًو ماك" والذي من دون أوأدين اب صتتتتتالته و نقده اراد , ونصتتتتتا يه, لشتتتتتكر أيضتتتتتاو للستتتتتيد "رند
 دعمه ما كان هلذا الكتا  إ  قا أن يكون ممكناو.و 

ًدستتتتون" على دعمهم شتتتتكرا أيضتتتتا  ًيتشتتتتا ًاستتتتة الستتتتياستتتتات العاملية، ومرستتتتستتتتة "مسيث  ملعهد د
  الكرمي.

 و أخ او, أدين لعا ليت : 
بدالو من  ،أهب أن أفعل ما أفعله لكوين أان شتتتتتتكره على تذك ي انه الذي أود "والدي "ألفريدو

 توقعايت يف العلوا االجتماعية كمهنة. اتباع 
الذي رمل  ان" واليت أشتتتكرإلا على حبها املطلق لألفكاً وأيضتتتاو ابلطب  على إمياهنا ياوالديت "جو 

 .أن يكون قد أتى أك له
ما  يزيل" اللوايت أشكرإلن على الشاف امللهم يف كلو "ل " وجة أي "سو ي" و أخيت "كريستني 

 يعيشونه حبياهتم.
أشتتتتكره على صتتتتربه و الدعم الدا م الذي قدمه يل على مر الستتتتنوات الذي كذلك عم  "ابو " 

 العديدل.
شكرمها على ام ل  و الصفي عين  اآلن، ووقتها( فين مل أخرت أن أصبي أو أيضاو محواي اللذين 

 .فيما أان عليه 
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من  ايت، حىت حيافعز عل  يف إلذا العامل, والذين، أشتتكر اله ثة و فوو كل شتت و رخر و دا ماو 
 : عاش وإلم، وال تستيق فن ت  مل تكن  نية دوهنم 

  وجيت "مونيكا" وابين "صامويل" و ابنيت "إناريد رن".
 االختصارات الدولية :

 

ARVN جيش فيتناا 
COIN مكافية التمرد 
DMZ زوعة الس حمنطقة من 
DRV ًية فيتناا  الدميقرا ية مجهو
DRA ًية أفاانستان الدميقرا ية  مجهو
GVN حكومة فيتناا 
KLA جيش التيرير الكوسويف 

NATO )منظمة االتفاقية اف لسية الشمالية  حلف الناتو 
NVA اجليش الفيتنام  الشمايل 
SAM  جو –قذا ف أًض 
FLN جبهة التيرير الو نية 
GWS إسرتاتيجية حر  العصاابت 

VC Viet Cong ًية الفيتنامية  اجلبهة الو نية التير
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 الفصل األول
وكُلّهم رجال إرسائيل، ".. داع"فخرج رجل مبارز من جيوش الفلســـطينيني اســـم  "جل 

 "(17)سفر صموئيل األول عندما َرأوا الرجَل، َهربوا من .. 

 

 ملاذا يخرس القوي يف مجابهة الضعيف؟
القويتتتتة أن هتزا اف را  الضتتتتتتتتتتتتتتتعيفتتتتة فيمتتتتا يتعلق ابررو ، والتقتتتتاتتتتتل  ( 1 ننتتتتا نتوق  لأل را ف

بل وحىت يف منافستتتات افعما  و املستتتابقات الراي تتتية, فإن حقيقة أن الضتتتعيف يفو  ،ابفيدي
 (.2 انو إل  أمر حم أحيا

  

                                                            

"اف را " يف إلذا اتتو  تعين  الدو  أو االفات الدو , على الر م من أنه و بنف  الطريقة قد تعين حكومات ( 1 
ًع  د املتمردين أو أمة منافسة أو  موعات أثنية يف حرو  أإللية. "النزاعات" يف إلذا التيليل تعين اررو   تتصا

وابو, م من أنه و أيضا بطريقة مشاهبة ميكن أن تطبق يف النزاعات اليت ليست حر قتيل معركة يف السنة(, على الر  1000 
ًية, و االحتجاجات العمالية. فن إلذا التيليل يركز على تفس  النزاعات    املتكافئة و  إلا , اررو  التجا مهل اإل

 و هناية النزاع. بداية قد استهنيت إلذه لبض  حرو  حبيث تا ت نسبة القو  بشكل مه   حنو التكافر( بني
( القول إل  واحدل من أكهر املفاإليم صعوبة يف نظرية الع قات الدولية, إلنا أتب  تقليد  ويل بتقدمي تهيل قابل للقياس 2 

للقول و الذي أعرت  انه    مهايل. ما أعنيه  "ابلقوي" على سبيل املها  إلو الطر  الذي تكون قوته املادية النسبية 
ل خصمه أو خصومه بنسبة عالية  انظر أدانه(. كما أن وصف  "الضعيف" و "القوي" حيم ن معىن فقط يف تتجاو  قو 

ًنة م  أثيوبيا. و ما أعنيه "ابلقول  1934حمتو  حمدد: فإيطاليا يف  ًنة ابإلااد السوفيييت, و لكنها قوية ابملقا  عيفة مقا
س لة و القو  املسلية. ومن املماث ت افخر  لقول الدولة القابلة للقيااملادية" إلو النتا ج املعطال للتعداد السكاين للدو 

( و GNPاليت اقرتحت و استخدمت على مر السنني, و تتضمن إنتاج ارديد و الفوال , اإلنتاج القوم  اإلمجايل  
ً ا افكهر فا دل و اإلنتاج القوم  اإلمجايل بشكل  إلكذا... و لكن ال يوجد أي قياس يبدو فن يكون كافيا لوحده عاا 

. ملراجعة و اليل افد  عن اإلجراوات التجريبية و 1920و لكنه يعاين من مشكلة أن بياانته مل تكن افظ قبل عاا 
(  وللمزيد عن املقياس التجري  للقول ابلتيديد انظر ابو  49-29: 1994القابلة للقياس للقول النسبية, انظر انتر  

 1994 :22.) 
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 القوة النسبية و النظرية الواقعية

 ..." يشاء القوي يفعل ما" للعالقات الدولية: 
للير  بني أثينا و  (1 ثيوستتتتتايدس" لعودل إىل وصتتتتتف القا د العستتتتتكري واخلب  االستتتتترتاتيج  "اب

ًي  افصتتتل ( لنظرية  إستتترب ة, فإن الصتتتلة بني القول و بني نتا ج الصتتتراع قد أصتتتبيت املبدأ اجلذ
ًاحبة, و قول أقل تعين ا(2 الع قات الدولية الواقعية  واهلزمية يف هلزمية فيها.. قول أكهر تعين حروابو 

ارر  تعين املوت أو العبودية. وإلذا لي  نف  الشتتتتتتتتتتتتتتت و كما  ا  لعلماو الع قات الدولية أو 
للنخهب العسكرية و السياسية ان القول املادية الصرفة إل  الفيصل الوحيد اليت حيدد من يكسهب 

 أو من  سر املعركة, أو ارملة أو ارر .
و  اليت ترتاوح من العزمية, التقنية, اإلسرتاتيجية, ارظ, القيادل, -شياو وحيث أن  العديد من اف

 ميكن أن تردي إىل نتا ج    متوقعة. -حىت البطولة أو اجلنب
 و لكن القول مفيدل لسببني:

وجود متتتا يكف  من القول أن ياط  على النقتتتا   يف ،ميكن ليف العتتتامل الواقع فنتتته حيتتتث  -1
 التصنيفات افخر .

  

                                                            

ًية الرومانية.ثيوس( 1   ايدس : حاكم يوانين وقا د عسكري اسرتاتيج  يف االمربا و
استخدام  للمصطلي "النظرية الواقعية للع قات الدولية" يف إلذه املقالة يش  إىل نسخة بسيطة من النظرية الواقعية  ( 2 

ً يسيتان:  واليت هلا عقيدان 
ًل عل - أ(   ى تنظيم تفاع ت الدولة.ال توجد سلطة أعلى من سلطة الدولة قاد

ًل على أ ية الدو  افخر . -  (   مجي  الدو  لديها بعض املقد
وكنتيجة لذلك تقوا الدو  بزايدل قوهتا النسبية بطرو خمتلفة تتضمن شراو و صن  افسلية و تشكيل حلفاو. القول يف 

ر  من اهلجوا ها, تستطي  أن تردع أي دو  أخوجهة النظر إلذه من املتوق  أن يكون هلا عدل إأابيات للدولة اليت تكتسب
إلا على تقدمي التنا الت, أو إلزميتها يف اررو . وخل صة مقنعة للنظرية الواقعية للع قات الدولية انظر  أو ختويفها إلجبا

 (.192-188: 1979والتز  (. حو  حدود القول فيما يتعلق ابفإلدا , انظر 3-1الفصل : 2001م شيم   
 



14 

ًنة ، النظري, تكون القول قابلة للقياسنه يف العامل و ف -2 ياس القيادل بينما ال ميكن ق و للمقا
 أو ارظ على سبيل املها .
النزاعات  – إ او فف  مجي  النزاعات    املتكافئة، أن القول إل  افإلم وإلكذا، فإ ا كان صييياو 
 .(1  وماو ابلفعلأهب على القوي أن يكسهب د  - بني اف را  املتفاوتة ابلقول

جنتتد أن إلتتذا  1800وإبلقتتاو نظرل على مجي  اررو     املتكتتافئتتة اليت ا خو تتتتتتتتتتتتتتتهتتا منتتذ عتتاا 
و دداو, فإن مصتتتتتتتتتتتتتتطلي  "القوي" و "الضتتتتتتتتتتتتتتعيف"  حيم ن فقط املعىن يف  اإلدعاو صتتتتتتتتتتتتتتييي.

 " .dyadsالصراعات "
ا  صراعات بني أ ر فإن إلذا قد يتضمن ال -و كما إلو م حظ يف افعلى -على الر م من أنه 

فف  إلتتذا التيليتتل، قتتد جعلتتت اللاز أكهر ح ل حبيتتث  فرديتتة أو اتتالفتتات. وع ول على  لتتك،
بيل . إن النزاع    املتكافئ بكل ما تعنيه الكلمة, على ستتتمن الضتتتعيف بكه جبعل القوي أقو  

ن يف إلذا كاملها , يتطلهب وجود عدا تكافر  فيف، ولنقل بنستتبة واحد ابلعشتترل إىل واحد. و ل
 التيليل, فإن اهلد  إلو اختباً التفس  املضاد لإلدعاو ان القول النسبية إل  أكهر ما يهم.

ًفعهتتا إىل إوهلتتذا الستتتتتتتتتتتتتتتبتتهب فتت و من مث ا تعتتديلهتتا يف  1/10ن عتتدا التكتتافر بني القو  قتتد ا 
 مات ا الباو ما يكون لديها التز  -القو  العظمى ابلتيديد –ارسا  حيث أن اف را  القوية 

  

                                                            

ًاسة  كما(1  عرب عنها الباحث"م شيم ": إلناك حدود معرفة لفا دل مستوايت قياس القول. بعد كل ش و, حىت د
ًنة  ًيخ العسكري سو  تبدي أنه من املستييل تفس  نتا ج العديد من ارم ت العسكرية ببسا ة  جرد مقا سريعة للتا

ًا يف القوات, عدد القوات يف كل جانهب. وعلى الر م من إلذا, فمن الوا ي أنه  إ ا كان لد  أحد اف را  تفوو عا
: 1975(. انظر أيضا ماك  168: 1983فإن ال  تكافر الوا ي على اف لهب سيتنبد بنصر حاسم"  م شيم , 

107.) 
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ًدإلا يف نزاع واحد. أمنية قد تعيق  (1 و   مجي  موا
كان يقا  ان اف را  القوية قد كستتبت أكهر من  تتعف  ما كستتبته اف را    1816منذ عاا 

القوية  تتفوو اف را   -يف إلذا التيليل -الضتتتتتتتتتتتتتتتعيفة. و لكن من الناحية افخر ,وحيث أنه 
رو  ى حم او كيف خستتتتتتتتتتترت اف را  القوية يف حعلى اف را  الضتتتتتتتتتتتعيفة هبامش كب  فإنه يبق

 عديدل ؟. 
 لذي يفسر هذه النتائج غير المتوقعة؟اما  ،رىت  

فلر ا قد خستتتترت . (2  معقوالو إىل جانهب ارظ الستتتتيئستتتتيكون أن عدداو من افجوبة  ،إلنا يبدو
يقة ما. ر شتتتتديدي ارستتتتاستتتتية بطكانوا ستتتتريع  التدثر و   القا مني عليها اف را  القوية بستتتتبهب أن

  القويتة ان اف را  القويتة املستتتتتتتتتتتتتتتتبتدل تنتصتتتتتتتتتتتتتتتر يف النزاعتات    املتكتافئتة بينمتا اف ر فً تا و 
ً االدميقرا ية ختستترإلا. و  عيفة كانت اف را  الضتت فن  ً ا كانت مرتددل أو ات قيادل ستتيئة. و

ًل على امت ك ًل بشكل ما, و قاد  تل التوا ن و  إلذا قد جعل امليزان مييل  تقنية عسكرية متطو
  

                                                            

 "القول" يف إلذا التيليل ممهل كناتج منصف للقو  املسلية لأل را  القوية و السكان يف بداية النزاع مقابل الناتج (1 
(, 1983البسيط للقوات املسلية لأل را  الضعيفة والسكان. البياانت هلذا املسي أييت بشكل أويل من "صا  و  ين"  

(. 1995(, ومن إيلي   1976. بياانت إ افية من الكواير  1992و من النسخة املعاد تنقييها جملموعة البياانت يف 
ًل يف التيليل اإلح  صا  , انظر املليق.ل  ية شاملة للياالت املذكو

ويف إلذا التيليل, التقنية ممهلة كقول مضاعفة أو مقسمة, لي  كزايدل ابلقول حبد  اهتا. القول مدخو ل ببسا ة و لكن  ا 
ل أن تيز مهل افسلية النووية و البيرية مقاب – ضاعفة السكان و القو  املسلية. إلذا يقود إىل بعض التشوه  يكف 

ًية يهم  و لكن التدث  الناجم عن إلذا التشوه على التيليل عموما أتث او إلامش . - القول القا
ًية اليت تيز إلذه الفرتل إل  جدلياو  (2  حالة خاصة. لكن, إ ا كان افمر كذلك, ال بد فن تكون  اررو  االستعما

قو  يف النظرية الواقعية ة عمود الخاصة ابلطريقة اليت تتجاو  التدث ات املتوقعة للقول النسبية  أي ما الت تتيد  أسبقي
أو مخ   -عشرل -للع قات الدولية(. النزعة الكل  إلو نفسه سواو لو كانت البياانت مقسمة إىل فرتات  منية من مخسني

ًبعة املمهلة إلنا مثني اليليا فنه ميهل بياانت أكهر يف كل فرتل, و فنه يقدا النزعة بشكل أكهر  سنني. قسم الطيات اف
(    متضمنة إلنا فن إلذه 2003و العراو  -2002 أفاانستان  2010-2000. حاالت من إلذه الفرتل حاو و و 

 املرحلة مل تستمر بعد خلم  سنني.
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 تتتا يكف  ليجعتتتل اف را  القويتتتة تفقتتتد اإلتمتتتامهتتتا ابلنصتتتتتتتتتتتتتتتر حينمتتتا تتجتتتاو  تكتتتاليف النزاع و 
 االحت   الفوا د و الانا م املتوقعة بشكل مفاجئ. 

و حيث أن إلذه التفستتتتتتت ات تظهر بشتتتتتتتكل متفاوت يف فرتات  ،وابلتفك  أكهر حو  إلذا افمر
ً ية خمتلفة, فإنه من املفيد  قتمعرفة ما إ ا كان تو ع نتا ج إلذه النزاعات اثبتة  رًو الو  ا

على الر م من أهنا ليستتتتتتتتتتتتتتتت كذلك. وإ ا كان ستتتتتتتتتتتتتتتجل مجي  النزاعات    املتكافئة منذ عاا  
مقستتم على فرتات  منية منفصتتلة فهناك توجه وا تتي  يظهر ان اف را  القوية  كانت  1816

 .هر م  مرًو الوقتافئة أكهر و أكختسر النزاعات    املتك
من  %88.2قد انتصتتتتتتتتتتترت بنستتتتتتتتتتتبة  1849حىت عاا و  1800منذ عاا كانت اف را  القوية 

خ   فرتل  %97.5مجي  النزاعات    املتكافئة ولكن إلذه النستتتبة اتفضتتتت بعض الشتتت و إىل 
ت ر فإن عدد النزاعات    املتكافئة اليت انتص 1990اخلمسني سنة التالية. و لكن بدواو من عاا 

 عاا  خ   %65.1فيها اف را  القوية بدأت ابهلبون بشتتتتتتتتتكل وا تتتتتتتتتي حيث اتفضتتتتتتتتتت إىل 
1949        . 
كانت  اف را    - 1999و حىت عاا   1950منذ عاا  -فرتل اخلمستتني ستتنة افخ ل  وخ  

من مجي  النزاعات    املتكافئة و من مث يرب  إلنا لازان  %48.8القوية قد انتصرت فقط بنسبة 
 حم ان .

تقودان النظريتتة الواقعيتتة للع قتتات التتدوليتتة من انحيتتة فن نتوق  أنتته يف أي نزاع  و  رفني, كلمتتا 
ًه أسرع و أكهر حسماو.   ادت نسبة القول لصاحل أحد الطرفني كلما كان انتصا
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ً  نستتتتتتتتتتتتتتبة ولكن من انحية أخر , فإن الوالاي  من مجي   %30ت القوية قد خستتتتتتتتتتتتتترت ما يقا
 .(1  يث كانوا قد أ تتتعفوا خصتتتومهم بعامل واحد من أصتتتل مخستتتة عوامل على افقلالنزاعات حب

 ابإل افة إىل أهنا قد خسرت حروابو كهذه بشكل متكًر أكهر عرب الزمن. 
مثة  ريقة جيدل للبدو بتفستتتتتتتتت   لك، وإل  ابلتفك  حو  ما  ما الذي يفستتتتتتتتتر إلذا النزعة ؟ ،إ او 

شكل  اليت قد صبت يف مصلية اف را  القوية ب  عشر و فات يف بداية القرن التاسإل  االخت 
ًنة م  اف را  القوية يف هناية القرن العشرين. و دداو فدن عدداو من التفس ات اتتملة  كب  مقا

ول قختطر على البا . فلر ا اف را  القوية الستتتتابقة كانت قد انتصتتتترت بستتتتبهب تيزإلا التقين: كال
ًية  ولر ا كانت  وال بد  أهنا كانت قول مضتتتتتتتتتاعفة إلا لة. ،قوات البيريةو املدفعية, افستتتتتتتتتلية النا

ًتفتتاع التصتتتتتتتتتتتتتتتميم الو ين كمعيتتاً  إلزميتتة اف را  القويتتة قتتد تركزت يف الفرتل افخ ل اليت تعود ال
 .للسياسات الداخلية؟

ًوي قتتتد جعلتتتت الازو واالحت   كب  الكلفتتتة. من املمكن للمقتتتاومتتتة الو نيتتتة قتتتد و  لليكم افو
 را  ارر  العاملية الهانية, إن عدد اف خصتتتتتوصتتتتتاو حظ أيضتتتتتا أنه وبعد ارر  العاملية افوىل و ن 

 مل يعد  رفاو استتتتتتتتبدادايو يفاهناً اإلااد الستتتتتتتوفيييت و  1991 القوية املستتتتتتتتبدل قد إلبط. وبعد عاا
ً  يف النزاعات    املتكافئة شتتتتكل ب الستتتتياستتتتات الداخلية. إ ا كانت اف را  االستتتتتبدادية اا

 أفضل من اف را  القوية الدميقرا ية, إ ا فر ا فسرت  بيعة الطر  إلذه النزعة.
 وبشتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتقل عن ،إن نقطة التخمني إلذه قد تكون ملنفعة مهمة من م حظة إلذا االجتاه

 حقيقة أنه وحىت فرتل قريبة بق  لازاو : إن نظرية مهالية عن نتا ج النزاعات    املتكافئة أهب أن 
  

                                                            

ًك كاتزينباخ و ابر   (1  (. ومرخرا "ابو " كرس كتااب للسرا  عن ملا ا يبدأ 1965من بني أولئك الذين يستشهد هبم ما
حيث القول كانت تقاس  عىن رخر 2:1ن عتبة اليل ابو  ل  تكافر كانت بنسبة القول الضعيف اررو   د القوي, إ

 (.20: 1994 صطليات تقليدية. لإل  ع على تعريف ابو  ل  تكافر. انظر ابو   
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ًل على أنت طر  النزعة حنو  ايدل فشل اللكل من حقيقة فشل الطر  القوي و  اسهب كون قاد
 القوي م  مرًو الوقت.
 كون أقل إقناعا من تلك يس -الذي قد ال يفسر فشل الطرف القوي  -إن أي تفسير للنزعة 

 لتي تستطيع.التفسيرات ا

ن زعة ستتتو  تكون أقل إقناعا موأيضتتتا فإن أي حستتتاابت لفشتتتل الطر  القوي املتناقضتتتة م  الن
 تلك اليت تستطي  تفس  االثنني معا.

ن تكون فلاة عن نظرية الع قات الدولية اليت تظهر او ابملختصتتتتتتر, تكمن املشتتتتتتكلة بتوقعاتنا املب
 فقط يف اجملموع الكل . عندما تقستتتتم البياانت الكلية إىل فرتاتصتتتتييية بشتتتتكل جز   فقط، و 

ًتب ون ان املتوق  بني القول و النصر يصبي أقل فا دل بشكل وا ي فن يك منية منفصلة, فإن اال
 للسياسة. و موجهاو  دلي و 

 التفسريات املنافسة للنزاعات غري املتكافئة:
ًو ج.ك ًك متتتتا إلو م حظ من قبتتتتل "أنتتتتد ًب  قرن مضتتتتتتتتتتتتتتتى  متتتتاك,  ،"ً. متتتتا منتتتتذ أكهر من 

 يهم تفستتتتتتتتتتتتتتت ات متقدمة تركز( فإن مثة عدد قليل من علماو الع قات الدولية لد1957:176
   (1 بشكل خاص على مو وع النزاعات    املتكافئة.

 عمل "ماك" مل يطًو أي من علماو الع قات الدولية شتتتتتتتتتتتتترحاو عاماو و ابستتتتتتتتتتتتتتهناو عمل  اخلاص و 
ًياوين "لنتا ج النزاعات    املتكافئة   ".2001توفت, -أ

                                                            

س ات فإلذه اله ثة تكاد تستنفذ االحتماالت, ولكنها تعرض أقو  تفس  عاا لك  النتا ج الا  متوقعة و النزعة. ت (1 
ًتفاع ار  القوم , و   ( البنية االجتماعية,  أث ثة أخر  جديرل ابلذكر إل  :   ًدل. ( ثنا   قطبية ارر ج( ا   البا

ًل على  حجة البنية االجتماعية تصل السمات افساسية للبنية االجتماعية املعطال جملتم  ما ابلفعالية العسكرية القاد
ًل دو  مهل الوالايت املتيدل والسوفييت للصراعات اجلديرل ابالحرتاا  د االستجابة. يف وجهة النظر إلذه, س بهب خسا

الفيتناميني الشماليني و اجملاإلدين إلو أن  تمعاهتم مل تكن كفوال إبنتاج اجليوش كما كانت لد  الفيتناميني الشماليني و 
بعد ارر  العاملية الهانية ابلتيديد كانت عصرا  اجملاإلدين. عن أمهية البنية االجتماعية وظهًو اجلدا  القوم  إلو أن فرتل

 حبد  اته للقوميات.
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ل بني فإن التفاع - قول النستتتتتتتتبية مهمةو ابلر م من أن ال  - يف إلذا الكتا  ستتتتتتتتدانقش على أنه
 اسرتاتيجيات اف را  أكهر أمهية من مقداً القول اليت ميتلكوهنا يف بداية النزاع.

ون ابإلمكان لكن قبل أن يكبداية للقراو و كأ روحة تفاعل اإلستتترتاتيجيات إلذه معقولة  قد تبدو 
ًئ تقدير قوهتا التو تتتتتييية, أهب  كما إلو افستتتتتة. و ستتتتت ات املنواكتشتتتتتا  التف تو تتتتتييميكن للقا

ن م من اجليد التفك  حو  إلذه التفستتت ات فيما يتعلق بنوعية شتتترح ك و فإنه  ،مذكًو يف افعلى
 النتا ج واجتاإلات افلاا .

ًب  أ روحات منافستتتتتتتتة هلزمية اف را  القوية يف الصتتتتتتتتراعات    املتكافئة و  يقدا إلذا القستتتتتتتتم أ
وية. البعض منها, مهل أ روحة انتشاً الس ح أو حجة التدثر النزعة حنو تزايد إلزا م اف را  الق

ا تفستتتتت ات لكنها تقد  افقو  يف تفستتتتت  إلذا النزعة, و  ارستتتتتاستتتتتية( االجتماعية الدميقرا ية إل
 مريبة لألسبا  اليت جتعل اف را  القوية ختسر.

ة اف را  يف تفستتتتتتتتتتتت  إلزميأ روحات أخر  مهل حجة ماك ملصتتتتتتتتتتتتاحل ال  تكافر تعترب جيدل مثة 
لكن ال ميكن االعتماد عليها يف إلذا النزعة. مثة نظرية عامة معقولة لنتا ج النزاعات    القوية و 

ًل على تفستتتتتتتتتت  حقيقة إلزمية اف را  القوية ب تناستتتتتتتتتتق م  شتتتتتتتتتتكل ماملتكافئة أهب أن تكون قاد
 (1 العك  ابلعك . وما يتب  إلو مقدمة هلذه اف روحات املنافسة.االجتاه امل حظ و 
حات قابلة إىل مقرت واويلها كل من إلذه التفستتتتتتتتتتتتتت ات ستتتتتتتتتتتتتتو  يتم تقلي   , يف القستتتتتتتتتتتتتتم الهاين

ً ية  ًاستتتتتتتتتتتتتتتات حالة ا ًنتها الحقا بد مس –ل ختباً و اليت ستتتتتتتتتتتتتتتيتم مقا البعض ية و البعض منها 
مسية  م  تلك املشتقة من تفس ي اخلاص.  - بطريقة    

ًل ال   رو ة عليهم ميكن أتجيلها بسبهب التاي ات البنيوية املفلقد بدأان نر  التصميم الذايت كضرو
  

                                                            

 كما سبق شرحه يف املقدمة.  (1 
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ًية اليت قد بدأت بتيطيم نستتتتتتتتتتتتتتتيجها االجتماع  بشتتتتتتتتتتتتتتتكل ال ميكن  من قبل القو  االستتتتتتتتتتتتتتتتعما
ًادل للمخا رل  ،إصتتتتتتتتتتتتتتت حه. ولذلك فإن منطق تلك ارجة إلو أن القوميني أكهر عندا و أكهر إ

 لناس املدفوعني  خاو  أو اإلتماماتابملوت يف الستتتتتتتتع  لليصتتتتتتتتو  على حكم  ايت أكهر من ا
ًدل بني االااد اأخر . ومن انحية أخر  فإن الهنا ية القطبية تكمن يف أن ارر   لستتتتتتتتتتتتوفيييت  البا

والوالايت املتيدل قد تدخلت يف أ لهب افحيان لك  تواجه املصتتتتتتتاحل امللموستتتتتتتة للقوات املتفوقة 
 افخر .

ًت إلذه ال اليت  تتتتتتتتتتتتتخمت الحقا املناوشتتتتتتتتتتتتتات يف نو", و تدخ ت بواستتتتتتتتتتتتتطة منطق "الدميكل بر
نا ية الكفاح بني الار  والعامل القوم . و عىن رخر, فإن ثت  ات أمهية حيوية يف املعاانل و منا عا

القطبية توح  االتفاض بكل النزاعات املركزية اإل تتتتتافية إىل حرو  توكيلية صتتتتترفة بني الوالايت 
 املتيدل واالااد السوفيييت. 

بستتتتتتتبهب ت و الستتتتتتتوفيير للوالايت املتيدل و بستتتتتتتبهب الدعم املستتتتتتتتمأخر  للقو  انه و وإلذه  ريقة 
ًدل. ،التدخل إلناك بشكل فعا   مل يكن إلناك نزاعات    متكافئة خ   ارر  البا

 :الرصاع يف الطرف طبيعة

ادلة  ريق اجمل عنن إحد  الطرو لشتترح كيف  ستتر  ر  قوي يف حر   تتد  ر  قوي إل  إ
 .(1 شكل أفضل من اف را  الدميقرا يةملستبدل ختوض حروهبا بحو  أن اف را  ا

وع يف الوستتتا ل اليت  وض هبا كل ن عز  االخت فات افستتتاستتتيةفإن لو إلذا صتتتييي, إ او ولكن 
  بسرعة اررو     املتكافئة ياانو من اف را  معاًكه قد تفسر ملا ا تكسهب اف را  القوية أح

  

                                                            

(. من 47-5: 2002أجل، مثة مقدمة شاملة إىل التساا  حو   نوع النظاا و الفعالية العسكرية, انظر ديسخ   (1 
(, يل ماي و مسيث 1967 ية, انظر, مه , والتز  أجل نظرل متشا مة حو  الفعالية العسكرية لنوع افنظمة الدميقرا

 1968 :vii-viii  و تنهاا  ً ( ماك يقلل من حسا  xiv .)11: 1991ايكليه   (, و خصوصاو 1989(, بلوفا
 (.189-188: 1975اجلدا  ان نوع النظاا يهم يف النزاعات الا  متكافئة. انظر ماك  
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ميناهتم كل البعد عن خت  لكن بكلفة بعيدل" و نتصتتتتتتتتتتتتتتترأو قد "ت أوقات أخر  ,يف  ختستتتتتتتتتتتتتتتربينما 
 افولية.

ً  بشتتتتتتتف ،ومن انحية اثنية إ ا  كل أفضتتتتتتتل من النظم الدميقرا ية, و إ ا كانت النظم املستتتتتتتتبدل اا
يقة إلذا التفستت  قد يشتترح كل من حقفإن اف را  القوية املستتتبدل أقل  رًو الوقت, كان عدد 

االجتاه انه  متكافئة( و الدميقرا ية ختستتتتتتتتتتتتتر النزاعات الا ف را  القوية إلزمية اف را  القوية  ا
ًات أقل لأل را  القوية(.   أ را  مستبدل قاسية أقل تعين انتصا

ً يسيةاعترب أن افنظمة املستبدل معر   ،وإلنا  :فة بعدل مسات 
ًجية :أولا   ل من ة صتتتتتامقيدل بشتتتتتخ  واحد أو  جموع الستتتتتلطة لصتتتتتن  الستتتتتياستتتتتة اتلية واخلا

 افشخاص.
ًا على حصتتتتو  العامة على املعلو بشتتتتكل تيكم الافنظمة املستتتتتبدل اافظ على  :اثنياا  ات مصتتتتا

ًجية.حو  تبعات السياسات اتلية و   اخلا
ًجية  الباو  :أخرياا و  اقهب بطرو خمتلفة عي   حماوالت العامة النتقاد أو تاي  الستتياستتات اتلية أو اخلا

    حمددل.ات و السجن لفرت مهل املوت, التعذيهب أ
ًب  تطبيقات مهمة لفعالية خوض اررو لد    ،نظرايو   : إلذه السمات أ
ًد بشتتتتتتتتتتتتتتتكل أكهر فاعلية من  :األوىل ًل على اريك املوا افنظمة املستتتتتتتتتتتتتتتتبدل أهب أن تكون قاد

ن ايكم بفهم العامة لشرعية ارر , وكيف يتم خو ها من قبل الطرفافنظمة الدميقرا ية فهنا تت
ًك حمددل.و   النتا ج من معا

ية ثان ًل تكون  ،على أًض املعركتتة :ال ا  على أن جترب جنودإلتتا على القتتتافنظمتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتبتتدل قتتاد
 .و "اخليانة"  لك عرب هتديدإلم ابإلعداا بتهمة "اجلنب"و 
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 معر  على أنه أي تردد من إشاا  العدو دون العهبو ابلظرو  املو وعية. "  اجلنب"  حيث أن
لنزاع أو اجلنود املستتتتتتتتتتبدين قد ال يتقيدوا بقوانني ارر  فيما يتعلق ابجلنود الا  معنيني اب :الثالثة

من أن يكون عليهم توف  الطعاا و املعونة  بدالو ر  أو مدنيني يف منا ق الصتتتتتتتتتتتداا. و أستتتتتتتتتتتر  ح
ًين بدل تعلى ستتتتتتتتتبيل املها , قد يتم إعطاو افمر جلنود افنظمة املستتتتتتتتت ،الطبية جلند العدو املدستتتتتتتتتو

ًد.   بقتلهم, و هبذا يتم اتافظة على املوا
ة املستتتترولية اجتاه العامة اليت تتيمل التكلفة قد تستتتتمي لألنظمة املستتتتتبدل للميافظة قل  ف :وأخرياا 

 على عدد مصتتتتتاي و قتلى الصتتتتتراع يف الستتتتتع  لتيقيق أإلدا  عستتتتتكرية أعلى من اليت تستتتتتتطي 
ئني باض , فإن التصتتتتتتتر  العاد  للجنود اجلريبديهياو افنظمة الدميقرا ية. ويف قضتتتتتتتية عادلة  فعله

ر أعداد املصتتتتتابني اليت جتعل افنظمة املستتتتتتبدل أكهحيا  حستتتتتاستتتتتية ال و النظر عن قوانني ارر  
ًك من افنظمة الدميقرا ية   .فاعلية يف املعا

ا  القوية ر إ او فالنزعة حنو  ايدل إلزا م اف را  القوية أهب أن يفستتر ابتفاض املشتتاًكة من اف 
 املستبدل يف النزاعات الا  متكافئة. 

 –كما يف  النمستتتتتتتتتتا   1918مبد ياو: فارل التقدم  للدو  املستتتتتتتتتتتبدل بعد عاا  او وإلذا يبدو مقنع
ًيتتة العهمتتانيتتة( وبعتتد  ًيتتة الروستتتتتتتتتتتتتتتيتتة, اإلمربا و اي, اإلمربا و  الرايخ الهتتالتتث, إيطتتاليتتا  1945إلناتتا

ًية الياابن(, وب  اإلااد الستتتتتتوفيييت( توح  ان عدداو أقل من  1991عد عاا الفاشتتتتتتية, و إمربا و
 اف را  القوية املستبدل كانت مشرتكة يف نزاعات    متكافئة.

 مشاكل الجدال:
الطر  والتتدليتتل  -لكن يوجتتد إلنتتاك عتتدد من املشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتل يف كتتل من املنطق يف حجتتة  بيعتتةو 

 :املستخدا لدعم إلذا املنطق
ًات كتتتتل من اف را  , وحىت افرتاض ألكونتتتته :أولا  - نتتتته يوجتتتتد اخت فتتتتات حقيقيتتتتة يف مقتتتتد

الذي  و إل نوع النظاا ض على أنرت لما ا إ او نففاملستتتتتتتتتتتتتتتتبدل و اف را  الدميقرا ية يف ارر , 
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يف ارر ؟ حيث تصتتتتتتتتبي معظم افنظمة الدميقرا ية حمافظة أكهر يف  من ارر ,  يبقى مستتتتتتتتتمراو 
 اتتددإلتتا كتتدولتتة دميقرا يتتة  أي يفكر ابرتتالتتة افكهر اليتمن العتتديتتد من اررايت املتتدنيتتة و  اتتدو 

 (.1941شهرل بقدً الياابنيني افمريكيني يف الوالايت املتيدل بعد كانون افو  
ًاو  تصتتتتبي يف حني قد "ستتتتتالني"  لبستتتتبهب الضتتتتاط, وي عترب إعادل أتإلي افنظمة املستتتتتبدل أكهر ار

ًثو وكسية  على  لك. او ك سيكي  مهاالو  خ   ارر  العاملية الهانية للكنيسة اف
ال حيتتتاج التهتتديتتد فن يكون موجوداو لليصتتتتتتتتتتتتتتتو  على إلتتذا التتتدث : فتتالوالايت املتيتتدل جتتتاو ت 

 والذي مسي حبرية أعظم للوالايت ابلتدخل بشتتتتترون موا نيها اخلاصتتتتتة -القانون الو ين افم ك  
 .2001من أيلو  و لك بعد الصيول على وق  إلجمات تنظيم القاعدل يف ارادي عشر  -
 اك م افنظمة املستتتتتبدل ابملعلومات املتعلقة بعدالة ارر  اليت ختدا فقط مصتتتتاحل النظاا اثنياا: -

الذي ير هب خبوض حر  كان ليعتربإلا العامة    عادلة لوال إلذا التيكم. لذا فاجلدا  يفرتض 
 ادلة, تهم    عبشكل عاا ان العامة يف افنظمة املستبدل كانت لتعترب أن حرو  حكوم

حينمتتا ال توجتتد  ريقتتة بتتديهيتتة ملعرفتتة متتا إ ا كتتان إلتتذا حمتمتتل. ع ول على  لتتك, فيىت افرتاض 
ًل لتيقيق إلذه الكفاول اليت قد تفرض  ًمة على املعلومات  تتترو ًد الكامل,والرقابة الصتتتا ارك املوا

ًد املتوفرل للتيريتتك أوالو: االقت ارتتاكمتتة يف  صتتتتتتتتتتتتتتتتادايتتقييتتدات قويتتة على الكميتتة الكليتتة للموا
افنظمة املستتتبدل تقليدايو تكون  ات مسعة ستتيئة فيما يتعلق ابلكفاول. وإلذا إلو املو تتوع افوحد 

انت مرخراو  نطق التتدميقرا يتتة يف ارر . وتبعتتاو هلتتذا املبني افنظمتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتبتتدل و  يف عتتدد من املقتتا
كون تستتتتتتتتتت - افخر  متستتتتتتتتتتاوية ابعتباً أن كل افشتتتتتتتتتتياو -املعقو  جداو, فإن الدو  الدميقرا ية 

 .(1 لكسهب اررو  من افنظمة املستبدنسبياو أكهر فاعلية يف خوض و 
  

                                                            

ًيرت و ستاا  1992انظر ليك   (1  (. و على اجلدا  املناقض ان نوع النظاا ال يهم, انظر ديتش 259: 1998(, 
 2002.) 
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يعترب استخداا اإلجراوات القسرية املتطرفة لتيفيز اجلنود أمراو منطقياو حمتم و. فافنظمة اليت تلجد 
ًل, و هلذه الطرو قد اقق فا دل تكتيكية يف الظرو  الن فز اجلنود فقط لكن إلكذا نظاا قد حياد

  أما ابلنستتتتتتتتتتتتتتتبة للجنود   فن ينفذوا أعماالو يعلمون مستتتتتتتتتتتتتتتبقاو أهنا مكلفة جداو أو حىت عقيمة.
ة يقلتل من إلتذا ابلنهتايتهتم ال يهتمون إ  قتا حبيتاهتم, و امللتزمني فتإن إلتذا قتد يشتتتتتتتتتتتتتتت  إىل أن قتاد

 فعاليتهم يف القتا .
ت قاسية. عن العمل من دون التهديد بعقوابيتوقفوا يف أي فرصة ساحنة و  وإلكذا فقد يفر اجلنود

إستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية  –وقد يلجئوا حىت إىل قتل قادهتم. وإلكذا فإن اف   املنظم للجنود الا  مقاتلني 
جناو ولشتت و واحد وإلو أنه من الصتتعهب فعلياو قتل الستت هلا عوا ق. أيضتتاو  - مشتتاً هلا إلنا ابلرببرية

ً تتتتتتأو اجلنود الا  مقاتلني من دون أن يعلم ا فستتتتتتيقاتلون  ,ون ابفمر. و جرد أن يفعلوا  لكملعا
قامية قد يبداون اعما  انت بشتتتتتتكل أقو , ليتجنبوا االستتتتتتتستتتتتت ا مهما كانت الكلفة  إلم أيضتتتتتتاو 

 نوعية(.
 (1 هاا التقليديةللقياا ابمل الرببرية ختر  اجلنودوإلنا ترب  مشتتكلة أخر  وإل  اللجوو الدا م إىل أن 

ًو  ًد  ًيتشتتتتا د " الشتتتتكو  من قبل قا د املنا ق الشتتتترقية "جوإلانز ب ستتتتكويتز" من وإلنا يستتتتجل "
 :ىيف مذكرل للقا د افعل "هلنريتش إليملر" يف "بولندا"روبن" "الزايدات" يف "إنساتز 

 فجل  البولنديني كما حيصل اآلن,تم  بي عشرات اآلال  من اليهود و "إنه من املضلل كلياو أن ي
  

                                                            

ًيسك , الذي أاد  ان أم كا ال تينية كان لديها بعض اررو  الداخلية بسبهب أن انظر, مه و  (1  , ستانيس س رند
ًيسك (. املنطق إلو 1968 , دوهلا لديها جنود خمتصني ابلظلم الداخل    من تعذيهب و قتل و ا تصا  و إلكذا(  رند

ًسة الرببرية سو  يكونون    فعالني كجنود القتا  النظاميني و يضعون الدولة اليت تواجه  نفسه: اجلنود املستخدمني ملما
ًل متزايدل. إلذا املنطق مدعوا  ًاسة عن التالتخديد من قبل دولة تستخدا جنود قتا  نظاميني ات خطو فكك بد

الذي أاد  انه عندما, على سبيل املها , قامت فصيلة من اجليش افم ك  قسم  بروس وا سون العسكري من قبل
, مل يكونوا يتصرفون كجنود, و لكن كعصاابت عنيفة. انظر 1968املشال العشرين بقتل مدنيني يف قرية م  الي يف 

 (.151: 1997وا سن  
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 هود"..لن تتخل  من اليالسكان و  "بولندية" يف عيون  موعة إلذا سو  لن اطم فكرل دولة
, على  ةالذي قد تشتتتتكل كنتيجة للظرو  اراليو  ،وإلكذا، فإن الضتتتتًر افستتتتوأ املرثر على افملان

نة  الفساد افخ ق  الذي ينتشر بسرعة بني القول البشرية افملانية الهميكل, إلو الوحشية اهلا لة و 
ًودي ,  ( وإلذا إلو الستتتتتتتتتتتبهب يف أن افنظمة املستتتتتتتتتتتتبدل اليت تلجد إىل 10-9: 2002كوابو.  

إلذه اإلستتتتترتاتيجية بشتتتتتكل اثبت تقريباو تطًو جيوش "قو  خاصتتتتتة" أو "اجلنود املظليني" ليقوموا 
ًستتات مهل القتل    ابلعمل حىت من دون "اإلنستتاتز رابن" وقد كان قلق  "إللمر" أن بعض املما

 اخلاصة "اإلس إس"  املسموح من قبل وحدات
وإلكتتتتتذا ستتتتتتتتتتتتتتتيكون أتث  املهمتتتتتة خمتلفتتتتتاو   املكلفتتتتتة بوظتتتتتا ف أخر ( قتتتتتد ختر  االنضتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتان،

ًودس,  2002.) 
هب اإلصاابت البشرية يف القتا  املقبولة لقيمة افإلدا  العسكرية أوأخ او، فإن نسبة اخلسا ر و  

د صتتتتا  مل يكن تبفنظاا مستتتت ؛على أعداد املقاتلني النستتتتبية, ولي  نوع نظامهم أن تعتمد منطقياو 
ًخي  من أجل أإلدا  أي نوع نظاا رخر كان  ليكستتتتتتهب ارر  عرب بي  حيال جنوده بشتتتتتتكل 

 على جانهب الربإلان, اجلدا  املتعلق بطبيعة الطر  من الصعهب دعمه يفو  ليهتم هبا بشكل أقل.
 صتتتتتياته العامة فن افنظمة املستتتتتتبدل ال تكستتتتتهب اررو  بشتتتتتكل أكهر من افنظمة الدميقرا ية.
 إلذا يبدو أنه حيد من قول إلذا التفستتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتا  النتا ج الا  متوقعة للنزاعات الا  متكافئة.

, على الر م من أن اجلدا  املتعلق بطبيعة الطر  قد يقدا نظرل مهمة يف أستتتتتتتتتبا  فشتتتتتتتتتل إمجاالو 
الطر  القوي. لوحتده من    اتتمتل فن يعترب كتفستتتتتتتتتتتتتتت  عتاا معقو  لألستتتتتتتتتتتتتتتبتا  اليت جتعتل 

 ا  القوية ختسر يف النزاعات الا  متكافئة.اف ر 
انتشار األسلحة

لفشتتتتتتتل الطر  القوي يبدأ   حظة النزعة اليت تصتتتتتتتاعدت بعد ارر  العاملية  تفستتتتتتت  اثن   ناكإل
 لك  يهزا  (جاإلدت قوات ارلفاو وقوات اتًو  أملانيا و إيطاليا والياابن الهانية. فخ   ارر ,
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ًبنيكل واحد منها اآلخر يف   دو  العامل النامية. وعرب رسيا و أفريقيا ابلتيديد ك  الطرفني املتيا
ًل صتتتتتتتتتا ل ارجم نوعاو  ليت اما ابإل تتتتتتتتتافة إىل الذخا ر  قاا بشتتتتتتتتتين وختزين وتو ي  أستتتتتتتتتلية متطو

 فرتل القنابل اليدوية واملداف  اآللية. أما يفتشتتتتتتتمل: البنادو النصتتتتتتتف رلية ومداف  اهلاون اتمولة و 
ن اجلنود جدير ابالعتباً م رر : فقد بقيت إلذه افستتتتتتتتتتلية يف دو  العامل النام  م  عدد  بعد ا

افصتتتتتتتتتتتتتتتليني اخلرباو يف استتتتتتتتتتتتتتتتخدامها ابلطريقة الفعالة.كمها  متضتتتتتتتتتتتتتتتمن وعندما عادت القوات 
ًية إ رالو اجلنود هت بشراسة من قبل إلوج  , فإهنا قد و  ىل مستعمراهتا السابقة بعد ارر االستعما

ًيهب اجليد واجلنود املسليني  وو الت  كان  ايدل يف تكاليف اإلخضاع لذا فإن التدث  الصايف .(1 د
ًنة ابملكاستتتتتتهب املتوقعة واالحت   ًنة بعوامل  تتتتتتعيفة و  مقا ًل ارر  مقا عوامل قوية أخر  خلستتتتتتا

ًية ف  .شلت يف توق  إلذه التكاليف الضخمةجملرد أن القوات االستعما
افستتتتتتتلية إلو أن تكنولوجيا التستتتتتتتليي تعاد  القول والستتتتتتتيادل,  لذلك, فإن منطق مناقشتتتتتتتة نشتتتتتتتر

وكنتيجة هلذه ارقيقة: فالعوامل " الضعيفة " مل تكن  قداً الضعف املتوق . كما صا ها "إليوت  
 ":نيكوإل

إن التزايد الضتتتتتتتتتتتتتتتخم يف كمية ونوع افستتتتتتتتتتتتتتتلية املوجودل يف أيدي أمم العامل الهالث متزامنة م  "
 ملتنامية يف التعامل م  مهل إلذه افستتتتتلية , او  العديد من القوات املتكافئةالكفاول التنظيمية ا

والدليل التجري  يظهر  (162ص  1984 "   كتا  كوإلني,لتصبي أكهر تكافراو عن  ي قبل .
ًتفاع اراد يف العوامل القوية يفشل يف الصراعات التضادية و املتعلقة   ليدعم إلذا املنطق فن اال
  

                                                            

إلهب يف يف ماالاي. رستتتتتتتتتتتتتا  ترد عند اهلاكاب  أمهلة تتضتتتتتتتتتتتتتمن اهلاكاب إلهب عند الفيليبينيني و شتتتتتتتتتتتتتيوعي  ماالاين (1 
ًئ املتتانيتتة و الرد الربيطتتاين هلتتا, انظر  ومبستتتتتتتتتتتتتتون 1964الفيليبني من املنظًو املتمرد, انظر بوم ي   (. رستتتتتتتتتتتتتتتا   وا

ًماكريشنا  1989(, ستاب   1966   (.2002( و
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 .(1 يف كميات افسلية الصا ل يف الدو  النامية يف فرتل ما بعد ارر  العاملية الهانية.ابلزايدل 
 بعض الإشكالات التي تتعلق بهذا الجدال:

 :كاالت يف تفس  منطق نشر افسليةإلناك ث ث إش
  ًتفعت بشتتكل نستت  إىل أوالو: اجلد  حيث يفرتض أن تكاليف اإلخضتتاع أو االحت   قد ا

 املناف  اتققة, أو أن املكاسهب بقيت اثبتة.املكاسهب أو 
 :2 ي  ريقة تعزيز الفعالية ارربية.إن تلك تكنولوجيا س ح ما ال تضمن ا اثنياو) 
  اثلهاو: حىت أن افرتاض تعزيز الفعالية ارربية بطريقة ميكن نستتتتتتتتبها فقط لنشتتتتتتتتر افستتتتتتتتلية من

ًتفاع املطلق يف فعاليتها قد يكون واحداو  ًل ا قد يتفوو على التكنولوجيا مما خ   اال ملتعلقة  قد
 .العوامل القوية

ًواب املتا ل واراملة  ًدل اليت بدأت بسرعة بعد ختاا ارر  العاملية الهانية يف دو  أو إن ارر  البا
اي اجلاإلحت لية لدو  العامل النامية يف  إلنها للقيمة أو املكاستتتتتتهب  نوبية, خصتتتتتتوصتتتتتتاو بعد  زو كو

اي , فهنا قد إليمن على حستتتتتتتتتتاابت الدو  القوية للمناف  فهم 1950الشتتتتتتتتتتمالية  يف  من قبل كو
  .جديد للروابط بني القيم

ويف ستتتتتتتتتياو إستتتتتتتتترتاتيجية الوالايت املتيدل اجلديدل جتاه االحتواو االشتتتتتتتتترتاك , فإن منطق اهليمنة 
اي الشمالية يف  لك الوقتميكن أن حي  مصلية أمنية  ( إىلو  داخلياو دولة قليلة القيمة  مهل كو

  

                                                            

(, 93-92: 1999ع. انظر  كرافت  ا ملعاجلة شتتتتتتتتاملة و حديهة للع قة بني الستتتتتتتت ح, نقل الستتتتتتتت ح و نتا ج النز  (1 
. كرافت يلخ  بستتتترعة فر تتتتيات على الع قات املقرتحة بني افستتتتلية و النتا ج, و القياا 121الصتتتتفية  خصتتتتوصتتتتاو و 

بتيليل إحصا   متطًو عليها. يتضمن  لك عند كرافت " نقل الس ح الذي حيصل خ   حر  ما, ال ميكن أن يتنبد 
لفرتل الزمنية, أو اخلستتا ر و اإلصتتاابت البشتترية( في أمهية إحصتتا ية مقبولة عامة "  كرافت, بنتا ج ارر    املنتصتترين, ا

1999:121.) 
إلذا قد يفسر االستنتاج التجري  املميز, ان الوفرل املتزايدل من الس ح لد   ر  ما يزيد من احتمالية إلزميته يف  (2 

 (.73: 1999ارر    كرافت , 
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فيىت لو أن  ،حيوية للوالايت املتيدل. ونف  املنطق كان ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة لإلااد الستتتتتتتتتتتتتتوفيييت, لذلك
التكاليف الكلية ل حت   أو السيطرل  أو لضمان االستقراً يف دو  ان ية من الدو  النامية كان 

ابح املتوقعة.  يتصاعد فكذلك كانت اف
ن منطقياو ميكن . ولكن تزيد من فعالية الصراع العسكريأميكن ك يف أن تكنولوجيا التسليي الش

 أيضاو أن تضعفه.
إن العديد من االخرتاعات العستتتكرية التقنية افستتتاستتتية و املرتاوحة ما بني املدف  الرشتتتاش وصتتتوالو 
إىل الداببة, قد قللت الفعالية ارربية, حىت ا الدمج الصتتتتتتييي بني اإلستتتتتترتاتيجية والتقنية عندإلا 

.فق الستتتتتتتتتتتتتتتبهب يف م حظة "كوإلني"  و لك إلو (1 ط يكون استتتتتتتتتتتتتتتتعماهلا الفعا  قد بدأ ابلظهًو
, فنه كان حريصتتتتتتتتتتاو على اديد أن " الكفاول التنظيمية املتنامية يف التعامل م  مهل إلذه ستتتتتتتتتتابقاو 

 .أمل يف تعزيز الفعالية العسكرية افسلية " إل  عنصر أساس  في
  املبدأ و د ة بقول مسبهب الفرتاض أن أنظمة التسليي املفإنه لي  إلنالك من  ،وأكهر من  لك

ًيهب والتكتيك و  اإلسرتاتيجية في من القو  الصناعية ميكن أن نشبهها ابفعما  العسكرية التد
ً ية واجلارافية و االجتماعية.   .(2 الظاإلرل من خ   السياقات التا

                                                            

ل املها  ي حظ أن نظريته تطبق فقط على حر   ات نطاو مسلي واس , وهلذا فقط للدو  مينشيمر على سبي (1  
 اليت جارافيتها ختدا إلكذا حرو   ال يوجد أي حماولة لقياس التو ع يف منطقة كهذه كنسبة من الكل( 

ق نتا ج دو  فن اق(. و إلكذا التقنية نفسها   و املذإلهب املرتبط هبا(  و اليت تسمي لل15: 1983 انظر مينشيمر, 
ر أيضا بوسني, , انظحامسة يف  موعة جارافية واحدل, قد يهبت أنه ب  فا دل ابلنسبة لدو  أخر .  على إلذه النقطة

2003.) 
ًجا  افعما  الياابنيني (2  ًو ن الحظ أنه بعد ارر  العاملية الهانية,   العوامل الهقافية قد تعيق تبين التقنيات الا  أصيلة. 

ًية, فقط ليتم تركهم بسبهب حا ًسات افعما  التجا ولوا أن يضاعفوا من جناح الصناعة افم كية عرب تبين لكه  من مما
ًو ن  ( . أخ ا, أاد  كري  ابًكر انه ليست كل الدو  الضعيفة  انجية بتساوي 1995:16اخت   الهقافة  انظر 

ًجة أن االستيعا  و الفعالية العسكرية إل  نفيما يتعلق ابستيعا  التكنولوجيا العسكرية الا  أ ف  الش و صلية, إىل د
 (.1999  أو على افقل القياا ابلتاطية ( و من مث أي ش و يعيق االستيعا  أهب أن يعيق التدث  و الفاعلية  ابًكر, 
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لييية    مستتتتتتتتتتتبوقة أو    إلنالك خطر على وجه اخلصتتتتتتتتتتتوص وإلو أن امت ك تكنولوجيا تستتتتتتتتتتت
معروفة ميكن أن أييت بنقلة ستتتتابقة فواهنا أو    مناستتتتبة يف اإلستتتترتاتيجية ابإل تتتتافة إىل نتا جها 

ًثية.   (1 الكا
" يظهر Command of the Commons" "حكم الناس العادينيكتا  "ويف هناية  

ًي بو ين" على أنه حىت افشتتتتتتتتتتياو افكهر اااداو يف امل التكتيك ميكن بدأ والتكنولوجيا و املرلف "اب
الدولة  فه  ليستتتتتتتتتتتتتتت - ردي إىل ميزات    منتجة, على ستتتتتتتتتتتتتتبيل املها : الوالايت املتيدلتأن 

ًل يف مهل إلذا اجملا  ية يف  ا  و فإهنا تعد بشتتتتتتتتتتتتتكل خاص ق -الوحيدل بني الدو  العظمى املتطو
ًية و  ًات العستتتتتتكريةًف  القول النا ر  املنا ق ففضتتتتتتلية يف ح  على اوكما أهنا او  ،أستتتتتتاليهب املناو

, ولكنها تكون أ تتتتعف يف حرو  املنا ق املالقة وبشتتتتكل خاص يف مناوشتتتتات املنا ق املفتوحة
ًف  من ولكن حىت  (.2003 كتا  بوستتتتتتتتني  بعة  املدنية االفرتاض أن انتشتتتتتتتتاً افستتتتتتتتلية قد 

ًات املطلقة للقو  مناقشتها  ياو الصعهب, قد يكون من افشات املسلية يف دو  العامل الهالثالقد
ًنة ابلتطًو الكب  الذي حافظت عليه الدو  الصناعية الكرب .  أو إثباهتا نسبياو مقا

لقوية , ولكن العناصتتر العاملية الية مدمرل قوية نوعاو ماقد تكون العناصتتر الضتتعيفة قد ملكت أستت
ًل جداو. أجهزل الراية الليلية و تلك حوامات حربية و  ًات اتصا  متطو  مقد

اي  للنزعة جتاه  ايدل حاالت ف ،ختصتتتتتاًابو  إن انتشتتتتتاً افستتتتتلية يوفر بشتتتتتكل وا تتتتتي شتتتتترحاو جذ
  .املية الهانيةالفشل عند القو  العاملة القوية بعد هناية ارر  الع

                                                            

ًثة ق عادل, (1   انظر  نتج عن حدوثهد تتسعى اف را  إىل تسهيل اسرتاتيجيتها املتبنال. وعندما حيصل العك , فإن كا
انو, 50: 1973اي.ح . جونسون,  ً ا حيذً أكهر ف سفة القرن شهرل فيما يتعلق 182,610: 1983, و كا (.و

ً يه, ش و قد أصبي يدعوه "املليشياوية  حبرو  العصاابت حذً  د تصاعد قبل أوانه ملواجهة تقليدية, و معا
"Guerrillaismًيت و شاي, 28: 1998يج  لفرتل  ويلة(  انظر إلاميلتون, "  البقاو على الدفاع اإلسرتات , و اب

1962 :35.) 
 



30 

 .ن تشرح النتا ج الا  متوقعةإهنا فع و  عيفة عندما تعتمد على أ
تا ج ن رحاو عاماو صتتتتييياو لتفستتتت وإلكذا، فإن انتشتتتتاً افستتتتلية حبد  اته ستتتتو  لن يشتتتتكل شتتتت

  .االشتباكات الا  متساوية
 اختالف املصالح :

ًو"نالك تفستتتتتتتت  اثلث لفشتتتتتتتتل اف را  القوية يف الصتتتتتتتتراعات ال متستتتتتتتتاوية قدمه إل ج  رً  أند
 ."ماك 

خ   تكوينها  منفستتتتت  ماك  لكيفية أن الدو  الضتتتتتعيفة قد فا ت ابرر  وإلنا ميكن اليل ت
 :من ث ث عناصر

 . القو  النسبية تفسر مصاحل نسبية -1
 املصاحل النسبية تفسر مد   عف افنظمة السياسية النس .  -2
 مد   عف افنظمة السياسية النس  يشرح ملا ا خسرت القو  العظمى. -3
ركة, فن عظمى منفعة أقل يف نتيجة املعالقو  الستتتتتتتتتيكون لد  : فتبعاو ملنطق إلذه املناقشتتتتتتتتتة ،لذا

ة فن جناهتا ك, بينما القو  الضعيفة لديها مصلية عظمى يف نتيجة املعر تكجناهتا ليست على ا
 " 181ص.  1975 , ماك 1977ايدً رند دايزنج  بعة , "كتا  سنعلى إل  اليت اتك

يقدا "ماك" املصتتتتتتتتطلي ملد   تتتتتتتتعف افنظمة الستتتتتتتتياستتتتتتتتية لك  يصتتتتتتتتف احتمالية أن القادل يف 
ًية ستتتتتتو  تقدا ابلقول قافنظمة الدميقرا ية  أو  بقة النخبة ا ا داو ملتنافستتتتتتة يف افنظمة الديكتاتو

 ". 182-180ص. 1977بد ية "كتا  ماك قوايو لك  توقف ارر  قبل أن اقق مبتاياهتا امل
إن  تتعف مصتتلية الدو  العظمى تتضتتمن مد   تتعف افنظمة الستتياستتية, و عظمة مصتتلية 

 "ماك" أن أسبا  الضعف  الدو  الصار  تتضمن مد   عف احتماالت سقو ها. أاد 
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اك  م إلذه عند  القو  العظمى تفستتتتتتتر ملا ا خستتتتتتترت إلذه القو  العظمى أماا الدو  الصتتتتتتتار 
( إن التما ل والتداعيات يف ميدان ارر  ستتتتتتتتو  يشتتتتتتتتج  يف النهاية 195-194ص. 1975

ًل املعركة. مناقشتتتتتتتتتتتة إن لذا ف العواا القلق أو النخبة اجلشتتتتتتتتتتتعة لك  جترب القو  العظمى على مااد
ًل القو  العظمى يف اررو   "ماك" تقلل إىل حد اإلدعاو أن القو  النستتتبية تفستتتر ستتتبهب خستتتا

 .كافئةال  مت
صتتتتتتلية القو  العظمى تفستتتتتتر املتفستتتتتتر ستتتتتتبهب املصتتتتتتاحل ال  متكافئة  إن اررو  ال  متكافئة  

ية الضتتتتعيفة لمد  الضتتتتعف الكب  يعاد  االحتمايت تتنوع بشتتتتكل كب  م  النتا ج  الضتتتتئيلة( وال
للنصتتتتتتر( إن اخت   املصتتتتتتاحل ميهل امليكانيكية الستتتتتتببية افستتتتتتاستتتتتتية وإن مناقشتتتتتتة "ماك" يف إلذا 
الصتتتتتتدد تهل نظرية املصتتتتتتاحل ال  متستتتتتتاوية.كما أن "ماك" يطبق إلذا املنطق على حالة الوالايت 

  متوقعة  لاملتيدل عندما تدخلت يف فيتناا حيث أهنا أبدت شتتتتتتتتتترحاو قوايو على أن نتا ج ارر  ا
ًنة بفيتناا  هتا فن لديها قليل لتخستتتتتتتتتتتتتتره مقا كما يقو  "ماك" قد أظهرت الستتتتتتتتتتتتتتبهب يف خستتتتتتتتتتتتتتا
الشتتتتتتتتتتتتمالية. إن الوالايت املتيدل على  و  الزمان قد فشتتتتتتتتتتتتلت يف إجباً فيتناا الشتتتتتتتتتتتتمالية وقد 
أجربت هناية من قبل الشتتعهب افمريك  الاا تتهب واتبط على ان تنستتيهب قبل أن تنجز إلدفها 

 س  افساس  وإلو : فيتناا جنوبية    شيوعية مستقلة و فعالة.السيا
 إشكالات تتعلق بهذا الجدال:

 إن أ روحة املصاحل املختلفة هلا على افقل ث ثة نقان  عف: 
 :القول النستتتتبية إل  مرشتتتتر  تتتتعيف للمصتتتتاحل النستتتتبية أو ارل ابلستتتتلم أو ارر . فف   أولا

جناهتا على اتك بينما إل  ليستتتتتتتتت كذلك. فالدولة  وقت الستتتتتتتتلم, قد تتصتتتتتتتتر  دولة قوية وكدن
وقادهتا و موا نيها يتخيلون أهنا سيكونون "القادل يف العامل ارر", وعلى سبيل املها , قد اسهب 
  لك عق نيا. على الر م من أن إلزمية حليف يف حر  أإللية بعيدل قد يكون مادايو    مهم, 
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 مد على النتا ج املناستتتتتتتتتتتتتتتبة. وإلذه ارستتتتتتتتتتتتتتتاابت إل   الباو على بقاوإلا كقا دل للعامل ارر يعت
 تكونون مكهفة  نطق "الدومينو".

ًل تراكمها  ومن حيث أن تستتتلستتت ت املصتتتاحل اليت ال قيمة هلا بشتتتكل منفرد متصتتتلة حبيث خستتتا
تشتتتتتكل هتديدا ماداي لبقا ها.فك  من بقاو اهلوية و ع قات" الدومينو" على ستتتتتبيل املها ,أثرت 

يف وقت ارر  و  جرد أن تتدخل  (1 الايت املتيدل للتدخل يف ارر  افإللية يف فيتناابقراً الو 
ًجة عن مصتتتتتتتتتارهم. وإلذا كان  -اف را  القوية يف صتتتتتتتتتراع حىت لو ا االعرتا  اهنا مبد يا خا

صتتتييياو يف حستتتاابت الستتتوفييت يف أفاانستتتتان و كما يف حستتتاابت الوالايت املتيدل يف فيتناا 
 2.) 

  إن  تتتتتتعف العملية الستتتتتتياستتتتتتية, و اليت استتتتتتتخدمها "ماك" لتفستتتتتت  انتصتتتتتتاً اف را  اثنياو :
ًل الطر   الضتتتتتتتتعيفة, تفرتض مستتتتتتتتاحة للوقت, فجدا  "ماك" يفرتض  بدالو من أن يشتتتتتتتترح مقد
الضتتتتتتتتتتعيف لتجنهب اهلزمية و يفرض التكلفة على اخلصتتتتتتتتتتم القوي. وإلذا يدعوان للتستتتتتتتتتتاا  : ملا ا 

 كافئة بسرعة بينما تطو  أخر  .تنته  بعض النزاعات    املت
  إ ا كانت أ روحة اخت   املصتتتتتتتتتتتتتاحل صتتتتتتتتتتتتتييية, فيجهب أن يكون إلناك قليل أو ال اثلهاو :

يكون أي تفتتتاوت م  مرًو الوقتتتت يف تو ع نتتتتا ج النزاعتتتات    املتكتتتافئتتتة عنتتتدمتتتا تكون القول 
ملتكافئة ا النستتتتتتتتتبية حممولة بشتتتتتتتتتكل اثبت, حيث اف را  الضتتتتتتتتتعيفة ينتصتتتتتتتتترون يف النزاعات   

وبشتتتتتكل متزايد يف اجململ, كما يف أ روحة "ماك" الخت   املصتتتتتاحل ليستتتتتت خطد بقدً ما إل  
   مكتملة. وأكهر  تتتتتتتتتعفها يكون حينما يتم تفستتتتتتتتت  فشتتتتتتتتتل اف را  القوية كناتج للضتتتتتتتتتعف 

 السياس .
  

                                                            

ًنو  70: 1986انظر, على سبيل املها , إل ين   ( 1   378,399,423-377-170,373 -169: 1983( و كا
.) 
 (.222: 1998على حساابت السوفييت يف أفاانستان , انظر ما نوس و اني   (2 
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 الحساسية االجتامعية الدميقراطية:

 تيق مناقشتتتتتتتتة موجزل حبد  اهتا إلو أنه يفناك أ روحة ماايرل ف روحة  بيعة الطر  وإل  تستتتتتتتتإل
نوع حمدد من النزاعات    املتكافئة, واررو  الصتتتتتتتا ل, ونوع النظاا يهم كه او لتشتتتتتتتكيل شتتتتتتترح 
عتتاا قوي لكتتل من التوجتته و إلزميتتة الطر  القوي. ويف "كيف ختستتتتتتتتتتتتتتتر التتدميقرا يتتات اررو  

كستتتتتتتتهب    را  الدميقرا ية القويةالصتتتتتتتتا ل فإن "جيل م ون" أاد  أنه جوإلرايو, ال تستتتتتتتتتطي  اف
ت أو اخلسا ر ك  يف صياة الهاب  –اررو  الصا ل فن الدو  مقيدل ابجملتم  لتجنهب التضيية 

 ال  مة للكسهب: - اإلصاابت البشرية الواقعةو 
فه  أن الدميقرا يات تفشتتل يف اررو  الصتتا ل فهنا جتد أنه من الصتتعوبة  كان  ،أما أ روحيت

ًجة  العنف و الوحشتتتتتتتتتتية إىل أن يصتتتتتتتتتتبي ابإلمكان أتمني النصتتتتتتتتتتر. وإل  مقيدل ابلبنية تصتتتتتتتتتتعيد د
االجتماعية الداخلية و ابلتيديد  ذاإلهب بعض أكهر موا نيهم اداثو. أما يف دو  أخر  ليست 
ًل اررو  الصتتتتتتتتتا ل. وعندما يفشتتتتتتتتتلون يف إلكذا حرو ،يكون  الباو فستتتتتتتتتبا   عر تتتتتتتتتة خلستتتتتتتتتا

 .( 1 (.2003واقعية م وا,
"م وا" يضتتتتتيف أنه : "جوإلراي ما مين  الدميقرا يات ارديهة من كستتتتتهب اررو  الصتتتتتا ل  ولكن

إلو اخل   بني الدولة و  تمعها حو  الوستتتتتتيلة و قضتتتتتتااي افخ و اليت هتم اريال اإلنستتتتتتانية و 
 ر اجلاإلزية لتيمل كلفة ارر  و اجلاإلزية النتزاع عدد خستتتا ...الكرامة و"اقيق توا ن معني بني

 (19: 2003رمل من اآلخرين إلو شرن مسبق للنجاح يف ارر "  م وا, م

                                                            

ًك ماك إلذا الضعف  (1  تشرح املدل اف و  للنزاعات الا   (Guerrilla)و يقرتح أن اسرتاتيجية القتا  الفدا   يد
 (. و لكن إلذا اجلدا  يعادين من مشكلتني :195: 1975  ماك,  متكافئة.

فعني ( بعض املدا م  حرو  العصاابت  إلذا حيد من عمومية نظرية ماك(, و   ( اف را  الضعيفة ال تداف  دوماو أ  
ًل التو ييية لنظريته(.Guerrillaداا إسرتاتيجية القتا  الفدا    ابستخ  ( يهزمون بسرعة  إلذا حيد من القد
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ًادل قة و عدا ارساسية للخسا ر الصدي  فض اجلدا  إىل االفرتاض انه يف اررو  الصا ل, اإل
ًية للنصتتتر, و الدميقرا يات ارديهة  مقيدل بنيواي يف كل من  ً تتتة  تتترو لتضتتتخيم العنف  تتتد املعا

را ية أيضتتتا شتتتديدل الدميق تددل بني اجملتم  و الدولة جتعل اف را  القويةالتصتتتنيفني. الع قة ا
 ارساسية لكسهب اررو  الصا ل.
 إشكالات تتعلق بالجدال:

االت ح مدعومة بعناية وادلة إل كما يف أ روحة اخت   املصتتتتتتتتتتتتاحل, فهذه اف روحة معقولة و 
ً ية. و لكنها ككل, تعاين من معظم مجي  املشتتتتتتتتتتاكل ك او د روحة  بيعة الطر . وإلناك أيضتتتتتتتتتتا

 ث ث إشكاليات إ افية: 
أوالو : مهل "ماك, م وا" حيد من كونه تو تتتتتتتتتتتتييياو. وحيد نفستتتتتتتتتتتته ابلنزاعات    املتكافئة بني  -

اف را  و اليت فيها يطبق الطر  الضتتتتعيف دا ماو إستتتترتاتيجية حر  العصتتتتاابت. حيث يذإلهب 
 ملتكافئة اليت يكون فيها الطر  القوي دا ما دميقرا  , يف"م وا" أبعد من  لك: النزاعات    ا

حني يستتتتتتخدا الطر  الضتتتتتعيف يف اررو  الصتتتتتا ل دا ماو إستتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتاابت. يتب  
"م وا" أيضاو "ماك" يف اإلدعاو أنه ابلنسبة لأل را  القوية الدميقرا ية فإن اررو  الصا ل إل  

 (21: 2003بديهيا    وجودية م وا,
ًاك املتدخر. ولكن ابلكاد ميكن لشتتخ  أن  قد يبدو إلذا صتتييياو  و تتوعية خصتتوصتتاو يف اإلد
يفكر  ها  حيث بدأت فيها الدولة الدميقرا ية حرابو صا ل مل تطلبها  و ال  عما ها أو موا نيها 
يف بعض االعتقتتتتادات الواقعيتتتتة( كتتتتانتتتتت هلتتتتا افمهيتتتتة اريويتتتتة لبقتتتتا هتتتتا, و لو عن  ريق منطق 

 "الدومينو".
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وإلذا بنفستتته لي  متطلباو هلذا ارد أبداو لكل من اف روحتني, فن ك  النوعني من النزاعات    
ًجية لكل من اف را  القوية و  املتكافئة تستتتتتتتمر فن تبقى مشتتتتتتاكل مهمة يف الستتتتتتياستتتتتتات اخلا

أنه لدينا أمهلة  او إلوالضتتعيفة. و لكن جلدا  ارستتاستتية االجتماعية الدميقرا ية, فهمة إشتتكاالو اثني
ا ل. صتتتتتت مهمة عن أ را  دميقرا ية قوية بدأت استتتتتترتاتيجيات وحشتتتتتتية و ما الت ختستتتتتتر حروابو 

 1975 -1965 والوالايت املتيدل يف فيتناا ( 1964 -1954  كالفرنسيني يف إندوتشينا, 
ني يف يأيضتتتتتتتاو تفعل افنظمة املستتتتتتتتبدل نف  الشتتتتتتت و، و ختستتتتتتتر اررو  الصتتتتتتتا ل   مهل النا  ( و 

توجه افمهلة عن و  (. 1989-1979, واإلااد الستتتوفيييت يف أفاانستتتتان, 1943يو وستتت فيا, 
لنجاح يف وإل  أهنا توح  ان رلية ا النظم املستتتتتتتتتبدل انتباإلنا إىل مشتتتتتتتتكلة اثلهة يف جدا  "م وا"

شتتتتتتتكل من جهة العدو ب (1 اررو  الصتتتتتتتا ل تنخفض إىل النية الستتتتتتتتهدا     املعنيني ابلنزاع 
منظم. و دداو فإن النجاح املرًخ ابستخداا إلذه اإلسرتاتيجية خمتلف يف أفضل افحوا . متعمد و 

ا ية حيمل قستتتتتتتتتتتتتتتول احتي -و بستتتتتتتتتتتتتتتبهب الطر  القوي -يف حني أن "م وا"  طئ ابفرتاض أنه 
الطر  القوي  ما يرتكإ تتتتتتافية, وتصتتتتتترفاته على أًض املعركة قد تبقى توصتتتتتتف اهنا معاقة. وعند

 إلناك شيئاو رخر عن إلذا اجلدا : حبه  أن كما   (2 تصبي اإلعاقة القول االعتيادية.  ملعركةأًض ا
  

                                                            

تض  الكه  من و ن افسبا  على أكتا  اف را  القوية. ما ا إ ا كان اإلدعاو من قبل الضعفاو أهنم  إهنا أيضاو  (1 
وبيني خ   ممهلة ابلفيتناميني اجلن –؟ إىل حد أن حلو  كهذه ينوون املقاومة حىت املوت كان أكهر من  رد محلة دعا ية

ن تلجد حقيقية, إلا يض  اف را  القوية يف موا   إما اهنا أهب أ -حروهبم م  فرنسا و الوالايت املتيدل يف إندوتشينا
 الطر  عوامل يفلإلابدل البشرية, أو االنسيا . من املنطق  أكهر يف إلكذا حاالت أن تبدو على افقل معتنية ابل

 اف عف كما إل  يف افقو .
يركز على حتتالتتة تتتدختتل الوالايت املتيتتدل يف فيتنتتاا إل   من    اتتمتتل أن يكون م ون لوحتتده إلنتتا. فهمتتة مهتتا  ( 2 

ًل اهلزمية ارتمية للوالايت املتيدل يف فيتناا"   س. ديل وا ستتتتتتتتتتتتتون, و اليت أاد  هبا وا ستتتتتتتتتتتتتن أنه لو كانت  "أستتتتتتتتتتتتتطو
إلو نفستتتتتتتتته نقطة ( املشتتتتتتتتتكلة هبذا اجلدا  و 5: 2005 املتيدل أقل تقيداو و معوقات كانت لتكستتتتتتتتتهب  والطونالوالايت 

ًي  مهل "لنفعل    تتعف يف جدا  م وا. أهنا تتجاإلل عن عمد معوقات الطر  اليت ال ع قة هلا بضتتاط اجملتم  ارضتتا
 كل ما نستطي  من دون البدو حبر  عاملية أخر "(.
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اخلاص يقرتح أنه يف وحشتتتية فرتل بعد ارر  العاملية الهانية كانت اإلستتترتاتيجية معقولة يف كستتتهب 
ًل تبعات الس ا.   حرو  صا ل و لكن يف خسا

مل اف را  القوية الدميقرا ية قستتتتتتتتتول يف االحتيان حيكم إمكانية أن ا "م وايبدو أن "و لكن 
لي  فن  تمعاهتم تعيقهم و لكن فهنم يشعرون بشكل صييي ان االستخداا املفيد ملزيد من 

أكهر من  لك الدو  الدميقرا ية اليت تواجد  (1 القستتتتتتتتول قد تكون إما إلامشتتتتتتتتية أو حىت ستتتتتتتتلبية 
ًاو رخر جبانهب تصتتتتتتتتتتتتتتتعيد القستتتتتتتتتتتتتتتو  ً ياو انجياو و -ل  الرببرية(التمرد تلك خيا من  خياً كان ا

ًئ "ماالين" يف  إلا يف  وا ًل. فقد اختربت بريطانيا النجاح خبيا , وحيث 1948املصتتارات الناد
دعمت  الوالايت املتيدل بنجاح  جهود إعادل تشتتتتتتتتتتتتتتكيل "املا ستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتاي" الروماين  لتجاو  

 .1952"اهلكاب إلا " يف "الفلبني" يف عاا 
أخ  يف جدلية ارستتتتتتاستتتتتتية االجتماعية الدميقرا ية وإل  أهنا ليستتتتتتت خمتربل بشتتتتتتكل  مثة إشتتتتتتكا 

ًل التهديدات النظرية التهديدات الستتتتتتتتياستتتتتتتتية و هتديدات نظرية  جيد. فتيليل "م وا" أم   ها
 او اللعبة لتشتتتترح ما افرت تتتته "ماك" على ستتتتبيل املها  : اف را  القوية الدميقرا ية معر تتتتة ستتتتياستتتتي

 ساحة املعركة .  يفل نتكاس 
والدو  افقل معوقات من  و لكن اليل "م وا" يتجاإلل نستتتتهب جناح و فشتتتتل الدو  املستتتتتبدل 

 قبل:
  

                                                            

ابلفعل ارر  من املصتتتتتتتتتتتتطلي حبد  اته, حر  –د إىل أو  اررو  الصتتتتتتتتتتتتا ل يف العصتتتتتتتتتتتتر ارديث إلذا اجلدا  يعو  (1 
العصتتتتتاابت, انتج. قو  انبليون بوانبرت يف إستتتتتبانيا قد ا مضتتتتتايقتهم و إلومجوا من قبل حماًي العصتتتتتاابت افستتتتتبان من 

ًدوا على إلذه اهلجمات بردود انتقامية قاستتتتتتتية تضتتتتتتتمنت التعذيهب 1814إىل  1807  , القتل اجلماع , اال تصتتتتتتتا و 
والدماً الواس  للممتلكات و إلذه بدت أهنا ال تقوا إال بتيريض مقاومة أكهر و خلق سلسلة من الردود االنتقامية اليت 

. الصتتتتتتلة بني اهلمجية و املقاومة االجتماعية املتزايدل و اليت قبل إقناع 1814مل تنته  حىت  ادً الفرنستتتتتتيون إستتتتتتبانيا يف 
-بفرنستتا, و تت  وليناتون أكهر القيود صتترامة على تصتتر  فرقه العستتكرية يف البلدات الفرنستتية  انظر فرميونت الفرنستتيني
ًنز,   (90, 67, 58-53: 2003اب
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 استق لية الدولة على اجملتم  للقو  العسكرية. -1
 .راوات ال  حربية من قبل اجملتم التفضيل العاا لإلج -2
ًل اجملتم  عرب ممهلني مرثرين على تاي  السيا -3 ًجية أو اإلسرت أو  عرب قد  اتيجية ارربية.سة اخلا

وبو تتتتتتتت  إلذه املشتتتتتتتتاكل جانباو, فقد عرب "م وا" عن الضتتتتتتتتعف الستتتتتتتتياستتتتتتتت  لأل را  الصتتتتتتتتا ل 
الدميقرا ية, واليت تقدا شتتترحاو مفيداو عن ملا ا ختتاً الدو  الدميقرا ية إلذه اإلستتترتاتيجيات, و ملا 

يتهم للنصر يف ات وا ية ان إسرتاتيجتتمسك ابإلسرتاتيجيات الناجية حىت بعد تلقيهم ملرشر 
 الواق  فاشلة.

 التفاعل اإلسرتاتيجي
شتتتتتكل تكافئة إلو عاا بن تفستتتتت ي الشتتتتتخصتتتتت  لنجاح الطر  الضتتتتتعيف يف الصتتتتتراعات    املإ

ً م القول النستتتبية, و بيعة الفاعل, وانتشتتتاً افستتتلية, واملصتتتاحل    املتناظرل,   أكرب. وبرأي  فإنه 
ن أفضتتتتتل توق  لنتيجة صتتتتتراع    متكافئ إلو التفاعل اإلستتتتترتاتيج . ووفق كل إلذه هلا أمهية, فإ

إلذه اف روحة فإن استتتتتتخداا تفاعل االستتتتترتاتيجيات خ   أي صتتتتتراع يتوق  نتيجة إلذا الصتتتتتراع 
 أفضل من أي تفس ات متنافسة. 

إ ا كان لنا أن نعتقد أن اإلستتتتتتتتتتتترتاتيجيات إل  معقدل لكن بنف  الوقت خطط عمل منفصتتتتتتتتتتتتلة 
تتضتتتتتتتتتتمن افرتا تتتتتتتتتتات عن قيم افإلدا  واملبادئ القيادية والتكتيكية وقواعد االلتياا,فإن حبيث 

 امل املشرك.لقول النسبية للعتفاع ت خمتلفة ستولد منهجية خمتلفة النتا ج مستقلة عن ا
 – نيييف الفصتتتتتتتتتل الهاين، ستتتتتتتتتدانقش أنه فإلدا  نظرية بناو عامل مطبق  االستتتتتتتتترتاتيجيات ارقيق

إلا  وما إىل  لكفة, االستتتتتتتنزا , عمق الدفاع, حر فارر  اخلا  كن مي  –  العصتتتتتتاابت, اإل
 سرتاتيجيات: مباشرل و   مباشرل.أن يقل  إىل منهجني مهاليني من اال
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إن أ روحيت املركزية إل  أنه عندما يقوا مطبق  االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيات ابستتتتتتتتتتتتتتتخداا مهل إلذه املناإلج 
 رل( فإن القول النستتتتتبية ستتتتتتشتتتتترح النتيجة: املطبقني   مباشتتتتت –مباشتتتتترل,    مباشتتتتترل  - مباشتتتتترل

 افقوايو سينتصرون بسرعة وبشكل حاسم. 
   مباشرل     مباشرل, –وعندما يقوا املطبقون ابستخداا مناإلج إسرتاتيجية معاكسة  مباشرل 

مباشتتتتتتترل( فإن املطبقني الضتتتتتتتعفاو إلم أكهر مي و للفو , حىت لو كان كل شتتتتتتت  نعرفه عن القول  –
و  العك . وتفستتتتتتتتتتتتتتت ي للخياً االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيج  والرتكيز على مبدأ "كينيث والتز" للتنشتتتتتتتتتتتتتتتئة يق

االجتماعية للدولة: ويف فكرل أن مطبق  اإلستتتتتتتتتترتاتيجية يقلدون الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات الناجية ملطبقني 
 (.127: 1979وتفادي السياسات الفاشلة  والتز,  ،رخرين

الهانية  ابملنا ق, حيث أنه بعد ارر  العاملة اعتقد أن إلذا النوع من التنشتتتتتتتتتتتتئة االجتماعية يتعلق
تفاعل عندما جاوت إلذه املناح  لتاماو مناح  خمتلفة من النجاح. و قلد العامل املتطًو واملطًو ت

  نهجية, كما حدث بعد ارر  العاملية الهانية, أصبي املطبقون الضعفاو يفو ون أكهر.
 ملاذا ندرس نتائج الرصاع غري املتكافئ؟

 لعدل أسبا : او حل مشكلة كيف يفو  الضعفاو يف اررو  مهمرب عتي
ًجية للوالايت املتيدل يف العقود القادمة, كالكه  من مشتتتتتتتاكل  ولا:أ خبصتتتتتتتوص الستتتتتتتياستتتتتتتة اخلا

ًل, والشتتتتترعية, وتكلفة التدخل العستتتتتكري يف   –الصتتتتتراع    املتكافئ  إلا , والضتتتتترو ًثة اإل ككا
ت ستتتتبقى مدعال للقلق, خصتتتوصتتتاو بستتتبهب مستتتتقبل الوالاي –الصتتتراعات العرقية واررو  املدنية 

املتيدل املتوق  والذي ستتتتتيكون عام و أقو  ابلنستتتتتبة في من خصتتتتتومه اتتملني.اررو  ارديهة 
 أفاانستان, ومرل أخر  يف العراو, مو ية تاماو هبذا اخلصوص.  الكويت, يف العرو,
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ذا ان ومرل أخر  يف العراو إل  تو تتتتتتتييية يف إلواررو  افخ ل يف العراو وكوستتتتتتتوفو وأفاانستتتتتتتت
االعتباً فكلها كانت صتتتتتتتتتتتتتتتراعات    متكافئة حيث كانت فيها الوالايت املتيدل  الباو تقود 

(، 1990االفاو من الدو  هتاجم دولة أو كيان معادي أ تتتتعف بكه . يف حر  اخلليج افوىل  
ة اليت  ليدايو  تتتتتتد القوات املستتتتتتلية العراقيالتيالف الذي تقوده الوالايت املتيدل أ لق إلجوماو تق

ًتبكت بستتتتتتتتتتتتتتترعة  كانت تداف  عن الكويت  والحقاو العراو( وم  دفاع تقليدي. لكن العراو ا
ًت وكانت بذلك  إلا و اد ة حققت أإلدافها الستتتتتتياستتتتتتية املعلنقد وأعلنت قوات التيالف انتصتتتتتتا

 إبخراج العراو من الكويت.
ًعاية الناتو بضتتتتتتتتتتتر  القوات و  1999عاا  املتيدلقامت الوالايت فقد  ،يف كوستتتتتتتتتتتوفوأما  ات 

املدعومة من صتتتتتتتربيا يف كوستتتتتتتوفو من اجلو، و لك أم و إبيقا  عمليات الستتتتتتتلهب املدعمة جيداو 
 ابلواث ق  د افلبان العرقيني إلناك.

وإلكذا، فإن إستتتتتترتاتيجية اهلجوا التقليدية الا  امل  مة إلذه مل يتم التصتتتتتتدي هلا مباشتتتتتترل من قبل 
ًيخ افًض جو ا ن وإل  أيضتتاو مل تن  القوات الصتتربية الدعم م ، رات التصتتدي الصتتربية أو صتتوا

اصتتيل أإلدافها يف إخ و كوستتوفو من افلبان العرقيني والقضتتاو على جيش ارير كوستتوفو كقول 
 فإن امليزات اله ث اجلديرل ابمل حظة هلذه ارر  كانت: ،عسكرية. ويف  ات السياو

ًاو على تربير التدخل حىت ولو أنه مل يهدد أي من دوله افعضتتتتتتتتتتتاو ن حلف إ( 1   الناتو كان قاد
بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر من الصتتتتتتر  يف كوستتتتتتوفو لكنه يف جوإلره فقد انتهك الناتو القانون الدويل لك  

 .انيةيدعم املبادئ اإلنس
 .( عاد ال جئون افلبان2 

  



41 

 وية.ابإلر للفعالية املطلقة للقول اجلاعترب عدل مراقبني عملية القو  املتيالفة كنجاح  (3 
 تتتتتتتتتتربت القوات افمريكية  البان إبستتتتتتتتتترتاتيجية توف  الدعم اجلوي  2002يف أفاانستتتتتتتتتتتان عاا 

واللوجستتتتتتتتيت واملدفعية آلخر أعداو  البان اتليني الباقني ارلف الشتتتتتتتتمايل. وبشتتتتتتتتكل أستتتتتتتتاستتتتتتتت  
ايو. يف حني لك دفاعاو تقليدو تتتتعت ارر  ارلف الشتتتتمايل يف حفرل اهلجوا  تتتتد  البان اليت ت

ًاو للتجربة السوفيتية عاا   متضمنة الفشل.  1979أن معظم اتللني توقعوا تكرا
واليت بقيت حوايل العقد تظلم الشتتتتعهب اففااين وترشتتتت  افعداو الكامنني اموا   -لكن  البان 
ًات  ما فعلت بية ككانت يف حالة ال تسمي هلا إبنشاو ميليشيات دفاع  ات قاعدل شع  -املخد

ًتكا  مواجهات بوجه الستتتتتتتتتتتتتتتوفييت يف الهمانينيات. كان القراً افمريك  يقضتتتتتتتتتتتتتتت  ان ال يتم ا
طرد    ل مستتتتتتتتتتتتتتتليتتة كب ل هبتتد  من   تتالبتتان من جتمي  املتيفظني دينيتتاو لك  ال يردي  لتتك

ًحلوا إىل مشا   ر  ابكستتت ،. ولذلك، فإن  البان خستتروا ارر املستتلمني من أفاانستتتان ان. و
ًبون ييستتتتتتتتتتتتتببون عطباو مباشتتتتتتتتتتتتتراو فمريكا وللقوات اركومية وينتظرون و  حيث أصتتتتتتتتتتتتتبيوا اليواو  تد

 .قوات الدعم افمريكية أ عف إلناك ليدخذوا  ماا التيكم افاانستان حاملا تصبي
وأخ او، فإن اهلجوا الهاين الذي تزعمته أمريكا على العراو كان بطريقة مشتتتتتتتاهبة للير  اهلولندية 

اليت كانت شتتتتتتهرهتا مستتتتتتبوقة عاملياو ابشتتتتتترتاك جيش رخر ( ومهل تلك ارر  و 1902 -1899 
ك ارر  وبعد عدل نكستتتتات، انتهت تل بقوته العستتتتكرية كما يف ارم ت العستتتتكرية التقليدية.

ًفض  اخلاسرون االستس ا واستبدلوا  سريعاو وبنصر ساحق. ولكن كما يف ارر  اهلولندية، فقد 
ا حبر  عصتتتتاابت كإستتتترتاتيجية دفاعية. ولكن إلذه النتيجة  ادت صتتتتعوبتهخياً ارر  التقليدية 

ً  أو جتهز ملهاا عستتتتتتتتتتتتتتكرية  على أمريكا وقوات التيالف. فهذه القو  اليت مل تصتتتتتتتتتتتتتتمم، أو تد
ً ا نتيجة لذلك ا دادت   مديدل. و قد استمرت معاانل املصابني اليومية من افعداو    املر يني و
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ًبني.الر بة بتوجيه عقوبة  كل الشرون اليت   إلذا الكتا يشرح  ،من جهة أخر  انتقامية لا  املتد
ًك وملا ا سو  ختسر بشكل أكيد إلذا القتا  لبناو  سو  اقق النصر فمريكا يف مهل إلذه املعا
الدميقرا ية يف أفاانستتتتتتتتتتتتتتتتان والعراو ما دامت تتب  إستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتها ارالية  التجنيد إبفران واملزج 

  اجليوش(.اخلا ئ لقو  
الر م من أن الصتتتتتتراعات    املتكافئة إل  افنواع افكهر شتتتتتتيوعاو من الصتتتتتتراعات إال  على  نياا:اث

ًاسات من قبل ابحه  الع قات الدولية  ناميكياو . فإ ا كان إلناك صراعاو دي أهنا تعترب من  أقل الد
الصتتتتراعات       مركزا و علىمن نوعه للصتتتتراعات    املتكافئة، أو إ ا كان الرتكيز التيليل او فريد

املتناظرل فإن  لك ستتتتتو  ميكننا من إحرا  وجهة نظر  و قيمة ابجتاه الصتتتتتراعات املتناظرل أكهر، 
ًي من أجل  مث شتتتترح عاا لنتا ج الصتتتتراعات    املتناظرل لي  فقط مر وابو، ولكن بشتتتتكل  تتتترو

ًية، أو من أجل  ايدل احتمالي تعتمد  ة لنجاح أمريكا عندماتقليل احتمالية الصراعات    الضرو
 .(1  على قول اجليوش لتير  تقدماو يف أإلدافها العسكرية

ني ب التساا  كله حو  ملا ا يكسهب الضعيف ارر  إلو مذإلل حبد  اته. كما يف املنافسة :اثلثاا 
ًستقرا يني الفرنسيني يف و  "إلانيبا و", عاد"جل""ديفيد و  الروا يف "كااني", "إلنري . . "و اف

  

                                                            

حىت اآلن شتتتتتترحت  1816(. استتتتتتتقصتتتتتتا   جلمي  اررو  من عاا  1975:176( وماك  1994:4انظر بوو    (1 
(، %37 141(، صتتتتراعات    متناظرل حمتملة=%14 52  متناظرل= تو ع أنواع  الصتتتتراعات كالتايل: الصتتتتراعات الا

 377كان   1800( العدد الكامل لليرو  املستتتتتتتجلة منذ %41 156( بياانت مفقودل %7 28صتتتتتتتراعات متناظرل=
ًية  من الصتتتتتتتتتتتراعات الا  متناظرل اتتملة.  – 300ستتتتتتتتتتتنجر ومسو  " اررو  فا قة التنظيم"   عدد اررو  االستتتتتتتتتتتتعما

ًية"( ال454 (. إ ا كانت الصتتتراعات 982-600عددإلا   بياانت املفقودل تتضتتتمن معظم ستتتنجر ومسو  "حرو  حضتتتا
. 1800من تو ع مجي  أنواع اررو  من  %51الا  متناظرل اتتملة أ تتتيفت إىل الصتتتراعات الفعلية أصتتتبيت تشتتتكل 

رتني من الا  متناظرل إل  أكهر شتتتتتيوعاو  حىت بدون إ تتتتتافة الصتتتتتراعات الا  متناظرل اتتملة، على أية حا  الصتتتتتراعات 
 الصراعات املتناظرل.
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ًت". واهلجوا افملاين حنو داخل اإلااد الستتتتوفيييت يف شتتتتهر تو  عاا   , و حىت 1941"أجينكو
ًمتتان" يف دوال  ًعتتة يف افو ان الهقيلتتة بني "حممتتد عل  ك ي" و "جوًج فو بطولتتة العتتامل للمصتتتتتتتتتتتتتتتتا

ً يستتتتتتتتتت  فن نتا جها مل تكن متوقعة.  " ا  " يف إفريقيا, واليت يتم تذكرإلا خصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتاو بشتتتتتتتتتتكل 
ًالية الاصة    املتوقعة يف الصوما ، و راو, شهدان إلزمية قوات الوالايت املتيدل اخلومرخ قو  الفيد

تفستتتت  كيف وملا و  الروستتتتية يف الشتتتتيشتتتتان, والقو  اإلستتتترا يلية يف لبنان, و البان يف أفاانستتتتتان.
قد  العمل فجله. إلو جهدحصتتتتتتتتتتلت إلذه النتا ج الا  متوقعة إلو جبد  اته مستتتتتتتتتتعى يستتتتتتتتتتتيق 

الستتتتتتياستتتتتتات  كدليل لصتتتتتتانع   أيضتتتتتتاو ول يف نظرية الع قات الدولية, و   إب تتتتتتافات لفهمنا للقينته
إلا  العامل .  افمريكيني اليت تكافي للرد على اإل

فتتإن نظريتتة نتتتا ج النزاعتتات    املتكتتافئتتة قتتد تستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدان لفهم كيف وملتتا ا ترد التتدو   و أخرياا,
 ،, اني2002, والت, 1995اا الدويل  إملان, الضتتتتتتتتتتتتتتتعيفة على الدو  القوية، واملقو ال يف النظ

 -ارالية القول العامليةواليت إل   -( إنه ستتتتترا  مهم فنه إ ا مل تتصتتتتتر  الوالايت املتيدل 2004
ًين، واليت ابلنهتتتتايتتتتةحبكمتتتتة و  مزاايإلتتتتا  تامرإلتتتتا أو تلا  ،م  املعوقتتتتات,  قتتتتد افز ارلفتتتتاو املرا 

 العسكرية.والسياسية و  االقتصادية,
ئة إلو اعات    املتكافمن أجل مجي  إلذه افستتتتتتتتتتتتتتتبا , فإن تطوير نظرية عن نتا ج النز  وإلكذا،

 أمر حيوي.
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 مخطط الكتاب 

 على الشكل التايل:قد مت ترتيب بقية فصول الكتاب ل
ر  مفاتيي الفصل, تفصيل  أكهر ويع لسيناقش الفصل الهاين فر ية التفاعل االسرتاتيج  بشك

 القابلة ل ختباً, ويبيث يف نتا ج التيلي ت جلمي  اررو    ويقلل من شتتتتتتتتتتتتتتترح املقرتحات 
ًت خ   الفرتل الواقعتتة منتتذ عتتاا  وستتتتتتتتتتتتتتتتتتدعم إلتتذه  1998وحىت عتتاا   1816املتكتتافئتتة اليت دا
 التيلي ت اإلحصا ية فر ية التفاعل االسرتاتيج .

ً ية للصتتراع ًاستتية التا ت    املتكافئة استتييتوي الفصتتل الهالث وحىت الستتاب   على اراالت الد
ًاسية اخلامسة فكهر من سبهب:   للكتا . وقد اخت ت ارالة الد

ً يستتتتتتتتتتتتتتية من الزمن:   :أولا  ً ية  ًبعة االيل  منية لفرتل ا كل حالة ت دًس إل  انبهاو من إحد  أ
 (. 1999 – 1950 ( و1949 – 1900(   1899 - 1850(  1849 – 1816 

ً ية الكرب . كما ستتتتتتتتتتاعدان يف وقد ستتتتتتتتتتاعدان إلذا للوصتتتتتتتتتتو  اىل أثر ال نتا ج خ   النزاعات التا
 تناسهب حدس  أفضل بني البياانت اإلحصا ية اخلاا وارقا ق لكل صراع. 

شتتتتتتتتتتتتتتتاً لعادية الر يستتتتتتتتتتتتتتتية, مهل نوع النظاا, انتتتضتتتتتتتتتتتتتتتمن اراالت اخت فاو على املتا ات ا :اثنياا 
 ت قضتتتتتتتتتتتيتني ستتتتتتتتتتتتتضتتتتتتتتتتتمنان تفاعويف النهاية فإن ك  ال , والتفاعل االستتتتتتتتتتترتاتيج .افستتتتتتتتتتتلية
ً ية فقط  ربة ستتتتتتتتتتوية قد أمنت يجية املتعددلاإلستتتتتتتتتترتات , ولذلك ابلر م من ان مخ  قضتتتتتتتتتتااي ا

 لفر ية التفاع ت اإلسرتاتيجية.  او اختباً  16 موعة من 
ًيتتة الروستتتتتتتتتتتتتتتيتتة و "امل دين" يف "القوقتتا "من عتتاا   الفصتتتتتتتتتتتتتتتتل الهتتالتتث:  يعتتا  النزاع بني اإلمربا و

 عاماو من الصراع. 29 حيث انتصر الروس يف إلذه ارر  اليت دامت .1859عاا وحىت 1830
ًية الربيطانية و : سيتفي  ارر الفصل الراب  ًية البوير امل  بني اإلمربا و  تيدل ملقا عة وسط مجهو
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. حيث انتصتتتتتتتتتتر الربيطانيون يف 1902جنو  إفريقيا ومقا عة مشايل شتتتتتتتتتترق  جنو  إفريقيا عاا 
خ    اهتاواليت كانت  ات الكلفة افكرب لكافة مستتتتتتتتتتتتتتعمر  اله ث ستتتتتتتتتتتتتنوات, إلذه ارر   ات

ًيخ.   التا
حىت عاا  1935إثيوبيا من عاا الصتتتتتتتتتتتتراع بني الفاشتتتتتتتتتتتتية االيطالية و  : يتفي الفصتتتتتتتتتتتتل اخلام 

ر  بعد يف إلذه ار را دولياو لك  ينتصتتتتتتتروا.حيث استتتتتتتتخدا االيطاليون  ا  "اخلرد " ات1940
 .داو وس حاو من القوات افثيوبيةعدل وعدمواجهتهم جبيش أكهر 

الفصتتل الستتادس: ستتيتفي  الصتتراع بني االااد الستتوفييت واجملاإلدين اففاان اجملاإلدين منذ عاا 
.حيث خستتتتر الستتتتوفيت إلذه ارر  الوحشتتتتية اليت دامت حوايل عقد 1989وحىت عاا  1979

.  نني املدنيني اففاانمن الزمن، وكانت إلذه ارر  قد قتلت وشتتتتتتتتتتتردت أكهر من نصتتتتتتتتتتتف املوا
ًيخ: وإل  حركة " البان". إىلوأدت   املوافقة على أتسي  أكهر حركة دينية حمافظة يف التا

: ستتتتتتتتتييلل أكهر الصتتتتتتتتتراعات املعقدل يف عصتتتتتتتتتر ارر  العاملية الهانية: التدخل الفصتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتاب 
 يف ارر  افإللية الفيتنامية.افمريك  

ادالت الكتا , وملخصتتته, والصتتتلة للع قات الدولية الفصتتتل الهامن: ستتتييتوي على ملخ  جمل
 ( والسياسات افجنبية  ابفخ  السياسية افجنبية للوالايت املتيدل
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 ا فصل ا ث ني
 شرح ن  ئج ا صراع ا ال م ن سب

 
إلو ثًو وأان  .ستتتتتتتتتتتتري  . مقاتل ابلفكر, أان علم , أان فين, أان اخطط إستتتتتتتتتتتترتاتيجييت "أان عفريت

ًع اله ان...  "مصا
 "1974حممد علي زائري 

ًدان أن نسلمها... بدأت حبسا  افميا  املكعبة:  "رخذاو ابرسا  العمل  فاملنطقة اليت أ
ًبعون ألف ميل مرب .كيف ميكن لألتراك أن يدافعوا عن كل إلذا؟   ً ا ما ة وأ ستتتتتتتتتتتتتتتتون، مثانون و

ًاايته, وعل ننا ى افرتاض أالشتتتتتتتتتك أن  لك ستتتتتتتتتيكون م  خط من اخلنادو, فلو أتينا كجيش م  
ً ا كنا" أثراو, فكرل, شتتتتتتتتتتتتتتتيئاو    ملموس, بدون مقد    ؟مة أو مرخرل اجليش, نتستتتتتتتتتتتتتتتر  كالاا "و

, تتاذ  عرب السوو الطويلة إىل الرأس.   كانت اجليوش كالنباات, اثبتة اجلذًو
 قد نكون  تتتتتتتتتباابو يط  حيهما كنا, ولكن ممالكنا موجودل يف  إلن أي إنستتتتتتتتتان، و ملا كنا ال نريد

قد     مادي للقتل ! لقد بدا ان اجلندي النظام  شيئاو مادايو لنعيش, لذلك فنين نقدا عر او 
يكون عاجزاو بدون إلد , و لك بستتتتتتبهب ما كان يبيث فيه, ويستتتتتتتعبد فقط ما ميكنه أن يوجه 

 بندقيته حنوه، حسهب افوامر".
 " توماس إليوت لورانس"
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 و:اللقتا , ترتبط م  الصراع به ثة أشيوإلكذا، فإن املصاحل, يف صراع املصاحل, 
 , وهلا ع قة بعدو حمتمل.م للهروات اجلاإلزل مباشرل للقتا تقيي -1
ًد هلد  معني "إسرتاتيجية" -2  .خطة الستعما  تلك املوا
 تقييم للهروات املتوافرل بشكل كامن عندما تبدأ املعركة "املتعلقة بعدو مرتقهب". -3

تقال , فإن اركمة التقليدية املتعلقة بنتا ج الصراع إل  بشكل عاا مسوكما تبني يف الفصل افو 
انت ب ًل االقتصتتتتتتتشتتتتتتتكل فاعل ابلنستتتتتتتبة للقوات املستتتتتتتليةمن املقا بداية  الستتتتتتتكان يفادية و , القد

 .العداوات
كستتتتتتتتتتتتتتتهب تذه الهروات من املتوق  أن تفو  و وبشتتتتتتتتتتتتتتتكل عاا، فإن اجلهة الفاعلة اكرب قدً من إل

 م   لك, فإن إلذه اركمة التقليدية إل  مشكلة حبد  اهتا:ارص  لصاحل قوهتا, و 
 أوالو: إن االعتماد عليها لإليضاح يرتك نتا ج الصراع بدون شرح.

ًثيةكافرتاض  مين لل  اثنياو:  .سياسة , قد يكون له نتا ج كا
ًك  -ويف إلذا الفصتتتتتتتتل, نشتتتتتتتت  إىل أنه   فإن  -ابإل تتتتتتتتافة إىل معرفة الهروات املتوافرل لكل مشتتتتتتتتا
ات ضاح النتا ج حيتاج إىل تقييم نتا ج تفاعل إسرتاتيجية كل فاعل. وحنن نناقش ان اسرتاتيجيإي

ً يستتتيني, مباشتتتر و   مباشتتترالفاعل ميكن تصتتت ا ج الصتتتراع ال  نت, و نيفها يف واحد من منهجني 
فقوايو . فإ ا كان الفاعلون او ج  التفاعل املهايل الذي تستتتتتتتتودهمتناستتتتتتتتهب تعتمد على أي من ت

أو    مباشر  ,االسرتاتيج   اته مباشر  د مباشروالضعفاو يستخدمون إسرتاتيجية تهل املنهج 
 .و ون كما تقرتح اركمة التقليديةفإن الفاعلني افقوايو سيف  د    مباشر 

ستتتتترتاتيج  تهل املنهج االوم   لك فإن الفاعلني افقوايو والضتتتتتعفاو يستتتتتتخدمون استتتتترتاتيجيات 
ر  تتتتد    مباشتتتتر أو    مباشتتتتر  تتتتد مباشتتتتر. و من املرجي أن يفو  الفاعلون : مباشتتتتاملعاك 

 الضعفاو على عك  ما تسمي به اركمة التقليدية  إلذه إل  نظرية التفاعل االسرتاتيج . 
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متناسب الال رشح نتائج الرصاع 

ملتناستتتهب ا ن فر تتتية التفاعل االستتترتاتيج  جتعل نقطة بدايتها النظرية افولية عن مصتتتاحل القوي,إ
ًو ماك" فف  تو ج "ماك" ادد القول النستتتتتتتتبية مصتتتتتتتتاحل نستتتتتتتتبية. وينجم عن  الذي اند  به "أند

صاحل النسبية, املفزاو للقتا  من ال عهب القوي, و  لك صراع يكون فيه ال عهب الضعيف أكهر ا
ًل أكهر ا إلا, ادد عدا حصانة سياسية نسبية، فن ال عبني افقوايو إلم ابلضرو زا للقتا  فبدو

 ستتتتتتياستتتتتتية.يق أإلدافهم العستتتتتتكرية والوالفو  من ال عبني الضتتتتتتعفاو. و لن يرتكوا القتا  بدون اق
ركها بستتتتبهب رب على تأخ ا يناقش "ماك" فكرل أنه يف ارر  الطويلة ستتتتيكون ال عهب القوي  و 

 . وإلذا  حصانة السياسية. و لك باض النظر عما إ ا كان نظاا اركم فاشستي  أو دميقراال 
 يبني ملا ا يفو  الضعيف.

ية ر إن فر ية التفاعل االسرتاتيج  إل  نظرية عامة نسبية يف الصراع ال  متناسهب وإل  اسن نظ
 :"ماك" افولية يف ث ث جوانهب

أوالو: ادد املصاحل النسبية عدا حصانة سياسية نسبية. ولكن يف فر ية التفاعل االسرتاتيج   -
هر تعقيداو أان أعتقد أن مصتتتتاحل ال عهب أكاقق النستتتتبية ابلقول النستتتتبية.  و ال ميكن ابلنستتتتبية أن 

على سبيل  ،من أن يتم تقليلها بشكل مفيد إىل الصياة البسيطة لتتتتتتتتتتتتتتتت "ماك" فهناك دو  عديدل
ًا تتتتتت . وكانت إلذه املنفعة أ ظم من عاملها ، حصتتتتتتلت على منفعة من نتيجة فتي أو احت   لأل

 . لكن مصاحل الدولة  البوا تتا  عندما ينطلق أواً ارر .ةأن تتضمنها قوهتا النسبي
ت مهية كب ل إنه يرثر يف تكاليف وخما ر تبين استتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيا: إن نظاا حكم ال عهب  و أاثنياو  -

ًل. وإلذه االسرتاتيجيات تتا  فمعينة  .يما بعد احتما  النصر أو اخلسا
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ات ال  اتيج  تبني ملا ا تنته  بعض الصتتتتتتتتتراعفإن فر تتتتتتتتتية التفاعل االستتتتتتتتترت  ،وإلو افإلم اثلهاو: -
 (1 متناسبة سريعا بينما يطو  سواإلا.

 املصالح و الال حصانة 
د تعترب املصاحل تفويضاو الحتما  التضامن الو ين .كما يف أي اتفاو واس   من  تم  معني ق

خل الوالايت دو بني النخبة والناس. ولكن من جهة اثنية، فقد عاًض العديد يف افمريكيني تت
ًوبة منذ عاا  وأثناو ارر  العاملية الهانية. فهنا اعتربت حرابو يف  1945املتيدل يف ارر  يف أو

 سبيل املصاحل العليا لكل ال عبني : وإل  البقاو . 
" ًبًو او أو على . ولذلك، فإن البقافمريك   وكان  لك قبل اهلجوا الياابين على ميناو "ب   إلا

 عاملياو كسبهب مشروع للذإلا  إىل ارر . عن النف  يعترب مقبوالو  افقل الدفاع
عظم املصتتتتتتاحل اليت تكون ات تصتتتتتتر  القول    ستتتتتتامية. و إلذه  ريقة أخر  للقو  ان تعترب م

إلناك إمجاع  تتتتتتتتتئيل  تتتتتتتتتمن حكومة حملية ما إىل املخا رل و تضتتتتتتتتتيية ارر . وكل جهود تبذ  
ً تتتتتتة  الستتتتتتياستتتتتتية اتلية. و لك عندما ال تستتتتتت  افمًو يف للير  ال حصتتتتتتانة هلا ابلنستتتتتتبة للمعا

  ريقها الصييي. 
إن ال عهب  و املصتتتتتاحل الكب ل يف املعركة, ستتتتتيصتتتتتا  يف الشتتتتتعًو ابإلحبان يف أًض املعركة, يف 

 حني أن ال عهب  و املصاحل الضئيلة لن يهزا، و إلذا ما نعنيه بعدا ارصانة السياسية. 
لعدا ارصتتتتتانة الستتتتتياستتتتتية إلو ما نستتتتتميه ابلرخصتتتتتة الستتتتتياستتتتتية أو  ولذلك، فإن النتيجة الطبيعية

الرخصتتتتتتتة العادلة و عندما تكون املصتتتتتتتاحل ستتتتتتتامية  البقاو( فإن اركومة تضتتتتتتت  حدوداو قليلة على  
 كمية الهروات املستخرجة و املعبئة للير , و  رو استخدامها.

  

                                                            

يعزو "ماك " اررو  الطويلة افمد إىل استتتتتتتتتتخداا ال عبني الضتتتتتتتتتعفاو إلستتتتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتتتاابت ولكنه مييز  (1 
ًل ال عبني افق ايو , كما  و إستتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتاابت اهنا قدمية جدا و لذلك ال ميكنها لوحدإلا أن تبني عدا خستتتتتتا

 كانت تفعل يف املا   بعد ارر  العاملية الهانية.
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 ني العكستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتةو ميكن اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً أو تعليق ارقوو املتتتتتتتدنيتتتتتتتة كمتتتتتتتا ميكن جتتتتتتتتاإلتتتتتتتل قوان 
عطينا مهاالو ية الهانية ت( و لعل جتربة الوالايت املتيدل يف ارر  العامل187-186\1975 ماك

والايت   مباشتتتتتتتتتتتتر مليهاو الارر  يف جتاو  لقد ا ستتتتتتتتتتتتجن افمريكيني الياابنيني خ   .وا تتتتتتتتتتتتياو 
 .املتيدل

 .ل افمريكيةلقناب ت القذ  ابكما ا استهدا  املدنيني الياابنيني بشكل متعمد من قبل مح
وكلما كانت اجلًز الر يستتتتية الياابنية تصتتتتبي  تتتتمن مد  القا فات افمريكية اإلستتتترتاتيجية كانت 

 .(1 تقوا بقصفها 
عدا حصتتانته الستتياستتية تتا  بشتتكل عكستت . فكلما كانت ن مصتتاحل ال عهب و إابملختصتتر، فو 

ًل الصتتتراع على مااد  رباو  صتتتاًقضتتتااي الستتتباو كلما قلت حصتتتانته و  مصتتتاحل ال عهب الستتتامية يف
 .كلما تدنت مصاحل ال عهب كلما أصبيت أكهر تعر او للهجواقبل القراً العسكري. و 

إن افرتاض ان العبتتتتاو واحتتتتداو إلو أكهر اإلتمتتتتامتتتتاو ابلنتيجتتتتة من   ه، أعتتتتل  لتتتتك ال عتتتتهب يف 
ًاو على الفو  أكهر، ونتيجة الصتتتتتتتتتتتراع امل ايل تكون يف هخطره.فكلما كانت املصتتتتتتتتتتتاحل قليلة كان قاد

املصتتتاحل القليلة، وإلو نصتتتر ستتتري  و هنا  . فيكومة ال عهب القوي ال تكاد  يصتتتاحل ال عهب  
تبدأ ابلتفك  بفا دل الصتتراع إال و يكون قد ا حله. ومن امله  للشتتك بشتتكل كب , على ستتبيل 

ن كواب على م املها ، أن الوالايت املتيدل كان هلا مصتتتتتتتتتتتتتتتلية كب ل يف  ريق املتمردين املدعوين
ًيبية" الصتتتتتتا ل يف عاا  جزيرل "جرااندا . وما كان للوالايت املتيدل من بقاو حستتتتتتهب 1983الكا

 منطق "دومينو" املريهب أو حسهب التدخل.فقد كانت تعترب نفسها كمدافعة عن العامل ارر.و 
  

                                                            

كان  لك صيييا على الر م من أنه يف الوقت الذي كانت به قا فات القنابل افمريكية واقعة  من  ا  اجلًز   (1 
 الر يسية الياابنية  لن ادث أي حالة    موثقة لتهديد بقاو الوالايت املتيدل .



51 

تيدل لتنظر . و مل يكن إلناك وقت جلماإل  الوالايت امللصتتتتتراع يف "جرااندا" انتهت ستتتتتريعاو لكن ا
ً تتة  لك التدخل . فستترعان ما أصتتبي انتصتتاً  يف اراجة إىل التدخل. كما مل يكن إبمكاهنا معا
الوالايت املتيدل حقيقة واقعة و الستتتتتتتتتتتت ح كان نتيجة مهالية ل عهب  و املصتتتتتتتتتتتتاحل الضتتتتتتتتتتتتئيلة يف 

 الصراع الذي يسبق القتا ، يف حني كانت النتيجة افسوأ ستكون حرابو  ويلة افمد.
يمة افإلدا  قاراجة إىل للجوو إىل الس ح, و  يف ارر  سيكون إلناك وقتاو لوجهات النظر يفو 

يف كتتتالتبعني االعتبتتتاً قيم تطبيق القول و وإلنتتتاك وقتتتت لألختتتذ  اليت يتم الستتتتتتتتتتتتتتتع  إليهتتتا ابلقول.
 راع.الصتتيافة ستتتستتتكشتتف كل جوانهب الصتتاالجتماعات املدينة اليت تنعقد و فاللجان و  .الفرصتتة
 ستدعى النخبة السياسية لتربير تكاليف ما يسمى ابلدعول إىل جا بية الفردوس. يف حني

قوايو إلو أن التدجيل ير ي ال عبني افاللطيف إىل الذإلن ستتتتتتتتتتتتتتتبهب أكهر دقة و يدعو إلذا التعب  
ن يف اف منة القدمية كانت عدل ثقافات تعترب أ عبني افقوايو الدميقرا يني. و وخصتتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتاو ال
صتتتتتتتية كانت إهلية، وكان إلذا يعين انه عندما يوجد  رفان مظلومان ميكنهما الصتتتتتتتراعات الشتتتتتتتخ
ًادل النصتتر يف الصتتيشتت  أن  وح  شتتخصتت . يف حني أنه من املفرتضتستتوية خ فاهتما ب راع إىل إ

ر  إلذا العلكن قول عظيمة وخ ل عاملة بكل شتتتتتتتت و. وقد كان  لك الصتتتتتتتتراع يعترب مشتتتتتتتتروعاو. و 
ًوي وفكل مطلق من الوع  و ع, مل  تف بشتتتتتتتبتجربة الصتتتتتتترا  ًاك افمريك  الشتتتتتتتمايل وافو ن  اإلد

فمدل ارر  تصتتتبي مقياس لشتتترعيتها. وخصتتتوصتتتاو ارر  ال  متناستتتبة اليت  كان  لك صتتتييياو 
 يكون فيها نصر ال عهب القوي متوق  وبسرعة.

 الحساسية السياسية و مدة الرصاع:

ًث اتاكمة ابلصراع يتضمن ا كانت ارر  افخر , عادلة فلن تطو ؟ أو بطريإ  قة أخر , إن إ
صتتاحل ال عهب.  موارصتتانة الستتياستتية ل عبني افقوايو  ات أتث  قوي يف تعزيز  مصتتدً النستتبية.

ًث أتث  او الشتتتتتترعية على حد ستتتتتتواو خصتتتتتتوصتتتتتتيف الت  ا القوي للنتا ج و  وا تتتتتتي كما أن هلذا اإل
 .النسبية مت  م يف القول املاديةعندما يكون إلناك تزاوج    
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يف مها   كما حدث   -توق  قوي ان أي حر  ستتتتنته  بستتترعة مثة  ،يف الصتتتراع ال  متناستتتهبو 
 ا كانت إر مما كان متوقعاو قبل القتا . و لكن بعض اررو  ال  متناسبة تطو  أكهو   -"جرااندا"

, فكيف عاو يلقول يتضتتمن نصتتراو حامساو وستتر القول تتضتتمن معىن النصتتر, وكان الكه  من استتتخداا ا
 ؟ نفسر عدا حدوث إلذا النصر السري  واراسم دا ماو 

للقول   او تفاعل بعض االسرتاتيجيات أعل الطريق ممهد لك لكون جواي إلو: إهنا اإلسرتاتيجية. و 
  .سرتاتيجيات أخر  يسبهب حرو   ويلةك  تقًر النتيجة يف حني أن تفاعل ا

  .يجةلقول التدث  املتوق  يف النتو إلكذا ختتصر ا
 عدم الحصانة السياسية و منوذج نظام الحكم:

سياسية "ماك" نراه يناقش فكرل تقييد عدا ارصانة التتتتتتتتتمتناسهب لالنظرية افولية يف الصراع ال  يف
ًد  ل عبني افقوايو يف النظامني الفاشسيت والدميقرا   فن ك  منهما يتعاقهب على استعما  املوا

 يف اررو . 
ًأي  افستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت  إلو أن أن "ابلر م من  ك":وحبستتتتتتتتتتهب كلمات "ما إلذه النقان الوا تتتتتتتتتتية فإن 

إلا. مشتتتتتتكوكاو  وإلذا الرأي لي  اررو  اتدودل بطبيعتها ستتتتتتتيدث قيوداو حملية يف حا  استتتتتتتمرا
و  ع قة ابلصتتتتراع حفإن الستتتتياستتتتة ات أي نظاا ستتتتياستتتت  هلا  ،حبستتتتهب إلذا النقاش، ولكن به

ًد  . تو ي  املوا
 ،الصتتتتتراعات ستتتتتتكون مقتصتتتتترل على النخبة اراكمة لقة أو املركزية , فإن إلذهيف اركومات املاو 

ًل (. إنه جدا   تتتتعيف فمناقشتتتتة "ماك" الستتتتابقة هلذا 189\1975 ماك  .ولكن لي  ابلضتتتترو
يرثر يف نتا ج فإن  لك س ،. و من إلناعبنيالتعليق تدعم االدعاو ان ابلتوا ن يرثر يف سلوك ال 

ًد لن، ًل إليها اررو وكما تت اإلشتتتتا، الصتتتتراع  فهناك أستتتتبا  ل فرتاض ان التعاقهب على املوا
 وأن تو ج نظاا اركم سيرثر يف نتا ج الصراع . ولكن كيف يتم  لك تاماو؟ ، يصمد

  



53 

ً  ان افنظمة الفاشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية لديها ميزل يف نوع معني من اررو . وإل  فإنين  ،ويف إلذا اجملا  أ
إلا الدفاع    املباشتتتتتتتتر مه و ون للنظاا استتتتتتتتتخداا إستتتتتتتترتاتيجيةارر  اليت حياو  هبا املنا , ل اإل

 خما ر استخداا اإلجراواتعنف . ويف حر  كهذه فإن الهمن و  حر  العصاابت أو مقاومة ال 
اا اركم تبقى ظافقستتتتتتى تكون أدم لألنظمة الفاشتتتتتتستتتتتتتية يف حني أن الفوا د اليت ال تتا  م  ن

 (1 .عالية بشكل حمتمل
 : فنظمة الفاشستية تتمت   يزتني على افنظمة الدميقرا يةإن ا
افنظمة الفاشتتتستتتتية لديها اكم ابملعلومات اليت تصتتتل إىل مجاإل إلا اتلية, فاررو  ميكن  :أولا 

ًية لقضتتتية عادلة و أن جتعل ب بيعة نف  التيكم ابملعلومات ميكن أن أعل الطشتتتكل أعلها  تتترو
برية يصل أ ف إىل  لك فإن الدليل على الرب  سبة للجماإل  الدولية.ارقيقية للعنف  امضة ابلن

اا حمدود قأو اجلماإل   تتتمن الدولة. وبشتتتكل ميكن تربيره كانت إىل تصتتترفات اخلصتتتم الفاشتتتستتتيت،
ًتكبها اخلصم.  لوحشية أ

ا  توحىت عندما تصتتتبي اجلماإل  اتلية مدًكة للرببرية, فإهنا ال تكون يف و تتت  ميكنها فيه  اثنياا:
يا ا دعمه بكما يتبني يف الفصتتتل اخلام  فإن  زو ايطاليا فثيو ستتتياستتتة الدولة أو إستتترتاتيجيتها. و 

 .من قبل تلك امليزتني
ة دليل إلناك مث ،التفاع ت اإلستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية افخر فإنه يف أنواع أخر  من اررو  و  م   لكو 

ً  أفضتتتل أو تفو  ة الدميقرا ية ظم  أكهر من افنصتتتا  يدعم إدعاو افنظمة الفاشتتتستتتتية اهنا اا
 على العك  فباستهناو اررو  الطويلة، فإن الدو  الدميقرا ية تظهر اهنا . و يف أ لهب افحيان

  

                                                            

مل :"فنه ابلر م من أن افمر منطق  فإن اسرتاتيجيات الدفاع    املباشر ميكن التالهب عليها أقو  بشكل حمت (1 
ًبني أكهر من اسرتاتيجيات الدفاع التقليدية .كما أن الدعم التجري  للرببرية و فعاليتها  بسهولة بنههب املدنيني و ال  حما

ًجوياملتزايدل إلو أمر    حامسا أفضل للنتا ج    املهمرل  ن توفت الستعما  الرببرية يف الصراعات ال  متناسبة  أنظر أ
2003) 
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إلكذا, فإن السرا  املناسهب يف إلذا التيليل إلو: رو  أكهر من الدو  الفاشستية، و تكسهب ار
 ة الدميقرا ية ؟."إلل تقاتل افنظمة الفاشستية بشكل أكهر فعالية من افنظم

ات أية ظرو  تقاتل افنظمة الفاشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتية بشتتتتتتتتتتتتكل أكهر فعالية من افنظمة " أو ابفحر :
 الدميقرا ية"؟  

 عدم الحصانة و خسارة الالعب القوي :

 فمد يف أ لهب افحيان , كما إنيخستتتتتر ال عبون افقوايو الصتتتتتراعات ال  متناستتتتتبة الطويلة استتتتت
 عهب القوي للمعركة بشكل هنا   إل  كالتايل: صف "ماك" لعملية ترك ال و 

عندما تكون إلناك حر  يف العاصتتتتتتتتتمة بدون انتقاا مر    تتتتتتتتتد اخلصتتتتتتتتتم, الذي ال يقوا بتهديد 
ًك تت كاليف املالية زايد والتمباشتتتتر, فإن إلذه ارر  ستتتتتتعرض لنقد متزايد  املا أن إصتتتتاابت املعا

 تتصاعد.
ايو لتاكما إن تزايد الضرا هب قد يكو  خا  دقد يكون إلناك حاجة إلطية نفقات ارر , و ن  رو

من الهمن  إلذه التكاليف تبدو كجزواملايل ستتتتتيصتتتتتبي مركداو ابلنتيجة. و التضتتتتتخم نظاا تهيدي. و 
ًي عندما يك عندما ال تكون إلذه إل  ارالة,  تف  ون أمن افمة مهدد بشتتكل مباشتتر, و الضتترو
وا تتتتتتتتي لتلك اجلماعات املتدثرل  صتتتتتتتتاحل يف حر  حمدودل، فإنه من    الو  أي أستتتتتتتتاس لإلمجاع.

ًية.  متضادل ملا تكون التضييات  رو
ًادل . فالع قة افستتتتتاستتتتتية إل  بني اإلية "م وا" إلذا اجلدا  بشتتتتتكل أوستتتتت يف حني تتناو  فر تتتتت
 ن الصتتتتراعات ال  متناستتتتبة إل  اليت, بشتتتتكل  ه إىل أكما أشتتتتاً "ماك" و املتوقعة والتكاليف . و 

شتتتتتتتتكل متناقض بة. ويف نف  الوقت و عهب افقو  التكاليف    املتوقع, ستتتتتتتتيمت  فيها ال عاا
تكاليف املتزايدل بشتتتتتتتتتكل    متوق . و إلذا بستتتتتتتتتبهب أن النخبة, ستتتتتتتتتيكون أكهر حستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية لل

اجلماإل  يف دولة ال عبني افقو  يكون لديها توق  نصتتتتتتتتر ستتتتتتتتري  وحاستتتتتتتتم. لذلك فإن ارر  و 
 . متوق مكلفة بشكل    الطويلة افمد تعترب حرابو 
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 ؟بة بسرعةمتناس فإن اللاز افساس  يرب  يف التساا  ملا ال تنته  اررو  ال  و مرل أخر ،
 فرضية التفاعل الاستراتيجي 

 : مهاو إن أساس فر ية التفاعل االسرتاتيج  إلو وجود تو جني للتفاعل االسرتاتيج  
 تو ج االجتاه املتماثل. -
 تو ج االجتاه املتعاك  . -

ًل ال عهب القويو مها  ًان احتمالية فو  أو خستتتتتتتتا إلذا القستتتتتتتتم يستتتتتتتتتكشتتتتتتتتف منطق إلذا و  ،يقر
 . اجلد 

 الإستراتيجية 

اإلستتتترتاتيجية ابلتعريف إل  خطط ال عهب الستتتتتعما  القوات املستتتتلية من أجل اقيق أإلدا  
 -شتتكل اندًب -وإلكذا، فإن االستترتاتيجيات تزج مفاإليم ال عهب النقدية  عستتكرية و ستتياستتية.

القيم النستتتتتتتتتتتتتتتبيتتة لتلتتك افإلتتدا . ولتتذلتتك، فتتإن اإلستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة هبتتذا املعىن أتتهب تيزإلتتا عن  عن
 مصطليني مرتابطني جداو: اإلسرتاتيجية العظمى، و التكتيك. 

ًد ال عهب املوجهة حنو أإلدا  عستتتتكرية و ستتتتياستتتتية  تشتتتت  اإلستتتترتاتيجية العظمى إىل إمجالية موا
ًك واستتتتعما  أستتتلية متنوعواقتصتتتادية وستتتواإلا. يف حني أن التكتيك ي ة شتتت  إىل فن خوض املعا

ًعة و املدفعية على افًض، لنستتتتبة ويف مواق  مفضتتتتلة اب للقوات املستتتتلية مهل املشتتتتال القوات املد
.  كما أن ك  من اإلستتترتاتيجية العظمى, و اإلستتترتاتيجية, و التكتيك تصتتتف نقا او خمتلفة (1 هلا

ًادته  و هناية فردية واليت تتلخ  يف إخضاع   هيف سلسلة متصلة من وسا ل العهب معني حن إل
 إلو.

  

                                                            

ًنيه  (1  ًيف املقتبسة من قاموس ليرتيه بقلم كا  .770\1994إلذا التعريف إلو إعادل صيا ة فحد التعا
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ًاسة السرتاتيجيات النمو ج املهايل و إل  مفيدل كنقطة بداية للتيليل :   و فيما يل  د

 اسرتاتيجيات اهلجوم عةالسياسة التكتيكية املتب
 )الالعب القوي(

 اسرتاتيجيات الدفاع
 ) الالعب الضعيف(

 تقليديدفاع  هجوم تقليدي الطريقة
 إسرتاتيجية حرب العصاابت إسرتاتيجية مهجية األسلوب )ابلنتيجة(

 
ًات إستتتتتتتتتترتاتيجية أخر  ابإل تتتتتتتتتتافة إىل تلك املوجودل يف القا مة إلنا.   و لد  ك  ال عبني اختيا

تيجيتتة ن وم إلج ،العقتتل تتتاً ال عبون افقوايو القلتتهب و , قتتد مه و  ,فعلى اجلتتانتتهب    املبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتر
إلا  ل  عنف أو اإلقد  تاً ال عبون الضتتتتتتتعفاو مقاومة ااختياً اهلمجية، و  االستتتتتتترت تتتتتتتاو على

جية ميكن استتتتتتتتتتتتعماهلا بشتتتتتتتتتتتكل دفاع  ع ول على  لك فإن اهلمو . العصتتتتتتتتتتتاابت بدالو من حر 
حر  العصاابت بشكل إلجوم . على الر م من أنه يف كلتا ارالتني سيتم االعتماد على ممهلني و 

 : اشرل و يف إلذا التيليل سو  يفرتضاملب عن منهج اإلسرتاتيجية   
  ًل العبني أقوايو بصراع    متناسهب.: أوالو   (1 مباد
  او النمو ج املهايل إلو الفو  ابرر  أكهر منه استتتتتترتاتيجيات إهن إستتتتتترتاتيجية العاصتتتتتتمة, :اثنياو

  . (2 ارر 

                                                            

ًون ابلصتتتتتتتتراعا إن ال عبني افقوايو إلم  الباو  (1  ابدً به  راعصتتتتتتتت ويعد بو  عشتتتتتتتترينت ال  متناستتتتتتتتبة و لي  دا ما يباد
 .( . و نذكر منها أحد عشر صراعاو 4-3\1993 بو  1993قبل املي د و حىت  394ال عهب الضعيف من سنة 

من تتضتتتتتتتتتتتيجية إهناو ارر  أو الرتا تتتتتتتتتت . و كانت النتيجة متدثرل إبستتتتتتتتتترتا  %4.1يف مثانية صتتتتتتتتتتراعات ال متناستتتتتتتتتتبة  (2 
ال اتاج إىل و  , إصتتت حات ستتتياستتتية.املشتتتاًكة يف القول  استتتتعما  الرشتتتاو , عروض العفو العاا, استتترتاتيجيات الرتا تتت

ًيد -1830 قوات مستتلية لتنفيذ  لك. و افمهلة على تلك الصتتراعات اليت انتهت بستتياستتة الرتا تت  تتضتتمن حر  مو
, صتتتتتتتتتراع  59-1954الصتتتتتتتتتراع الربيطاين القربصتتتتتتتتت   57-1948حر  املااليو  58 -1855حر  الستتتتتتتتتيمينو   59

ًو  -الفيليبني ًاما كريشتتتتنا  80-1972مو بني القوات والقيم ينشتتتتد  (2002و يف حالة املااليو على ستتتتبيل املها  أنظر  
يم   لك  تتتتتتتد القالقول  أي مهامجة قوات العدو( و  من مطبوعات إستتتتتتترتاتيجية ارر  النووية كما يف استتتتتتتتهدا  مضتتتتتتتاد

 . مهامجة مدن و سكان العدو (
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 الهمجية 

ًبني  مهل االا و لك  ( تصتتتتتتتتا , القتل, التعذيهبهلمجية إل  اف   النظام  أو املتعمد لا  اتا
و على خ   االستتتتتتترتاتيجيات افخر  فإن  (.1 من أجل اقيق أإلدا  عستتتتتتتكرية و ستتتتتتتياستتتتتتتية

ًل اخلصم على القتا  و يف ارملة اإلسرتاتيجية  ًادل و قد اهلمجية قد ا استخدامها الستهدا  إ
ًادل اخلصتتتتتمللقذ  ابلقنابل ف صتتتتتمه ي إلجباً خ, يستتتتتعى ال عهب القو عندما يكون اهلد  إلو إ

محلة  يفميلك . و . و  لك عن  ريق إنزا  افمل به بتدم  أمثن ما  (2 اف تتتتعف على تا  ستتتتلوكه
ًدع ما ميكن أن ( 3 مضتتتتتتتتادل للتمرد ً  القوي  ًادل اخلصتتتتتتتتم قد حياو  اتا , عندما يكون اهلد  إ

ً  لكن ال عبني افقوايو يف ة مكافية التمرد حال يكونوا متمردين بسياسة االنتقاا  د    اتا
ًل الفيزيولوجية ل عهب الضتتتعيف ليدعم املقاومة إلجنا  ستتتياستتتة معستتتكر  ميكن أن يستتتتهدفوا القد

ً ياو  (4 االعتقا  .   : ث ثة إل عموماو اهلمجية فإن أكهر أشكا   ،و ا

                                                            

ن افستتتتتتتتلية الكيماوية و البيولوجية قد ا تضتتتتتتتتمينها بشتتتتتتتتكل إ 151\2000أنظر , على ستتتتتتتتبيل املها  , والت   (1 
تقليدي يف إلذا التصتتتتتتتتنيف و  لك فهنا    مميزل بشتتتتتتتتكل متدصتتتتتتتتل و التدم  املتعمد للبيئة الطبيعية للمداف  إلو انتهاك 

 .135-132\1999إخل ( أنظر ب ي و مايلز ف املستنقعات...جتفي  ويتم  لك عرب إ الة افحراج و  لقوانني ارر 
وبيهب  146-103\1990نظر بيهب أ 4 -1\1966شيلينج  : موعة ادايتإن العمل الك سيك  إلو  (2 

ًل اخلصم على القتا . و  يف النظرية فمن املمكن استخداا القول اجلوية االسرتاتيجيةو  .1996 لك ابستعما   الستهدا  قد
, س, اجلالتصا   نقان اتصا  السكك ارديديةلتدم  أو قط  خط إمدادات العدو, تدم  نقان ا القوات اجلوية ًو

ًات( أو مصان  افسلية ًبني, فإن  لك كان يعترب إسرتاتيجية إلجوا املطا . و لو كان  لك ممكناو فعله بدون قتل    اتا
ية إل  س ح رتاتيجاإلس القول اجلوية -فإن افخذ يف ارسبان ان التقدا يف إحكاا الذخا ر ارربية  مباشر. و لكن عملياو 

ًبني يقتلون بشكل    متناسهب م  ا   ماض و  وية اإلسرتاتيجية ارملة اجلراجة العسكرية لتدم  افإلدا  و    اتا
-92\2000 إل  حالة وثيقة الصلة ابملو وع  أنظر اللجنة الدولية املستقلة يف كوسوفو 1999 للناتو يف كوسوفو يف عاا

 (2000و دالدير و أوإلانلون  94
ًا لقتل جندي حمتل (3  ًين بشتتتتتتتتتتتتتتكل عشتتتتتتتتتتتتتتوا     أنظر   مهل إلذه اإلجراوات االنتقامية تتضتتتتتتتتتتتتتتمن إعداا مدنيني خمتا

ًياوين توفت  108\1994رسربيه  (. 2003و أ
ًبني املريدين و شتتتتتتتتتتتبكات الدعم تعتمد على مشتتتتتتتتتتتاًكة  إن عقلية املتمرد و  (4  طل إلذه رات االعتقا  تعمعستتتتتتتتتتتك  اتا

 (. 42-41\1992و كريب   59 -1998 أنظر إلاملتونالشبكات  
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ًبني. -1  قتل    اتا
 قتل املدنيني  وسجناو ارر  أو املدنيني خ   عمليات الصراع(. -2
 ( .1 ات االعتقا معسكر  -3
 .(2 لألإلدا  قيمة عسكرية  مل يعد للقصف االسرتاتيج  1939ا و منذ عا 

 الدفاع التقليدي:
مة مثل تدمير األشياء القي الدفاع التقليدي هو استخدام القوات المسلحة إلحباط محاولة الخصم لالستيالء أو

 .السكان, والموارد اإلستراتيجية, واألرض

 , فإن استراتيجيات الدفاع التقليدي تستهدف القوات المسلحة الهجوم التقليدياتيجيات مثل استرو

  

                                                            

على الر م و  رد خ   ارر  اجلنو  أفريقية.لقد استخدا الربيطانيون معسكرات االعتقا  كإسرتاتيجية مضادل للتم (1 
أكهر من  لك  بوير ماتوا يف تلك املعستتتتكرات . و امرأل و  فل من ال 28000من أن الربيطانيني كانوا    متعمدين فإن 

ي  نظر ألأيجية  د التمرد  ايل إصاابت من ك  الطرفني. وحو   استعما  معسكرات االعتقا  كإسرتاتكان إلناك إمج
ابكينهاا  193-192\1902دوويت   ارر  يف أفريقيا اجلنوبية أنظرنتا ج ( و حو  استتتتتتتتتتتتتتتعماهلم و  111\1976
 (. 1992و ك ب   608-607\ 29الفصل  1979

ًيسد (2  حو  مو وع ( و  98-97\1985شا    أنظر شاف  ين ابلقنابل كان ارل كمها  إن قصف ارلفاو ملدينة د
حستتتتهب نقاش اب  فإن القصتتتتف ( و 262-260\1996 أنظر اب   القصتتتتف االستتتترتاتيج  كإجباً  تتتتد أملانيا النا ية

ًبني يعترب مهجياو  , فإن لعدوت القول اجلوية الستتتتتهدا  قوا. و عندما تستتتتتخدا ا االستتتترتاتيج  الذي يستتتتتهد     اتا
بني ليستتتتتتوا . إن    اتاً فستتتتتتاس والصتتتتتتناعة يكون صتتتتتتعهب ارل. و اهلجوا على الك يعترب إستتتتتترتاتيجية إلجوا تقليدي 

ًوستتتتتة لكن أولئك الذين يستتتتتتخدمون إلذه اإلستتتتترتاتيجية يعرفون ستتتتتلفا أن    اتاً  ون يف مهل إلذه بني ستتتتتيقتلأإلدافا مد
 اهلجمات.
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 .اته المسلحة المتقدمة أو القريبةالهدف هو تدمير القدرة الهجومية للخصم بتدمير قوللخصم و

 , والدفاع في, والدفاع المتقدماألهداف المحدودة جداً, والدفاع الساكن (1)واألمثلة تتضمن استراتيجيات

 . (2), و الدفاع المتحركالعمق

  حرب العصابات
ى اخلصتتم، م  هبد  فرض تكاليف علإستترتاتيجية حر  العصتتاابت إل  تنظيم له حصتتة من اجملت

ًبة لتجنهب املواجهة املباشتتتتترلو  . و إلذه التكاليف تتضتتتتتمن (3  لك ابستتتتتتخداا قوات مستتتتتلية مد
 . (4  و الوقت, و أإلم شة, إلدوو البا البنية اتي ،, املرنفقدان اجلنود

ًد على الر م من أن حر  العصاابت تستهد  بشكو   ل أساس  مقاومة القوات املسلية وموا
  

                                                            

لدفاعية اتدودل إلو إلجوا الياابن على أستتتتتتطو  الباستتتتتتيفيك للوالايت املتيدل يف مها  عن إستتتتتترتاتيجية افإلدا  ا (1 
ًبر  و مها  على االستتتتتخداا اهلجوم  إلستتتترتاتيجية افإلدا  اتدودل إلو إلجوا مصتتتتر على إستتتترا يل يف  1941ب   إلا

 1973تشرين افو  
 (. 50-48\ 1983لوصف خمتصر أنظر  م شيمر  (2 
ًية بقيادل ماو تستتت  تونج , فإن حر  العصتتتاابويف إستتترتاتيجية حر  (3  و مواجهة تقليدية ت تتطًو حن  العصتتتاابت الهو

ج     املباشتر إىل املباشتر. رتاتي. و يف إلذا التيليل فإن مهل إلذا التطًو يعترب تا او يف اإلسترتاتيجية من املنهج االستامة
إلا  و إلو  البا  و أإلو  إلا  اإلستتتتترتاتيجية املتعلقة بذلك إل  اإل دا  ستتتتتياستتتتتية مماثلة رر  العصتتتتتاابت. و منطق اإل

ًل القصتتف االستترتاتيج  القهرييعك إلا  ميكن استتتبداله.  صتتو فمل لا  إما إلنزا  ا . و إلناك ظاإلرل مدنية إل  أن اإل
ًبني حىت يضتتتتتتتتاطوا على حكومتهم لتوافق على املطالهب الستتتتتتتتياستتتتتتتتية، أو ستتتتتتتتيهب الشتتتتتتتترعية عن اركومة كوستتتتتتتتيلة  اتا

عن و  ركومة.موا نني قو  يف سياسات او إلذا يتضمن أن اإلسرتاتيجية ستكون أكهر فعالية عندما يكون لل هلا.الستبدا
إلا  كإستتتترتا ًي اإل  2003عن قصتتتتف القنابل املتعا فة.كإستتتترتاتيجية "أنظر اب  ( و 1993تيجية للعصتتتتيان أنظر  م ا

.) 
( و أنظر  7\1981م حظاته يف  إلو  مان  حو  إلذه النقطة بشتتتتتتتتتكل خاص أنظر  ستتتتتتتتتامويل إلامتينجتون( و (4 

 (. 157\1984أيضا كوإلني  
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ًادل املهاجمإ دعمها ًته حيث تتطلهب حر  العصاابت  مان ل (1 ال أن إلدفها تدم  إ يست قد
 عنصرين أساسيني :

  مهل م   ستتتتتتتياستتتتتتتو  م    بيع  مهل املستتتتتتتتنقعات, اجلبا , الااابت الكهيفة أو افد ا . -1
 منا ق حدودية  عيف التنظيم أو منا ق حدودية لدو  متعا فة.

ريقة   االستتتتتتتتتتبداالت.م  وجودلتزويد املقاتلني ابملعلومات, واملرن, و  وجود ستتتتتتتتتكان مريدين -2
 .م  مة النسيا  العصاابت

ا الزعيم قادإل ارر  اليت ،أتث او افكهر  والذي يعترب ،وميكن  كر مها  شتتتديد الو تتتوح على  لك
 :الها ر الصيين "ماو تس  تونج"

 ,ذي يجعلك تبدو قادماً من الشرق واهجم من الغربفي حرب العصابات عليك اختيار التكتيك ال 

انسحب, وتسبب بضربة موجعة, ابحث عن الهجوم المتواصل, وهاجم الثغرات. أهجم ووتجنب 

فأنهم ينسحبون عندما يتقدم  ،قرار مضيء. وعندما ينشغل رجال العصابات بشكل أبعد وأقوى

 يالحقونه عندما ينسحب. و يضربونه عندما يكون مرهقاً, و يزعجونه عندما يتوقف,و, العدو

ن الخلفية و الجوانب والبقع غير المحصنة األخرى هي نقاط إفي إستراتيجية العصابات, فو

تونج  -) تسي .وتشتيته, وإرهاقه, ومن ثم إبادته ,وهناك يجب إزعاجه, ومهاجمتهحيوية,

1961\46). 

 ى هزيمة سريعة لمقاومة القوات.إن إستراتيجية حرب العصابات ليست من أجل الوصول إل

 , فإن رجال العمليات ال يستطيعون التوقف أو ( وعالوة على ذلك27-1998هاميلتون )

  

                                                            

جو   ،1994أستتتتتتتتتتربي  ،1975إلي   ،1976مقدمات عامة عن إستتتتتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتتتتاابت أنظر  الكيًو  (1 
إلانرا خ و و كاتزينبا  1961وحو  االخت فات الكوبية والصتتتينية إلستتترتاتيجية حر  العصتتتاابت أنظر  ستتتيتونج  (.1996

ًا   340-321\1955 إلان ًيه  1961جيفا  (.1968ديهب 
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 أماانو   لك فهنم ال يوفرون -ما عدا املنا ق افستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية املعزولة -الدفاع عن منا ق خاصتتتتتتتتتتتة 
 .ونون مسرحني ابنتظاً مهمات جديدللعا  هتم عندما  و ون العمليات، أو عندما يك

ولذلك، فإن حر  العصتتتاابت تعترب إستتترتاتيجية تتطلهب عدا و تتت  افشتتتياو افستتتاستتتية الهمينة,  
ًع, افسرل, املواق  الهقافية و الدينية, و املدن.  مباشرل يف يدي اخلصم مهل: املزا

ى اهلد  حر  العصتتتتتتتتاابت تعتمد عل , فإن التكاليف املهمة لتبين إستتتتتتتترتاتيجية وبشتتتتتتتتكل منطق
قول , أو يف استعما  ال . و عندما ال تاًس القوات الاا ية أو اتتلة تقييداو  (1 كبي مجاح اخلصمو 

, ر أو اإلكراه لشعهب ال عهب الضعيفعندما تكون أإلدافها السياسية إل  التدم  أكهر من القه
 . (2 تيجية حر  العصاابت ميكن أن تصبي إسرتاتيجية دفاعية مكلفة بشكل حمظًوفإن إسرتا

 التفاعل الاستراتيجي 
إن كل إستراتيجية لها إستراتيجية مضادة مثالية. والالعبون القادرون على التنبؤ بإستراتيجية الخصم سلفاً 

يار و لية غير متوقع, وذلك باختيمكنهم تحسين فرص النصر لديهم. أو على األقل تكبيد الخصم خسارة عا

أن الهزيمة هي , يناقش ب"ماو تسي تونغ" على سبيل المثال . إن تنفيذ تلك اإلستراتيجية المضادة و المثالية

 .(3)يروحسب شروط األخ ة تقاتل بأسلحة رديئة ضد أعدائهانتيجة غير متغيرة عندما تكون القوات األصلي

  

                                                            

ًو . فاجتم  قادل البوير اانيون على العاصتتتتتتتتمة افوىل للبوير, بلوا فونتنياستتتتتتتتتوىل الربيط 1900يف ر اً  (1  ا لناجون ليقر
كان إمياان   ت. و كانوا منقستتتتمني لكن قلهب التوا ن ملصتتتتلية استتتتتمراً حر  العصتتتتاابإلل يستتتتتستتتتلمون أا يتابعون القتا 

 (193-1902/192وجد البوير إمياهنم ال مرًب له  أنظر دويت قد لمدنية الربيطانية. و ل
ًفعها من قبل جني شتتتتتتتتا, افعالية  تتتتتتتتد العهب قوي متيجر القلهب قضتتتتتتتتية أن يكون الدفاع الا  مباشتتتتتتتتر  و (2     ً

ًك ابلنستتتبة مل خصتتتوصتتتاو ورخرين, و  ًث  وشتتتا ًك و  1997قاومة ال  عنف أنظر  ماكا أن حالة كوستتتوفو  ( كما 2003شتتتا
تقرتح ان مقاومة ال  عنف  تتتتتتتد خصتتتتتتتم مصتتتتتتتمم على اإلابدل اجلماعية ستتتتتتتتهبت فعاليتها فقط  1999إىل 1998من 

ًج  املسلي.  (.2000أنظر اللجنة الدولية املستقلة يف كوسوفو  عندما ارض على التدخل اخلا
 

 التوكيد يف النسخة افصلية(. 1975/176مقتب  من ماك   (3 
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, فإن تفاعل بعض ين أنه عندما يقاتل الضعيف القويتب هذه الحقيقة التي يطرحها "ماو"و

 بعضها اآلخر في صالح القوي. راتيجيات سيكون في صالح الضعيف واالست

ة استراتيجيات مضادأرى بأن العالم ذو استراتيجيات و, "ماو" على هذه النظرة الثاقبة لـ بناءاً و

 . (1)باشر وغير مباشريزها بين منهجين استراتيجيين مثاليين ميكامنة ويمكن تم

لقوات , واللذين يستهدفان االدفاع التقليديين: الهجوم واهج اإلستراتيجية المباشرة كمثالإن المن 

ل وبالتالي،  القتاالمسلحة للخصم بهدف التدمير أو االستيالء على قدرة الخصم الفيزيولوجية على 

قواعد منظمة بالنسبة لسلوكهم ع هذه المناهج تبرز صراع جندي ضد جندي متدمير إرادته، و

تيجية, غير المباشرة, كالهمجية . أما المناهج اإلستراةالمفهوم المشترك لما يعتبر نصر أو هزيمو

ه دمير إرادة المقاومة عند الخصم وبالتالي قدرتتستهدف ت إستراتيجية حرب العصابات, فهي غالباً و

 .(2)الطبيعية

 محاربين.التعذيب و سجن الال خصم بالقتل وتستهدف الهمجية إرادة ال

ن كذلك المدنييدة الخصم باستهداف جنود العدو. وكما إن إستراتيجية حرب العصابات تهاجم إرا

هذا الفقد المتزايد المستمر للجنود، والمؤن، والعتاد مع يمكن أن يصبحوا أهدافاً أيضاً و الذين

 ياسية في أرض الالعب األقوى.سريع, الهدف منه تحقيق توازن للقوى الس فرصة ضئيلة لحل  

ضمن تت غير مباشر( والتي -)مباشر مباشر( أو القوي. -إن تفاعالت المنهج المتشابه )مباشرو

قوي. و تغير ميزة قوة الالعب الوذلك ألنه ال يوجد نية لتسوية الخالف أ الهزيمة لالعبين الضعفاء،

 ا بالنسبة إلى القوة المطبقة.باستثناء معجزة في أرض المعركة فهناك تفاعالت يجب حلهو

د ض -ضد غير مباشر،  أو غير مباشر -مباشر ج المعاكس )وعلى العكس، فإن تفاعالت المنه

 مباشر( تتضمن النصر لالعبين الضعفاء، ألن الضعفاء يرفضون االنشغال حيث يكون لالعب 

  

                                                            

ًاسات اإلسرتاتا االختزا  ل سرتاتيجيات إىل اجتاإلني خاصني بشكل مشرتك مرس  يفإلذ (1   . يجية مطبوعات الد
ًفيًز و تشايد   ًد  1994/378أنظر  كو  (.1976(و أنظر أيضاو  كولتانك  364-1997/361(و  ليد  إلا

ًاد( إ ا كانت القول اجملربل إل  مصدً  107-1990/106لتعريف مماثل أنظر  اب   (2  ًل الفيزيولوجيةاإل  ,ل و القد
ًادته للقتا  للصدإلا أي من املنهجني ميكن أن يفو فعن ًادته للقتا  معدومة . وإنقاص إ ًل اخلصم إىل الصفر جتعل إ فر . قد

ًته معدومة .  جتعل قد
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 (1)ميزة القوة )حسب شروط األخير( القوي

 . ( 2)الفترة. و الوقت يكون مفيدا لهم و لذلك فهم يميلون إلى تطويل

لحة و بلوغ مسو عندما يتسبب التفاعل االستراتيجي في تأجيل غير متوقع بين التزام القوى ال

بة قد الصراعات الال متناسالعسكرية , فإن الالعبين األقوياء يميلون إلى فاألهداف السياسية و

 : لسببين

( فإن 1988بني مييلون إىل توقعات  تتتخمة للنصتتتر  بليين على الر م من أن كل  ال  حماً  :أولا 
أنظر كلة  التدثر بشكل خاص بتلك املش ال عبني افقوايو يف الصراعات ال  متناسبة إلم سريعوا

, ( وإ ا كانت القول تتضتتتتتتمن النصتتتتتتر145-1986/144و إل ينك  182-1975/181ماك 
, فإن و    تتتد اخلصتتتم تطكما كانت ارر و  .شتتتام و و  فإن ميزل القول الاالبة تتضتتتمن نصتتتراو ستتتريعاو 

ول لتناستتتتتتتتتتتتهب ستتتتتتتتتتتتتعما  القاملبالاات يف النجاح جترب النخبة العستتتتتتتتتتتتكرية املتزايدل على تصتتتتتتتتتتتتعيد ا
 -ستتتتتتتتتتتتتتيطةأن تكون باليت كان من املتوق    -من إلنا،  فإن  ايدل التكلفة للصتتتتتتتتتتتتتتراع التوقعات. و 

دميقرا  ،  ابلنستتبة ل عهب القوي المظهر العجز املتزايد. و يف ك  الطريقتنيتردي إىل الكذ  و 
فإن الضتتتاط اتل  إلهناو الصتتتراع من املتوق  أن يتزايد. و تطو  بذلك ارر  على افًض بقدً 
 ما تزداد الفرص لتخل  ال عهب القوي عن ارر  باض النظر عن حالة الشرون العامة لألًض.

عبئة املدخرات, ايدل مهل إع ن ارر , تتتطلهب من ال عبني افقوايو جتنهب التكاليف املتز  :اثنياا 
 ايدل الضتتتترا هب, أو امل اإلصتتتتاابت اإل تتتتافية. وقد تردي إلذه الر بة لد  ال عهب القوي فن 
 تاريه ابستعما  اهلمجية، فنه يرمن اهنا ستكون إسرتاتيجية ل قتصاد ابلنفقات من أجل النصر 

                                                            

ًن معها ح (1  هب شتتتتتترون ستتتتتتيف إستتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتاابت القوات املستتتتتتلية للمهاجم يتم جتنبها فيزيولوجيا أو التو
. و يف حصتتاً أو محلة قصتتف إستترتاتيجية  تتد دفاع مباشتتر يف حر  حمدودل , فإن القول التدم ية ل عهب القوي مقبولة

  املهامجني و النخبة السياسية.قد تنير  فن مهل إلذه اهلجمات تض  بشكل متا  السكان املدنيني بني
 .326-324-1955د ميباخ و إلانراإلان و كا 24-1983و عن أمهية مدل الصراع كهمن للصراع أنظر م شيمر  (2 
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لتطبيق اهلمجية إستتتتتتتترتاتيجية صتتتتتتتتعبة ابيت صتتتتتتتتأية، لكن يف  من ما بعد ارر  العاملية الهانو . (1 
ًبة  عستتتكرية تتطلهب قوات خاصتتتة إل   ات فعاليةبشتتتكل فعا , فإن اهلمجية و حىت النهاية و  مد

ىت النا يون حو هزل إلتاا مهمتها املطلوبة. وإل  تتطلهب, فوو كل شتتتتتتتتتتتتتتت و, دقة يف التطبيق. و 
النتيجتتة  فكتتانتتت ر  العتتامليتتة الهتتانيتتة.وجتتدوا أن إلتتذه املطتتالتتهب كتتانتتت أبعتتد من إمكتتانيتتاهتم يف ار

ًا تتتتتتتتتتتت  املازول اليت كانوا  جتاعية للمقاومة واليت  ادت من تكاليف االحت   النا ي يف اف حركة ا
و حىت عندما تكون اهلمجية فعالة عستتتتتكرايو فه  تكون حمفوفة ابملخا ر . فال عبون (2 يديروهنا 

ً ة  افقوايو الدميقرا يون يرون أن إلناك إمكانية   .(3 الكتشا  سياس  حمل  و وجود معا

                                                            

ألكسندً داونز يناقش بشكل مقن  أن ك  الدولتني الدميوقرا ية و الفاشستية من اتتمل.خدا الرببرية يف إلذه  (1 
ًا ( إن حبه  يبني أن اهلمجية ان 2003الظرو  فن ك  الدولتني ترمن اهنا إسرتاتيجية لتوف  التكاليف   أنظر داونز  د

ًيكون توفت   . 2003ما تكون مرثرل عسكراي   إهنا تيل أن تكون    مهمرل( و إل     مهمرل سياسياو . أنظر أ
ًل على مواصتتتتلة اهلمجية أكهر مما فعلوا يف الوصتتتتو  إىل تكن ومشولية  (2  إن النا يني فعلوا اففضتتتتل بتطوير القوات القاد

لقاستتية لشتتهود    امللقنني الذين جنوا , على ستتبيل املها , قبًو القتل اجلماعية ان الق  ل وام يف تطبيق اهلمجية و اليد.
ًل املدنية و بذلك  ا. و عن تلك افعما  الوحشتتتتتتتتتتتتية يف رينستتتتتتتتتتتتاتز كروبني , نشتتتتتتتتتتتتروا أقواالو  لعمليات ادوا من تكاليف اإلدا

ًا   اتتلة و اهلمجية النا ية ته  مشكلة للفر ية اليت يف   متناو  اليد . العسكرية يف اف
اهلمجية  أي وستتيلة لنهاية(. إن حجمجباً والقهر  اإل و م   لك فعلى خ   أكهر أنواع اهلمجية اليت تعامل العقليني,

ًوما( مل تكن موجهة لإلكراه ولكن ل  اليت استتتتتتتتتتتتتتهدفت املر تتتتتتتتتتتتتى العقليني, املعاقني, اليهود النا ية   لتدم, اللو يني يف  
 . ستهدفةبشكل مطلق للجماعات امل

لقد كانت إستتتترتاتيجية بل هناية حبد  اهتا للنوع. وامله  من إلذه اجلرا م    تتتتد اليهود يف بولندا و الشتتتترو افدم (كانت 
ًل اهنا إجراوات مضادل للتمرد  و كان  لك يف وقت مل يكن فيه ش و من إلذا النوع.  مرب

 ستتتتتت فيا اتتلة , كانت مقصتتتتتتودل ان ختدا مصتتتتتتلية و م   لك فإن حصتتتتتتة حقيقية أصتتتتتتار من اهلمجية النا ية , يف يو 
ً  جلرمية مجاعية للمدنيني أنظر  ًا   اتتلة حو  خلق التتتتتتتتتتتتتتت أينزات  كروبن و ادايت الشعهب املد مقاومة التمرد يف اف

ًتو   ًودي   1992 اب  يف(. حو  استتتتتتتتتتعما  النا يني للرببرية كاستتتتتتتتترتاتييية مضتتتتتتتتتادل لألخ ل  2002و خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتا 
 (.  1979ا أنظر  إلني يو س في

يركد "ماك" بشكل صييي أن اهلمجية يتم اركم عليها ابلنسبة إىل القول النسبية ل عبني فال عبون الضعفاو ميكن  (3 
 (.187-186\1975مساحمتهم يف حني أهب شنق ال عبني افقوايو   أنظر ماك 
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ملون خمتا ر م يتيأمتا ال عبون لكتل من تو جني اركم اللتذين ال ينتميتان للقو  النوويتة, فتإهن 
ًج .  التدخل اخلا

 : رشح االتجاه ل االسرتاتيجيالتفاع
عرض  صتتتتتتدد ما أنين لستتتتتتت يفك  ،ملا ا  تاً ال عبون استتتتتترتاتيجياهتمذا لي  كتاابو عن كيف و إل

بينما ال يفعل  ،شتتتتترح عاا لألستتتتتبا  اليت يا  بستتتتتببها بعض ال عبني استتتتترتاتيجياهتم أثناو ارر 
   (1  لك اآلخرون 

ًستتتتتتتم بتفصتتتتتتتيل عواقهب التفابفحر  عل ا, فإنين أتناو  استتتتتتترتاتيجيات ال عهب كما إل  عليه مث أ
عهب القوي فشتتتتتتتتتل ال بقو   لك فإن شتتتتتتتتترح  ل جتاه حنو تزايد  االستتتتتتتتترتاتيج  على النتا ج . و

 ( .  99\1950منبعث من توقيت التا  افكرب يف النتا ج لصاحل ال عبني الضعفاو   
ولكن حبستتتتتتتهب منطق "كينيث والت " و نقاشتتتتتتته ان ال  قول نظاا تفاعل تنافستتتتتتت  أعلون إلذا 

دً كل ق, و كما يناقش "والت " :  " إن سرتاتيجيات والسياسات املتماثلةم  اال النظاا متناسباو 
ىل إ . و إمكانية أن الصتتتتتتتتتتراع ستتتتتتتتتتتقوده قولتجاابهتا ملا تفعله الدو  افخر دولة يعتمد على استتتتتتتتتت

. و املنتتتتتافستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تنتج ميتتتتتل حنو التمتتتتتاثتتتتتل بني املتنتتتتتافستتتتتتتتتتتتتتتني منتتتتتافستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف فنون أدوات القول
 (. 127\1979 والت 
و تتجنهب  اتوالت " ما يدعى "التدإليل االجتماع " فن الدو  تقلد بعضتتتتتتتها يف النجاحيعين "

ً  حو  دمج انجي  ما ميهل فش و . و عرب الزمن، فإن  لك يعين أن ال عبني سيميلون إىل التقا
ًيهب, اإلستتترتاتيجية و التكتيك. و يقاس النجاح  ا يتم به الفو  يف ارر   لألستتتلية, املبدأ, التد

 الكب ل افخ ل . 
  

                                                            

ون يبقون على اخلاسر بني اسرتاتيجياته. فالفا زون و   أحد من ال عمن الصراعات ال  متناسبة ال يا %77.5يف  (1 
 نف  اإلسرتاتيجية اليت بداوا هبا ارر  .
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ت ر بعد ارر  العاملية الهانية ظه. و م و أان أانقش ان التدإليل االجتماع  مهم بشتتتتتتتتتتتتتتتكل إقلي
ًواب ًواب ا،و رستتتتتتي تا ج خمتلفة للنجاح يف أو ًل الدولة على  ر ا قياس النجاح يف ار فف  أو بقد

لخصم ل لك لتدم  القوات املسلية و   ات رليات واسعة.مسلية متيدل  و قوات  إنتاج و نشر
ًك  افشتتياو القيمة بدون حاجة إىل االستتتي و على , و أيضتتاو يف منا ق مفتوحة بشتتكل نستت  معا

و حلفا ها  (1 تقليده من قبل الوالايت املتيدل , و إلذا النمو ج امكلفة: ابرر  اخلا فةإابدل 
ًوبيني و اإلااد الستتوفيييت ًل الصتتراع الطويل  (2 افو . و يف رستتيا كان النجاح يقاس إبمكانية مرا 

ًا   مالقة نسب  . ""إسرتاتيجية حر  العصاابت ياو  د عدو متفوو تقنياو يف أ
اجلزا ر  د متمردووقد قلده عن قصتت إن صتتراع "ماو" الطويل لإلخضتتاع النها   للصتتني كان إلزمية.

 .  (3 اانستان إىل حد كب   اإلدي أفوالفيتناميون واملتمردون الكوبيون والشيوعيني يف مااليو، و 
  مباشتتتتتتتتتتتتر يف حستتتتتتتتتتتتن أن تو ج حر  وإلكذا، فإن تو ج ارر  اخلا فة إلو منهج استتتتتتتتتتتترتاتيج

 كما حدث يف   –العصاابت تو ج    مباشر. و عندما كان يتداخل النوعان بشكل منظم 
  

                                                            

 .. حو  إلذه النقطة 179\ 1984وإلني أنظر ك (1 
ًوبية الر يستتتتتية  (2  ًية افو لية كان كل منها ميلك قوات مستتتتت  –فرنستتتتتا و بريطانيا  –من الصتتتتتييي أن القو  االستتتتتتعما

ًية متخصصة و واس ًية عة قبل ارر  العاملية الهانية و يف ارربني العامليتني افوىل و الهانية كانت الطبيعة االستاستعما عما
هلذين اجليشتتتتتني يشتتتتتاً إليها أحياان كدستتتتتبا  لفشتتتتتل قواهتما الربية يف ارر  خصتتتتتوصتتتتتا يف افدواً افوىل . ولكن , بعد 

يات قياس ارر  اخلا فة لتيستتتتتتتتتتتتتتني أداو قواهتا لقيادل عملارر  , و خ   الفرتل اليت حاولت فيها بريطانيا اعتماد م
ًنة إىل  مضتتتتتتادل للتمرد . يف حني ال يزا  أكهر من  لك يف الوالايت املتيدل و اإلااد الستتتتتتوفيييت يتم االنتقاص منه ابملقا

 ما كان إلناك قبل ارر  العاملية الهانية .
ًية لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ماو أن (3  . وقد 18\1998. و إلاملتون 322\1955و إلانراإلان ظر كيد نباخ حو  حر  العصتتتتاابت الهو

هتا و لكن عدا كفايتها لتفستتتتتت  جناح تو ج إستتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتاابت  تتتتتتد الدو  اليت   أثبتت الفكرل القومية  تتتتتترو
كانت تلك قوات للير  اخلا فة . و إن ك  من إستتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتاابت بدون قومية و قومية ب  إستتتتتتترتاتيجية 

 ت ستخسر يف إلجوا املنهج املباشر ل عهب القوي.حر  عصااب
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ة إل  أنه يف وارقيق فإن ال عهب افقو  كان  ستتتتتتتتتتر يف  الهب افحيان, -ارر  العاملية الهانية 
ا يبني أن إلذيجياهتم. و ال عبون اخلاستتتتتتترون استتتتتتترتاتمن الصتتتتتتتراعات ال  متناستتتتتتتبة ال يا   78%
ًاو عبني يكونون على شتتتتتتفا إما صتتتتتتراعاو مستتتتتتلياو أو إلزميةال  لق بشتتتتتتكل مط . و أهنما ليستتتتتتوا أحرا

ًوا اإلسرتاتيجية املهالية, و إلذا افمر صييي لسببني مها:  ليختا
ًيهب وكلها متماستتتتكة ليستتتتت أشتتتتياو ال ميكن استتتتتبداهلا فن القوات والتجهيزات و  :أولا  كل و التد
تستتتتتتهيله انواع معينة من القو  والتقنيات وإ تتتتتتعافها من قبل اآلخرين.  استتتتتترتاتيج  ميكن منهج

ميكن  املضتتتتتتتتتادلة ستتتتتتتتترتاتيجيمقا تتتتتتتتتال إستتتتتتتتترتاتيجية ال عهب أو اإلوع ول على  لك فإن التطًو و 
 . حل التنظيمية املطوقة أو افعرا إحبا ها ابملصا

 .عط  ال عبون افولوية للتهديداتي اثنياا:
ن ك مها يكون قد , فإالستوفيييت نفستيهما كتهديد أستاست  اإلاادعرفت الوالايت املتيدل و فإ ا 

بادئ ممند ة و  ًوبة. و بتبين جتهيزاتحسهب ان املنطقة اتتملة للصراع املباشر ستكون قلهب أو 
هديدات . لكن  بيعة التن ارر  يكون لذلك معنااستترتاتيجيات مفضتتلة لكستتهب  لك النوع مو 

ر  ميكن من اإلعداد للفو  بنوع من ار إن عقوداو  أسرع من اسرتاتيجيات التا , و تتا  ميكن أن
تلف. من اررو  يف منا ق ومناخ خم أن يصتتبي مستترولية مشتتلولة عندما يواجه بنوع خمتلف تاماو 

ًوبيون  -خستتتتتتتر ال عبون افقوايو  ا اإلذا يبني ملو  يف  اصتتتتتتتراعات عديدل يف رستتتتتتتي -و أ لبهم أو
جيتتداو يتتدل يكون عمتتل الوالايت املت ا ا ال, كمتتا أنتته يبني ملتتالتتتاليتتة للير  العتتامليتتة الهتتانيتتة لالفرت 

إلا    .ابستمراً يف حروهبا  د اإل
 :فاعل االسرتاتيجي و نتائج الرصاع: التفرضيات رئيسية

ًب  تفاع ت للطرقة اإلستترتاتيجية املتميزل. كما أنه ستتيشتترح كيف ي ستتتكشتتف إلذا القستتم منطق أ
الفر تتتتتتتتتتية املستتتتتتتتتتتقال من كل تفاعل ميكن إنقاصتتتتتتتتتتها بشتتتتتتتتتتكل مفيد إىل فر تتتتتتتتتتية فردية متوقعة  أن

  لنتا ج يف الصراعات ال  متناسبةلتفاع ت املنهج االسرتاتيج  ل
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   لهجوم  لمب شر ضد  لدف ع  لمب شر 

تقاتلون ي ابفرتا تتتتتتات متماثلة حو  أولوية افشتتتتتتياو القيمة اليت يف إلذا التفاعل يقوا ك  ال عبني
 عليها. 

ًل املفجعة يف ارر و  وانني ارر ,  , قلذلك فإن ك مها ميكن توق  موافقته على مضتتتتمون اخلستتتتا
فإن ال عبني  نتا جهاوستتتط بني القول املادية النستتتبية و . وفنه ال شتتت و يتاالستتتتي و على عاصتتتمة

 هب أن يفو وا بسرعة و بشكل حاسم.افقوايو أ
 الفرضية األوىل  :

ا يهاجم لعبون أقوايء ابستتتتتتعمال منها استتتتترتاتيجي مباعتتتتتر, و يداف  لعبون أقوايء عندم 
تؤدي إىل  -لكوهنا متستتتاوية -, فكل هذه األعتتتياء ال املنها الستتترتاتيجي املباعتتترابستتتتعم
 .عبني األقوايء بسرعة و بشكل حاسمفوز الال

  لهجوم  لمب شر ضد  لدف ع غير  لمب شر

ًبة و , اليت املباشتتتتتتتتتتتترل على خ   االستتتتتتتتتتتترتاتيجيات  جملهزل للقتا   اتتعلق ابستتتتتتتتتتتتتعما  القوات املد
ًبة بشتتتتتتتتكل مماثل فإن استتتتتتتترت  تتتتتتتتد قوات أخر   هزل و كوحدات منظمة   اتيجيات الدفاع   مد

 :املباشر مهل
إلا , استتترتاتيجيات حر  العصتتتاابت , مقاومة ال  عنف" تعتمد على قوات يصتتتعهب تيزإلا "اإل

ًبني  .  يكون إلناك صراع فعل  عندما المن    اتا
دث ات املتوقعة يف حني تتميًو الت إلنا.كنتيجة مماثلة فإن قوات الطر  املهاجم تيل إىل القتل و 

ًبني أ للتفاعل االستتتترتاتيج  حو  نتا ج الصتتتتراع  الفا زون املتوقعون يف اخل اي ( و إيذاو الا  اتا
 .لضعيفااو  افيز مقاومة الطر  اأثناو العمليات اليت 
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تضتتتتتتي  اشتتتتتتياو مثينة من أجل  (1 من أكهر افمًو أمهية أن استتتتتترتاتيجيات الدفاع    املباشتتتتتتر و 
 (2 . ( 326-325\1955 إلانراإلانكاد ينباخ و  الوقت أنظر 

ًل أتخذ وقتاو الختا  قراً  املا أن ال عبني الضتتتعيفني يتابعون ار و  على وستتتيلة صتتتو إل  ابلضتتترو
يف الصتتتتتتتتتتتراعات ال  متناستتتتتتتتتتتبة يكون التدجيل يف صتتتتتتتتتتتاحل اجتماع   و للوصتتتتتتتتتتتو  إىل م   ودعم 

   الضعيف.
 :الفرضية الثانية

عندما يهاجم لعبون أقوايء مبنها استتتترتاتيجي مباعتتتتر و يداف  لعبون ضتتتتعفاء مبنها  ري  
 لبد أن يفوز الالعبون الضعفاء .   -مبا أهنا متساوية -مباعر , فكل األعياء 

 ضد ا دف ع ا مب شر ا هجوم غير ا مب شر 

خصتتتتتتم  تتتتتتعيف حياو  الدفاع  فن القول الستتتتتتا دل موجودل ل عهب القوي تتضتتتتتتمن النجاح  تتتتتتد
ًادلفإن االستتتتتتتتتتتترتاتيجية اهلجومية    املباشتتتتتتتتتتتترل يف إلذا الستتتتتتتتتتتتيا التقليدي املداف   و تستتتتتتتتتتتتتهد  إ
ًيخ يف املدفعية البعيدل املد  كما إلوو  القوات اجلوية االسرتاتيجية و , و يسبق وصللمقاومة  صوا

V1 V2 سية إلجباً اسا ل أساتاصرل وارصاً كانت و , فإن القوات يف ارر  العاملية الهانية
 . اخلصوا هبذه الطريقة

  

                                                            

حو  فعالية القو  اجلوية االستتترتاتيجية يف حر  اخلليج افوىل أنظر  بعة  1925و ميتشتتتيل  1921أنظر دوإليت  (1 
 تتتتتتد حكومة ستتتتتتلوبودان ميلوستتتتتتوفيتش  1999. و يبقى إلنا خ   صتتتتتتي  حو  ما إ ا كانت ارملة اجلوية  2001

. و لنقاش  2000لإلكراه ابستتتتتتتتتتتتتتتخداا القول اجلوية. و لنقاش حو   لك أنظر دالدً و أوإلينلون تعترب كيالة انجية 
 .  157-124\ 2003فعالية القول اجلوية أنظر ستيكلر 

الطاقم اجلوي إىل نقطة و  تت  امل حني و  و  الباو  –إن مح ت القصتتف االستترتاتيجية تبدأ عادل بنية جتنهب املدنيني  (2 
. لكن يف معظم اراالت إلناك مح ت تتصتتتتتتتتتتتتاعد حىت ميكن تقبل مها  عند الط ان بشتتتتتتتتتتتتكل منخفضايد يف خطر متز 

 ببسا ة إصاابت املدنيني > كما يف قصف الوالايت املتيدل لشما  فيتناا خ   محلة الرعد املتدحرج. 
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إل  افشكا  افكهر شيوعا  (2 و إقراً عقوابت اقتصادية  (1 فإن مح ت القصف االسرتاتيج  
 . (3 هاجم إلو ال عهب افقو  للهجوا الا  مباشر  د الدفاع املباشر عندما يكون امل

 كما أن منطق إلذا التفاعل ميكن أن يسلك أي  ريق كان . 
و من جهة أخر  و كما ختيل بعض منظرين القو  اجلوية املبكرل مهل "دوإليت و ميتشتتتتتيل" فإن 

تها بتجاو  اجليوش املطوقة أفضل من مهامج -صناعاته مهامجة املراكز السكانية للخصم و هتديد 
 .(4 كومتهم. وجرب اخلصم على تا  سلوكهمباشرل ح

 . و إلو بذلك أعل من مكما ميكن أن حيو  شعهب ما ليكون الطر  املداف   د حكومته
  

                                                            

ًا ما تكو  (1  ًوبرت اب  ان القصتتتتتتتف االستتتتتتترتاتيج  أو استتتتتتترتاتيجيات العقوابت اند إل  تفيد ن مفيدل > و لقد أظهر 
. و أنظر الستتادس الفصتتل 1996 تتد استترتاتيجيات اقتصتتادية. املباشتتر مهل: إستترتاتيجية حر  العصتتاابت . أنظر اب  

و إ ا كان اب  حمقا و القول اجلوية التكتيكية فعالة كوستتتيلة لقهر اخلصتتتم , فإن الدعم اجلوي  1989أيضتتتا كلوت فيلتاً 
ًوع البشتتتترية أالتكتيك  الذي يقبل التدم  امل و   ا يتقبل أن التدم  امل  ا أهب أن يصتتتتبي أكهر شتتتتيوعا و أن دفاع الد

 خطون املواص ت ستصبي مقايي  مضادل شا عة بشكل متزايد .
إن اب  أيخذ نظرل معاصرل خل   قدمي حو  فعالية العقوابت االقتصادية لتيقيق  136-90\1997أنظر اب   (2 

ًل. ن تكون فعالة فقط يفية . و إلو يستنتج ان مهل إلذه العقوابت من املرجي أأإلدا  سياسية    اقتصاد  ظرو  اند
  ( انظر اراشية السابقة.3 
إلا  و التمرد إل  افشتتتكا  املباشتتتر. شتتتيوعاو  عندما يكون ال عهب اف تتتعف إلو املباشتتتر. (4  باشتتتر هجوا    امللل اإل

  :إلم املهامجون فنه . و أفرتض أن ال عبني افقوايوللدفاع املباشر
 أان أبين و أخترب نتا ج الصراع ال  متناسهب .  -أ

 إن إلجوا القوي على الضعيف إلو النمو ج الذي كان أكهر شيوعا على اإل  و.  - 
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. و من (1 التخل  من مزيد من اف   للموا ننين أربوا قادهتم على االستتتتتتتتتتستتتتتتتتت ا و العق نية أ
كن أنه يزيد املقاومة بني مي –و خصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتاو اف فا   –جانهب رخر فدن إيذاو و موت افبرايو 

املوا نني الذين كانوا ستتتتتابقاو  تتتتتد ارر  أو حياديني. و قد أعلهم أقر  إىل حكومتهم بدالو أن 
حكومة الطر  املداف  قد تبدد الهروات افستتتاستتتية بشتتتكل واستتت  لتيميها من و  .(2 يبعدإلم عنها

ادل تو ي  ل يف إعرديهة ماإلر التدم  املستتتتتتتتتتتتتتتتقبل  من اجلو. و كما أيهب "اب " فإن دو  افمة ا
 (3 (109-93\1997 اب   عن مصادً قول الدفاع العقوابت االقتصادية بعيداو أعباو ارصاً و 

  ،فذون الوقتيستنالتفاع ت فهنم  فوو كل ش و أتوق  أن ال عبني افقوايو سيخسرون إلذهو 
  

                                                            

ًي على كما يف حالة قصتتتتف ال  و قد يصتتتتبي املد الدقيق مقصتتتتوداو  (1  ًيستتتتدين" و " وكيو" والقصتتتتف الذ ن ان على "د
 ت  القوانني ارر  قد أعل من ارملة اجلوية االستتترتاتيجية اليت تقبل ابلدماً امل دقيقاو  إن تو تتتيياو  ا اك إل وشتتتيما وان 

ا أن الدماً املت  ا  امل إن إلذه القضتتتتتية الدقيقة: فقوانني ارر  تستتتتتمي ابلدماًكجرمية حر .    موت و إيذاو املدنيني(
ًل العستتتتتكرية لتدم  اهلد متناستتتتتهب م لكن إلناك قول جوية استتتتترتاتيجية لي  هلا فا دل عستتتتتكرية . و قد ا . و   الضتتتتترو

إلا  أتستتتتتتتتتتي   لك بتعزيزات دماً القنابل املقصتتتتتتتتتتود.و التايل تلك التعزيزات ستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتكل جرمية حر  و ستتتتتتتتتتيمكن اعتبا
ً م أن تعب  الدماً مت  ا ابلتعريف    املقصود . و إلذا افمر صييي فنه ابلر م من حاال الوفال  تمقصودل.ومهجيا 
 .يةمو اف   اخلاصة املسببة من إلجمات مل تكن مقصودل و قد ا تقبل إلذه اراالت بشكل عاا و اعتربت نظا

ًي ت تيلدو  يستكشف عك  الواقعية حو  ما ا كان سييدث لو حاو   ان (2  قاومة دي تطبيق اسرتاتيجية مإلا
رتاتيجية حر  العصاابت اثلة إلساملم لرتاتيجية دفاع    مباشر هتلر بد  من الربيطانيني كإسال عنف  د الرايخ الهالث لت

إلا  , واالعتباً التخيل  لت تم إعدامهما هنرو سيدي كانت سيتم سيقها و أن  اندي و ت تلدو  إلو أن مقاومة  انواإل
 (. 262-231\2001أنظر  ت تلدو  

املقاتلني إىل الستتمك  مهل تشتتبيهيف حر  الشتتعهب اهنا  املوا ننيون  مرل الع قة بني املتمردين و لقد شتتبه ماوتستت  ت (3 
ًا    , إن حركة  د التمرد الفوالناس إىل البير عاد وسجن عل البير يرشي( أو قتل و إبجعالة ستيتاج إىل تبديل اف

  ( إلذا التفاعل ميكن تهيله284\1968. أنظر  ماوتستتتتتتتتتتت  تون  الناس  جتفيف البير(. و ك  افمرين ستتتتتتتتتتتيعترب مهجية
. و  لك قبل تدخل الناتو يف عملية قول 1999إىل  1998الحت  .كوستتتتتتتتتوفو من كدفضتتتتتتتتتل ما يكون إبستتتتتتتتترتاتيجية ا

  ان  دست عسكرايو يو س فيا اليت إلنفإن القوات املسلية النظامية لتتتتتتت ارلفاو و ابالندماج بني القوات الربملانية الصربية
 .  من كوسوفو فعاالو  رير كوسوفو أن يصبي ترداو افلبان بفعالية حىت أهنم دمروا أي فرصة جليش ا
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ية    وأصتتتبيت اهلمج شتتتعًو القوم وبعد ارر  العاملية الهانية أتلق ال .(1 و مييلون إىل اهلمجية
 مهمرل سياسياو و عسكرايو .

الهجوم غري املبارش ضد الدفاع غري املبارش 
 املهامجني. ت من  ر ستتتتتتتلزا استتتتتترتاتيجيات الدفاع    املباشتتتتتتر مستتتتتتتو  معني من كبي اررايت

ت فإنه من وعندما يستتتخدا ال عبون افقوايو فجله إستترتاتيجية تتجاإلل مهل إلذا الكبي لليراي
املرجي ل عبني الضتتتتتتعفاو أن يفو وا. يف حني تعتمد إستتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتاابت مباشتتتتتترل على 

ًات, . ا  املواق نود و توعلى الدعم املتعلق بتيركات اجل شبكة من الدعم االجتماع  ل ستخبا
ستتتتتترتاتيجية يف حني أن اهلمجية تنف  كإستتتتتترتاتيجية ملقاومة التمرد  هامجة العناصتتتتتتر افستتتتتتاستتتتتتية إل

ًل القتالية للخص -اليت ال تتعاك  والدعم االجتماع   -حر  العصاابت   م.فإهنا تدمر القد
 الفرضية الرابعة:

عندما يستتتتتتتتتبدم الالعبون األقوايء اهلمجية ملهاضة لعبني ضتتتتتتتتعفاء يدافعون  ستتتتتتتترتاتيجية 
 ايء. األقو حرب العصاابت فكل األعياء ستكون متساوية لذا لبد أن يفوز الالعبون 

ًبعة يوصتتتتتتتتتتتتتتتف التفاعل كمنهج متماثل أو تفاع ت  إن ك  من فر تتتتتتتتتتتتتتتيات نتيجة التفاعل اف
إلا كفر ية فردية .  ًب  ميكن اختبا  إسرتاتيجية ملنهج متعاك . و يتب   لك أن التفاع ت اف

  

                                                            

كما ا التنويه إليه , فإن مشتتتتكلة اهلمجية ليستتتتت يف أهنا ال تكستتتتهب اررو  و لكن اهنا فقط تكستتتتهب يف ظرو  (1 
. ياع الس ا  دا ما تنتج يف حا   خاصة   ميكن تطبيقها لبعض القوات اخلاصة و يف سياو  د التمرد( و اهلمجية إل

ًية إىل مستتتعمراهتا بعد ارر  العا و إلذا ً   ال يتضتتي حىت عودل القوات االستتتعما , انية, القتل, التعذيهبملية الهاجتاه ا
و القستتتتتتتتول ميكنها أن تعيق املقاومة و تروع الدعم االجتماع  الستتتتتتتتابق للير  العاملية افوىل. و لكن بعد ارر  العاملية 

اومة و من إلنا كانت  ايدل تكاليف الازو و خصتتتتتتتوصتتتتتتتا االحت  . ال عبون افقوايو الهانية عنيت الطرو  اهتا بزايدل املق
هتم على أتباع اهلمجية حىت النهاية بشتتتتتتتتتتكل متطر  ال  الوا يستتتتتتتتتتتطيعون كستتتتتتتتتتهب اررو  و لكن لي    ًادهتم أو بقد إب

 كسهب الس ا   كاجلزا ر ات قيادل اجلنرا  ماسو(.
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 الفرضية اخلامسة: 
اعالت منها ستتروا تفمن املرجح أن يفوز الالعبون األقوايء يف تفاعالت منها متماثل و خي 

 .متعاكس 
 فرضيات بديلة 

قوي يف لما ا التنويه عليه يف الفصتتتتتتتتتتتتل افو  , إلناك ث ث شتتتتتتتتتتتتروح بديلة لفشتتتتتتتتتتتتل ال عهب اك
االجتاه حنو الفشتتتتتتتل املتزايد عرب الزمن. و ك  من إلذه الشتتتتتتتروح يعمم الصتتتتتتتراعات ال  متناستتتتتتتبة و 

افستتتتتتلية يتضتتتتتتمن بشتتتتتتكل وا تتتتتتي أن  إن منطق جدا  نشتتتتتتر اً. فمه و،اقرتاحات قابلة ل ختب
افستتتتتتتتلية تكون أفضتتتتتتتتل ل عهب الضتتتتتتتتعيف واليت جتعل من املرجي فشتتتتتتتتل ال عهب القوي املهم. 

ًه يتضمن أن افسلية حبد  اهتا إل  عنصر قول مهم.  وبدو
, فإن الصتتتراعات كانت أقل تناستتتباو مما كانت تبدو  الضتتتعفاو كانوا أقل  تتتعفاو يف حا  وابلتوستتت 

 التسلي اففضل(.
وإ ا كان  لك صتتتتتييياو ابلنستتتتتبة للقوي. فستتتتتيكون الشتتتتتر كب او لتقنية القوي. ولكن شتتتتتهد العامل 

 .شل الكه  من ال عبني افقوايوالنام  بعد ارر  العاملية الهانية ف
 :الفرضية السادسة 
كان من املرجح أن الالعب القوي ستتتيبستتتر   كلما كان الالعب الضتتتعيف أفضتتتل تستتتلي اا   

 متناسب.الصراع الال 
 .نقاش  بيعة ال عهب  روحات قابلة ل ختباًقدا أوالو: قد ي
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  1:  7الفرضية  
الالعبون األقوايء الفاعتتتستتتتيون يكستتتبون احلروب الال متناستتتبة يف أ لب األحيان أكثر من 

 الالعبني األقوايء الدميقراطيني .
  2:  7الفرضية  

يها الالعب الال متناسبة اليت يستبدم ف إن الالعبني األقوايء الفاعستيني يكسبون احلروب
أكثر مما يفعل الالعبون الضعيف إسرتاتيجية  ري مباعرة يف أ لب األحيان 

  .الدميقراطيوناألقوايء
 شرح بديل لنتائج الصراع الالتكمن في األهمية التي تعطيها فرضية الال تناسق فإن  ،لذلكو

 متناسب في حالتين :  

لقوة المتناسبة توضح عدم حصانة سياسية متناسبة)القوة و عدم الحصانة إنها تعتبر أن ا أوالً:

 تختلف مباشرة(.

 إنها تعتبر أن نموذج الحكم ال يؤثر . لذلك فهي تقود إلى فكرتين قابلتين متناسبتين .  :ثانياً 

  .الفرضية الثامنة: إن القوة المادية النسبية توضح المصالح النسبية في نتيجة صراع ال متناسب

الفرضية التاسعة: إن الالعبين األقوياء الديمقراطيين و الفاشستيين يشاركون بشكل متساو في عدم 

دسة الخامسة والساالحصانة السياسية في صراع ال متناسب طويل األمد. وتقييمات الفرضيات 

ستظهر  بسيتم تضمينها في القسم النهائي لكل دراسة لحالة تاريخية و تقييمات هذه الحروالثامنة 

 في النتيجة النهائية في الكتاب.. 

 اختبار كمي لفرضية التفاعل االستراتيجي 

حتى لو كانت فرضية التفاعل االستراتيجي جديرة بالتصديق و سليمة منطقيا قبل أن يتم إعالنها 

كنظرية، فإنها بحاجة الختبار . و ها أنا ذا اختبر فرضية التفاعل االستراتيجي في تحليل كمي 

  2003و حتى عام  1816الصراع الال متناسب والتي حدثت منذ عام حاالت ئتين واثنين من لم
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. و الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت هناك عالقة متبادلة هامة إحصائيا بين التفاعل االستراتيجي و 

فوز في ضعيف كان ينتائج الصراع الال متناسب و لكني  أيضاً اختبر النقاشات المتبادلة مثل نقاش أن ال

 الحروب بعد الحرب العالمية الثانية ألنه كان يحصل على مساعدة من القوى العظمى  .

 لترميز و الحالات   ا

ًيخ كل حر  يف  موعة معطيات  لع قات   اإن أفضتتتتتتتتتتتتتتتل  ريقة لرتميز اراالت إل  في  ا
 املت  مة يف ارر (.

ًل بني الستتتتتتتكإ ا  متكافئ صتتتتتتتراع ال و قد كان يتم ترميز الصتتتتتتتراع على أنه  ان كان النتا ج مشتتتتتتتطو
القوات املستتتلية ل عهب ويتجاو  اإلنتاج البستتتيط للستتتكان و القوات املستتتلية للخصتتتم بنستتتبة و 

. فإ ا كان ال عهب القوي يستتتتتخدا قوات مستتتتلية ليياو  تدم  قوات ال عهب واحد  أو أكهر
ليدي. د كان  لك يرمز كهجوا تقفق ولي  تدم إلا"الضتتعيف أو الستتيطرل على افشتتياو القيمة "

و إ ا كان ال عهب الضتتتتتتتتعيف يستتتتتتتتتمر ابملقاومة املستتتتتتتتلية  تتتتتتتتد قوات ال عهب القوي يف حماولة 
ال عبني  . و قد كان ترميز اهلمجية و يبقىد كان  لك يعترب دفاعاو تقليدايو ملقاومة إلجماته , فق
ًبني بشتتتتكل نظام افقوايو الذين كانوا ي ة    الذين يستتتتتخدمون افستتتتلي. و ستتتتتهدفون ال  حما

املميزل. أو يتقبلون فكرل اف   املت  ا يف محلة قصتتتتتف إستتتتترتاتيجية بعد تعزيزات التدم  ابلقنابل 
ًل العستتتكرية لليملة ككل. و ال عهب الضتتتعيف كان يرمز له انه  ال تلق  أي شتتتك على الضتتترو

قوي  و لى ال عهب اليستتتتتخدا إستتتترتاتيجية حر  العصتتتتاابت إ ا كان يستتتتعى لفرض تكاليف ع
ًية  و كل صتتتتتتتتتتتتتتتراع ثنا   كان يتم ترميزه احد  ًك الضتتتتتتتتتتتتتتتا القول املستتتتتتتتتتتتتتتلية يف حني يتجنهب املعا

ًبعة   مباشتتتتر, مباشتتتتر  اشتتتتر ,       مب -مباشتتتتر ,    مباشتتتتر  -التفاع ت االستتتترتاتيجية اف
   (1    مباشر , مباشر(  -مباشر 

                                                            

ً  من البداية إىل النهاية . ولكن القليل منها كما إن معظم اررو  ال  متناستتتتتتتبة ات (1  وي على تفاعل استتتتتتترتاتيج  اب
يف اررو  يف جنو  إفريقيتتا و تتتدختتل الوالايت املتيتتدل يف فيتنتتاا , حيتوي نتتتا ج متعتتددل أو تفتتاع ت متزامنتتة متعتتددل 

فإن التا  االسترتاتيج   يف توايل مرقت على التوايل و يف صتراعات التفاعل املتعدد النتا ج تتا  االسترتاتيجيات , و لكن
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كمتا   ( 1 االثنني  املنهج املتمتاثتل أو املنهج املتعتاك ( قبتل أن يتم إنزالته إىل أحتد تتا ج التفتاعتل 
ًنة بنتيجة حأن املتا  الر يس  للتيليل إلو التفاعل االسرتاتيج  الب . و إ ا  صيلة الصراعدا   مقا

ستترتاتيج  تفاعل اال, فإن التا  يف قيمة التيج  يستتبهب تا ا يف نتيجة الصتتراعكان التفاعل استترتا
يتم  أتتهب أن ترتبط بتا  متمتتاثتتل يف النتتتا ج و إن املتا  البتتدا   كتتان. يكون عرب عتتامل الوقتتا  

 .(2 انتصرإ ا خسر ال عهب القوي أو  إ ا ترميزه 
يف تفاع ت املنهج  %74.4يف املنهج املتماثل و  %22.1إن ال عبني الضتتعفاو يفو ون بنستتبة 

اليل أتث   نيف حني أًيد (.  ب  سون تش  سكوا املعاك  و إلذه الع قة إل  متميزل إحصا ياو 
ًج  لعدا ارر  ابلنستتتتبة ل عهب الضتتتتعيف ال ابط نظرية التفاعل االستتتترتاتيج  . و  الدعم اخلا

ج , فإهنم يبقون من املرجي أن يفو وا يف تفاع ت املنهعندما ال يستتتتتتتتتتتتتتلم ال عبون أي دعم حىت
 ًيد(.ب  سون تش  سكواهر من تفاع ت املنهج املتماثل  املعاك  أك

  

                                                            

جلانهب واحد يتبعه بستتتتتتترعة تا  رخر و صتتتتتتتراعات التفاعل املتزامنة املتعددل إل  تلك اليت فيها العهب فردي أو العهب و 
حلفا ه ينا ل لتيقيق اسرتاتيجيات خمتلفة  د اخلصم  اته و  من مسرح فردي للعمليات. و التو ي  التجري  لنما ج 

 و كما يل  :الصراع إل
( و يف إلذا %5.8  10متعدد النتا ج بشتتتتتتتتتتتتتتكل متزامن /  (%16.8  29(  متعدد النتا ج / %77.5  134فردي / 

 التيليل , فإن نتا ج الصراع يتم شرحها عن  ريق نتا ج التفاعل االسرتاتيج .
تفاع ت فردية و  ا إ تتتتعافها إىلو يف التيليل الر يستتتت  فإن اررو  القليلة نستتتتبيا و  ات التفاع ت املتعددل قد  (1 

يف التفاع ت املتعددل النتا ج فإن التفاعل النها   كان يستتتتتتتتتتتتتتتخدا ليمهل الصتتتتتتتتتتتتتتراع الكل  : لقد ا ترميز حر  جنو  
    مباشر –إفريقيا كمنهج متماثل فهنا انتهت بتفاعل    مباشر 

يتناا ا لى حنو متناستتتتهب فتدخل الوالايت املتيدل يف فو يف الصتتتتراعات املتزامنة املتعددل , فإن التفاع ت تقستتتتم ع (2 
ترميزه  على أنه منهج معاك  فنه ابلر م من أن بعض التفاع ت كان من نوع املنهج املتماثل , فبالتوا ن , فقد تقًر 

عل ا. و النتيجة الر يستتتتتتتية هلذه اإل تتتتتتتعا  إلو اختباً أقستتتتتتتى لنظرية التف   مباشتتتتتتتر –من قبل تفاعل مباشتتتتتتتر  الصتتتتتتتراع
ًل تزيد من أتث  القول املادية النسبية على النتا ج . -االسرتاتيج    فن التفاع ت املنها
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 التفاعل السرتاتيجي و نتائا الصراع 
ًسخت فكرل أن التفاعل االسرتاتيج  و نتا ج الصراع ال تتناسهب إ ا كانتا  إن اجلداو  املتقا عة 

ًقم / ن / لذا فإ1مرتبطتني معاو فن إلذه الع قة تعترب إلامة إحصتتتتتتا يا " أنظر الرستتتتتتم التو تتتتتتيي  
 (1 النتا ج تدعم الفر ية اخلامسة.

 

ًقم                                         (1الرسم التو يي  
 

من تفتتاع ت املنهج املتمتتاثتتل , و فتتا  ال عبون  %76,8لقتتد فتتا  ال عبون افقوايو بنستتتتتتتتتتتتتتتبتتة 
من املنهج املعاك  . لذلك كان من املرجي ل عبني افقوايو أن   %63,6الضتتتتتتتتتتتتتتعفاو بنستتتتتتتتتتتتتتبة 

 و من التفاعل االسرتاتيج  يف املنهج املعاك .يفو وا عندما يقومون بتقليل افقواي
  

                                                            

ًيد " (1  ًات ل عهب القوي . ب  سون تشبديل:  "1إن إحراج الشاه و الصراعات املستمرل كان يتم ترميزإلا كخسا
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ًل مادية على التكيف م  اهلزمية أكهر من ال عبني الضعفاو.   و فن ال عبني افقوايو لديهم قد
يضاو  و قد اختربت أ يعرض ال عهب القوي بشكل أكرب من إلزا م ال عهب الضعيف (46 فالتفاعل

و  ،اتيجية   أكهر من نتا ج الصتتتتتتراع (كمتا  مستتتتتتتقلإلذه النظرية ابستتتتتتتعما  التفاع ت االستتتتتترت 
 كذلك يف  عدا اهنياً املعطيات اليت ا اليلها إلنا .  

 الدعم الخارجي لالعبني األقوياء توضيح بديل: اختبار 

ًج  ك ًات ل عهب الضعيف كانت بسبهب الدعم اخلا ومنطقياو فإن  (47 م من تلك االنتصا
ًج  بشكل  عيف عند الصراع م  العبني  عفال عبني الضعفاو قد جذبوا الدع او م اخلا

 . (48 . يف حني أن ال عبني الضعفاو قد أذبون بعض الدعم, يف  الهب افحيان 
ًج  أكهر  ميكن ل عبني الضتتتعفاو أن يفو وا يف الصتتتراعات ال  متناستتتبة بستتتبهب الدعم اخلا

ًنة بنيمن  رد استتتتتتتخدامهم لإلستتتتتترتاتيجية املعاكستتتتتتة املفضتتتتتتلة. يف حني  املتا ات  أن املقا
ًج  ل عهب الضعيفتتي اليت  العادية الر يسية إل   .كم ابلدعم اخلا

____________________________________________ 

 اليل الع قات بني التفاعل االسرتاتيج  و نتا ج التفاعل   كما إل   د نتا ج ارر ( . إلذا التيليل يعط  نتا ج حبث مدإلشة 
ًية. و  لك خ   ستتتتتتتتياو الدعم . كما تلقت دعما (  لق47  ًية.دعماو من تركيا  ا يف  لك الوحدات الكو د تلقت الوالايت الكو

من اسرتاليا خ   ارر  الفيتنامية و يف إلذا السياو , فإن الدعم كان إلحداث أتث  مادي يف توا ن القو  املتواجد ل عهب القوي 
 دل و جعلها شرعية .. و إلقراً سياسة الوالايت املتي

مل يكن إلناك حاالت كافية لإلدعاو اإلحصا  .اإلأاي جلعل نتا ج البيث متميزل بشكل إحصا   . و كنتيجة , ميكن   -( 48 
ًج  .  تقرير فقط الع قة بني التفاعل االسرتاتيج   و النتا ج عندما ال يستلم ال عهب الضعيف أي دعم خا
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/ 1/ يف حني أن اجلدولني التو تتتتيييني /2رستتتتم التو تتتتيي  /وميكن تلخي  النتا ج يف ال 
/ متشتتتتتتاهبني كه او، و ارقيقة أن كون ال عبني الضتتتتتتعفاو أستتتتتتوأ قلي  يتضتتتتتتمن الدعم 2و /

ًج . لكن نتا ج البيث الر يستتتتية تتضتتتتمن أنه حىت عندما ال يستتتتتلمون أي دعم, فإن  اخلا
اك  أكهر ات بتفاع ت املنهج املعال عبني الضتتتتتتتتتتعفاو يكونون أوفر حظاو للفو  به ث مر 

من تفاع ت املنهج املتماثل. و بشتتتكل أستتتاستتت  فإن أتث ات التفاعل االستتترتاتيج  يستتتوو 
ًج  ل عبني الضعفاو.  بتدث ات الدعم اخلا

 التفاعل االسرتاتيجي و استمرار الرصاع 

 ن اآللية العر ية الر يسية لنظرية التفاعل االسرتاتيج  إل  : الوقت .إ
فتفاع ت املنهج املتماثل تنته  بستتتتتتتتتترعة يف حني أن تفاع ت املنهج املتعاك  ال بد أن  

 تطو   وال عبون الضعفاو مييلون إىل كسهب اررو  الطويلة( . 

 
ًقم /  /2الرسم التو يي  

ًية املتوستتتطة لتفاع ت املنهج املتماثل واملتعاك  تدعم إلذا اإلدعاو  و فن اليل االستتتتمرا
ًية العادية فإن نستتتتتتتتتتتتتتبة تفاع ت املنهج املتعاك  كانت يف االستتتتتتتتتتتتتتت عاماو و  %2,27مرا

 . عاما كان العادي اإلمجايل ( 1,66عاماو   %1,57تفاع ت املنهج املتماثل كانت 
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 التفاعل الاستراتيجي و الاتجاهات طويلة الأمد 

ت ال عتتهب ,فتتإن ك و من تفتتاع ت املنهج املعتتاك  و جنتتاحتتا1949و بلاتتة االجتتتاه عتتاا 
 الضعيف قد  اد عملها اإل ايف:

( من الصتتتتتتتتتتراعات 34للتفاع ت يف   %5,9 قداً  1449إىل عاا   1800منذ عاا   
 ال  متناسبة كانت يف املنهج املعاك  .         

( صراعاو ال 64من الصراعات يف   %10,1 قداً   1899إىل عاا   1850و من عاا 
 متناسهب كانت متعاكسة 

( صراعاو متناسبا كانت 31من   %16,1,فإن   1949إىل عاا  1900ا و من عا
( صراعاو ال متناسبا  38يف    % 21, يف  1999إىل عاا   1950متعاكسة. و من عاا 

 كانت متعاكسة.
ً يسية تتعلق ابلتفاعل االسرتاتيج   وابختصاً، فإن اليل املعطيات يدعم ث ث فر يات 

 : حنو نتا ج الصراع ال  متناسهب
  ًجي أن  ستتتتتتتتتتتتروا التفاع ت االستتتتتتتتتتتترتاتيجية  ات أوالو : ال عبون افقوايو من اف

 املنهج املعاك  .
   املعاك  , تستتتتتتتتتتتتتتتمر أكهر من تفاع ت  –اثنياو :  صتتتتتتتتتتتتتتراعات التفاعل املعاك

 املنهج املتماثل . 
  اثلهتتاو : تكراً تفتتاع ت االجتتتاه املعتتاك  قتتد تزيتتد يف التنتتاستتتتتتتتتتتتتتتتهب التقري  هلزميتتة
 عهب القوي اإل افية . ال 
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ًية و  و إلذا التيليل حمدود فن املعطيات مفقودل: كما أن العديد من اررو  االستتتتتتتتتتتتتتعما
ً م أن  املدنية مل تسجل كمية القوات امللتزمة وال ال عبني املستخدمني يف اإلسرتاتيجية، و 

ستتتتتتتدعم  تنقان الضتتتتتتعف إلذه تتوا ن م  الضتتتتتتوابط اإلحصتتتتتتا ية فإن املعطيات التامة كان
 فقط الع قة املتبادلة بني املتا ات و لي  السببية . 

ً م أنه قد يرخ  قضتية التفاعل االسترتاتيج  , فإن إلذه  ،و من إلنا فإن اليل املعطيات 
ً ية. فإن ال عبني  ًنة دقيقة للياالت التا الفر تتتتتتتتتتية ميكن إثباهتا من خ   االااد م  مقا

ًد يف صتتتتتتتتتتتتراع املصتتتتتتتتتتتتاحل أييت كل منهم إ ًا  , وخطة الستتتتتتتتتتتتتخداا املوا ىل  لك الصتتتتتتتتتتتتراع بذ
ًد  اخلمستتتة.واملستتتاعدل من ارلفاو أو افستتتلية اليت ستتتتنتشتتتر يف وقت قريهب، ومن    الوا
ًد إل  شتتتت و جيد لليصتتتتو  عليه  أن تكون افشتتتتياو افخر  كلها متستتتتاوية, فن وفرل املوا

اعل خطة كل , فإن تف يف ارر . و لكن إ ا كانت فر ية التفاعل االسرتاتيج  صييية
ًد عظيمة كانت أو إلزيلة   يتيو  إىل ش و أكهر أمهية . –العهب الستخداا املوا

 كيف ا تنظيم الفصو  املتبقية : 
ً ية  ًاستتات اراالت التا إن املتبق  من إلذا الكتا  قد ا التعامل فيه م  اليل نظام  لد

ًاسة حالة هلا نف  البنية:           اخلم  و كل د
لفية:   ا يف  لك اجلارافيا و املناخ.مصتتتتتتتاحل ال عهب الستتتتتتتابقة للقتا : كيف يتم خوض اخل

 . ارر  ونتيجة ارر 
نتتاف  : كيف كتتانتتت القول و تو ج نظتتاا اركم لكتتل العتتهب يرثر يف مصتتتتتتتتتتتتتتتتارتته و تامل 

ًنة  ؟.   إسرتاتيجيته و كيف كانت تعمل التقنية العسكرية املقا
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إحصتتتتتتا ية ستتتتتتياستتتتتتية و إن كانت كذلك , فكيف ستتتتتتامهت  و إلل كان إلناك جانهب بدون
  (.49 تلك اإلحصا ية يف نتا ج ارر  

 
 
 

____________________________________________
__ 

ًنة ابلنستتتتبة املئوية املتزايدل لتفاع ت املنهج املعاك  إل  يف فرتل اخلمستتتتني ستتتتنة  -(  49  إن تناستتتتهب خستتتتا ر ال عهب القوي مقا
ًتفاع الشتتعًو القوم  –كهر منها يف فرتات أخر  و إلذا يوح  ان العوامل افخر  النها ية أ , و  مهل تو ج املضتتاد ل ستتتعماً , ا

ًدل  ًل اررل , و تدخل القو  العظمى خ   ارر  البا  تشرح بعض جوانهب إلذا االجتاه .  –انتشاً أنظمة التجا
ًئ افكهر أمهية .و م   لك , فإن املعطيات تبني بو وح أن فر ية الت  فاعل االسرتاتيج  تبقى املتميز الطا
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ًجا  القوقا  العظيمة .  بطبيعتهم، كاملصتتتان  اليت حيميها اجليش ويداف  عنها أقوايو ،يعترب 
ًل حني ير  القا د ار إال أن الرجل املستتتهرت حياو  أن يكرب على معقل قوهتا، يف كيم  تترو

اللجوو إىل الفنون العستتتتتتتتكرية، وو تتتتتتتت  خطط موا ية، متقدما يف اخلنادو وافلااا، ولذلك 
 ( .1908 فاملينو  ابديل  يسيطر على املكان

كنت املنتصر، و تستمر لفرتل  ويلة فإن القوات اخلاصة  فيىت لو،تدخل يف معركة عندماف
 فإن قوتك تصتتتتبي متعبة مث ،ا حاصتتتترت قلعة  لفرتل  ويلةحادل؛ وإ  بك تصتتتتبي مملة و  

مل أً  لكنين ،مسعت من العمليات العستتتتتتتتتتكرية اهنا كانت خرقاو ولكن على وجه الستتتتتتتتتترعة
 واحدا كان ماإلرا واستارقت وقتاو  وي و.

 (. 1988مفيدل لألمة ملواصلة العملية العسكرية لفرتل  ويلة "صن تزو"  مهمة إهنا ليست 
ًوستتي ا حماولة يل  مرفق القوقا  بشتتكل حهيث حنو ما يت ستتنة مضتتت. و ا أن العديد بدأت 

ًاستتتتتات املعاصتتتتترل املشتتتتترتكة بني الستتتتتياستتتتتة تبدأ ابلتيذيرات عن حستتتتتاستتتتتية نتا جها  من الد
ًيخ  ًاسة متدنية  (1 لفرتات معينة من التا على ما يبدو فمن املفيد أن نقو  ملا ا أعتقد أن د
من الوا تتتتي أن إلناك مثة  أشتتتتياو كه ل عن  مفيدل.بل وم  مة و بعيدا عن الصتتتتراع ال تزا 

املكان والزمان اليت تبدو فريدل من نوعها على حد ستتتتتتتتتتتتتتواو. فطاب  ارر  كان من ما يت 
 سنة.

 روسيا في القوقاز: 

بعيداو عن املنطق املختلف عن منطقة ارر  العاملية الهانية فف   من السرا  املمتد من  من 
ًل الف  رنسية إىل ارر  افإللية افمريكية يرب  اخت فان بشكل خاص : الهو

 ل كان كينيث الفالز يقيد القول التفس ية هبيكلية واقعية ملرحلة ما بعد الفرت   ،نظريته يف السياسة الدولية ،على سبيل املها  -( 1 
الفرتل الزمنية .  الفالز انظر حبجته لفرتل ما بعد ارر  العاملية الهانية و  وجون م شيمر يقيد القول التفس ية ،وتقليدية يف الردع ،الزمنية ويستفاليا

 (. 1983وم شيمر   ،(1979 
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  يسياو ً ًاو  أوالو: شعًو عميق من الشر ، الواجهب، واجملد املرتبط ابرر  كان مصد
 للدواف  كل من الضتتتتتتتتتتتبان واجلنود.وكانت إلذه افشتتتتتتتتتتتياو تنمو بقول داف  الر بة يف املخا ر 

وتقدمي التضتتتييات وعلى وجه اخلصتتتوص، شتتتجاعتهم يف املعركة.ومن املعتقد ان الشتتتجاعة 
إلا   يف املعركة كانت بدو

 و بشكل واس  أهنا ترثر على نتا ج النزاع وإلكذا فعلت. 
 سنة( ويعيش فيها  30ًيدين من حيث الوقت  و اثنياو: التكاليف الباإلظة رر  امل

ًجل( بشتتتتتكل م حو  معىن النصتتتتتر يف و ا حو  افخطاً املستتتتتبقة  أكهر من نصتتتتتف مليون 
 ارر  وإجنا  التكلفة النسبية لتيقيق إلد  سياس  بوسا ل عسكرية.

   
ًوستتيا على القوقا  بعض املزااي اإلستترتاتيجية اجلديدل على حفظ االستتتقراً  كان الستتتي و 

 على اردود اجلنوبية.
    الذي عوابت حىت العصتتر الصتتناعكانت املنطقة مكلفة ليتم الستتيطرل عليها وجتاو  الصتت

ًوستتتتتتتتتتتتتتيتتا يف وقتتت الحق يف مكتتان رخر( وثروهتتتا النفطيتتة اليت تق   بز  قتتدً كب  منتته يف 
. ًا   البًو  ابف

ًيدية و وإ ا و تتتتتتعنا إلذه اخل فات جانباو، ف  تزا  أوجه تشتتتتتتابه كفاية خ   فرتل ارر  امل
و نواع أنظمة يوصتتتتف انه دميقرا   أجلعلها أكرب هلذا الارض كما ال يزا  إلناك نظاا م  أ

 استبدادي.
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كانت تكنولوجيا افستتتلية خمتلفةو عن اليوا لكن اإلستتترتاتيجية متشتتتاهبة والتفاعل بني إلذه 
افستتتتتتتتتلية التكنولوجية واإلستتتتتتتتترتاتيجية كانت متماثلة و أيضتتتتتتتتتاو، وافإلم من  لك، فالتفاعل 

ي" يف عند فو ه "بعل" يف "كاااإلستتتتترتاتيج  ما كان يهم يف القرن التاستتتتت  عشتتتتتر وكذلك 
ً كو  " يف عاصتتتتفة الصتتتتيراو  216عاا   ًمان شتتتتوا و.ا أو  كنصتتتتر اجلنرا  افمريك  "نو

 . 1991يف الكويت عاا 
 مسرح القوقاز: 

إلاي اإلقليم  ميتد من قزوين إىل البير افستتتتود ويشتتتتكل  كانت الفكرل يف أن الفضتتتتاو اإل
انبليون  إلذا الكفاح وعلى كل من الطرفني.كما فعل القلعة الطبيعية متمهلة ابملعلقني على

من قبلهم حني عرب عن أن الذي ال يس   من املس ل ال يستطي  فعل ش و  دي فدان 
ًن نفستت  بدو   ات الستتيادل ًي عادية  ب نش ف ،ال أقا ( 129 – 1960دان مشا ل أفكا

. 
وإل  يف  ،إبقاوه الداخل اتافظة على كانت جبا  دا ستتتتتتتتتتتتتتتان  هابة نوع من ،  ويف الواق 

الواق  رخر ستتتتتد عا ق للكستتتتتهب يف حني أن الت   والااابت الكهيفة يف الشتتتتتيشتتتتتان كانت 
ًج  للخنتدو وكيواجز عصتتتتتتتتتتتتتتيتة على الازو  بتديل ،  : 1908 هتابتة نوع من اجلتداً اخلتا

 .اخلام  واله ثون(
ًئ   ح  تضتتتتتتتتعف ستتتتتتتتكانت إن عدا وجود  رو وكهافة الااابت يف الشتتتتتتتتيشتتتتتتتتان وقلة الطوا

الفرستتتان ويف الوقت نفستتته فإن الكشتتتف عن خط املستتت ل كان يبدو وكدهنا ال هناية هلا من 
 أجل مهامجة املعاقل اجلبلية هلزمية الروس , وحيث  رح خرباو افلااا واملدفعية الهقيلة 
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إلا  ًد الستتتوقية وإلذه بدو ًاو كب او من قط  امليدان واملوا مستتتيوو الرصتتتاص وتتطلهب  لك قد
إجراوات أمنية مشتتتتددل حيث كان الروس يعانون من البطو يف التكيف على الر م تتطلهب 

ًاو اخلطون اخللفية وعلى    انبني ك  اجلمن التدث ات املختلفة أماا اررس املتقدا و
عند التخل  عن املدفعية واإلمدادات يصبي التنقل أسهل،  ولكن عند الوصو  إىل املعاقل 

ًوستتتتتيا تضتتتتتعف قوهتم لكستتتتتو  ،عليهم التمستتتتتك  واقفهم اجلبلية ستتتتتيكون من املستتتتتتييل ن 
ًي  القوقا  بطريقتني:  تكيفت م  صعوابت تضا

 . ًأوالو: من خ   قط  افشجا 
  أن  و يقو  املعلقون من نواح كه ل مقنعةواثنياو: عن  ريق بناو الطرو وارصتتتتتتتتتتون

ية تاي  جستتترتاتيإف ،الشتتتيشتتتان و دا ستتتتان ستتتقطتا على الفدس ولكن ليستتتت حبد الستتتيف
ًي  نتيجة منطقية  و إسرتاتيجية مكافية التدم  اليت استخدمها "يرمولو " كقط   التضا
افشتتتتتتتتتجاً وإ الة الااابت . وإلذا ما قامت به اإلستتتتتتتتترتاتيجية افمريكية يف وقت الحق من 
ًو الشتتتتجر ملنا ق كب ل من جنو  و مشا  فيتناا  فضتتتت و عما فعله الر ي  العراق   جتريد و

"صتتتتتداا حستتتتتني" يف جتفيف مياه املستتتتتتنقعات يف جنو  العراو الحتواو و تدم   الستتتتتابق
 اابت بعد كل مزاايإلا الدفاعية من جبا  و امليليشتتتتيات الشتتتتيعية املتمردل اليت كانت إلناك  

ًاو للقول بشتتتكل وا تتتي وصتتتريي بل على العك  تاماو فه  تربإلن  فه  مل تشتتتكل هلا مصتتتد
ًي  واملناخ قد  ك يزداد أتث  كل من العرولوبذ ،فاقمت افو تتتتتتتتتاع أن صتتتتتتتتتعوابت التضتتتتتتتتتا

 ( .1908-واللاة والتفاصيل افخر  بديل
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ًين على ارفاظ علاستتتتتتتتتتتتتتو  يفو ون  املا كانوا ق "ًيدينو امل"ووفقاو  لبديل( فإن  ى جبهة د
إ ا كان إلذا ف ،ستتتياستتتية موحدل على أن انشتتتقاو التيالف ستتتيردي يف النهاية إىل هتلكتهم

ًي  الشيشان ودا ستان قد قدما عر او شام و للميزل العسكرية،  ولكن صييياو فإن ت ضا
ًوسيا للقوقا  والذي وق  على ث ث مراحل     : بدون امليزل السياسية كخلفية  زو 

  : وقعتتت أثنتتاو حكم "بطرس افكرب" ومبتتاشتتتتتتتتتتتتتترل بعتتد أعقتتا  املرحلتتة افوىل

 ،ن الازو اففااين لب د الفرسا واالستتتتتتتتفادل م1721جناحه يف ارر  م  الستتتتتتتويد يف عاا
ًية  قاد بطرس افكرب بنفستتته محلة اجلنو  وحقق جناحه يف نقل ستتتيادل خمتلف املنا ق اإلدا
ًوسيا . ويف إلذه املرحلة ظهر إلناك نزاع عسكري صا  جداو و لك  من سلطة الفرس إىل 

يشتتتتتتان شتتتتتتبعد صتتتتتتد النزاع الذي حصتتتتتتل والذي ميكن أن نتنبد  ا يل  يف كل من  اابت ال
ًوستتتيا قد شتتتهدت صتتتعوابت   امر ( \2\1994و اابت وجبا  دا ستتتتان حيث كانت 

ًوستتتتتيا يف إلذه املرحلة كان يرج  يف ارقيقة إىل أن نزاعها كان يف املقاا افو   ولكن جناح 
قدمية واجنا إلا ال \االثنية الر يستتية لقبيلة دا ستتتان\ولي  م  أاي من الشتتيشتتان أو اففكاً 

يلة لكن فرحة الروس ابلنصتتتتتتر قد تضتتتتتتاولت لي حظ كيف أن الفرس يف  ضتتتتتتون اشتتتتتتهر قل
ستتتتتروا بشتتتتتكل عظيم اهنم ميكن أن يضتتتتتعوا أيديهم على الروس  ولكن إلذا القلق كان    

افًض املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتلتتتتتتتة عتتن قتتطتتتتتتتاعتتني التتطتترو  -انفتت ، ويف التتتتتيتتلتتيتتتتتتتل افختت  تتتتتتتتامتتتتتتتا 
 ( .213\1931 اساد
 ا فه  اليت 1693كرب" يف عاا :وقعت أثناو حكم "كاترين اف املرحلة الثانية

ًداي( وبعد  من النضا  الشاو  او عام14أنشئت  اابت "املو ليك يف قلهب  كااب
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تفتي واتل من قبل فوج جديد من "الكو ا ك املزدوك "القوقا ي يف حني   ًداي(   كانت كااب
ًجيا" لفرتل  كانت حرو  أخر  تدًو من خ   التوستتتتتتتتتتتتت  يف عهد "كاترين" احتلت "جو

حىت  ،لكن التدخل الروس  يف القوقا  بق     متيم  لذلك ،مث ا التخل  عنها قص ل
قبل موهتا ولكن عندما قاا الرببر بنههب "تفلي " كانوا قد استتتتتتتتتتتتتتتفزوإلا لتعلن ارر  على 

ر  ماتت أثناو ار "كاترين"لكن  ،الفرس حيث كان الروس قد إلزموا الفرس يف كل مكان
ًيههتتا –ابنهتتا فقتتاا  ستتتتتتتتتتتتتتيتتهب القوات الروستتتتتتتتتتتتتتيتتة من القوقتتا  ليتخلى عن كتتل ب"بو "  -و

ا فإن ابنه "الكستتتتتتندً" 1800املمتلكات الروستتتتتتية إلناك،  وم   لك و بعد وفاته يف عاا 
ًوستتتتتيا بعد وفال العاإلل اجلوًج  ًجية لصتتتتتاحل   ،وافق على عروض التنا   عن الستتتتتيادل اجلو

  - من حماولة لقهر القوقا ببدو الروس ملدل ستتتتتتتتتتتتتتنتني و إيذاانو  -ا  1800ويف عاا تإال انه 
اي" يف وقت الحق من قبل الياابن و لك يف عاا  ًجيا كان مهل  تتتتتم "منشتتتتتو فإن  تتتتتم جو

ا حيث حر ت  موعة من االلتزامات العسكرية املتصاعدل، واليت كانت تتضمن 1891
رصتتتتتو   توستتتتتي  نطاو ا -توستتتتتي  نطاو املنطقة العتيدل من أجل ارفاظ على ما لدينا لنا 

ًد لتوسي  نطاو امللكية الواإلية على  ،املزيد من اإليرادات ولكن كان علينا أن ننفق من املوا
 ولذلك علينا أن نتوس  اثنية لليفاظ على ما لدينا .

ا وقتاو صتتتتتعباو ابلنستتتتتبة لروستتتتتيا يف 1815ا وحىت عاا 1800كانت الفرتل املمتدل من عاا 
ًوسيا  ،القوقا  وبصفة خاصة يف الار  ًجيوحيث كانت  ا كان اكم القانون فإن  م جو

ًية الروسية اليت واجهت ارر   د العهمانيني  من الصعهب اقيقه بشكل عمل  لإلمربا و
ة انبليون  وال حىت إلزمي ،و تتتد الفرس وفضتتت  عن  لك  زو انبليون فرنستتتا أثناو إلذا الوقت

ًل على اويل االإلتماا املتواصل إىل اجلنو  .  كانت قاد
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ظلت إلكذا و  ،:كانت تبدأ من منطقة القوقا  وبقستتتتتتول وعنف ثة واألخريةاملرحلة الثال
ا لكن إلذه 1859ا واستتتتمرت حىت إلقاو القبض على  شتتتامل( يف عاا 1816حىت عاا 

ًية الروستتتتتتتتتتتتتية م  حيال  ارر  جاوت يف هناية املطا  الستتتتتتتتتتتتتتيعا  كامل اإلتماا اإلمربا و
لة   من اجلنود العبيد ويف إلذه املرحالعديد من املوإلوبني ومن أحهب الشتتتتتعراو ومئات اآلال

الهالهة كانت إلناك حماوالت الازو اليت تشكل اتًو الر يس  هلذا الفصل يف التمهيد رر  
اهلمجية" و لك عندما انضتتتتتتتتتتتتم "ميخا يل يرمولو  " جليش اجلنو  -فيلمينو -"يرمولو  
ًل يف صتتتتفو  اجلنود الروس ومل يقت1816يف عاا  على  صتتتتر افمرا حيث كان امسه أستتتتطو

إلذا افستتتتتتد الروستتتتتت  العم و والتبجيل الروستتتتتت  العاا الندفاعه وشتتتتتتجاعته يف العديد من 
االتفاقات م  انبليون حيث كان قد مني صتتتتليهب "ستتتتان جوًج" وإلو يف ستتتتن  الستتتتادستتتتة 

ًتبة عقيد يف اجليش بعد معركة "استترت لتيز " يف عاا  ،عشتتر ا  1805وكما تت ترقيته إىل 
ولألبتتتتتد كمتتتتتا كتتتتتان من القتتتتتادل حمبوبني من قبتتتتتل اجلنود فهو قتتتتتادإلم لكنتتتتته ظتتتتتل يتتتتتتذكر 

ًل  ،( إىل نصتتتتتتتتتر كب  \95\1908 بديل وحيث كرس "يرمولو "  نفستتتتتتتتته للقيصتتتتتتتتتر ولدا
ًوسيا يف حني تلخ  "بديل" إلدفه على إلذا النيو حيث كانت فكرل "يرمولو "  ،وجملد 

ًية الروستتيالر يستتية إل  أن كل القوقا  أهب أن يصتتبي جزو ال يتجزأ من ا ة وكذلك إلمربا و
أي  وجود منا ق مستتتتتتتتتتتقلة أو شتتتتتتتتتتبه مستتتتتتتتتتتقلة  أو أي نوع من التجمعات ستتتتتتتتتتواو كانت 

 مسييية أو مسلمة أو وثنية .
كانت املنا ق أو اجلبا  و الستتتتتتتتتتتتتتهو  تتعاًض م  املعاًض يف كرامة و شتتتتتتتتتتتتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتيده 

ًفاإلية شعبه  بديل يف   يجيته ( كما إل  إسرتات100-99\1908"القيصر" وس مة و
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الجنا  إلذه النهاية، فقد كان من الصتتتتتتتتتتتتتتعهب على "يرمولو " أوالو و أخ او أن أييت ويفعل 
ة بناو على ما يعتربه مهاليا إلستتتترتاتيجيته مكافية اهلمجية  فالفكرل كانت يف تقستتتتيم املنطق

املنتتتا ق  -لزعيمهم و لتتتك إىل منتتتا ق اصتتتتتتتتتتتتتتار للهجوا على كتتتل منهتتتا و تتتتدم  افجزاو 
ًوا و بنظاا قاس و شتتتتتتتتتتتتتتديد االنتقاا من   -املقستتتتتتتتتتتتتتمة من قبل اجلنراالت الروس الذين يقر

إلم و قط   ًدا راب املوا نني افصتتتليني الذين ال بد من كستتترإلم وتدم  قراإلم  وحماصتتتيلهم و
أشتجاً البستاتني وتقليل الكروا كما وأهب أن يقدموا جبهنم حبستهب اجلنراالت ولي  أهب 

أهب يف أي وقت مضتتتتتى ان يستتتتتد  أي من املقاتلني عن  أن يعطى للعهمانيني دًو و لي 
أي شتتتتتتتتتتتتتت  و كمتتتتا أن ارملتتتتة أتتتتهب أن تقتتتتدا بوثيقتتتتة دون مزيتتتتد من التتتتتدخ   ب نش 

1960\23\ . ) 
كانت   فاجلبا  -كانت إستتتتتتتترتاتيجية " يرمولو  " بستتتتتتتتيطة لليصتتتتتتتتو  على اتقاو الداخل 

ًية إخضتتتتتتتاع الشتتتتتتتيشتتتتتتتا  -معاقل الدا ستتتتتتتتان وهلذا اهلد  بدأ  ،نوكانت  افولوية  الضتتتتتتترو
"يرمولو  "ببنتتتاو قلعتتتة تتتتدعى " رو  ين" وتعين حرفيتتتاو "اخلطر" واستتتتتتتتتتتتتتتختتتدا "يرمولو  " 

ًات على مجاعات الشتتتيشتتتان  ًات ، رو ين كقاعدل جملموعة عملياته من الاا كما   وإلذه الاا
إلو م حظ أع ه كانت هتد  لازو الشتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتان قبل تدم إلا لتصتتتتتتتتتبي جزوا من ستتتتتتتتتلطة 

ًجل و امرأل و  فل . القيصر أو جلع  ل الشيشانني يعانون وميوتون وإلذا يعين كل 
وبىن  حيث قط  افشتتتتتتتتتتجاً –فقد بدا أن "يرمولو " قد جني يف خطته  ،ولفرتل من الزمن

الطرو و استتتتتتتتتتتتتتتكمتتل الطريق املمتتتد من حبر قزوين إىل البير افستتتتتتتتتتتتتتود،  و دمر القر  و 
 خضاعهم القبا ل  قبيلة بعد قبيلة إلارصون اجلبلية  حيث أصبيت  رد أنقاض، وواجه 
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 1820لروستتتتتتتتتتيا،  ولذلك، فقد بدا عظيماو بقول عزمه .  و بنهاية شتتتتتتتتتتهر حزيران من عاا 
و اكتملت  ،أعلن  خضوع دا ستان للقيصر  واليت بدأت كانت قد بدأت يف العاا املا  

مولو  " يف ير  وحىت اآلن مل يقصر و قد سقط " ،اآلن، فهذا البلد فخًو و مول  ابررو 
ًية كما أشتتتتتتتاً إليه "بديل  " و إن  138\1908القدا املقدستتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة ابجل لة اإلمربا و

كانت قلي و إلو  ما كان ميكن له أن يفكر فيه يف وقت تقدميه إلثبات ستتابق النجاح يتلوه 
حيث بدأ "يرمولو " ينتبه إلشتتتتتتتتتتتتتتاعة التعصتتتتتتتتتتتتتتهب الديين خمضتتتتتتتتتتتتتتعا  1824جناح حىت عاا 
 1825هتا الدينية و قد شهدت الشيشان انتفا ة عضوية يف كانون افو  دا ستان وقياد

بعد موت "الكستتتتتتندً افو " على    املتوق  و كان "يرمولو " يفكر أن أخاه  القيصتتتتتتر 
"قستتتتتتتتطنطني " قد قبل التاج و قستتتتتتتتم قيادته إىل "القستتتتتتتتطنطينية" ولكن " يرمولو  " كان 

ًفض "قستتتتتتتتتتتتتتطنطني" أ ، هوالو على كتل حتا  ًه إىل ابن  ،ن أيختذ التتاجحيتث  ولتذلتك مر
"نيكوالس" " القيصتتتتر" يف حني أن التزاا "يرمولو " للقستتتتطنطينية قد أيقظ "نيكوالس" و 
لكن عدا الستتتماح له ابالستتتتمراً يف القيادل لعاا رخر و انضتتتماا "نيكوالس" قد ستتتجلت 

لة القوقا   تتتتتتهناية لستتتتتت ل "يرمولو " الذي  رد وا تتتتتتطر فن يتستتتتتتو  من القوقا  تراثه ملنا
 فقد قاا "دفاملينو  "ابخرتاع فيالق القوقا ، و يف ،وتوحيد الشتتتتتتتتتتتتتتعو . و من جهته اثنية

ستتتتلستتتتلة من ارصتتتتون اليت كانت حامسة لقواعد االحت   يف وقت الحق يف الشتتتتيشتتتتان و 
 دا ستان .

ً ة  و من جهة أخر  فإن إسرتاتيجية اهلمجية املباشرل قد عهدت الطريق لظهًو جهة املعا
ًيدن "م ًيخ من الشعهب املو  " و الشامل و اليت مل يذكر أن كان  هلا مهيل على مر التا
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ًوستتتيا خ    ً تتتة الروستتتية الستتتيادية ومصتتتاحل  القوقا ي يف صتتتلهب جهة القتا  و جهة املعا
ًيدحر  " ًية الروسية املرتامية اف را  حيث كان من حكم "بطرسرب  "قبل املو " اإلمربا و

و"الكستتتتتتندً الهاين"  1855إىل  1826لقياصتتتتتترل "نيكوالس افو " من ستتتتتتنتني متتاليتني ا
و إن كانت مييل إىل الفردية فإن القيصتتترية تهل عك  الفلستتتفات  1859إىل  1855من 

 السياسية و االجتماعية اليت تسعى لإلص ح .
كان القياصتتتتتتتتتتتتترل ككل يتقامسون نزعة الستتتتتتتتتتتتتلطة املطلقة العلمانية و الدينية خ   حكمهم 

ًوستتتتتتيا العظمى واليت و تتتتتتعت بنظاا خاص حكوم   وحيث الستتتتتتلطة اليت كانت ملصتتتتتت احل 
ًوستتتتتيا واليت  تكمن يف  نظاا اركم  ،ية اليتعلى أن الستتتتتلطة االستتتتتتبداد ،امليزل الكرب  يف 

قد مكنتها من ملو صتتتتتتتتتتتتتتفو  اجليوش يف الب د، ولكن افإلم  ،إىل جانهب وجود العبودية
ًا تتتت  القوقا ية.  بديل  لتدمني  ريق الفتوحات ول ،من  لك شتتتتبكة واستتتتعة من تستتتتوية اف

1908:236.) 
ن وستتتتتا ل فنه يف كه  م ،كانت اريا ل العستتتتتكرية وو تتتتت  اخلطط اجلديرل أمراو ابل  افمهية

ًوستتتيا فقد كان النظاا يشتتتكل افستتتاس لليكم منذ القرون الوستتتطى. إال أقلية  تتتئيلة من 
 والنظاا العبودي والرو. ،موا نيها كانوا يعرفون القراول والكتابة

ًوستتتتتتتتتيا يف  لك الوقت مل تكن تاًس النفو  افجن  أو العستتتتتتتتتكري كما  ،و يف الواق  فإن 
ًير عن وقوع خسا ر بشرية   أهب . فلم يكن إلناك مركزية  واسعة النطاو جلم  ونشر التقا

ًك يف إلذه  ،وأخ او   ًوستتيا االجتماعية والنخهب الستتياستتية والقوقا  تشتتا  ،رم تامل تكن  
ًومانسيني   والدليل على  لك  ،ال أكهر و وحاو و  بل وإنه ميكن القو  إهنم  البا ما كانوا 
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 " كقصا د "ميخا يل" وقص  القوقا  "لرمنوتف أن إلناك حاجة إىل أكهر من الرومانسية
كانت   يف حنيكان نوع العظمة  الروس  الذي  إلو تعريف مطلق  للااشية "السلطوية" 

ًوس  يا يف القوقا  بسيطة إلخضاع و م و اويل و هتد ة إلذه املصاحل اليت مل تتا مصاحل 
" بطرس افكرب" و مل تتا  خ    ر  ارر  . القيصر  بشكل مرثر منذ عهد

  وريداملاهتمامات 
ًوسيا يف القوقا    1816يف عاا  أهنم  أفضل القبا ل على كان ميكن وصف خصوا 

ندفاع الروس  بشكل منفرد على الر م من أن معظم املنا ق املستقلة و كل منها قاوا اال
ًشوهتا أو أجربت على القسم بيمني الوالو لروسيا  املسييية يف هناية املطا  قد تت 

ًوسيا بوسا ل عسكرية   ام  ( 1994ومنا ق املسلمني عموماو وقد ا التعامل معها يف 
ا يكن إلذه املنا ق بشكل عاا كانت باض النظر عن العقيدل أو اللاة أو الوالو أو مهم

ًاث  و صطليات قيصرية فكانت أنظمة   امشة  اكم من قبل افسر اراكمة بشكل و
ًيدية مل تكن إلناك  متسلطة( وعليه، أهب أن يضا  على أنه و لااية حلو  الفرتل املو

ًو  ًنة بسلطة قياصرل  يا وبدالو سقبيلة واحدل من العا لة املالكة تتمت  بقدً من السلطة مقا
 من  لك فقد

ني افمًو من ب -كان اركاا يتبعون ستتتتتتتتتتتتتتلطة مقيدل بقوانني قدمية تدعى "ادات " واليت 
حتددت مكتافتدل منتاستتتتتتتتتتتتتتبتة و عقوابت قواعتد ستتتتتتتتتتتتتتلوك اجلنستتتتتتتتتتتتتتيني، كمتا أن "  -افخر 

ًستتتات خمتلفة  و لضتتتاينة الدا والهدً من جديد و لك حىت  االدات "تلك قد أستتتستتتت ملما
ًيدية" اليت قامت بتوحيد املقاومة ل ندفاع الروس  حلو  الفرتل "امل  و انه كان و ل -و

  



97 

 فاملنا ق    املسييية و اخلاانت يف الشيشان   - 1830مستيي و بعد عاا  
ودا ستتتتتتتتتتان كانت ات ستتتتتتتتتيطرل مطلقة للياكم الذي كان مهل القيصتتتتتتتتتر يدع  العلمانية 

وعقيدته  1830لدا ستتتتتتتتتتتتتان يف عاا  والستتتتتتتتتتتتلطة الدينية "كاا ي حممد " الذين عني إماماو 
ًيتتديتتة  انظر أدانه( وعنتتد وقوع املعركتتة اليت مسيتتت معركتتة "كرمي " يف تشتتتتتتتتتتتتتترين  مسيتتت ابملو

  ،كان " ا ي حممد " ال يزا  على قيد اريال يف إلذه املعركة  1832افو /اكتوبر من عاا 
ين يف تشتتتتتتتتتتتتر وعلى افخ  يعد أن جرح على يد أعدا ه وبعمق . و  ،كما لو كانت معجزل

الذي و  ،صتترح به "محزل بيك" به إماماو اثنياو لدا ستتتان 1832الهاين/نوفمرب من  ات العاا 
ًيدية" و وقد عز ت أفعاله  العستتتتتتتتتتتكرية ابلتخوا  -مهل ستتتتتتتتتتتلفه -قاا  بنشتتتتتتتتتتتر العقيدل "املو

 قى اللوا الكب حىت محزل بيك الذي ال -الر يسية  املساعدل بني القبا ل القوقا ية املتذبذبة 
ًه  وإستتتتتتتتتتتتتتقا ه " ا ي حممد"يف معركة "كرمي "  تت إ احته بتهمة اخليانة و لك يف  -لاد

حيث ا تعيني " شتتتتتتتتتامل" إماماو اثلهاو لدا ستتتتتتتتتتان و كانت  1834شتتتتتتتتتهر أيلو /ستتتتتتتتتبتمرب 
البطولة يف أن يبقى ممستتتكا ابلستتتلطة خلمستتتة وعشتتترين عاما مل تكن مبالاة يف  صتتتطليات 

ل" لكوهنا عادلت بسرعة سلطة القيصر نيكوالس افو  الذي  السلطة املطلقة لقيادل "شام
ًيدية".     كان ميهل خصمه الر يس  قبل حلو  الفرتل "املو

ًتبا ات االستتتترتاتيجي ،قاتلت القبا ل القوقا ية  تتتتد الروس بتكتيك ابًع ا كانت    لكن ا
.وبعد  ةبل كانت للكسهب أو الشهرل الشخصي ،منسقة ابإلتماماهتا يف مهل إلذه اهلجمات

ًيدين يف نظاا ارر  "الستتتتتتتتتتفستتتتتتتتتتطا ية" على  ًيدية"  نظم "شتتتتتتتتتتامل"  املو حلو  الفرتل "املو
 أساس نظاا العشرات فالعشرل افكرب يكون لديهم نواابو من أشهر القادل وافتباع املخلصني 
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إلم والذين ب ،والذين يقود كل منهم  مئة منظم من الذين يضتتتتتتتتتمنون وال هم ،للجنراالت دو
دون إىل نوا  أقل شتتتتاانو أو مرشتتتتدين تكتيكيني مهرل برتبة "قبا نة" فالرجا  املتطوعني يتود

ًا تتيهم من الكفرل !   –على حد ستتواو  -والضتتبان  كانت اركهم العا فة واررقة لتيرير أ
فعندما يربط املصطلي نفسه املعىن العلماين والديين    املسلم بدالو من أن يكون الكسهب 

ًتبا اتوالشتتتتتهرل إلدفاو  ات وكانت إلذه مصتتتتتطلي ،فقد أصتتتتتبيت نتاجات خلدمة ه ،ل 
ًدين" النا ق بلستتتتان "ه "فقد كانت اخلمر مستتتتكراو  إلذه اخلدمة تعر  من قبل إماا " املو

ًت للروس مرادفاو للمقاومة  - امضتتتتاو وقول مطلقة  تا  إال  أهنا كانت ب –حىت بعد أن صتتتتا
ًدية" وبعض   ،متنوع أصتتتتتتتتتتتتتتيا  الطريقة من الذين مل حيملوا افستتتتتتتتتتتتتتلية كان إلنالك "املو

ًدين من الذين قاتلو ارر  املقدستتتتتتتتة بتعصتتتتتتتتهب وهلرالو الذين استتتتتتتتتمروا إلناك مل يكن  للمو
وعلى  ،إلنالك تفستتت  رخر لتعاليم الن  إ ا كان العيش بستتت ا يعين اخلضتتتوع لقانون الكفر

قول لكسهب  ق العنف وتواجه الإلذا فإنه  ال س ا . بينما اًأت  بعض أتباع الطريقة أن اق
ولكن إلذا مل يكن  تتتتتتتمن العقيدل اليت جاوت بستتتتتتتهولة إىل  ،بعض امل   الروح  الداخل 

القبا ل القوقا ية املتقدمة،  لك فن أ لبهم قد فسروا أن إلذه املسدلة والطريقة أيضاو  أهب 
 وعدت ابالنتصاً ليتأن تعد  و تتكيف لتلبية املزيد من امليو  القتالية ملعسكرات القررن ا

( وإلتتذا التيليتتل الرا   يتتذكر ابلفلستتتتتتتتتتتتتتفتتة 59-58\-1960-على العتتدو الكتتافر  ب نج
ًيدية" يف  ًدين" اليت مل تطلهب املقاومة املستتتتتتتتتتتتتلمة، ولذلك مل يتم تواصتتتتتتتتتتتتتل "املو الدينية "للمو

والذي يفستتتتتتتتر معاجلة ارل للقبا ل القوقا ية ملقاومة  1920دا ستتتتتتتتتان وال انبعاثها يف عاا 
 ًيدية" و االمربايلية الروسية وعلى أنه التاي  اخلاص لليربية بنجاح افمة والذين جعلوا "امل
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القول الكاملة، و أصتتتتتتتتبيت القول إل   اليت صتتتتتتتتنعت الستتتتتتتتياستتتتتتتتة و جعلت الوحدل ممكنة، 
ًقة للتيويل  وكرستتتتتتت مفاإليم  التضتتتتتتيية ابلنف  يف حني كان انضتتتتتتماا "شتتتتتتامل"ع مة فا

ل لروستتتتتتتيا و اويل للمصتتتتتتتاحل من الشتتتتتتتهرل و اجملد و الانيمة إىل  رد  عادلة القو  املضتتتتتتتاد
ًا تتتتتتت  من  ًجا  الدين اليت اكم اف الكفرل الروس من منطقة القوقا  و أتستتتتتتتي  حكومة 

 البير افسود إىل حبر قزوين .   

 : دحرب الموري   

ًية  الروسية يف عاا  قبل"  حسهب اإلحصاو املعطى من 1816كان تعداد سكان اإلمربا و
ً  واحد  ستتتتتتتتتتتتتنكر ومسو  ومخستتتتتتتتتتتتتني مليون نستتتتتتتتتتتتتمة منهم مثان ما ة ألف حيملون  او ما يقا

( يف حني أعطى " ام " الرقم الكل  املخصتتتتتتت  ملنطقة 1983الستتتتتتت ح  ستتتتتتتنكر ومسو  
وقد تصتتتتتتتتتتتتتتتاعد إلذا العدد إىل حنو  1830نستتتتتتتتتتتتتتمة( و لك عاا  30.000القوقا  وإلو  

( يف الوقت الذي ال يعني 1994/24  ام   1850نسمة( و لك يف عاا  200,000 
 (. 1830لكنه يفرتض أهنا تعين   أثناو العاا  ،فيه " ام " فرتل  منية إلنا

من إلتتذه القوات كتتانتتت من وحتتدات اجليش  %80أن أكهر من أيضتتتتتتتتتتتتتتتتاو ي حظ كمتتا و 
النظام   انظر أدانه( والحظ عدا وجود أي تا  يف القول النستتتتتتتبية ابإل تتتتتتتافة إىل التيو  

 يف عدد اجلنود الروس ليكونوا جاإلزين للقتا .الكب  
وابلفعل تشتتتتتتتت  الوقا   إىل مقرتحات  ماك( ان إلناك صتتتتتتتتلة بني القول النستتتتتتتتبية واملصتتتتتتتتاحل 
النسبية الضعيفة و لك يف أحسن افحوا . كانت قبا ل القوقا  تعين الشيشان ودا ستان 

، وخ   إلذه ة جارافيةفقط كما ستتتيتضتتتي أدانه حيث أنه يف إلذين اجملالني تتشتتتكل منطق
 واليت حنن مهتمني فيها. ،املرحلة من الصراع    املتشاهبة
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ال يوجد إلناك تعداد ستتتتتكاين مقن   م ر تتتتت ( وال تعداد مقن  للقوات املستتتتتلية وال بياانت 
ًبعني أو  200,000لقبا ل القوقا  ابلر م من أن " ام " يقيم العدد بنيو   نستتتتتتتتتتتتتتمة وأ

(" وبناواو عليه فلي  مثة خ   فيما 22، 1994ايل فإن " ام   مخستتتتتتتتتتني ألفاو( على التو 
ًوستتتتتيا إل  القول  يتعلق بتناستتتتتهب القول املادية بني إلاتني اجلهتني حيث أنه من الوا تتتتتي أن 

ًيدالفاعلة و   ين كانوا الطر  الضعيف.املو
ًيدأظهرت حر    ين تداخ ت إسرتاتيجية خمتلفة:املو
  أسلو ًيدين يتبعون و كان  مل امل  ،وحىت اآلن 1827: أنه  منذ عاا   التداخل األول

 بشكل مستمر.    (GWS)حر  العصاابت 
ًون  و  1855إىل عاا  1845: بدأ من عاا التداخل الثاين وإلو يتزامن م  انضماا  فو

فَو فريتاج( إىل القيادل، حيث أن بداية إلذه الفرتل أظهرت اإلسرتاتيجية اهلجومية املباشرل 
ً م أهنا انتهت بعودل القوات الروسية إىل  (GWS)ًيد و املعصاابت تل  للروس  د مقا

 اهلمجية.  
وتزامن م  انضماا ك   1859وحىت عاا  1855: والذي بدا من عاا  التداخل الثالث

رتاتيجية فإن اإلس ،من  بريتنسك  ويفدوميكو  ( إىل قيادل اجليش وحبلو  إلذا الوقت
ًل واستمالة الطر  اآلخر االر يسية للقوات الروسية قد ا ًل ولت إىل اهلجمات املباشرل ا

ًث بداايت  ،بدأت والية  ابسك  فيتش ( بعدا التيقن يف حني ،أخر  ًات لاوحيث أنه و هو
تقليدي  د مقاتل  الالوحشية واهلجوا  (GWS)حر  العصاابت اليت كانت تعتمد على 

ًوسيا عليها أن هتزاالقومية الدينية واليت كانت للمرل افوىل قد أظهر   فبداية  ،ت من أن 
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ًتفاع النزعة  واليته كانت إلكذا  ولكن م  كل ما يبدو فإن  زو دا ستان يتزامن م  ا
ًيد" واليت كانت قد مرت هبدوو وكانت كافية  1830وحىت  1827ية" لسنوات من عاا املو

 إلهناو الصراع.
ًيتتدكتتان أ متتة   -و أثنتتاو  يلتتة إلتتذه الفرتل كلهتتا -على الر م من أنتته  كمتتاو ين الكبتتاً حاملو

إال  ،ا أيضاو 1831و تمعني بقول وأيضاو أتباعهم و لك يف مجي  أحناو القوقا  وخ   عاا 
أن "حممد  ا ي" اإلماا افو  يف دا ستتتتتتتتان كان قد حشتتتتتتتد  موعة  تتتتتتتخمة من القوات 

ًوسيا. ًات على القبا ل املتيالفة م    املخصصة واليت بدأت باا
قد حققوا بعض النجاحات،  إال  أنه ثبت أن  كانوا   ًيديني"و الر م من أن "املعلى  ،ولكن

 تلك اتاوالت قد فشلت. 
ًج و متعلماو ومبج و  لكنه ببستتتتتا ة كان يفتقر إىل الشتتتتتخصتتتتتية  ،كان اإلماا "حممد  ا ي" 

ًات ارلف ًات ال  مة الستتتتتتتا   وارفاظ على انتصتتتتتتا و. االقيادية وإىل اإلستتتتتترتاتيجية واملها
ًك خ   إلذه الفرتل املبكرل إلو فكرل أمهية مسعة التيالف  وما يظهر من حستتتتتتتتتتتتتتتاابت املعا

 جلنهب الدعم.
املزيد من ارلفاو حو  العامل فالنجاحات تعين   - 1830منذ عاا  -كان لد   القوقا  

كستتتتتتتتتتتتهب ارلفاو والفشتتتتتتتتتتتتل يعين العزلة، ولكن فشتتتتتتتتتتتتل "حممد  ا ي" النها   جاو ابلدفاع 
 عن منطقة "ج م " واليت فقد فيها حياته .  -ىت املوتح -البطويل 

ً ي  إليئة افًكان تكن من  ،وعلى الر م من استتتشتتهاده فإن "شتتامل" الذي كان تلميذه و
 فقد كانت القوات الروسية ترد على إلذا التهديد الديين يف دا ستان  ،الفراً. وإلكذا
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ًعت  ،والشتتتتتيشتتتتتان وجتدد مهجيتها ابلناً والستتتتتيف ًويت ابلدماو واآل كما و  اثً ابلكراإلية و
( مما أد  اىل افثر النها   هلذه 1908/275ما  الت ظاإلرلو بعد ستتتتتتتتتتتتتتبعني عاماو  بديل 

 ًيديني". و السياسات، وإلو لضمان بقاو "امل
ًل بعد على مواصتتتلة الوحشتتتية على النطاو الذي  ًوستتتيا حينذاك قد اكتستتتبت القد مل تكن 

ًيديليق الضتتتًر اب ان " شتتتامل" قد شتتتف  بشتتتكل اا من جروحه يف وقت ين، وحيث كملو
ًسالته. ،قص  ًات الروسية االنتقامية كفيلة الستعداد اجلمهًو لسماع   يف حني كانت الاا

ًيدفقد أصتتتبي " 1837وحىت عاا   1830ومنذ عاا  ا ل وتوحدت القب ،يني" أكهر قولاملو
ًوسيا اليت ال تقهر عسكرايو، ًل  ًات ا أكهر وأكهر وإلدموا بذلك صو لعسكرية وحىت االنتصا
( وعلى 1908/3056304الروستتتتتتية فقط قد أصتتتتتتبيت  تعزيزاو لقبضتتتتتتة "شتتتتتتامل"  بديل 

ًاو. ًاو وتكرا  افخ  بعد أن اداإلا مرا
ًوستتتيا املبتكرل إل  قتل اجلمي  وتدم  كل شتتت و، ولكن النتا ج جاوت  كانت استتترتاتيجية 

                                                           عكسية.
ًنزو " مثناو ابإلظاو . فبعد الوصتتتتتتتتتتتتتتو  لقلعة  عادت ارملة من جديد، لكن  لك كلف "فو

، وقد  فقد فوجئ حبجم اخلرا  ،"شتتتتامل" فقط فوجئ امًو مل يكن حيستتتتبها بشتتتتكل ستتتتليم
ًنزو " وا تتتتتتياو له: وقد تلخ  يف أن العزلة اليت شتتتتتتاإلدإلا مل  كان املوقف ابلنستتتتتتبة  "لفو

فقتتد كتتانتتت اجلبتتا  اتتتا تتة من كتتل اجلوانتتهب مليئتتة اعتتداو فطنني  ،تيكتتاو تكن ستتتتتتتتتتتتتتو  تك
 ومعز ين.

ًك أنه لك  يستتتتعيد الستتتلطة فإنه حيتاج إىل معجزل، ولذلك، فإنه ستتترعان ما أعطى  وقد أد
 أمراو ابالنسيا  وبدأ ابلرتاج .
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ًنزو " توستت و من نف  االلتزاا ا ،وبشتتكل ال يصتتدو  الباو  عمى ففقد كان انستتيا  "فو
 لألمهلة  اليت كانت تقريباو قد دمرت  لك االمتداد اهلش.

ًيدف ،أصتتتتتتتتتتتتتبيت افعمدل منفصتتتتتتتتتتتتتلة من جديد،ومرل أخر   ون اف كياو قطعوا الطريق املو
ًنزو " قاا "ف ،ونفذ الطعاا والذخ ل ،عندما كهرت املصتتتتا هب ،و ادوا من  العزلة للشتتتتريط و

ًستتا  مخ  ً ستتل لطلهب املستتاعدل من  اجلنرا ًتيج "، وبشتتكل مدإلش، فإن الرلستتل إب   "فو
ًستتلت املعونة  معهم بدون أتخ  من أجل التخفيف على  اخلمستتة وصتتلوا إىل القيادل وقد أ 
ًت  ًواح قد ًتزو " خبستتتتتتتا ر يف اف ًنزو " اتاصتتتتتتتر .وحستتتتتتتهب "  ام "فقد   م ين "فو "فو

جرحيتتتاو 2753و -والتتتذي كتتتان من بينهم ث ثتتتة من القتتتادل  -(قتي و   984اكهر من  
متتداف  ومبلاتتاو كب او من النقود ابلعملتتة املعتتدنيتتة وكتتذلتتك مجي  حقتتا تتهب  3مفقوداو و179و

ًايتتة اجلنرا  "فريتج" قتتد أنقتتذت محلتتة "فرونزو " 156: 1914ارملتتة   تتام   (.كتتانتتت 
يد من إال  أنه شتتتتتترع بعد  لك بتنظيم املز  ،الذي أقر  هبا بعد إع نه املبكر لطلهب املستتتتتتاعدل

  املنهج  "لشتتتتتتتتتتتتتتامل" وما تبعها من احت   القوقا ، على مد  العقد املقبل، وإلذا التدم
 ينطوي حبد  اته على تعقيدات أكهر أو أقل فتكاو من إ الة الااابت يف الشيشان.

ًول سلطة " 1845كان عاا  ًقة على   ًيدع مة فا حاو  "شامل"  1846" ويف عاا  املو
ًوستتتتتتتية يف "كابريدااي" رم و  من أن شتتتتتتتعهب القياا  هبجوا عستتتتتتتكري تقليدي  تتتتتتتد مو  اق  

ًيد"كابريداي" ستتتتتتتتتينهض عفوايو لدعم " ر  ين" مث اب   تتتتتتتتتربته اجلريئة مستتتتتتتتتتكم و بضتتتتتتتتتاملو
ًيداالتصاالت الروسية بشكل قاس  بينما ترك " لفضاو ين" لبسط سيطرل مستمرل على ااملو

 اجلارايف بني حبر قزوين والبير افسود.
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فشتتتتتتتل "شتتتتتتتامل" ابلتدكيد، ويعود  الستتتتتتتبهب افستتتتتتتاستتتتتتت  يف  لك إىل ولكن النتيجة كانت 
 شجاعة وإصراً "فريتج " والذي أد  تاماو إىل عواقهب الفشل اإلسرتاتيج .

، انطلقت القوات لازو "لشتتتتتتتامل"  ،وإلكذا، فقد استتتتتتتتال الروس  لك الو تتتتتتت  وعلى الفًو
ًيتتتتدوفرستتتتتتتتتتتتتتتتتتان   القوقتتتتا  وبنيوقوات   -   املت  متتتتة -ين م  اجلمتتتتاعتتتتات املختلطتتتتة املو

ًات اف كياو. ،تشكي ت اجليش النظام   فقد عز  "شامل" من قبل دإلال االستخبا
ًك أن القول اليت هتد  إليه كانت  تتتتتتتتتتتتتتعيفة ان فقد تبني أن دعم "الكابريداين" ك ،مل يد

وبعد مقاومة  ،مشتتتتكوكاو فيه فهنم كانوا ينتظرون ل   نتا ج إلذه ارر  قبل إع ن دعمهم
من قلعة "الكابريداين" واجه "شتتامل" احتما  وجود مصتتا د بني القلعة العتيدل    متوقعة 

 وقول اإل اثة .
مة بعد الوفاو بوعده للمياك ،ولذلك، وم  الكه  من االحرتاا "لفريتج" فقد انستتتتتتتتتتتتتتيهب

ًوسة لازو القوقا .  املنهجية واملد
ًدل مركدل بعد أن حاصتتره ال 1839يف عاا   0روس وإلزموا قواتهجنا "شتتامل" اثنية بعد مطا

حيث ا اهلجوا أكهر  1840وبعد خسا ر خميفة من اجلانبني يف مدينة "أخاجلو" قبل عاا 
فقد أصتتتتتتتتبي "مريدين" "شتتتتتتتتامل" أنفستتتتتتتتهم  1842وحىت عاا  1840من مرل . ومنذ عاا 

يتقدمون حبذً شتتتتتتديد و  شتتتتتتون اففواج الروستتتتتتية والطرو، فقد كان "شتتتتتتامل"خ   إلذه 
ًاو بدالو منها اهلجوا املتفرو فقط واستتتتتتتتتتخداا العنف أو الفرتل يتجنهب املع ًية خمتا ًك الضتتتتتتتتتا ا
واالنستتتتتتيا  قبل وصتتتتتتو  القوات املستتتتتتاعدل، وظل افمر كذلك  يلة  ،عز  بعض القوات

 حيث مل يكن "شامل" و الروس الذي  1844إىل عاا   1843الفرتل الواقعة من عاا 
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ًل عستتتتتتتكرية  ابديل   (  فيستتتتتتتهب "ابستتتتتتتك  فيتش" فقد  364: 1908ير بون اي  مباد
كانوا يفضتتتتتتتلون خططاو إستتتتتتترتاتيجية دفاعية، وتيل إىل لعهب دًو "شتتتتتتتامل" .وم   لك فإن 

ًيد" ًوس املهمةاملو أيضاو  ومن اجلانهب الروس  ،ين" مل يكونوا فقط وحدإلم من يتعلمون الد
قتا  لفقد كان إلناك  موعة من صتتتتتتتتتتتتتتااً الضتتتتتتتتتتتتتتبان الروس املوإلوبني الذين تعلموا كيفية ا

ًيدوكيفية عدا القتا  م  "  ين".املو
ًونز ". 1845يف عاا   ا استبدا  "ابسكفيتش" ابلكونت "خو

  GWS  حلرب العصاابت  املقط  الثاين: اهلجوم التقليدي 
عزيزات لت  -من  رفة عمليات حر  القيصتتتتتتر نيكوالس -كان للوصتتتتتتو  اجلديد والستتتتتتري  

جية تطلبات "فونزو " قد أقنعته حبماقة إستتتتترتاتيجديدل واستتتتتتيالة خطة املعركة الطموحة مل
 القيصر: فقد كان اهلجوا يهد  إىل أسر أو قتل "شامل" نفسه.

ًادل ستتتتيده .وم  الشتتتتعًو اتتم ابملوت  ،لكنه وم   لك، فقد كان خادماو خملصتتتتاو لتيدي إ
 فقد كان  "فرونزو " يشرح كيفية أسر "شامل" يف قلهب دا ستان قا  و :

ًك لنا النجاح" إ ا كان ه  فنين ستتتتتنكون أوفياو، وال أو  إلقاو اللوا، ، ال ير تتتتتى أن يبا
وميكننا بعد  لك تاي ه يف وقت الحق إىل حد ما، إىل النظاا املنهج  الذي ستتتتتتتو  يريت 

ًه ًنو   كما نقل من  ،مثا وإن كان ابلطب  لي  كما االنتصتتتتتتتتاً على "شتتتتتتتتامل" نفستتتتتتتته  فو
 (.387: 1908ابديل  
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ستتتتيطرل على "شتتتتامل" قبل إلذا الوقت يتطلهب ستتتتيطرل كاملة إستتتترتاتيجياو وتكتيكياو كانت ال
ملتطلبات الدفاع  تتتتد مهل إلذه املاامرات:  لك فن اإلستتتترتاتيجية كانت اثنية إستتتترتاتيجية 

GWS والتخل  عن التيصتتتتتتتتتتينات حىت إ ا كان  ،يف جتنهب املواجهة املباشتتتتتتتتتترل م  العدو
ايو لتجنهب االتصا ،  ومن  مث اهلجوا على اجليوش املنسيبة عندما تضعف نقل  لك  رو

حني   ،وحني يضتتتتعفهم الصتتتتقي  ولذلك، فإن فرصتتتتته ستتتتتديت متدخرل ،اإلمدادات واملعنوايت
فقد كان الازال  ،وعلى الر م من  لك ،كانت الطبيعة حليفه افكرب، لكنها مل تفعل فعلها

إلاو م  الكد والضعف اررمان وعدا التشجي    .سيعانون اإل
     %80العامل القوي بنسبة  -(  1فئة )
  % 22,8العامل الضعيف   -( 2)فئة 
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 ( النسبة المئوية من انتصارات النزاع الال متناظر بنوع الفاعل1الشكل )

 

 العامل القوي .
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 54( النسبة المئوية من انتصارات النزاع الالمتناظر بنوع  الفاعل في فترات لمدة 2الشكل )

 عاما

 : GWS حرب العصاابت  تفاعل التوفيق مقابل
فإن مس ات أخر  من  1859إىل عاا   1845يف إلذه الفرتل افخ ل منذ عاا   

ًاتنسك ، ف ًوسيا يف القوقا : "اب ًنزو " كانت قد مدافمساو الشه ل بني قادل  دت على و
 تقويض قول "شامل" بطريقتني:

 . ًع إل الة الااابت يف الشيشان  افوىل : أنه تسا
 .اثنياو : تركيز التنمية والتطوير لس ح املدفعية الروسية 

واليت   ،كان تطه  الااابت والطرو الواستتتتعة جلعل  ريق الشتتتتاشتتتتات الهقيلة تصتتتتل بستتتتهولة
ًيدر خميفة، بعد قصف معاقل "كانت رنذاك قد أوقعت خسا  واحد ين" على افًض الاملو

 تلو اآلخر.
ًد الاذا ية "لشتتتتتتتتتتتتتتامل" وكذلك   رو اخليو   ،وع ول على  لك فقد حاصتتتتتتتتتتتتتتر الروس املوا

ًود و رو الدعم من الطر  الشيشاين الذي قدا دعماو لوجستياو   والذخا ر، والبا
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ًنزو "والذي  اد من  تتتتتتعف "شتتتتتتامل" الذي أصتتتتتتبي   ،بدون إمدادات كافية، ولذلك"لفو
ًيدفقد أصتتتتبي إلجوا " ين"  أكهر صتتتتعوبة بكه  بستتتتبهب تلك اف تتتتراً و القيط الذي املو

 أصاهبم لفقدان اإلمدادات .
 لكن مثة خلل حدث  يف ،فقد ا  ايدل الدعم للقوات الروستتتتتتتتتتتتتتية اتاصتتتتتتتتتتتتتترل ،مث بعد  لك

مث بعتتتد  لتتتك حتتتدث  ،والتتتذي     ر  افحتتتداث قلي و أوالو  ،ًوستتتتتتتتتتتتتتيتتتا يف  لتتتك الوقتتتت
ًنزو " وأ تتتتتتتتتتتتتتا   ًتنستتتتتتتتتتتتتتك "  قد حل  يف هناية املطا  مكان "فو الطوفان. فقد كان "اب

 الضربة افخ ل و لك قبل الشروع يف سياسة مل يسبق هلا مهيل.
 الرحمة ) الاعتدال (:

 ني" وإلذا أإلم ما أثبت عجزإلا عن االستتتتتجابةيًيدو كانت إلذه الستتتتياستتتتة    متوقعة "للم
ًتنستتتتتتتتتك " فهمة ث  ثة أمًو أدت هلزمية قوات "شتتتتتتتتتامل" للجيش الروستتتتتتتتت  بقيادل افم  "اب

الذي كان القا د افعلى بدالو من "فرونزو  "املريض، وقبل كل شتتت و، فقد كانت  قضتتتية 
إلا  الذي كان دا ماو الستتتتتتتتتتتتتت ح افقو   "شتتتتتتتتتتتتتتتامل"قد فقدت االإلتمامات الداخلية لإل

 يف ارر  اآلسيوية. "لشامل" واليت كانت حىت القو  املرشدل 
ًتنسك " تهبت بقول الس ح، فقد كانت القبا ل ختشى مداف  الروس محة "اب  ،لقد كانت 
 ،ولي  االنتقاا الروستتتتتت ، وعلى افخ  بعد أن اكتشتتتتتتفوا أن عددإلا كان مرعباو يف املعركة

فقد رثروا التخل  عن اآلال  من  ،لكن الشتتتتتتتتتتتتتتهامة ابلنتيجة كانت على اتك .ولذلك
ستتتيا   وتقلصتتتت بذلك م  ان ،ًيدين" يف عزلةو عهم اًكني "شتتتامل" ومن بق  من "املأتبا

 (.*391 – 390: 1960وإىل  اجلبا  املرتفعة  ب نش  ،كل يوا على حنو أبعد
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ًاتسنك "    تقليدية من وجهة النظر الروسية،  كانت إسرتاتيجية االعتدا  اليت اتبعها "اب
قوات "شامل" قد فقدت عدداو أقل من القوات املشاًكة من وأثبتت فعاليتها على الر م أن 

ًوستتتتتتتتيا اليت ميكنها دا ماو االعتماد  هتم على تفكيك إلذه اخلستتتتتتتتا ر ابستتتتتتتتتمراً  الروس، وقد
ًد "شتتامل" البشتترية واملادية  ًد بشتتكل  أبعد من متناو  "شتتامل" وحيث كانت موا على املوا

ًوستتتتي  -وبشتتتتكل متزايد  -ابستتتتتمراً ا ا، وإل  حقيقة ال ميكن نكراهنتدخل  تتتتمن قبضتتتتة 
ًوستتتتتتيا   أن او  ميزل أهنا أدت يف  -بكل معىن الكلمة  -.و عىن رخر، فقد استتتتتتتطاعت 

ًل أخر ، إن الشتتتتيشتتتتانني مل يستتتتبق  هناية املطا  إىل إلزمية "شتتتتامل" ومن املرجي جداو وبعبا
ًات العقابية، ومل يتمكن الروس من قط  افشتتتتتتتتتجاً، م      عدا مأن عانوا لعقود من الاا

الااابت،وكان ميكن أن يكون صتتتتتتتعباو يف أي وقت مضتتتتتتتى جللهب املدفعية الهقيلة لترثر على 
ًمولو " الذي قد حذً  ًتنستتتتك " قد اختذ لضتتتتعف "كمااي اجلبا .وأخ او، فإن اعتدا  "اب

 سابقاو.
 
 
 

____________________________________________ 
اليت هي درجة قوية من التنظيم الجتماعي اليت  GWS ب العصاابت حر  هذا الشرط ل  ىن عنه لفعالية -* 

جتعل من اإلكراه والرعوة  ري فعالة، اقرتاحات القبائل املرتدة اليت مل ختض  للقومية اليت أصب ت تعرف ابحلرب 
    العاملية اإلجيابية للمناقشة العامة للعالقة القومية للمقاومة املسل ة.
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 مكاسب روسيا:

واستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتلم  1859ر  من عاا  25القلعة افخ ل "للمريدين" "جونيهب" يف ستتتتتتتتتتقطت 
 لييم  ستتتتتتتتت مة عا لته  ابيضتتتتتتتتتت -هبذه الطريقة -"شتتتتتتتتتامل" لكنه  فعل  لك فنه فقط 

 ( 1994:286،  ام  408: 1960
ً  من ستتتتتتتني عاماو  وإلكذا فقد استتتتتتتطاع الروس يف النهاية التالهب على القوقا  بعد ما يقا

 كلف.من القتا  امل
اداو كلياو فقد كان يعتمد اعتم ،وإلكذا، فخ   منهاج إسرتاتيجية الصراع الروس  العسكري

وكذلك حكم القيصتتتتتر وخاصتتتتتة يف ستتتتتان  ،على الفلستتتتتفة العامة من عمليات القيادل إلناك
ًمولو " قد  بطرستتتترب ، بعد حرو  انبليون.كان القا د افو  للجبهة اجلنوبية "ميخا يل اب

ًل يف اررو  عر   اهلمجية عل ى أهنا : إستتترتاتيجية تتطلهب استتتتخداا وستتتا ل ارر  اتظو
ًبية مهل قتل    املقاتلني، التعذيهب، اال تصتتتتتتتتتتتتتتتا  وهنهب اآلابً واتاصتتتتتتتتتتتتتتيل والهرول  افو

ًمولو " جعلهم ستتتتتتياستتتتتتيني.    اريوانية، وابلطب  إلذه افمًو ادث يف كل حر  .لكن "اب
قبل  يما بعد منفل "ابستتتتتتتتتتتتتتكيفيتش" وأعيدت فقد كانت إلذه الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتة متبنال من قب

ًونزو  "وم   لتتك، فف  كتتل حتتالتتة أتث  كتتانتتت اهلمجيتتة قتتد أثبتتتت امتزاجهتتا، على   ،"فو
 املد  القص  ابمليزل العسكرية اليت اكتسبت على الروس مقابل التكلفة السياسية.

القوقا ية،  لفقد جعلت اهلمجية أنه من املستتتتييل الضتتتاط على القبا  ،و يف هناية املطا 
ال ميكن إال أن تكون قتتد دمرت، و لتتك فقط ابلتكلفتتة اهلتتا لتتة  ،وإ ا تعتتذً  لتتك  قستتتتتتتتتتتتتتراو 

ًواح، وحيث أن  التفاع ت اله ثة تتزامن م  الهروات من كل جانهب وتشتتتتتتتتتتتتتترح أكهر  ابف
 من أي عامل رخر نتيجة ارر  اهلمجية. 
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ًمولو " قد عمل بصتتتفته عستتتكرايو، ولذلك، كان اب إلمكان اإلع ن عن إخضتتاع كان "اب
ًوستتتتتتيا تستتتتتتتخدا اإلستتتتتترتاتيجية    املباشتتتتتترل يف حني   1825القبا ل يف عاا  حيث كانت 

ًوستتتتتتيا ،كانت القبا ل تقابلها إبستتتتتترتاتيجية    مباشتتتتتترل ًل مل ت ،ولكن م   لك  طًو  تتتتتترو
ًمولو   ،الوصتتتتتتتتتتتتتتو  اللوجستتتتتتتتتتتتتتيت جلعتتتل اهلمجيتتتة حتتتامستتتة ونتيجتتتة لتتتذلتتتك فتتتإن مهجيتتتة "اب

 ل ملتهبة.فالعز  والتدم  تركت كجمر  –مل تطلق العنان  د قبا ل القوقا  وابسكيفتش" 
وشتتتتتتتتتتتتتتتامل" ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة للروس كاجلمرات  ،ومحزل بيك ،حممد الاا ي"ًيدون " وو امل" كان 

 الساقطة من اجلييم والذين تقريباو جنيوا يف  رد الكفاً الروس من مسرح القوقا .
ً تتتتتتتتتتتتتتتكما كانت النجاحات الكرب  للمريدين تعت ة رب خ   الفرتل اليت تشتتتتتتتتتتتتتتتد فيها املعا

 اإلسرتاتيجية.
ًوستتتتتتتتيا قد استتتتتتتتتخدمت إستتتتتتتترتاتيجية مباشتتتتتتتترل وامل ن قاوموا يًيدو يف الوقت الذي كانت فيه 

 -رل اثنيةم -ن الروس مل يستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتلموا. واو لتإإبستتتتتتتتتترتاتيجية    مباشتتتتتتتتتترل . وم   لك ف
ًيدف اإلسرتاتيجيات إىل إسرتاتيجية مباشرل للتوافق بينهما، كن هلم إجاابت أخر  ين مل ياملو

 . GWSعرب حر  العصاابت  أكهر من إسرتاتيجيتهم    املباشرل اخلاصة
ًتيسك " تستيق الذكر بصفة خاصة لسببني اثنني :  كانت إسرتاتيجية التوافق "لبا

  ها كان واليت كان إلدف -الستتتتتتبهب افو : وخ فاو جلمي  االستتتتتترتاتيجيات الستتتتتتابقة
ًتنستتتتتتتتتتتتتتك " كان القا د افو  يف  -ارر  وأكهر من الفو  عليهم  أكهر من إهناو فإن "اب

معاجلة أعدا ه املقاتلني، والرجا  بدالو من قطاع الطرو  العصتتتتتاابت( والوحوش.وقد ستتتتتعى 
ًبيتتة، وألاى  إلقنتتاع النتتاس بتتدالو من تتتدم  اريواانت، وعتتامتتل الستتتتتتتتتتتتتتجنتتاو وفق املعتتاي  افو

 و والكساو للنساو واف فا  من إلزمية خصومة .التعذيهب واال تصا ، ووفر الاذا
  



112 

   الستتبهب الهاين : إلذه الستتياستتة كانت مستتتييلة يف ظل القيصتتر "نيكوالس" افو
على النقيض من جده   "الكستتتتتتتتتندً الهاين" وإلو اإلصتتتتتتتتت ح واإلميان افكيد بقول العطف 

 للعدو املهزوا.

  اليل:
ًية الروسية قد انتًيد و شرح النتا ج املتنافسة رر  املقود سي   صرت يف إىل أن اإلمربا و

معظم  تلك ارر  بسبهب استخدامها فساليهب مهالية ممهلة بنتا ج صراع    متكافئ 
ًاسة اليت تضم عناصر الكتا   200خ   اخلمسني سنة افوىل من فرتل  سنة من الد

ًوح العصر الذي كان ينظر  اع الذي ر كالص  -على نطاو واس   -التيليلية تاشياو م  
 وعلى إلذا النيو فقد لوحظت أعداداو قليلة ،حيرض افمم املتيضرل  د الوحوش اجلاحمني

 من القيود ابلكمية والنوعية  اهلمجية(.
ًنة بني املزااي التفستتتتتتت ية النستتتتتتتبية لصتتتتتتتفة الفاعل، وانتشتتتتتتتاً افستتتتتتتلية وتقليل عدا  قبل املقا

  :   أن ترس  تناسق املصاحل للنتا ج إلناك نقطتان إ افيتان ينبا

  أوالو :  يبدو أن القول النستتتتبية قد جتاو ت اآلاثً لكل ارجج املتنافستتتتة، متضتتتتمنة
ًية الروستتتتتتية. و افإلم من  حىت التفاعل االستتتتتترتاتيج  و لك لكوهنا ميزل ستتتتتتاحقة لإلمربا و
ًد فجل    حمدود يوفر شتتتترحاو بديهياو ومر تتتتياو   لك دعمها الهابت رل توظيف إلذه املوا

 ج ارر .لنتا 
اثنياو: إلذه التكلفة القصتتتتتتتتتتو  لليستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية تكون فقط ممكنة حبقيقة مطلقة للياكم 
وافمني وتو ي  الظرو  على حد ستتتتتتتتتواو عرب  مان ومكان حمددين، افمر الذي أعل 

ًاو صعباو من املنافسة على تقليل نتا ج صراع    متكافئ.  من إلذه القضية اختبا
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ًوس املستتتتتتتتتتتتتتتفادل من الطريقة اليت خا تتتتتتتتتتتتتتت هبا ارر   لقد قيل ان إلناك الكه  من  الد
 مستقلة عن نتا جها.

ًية الروستتية من حيث التكلفة أكهر من  لك  يفستتر التفاعل االستترتاتيج  انتصتتاً اإلمربا و
بكه  يف الوقت املناستتتتتتتتتتتتتتتهب، والدماو أكهر من أي قول عظمى أخر  كان ميكن أن تكون 

ني لة كنمو ج للنظاا الذي أثبت حيوية ك  الفاعلعلى استتتتتتتتتتتتتتعداد للدف  يف الظرو  املماث
ًاو    متوق  قيادل يف حني أن ال ،القوي والضتتتتتعيف، كما أن انتشتتتتتاً افستتتتتلية قد لعهب دو

ًي  واملناخ تعترب من العناصر املهمة أيضاو يف تفس  عوامل ارر  ونتا جها. ولي   والتضا
 ارر . من املصلية عدا التماثل يف شرح أكهر الستخداا إلذه

لهب وإلكذا، فإن تقييم مزااي النستتتبية التفستتت ية املتنافستتتة لتعلي ت الصتتتراع    املتكافئ يتط
ًبعة أسئلة أساسية:     اإلجابة عن أ

أوالو: ما إل  مصتتتاحل اف را  الفاعلة قبل النزاع وكيف يتم شتتترحها بشتتتكل أفضتتتل؟  اثنياو: 
 والقيادل ؟ ما إلو نوع النظاا الفاعل وكيف ترثر اإلسرتاتيجية 

 اثلهاو: ما إلو الدًو الذي يلعبه انتشاً افسلية العسكرية يف نتا ج الصراع ؟ 
إلا،  أو  أخ او: ما إل  االستتتترتاتيجيات املستتتتتخدمة من كل جانهب ؟وما إلو املنطق  الختيا

 التاي  ؟ 
 وكيف هلا أن ترثر على النتيجة النها ية للير  ؟ 
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 مصالح الفاعل:

ًو  ًل املادية هلرالو اململ تفسر مصاحل   ًيدين. و سيا ع قة القد
ًوستتتتتيا قد ا تستتتتتويتها يف إ اً اجلارافيا يف أواخر القرن التاستتتتت  عشتتتتتر،  ويبدو ان مصتتتتتاحل 
ًية وحيث أن  إلا إمربا و وببستتتتتتا ة ال بد هلا من أن تستتتتتتتمر ابلقول الدافعة بعد  لك ابعتبا

اصتترل أقل و تتوحاو فن واق  قيمصتتارها أهب أن توصتتف اهنا اففضتتل كالتوستت ، وإن كان 
ًادل  ،ًوستتتتتتتتيا كانوا قادل علمانيني ودينيني على حد ستتتتتتتتواو ً تتتتتتتتة إل وإلذا يعين أن قادل املعا

ً ة من    املسيييني. ،القيصر كانوا م  ه  وخاصة عندما أتيت املعا
ًاو للير ، ولذلك، فقد كان " ًيديصتتتتتتتتتتتتتتبي الوجود اجلديد للمقاومة عند ذ  مرب يون" قد املو

يف  -إلممن وجهة نظر  –ولكن أيضتتتتتتتتتتتتاو كان إلدفهم اإلأاي يتمهل  ،تلوا من أجل بقا همقا
  رد الروس من القوقا . 

ًل املادية لكن لي  اهلد  اإلأاي.  أما اهلد  السل ،في شرح بنسبية القد
 أنواع النظام: 

 الإستراتيجية والضعف 

ًية و  ،، فإن  نوع النظاا الروستتتتتتتتتتتتتت  كان فريداو كما  كر أع ه على افخ  حكم اإلمربا و
اإلقطاعية من قبل اراكم املستتتبد وكيف ترثر  تتعف اإلستترتاتيجية والستتياستتة الروستتية على 

  لك ؟ 
لكن اآلاثً املرتتبة على اإلستتتتتترتاتيجية خمتلطة من جهة،  ولذلك، فإن املناقشتتتتتتات بني أإلل 

ًوسيا تدًو حو  سرالني:  النخبة السياسية يف 
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 ا ل ؟مىت ختض  القب  -
 عدد الرجا   ؟    -

ًمولو  -إىل حد كب  -املستتتتتتتتتتتتتتتدلة اإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية كانت   ، ترتك لقادل اجلبهة اجلنوبية "اي
ًتنستتك  " ولكن على أية حا  ًتزو ، واب ًوستتيا مل ا ،ابستتفيتش، فو تج لتشتتاًو فستتلطوية 

ًد للمعركة، كما أهنا لن تكون مستتتتتئولة عن ال شتتتتتل فالرأي العاا الروستتتتت  قبل ختصتتتتتي  املوا
 والتدخ  أو اهلمجية.

 نيالتفصي ت الشخصية من القياصرل  يف اإلسرتاتيجية يف ارالتمل ترثر  ،من جانهب رخرو 
: 

ًوتزو " إىل القوقا  م  تعزيزات  تتتتتتتتخمة وخطة حمددل  ًستتتتتتتتا  "فو أوالو: قاا "نيكوالس" إب
 وجدو   مين الستخدامهم.

ًك بو تتتتتوح من أن اهلمجية لاثنياو: بعد موت" نيكوالس" كان ابنه "الكستتتتتندً اله ن اين" يد
ًتنستتك " للرشتتاو  والتنا الت  ًأايو إستترتاتيجياو فدعر  عن أتييده التاا الستتتخداا "اب تكون 
من أجل تستتتتتتريي ما تبقى افمر الذي ستتتتتتاعد بصتتتتتتياة الضتتتتتتعف الستتتتتتياستتتتتت ، ونوع النظاا 

ذلك، ينبا  توق  لالروستت  مين  إلذا النوع من الفعالية وفقاو ملصتتلية ال  تاثل يف ارجة، و 
حىت افنظمة الستتتتتلطوية ختضتتتتت  لقيود املفا تتتتتلة عند املشتتتتتاًكة يف النزاعات اليت  -ًاية أنه 

ًجة التماثل من الضتتتتتعف الستتتتتياستتتتت  اليت من  - ا  أمدإلا حبيث تكون النتيجة العملية لد
ًوستتتتتتتتيا يف الواق  ك نت ااملتوق  يف تكرب يف ظل افنظمة الدميقرا ية، ولكن، فهنا إلنا، فإن 

ً ة يف صراعات خط ل حمتملة خ   حر  " ًيدمتو   " ولي  من املتوق  أن تسبهباملو
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ًيدفقط قبل   و " 1826 عفاو. فقد كانت معركتها افوىل م  الفرس يف عاا    يني".املو
ًجيا"  كان الفرس الذين شتتتتتتتتتتتتنوا  زوإلم من جهة اجلنو  قد إلددوا ابالستتتتتتتتتتتتتي و على "جو

ًل ة تقليدية، لكن بطو الفرس كان يردي املرل تلو افخر  إىل اهلزمي ابستتتتتتتتتتتتتخداا القتا  بعبا
ًوستتتتية صتتتتا ل .وكمصتتتتدً حمتمل عن الضتتتتعف الروستتتت ،  فقد كانت  على يد تشتتتتكي ت 

ًيد( قد  أثرت على ستتتتت  أعما  حر  "1856 – 1853حر  القرا    يني" بطريقتنياملو
: 

 خفيف.تكمن يف حشد القوات للت ،افوىل :  وإل  افكهر و وحاو 
دفق و إلذا يعين ستتتتتتتتتتتتتتريعاو، ت ،فقد كانت القوات قد نقلت إىل القوقا  فًو انتهاو ارر 

 أعداد كب ل من القوات اجلديدل لروسيا .
أو تقتتدمي  ،الهتتانيتتة : وافكهر أمهيتتة ف  التتت نتيجتتة حر  "القرا"  امتتل افمتتل يف اإل تتاثتتة

 تتام  و بتتديل أن يربإلن أن إلتتذه حيتتاو  ك  من  –التتدعم من بريطتتانيتتا أو من العهمتتانيني 
ًوسيا كانت معكوسة ًات معنوايت شاملة ومقنعة ان ارر   د  ويف  ، ربة قوية العتبا

 .هناية افمر ستضطر القوات ابإل عان و االستس ا
و ابختصتتتتتاً، فإننا ال نر  رلية للمفا تتتتتلة يف إلذه القضتتتتتية،  و ال يوجد يف الواق  شتتتتتعًو  

ًوستتتتتيا  ،ابلضتتتتتعف الستتتتتياستتتتت  و أيضتتتتتاو  فقد كان  –حىت للير  الدا رل يف القوقا   -فف  
و من جهة الدميقرا ية االجتماعية "مل وا" فإن  -بشكل عاا -سلوك اجلنود الروس إلناك 

ًنتها ابل ،االحتشاا كان حجة لتلق  الدعم املختلط و على جانهب اآلخر نظاا ال ميكن مقا
 زا ن تدعم مهل إلذه التكاليف لك  هتو ميكن أ –وعدد قليل منها تسلط   -الدميقرا   
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"شتتتامل" .و من جهة أخر  فان الستتتبهب املباشتتتر لستتتقون "شتتتامل"مل تكن الوحشتتتية قوات 
ية فقد كان انتشتتتتتتتتتتاً افستتتتتتتتتتل ،اليت  كانت مهبتة من قبل ولكن مل تهبت بشتتتتتتتتتتكل حاستتتتتتتتتتم

ًاو بستتتتتتتيطاو نستتتتتتتبياو يف املنيدً ويف معركة " ًياالتكنولوجية العستتتتتتتكرية قد لعبت دو " و يف دملو
ًية و ،أو  تفاع ت ارر  التكنولوجيا العستتكرية الروستتية املدفعية  و  ا فيها افستتلية النا

و حىت امل ب   أكهر  تتتتتتعفا  على التكليف يف حر  الشتتتتتتيشتتتتتتان أو دا ستتتتتتتان.  و هبذا 
و بعد  ،فإن تكنولوجيتهم كانت متفوقة أكهر من خصتتتتتتتتتتتتتتومهم، وكانت أقل تقدماو  ،املعىن

ً الزمن، فإن إلذا الو   قد اسن إىل أن التكنولوجيا العسكرية و الروسية  لك،  وم  مرو 
يف حني كان ستتتتتتتتتتتتتت ح املدفعية البعيدل إلو اففضتتتتتتتتتتتتتتل من  ،قد تستتتتتتتتتتتتتتاوت م  خصتتتتتتتتتتتتتتومهم

بينها،ومجي  املعلقني قد توافقوا على أن ستتت ح املدفعية قد أثبت أن التكنولوجيا العستتتكرية  
ت على ظرو  حمتددل  للاتايتة .وعلى صتتتتتتتتتتتتتتعيتد لكن فعتاليتة املتدفعيتة توقفت ،كتانتت حتامستة

 (*1908اإلسرتاتيجية و العقيدل  بديل 
___________________________________________________________ 

ًوسيا مل تضعف سلطة القيصر أو تاي  النظاا.*   مرل أخر . 1908: 236بديل  انظر علما ان إلزمية 

ش نت من داخل ارصون أو من الت    و على سبيل املها  فإن مح ت الروس  عموما قد  
املنخفضتتتتتة للستتتتتهو  الاربية من النهر ابإل تتتتتافة لكون ستتتتت ح املدفعية كان  دايو يف حر  

ًيد" واليت    –ولفرتل فا دهتا  تتتتتتتتتد الروس يف إلذه ارصتتتتتتتتتون  ،اليت كانت يف الواق  -" واملو
ًا كب او من ارراسة .   كانت تتطلهب قد
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 يف الحرب ؟ يف يكسب الضعك

كان ال بد من   ،واليت كانت تعمل يف بيئتها املهالية، ملواجهة تشتتتتتتتتتتتتتكي ت فرستتتتتتتتتتتتتان القوقا 
ًل على التقدا هبا  تتتتتتتتتد ارصتتتتتتتتتون وجود   بواستتتتتتتتتطة التلايم وافنفاو ات مواق و لك القد
ًيدجبا   تتلك  الوحيث العدو  ًات ت الااابت اليت تلكها الشيشانال ين و املو  .لك القد

ًيدحاو  " عندماف  –د الروس  تتتت االيت استتتتتولوا عليه -استتتتتخداا املدفعية الروستتتتية  "يناملو
ًات عدا وجود امليف  الصتتتتتتتتتتعوبة افوىل ية .فقد كانت ًثاكمصتتتتتتتتتتاعهب  جهوا بعدل و و فقد  ها

ًلال  مة والكافية   تهم إصتتتتتتتتتتتتتتتاب تفويتيف واليت ستتتتتتتتتتتتتتببت ، الستتتتتتتتتتتتتتتخداا التكنولوجيا املتطو
على إشتتتتتتتراك املداف  مرل  "شتتتتتتتام  "إصتتتتتتتراً كان يف كله    ولكن افإلم من  لك ، إلدافهمف

ًثة كل فت  ، وبذلك فقد اولت أخر  يف االشتباك ًيداملعركة إىل كا ن( خسا ر فادحة ياملو
 .جداو 

ًين على استتتتخداا ستتت ح املدفعية بشتتتكل فع ا  إال فقد كان  ،ومن جانبهم الروس    قاد
ًتضتتتتوا بقد و  ، ااابت الشتتتتيشتتتتانلبعد إ التهم  واهتم قبو  معدالت اإلصتتتتاابت العالية بني قا

ًيد"و لك من أجل التقدا وو تتتتتتت  املداف  وافستتتتتتتلية لتدم  اصتتتتتتتينات   ب نش  ."يناملو
1960، 90 ) 

 التدخل الإستراتيجي: 

ر قابليته ل نتقاو  إ ا كانت القول النستتبية ال تفستتر املصتتاحل النستتبية كما أن نوع النظاا يفستت 
  ويف إلذه ارالة يكون مايباو( فما إلو اففضل لتفس  نتا ج حرو  من الناحية السياسية 

ًيد  ين ؟املو
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 .أان أ عم أنه التدخل االسرتاتيج ! 
ًد املادية بني الطرفني الفاعلني ،ولكن  ،وم  أمهية  ستتتتتتتتتتتتتتكافيت( ونظراو إىل التفاوت يف املوا

ًيدالنظر أن حر  فإنه من ال فت ل، ونظراو لهبات ودميومة مصتتتارهم م  مرًو الوقت  ين ملو
 عاماو.تسعة وعشرين استمرت قد 
يق فقد كان إلناك ث ثة أسبا  استارقت وقتاو  وي و لتفر ، كما كان وا ياو يف إلذه ارالةو 
ًيد   :ين(املو
 ًي  واملناخ أن  إلوو : السبب األول مية العمليات الروسية اهلجو  تجعلقد التضا

ًيهب واملعدات العسكرية.صعبة جداو حىت م  وجود افرتاض أفضل ال  قيادل والتد
 :إلناك مشتتتتتتتتكلة الاطرستتتتتتتتة الروستتتتتتتتية وعدا الكفاول ه كانت إلو أن الستتتتتتبب الثاين

 بعدوإلم  خصومهم(.الروس استخفا  يف نظرل  تاسامهوك مها 
 :ًيدوافإلم من  لك كله إلو  مقاتل   الستتتتتتتتتتتبب الثالث وا إىل اولكانوا قد (  املو

 صون لكسهب بعض الوقت.اهلجوا بشكل منتظم والتضيية ابر
بعد  إبستتتتتتتتتتتترتاتيجية اهلمجية القوقا يني  قبا ل القوقا يني( "يرمولو حياكم "عندما وإلكذا، ف

ًو و ( إلاً اًوستتتتتتتتتتتيا وانتصتتتتتتتتتتتفو   ولت افقد ، وعندما جاو بعده  ابستتتتتتتتتتتك  فيتش( و  فو
ًيدفا  " ،ولذلك اإلستتتتتتتتترتاتيجية الروستتتتتتتتتية إىل إستتتتتتتتترتاتيجية اهلجوا املباشتتتتتتتتتر.  م عليه "يناملو

 وانتصروا.
عندما جاو  برتينستتتتتتك ( اولت اإلستتتتتترتاتيجية الروستتتتتتية إىل ف  -بشتتتتتتكل هنا  و  -ومن مث 

ية النها ية اإلستترتاجتوكانت  الروس أيضتتاو، وعندإلا فا   إستترتاتيجية االستترت تتاو واالستتتمالة.
 إل  التدخل 
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  نف  النهج السابق( إلهناو ارر .

 :ابلنتيجة  و 
ًية الروستتتتتتتتية و االف قبا ل القوقا  ات     او ارر  صتتتتتتتتراعكانت  متكافئ بني اإلمربا و

ئ كانت تنتصر أكهر من التوق  من قبل مصلية االتفاو    املتكافو  ،ًاية املصاحل الروسية
ات وإل  كانت مستتتتتتتعدل التفاو مئ ،ًوستتتتتتيا تريد أن تقهر و تضتتتتتتم القوقا يف حني كانت 

ًواح  –فكهر من نصتتتتتتتتتتتتف قرن و   -قد ظلوا وس م يني الر  يف حني كان  ،اآلال  من اف
ًوسيا ورجنا  إلذا اهلد  يكافيون إل ًجيا أثبتت بكو   -املشكوك هبا -يا ل  هنا واحد جلو
ًوسيا لتتخلى يف من سببني  حىت بعد . و وقا  عن محلتها الصليبية يف الق  -تتنا   –ًفض 

يا  "كاترين"قراً  ًوستتتتتتتتتتتتتت ً ب -حىت افًض املراح  -لترتك ممتلكات  ن تتنا   أ  "بو "ة و 
ًجيا لدعم ارر   فيفة و كما كانت   ،كيليف  عنها تاماو  إال أهنا  ،حامسة   مستتتتتتامهة جو

كما فعلت بني القول املستتتتتتتتتتتتتتلمة افخر  و   ،أعطت الروس مصتتتتتتتتتتتتتتتاحل إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية إلا لة
ًية العهمانية و اخلصتتتتتتتتوا الروس  ًجيا على البير افستتتتتتتتيف اإلمربا و ود التقدا حنو موانئ جو

 اوديستتتتتتا و"عستتتتتتكرية من المدادات اإلو التعزيزات و  نإمداد الستتتتتتفوقد ستتتتتتامهت يف  أيضتتتتتتاو 
ًوستتتتتتيا فقد كاملصتتتتتتلية اإلستتتتتترتاتيجية ارقيقية الوحيدل  وبستتتتتتبهب  "ستتتتتتيفا ستتتتتتتوبو " ذبت 

ًجيا ًجيا نفسها ف ،ولكن ،لتيم  جو من املستييل القو  م   لك أن االستي و على جو
ًية الروستتية منفعة ليعترب أو استترتاتيجيا  مادايو  ًوستتياأي نستتبه معقو  تتمن إلمربا و ًد  ، لة ملوا
ًجيا فقد   مبنية  "يدوً "املمصتتاحل حيث كانت القوقا  و كانت تنفق على  تتمان إخضتتاع جو
ًوسيا  -حسهب معتقداهتم الدينية والسياسية - ، ذا اهلد جنا  إلإلو  ،على االستق   عن 
ًيد"ن إف  .فعلوا  لكقد ية و ن يقاتلوا حىت النهافكانوا مستعدين "املو
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القول املادية النستتتتبية تشتتتترح املصتتتتاحل الشتتتتعبية يف نتا ج أي صتتتتراع  خ صتتتتة القو  أن نظريةو 
ًيتتد"ملتتا تتتدعم ارر  و    متكتتافئ  التنبر  برإلنتتت على  تتتتتتتتتتتتتتعفاليت القول النستتتتتتتتتتتتتتبيتتة  "املو

 تحإلل شتتتتتتتر  ،. إ او للمصتتتتتتتاحل النستتتتتتتبية يف إلذه القضتتتتتتتية على افقل من اجلانهب الروستتتتتتت  
ستتياستت  الللهجوا  ةروستتيا مل تكن ببستتا ة عر تتف للهجوا ستتياستتياو  ةعر تتاملصتتاحل النستتبية امل

ها يف موقف لن أعأاهلا لذلك فقد كان ينبا  جملوفقا ملصتتتتتتتتتتتتتتلية االتفاو    املتكافئ و 
ستتتاستتتية حولذلك ميكن اعتباً أن  ،عدا وجود هتديد جدي من القوقا ل ستتتياستتتياو  يف  تتتع

 ،وم   لكية  حمن إلذه النا ستتياستتياو ها  تتعفني قد املنا تتل"د يً املو "ًوستتيا الستتلطوية جتاه 
واجهت اثنني من النزاعات القتالية اخلط ل قد ًوستتتتتتتتتتتتتتيا  ية" كانت دياملوً "خ   ارر  ف

ًت فقد تطلذلك و  ،لنظاا القوي الفاعللتستتبهب الضتتعف املتوق    ومل ،اتتملة إىل افمًو و
بيعة  يف التستتتتتتتتتااالت اليت بر ت حو  ماثل إلو ملصتتتتتتتتتلية التو  ،أكهر من املستتتتتتتتتموح بهحنو 

رتاتيج  من التفاعل االستتتت "ًيدو امل"تا ج حر  لنأفضتتتتل شتتتترح فإن لذلك و  ،االتفاو الفاعل
  (1 .ك  اجلانبنيقد حالف   ،نوع النظااو 

متنوعة  بشتتتتتتتتتتكل مليوظ خ   ارر  ث ثية التفاع ت كانت ولكن حظوظ كل جانهب  
ًل او املقا تتتتتتتتال من  نوع النظاا مل يكن لهيف حني أن  اثر يذكر على االستتتتتتتترتاتيجيات املختا

 .قبل أي من اجلانبني
ًل مباشتتتتتتتترل يف  "نيكوالس"ما ميكن قوله إلو أن ، من اجلانهب الروستتتتتتتت ف عادل ما قدا بصتتتتتتتتو

ًلكان   ما وكه او  ،التخطيط االستتتتترتاتيج  ن يضتتتتتا  إىل أ ينبا  أيضتتتتتاو ولكن  ،هلا راثً  تتتتتا
ًل كانت   .إل  افساس القرتاح قيادل اجلبهة اجلنوبية  - بصعوبة - لك أن اجلدا
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م  اففكاً    الشهية سياسيا أو امتداد  -الضبان الروس ، فإن على العك  من  لكو 
ًل   .بقيادل القوقا ون نتهكانوا يما    الباو  -الديون أو معاانل القلو  املكسو

 رتل تتجاو  كللف "شتتتتتتتتتتتتتتتامل"ستتتتتتتتتتتتتتلطة حو  ما ميكن قوله فهناك  "ًبدو امل"على جانهب  و
ًل و فعالة قول االنقسامات العرقية و اإلقليمية إلابحة   .متطو

ًيدي"  امل"قيادل اجليش ، فإن وخ فا للجيش الروستتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتاس على أ ا حصتتتتتتتتتتراو و قت تكانو
ًل   لكن, و اجلدا

أنواع النظاا لى ع مبنياو ن يكون لفإن  لك عندما نستتتتتتتتتتتتتطي  تقدير االخت   بني اجلانبني 
ًاو  تلعبقد  انتشتتتتتتاً افستتتتتتلية تقريباو ، كما أن الذي يكون نفستتتتتته ًيدا"يف حر  دو  يني"ملو

 لكن أتث إلا اتدود كان على
____________________________________________

_ 
ًادل هلة املتوحشتتتتتني" مقااجل"إلرالوكيف جترا   الطا فية:النزعات إلو يف والستتتتتبهب اآلخر إلو بستتتتتيط و  - (1  ومة إ

إلا أعل من وجهة النظر إلذه من القوقا يني وا تتتية : فه  على الدواا قيصتتتر العظيم افبيض؟ لا ة كل املعلقني ومصتتتاد
ًوبيون اهنووصتتفها  ،اهنا ماكرلوصتتفت التصتترفات و  ،إىل املتوحشتتني  شتتت جتاإللت ذه املقاومة إلو  لأو ابإلر  ةشتتجاع اافو
ًل نفسهااإلانة ت إبقيصر لذلك وصفال  .رضا
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ديهة امت ك قطعة مدفعية حإلو طق من اتفاو انتشاً افسلية ما إلو معلن ابملنف ،العك 
ًيدمن قبل  فر تتتتتتتتية مزاايه النستتتتتتتتبية بتقلبها و جديتها تضتتتتتتتتعفهم  ال يقودإلم للتخل  عن املو

ًجي أن الفاعل القوي  سر أي صراع    متكافئ  أفضل تسلييا  عيفا إلو الفاعل و اف
عبت حبد  اهتا لاليت   ر يللستتتتتتتترتاتيج  ًيد و بصتتتتتتتتياة التفاعل االو لذلك ال يريد حر  امل

الروس لذي اتبعه انف  النهج بث ثة تفاع ت خ   الفرتل افوىل لتفاعل اإلستتتتتتتتتتتتترتاتيجية  
ا ج الستتتياستتتية  لنتابكفى و الروس فا و عستتتكراي واليت أدت إىل أن ًيد و ستتترتاتيجيات امل تتتد ا

  النصتتتتتتتتتتتتتتف الهتتاين من ًيتتد خ و امل   يقود املختتا رل من مقتتاتلالتتذي من التفتتاعتتل افو  
كتتان  الروس ينتهجون إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة اهلجوا اهلمج  و حيتتث   التفتتاعتتل  االستتتتتتتتتتتتتترتاتيج  

ًيد ًيد، افمر الذي أد  إىل فو  "ون يتابعون هنجهماملو  " .وناملو
 ىستتتتتتتعيث ح التفاعل االستتتتتتترتاتيج   لنف  النهج اثنيةانتقل  لكن خ   التفاعل افخ و 

لروس فقد فا  ا ،اثنية "ًيدو للم" لو تتت  إستتترتاتيجية -باشتتتربشتتتكل    م - الروس للتوفيق
ف را  ااخلامسة  وحيث كانت الفر ية حسهب م  تو يي إلاا بعد  لك  "شاملونف  "

ابت و فقدان النهج املعاك  اله، التدخ تو الفاعلة قوية لكستتتتتتتتتتهب املزيد من نف  النهج 
ًد   . ريق التدخل االسرتاتيج عن    اتدود للموا

ًية الروستتتتتتتتتية يف الوقت و اريال و الهرول إلو أفضتتتتتتتتتل إف ، املقابلو يف  ن التكاليف اإلمربا و
 .تدخل االسرتاتيج لتفس  ل

ًد، فابختصتتتتتاًو   ًوستتتتتيا يف حر  ان إ ا أ عتماد ال ميكننا اال "ًيدو امل"أن نشتتتتترح ملا ا فا ت 
ر إلو كهأهم لكن ما يو  ،ةهممومن الوا تتتتتي أن القول النستتتتتبية ، على القول النستتتتتبية وحدإلا

 .التدخل االسرتاتيج 
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ر, عندما ىل قوة مهجية  ري مدعاة للفبإ ل  إنت ل حتتاج ،فأني, ولذلكلقد كانوا حُمتل  "
 خرين.ضعف اآلقوتك عبارة عن ازدايد مفاجئ من فإن متتلكها, 

 وا من أجله. لقد كانتؤ خذه يف ستتتتتتتتتبيل ما جاأقادرين على  يءاختطفوا كل عتتتتتتتتتلقد 
ال عليها  هجم الرجزادت خطورة القتل على نطاق واستتتتتتتتتتت , و و ستتتتتتتتتتترقة م  عنف,  

كتتالتتذين يهتتاضون بعضتتتتتتتتتتتهم يف الظالم.   -يف الكلمتتة من معىن بكتتل متتا -عميتتان كتتال
نوفهم أأو لديهم  تستتتتطح بستتتتي  يف  ،فةهؤلء الذين لديهم بشتتتترة  تل احتالل أرضو 
تلك  و مي  ماولكن . عندما تفكر بذلك كثرياا  جيداا  نه ليس عتتتتتتتتتتتيئاا إنوفنا, أكثر من أ

بتتل تظتتاهراا ،ىل املتتاضتتتتتتتتتتتي: ليس تظتتاهراا ابلعتتاطفتتةإعلم يعود فتتالالفكرة هو العلم فق . 
له أمامه, وتقدم  و تن ين ،ليهإتدعو  ءعتتتي إنه  ،ابلعلمفاإلميان ل يكون أاننياا ابلعلم: 

                                 .      ."التض ية 
كونراد,قلب "                                                             

 "(1985الظالم)
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ًت ارر  كانت  ًية الربيطانية وحكومات جنو  ومشا  شرق  بني اإلاليت دا فريقيا إمربا و
تدعى حينها حر   -1899عاا من تشتتتتتتترين افو  ادي عشتتتتتتتر من اراليت بدأت يف و  -

  -طة من الزمنلفرتل بستتي -و تدعى أنكليز, البشتترل البيضتتاو اإل يفريقيا  و إموا ين جنو  
ًخو البشتتتتتتتتتتتتتترل البيضتتتتتتتتتتتتتتتاو, يفريقيا  و إحر  موا ين  ن "حر  طلقون عليها اآلي نيلكن املر

ًقإالشما  اففريق "  ًاٌ فمهية  مشاًكة اففا  ة السود يف إلذه ارر .قرا
 مسرح أحداث الشمال الأفريقي

ًبية يف الشتتتتما  االتعود  ًية م  تطًو الع قات ا إىلأصتتتتوهلا يف  اإلفريق إلتمامات افو لتجا
قتصتتتتتتتتتتادية افستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية وافمنية إلتمامات االع قة م  االات قد كانت  فستتتتتتتتتتيا. راهلند و 
ًبية ندية يف عاا شتتترو إلالركة اهلولندية أتستتتستتتت على أيدي الشتتتواليت  -مدينة اخلليج -افو
1652 . 

ة اررو  حىت هناي إلاً استتتتتعممث أعاد االنكليز ا ،خستتتتر اهلولنديون بعد  لك املدينة ،لكنو 
يف  لك الوقت استتتتتتتتتتتتتتتطاعت بريطانيا ان تهبت مكاهنا و  1815عاا  النابولونية الفرنستتتتتتتتتتتتتتية
 بشكل هنا   وقا  . 

قت نفسه ة هلا وملصارها افمنية, بينما يف الو محايإلناك ًأت بريطانيا يف أتسي  مستعمرل 
مدينة اخلليج يف  إىلوصتتتتتتتل  1820يف عاا و ت افإللية. و تتتتتتت  البطالة واال تتتتتتتطرااب ئهتد

 موا ن بريطاين: 4000أفريقيا 
القرن التاستت  عشتتر الربيطانيني على أية حا  مل يند وا م  املوا نني البيض  يمهاجر ولكن 

ًقة كما حصل فيما مض  ووصو  افملان. "ستانتتالربو "م  الفرنسيني  ىاففا
 دن مشا  ميف  نيالتو  إىلنزعوا قد من  تم  مدين متصن  من بريطانيا و جااوا لقد 
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-1996يث, نكليزية. مسيف املدن الكب ل اليت أصتتتتتتتتبيت بشتتتتتتتتكل عاا تتكلم اإلو  ,فريقياإ
15-16)." 

 هناية يف، فات العرقية واللاوية وخت القروي  اد من اال -نشتتتتتتتتتتتتتتقاو املدينإلذا االبيد أن 
 " نشقاقنينشقاو افساس الإلذا االفقد و    ،افمر
امة ناعة قإىل إفريقيا على وصتتتتتتتتتلوا ون الذين املهاجر كان نفستتتتتتتتته،د على الصتتتتتتتتتعيف -
ي  مسيث,ب  (.1996:16تفوقهم العرق  على املوا نني اتليني من أصل أًو
هتم الًي املوا نني من أصتتتتتتتل أو فإن  ،يف الوقت نفستتتتتتتهو  - أن   وك يفشتتتتتتتكقد ستتتتتتتاو

لكات    مهتمني يف مشتتتتتتتتاًكة القول واملمت انهب( يف جنو  أفريقيا كانو اجافإلرالو الارابو 
كان قد  و  و عليها لوحدإلم فقط. يستتتتتتتتتتتتتتتمهتمني فقط يف اال اكانو بل  يف جنو  أفريقيا, 

املستعمرل  وخاصة بعد حظر  ل  النوا  الربيطاين العبودية يفياو إىل حد ما، صيي لك 
 . 1834عاا 

رية من افكهف -قتصتتتتتاد الريف ل رنذاك مصتتتتتدً انتعاش   -منذ وجودإلا –العبودية كانت 
املوا نني  و افصتتتتتتتل اهلولندي كانوا ستتتتتتتاخطني بشتتتتتتتدل من إلذا التيو  املفاجئ يف  ريقة 

خل ية داعلى إلجرل مجاع حث  قد إلذا ارد  إىللااو العبودية ولذلك فإن القياا إبحياهتم. 
-1835بني عتتتام   ن ابلرحلتتتة املضتتتتتتتتتتتتتتنيتتتة العظيمتتتةإلجرل معروفتتتة اآل -اجلنو  اففريق 

ًقة  و افصتتتتتتتل اهلولنحيث استتتتتتتتقلت  .1837   حاملني مجيدي رال  من العا  ت اففا
ًل شتتتتتتتتتتتتتتتتديتتدل على حيتتاهتم  عتتدد كه  منهم ق تتتل وإل جموا  ،ممتلكتتاهتم لطريق على ام  خطو
 داخل   انتقلوا مثالكواث و الزولو( قبا ل مهل ة القول ابلامن قبل قبا ل افريقية بشراسة 
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ًقة من ًية املوا نني اففا انهب أصتتتتتتتتتتتتتتتل إلولندي على اجل الب د, مشتتتتتتتتتتتتتتكلني يف النهاية مجهو
الشتتتتترق  يف اجلنو  اففريق  على اتيط اهلندي, يف وستتتتتط جنو  أفريقيا و أقصتتتتتى مشا  

 شرو أفريقيا.
 إلا  و  او الذين واجهوا عددو إلولندي,من أصتتتتل ا نني للمو ابلنستتتتبة صتتتتعبة او كانت تلك أايم

ًقة،من وجهة نظر و  و  الطريق. على من القبا ل اففريقية العدوانية  ايا  تلك افدن ف اففا
ًل ستتتتتتتتتتاكنة ات كانت     ًا تتتتتتتتتتأاملوا نني البيض الذين نزحوا عن ف مة.الظلحالكة و صتتتتتتتتتتو

ًوا   قٌتلوا واستعبدوا الذينمن أكهر بكه  كانوا جدادإلم,  أ  ماا.اإل إىلكلما سا
ًقة كانوا صليني افبالر م من أن املوا نني افف ،عما  الوحشية على ك  الطرفنيافجرت  فا

فقد استتتتتطاع  1838إال  أنه يف عاا ًا تتتتيهم. أيشتتتتردون ويطردون من   -بشتتتتكل اثبت -
ًي "اجلنرا   يف  "نااندي"ا د الق " ولو"قا د قبيلة أن يتالهب على من أصل إلولندي  "بريتو
ًيف (التتهنر "معركتتة  زون يف صتتتتتتتتتتتتتتليون اهلولنتتديني يتمركبتتدأ املوا نون اف ،بتتذلتتكو  "دا بلود 

 فريقيا.إاجلانهب الشرق  من مشا  
استتتتتتتولت  ،ابلتيديد 1843يف عاا و  ،مخ  ستتتتتتنواتمضتتتتتت  بعد ف ،ية حا أعلى  ،ولكن

  لتنضتتتتتتتم "ًاناياو ترانستتتتتتت"اليت كانت تدعى  ،فريقياإبريطانيا على اجلانهب الشتتتتتتترق  من مشا  
 (. إفريقيامقا عة وسط جنو   إىلبعد  لك 

 بريطتتانيتتا(   يني النتتا حني والتتتاجدصتتتتتتتتتتتتتتليني اهلولنتتوبعتتد عتتدل نزاعتتات دمويتتة بني املوا نني اف
ًيتوافقت بريطانيا يف هناية اف  اتكومتني نيخليت الدانيمر على االستق   املشرون للجمهو

ًقة افمن قبل املوا نني اف فريقيا إمقا عة مشايل شتتتتتترق  ومها صتتتتتتل إلولندي, أيني من صتتتتتتلفا
 (.1854فريقيا إ( ومقا عة وسط جنو  1852 
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اكتشتتتتتف املاس يف  1870يف عاا و  ،بعد  لك عقود من الستتتتت ا النستتتتت  ةقرابة ث ثت مر 
وبعد  لك  يجومستتتتتتتعمرل اخلل إفريقياتق  بني مقا عة وستتتتتتط مشا  " واليت كيمب يلمدينة "

 استولت بريطانيا على املدينة.  -ي  و   شرع بشكل سر و  -
التتتذي و  -جتتتانتتتهب تتتتدفق مليوظ من افإىل  1871-1870جنون املتتتاس يف عتتتاا أد  

إلود "املدعو حينها  أيضاو تضمن  ت الريفية داخل اجملتمعاوالذين تالالوا إىل  – "سيسل 
 والقروية ملقا عة وسط مشا  افريقية. 

ًي و منق  املناجم كان صتتتتتتتتتتتدمة و  ،والكيو دمان الشتتتتتتتتتتترا  ولكن إ املقامرل من قبل حفا
ًعني والكادحنيو  ولندي اتافظني,اهلصتتتتتل اف يصتتتتتليني  و مبكرل للف حني اف الذين و  ،الو

ًيتني.  يشكلون الاالبية العظمى داخل اجلمهو
ًل إلذا التوتر بعد وإلكذا، فقد  بتصتتتتتتريي  "ثيوفيلوس شتتتتتتيبستتتتتتتون"ع ن الستتتتتت  إ ادت خطو
 . 1877مستعمرل التاج الربيطاين يف عاا  إىلفريقيا إ عة مشايل شرق  مس  بضم مقا

، نديصتل إلولمن أصتليني الستكان افإىل امتعاض  -بشتكل قوي - و يإلذا االستتستبهب 
ًوا ألذين وا ًيف " تتتتتتتي ملعاإلدل اإلذه ارركة اهنا خرو و  إىلشتتتتتتتا اليت  1852عاا  "ستتتتتتتاند 

 رعية.نصت بشكل وا ي بضمان بريطانيا لسلطتهم الش
هتاكان   مشا  حقية الستتتلطة الشتتترعية الربيطانية يفأىل إملي جانباو قد أ و تتت  اخل فات ومرا
ي افمن ةمسرولييف  إفريقيا  يف داخل سلطاهتا املعلنة. افًو

صتتتليني فمل يستتتتط  فعله الستتتكان ا يف أجنا  ما ةالقوات الربيطانيوإلكذا، فقد جنيت تلك 
لييققوه انفستتتتتتتتتتهم يف مقا عة مشايل شتتتتتتتتتترق  جنو   و جداو  تتتتتتتتتتعفا ااهلولنديني الذين كانو 

ً ا  م افكما أن .   إفريقيا  لكن يف ، و  ا  حريتهم الدينيةأًا   اليت قامت به بريطانيا 
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فريقيا إمقا عة مشايل شتترق  جنو  كانت بريطانيا قد استتتطاعت أتمني   1879هناية العاا 
ًقة.و  ج اهنا افأقإلم و وأ  فا

تاولة استتتتتتتتتعادل استتتتتتتتتق هلم خ    اهلولنديون املوا نونحًر قد طًو اراستتتتتتتتم إلذا التوكان 
 (28-1996السنة املقبلة. مسيث,

 . "لزولوقبا ل "ادمر الربيطانيون القول العسكرية ل 1879يف عاا 
ً يسية تقاوا االستعماً افر "الزولو"قبيلة كانت   فريقيا.إيف جنو   بيضخر قبيلة افريقية 

اإلزل كانت الستتتتتتتتتتتتتتتاحة معدل وج، فقد  لتهديد الوحيد لبقاو املوا نني اهلولندينيا ة الإم  و 
يي الرمس  ابلر م من التصتتتتتتتتتتتر و صتتتتتتتتتتتليني اهلولنديني والربيطانيني. للمواجهة بني الستتتتتتتتتتتكان اف

 فريقياإكان قد وعد ستتتكان مقا عة مشايل شتتترق  جنو  فقد  بضتتتم املقا عة  "لشتتتيبستتتتون"
كانت تلك   1879بعد العاا ولكن ا و لستتها التشتتريع , هلا قوانينه اتية  حبكومة منفصتتلة

كم املقا عة   طريقة فاشية خرقاو.وبمباشرل عن  ريق التاج الربيطاين يف ا 
ندالع ابد و التهدي إفريقياثناو ا دايد املقاومة يف مقا عة مشايل شتتتتتتتتتتتتتترق  جنو  وإلكذا، فد

ً ي  عصتتتتتتتتتيان مفتوح,    بريطانيا. تخاابت العامة يفنتا ج االنينتظر ( كروجراملقا عة   كان 
( روجركانتظر   و، املتقدمني على الستتتتتتتلطة و "ك دستتتتتتتتون"نصتتتتتتتبت االنتخاابت  ،ولكن

 .فريقياإعن سياسة بريطانيا يف جنو   "ك دستون"لتاي  السياسة تبعا خلطا  
 : فريقياإقا   ك دستون( عن مقا عة مشايل شرق  جنو  

ًعونة, لقد اخرتان املوقف اف"  ناو تتتتتتتعد اننا ق -بشتتتتتتتكل جنوين -ً بت ابلقو  وقد كهر 
 ني حراً للمملكة اليت ستجرب املوا ن و  ريهب ابملواجهة م  املوا نني افدنفسنا يف مأ
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إلم يرفضوهنا. مسيث,اف ًية لك  ختضعهم ليقبلوا التبعية اليت إلم بدو -1966حراً للجمهو
29)." 

يف له كإلو   ك دستون( لذي وقف بوجه اكان العا ق فقد   ،ولكن عندما كان يف السلطة
 أن يض  مستقبل اإلااد اإلفريق  اجلنوي ايدي اجلهلة من أمها   كرو ر( و أ المه؟ 

ًفض  ك دستتتتتتتتون( مني مقا عة مشايل شتتتتتتترق  إفريقيا استتتتتتتتق هلا فقد إلذا الستتتتتتتياو, ويف 
ًمة. وتوجت حر  الو  ،الذايت ًل عا ثة شتهًو ه سترعان ما أصتبيت املنطقة بكاملها ق  ثو

 من عاا  بانشتتتتتبريطانيا,ع والعشتتتتترين من شتتتتتهر تل ماجواب"هبزمية بريطانيا الذليلة يف معركة 
1881. 

ًك فيها بعض املئات من اجلنود وحيث إلزمت بريطانيا ,و وإلكذا، فإن  املعركة, اليت شتتتتتتتتتتتتتتتا
ستتترعان  -ر  ارنتيجة حوايل ثلث موته  اليت اعتربو  - نفستتته "كويل"تضتتتمن  لك موت 

ًدن( يف اخلر وا ما ا  ًمزية عظيمة . مهل الفشتتتتتل للتخفيف عن اجلنرا   جو كتستتتتتبت أمهية 
جاو لك  يعترب كوصتتتتمة عاً للشتتتتر  الو ين الذي أشتتتتاً إليه اتافظون على أنه والذي , 

ًي .  ًل التير  مها  يف سوو اإلدا
ل ارماسة اثً إل الشديد البكاو يه  ارزن و ماجواب " معركة "تل  أصبي  تذكرفقد  ،ولذلك

 1899ون العمتتتل هبتتتا يف عتتتاا  ا اجلمتتتاعيتتتة و اليت كتتتان الكه  من اجلنود الربيطتتتانيني يبتتتد
 (.1996-32-31 مسيث 
وستتتتتتتتتتتتتتنتتان قبتل ، املعركتةعلى ث ث ستتتتتتتتتتتتتتنوات بعتد أي  1884 عتاا  حلو فم   ،وإلكتذا

مسياو  وجهب اتفاقيات لمستقلة اكتشا  الذإلهب أصبيت مقا عة مشا  شرو إفريقيا   ندن 
ًية اإلفريقية اجلنوبية .مل اسم وا    وكل سلطات املمالك والدو  املستقلة تعط اجلمهو
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ًية نفسها. ًجية و"التوس  إىل ما بعد اردود ارالية "إىل اجلمهو  ارق لتقرير السياسة اخلا
ًاند"مث جاو اكتشتتتا  الذإلهب يف  الذي ت ه ستتتباو البيث عن  1886 عاا  يف "ويتووتر 

 :له ث ث أتث ات مهمة الذي كانو الذإلهب 
  أد  إىل تدفق جديد و إلا ل لألجانهب الذي بد  نوعية الستتتتتتتتتتتتتتكان و :   أوالو

ايت   . "البوير"االقتصاد جبمهو
   يف إبقاو ستتتتتتتتتيطرل أخر  إن اكتشتتتتتتتتتا  الذإلهب خلق   لكرو ر( مشتتتتتتتتتكلة : اثنياو
الستعما   مثينة بفرصةاكتشا  الذإلهب بينما يف الوقت نفسه يزوده . على الدولة  "البوير"

 العا دات لدعم افمن و االستتتتتق   بشتتتتراو افستتتتلية و إبقاو احتكاً الدولة على صتتتتناعة
 (.1996:54 مسيث, الديناميت

ستتتتتتاستتتتتت  اف الستتتتتتبهب -للربيطانينيابلنستتتتتتبة  –أن تصتتتتتتبي دت يف إلذه املشتتتتتتكلة اليت كاإن 
 تخصتتتتتتصتتتتتت ،متيا , فعلى ستتتتتتبيل املها حو  مستتتتتتدلة االكانت   ،ثهاو ت حدالدالو للير  

لندي  صتتتتتتتتتتتتتتل إلو أصتتتتتتتتتتتتتتليني من قيا االمتيا  للموا نني افيفر إمقا عة مشايل شتتتتتتتتتتتتتترق  جنو  
 يسمي هلم السكان يف املقا عة ملأكهرية ن أوإلذا يعين  ،قامةبواسطة املتطلبات القانونية لإل

اي امل. ولذلك، فيىت االحتجاج على اررمان من االمتيا ، وكذلك يف ابلتصويت لكة فكتو
ًستتتتتتتتلت  لنفستتتتتتتتها  كرامة من   وارط   ،املوقف طانيا الستتتتتتتتتا  يوإلذا مسي لرب  ،باو يف  لكأ

يطانية رب هنم مستتتتتبدين وفاستتتتدين و لك يف الصتتتتيافة الأصتتتتليني اهلولنديني على الستتتتكان اف
 اتلية.

 خر(.ر احتكاً  عن سكة حديدية لشركة إلولندية تنا الو  يضاو أ "كرو ر"وقد مني  
ًين رسم املو لقد اختذ    قف أثناو التفاعل للير  التالية.ك  القرا
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  ن إ وقول وجهت االإلتماا ابملنطقة.، الذإلهب واملاس ثروات  نية وقوية: خلق اثلهاو
 – "كروجر"ادل ابملعاي  الربيطانية فاستتدل ات قيتعترب اليت  -حكومة اتافظني الف حني(

ًامستت او اثبتتت او كتتانتتت عتتا قتتفقتتد   ًو "مهتتل  لي  املنطقتتة العظمتتاو,ديف جتتانتتهب  ً ستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتيتتل   "د
قد تتوج و "  كروجر"الذين كانوا خجولني من استتتتتتتتتتتتتتتخداا نفو إلم لتقويض  "الفريدبيت"و

 .ن"جيمس"خفاو التاا هلجوا تدخلهم يف النهاية يف اإل
لينداً ستتتتتاً جيمستتتتن تاتًو "الدكعرب  1895و  كانون افالهامن والعشتتتترين من شتتتتهر  يف 
حماولة  فريقيا يفإايل شتتتتتترق  جنوي مش مقا عة إىلمن كباً الشتتتتتتخصتتتتتتيات اردود 500 و"
ًل ترد افإل ولكن ا عة. جة للتدخل الربيطاين يف املققدمي ارلت "جوإلانستتتتتتب  "جانهب يف اث

 ةلى االستتتستت ا بشتتكل  ليل يف معركإلزموا واجربوا ع"جيمستتن"ومهامجو ي تردأمل حيدث 
ًنكو "  " .دو

ً يسية هلجوا  ةكان إلناك ث ث  :"جيمسن"أتث ات 
  ل إلولندي صتتأصتتليني من تطوير القومية للستتكان اف إىل قوايو  او حافز قدمت  :  أوالو

 ".تل ماجوابمعركة "ث ت يف أكانت قد   واليت 
  ًاو اتاوالت أ "ستتتتتتتتتتتتتتتني"و  "كروجر"كدت يف عقو  أ: اثنياو ن بريطانيا كانت و
 فريقيا.إمقا عة مشايل شرق  جنو  على  سيادلالسرتداد ال
  بناو  صتتتتتتاو خصتتتتتتو و للير , لتجهز ل –وجبدية  -يستتتتتتتعد  "وجركر فارر ،":  اثلهاو

ًات يف   حدث املعدات ارربية.أفضل و أارصون واالستهما
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 :المصالح البريطانية ،عشية الحرب
ً يس  بشخصني : جتلت   االإلتمامات الربيطانية  ص  جنو  إفريقيا بشكل 

  ألفرد ميلنر"افو  وافشهر." 
  و ير املستعمرات. "جو يف تشامربلني"والهاين 

ًية يفيعترب بصفته املفوض الربيطاين افعلى  "ميلنروكان " اعترب املنطقة بينما  ًجل اإلمربا و
ًير للملكة والو اً ئوال و و كان مستتتتتتتتتو  ،تامستتتتتتتتتتعمر للكو ير   "تشتتتتتتتتتامربلني"  ،تاعن تقدمي التقا

ًيتتتتتتتة اإل ًيتتتتتتتة.والتتتتتتتربملتتتتتتتان يف كتتتتتتتل متتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتق بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترون اإلمتتتتتتتربا تتتتتتتو  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتمتتتتتتتا
ًل املطلقة إل "لنرمي"ا إقناع  نني و لك إلجباً املستتتتتتتتتتتتو  ،هاً القول العستتتتتتتتتتتكريةظابلضتتتتتتتتتتترو
اللتزاا بكل وبعدإلا ا، وبشتتتتتتتكل أستتتتتتتاستتتتتتت  على تقبل التبعية، ني على ترك الستتتتتتتيادلياهلولند

: 1979التنا الت اليت قبلها املستتتتتتتتتتتتتتتو نون اهلولنديون ات مهل إلذا اإلكراه   ابكنهاا، 
ة على لقول إل  الوستتتتيلة الوحيدل لضتتتتمان الستتتتيطرل الربيطاني( مقتنعاو ان فرض التبعية اب77

ًيتني  ن الذي ستتينذً ابخلطر أكهر مو  ،قلقاو على فرصتتة الستت ا "ميلنرفقد كان " (3 اجلمهو
كل بو  "ر يلن"الذي ستتتتتتتيليق العاً  افمر  ،اليت ستتتتتتتتقود إىل التستتتتتتتوية "كروجر"تنا الت 

 :تو   23يف  "ميلنر"كتهب وقد   بريطاين جنو  إفريق .
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ً  بشا ر أي خ  قادا من الصراع الطويل  د ، فدان شعًو ابإلحبان ال يوصفمثة " ال أ

ًية جنو  إفريقيا. مما ستتتتتيخدع الرأي العاا الربيطاين  أا رج و.  لعاجستتتتتوو اركم يف مجهو
 (1979:82 ابكنهاا 

ا الربيطاين ي العاالنخهب الستتياستتية افستتاستتية املرتكزل على قول الرأ أمهيةيو تتي إلذا املقا  
 4) 

____________________________________________ 
ً ية من اجليد التخل  منها، وأن  ( 3  ًقة ا تضمن مفهوا ميلنر للسيطرل نوااي حمددل جيدل. أقتن  أن كروجر وأتباعه مفا

ًي للشتتعو  اليت تعيش يف تلك اجلمهوايت ستتواوو كا ًل ميلنر ستترتف  املستتتو  ارضتتا اهلولنديني أو   ننينوا من املستتتو إدا
 الربيطانيني

ًات القاستتتتتتتية ( لستتتتتتتياستتتتتتتات  (4  وإلنا إعادل ابكنهاا لصتتتتتتتيا ته اعتباً ميلنر خلطر تقويض الرأي العاا الربيطاين   الضتتتتتتترو
ًودس الشتتتتته  ( للرأي العاا الربيطاين أهب ،بريطانيا يف جنو  أفريقيا   فوو اجلمي  أن ال  االستتتتتتقامة املنزلقة، استتتتتتهزاو 

يستتمي له بتقويض التستتوية ال أصتتوات لألشتتخاص، أصتتيا  البزات امللونة يف كرانستتفا  مهما كان الهمن إلناك  موعة 
ًجة املمتا ل إلبقاو الزنوج يف مكاهنم   ابكنهاا  ً  حقاو مشتتتتروعاو من الد  1979واحدل من القوانني اليت يعتربإلا اليوتي ند

ني افو  يعترب كدليل ما ستتيدعوه ماك ستتياستتة الضتتعف الهاين يظهر املقط  ( إلذا املقط  مهم لستتبب 124- 123صتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ًه أن ستتود جنو   ًل حيث تاد  تشتتامربلني ابعتبا نفاو املوقف الربيطاين من الستتود يف جنو  أفريقيا يف نقاشتته م  الو ا

ًعااي بريطانيني وإلذه لألسف كانت كذبة مكشوفة   ابكنهاا إلم   (  520 -113ت ص 1979 ،أفريقيا أهب اعتبا
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ا توجيه الرأي العاا عن  ريق وستتتتتتتتتتتتتتتا ل اإلع ا واليت يعتقد أهنا كانت  ،ويف إلذه ارالة
بو  " من  ذن مناآلخرو  "ميلنر"تاًس أتث او مباشتتتتتتتتراو على الرأي العاا الربيطاين ولكن أتباع 

ي كل الصتتتتتتتتتتتيف أعلمت الرأكما أن    .كانوا مضتتتتتتتتتتتطرين إلظهاً الوالو وإلذا ما كان  "مو 
ًل التدخ  وخطره على تستتتتتوية اال كانت .كما  متيا  العاا الربيطاين ابفستتتتتابي  افخ ل خبطو

ًنين  بوستتت"و "التاميز"صتتييفتا    ت ابقة وقرعوالو لليكومة الستتوا الأبدمن بني الذين  "املو
 .ك مها  بو  العصبية القومية 

ولكنه كان  ،او  و شتتتخصتتتية ستتتاخرلومل يكن أبد "تشتتتامربلني"أتث او كب او على  "مليلنر "كان 
يف ستتتبيل  وحىت التوعد والتهديد أحياانو ، حهه املتواصتتتل إىل تتتافة على اتصتتتا  ابردث ابإل

ًستتتتتا  جنوده ال ًستتتتتة الضتتتتتاط الشتتتتتديد على  "انا "إىل عشتتتتترل رال  إ و لك عن  ريق مما
فرصتتتتة  ةأي قالنها ية اليت ستتتتتعي "كروجر"حات ااملعترب اتًو  افستتتتاستتتت  القرت  "تشتتتتامربلني"

 "روجرك"خر عرض قتتدمتته روالربإلتتان افخ  هلتتذا أي من ،للتستتتتتتتتتتتتتتويتتة يتم التفتتاوض عليهتتا
ًفضتتتتتتتهما ستتتتتتتلفاو.أستتتتتتتنوات و مخ  اقرتانه ابمتيا  مدته و  كن إليمنة ول يضتتتتتتتا شتتتتتتتر ان ت وق َ  

 يكن ان الستتتتتتتتت ا مل  -بشتتتتتتتتتكل حاستتتتتتتتتم -أثبت قد  ،الربيطانيني وحماولتهم لعدا التدخل
وبقول  ،متيتتتتا  كتتتتان عن  ريق العنفة الوحيتتتتدل لليصتتتتتتتتتتتتتتو  على االوالطريقتتتت ،فيتتتتهمر وابو 
 الس ح.
ً    املستتتتتعمرين    كان "  "الكافي  "ا ل ولكن قب ، ولنديني( يعاملون بدونيةاهلاليوتي ند
 بدونية أكهر وصلت حد اال طهاد.كانوا يعاملون واهلنود  
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جة الواإلية املستتتتتتتتتتتعملة من قبل ارحقاو االمتيا  كان إلل  الذي يرب  إلنا :  ولكن الستتتتتتتتتترا  
 الربيطانيني؟ 

ًه يواجه عوا ق جدية  . ؟أو كتربير للير  أماا الرأي العاا الربيطاين الذي كان بدو
ًه لتمضتتتتتتتتتتتتتت  افمًو قدماو يف جنو   رل وكصتتتتتتتتتتتتتترخة حر  مرث، فريقياإً ا خدا االمتيا  دو

 لتيصيل الدعم من الرأي العاا الربيطاين.
أخر  أهب أن يتم إأادإلا عو تتتاو عن ارجج الواإلية  ان حلوالو  عر  "تشتتتامربلني"ولكن 

لن  فن الرأي العتتاا الربيطتتاينومن جهتتة أخر   ،من جهتتةفهنتتا ال تنطل  على الربيطتتانيني 
ًف  اال و متيا  من مدل مخستتة إىل ستتب  ستتنوات وإلو فاً يدعم ماامرل حربية فا دهتا املرجول 

 سنتني فقط 
ًل أخر و   ،بو  و   املقبو منطق املقبني القراً يف بريطانيا كانوا معلقني   صتتانع، فإن بعبا

وبعض املستتتتتتتتتتتتتتتو نني اهلولنديني مل أيخذوا املعلومات على قدً كا   "جون مسوت"ولكن 
ولكن  ،قدموا عرض س ا مصمم خلدمة نوااي بريطانيا ارقيقية، وكنتيجة لذلك ،من السرية

 ، نشتتتتوداملو تتتتوع املإلو متيا  مل يكن أن اال "وجركر "و "جلون مسوت"الرفض الربيطاين أكد 
  مسيث  "الرتانستتتتتتفل"الستتتتتتيادل الربيطانية على حستتتتتتا  تذلل تلك ولكنه كان عو تتتتتتاو عن 

 "تشامربلني"إلناك ميزل إلامة أخر  من مناقشات  يف حني أن  ( 54-43صتتتتتتتتتتتتتتتت  1996
ًل وإل  أتث ات ما قبل التنفيذ  املستتتتتتتو نني     ن تعد  شتتتتتتكاويلكن افمر اآل   (5 للو ا

  ن على اتك لي  اقل من الو   الربيطاينوالسكان افصليني   ما إلو اآل، نيولندياهل
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امل استتره يف جنو  أفريقيا ابإل تتافة إىل تقدير القول والتدث  الربيطاين على مستتتعمراهتم والع
ًل   ابكنهاا  "تشامربلني" اك كان فيو  نقاش و  أمج  (  .(  91ص  .1979م  الو ا

فإن اآلخرين  ، ا مل هتدد بريطانيا ابستتتتعما  العنفإأنه  "تشتتتامربلني"ًأ  فقد  يف الواق  ,و 
وستتيستتعون ل ستتتفادل من إلذا الضتتعف. م  افخذ ابالعتباً ،ستتيظنون أن بريطانيا  تتعيفة

ًا خط ا , إالربيطاين قد امتلك  أن النصتتتتتتر ًية ممتدل ,و قد كان إلذا اعتبا ًية استتتتتتتعما مربا و
ًأيه القانوين بقراً و ثقافة كان لديه نقاش  أخ      "تشتتتتتتتتتتتتتتتامربلني" لكن بين على أستتتتتتتتتتتتتتتاس 

 املستو نني اهلولنديني . 
 
 
 

___________________________________________________________
الة والايت حيف جارافية العنف العرق  ملونيكا دويف توفت أسهبت ابلصعوابت اليت تواجه مفاو ات التسوية يف  -( 5 

متعددل افعراو وخاصة بوجود مجاعات عرقية جتني لألستق   حيث سيكون إلذا سابقة ابلنسبة للجماعات افخر    
 (  2003توفت 
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ًي فإقد يكون  ولكن  جرب على أ  و  ،كان خمادعاو   "كروجر"ن ًستتتتتتتتتتتا  اجليوش     تتتتتتتتتتترو
بريطانيا تريد خوض إلل كانت  ،و لكن (.92-91ص: 1997الرتاج  ابلقول  بيكنهاا 

ًجيتتة م  .ارر ؟  ًجتتة جتعلهتتا ختتتا ر بكتتل معتتاًكهتتا اخلتتا و إلتتل امتتتدت مصتتتتتتتتتتتتتتتتارهتتا لتتد
ايت اهلولندية الصا ل ؟   .اجلمهو

ة من أجل للتضيي جابة عليه, لكن السرا  عن االستعداد الربيطاينصعهب اإلتإلذا سرا  
و مرشر و الهرول يف ارر  إل ،الدماو تعداد لنشرمن حيث املبدأ واالس جداو  اريويةاملصاحل 

 جيد عن املصاحل اريوية . 
 .(6  املصاحل اريوية على اتك و    كلما قل االستعداد للير  كلما قلف

ربيطانية تر هب ابرر  يف الواق  و مرشره عن النوااي التكن أن بريطانيا مل يف  "مسيث"انقش 
ص:  1996 مسيتتتتتتتث إلو نق  التجهيزات العستتتتتتتتتتتتتتكريتتتتتتتة لتتتتتتتد  بريطتتتتتتتانيتتتتتتتا يف ارر  

  قد يكون إلنالك أسبا ف( و لكن إلنالك مشكلة وا ية يف إلذا التفس  , 338_337
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إلم من بني  . اف إفريقياأخر  جعلت بريطانيا ال تستتتتتعد للير  بشتتتتكل جدي يف جنو  
ًات العسكرية للخصم  . (7 كل إلذه افسبا  إلو عدا االنتباه للقد

____________________________________________ 
 اليت انقش الباحهون  وي  على أهنا افستتتتتتتتتبا  اليت إفريقياكان إلنالك مصتتتتتتتتتاحل اقتصتتتتتتتتتادية كالذإلهب و افملاس يف جنو    -( 6  

قد صتتتتتتتتترح عن االشتتتتتتتتترتاك  ج.ا إلوبستتتتتتتتتون , يف كتابه املرثر :حر   ابلذكر كانجعلت بريطانيا ختوض ارر  . أكهر نقاش جدير 
ًأمسالية خاصتتتتتة أولئك الذين :عن أستتتتتباهبا و  إفريقياجنو   إلينة مصتتتتتاحل  ًأ  إلوبستتتتتون أن الستتتتتياستتتتتة الربيطانية كانت  نتا جها . 

ًودس و ألفريد بيت  إلوبستتتون , ًاستتتات التالية  إل(1990يدعون حبشتتترات الذإلهب مهل ستتتيستتتل  الفر تتتية تاما  نية.و قد نفت الد
  ياإفريقنت لتقلل من ادعاوات أن جنو  النقاشتتتتتتتتتتتتتتات كا (, لكن حىت إن مل تكن قد نفيت فإن412-393ص:1996 مسيث,

 .  كانت تعد مصلية حيوية لربيطانيا , و أهنا كانت لتقاتل و توت فجل  لك 
ربيطاين ل ستتتتتتتعداد التفستتتتتت  رخر يقو  أن بريطانيا مل تكن مستتتتتتتعدل في فعل عستتتتتتكري , من خ   املناقشتتتتتتات عن النق  الكل   -(  7 

( . يظهر إلامر أن نق  االستتتتتتتتتتتتعداد الربيطاين مل يكن خاصتتتتتتتتتتتا ابلقتا  يف 6,الفصتتتتتتتتتتتل 1970ر  ملعركة كب ل , انظر يف كتا  إلام
  ,و لكنه كان ليتضي يف أي ش  رخر عدا ارر  الصا ل. إفريقياجنو  
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بنفستتتتتته ان بريطانيا كانت معتادل على اررو  الصتتتتتتا ل اليت تتطلهب  "مسيث"و قد الحظ 
( كما أنه و تتتتتتتتتتتتتتي ان بريطانيا مل تعر 3ص: 1996عددا قلي  جدا من اجليوش  مسيث 

(. بيكيهتتاا أختتذت النقتتاش 339ص: 1996اإلتمتتامتتا كب ا لتهتتديتتدات اهلولنتتديني  مسيتتث 
ًستتتتتتتتتتل برقية ليستتتتتتتتتتد  عن افستتتتتتتتتتئلة  إىل منيى أبعد .بعد وصتتتتتتتتتتو  الندس أون اايا قليلة أ

ًد  بني ستتيمون  (: طقة نأن  رد ألف  جندي ا تتايف ستتييم  م افستتاستتية افوىل . كان 
ًيني كيهتاا,  بي انا  من ارتدود الشتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة على الر م من حمتاوالت تقييتدإلم من اجلمهو

 . (74ص: 1979
 ؟ ني اهلولنديني ما الذي سيفعله املستو ن:  كان السرا  ارقيق 

ًيت  ستتتتبتمربأيلو /ف  شتتتتهر ف ًب  ومخستتتتني ألف ني أاهلولنديتني كان اراصتتتتل الكل  للجمهو
 "انا " اسة مستعمريتعشرل رال  ارر . ع الرجا  الربيطانيني, يف حني كان  مو ًجل 
 .. "كا "و 

 ا قاا اهلولنديون ابهلجوا ,فهل ستتتتتيستتتتتعون الشتتتتتتباك مباشتتتتتر م  قوات ارامية بقول ولكن إ
ًل,أا دف   إستتتترتاتيجيةستتتتيتخذون أا أهنم ,   "و "انا "داخل مستتتتتعمريت لقا د فقط ال اإل ا

 ؟."كا 
ًات ال ابفإلدا   "جون كيف"عستتتتتتتتتتكرية الربيطانية , ات قيادل اجلنرا  تنبدت االستتتتتتتتتتتخبا

إلذه  يبدو إلذا مذإل  يف ظلو لنتيجة؟ التكيف م  اقطعته العستتتتتتتتتتتتكرية وقد استتتتتتتتتتتتتطاع م  
  نيمل يعترب املستو نحيث اجلوا , قد أعطت امل حظات العسكرية أن افحداث, 
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نوا ن من املتوق  أن يكو  كخصتتتتتتتتتتتتتم عستتتتتتتتتتتتتكري حقيق  أو كرجا  مقاتلني, بل كانياهلولندي
ًنة ابهلولنديني الذين إلزموا قوات   . "وجاابم "الصا ل يف منطقة  "كويل"ًديئني مقا

 : هلون  أ  -"الكتتاف "التتذين اعتتتادوا على مقتتاتلتتة قبتتا تتل  -ون اهلولنتتديكتتان   افو
ًجا  كباً  بيكنهاا , ًبة   . (75-74,ص:1979كيفية حما

ً بة بريطانية هنا ية ملشتتتتروع ارر  عل  قطعاو ال يوجد  ،ومن انحية أخر  ى ريقة لتدستتتتي  
الر م من أن ما ستتتتبق و تتتتي التيضتتتت ات الربيطانية للير  إ تتتتافة إىل  لك كميات كب ل 

ً بتتتتة  تيقيق ابرر  على أهنتتتتا ارتتتتل الوحيتتتتد ل "ميلنر"من اإلثبتتتتاات املوثقتتتتة املتوفرل ان 
 ،اخلياً  لو أن بريطانيا مل تفضتتتل  لكافإلدا  الربيطانية يف املنطقة كانت الراجية حىت و 

ًل أخر و  ًادت  ،بعبا  . بريطانيا ارر  فع و ولكنها مل تردإلا كما كانتفقد أ
 :المصالح الهولنديةوعشية الحرب 

ايت والتيكم بستتتتتتتياستتتتتتتاهتل ً بت ابحت   اجلمهو هتم  اقد عرفنا مستتتتتتتبقاو ان بريطانيا  وإدا
ة ياستتية موحدل حكومة أفريقية جنوبية مذعنو لك لتستتهيل أتستتي  مستتاحة ستت قتصتتاديةاال

 انت، كبشتتتتتتتتتتتكل أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتت و ولكن ما ا كانت االإلتمامات اهلولندية؟ ، لليكم الربيطاين
لى تستتتتتتتتعى لليصتتتتتتتتو  ع "ستتتتتتتتتني"و "كروجرمن "املصتتتتتتتتاحل اهلولندية بشتتتتتتتتقيها وبقيادل كل 

               .ندالع ارر  ااالستق   السياس  عن بريطانيا من خ   مفاو ات إلدفت إىل 
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عديد ستتتتعيهم للتعويض عن الكذلك و  ،استتتتتطاع اهلولنديني إثبات وجودإلم بشتتتتكل مليوظ
م  ف ،م   لكو  "ميلنر"و "تشتتتتتتامربلني"على ستتتتتتبيل املها  امتيا  و  ،من املوا تتتتتتي  الر يستتتتتتية
ً  املصتتتاحل كان   ،حلو  عشتتتية ارر  ًاو المن جع  قد اثنان من أشتتتكا  تضتتتا  ارر  قد

 .(8  مهر  منه
____________________________________________

__ 
ما عدا تصتتتتتترحيات بعض القادل الناجتة عن  وا تتتتتتية  ال يوجد إلنالك مصتتتتتتاحل إلولندية: لنكون عادلني ودقيقني  -( 8   

ًق االنكساً و افمل ً  على االنتهاو. ومل يكن رنذاك من أمة افريقية متيدل واففا يف  ةوالتفرو على الصعيد اهلولندي شا
أحناو الب د حياولون أن يتوحدوا اكهر من  ريقة خ   القرن التاستتتتت  عشتتتتتر . إن اجلدير ابلذكر أنه كان إلناك إلولنديني 

ًيتني معاو   مسيث اأكهر يف مستتتتتتتتتعمرل ك ًية ابلتخل  من  1996  من اجلمهو على الر م من  لك لر ا املطالبة اجلمهو
 7صت )اركم الربيطاين كانت مليوظة 
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  لنديني اهلو  أن بريطانيا أعلنت بشتتتتكل وا تتتتي ان االحت   البد منه. و :  افو
 من جانهب أخر

عربوا عن استتتتتتتتتعدادإلم الوا تتتتتتتتي للتعامل م  إعادل انتشتتتتتتتتاً القو  الربيطانية و ايدل عددإلا 
 .ولكن ال تفاوض لإل عان املطلق للسيادل الربيطانية

 من شتتتتتتدن حجم اجليش اهلولنديقلل الربيطانيون أ، فقد وبشتتتتتتكل أستتتتتتو  :  هاينال،  
وما نتج عن  لك أن الطرفني تبادال التهديد والوعيد ، وإعادل استتتتتتتتتتتتتتتخدامهم هلذا اجليش

 (9 لتيقيق مطالبهم وعند عدا استجابة أحدإلم لألخر ابتدئ اهلولنديني ابرر  
 الحرب الجنوب افريقية  

يتتتتة قيتتتتة من حيتتتتث افمهأمن مسيتتتتث امللخ  افكهر منطقيتتتتة وواقعيتتتتة للير  اجلنو  أفري
ً ية وع قتها بسرالنا املركزي   .التا

اعتربت  1902إىل  1899ارر  اجلنو  أفريقية اليت استمرت من عاا لقد استمرت 
ًنة م  مجي  اررو  افخر  اليت خا تها بريطانيا منذ  افكهر تشديدا وكلفة وإ الال مقا

مشلت ارر   1914عاملية افوىل عاا إىل بداايت ارر  ال 1815اندحاً انبليون يف عاا 
ًب  أ عا  القوات اليت شاًكت حبر  كرميني كما وكلفت ث ثة  من القوات ما  يعاد   أ
ًية  افكهر كلفة ًل مسبقاو وإل  أيضاو اعتربت ارر  االستعما  أ عا  تلك ارر  املذكو

ًية العظمى ي يف  الوجودكما واعتربت ارر  افعظم يف فرتل   خ   القرن لإلمربا و افًو
إلهناو ارر  املوقف اهلولندي  1899جلدت اركومة الربيطانية إىل ارر  عاا حني إفريقيا 

  حيث كانت القول السياسية متمركزل ايدي اهلولنديني  "ترانسفيل"الربيطاين املتنا ع  نطقة 

___________________________________________________________
على الر م من أن اهلولنديني بدووا إبشعا  ارر  ولكن إلذا من الناحية التقنية لتياً املصاحل ولكن بريطانيا  -(9____ 

  إل  املسئولة افوىل وافخ ل عن ارر  كلها وال جد  على  لك.
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لتجاو  أستتبا  التوحد اجلنو  اففريق  وأتستتي  قول بريطانية مهيمنة يف اجلنو  اإلفريق  
ًيتان إلولنديتان جحيث كانت  عن حر   اقاتلتا يف ستتتتتتتتتتتتتتبيل استتتتتتتتتتتتتتتق هلمقد هتان مجهو

ًية الربيطانية  ًية  د اإلمربا و  افصار عاملياو اعترب اتان افمتان اففريقيتان الل. تلك استعما
م  حلو  شتتتهر ر اً من عاا  عدد ستتتكاهنما مئتني ومخستتتني ألف نستتتمة مل يتجاو  حيث 
فريقيا ارر  يف جنو  أيف  بريطاين شتتتتتتتتتتتتتتتاًكواجندي  ئيت ألفما قدً  موعه  و  1900

ًل  ًبعني ألف قتيل  د اهلولنديني مما أسفر عن خسا  .( 1 ص 1996 مسيث  مخ  وأ
فقد   ،بعني االعتباً القو  من الطرفني يف إلذه ارر القو  بعد أخذ أنه  ،مما الشتتك فيهو 

لذي قدا و الدعم ا ،لندينيكانت بريطانيا ال عهب افقو  على الر م من أن الطرفني اهلو 
هاية مجي  النيف خستتتتتتروا إال  أهنم  "انا "و  "كيهب"هلم من الستتتتتتكان افصتتتتتتليني يف مدينيت 

 . مخسة إىل واحد قواهتم اليت كانت نسبتها 
 :المواجهة الأولى: الهجوم التقليدي ضد الدفاع التقليدي

  (1899 الأول كانون –تشرين الأول )

 كتتان املستتتتتتتتتتتتتتتو نني اهلولنتتديني يفوقون عتتدد اجلنود الربيطتتانيني يف،  يف بتتدايتتة تفتتاعتتل ارر 
جية إلستتتتتتترتاتي "بيكنهاا"به ثة أ تتتتتتتعا . وإلذا كان وصتتتتتتتف  " انا"و "كيهب"مستتتتتتتتعمرل 

 املستو نني  اهلولنديني فباعتقاده أن إمكانية ارر  ستكون مركدل أكهر.
قراً إلو حر  كتتان الو ( بعتتد  لتتك يف خطتتة حممومتتة هلجوا عستتتتتتتتتتتتتتكري. ات   مستتانطلق 

 تعزيزات. ةقبل وصو  أيو  "انا "خا فة  د 
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ث ثة بنستتتتبة و العددية ستتتتو  تكون يف مصتتتتليتهم بشتتتتكل تقري  يف الزايدل الفا دل كانت 
ًبعني ألف إلولندي  تتتتد مخستتتتة عشتتتتر ألف جندي بريطاين.فهناك   تتتتد واحد. ذا، وإلك أ

ابند"سو  أيسرون فإهنم  " انا"من خ   إ  و كل جيوشهم  د ف ضر قبل أن ا "و
 سفن التعزيزات الربيطانية.

كذلك ستتتتو  و  ،يستتتتتطيعون احتجا  املدفعية واملخا ن بكميات إلا لةكانوا   ،هبذه الطريقةو 
ًية اثلهة عظيمة. "كيهبمدينة "ال  يفريقأيشجعون   يف الداخل ليشكلوا فنفسهم مجهو

: فاجئةماملية ستتتتتتتتتو  تكون تدادات العمن أن االً  لربيطانينيويف إلذا الصتتتتتتتتتعيد، فقد عرب ا
ًية الربيطانية يف قسم مهم فيها"."و  ًية لإلمربا و  سو  تسبهب إلزل فو
ًوسيا وأملانيا ،دعداو الربيطانينيف ًعون الستا   اهنياً الربيط ،فرنسا و  ( 10 انيني.سو  يسا

ًاية  عن ما الذي لفاجلدلية يف  تتتتتتتتوو إلذه افحداث.  "مسات "يبدي النصتتتتتتتتف افو  من 
ً ي  واليتتة حيتتث  اجليتتدل  اإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتةأخر  اخلطتتة من جهتتة  كتتان الوقتتت والرتدد من 

اجلند  ستتتتتتتفنكانت  يلة شتتتتتتتهر أيلو  عندما   "ستتتتتتتتني"تردد لقد " ستتتتتتتتني" .  "ج فريانأوً "
ابن"الربيطانية تتبخر   يقل عددإلا( قر    . "دو

ًيتني جنتتدتخ    لتتك الوقتتت كتتانتتت قتتد  م  ف جتتداو.تني متتتدخر  اكتتانتتتلكنهمتتا   ، اجلمهو
عند ستتتت ً كانت أكهرية ستتتفن اجلند الربيطانية قد   ،تشتتترين افو التاستتت  من شتتتهر  حلو 

ابن" ًيباهتم الواجهب إ افتها للتمكن من  " دو وابلنسبة للتكتيكات اهلولندية ومعداهتم وتد
ًيبهم وإن منظمتهم وتد، إحداث إلجمات تقليدية  تتتد القو  النظامية يف املراكز املدعومة

 ."مسات "ني مهاليني إلسرتاتيجية جعلهم مد عي
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من مخسما ة  نحيكمو كما أهنم كان قادهتم املدنيني املنتخبني قد أصبيوا قادل منص بني  
يف نظاا املااوير إلذا كان ال يوجد أي شخ  و إىل ألف  موا ن من كل ماواً يف املعركة. 

ًيهب املوا نني فكان   مهمته تد
 
 
 
 

____________________________________________ 
 (  103 – 102: صت 1979 ، بيكنهاا -( 10 
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الرجا  يرتكون للقتا  كما يقاتلون ابلعادل م  تكتيكات الفرستتتتتتتتتتتتتتان على اجلبهة. فإ ا كان 
عدد جنود العدو إلو افكهر فإهنم يه ون إلجومه مث يفككونه ويتستتتتتترتوا مث يصتتتتتتو بوا وميتطوا 

 فرساهنم اثنية وينطلقوا.
ًوبية كانت إلناك صتتتتتتياة تعر  " يف افدلة او  والدفاع  هلجوا اإلستتتتتترتاتيج ابلعستتتتتتكرية افو

 (105: ص1979 بيكنهاا  التكتيك ". فاهلولنديني مل يرووا إلذه افدلة من قبل.
شتتتتتتتتال لفرستتتتتتتتان واملاب نيمو دعمبدأت ارر  هبجوا املااوير اهلولنديني  بشتتتتتتتتكل أستتتتتتتتاستتتتتتتت  

يف  "مافيكين " جلنو ،يف ا "داندي"منا ق: ابملداف  الهقيلة(  تتتتتتتتتتتتد الربيطانيني يف ث ث و 
ني مكشتتتتتوفني لربيطانييف الوقت الذي كان فيه الشتتتتتما  الاري.يف ا "كيمب يل"شتتتتتما ، وال

 . "انا "يف "توجي  "بشكل خطر يف مشا  هنر 
يه أن كان علما  اجلنرا  الربيطاين"جوًج وايت" املوجود يف املنطقة قد تستتتتتتتتتتتتتتتا ل إ ا كان 

ل ، وقد أجيهب ابلرفض من قب"توجي "جنو  أخر  يف إىل مواق   "يداند"ينستتتتتيهب من 
 -( "بني سيمون "العسكري, السيد  "داندي"الوكالتني العسكريتني اتليتني   قا د موق  

 "انا "ومن قبل الوكالة الستتياستتية  حاكم   -عستتكريني  او الذي مل يعترب اهلولنديني خصتتوم
ًوا ل "الزولوقبا ل "فهنا ستتتتتتتتتتتو  تشتتتتتتتتتتتج   –إليوتشتتتتتتتتتتتينستتتتتتتتتتتون(  -والرت إليل "الستتتتتتتتتتتيد  يهو
 (11 (. 109: ص1979 بيكنهاا,
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 "ان إليلاال"تشتترين افو  يف العشتترين من شتتهر أخذ أو  صتتداا مستتلي ابرر  مكانه يف 
ًج  الربيطانيني  وكان "لوكاس مي "كان اهلولنديني بقيادل يف حني  . "انا "يف  "داندي"خا

ًوع اهلولندية جالستتتاو  الذي كان "ستتتيمونز"بقيادل بني  ًت أو  الد  لتناو  الفطًو عندما اهنا
 ."داندي"يف 

____________________________________________ 
إليبة اخذت بعني االعتباً يف ميلنر  ج  ا     -( 11  ًية  إلمكانيةا ادلة مماثلة مرخرا وقًر بشتتتتتتتتتتكل مماثل اضتتتتتتتتتت ات  الهو

 كيهب   الففريقي

ًات العسكرية يف كيهب  أوالعسكرية  ثاإلحدا إحبانيف   .نقصان وجود الضرو
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نظماو ي "مدانديف "دفاع يف حني كان ال. عستتتتتتتتتتتتكرايو  ولي  عبقرايو   نوانو  "ستتتتتتتتتتتتيمونز"ن اك  
 إن تكتيكاته كانت تلزا اهلولنديني الذين كانوا :حيث 

 .املداف إلجوا  واجهز  -( 1 
  و أخ او  .(افبيضابلس ح   همة املطالعة ىإلجوا املشال  الذي انته - (2  
إلنتتاك عتتدد من ابعيتته ه كتتان نتتأعلى الر م من  ،مهمتتة من  تراج  العتتدو تأعطيتت -( 3 

ل ليتتتدعم و يعجتتت يقتتتدا اجليوش اجملهزل احكتتتاا أنقلقني على اهلتتتد  التتتذي من املمكن 
 تيرمن أيضتتاو  اتافظة  على جنوده املشتتال اأن  ز" ستتيمونكما أن على  "  و الناً ,  إ

 أإلبة االستعداد   لتقدمي  ربة عظمى ( . 
ًحيمتتاو عليتته أتتهب كتتان , و لكنتته   ىأثبتتت اخلط فقتتد ،و بتتذلتتك ي عتتدا ير  وأ ،أن ال يكون 

 كما علق ابكنهاا :و  ،فنه ، اإلتماا أو عجز يف إلذا  ارسا 
ف يف انً كهي إ  ولي  إلنتتاك أي أحتتد من اجلنود مل ير  يف حيتتاتتته  ، ابو " يف كتتل أوً 

  .(12 البنادوخ ل خما ن  
____________________________________________ 

الدقة, اجلدارة ابلثقة, التغذية اإلعالمية, تستتتتتتتتبري املؤخرة  و-98حكمة كروجر جهزت اهلولنديني ابلستتتتتتتتال  احلر   - (12)
ر كوك املتقهقرين سان ضد مغاويللفر  املفاجئبذخائر ل دخانية.  ص في بريطاين يف هذا املشهد قدم الوصف التايل للهجوم 

 يف يالندسال ات 
ملئيت فارس يعدون عرب خطة صتتتتتتتتتممت لتكون قوة  ري قابلة للمقاومة. إهنا لن توقف بستتتتتتتتتهولة ألن العدو  املفاجئ" اهلجوم 
طمة ينة احملاملقدمة الفولذية للستتف اجلانيب مثلللفرستتان امستتكهم ابلطرف  املفاجئ... خ  اهلجوم الستتتستتالم طلب ستتوف ي

ة وعاهدوا وميض مسدسات الضباط , و مسعوا صراخ اهلولنديني كم اول –اليت حتطم قارابا خشبياا. الناس مسعوا أثر الس ق 
ة ستون اثين.)"أفضل طريقة لصيد اخلنازير الربية... حلوايل عشر دقائق , لتعب مفاجئإلنقاذ أنفسهم... تراج  احملاربون هلجوم 

يني لقصة أصب ت أبن اهلولندمبكرة.النار و الصراخ مرة أخرى...  إطالقحد الضباط لحقاا( عبصاا يف الكيس"كما علق أ
 معتقلني"  لو حوا أبعالم اهلدنة, وأبية حال, كان األمر: ل

  (.  144-143: 1979) ابكنهام ,
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و بنتيجة  لك, كانت للتو قد  (1979:132م  هناية مسكتة يف وجوإلهم ".  ابكنهاا ,
ًعني املرت أخر  ل على جولتتتة ًفعتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتتتاً  ل ل اجملهز بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتجتتتبني منظمتتتة جيش املزا

ًامتتاتيك  ابلعتتتاد ارري املتتدعم ,  من  البتتاإلظ و الضتتتتتتتتتتتتتتيق الفكر و الواثق مقتتابتتل اجليش د
ًقاا ( اجليش اإل  مرباييل الربيطاين .نفسه و حىت اففضل  و  صطلي اف

ً ل ابملدفعية   مثانيةو يف املعركة نفستتها , اليت فا  الربيطانيون فيها امل عشتترل ستت حاو  تتد  با
إلجباً مااوير  او العديد من  تتتتتتتتتتتتتبا ه و جنوده املشتتتتتتتتتتتتتال ماتو  ز"ستتتتتتتتتتتتتيمونكان "ث ثة( , و 

ًعني على اخلروج من تلة  قد إلربوا  "ماير"فقط ليكتشتتتتتتتتتتتتتتفوا أن معظم  مااوير  "االان"املزا
 "ماير"قط  انستتيا  أن يالذي كان يفرتض ,  ز"ستتيمون"على افحصتتنة . و بعدا معرفة 

 لذلك فا  الربيطانيون ابلتل , وو مبكرل . وانستتتتتتيهب يف ستتتتتتاعات  دخل يف مشتتتتتتكلةلكنه 
اجهتتات مهتتاليتتة معظم املو  "االان"القتتتا  من أجتتل تلتتة لقتتد أثبتتت لكن إلتتل فتتا وا ابملعركتتة ؟ 

ًعني حىت     . افسبوع افسود " يف كانون افو ، أي ب ك ويك"بني الربيطانيني و املزا
 شتتتتتتتال من يكن لديهم م الباو ميلكون أستتتتتتتلية أفضتتتتتتتل , فإهنم مل ابلر م من أن  اهلولندينيو 

ًين على  اهلولنديني ل من تاي  املعطيات" القانون الهاين"من تط القوانني اله ثة املنشتتتتتتتتتتتتدقاد
جنود املشتتتتتال  فقد كانو  تتتتتبان نظ ه يف التفاع ت املبكرل هلذه ارر  .  ز"ستتتتتيمون"قبل 

يصتتتتتتتنني يف نظاا املت ني مييلون إىل اهلجوا املباشتتتتتتتر  تتتتتتتد اجلنود املشتتتتتتتال  اهلولندينيالربيطاني
 ل . قول افسلية  الكهيفة فسلية حربية جديدمن لدعم املصابني الكه ين و لك مالق , 
ًل ال أتث ات ال كذلكالذين  جوا برجاهلم إىل املعركة , و  ,ونلربيطانيان الضتتتتتتتتتتتتتتباكان   بود

ابك على أقل تقدير . فعالية يف إحداث حالة من  أثبتتقد دخانية   نسبة بالفاإل
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قدمني فوقهم    مر يني حىت أصبي اجلنود املشال مت  وناتصنون اهلولنديكان للربيطانيني,  
يا  انستتتكان و  ، ختفاو و الرتكيز و التقداجعل من الصتتتعهب على الضتتتبان االما إلذا و . 

تهبيت اررا   بعدمنهم .وإلكذا، فكه ين الكانت قتل   النتيجةلكن جنودإلم املشال فعاالو. 
ًاو:الربيطتتانيون عتتادلو أتتدون كتتان   افخ , املفتتاجئمن أجتتل اهلجوا  قلتتة   م إلتتدفهم مهجو
, املتتتتد عرب املقتولني  من اهلولنتتتتديني عيتتتتداو على إلربوا بقتتتتد معظم املاتتتتاوير لكون  املنظًو

الة جنرا   , كما يف ح قوي  فرستتتانح ستتت حيث ميلك الربيطانيون يف ارقيقة و  افحصتتتنة.
 أو يث مس ليديمعركة "املتقدا تقدماو    ان تتتتتتتتتتتتتتج  تتتتتتتتتتتتتتتد البيض يف  "ينكووك" اهلولندي

على أية ولكن . (13 املعطيات ممكنة -إ ا كانت الرببرية –الستتيدل مسيث", بشتتكل حاستتم 
يقية ملواجهة ر كايف من الفرستتتتتتتان يف جنو  إفيفتقرون للعدد الالربيطانيون فقد كان حا  , 

 . ( 14 تكتيكات الكر و الفر عند املستو نني اهلولنديني
كان فيها   استمرت القوتني يف املواجهة معركة بعد معركة,و اليت ،تاليةيف افسابي  القليلة الو 

  ليدي"تشرين الهاين, وق  البيض يف الشرك يف منطقة شهر يف و الربيطانيون إلم افسوأ.
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 اعتقتتا  البيض يفوقتتد كتتان مجي  ادعتتاوات ارر  القصتتتتتتتتتتتتتت ل . انتهتتت بتتذلتتك و  "مسيتتث
ن افمر قد وعلى الر م من أً ا أكرب خطد استتتتتتترتاتيج  بريطاين يف ارر .  "ليدي مسيث"

امر أن افو  -حر  القو  العظمىوفق  –قد كان  لك ف "تو ي "أعط   من جنو  هنر 
 ملا ا؟  حدث بعد  لك وكن ما ا ولدي ارصاً جبمي  تكاليفه. ا,  عىن رخر, كانت لتف

____________________________________________ 
 ث ث مشاكل ظهرت بع قتها م  فعالية حلبة الفرسان يف جنو  أفريقية.  -( 14 ( 13 

 نوجد الربيطانيون أنه من املستتتتتتتتييل أن يضتتتتتتتعوا عدداو كافياو من افحصتتتتتتتنة يف املستتتتتتترح. و قد جردوا افحصتتتتتتتنة م : أوال
خر  كما فعلوا يف اهلند و استتتتتتترتاليا. و لكن الناقل أخذ معدات ثقيلة وافحصتتتتتتتنة اليت جنت لتصتتتتتتتل إىل املستتتتتتتتعمرات اف

 املسرح كانت  الباو  عيفة جداو لتستخدا للفرسان. 
دقلم, و تكان املناخ و املنطقة يف جنو  افريقية صتتتتتتتعباو على افحصتتتتتتتنة و اليت مل تكن اتاج فقط لوقت إ تتتتتتتايف لل  : اثنياو 

لكنها ال تستتتتتتتتتطي  بعد  لك أن تستتتتتتتتتخدا يف دعم العداو  اليت قتلتهم(. م  مرًو الوقت الربيطانيون فهموا إلذا , و قد  
ًقة الراحبة(   كانوا دمروا بفعالية فرستتتتتاهنم املتيمستتتتتون كقول مقاتلة. أخ او, ستتتتتياستتتتتة افًض اتروقة الربيطانية افخ ل   الو

ة تشتكيل الفرستان إىل ستكة ارديد, فن الستياستة مل تدمر فقط العلف فحصتنة اهلولنديني, بل كان هلا التدث  حبد حركي
كهر حكمة أال لستتتياستتتة أ ئوادمرت العلف في أحصتتتنة. يف النهاية, الربيطانيون عدلوا عن حماولة توظيف الفرستتتان , وجل

ًبني جيداو.و إل  التظاإلر اهنم اهلولنديني حيث استخدموا أحصنتهم ليعتمدوا عليها   اجلنود املشال املد
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ًك البيض  ً يستتتتتتتتت  -لقد أد هلولنديني ان ا –مهل مجي  نظرا هم يف  لك الوقت  بشتتتتتتتتتكل 
هتم القتالية جانباو  هنإو ؛ ليستتتوا خصتتتماو عستتتكرايو ثرايو  م املعنوية ستتتو  ًوحه نفإ ؛بو تتت  قد

ًاو بريطانياو حامساو سو  يضيق اخلناو عل  هم. يتصبي إلشة جداو حيث أن انتصا
ًقاا م  فإن  و م   لك  , "جتاو  اف لواحد. ني ثنابنسبة جوبرت, اجلنرا  اهلولندي املشهًو

ًيه اخلاصني؟  ًادته توقعه يف خطر الوقوع يف الشرك بتقدمي حر   د مدمو  ما الذي جعل إ
 اثبت جواابو ابلااو الطو  يف السرد:  "ابكنهاالقد أثبت "

 فيستتتتتتتتتتتتتتتهب عن إمها  اجلنراالت الربيطانيني التقليدي يعربونإىل حد معني  البيض( "كان 
ًجا   ،نصتتتتف قرنفلرقا ق ارر  واستتتتعة النطاو.  ًك صتتتتا ل  تتتتد  خاض الربيطانيون معا

إلذه اررو  ت ما بدأ الباو و تيدين. امل تتتتتتعفاو الستتتتتت ح و     إفريقياالقبا ل يف اهلند و 
 يقبل اهلمج الذين مل يعطوا أا ة من اتصتتتتتتتا ل,الأجستتتتتتتاا الرجا  حيث  املرعبة,و , أالعك
 الذين قاتلوا إىل رخر خر وشة.و  ،ًعاية

يف الوقت املناسهب,أييت اجليش الر يس  الربيطاين املشهد و يوق  السيق و اهلزمية الدا مة و 
ًوبيةاب ًل,ابملعاي  افو  لعدو.كان إلناك القليل من اإلستتترتاتيجية,أو الكه  من التكتيك,املناو

اليت كانت املشتتتتتتتتتتتتتتكلة الر يستتتتتتتتتتتتتتية للجنرا  و  ،يف الصتتتتتتتتتتتتتتيراو أو الاابةرجا  الجهد حيث أ  
 ."الربيطاين

ًنتتتتتتتة،و  ًوبرت"يف كمتتتتتتتا كتتتتتتتان لتتتتتتتد    .او كتتتتتتتان القتتتتتتتتا  الفعل  بستتتتتتتتتتتتتتتيطتتتتتتتفقتتتتتتتد   ابملقتتتتتتتا "
ًمانمنطقة "أفاانستان,و"لسل "يف مصر و"كيتشينر"يف   ." يف السودان أا د
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 ظر  يف تتم رامسة ميكن أن ,لكن املعركة ااو ارملة قد تستتتتتتتتتارو شتتتتتتتتهوً على الر م من أن 
ًبوا  تحدثو ستتتتتاعات. ًي" زستتتتتهل "ستتتتتالي يف ارر  ليوا واحد,كما تد ن ملذلك كان  بو

ًبت",للجيش اطبيع  ال ما ابلنستتتبة أ فبيض لك  حياو  أن يوجه الضتتتربة القا تتتية إىل "جو
بة  ستتتتتتتتتتتتتتيياو  أن يتعاملفإنه  "زإىل"ستتتتتتتتتتتتتتيمون  "لوكاس م " واحد  تتتتتتتتتتتتتتتد واحد بنستتتتتتتتتتتتتت

 (.1979:155 ابنكيهاا,.
تشتتتتتتترين هر الهاين من شتتتتتتت يفو لك  "ابلبويريني"ارقل حستتتتتتتاابت قوات البيض يف أخفقت 

وات قم  متتتا تبقى من ال  ظلتتتت"ليتتتدي مسيتتتث"حيتتتث منطقتتتة  الهتتتاين,و تراج  البيض إىل
 .1900من عاا  شبانالهامن والعشرين من شهر صرل حىت احم
صتتتتروا و الربيطانيون قد حكان 1899من عاا  عند هناية افستتتتبوع افو  من تشتتتترين الهاينو 

ًات:  عملياو يف ث ثة حصا
إلودي "على "كيمب يل "سلصق م "سي "كوك يوش" -1  .ل 
 .ات ارصاً يف"مافيكينج" "ابديني بويل"وكانت  -2
 يف"ليدي مسيث". "فيلد البيض م "قول حوصر و  -3

ًات اله ثة محلة عستتتتتتكرية بشتتتتتتكل مليوظ  تتتتتتد البويرينيلقد  فخ ن الوف, عقدت ارصتتتتتتا
إلودي "يف كيمب يل (ستتتتتتت" ةي وفستتتتتتتبا  ستتتتتتتياستتتتتتت بيضالذي نصتتتتتتتهب لل أجرب قد ف يستتتتتتتل 

ًات من  تتتاط  وافف قواهتم لك   واقستتتميعلى أن الربيطانيون   وا من أن يركز بدالو ، ارصتتتا
 يقاوا.و الكب ل بشكل ال  "البويرية"أسرع حنو املدن بشكل 
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 1899سود : كانون األول األسبوع األ

ًات أوال قطت مهمة ختفيستتتتتتتتتت  قا د من جنو  إفريقيا يف العاا اجلديدبيد ف إلذه ارصتتتتتتتتتتا
 وإلو القا د 

ًد و  "ًيدف  بوللر" ارادي عشتتتتتتر  يفو لك  "كيمربيل"عن  فتقدا ليخف" الذي هن "إياللو
ليدي "ية يف اثن وايستترع البيض ليعيشتتكان بينما  وحىت اخلام  عشتتر منه، كانون افو  من  

 للقا د"ل املتيصتتتتنة ات القيادل املاإلر  "ويريعلى "برد ينفستتتته  "ولربعد أن وجد "ب "مسيث
قد ا " ولذلك، فالبويريني"ر قدً على اجلنراالت هكالقادل وافر ااحد أصتتتتتتتتتتتتتت "لوي  يواث
ًد  كيتشتتتين  ( كر ي  إليئة أًكان  "بولراستتتتبدا  " ًوبت( م  اللو ًد   اللذين قاما  ا و ابللو

 .لصيافة الربيطانيةابفسبوع افسود يف ا او معروفأصبي 
نت متا ل على كاالر م من أن ارالة العستتتتتتتتتتتتتكرية كانت تنقل الربيطانيني  ، على يف ارقيقة

 ،ستتتا ر أكهرإليقاع خ "البويريون على "يف النهاية اهلجوا  فقد أخذوا على عاتقهم  ،الدواا
 او ماعافمر الذي ستتتتبهب  ضتتتتباو  ،لكن النتيجة جاوت عكستتتتية مما ستتتتبهب يف تراج  القوات

د قإلذا الاضتتتتتتتتتتتتهب يف ارقيقة وقد كان يعك  أبعاد اف مة , والذي افستتتتتتتتتتتتبوع على مداً 
  رر  :يف اعلى التصر  الربيطاين ساإلم يف التدث  

يتتد قو ات نكتتان جبتتهب جت  ،توستتتتتتتتتتتتتتي  اجليش الربيطتتاين يف جنو  أفريقيتتاوإلكتتذا، فمن أجتتل 
ًستتاهلم الستتفن , و ئجاً ستتتوا, جديدل  يت  تتاط  وجن  لك جوبه لكإىل جنو  أفريقيا.إ

 " عواصف شا ل من الرأي العاا و سياسيتني , 
 . " يف لندنإلو  الوايتأًكان "حيث إلزت املوجة افوىل  -
 وجة مف -قوية  صدمةكانت اكمله :  كانت مصدً شرا للعامل املوجة الهانية   -
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ًل ,  - ل ابرر  من قبتتل الربيطتتانيو اخلو  من اإلنكليز تتتتذبتتذ  عرب القتتا  ،نيعجتت 
 (257-1979حبه .  ابكينهاايف  وافشلولكنهم 

ًاك و مرل اثنية , إن ما ساإلم يف ، فاتاولة للعز  اًستمر أنه واب "ابكينهاا"عتقدا ،بشكل إد
يف  او أاد  انه كان"إحبا "والذي افستتتتتبوع افستتتتتودإلو"جذً اإلتماا الرأي العاا الربيطاين 

 النصر املتدخر الطويل جداو ": 
تلك كانت  لالصا  م يروهبفًخيصة جداو لنصف قرن ,  الربيطاين حرابو الشعهب كان لد    

قد أكهر من فك  -اإلصتتاابت الصتتا ل للربيطانيني ولكن اجللد اخلاا . و دًع ال تتد  الرمي و 
ًثة عانت  -ما ة جندي بريطاين ق تلوا يف املعركة  فقط منذ ية منها القوات الربيطان كانت كا

 التمرد .
ًيخ إىل بعهتتة ًستتتتتتتتتتتتتتتتا  إبقتتاموا  1899ا عتتا ف فاآلن , أمتتا  ًاو البيتتاً الكرب  يف التتتا متتا و

ما اشتتتتتتترتك إ ا  او يكون شتتتتتتتا أمر قد إلو و الربيطاين إلخضتتتتتتتاع واحدل من أصتتتتتتتار أمم العامل. 
   .اجلمهًو يف ثقة اركومة

 من والكه  ،: ستتتتتتتتتتتتتبعما ة مقتو  يف ارر أعادت ارستتتتتتتتتتتتتاابت اإلصتتتتتتتتتتتتتاابت الناجتة لكن 
 منذ تشرين افو  . . .  -ي يجر رال   ثة ثأكهر من  -اجلرحى
ًلاإل ال  قد تسبهب يف إلذا كان   .(258: 1979 ابكينهاا , شديدل  مرا

ً يسيتني : ترب  يرب  و   قضيتني 
 .سياو حساسية املصا  الربيطانية -
ًجة اليت افز الفخر و خزي افعما  الربيطانية,و  -   .طانيةأإلدا  ارر  الربيو الد
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 .متوقعة ؟    املكاسهب  ولتكاليف تتزايد, ا دن، فاآلنأما 
 -يكون ستتتتتتتتوالذي لناس ما اعترب تنبيهاو لضتتتتتتتتيف ت "ابكينهاا"إعادل صتتتتتتتتيا ة فإن  ،ولذلك

ًن و عن املوق   , املخاو  إلبعاد إلذه  - او مشتتتتتتتتتتتتتتو إل ارا تتتتتتتتتتتتتتر " اإل ال  و الواق  إلو قا
ونيتتة أو التمرد ر  النتتابولأثنتتاو اركتتاليت حتتدثتتت اإلإلتتاانت "  أثنتتاو الفرتل الو نيتت ة ارقيقيتتة  

 اهلندي .
ًو"كيف ستتتينجو   ،ولكن انت تصتتتل ؟ فقد كمن إلذه اتنة " إلافلوك"و "تونايلين"و "مالبو

للفي  كل   ضتتتا، أو ااتاكمة.إلا،وختكل  تتتربة يضتتتربوهن  الربقيات إىل لندن حو  نتيجة 
 الربيطاين . اجلمهًومن قبل ساعة 

واليت  -إبقاو موقعنا يف جنو  إفريقياك  -ستتتتتترا ال كه  اآلن من  ردب إلهب الكفاح أعمق 
: 1979 ابكينهاا , بقول عاملية على اتاكمة . او نواننا الذي ستتتتتتتتتتتتتيكون معروفستتتتتتتتتتتتتتكون ع

258   ) 
يوية لربيطانيا , فقد جاوت م حظات أن تشتتتتتتتتتتكلم  أن ارر  مل تبدأ على أهنا مصتتتتتتتتتتلية

ن أن  ملا من املمك ن  أيضتتاو لتو تتي اهنا أصتتبيت كذلك اآلن . يشتت  إلذا ال "استتكويث"
شتتتتكل الشتتتتكو  اإلع مية افوىل خبصتتتتوص االشتتتتتباك بني العامة من أجل ارصتتتتو  على ت

ًجات اررية لستتتلطات اجليش اتلية  ًل ارر  , و  تتتمان د معلومات حو  تكاليف و إدا
 فو إلا .

   ل.افخلن تكون الشكو  لكن يف التفاعل القادا للير , و  كما سيصبي وا ياو   
 و افإلم من  لك وصو  عدد كب  من   -فمرعلى ا "كيتشين "و "ًوبرت"م  موافقة 
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  عت اآلن .و قد املرحلة النها ية للتفاعل افو  للير   –اجليوش الربيطانية املساعدل 
 1900إلناك محاقات من ك  اجلانبني , و لكن م  هناية شتتتتتتتتتتتتتتهر حزيران من عاا  تكان

 وأخ او .أايً 31يف  "جوانيسبوً و"ر اً , 13يف  "بلوميفونتني"اسر  "ًوبرتقامت قوات "
ًتيا" ًه إثر  5" يف بو ًوبرت إبصتتتداً  "لوميفونتني"لبستتتره أحزيران. و لشتتتدل ستتترو ع نه  إ قاا 

بقاو م اإلمكاهنإب -كما أنه   "البويريني"فعضتتتتاو النظاميني عن اعفو للر اً :  15يف افو  
 و لكن العفو ال يشتتتمل الزعماو -قستتتم ارياد  اقستتتمو أهم و على ملكيتهم إ ا أعادوا بنادق

ًات اله ث أيضا كانت و   "البويريني" ًية املفعو ارصا  .سا
يف شتتتتتتتتتبان( , و  28يف  "ليدي مسيثويف "شتتتتتتتتتبان ,  15يف  "كيمب يلانتهت ارر  يف "

ًتيا" إىلاملتجه و  ،املنتصتتتتتتتتتتتتتر" ًوبرت "كهب . لكن مو أايً  17 يف مافيكن   إىل  أشتتتتتتتتتتتتتاً "بو
قتتتة بطريو ي كتتتان ابنتظتتتاً أن تتتتدوا ارر  , ذانتهتتتاو الهلتتتث افو  من ارر  فقط و التتت

 .نيوحشية أكهر لسنتني قادمت
 المواجهة الثانية:الهجوم التقليدي

اي"ىل إ "بلومي فونتيني"من   حزيرانحىت   اًر :" ب تو
 ندي .للمواجهة الهانية للير  تكوينها اخلاص يف الفشل على الصعيد اهلو كان ل
و املوإلو  الوحيد من بل  ،و إلو من أكهر القادل موإلبة -"كريستتتتتتتتتتتتتتتيان دي ويتوكان "

ياستتتتتتة ا  اهلولنديني لستتتتتتلهم.من خ   االأابيات و الستتتتتتلبيات فكرقد  –قادل العصتتتتتتاابت 
ًديوً "يف  "كروجن "الطعن واهلر  بعد استتتتستتت ا اجلنرا   قد شتتتاإلد  "دي ويت"لكن " اب

ًك  ًتكبها القادل اهلولنديون كالقا د  إىل - هأنعلى الكه  ليد  جانهب افخطاو اليت ا
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  . ولندينيسرتاتيجية جديدل من اهلن التفوو العددي للربيطانيني  الهب إبإف -"كروجن "
ررو   ات نطاو واستتتتتتتت  بل هلجمات العصتتتتتتتتاابت  ات  مل يكن النظاا القيادي مناستتتتتتتتباو 

قوا افضتتتتتتتل استتتتتتتتخداا للموجودات و ن تأ ل اموعة صتتتتتتتحيث ميكن جملالنطاو الضتتتتتتتيق . 
على الر م . سوأ عيوهبم و قلة انضبا هم سيكون  هابة عقبة هلم، يف حني أن أقابلية ارركة

ًتكبوا الربيطانيمن أن   :يضاو أأخطاو ني ا
 .االستخفا  بعدوإلممن حيث   -1
ابة الطرو صتتتتتتتتإمكانية م إلاستتتتتتتتتا هلوعدا عداد قواهتم و تكتيتكاهتم يف إفشتتتتتتتتلهم  -2

حبوا يف النهتتايتتةا - نتتديتتة يف القتتتا  و لكن الربيطتتانينياهلول قلي   ا اإلتمتتامتتاو أظهرو  -لتتذين 
 . بتعلمهم من أخطاوإلم

حيهب به  إىل لندن حيث ا الرت من قبل اهلولنديني الرأمساليني , عاد  "ًوبرت"ستتتتتتتتتتتتتتر أفبعد 
ا عان مكقا د عاا للجيش يف تشتتتتتتتتترين الهاين "ًوبرت"عادل إب "كتشتتتتتتتتتنر"قاا و بطا , افك

تعلم أي اإلتماا  ابل "كتشتتتتتتتنر"  مل يظهر إخرين,خطاو القادل  اآلا ومل يكن مهتماو  1990
ًج  ستتتتتتتتتتتتتبهب فشتتتتتتتتتتتتتلهما على اف "ميهون"و "بولر"خطاو أمن   تتتتتتتتتتتتتعف ثقتهم  إىلجي ً و أ
  . نفسهما

ًل التكتيكتتتات ظهر أنتتته     فقتتتد -يف ارر  اجلتتتديتتتدل اخلفيتتتة للبنتتتادو و اخلنتتتادو -يف ثو
ًك بشتتتتتتتتتتتتتتكل خط    بعض القادل الربيطانيني قلقهم  أبد يف حني ) 351ص: 1979مد

 .الطق  افًض وك  العدو,و اليت ميهلها  واإلسرتاتيجية التكتيكيةبشدن الصعوابت 
 لبناو و جتهيز قول  "بول "خطط  1899عاا من كتوبر شهر تشرين افو  / أ  يف بواك
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ً  للميتتا بتتد ًبتتة كتتاهلولنتتديني  , و قتتد تنكب ل من جيش املستتتتتتتتتتتتتتتعمرات    النظتتام  املتتد
ة  شتتتكلة النق  يف قابلية التيرك ,و قاا نفستتته ابلتكهن ابنتقا  اهلولنديني لستتتياستتت "بولر"

 (الطعن و اهلر   و إلذا أمر منطق 
ًيتة افوليتة ,   مل يكن إلنتالتك ختطيط عتا حيتث يف إلتذا النمط من اجملتمعتات االستتتتتتتتتتتتتتتعمتا

ًية و اركومات املركزية  ليات اإللآل الزمن بعد   وسلطة حمدودل,مل ميجد كانت تتلك أتث او دا
 " : بولر"إلذا ما كتبه و  ،كرس  اركومة م  إلالة من االحرتاا

ًجل بيت إلو الرأمسالية. لذلك  لي  إلنالك مركز متيكم من قبل االحت   حيث " لكل 
ضتتتتربة   نقطة حيوية توجد حبيث ميكن لفو حىت املقا عة ابلكامل . أخضتتتتاع البلد إميكن 

 موعة  إىلعضتتتتتتاو اجلستتتتتتم . يوجد إلنالك أنظمة ميكن أن تقستتتتتتم أواحدل ان تشتتتتتتل كافة 
 ."متعددل من افجزاو من دون تدم  حيال كل جزو 

 . "ًوب ت" إىل "بول "كان إلذا جزوا من اذير و 
ًأس . ًأينا ستتتتتتابقاو و اهلولنديون كانوا جستتتتتتدا ب   من كه ا كن ير يمل  "ًوبرت"فإن  لكن كما 

 خضاع . ابلرأي التقليدي عن اإل "ًوبرت"تشبث ". فقد بولر"او آبً 
ًوح العزمية لديهممعتقداو ان  لك  هابة قط  لرأاحتل املدينة  قد  س العدو. و ستتتتتتتتتتتتتتتكون 

 اك النوع الذي  -على استتتتتتتعما  الوستتتتتتا ل الستتتتتتياستتتتتتية  يضتتتتتتاو أنو   د, و ق أيضتتتتتتاماتت 
اي"ليمهد تقدمه حنو  -يف اررو  على اردود اهلندية استعمل  الباو   . "بريتو

كل موا ين الوالايت اررل عن   عاماو  صتتتتتتتتتتتتدً عفواو أ ، اًشتتتتتتتتتتتتهر رمن  يف اخلام  عشتتتتتتتتتتتتر و
ًك الربيطانيون بسرعة ان (. 399ص:1979 ابكينهاا  .منهم القادل  مستهنياو   لذلك مل يد
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القيم و  رقد استتتتتمروا ابالحتفاظ بفكرل أستتتتف ستتتترتاتيجيتهم لن تتمكن من الفو  ابرر  .إ
ني  هلولنديايف الوقت الذي بدأ فيه  ،هناو مقاومة اهلولندينيصتتتتتتتتتتتتتتتداً عفو حمدود كطريقة إلإ

  ".ونتينيبلومي ف"سرتاتيجيية جديدل مبشرل بعد أسر مدينة ابملقابل ابلتخطيط إل
يس  هلذه املخطط الر وكان سياسة الطعن و اهلر . تعتمد على  اإلسرتاتيجيةكانت تلك 
الذي و الذي  رح نقاشتته لتيو  استترتاتيج  يف حز  ارر   "دي ويت"إلو  ةاإلستترتاتيجي

 . "ونتينيبلومي ف"ملدينة  "ًوبرت"عد اقتياا ب اياأًبعة مل يستط  الصمود سو  ملدل أ
 أساسية:ث ثة عناصر  لإلسرتاتيجيةكان 

ه ارصتتتتتتتتتتر من الرجا  الذين تماماو.اليت تكون -ت ااحتاجت لنوع جديد من القو  -1
ًستتتتتتتتتتتل  "بلومي فونتيني"بعد ستتتتتتتتتتتقون ف ،بعنف للستتتتتتتتتتتبهب اهلولندي تفانوا قادته  "ي ويتد"أ

ًاية امة ان العديد منهم لن يعودوا  دداو    املنهكني إلجا ل مدل عشتتتتتتتتتتتتتترل أايا و إلو على د
ًجعوا كان يعتمد عليهم تاماو   . ولكن كان  لك عن قصد . فن أولئك الذين 

,و اليت  ةيتتاليت يتتديرإلتتا الهًو ابستتتتتتتتتتتتتتتق لقوات ميكنهتتا أن تتتدير العربتتة لاحتتتاجتتت  -2
 . ًافقت القادل اهلولنديني يف إلذا اجملا 

التصتتتتتتتتتتتتاالت مهامجة ا إىلث على التيو  من الرتكيز على اجلنود الربيطانيني , ار -3
دي على " أحلقد كل إلذا فإن   ،ى  لكالربيطانية اليت كانت  تتتتتتتتتتعيفة للااية . و ع ول عل

ًات قليلة ارصتتتتتتتتتتتتتتو  على رد  على أن "ويت د  ح العزمية لذلك،ميكنها أن تن ،انتصتتتتتتتتتتتتتتا
 .)409-408,ص:1979املوا نني بنسبة أكهر من التدث  العسكري . بيكيهاا 

 قل على اف من جتنهب اهلزمية - جديداو  م و أسرتاتيجية اجلديدل قد أعطت فإن اإل، و ابلتايل
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 ه كجزو من تداوالتمل تتم مناقشتتتتتت–أستتتتتاستتتتت  -رخر شتتتتت وفهمة  ،وابإل تتتتتافة إىل  لك –
  . وإلو التنبر ابلسلوك الربيطاين افخ ق  يف ارر   ل  ارر  :

النقل  إىل ابإل تتتتتتتافة –ن الستتتتتتتبهب الذي جعل اجليش اهلولندي منظمة عستتتتتتتكرية متيركة إ
لية, اليت مل ارتا افصتتت اإلفريقيةارر   تتتد القبا ل  بستتتبهب صتتتفة  بيعة إلو تاماو  -املتيرك

فا  يف و النستتتتتتتتتتتتتاو و اف االقتالية هلذا قامت ستتتتتتتتتتتتترااي اهلولنديني إببق مفهوا ارصتتتتتتتتتتتتتانة   
ًعهم اخلاصة هبم يف  ضون فرتل قص ل ,  لكن بسبهب و العج ت ,مستعدين للفراً من مزا

ديون صتتتتتتتبي اهلولنفقد أكتهديد عستتتتتتتكري ,   " ولو"و  " وستتتتتتتاقبا ل "أحدثته لذي الدماً ا
ًاو   . قل تنق و أو  أكهر استقرا

ل  مل  طر ببتتا   فتتإنتته عن ارر  ,  خ  تقريره افيف "دي ويتتت"و تتتتتتتتتتتتتتي  كمتتا  ،ولكن
 . والنساو اهلولنديني اخلا عني ل حت   الربيطاين،  فا ارر  أن يسد  عن س مة اف

يدي أعن  بعيداو  ني, لتبقخيوهلن لى ظهر يف اهلر  عستتتتراع ابإلت صتتتتي يات اففتالقامت 
ًدين متتتتتا داا  لتتتتتك ممكنتتتتتاو  أ لق عليهتتتتتا  اإلتمتتتتتاا املخيمتتتتتات,و اليتن ك  ال تهر ,و   املطتتتتتا
  .الربيطانيون اسم خميمات ال جئني

ن حرو  القرن العشتتتتتتتتتتتتتترين ميكن أن تظهر إلتتذا القتتدً من ا حتتدإلم يومتتاو أإلتتل فكر تر ، 
 الوحشية ؟. 

 ماو لكن جرا و ي شتتتتتتت و حيدث, أالكل يعلم أن وحشتتتتتتتية القتل إل  أكهر بشتتتتتتتاعة من ، فال
كهذه اجلرا م اليت ترتكهب  تتتتتتد نستتتتتتاو و أ فا  عاجزين عن محاية   اشتتتتتترلبمباشتتتتتترل و    م

كان أهب ان ال حيدث  يف –وإلو شتتتتتتتتتتتتت و كان عل  أن رخذه بعني االعتباً  -أنفستتتتتتتتتتتتتهم
ًية  دي ويت   (.93-192,ص:1902حر  تشنه افمة الربيطانية ارضا
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 ل  ارر   مرمنتتتتتتا ابلتيفظتتتتتتات االخ قيتتتتتتة للجيش  ابلطب  لي  كتتتتتتل من حيضتتتتتتتتتتتتتتر
رقتتل التتذي قتتاد اجليش التقليتتدي اهلولنتتدي افخ  يف ا "لوي  بواث"اعرتض فقتتد ربيطتتاين.ال

العصتتتتتتاابت  ولكن مىت اعتربت حر ، نستتتتتتاينعلى التاي  يف استتتتتترتاتيجية على الصتتتتتتعيد اإل
ًية؟ حرابو   .حضا

 . "بواث" وخصوصاو  "الرتانسفا "ن إلذا السرا  قد أ عج  م  قادل أمن الوا ي 
بد أن ال ملا ا تشتتتتتبهوا ابستتتتترتاتيجية ارر  النظامية على اجلبهة االمامية. وإلذا يفستتتتتر أيضتتتتتاو 

ًيخ العستتتتتتتكري "بواث"  – لك  لأيضتتتتتتتا فع" مسات  "و ابلطب  فإن  -قرأ ما يكف  عن التا
 ليعر  ما تستلزمه حر  العصاابت حتميا من املدنيني .

ًجيا و معاملتها السيئة للفرنسيني كان هلإ  جداو  يئا انطباعها السن  حف القادل خ   جو
 .ريقياإفحر  العصاابت يف حنو  يف  و اعتربت سابقة دولية مل  ادث من قبل

 علنوا هتديدإلم بايا  عناصتتتر الوحشتتتية من ارر  يفأوعلى الر م من  لك, فان املقاتلني 
 (500,ص: 1979 بيكنهاا أكهر ب د العامل اضراو 

اي" إىلالتتتذي ال ميكن مقتتتاومتتتته تقتتتدمتتته  "ًوبرت"أكمتتتل  ، اًريف الهتتتالتتتث من  من  "بريتو
ًستتل نصتتف قواته  "جوإلانستتن  "خ    ريق  رراستتة  رو  - ًج و 2000حوايل  -وقد أ

من  "يتدي و "واليت صتتممت لقط  الدعم عن ، للبدو بعمليات مكافية العصتتيان،و النقل
ًع حمددل كان أصتتتتتتتياهبا  خ  ًعني اهلولنديني و حرو مزا عن  يداو بع نزع الستتتتتتت ح عن املزا

ً هم للقياا  همات    .  هلم وكلت أأ
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كرل أن يف كل من الطرفني وافقوا على فني عضاو افساسيافف ,او حساس اإلذا نقاش  يعترب 
 –و اليت تصدً  البا من عمليات مكافية العصيان  -جزو من مسرولية النههب و السلهب

ندما  ع وات العستتتتتكريةعدو،الوإلكذا كانت خ   مناقشتتتتتات خمي املدافعني.تق  على عاتق 
ًع يف بريطانيا و سياسية املخيمات , مه و   كان املعنيون يف الربملان بشدن قضااي حرا ق املزا

ًد  ا من قبل سي لب د قد أجربوا عليهاملللمرل العشرين سياسة  "بردوديريك"حني صرح اللو
ن ل  عنهالتخخر قد ا والبعض اآل ،بعض النستتتاو يستتتاعدن العدوفقد كانت العصتتتاابت. 

 ،شتتتتتتتتتهر ر اً يف الهالث من. و  ببستتتتتتتتتا ة ليتضتتتتتتتتتًو جوعاو  حد منهم ميكن أن يرتكأ , و ال
اي"ميكن مقتتتتتتتاومتتتتتتتته حنو  التتتتتتتذي الو تقتتتتتتتدمتتتتتتته, "ًوبرت"أكمتتتتتتتل  من خ    ريق "بريتو

ًستتتتتتتتتل نصتتتتتتتتتف ".و جوإلانستتتتتتتتترب " ا حبماية خطون و ليبدا   -ًج و   2000أي -قواتالقد أ
دي  "التمرد والعصتتتتتيان , اليت صتتتتتممت لقط  الدعم عنعمليات ملكافية لالنقل, والبدو اب

 ."ويت
ًع حمددل. كان مالكوإلا بعيداو و  ًعني وإحراو مزا ن يف  دمو  من خ   نزع الس ح عن املزا

 .فرو عسكرية
الهالهة  حددت املواجهةقد سياسة الضر  واهلر  حيث كانت اهلمجية.  املواجهة الثالثة:

  مة. ا تمردين واليت ستقو  الحقاو وتتيو  لوحشيةسرتاتيجية مكافية املإبداية يف 
قاومني دنة م  املاهلتفاوض بشتتتتدن من ال "جوإلانستتتترب "من  "ًوبرت"يني اقرت  وإلكذا، ف
 24أن مينيوا  وإلو ،وقد وافقوا على تستتتتتتتتتتتتتتليم املدينة للربيطانيني بشتتتتتتتتتتتتتترن واحد اهلولنديني

من ما استتتتتتتخرج من  خ ل وقد اتضتتتتتتي أنه من  تتتتتت ستتتتتتاعة ليتمكنوا من استتتتتتتخراج قواهتم  
 .(يةسبا ك  إلبكانت إلناك حربية,  
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ذي ال " الًوبرت"ويف استتتتتتتتعادل فحداث املا تتتتتتت , يتضتتتتتتتي أن إلذا اخلطد يق  على عاتق 
ًي يف ارقيقة أن ق يلقى على عات أنلفشتتتتتتتتتتتتتتتل, وبكل هتكم أهب اب مينمنها قد جزواو  يد

 شه. بتقسيم جيليقوا  "ًوبرت"ارك فقد  نفسها اإلسرتاتيجية
ًل إب يوجد دا ماو  ستتكري املتوق , ستترتاتيجية اهلمجية وأتث إلا العإستترتاتيجية كفجول بني املباد

ًع  ًجتتتة أن اهلمجيتتتة يف إلتتتذه ارتتتالتتتة, من خ   إحراقهتتتا للمزا وإلتتتذا  لق خطراو كب او لتتتد
إلا اف فا  والنستتتتتتاو يف معستتتتتتكرات االعتقا   ستتتتتتو  حيث على قراً املقاومة يف  –وإجبا

 . . ثر افه على عمليات العصاابتأحداث إميكن نه أحني 
ًعهم,  إىل ا, وعادو قبل العديد من املوا نني العفو العاا الربيطاينمن  حدث إلنا وإلذا ما مزا
 دوا.فق فاهلم أن نسا هم و إو  ن مواشيهم قد ماتت,أ اوليجدو  قد احرتقت,و  اليجدوإل

معه, ة وا بشتتتراستتتليقاتل" و يت دي و "لعديد منهم م  فقد عاد ا ،لذلك, و  لقد اثً  ضتتتبهم
ًي"م   ن أبتتتتدا وقتتتتد  ( 500, ص: 1979, بيكنهتتتتاا ). "جتتتتان مست ,كوس دي ال

 .(ذا اجلدا  جز ياو,  وإلذا كان مشكلة اخ قية مروعةهبقبلوا قد نفسهم أاهلولنديني 
 جا ( إلقيامهم يف حر ابملهل م  الر  واف فا للقوا  النستتتتتتتاو  إلل كان إلذا عادالو ولكن 
 ؟كهذهوحشية  

ًع إىل فا  ,فستتتتتيبدو إلذا كالعودل ابلنستتتتتبة للنستتتتتاو واف  الصتتتتتفيات الستتتتتوداو حيث صتتتتتا
ًعة, النستتتتتاو واف اخضتتتتتعو أالذين "الكاف  "ستتتتت فهم  تتتتتد أ  فا  للخدمة,واحتجزوا كل مز

و اللياو أجئني ,رحيلهم للمدن ك إما تحرقت, مث ا ختي إلم بني أ  وهنبت بيوهتم و  ،وخمزانو 
 .( 1979 بيكنهاا,  ,ابملعسكرات للير 
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قوانني  اجملتم  الدويل حو فيه والذي سييكم  -ساس ملو وع اففإن ا ،ويف إلذا السياو
تميتتة فنتتتا ج كهتتذه كتتانتتت ح ،"ابكينهتتاا"اقشتتتتتتتتتتتتتتتته ينتت قتتد يكون مل –يت ارر  يف القرن اآل

 . الوقوع
ًواب   ارق   يف املا  ,وكدهنا حمكومة من قبل ملوك يستمدون شرعيتهم من خ كانت أو

تبطني واهلر قة مر  كان التمرد ,فقد   ،ولذلك.اإلميانو من احتل مكانه املداف  عن (أهل اإل
ستتتتتتيطر ا محايته من قبل قوانني ارر  اليت تقد حد فيهما أ وال ،البعض يبعضتتتتتتهمابشتتتتتتدل 

ًبعهمأعلى معاملة املستتتتاجني   يان,مر املدنيني يف منا ق التمرد والعصتتتتأو تدبر ، أو تستتتتليم 
لنههب و يقوموا ابأن يستتتتتتتتتتتتتتتعملوا أي قول أخ ل ملقابل كان جا زاو للملوك واركومات افواب

 والسلهب للقضاو على التمرد والعصيان,وقم  اهلر قة,
وقتتتد تا  إلتتتذا ببطو م  مرًو الستتتتتتتتتتتتتتنوات, خ    من قواعتتتد ( 43,ص: 1994 ابًكر 

ل كن القضتتتتتتتية مل اول، جذ  مو تتتتتتتوع التمرد اإلتماماو كب او فقد  1899عاا يف  "الإلاي"
ًوبرت ,1907هنا مل ال عاا أإلنا,حىت   (.121-122ص: 1994 

ًوباستتتتتتتتتعد حاملا  ق بعد, نصتتتتتتتتره الذي مل يتيقبهب حبان بستتتتتتتتبدأ يشتتتتتتتتعر ابإل ،لتقدال"رت"
 يش اهلولنديني املفرتض أن يقاوموا تقدمه,وملا ا مل يهب وا و يقاتلوا؟ .جلكان حيث  

ًه من  ايبر "ىل إ "جوإلانستتتتتتتتتتتتتترب " وا  عبو ت و بعض قادل العصتتتتتتتتتتتتتتااب "دي ويت"قاا  "يتو
نتيجة انت الكجيشتته املنهك , و إ ال    جنوده و مرنه, و اواعتق ابلتضتتييق على مواصتت ته,

اجلديدل يف مكافية العصتتتيان كانت على وشتتتك أن أتخذ منيى  "ًوبرت"ستتترتاتيجية أن إ
 . منظما و أكهر وحشية
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اي"ىل إ "ًوبرت"وصتتتل  ًل , ودخل بني شتتتو  "بريتو ًعها املهجو ران عاا يف اخلام  من حزيو ا
1900 

خ   افشتتتتتهر اخلم  املقبلة,وأثناو إكماله لتقدمه حنو املدن اهلولندية افخ ل يف الشتتتتترو و 
ًاي ,دي ويت " نيأو أي من القادل اهلولندي ،ستتتتتتتتتتتتتتتني",و"كروجر", انتظر اقرتا   دي ال 
،  ا ,وأثناو  لكأحبر حنو انكلرت ، لهاينتشرين ايف شهر و .لكن بدون فا دلو  ",مسات  أو بواث

 .. قد استوىل على السلطة كقا د أعلى للجيش "كتشنر"كان 
ًعإ استتتتتتتمر ً ا كان إلذا يبدو منطقياو   - "كشتتتتتتتنر"من املر بات,وتفاقم ، حراو املزا لى ع و

 لبدايةقل لي  يف اعلى افو لكن إلذا مل يكن من السهل حماكمته ,  - الصعيد العسكري 
: 
عض ننتتا  لبنتتا باظن النتتاس لقتتد . الحت   و نأستتتتتتتتتتتتتتوأ رظتتة إل  اليت تتتدختتل فيهتتا إن "

إلا اإ حضتتتاً بعض ارليهب . مث كان عليناالنستتتاو إب  حدإاملر بات ,فقامت  ن علينا خبا
  ..  ؟!نظرأن أي اجتاه عل  يف أأعر  أكن مل ،ببسا ة!! و  حراو املكانإ

 وأمهلتهم عشر دقا ق إلخ و  - فا  ث ث نساو و بعض اف –املساجني  تمسل   لقد 
ًجايل حزمة من القش و بداوا إبأثياهبم و بعض   املكان م و احر  را تتتتتتتتتتهم , مث أحضتتتتتتتتتتر 

كان   و ،, كانت النستتتتتتتتاو تبك للااية , و كانوا تعستتتتتتتتاو  املنز . كانت اجلدل  ا تتتتتتتتبة جداو 
ًل اف فا  ينظرون  ًل أخر  إبعيون حمدقة خا فةإلينا ا فهم  . !رتوالذي حيىل املنز  ، وا

  .حىت حني يكربونو  ،لن ينسوا  لك املشهد أبداو 
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ًاوان.  موعة صتتتا ل من البا ستتتني   منزهلم من واقفني بني أ راضالًحلنا بعيدا و تركناإلم  و
 تطن   تزا  الفرقعة الناً إلستتهستتة و  تنأاثث وأستتر ل , و حل  متناثرل على افًض, كابقااي 

-466.ص:1979لدخان تتصتتتتتتتتتتتتتاعد من  املنز   ابكينهاا ,آب اهنم,و ألستتتتتتتتتتتتتنة اللههب وا
467.(. 

ًعإعمليتتة إن على الر م من  ًع املتمردين إتطتتا   ظتتاإلرايو كتتانتتت   حراو املزا  قط،فحراو مزا
ًعطا   ت الن ان تيف الواق  كان هلكن و أكهر من ما إل على  ملتشتتتتتتتتتجاوت لبل و  ،كل املزا
ًعإ  أخذإلا.و املواش  يتم سلهب  , وكانةفقد ا أخذ افحصن ،حراو املنا   و املزا

ايت الربيطانية بعملها منعوا الطعاا د كانوا ق،  عىن رخرو  ،يف الوقت الذي قامت فيه الدو
ًوا فيما بعد الربيطانيون لكن  ،و امللجد عن املدنيني  تتتت  حل إلذه املشتتتتكلة من خ   و قر

 . لضمان س متهمالشيوخ يف خميمات االعتقا   فا  و اف
 نوم ,سرتاتيجية مذإللة ملكافية العصيانإيكون من انحية أن  ذا ارلميكن هلكان ,  نظرايو 
مل يكن ممكنا  ،القضتتتتتتتتتية, فف  النهاية هيناقشتتتتتتتتتوا إلذني أن لربيطانيميكن لخر  كان أانحية 
فيهم  ا  ,والنستتتاو لوحدإلم ليصتتتونوا أنفستتتهم  تتتد العوامل اتيطة هبم، ولئك اف فا أترك 

ًقة السود.  اففا
ستتتتتتتتتتتتتت  من تلتتك ارم ت إلو من  العصتتتتتتتتتتتتتتتتاابت من يكتتان اهلتتد  الر ،  خر أانحيتتة  ومن

ًات -41,ص:1992والدعم الشتتتع  , و التكتم عنه  كريب ,، ارصتتتو  على االستتتتخبا
42.) 
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 اشعبية,وهلذابلقضااي ال" مل يهتم ا ًوبرت"أو "كتشنر "املشكلة يف تلك النظرية, أن كانت 
 ر من املعتاد.أكهو  بنسبة عالية جداو جسيمة و خسا ر  دت القوات الربيطانيةالسبهب تكب  

 مرإللة للعمل. يدي   وتركها ا، قيادته للمشتتتتتتايف امليدانية "ًوبرت"ترك فقد وبصتتتتتتراحة , 
باشتتتتتتتترل عما  املصتتتتتتتت حه اخلاص يف نظاا املرن الفيلقية, و قد ستتتتتتتتببت افإىل جانهب إإلذا 

ًك فيستتهب بل منللعصتتاابت خبستتا ر ابآلال  , و مل اصتتد إلذه اخلستتا ر  رض م من املعا
 .أيضاو الذي تفش ى  التيفو يد

ني اهلولنديني قامة املدنيقضتتتتتت على التربيرات اخل ية إلقد إلذه العيو   اهتا وإلكذا، فإن  
 *.عداد مفزعةاو ، فا  ميوتون يف املخيماتنساو و افا وكدن البدحيث اجلربية,

ًك  فيهتتتتا جنود مهقفون من اركومتتتتة قتتتتد تعتتتتد ارر  اهلولنتتتتديتتتتة أو  حر  كب ل يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
ًات اليت تذإلهب   يةاالدميقر  ًية و القطا ندن و لمن و قد احتوت العديد من الستتتتتتتفن البخا
ًسا ل من و أتيت إ  منا   اجلنود النظاميني يف إلذا اجملا . إىلليها 

ًاو  مهقفاو  - كما الحظنا سابقاو -يضاو أ كان الشعهب الربيطاين على سياسة  على التدث  و قاد
ًجية.  ريطانياب اكتشتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتعهب الربيطاين حقيقة افو تتتتتتتتتاع يف املخيمات و معد  فاخلا

  ".إلوهباوس ميل "أ اثة الوفيات املخيف , من خ   جهود عاملة اإل
  



171 

ًأته  1901عاا من ًحلتها يف املخيمات يف كانون الهاين "إلوهباوست "بدأ كان قد , و ما 
إلبها : نق  يف اإل   ات , نق  يف املياه النظيفة ,و احتشاد كبمدادات الصيية ,  اعأ

 للناس .
ندن ل إىلما يكف  حىت شتتتتتهر نيستتتتتان , فقامت ابلعودل  " قد شتتتتتاإلدت إلوهباوسكانت "
 . و كان تقريرإلا مفاجد ل مروعة، تهأما ً او حو  تقرير كتبت حيث  

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
و كانت حصتتيلة ال جئني. من الستتود يف خميمات  24457من البيض و  93940نالك كان إل  1901 اً عاا ريف  *

,القتلى تزداد بشتتتتتتكل مرعهب  . و يف 1675و يف تو  .782, و يف حزيران تويف ر اًشتتتتتتخصتتتتتتا يف  550مات  لشتتتتتتهًو
ًانج لأل فا  يف مستتتتع 62.9. و  افعماًابملئة كل ستتتنة للبيض من كل  34.4كان معد  الوفيات   افو تشتتترين  مرل او
ًقاا يف تشتتتتتتتتتتترين الهاين معد  الوفيات الستتتتتتتتتتتنوي و الذي قدً  لأل فا ابملئة  58.5ًيفر ,و  يف ترانستتتتتتتتتتتفا  . أظهرت اف

 )548.ص:1979ابملئة  ابكينهاا , 173 
ألف من أعراو خمتلفة يف معستتكرات االعتقا  و  12ألف من البيض  و  20و قد حستتهب بيكنهاا أنه على االقل تويف 

 )549,ص:1979االبية منهم جراو وابو ارصبة و التيفو يد , و الذي كان من املمكن تفاديه  ابكينهاا ,تويف ال
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, ًه ارقيق  ,مل تأولو ، مشتتاعر الشتتعهبإلاجت  على الفًو كن نه مسي له ابلتعب  عن شتتعو
ن ارر  كانت أ ،صتتتتتتتتتتتلي على حنو كا ,ولكن من  اتتمل جداو ت  ستتتتتتتتتتتاملعستتتتتتتتتتتكرات فقط 

 ا وكانت ستخسر شعبيته
ك ب ,  .ئ كهذايفقط من حدوث شتتتتتتتتت فني اركوميون خا املستتتتتتتتتئولونكان و   . هتتنستتتتتتتتت

1992:52) 
ل ,وإل  من الظرو  يف املعسكرات قضية كب   اجعلو قد والليرباليني  "لويد جوًجكان "فقد  

 عاا وا لأحىت  ةداعما هلذه املطالب موجودل يف تلك اخلطاابت يف الربملان واليت جندإلا دلي و 
  او اعترب ستتتتبب االنتهاك الذيو ,ةقتاليال    ةبقواعد ارصتتتتانون الربيطانيحيث اعرت   1900
 . ة لتاي  اركومرنذاك  كافياو 

 : وقد تساو  "جوًج" 
 .؟اف فا و وملا ا تشن ارر   د النساو  ة ؟ املشين ةما السبهب يف متابعه إلذه السياس"
فرتض كان يفقد   -ةقواعد ارر  املتمدن وافهن -و عداإلم افالرجا  كانوا  أنف  حني ف

 على افقل.    مقاتلنيكمدنيني و  فا  والنساو  ن نعامل افأبنا 
ن جعلهتتا م هنتتا كتتانتتت تطيتتل ارر  بتتدالو فة،اليت اعتمتتدت يف ارر  خمزيتت ةالطريقتتكتتانتتت 

 هلرالو الناس. خا  ن تكون بريطانيا الوفية أحنن نريد و قصر.أ
 . ؟صييية لفعل  لكفهل إلذه إل  الطريقة ال
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, تواملذال إلاانت,لإل من نستتتتتياهنم ربكأصتتتتتاابهتم بستتتتتهولة إالرجا  الشتتتتتجعان ستتتتتينستتتتتون 
ًستتتتتتتتتتتت على أ فاهلم ونستتتتتتتتتتتا هم  لواإلستتتتتتتتتتتاو قة  فا  هبذه الطريافعندما يعامل ف -اليت مو

د اركم نسان  قلهب اإليف عمق مشاعر أحنرك  بسا ة،وبكل فإننا،  ,ويتعر ون للموت
 ..... أفريقياالربيطاين يف

الطريقة اليت بدأ اركم الربيطاين هبا إلناك وإلذه إل  , والأن إلذه العامل دا ماو  ستتتتتتتتتتتتتتيتذكرو 
 )540-1979:539 ابكينهاا,أحضرإلا ".الطريقة اليت 

 : سبا أه ثة ل لك يرج  اركومة,و مل تتا   –على الر م من  لك  –ولكن 
  ة ارر  الربيطانية محو  قضتتتتتتتتتتتتتتيعلى نفستتتتتتتتتتتتتته  ارز  الليربايل منقستتتتتتتتتتتتتتماو كان  -1

  .اهلولنديني
ني إلم ن اهلولنديأبعضتتتتهم شتتتتعر فكذلك :   منقستتتتماو أيضتتتتاو الشتتتتعهب الربيطاين كان  -2

ني كان يف ح و الظرو  يف املعستتتتتتتتتتتتكرات.، ي موا على معاانهتمن   أالوحيدون الذين أهب 
 فا . افو  ضمن نتا ج قاتلة للنساويخرون خا فني من فكرل مشاًكة بريطانيا يف نظاا ر
 نأبما ف ،ولكن مشتتتتتتتتتاكل املعستتتتتتتتتكرات مل تكن  امضتتتتتتتتتة,وال مكلفة التصتتتتتتتتتييي. -3
ا  ستتتتتتتط , فقد تبعتهر  /أاإلتاجت يف املعستتتتتتتكرات يف شتتتتتتتهر قد  مات الستتتتتتتياستتتتتتتية اف
ر استتتتتقرت كتوبشتتتتهر تشتتتترين افو  /أحبلو  و ستتتتبتمرب .أيلو  / صتتتت حات فعالة يف شتتتتهرإ

انت ك  ،يف الوقت  اتهو  لك,إلبطت بشتتتتتتتتتتتتدل بعد ستتتتتتتتتتتترعان ما ولكنها  ،معدالت الوفيات
شتترين ما ة وعمن  مكوانو  نظامياو  جيشتتاو  "كيتشتتنر"امتلك حيث  مضتتت بستترعة,قد ارر  

 هبم  واجهستتتتتتتتتتتتتيكان والذي  ألفاو من جلنود النظاميني وعشتتتتتتتتتتتتترين ألفاو من اجلنود    النظامية 
   من قلة قليلة . كهرإلجوا القوات اهلولندية املكون على اف
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ولنديني جعلها ت حق املااوير اهلو  ،وخفة ىل فصتتتتتتتتا ل أكهر تنق و إقواته  قستتتتتتتتموإلكذا، فقد 
 يستخدمون مطرقة لقتل  اببة . فقدا بدا افمر وكدهنم  ،بشكل    متكافئ

   ت لكنها كانوتدم  مهم على نطاو واستتتتتتت  (، إل  حبث ستتتتتتترتاتيجية جوإلرايو اإلكانت 
من الربيطانيني  ل التنق ن اهلولنديني ظلوا فأيضاو ،نت    فعالةا. وقد ك!و خمربة، بل فعالة

كاد عدد ي إىلواهلرو  الدا م منهم أجربإلم على ختفيف عدد العناصتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتمن الستتتتتتتتتتترية 
  ً  .يف قلته مئة أو مئتنييقا

ًع وماشتتية اهلولنديني مل يكن مدمراو مر إلذا افلكن و  يطانيني بل أيضتتا فحصتتنة الرب ،فقط ملزا
 .روحهم املعنويةلو 

لق واحتجا  املنا   خل، ست ك الشتا كةاستتخداا اف تتضتمن التالية  "كتشتنر" خطةكانت 
ولي   وا,إلج ةارواجز  هابكانت   ،ولذلكاتيط, وتطوو  شتتتتتتتتتتبكة واستتتتتتتتتتعة تاط  الريف

شتتتتتتتتتتتتتبكه ككانت تبدو    ،قفاص الحتجا إلمدكها كانت  بعاد العدو ولكنستتتتتتتتتتتتتليه دفاعيه إلأ
ًي  ال  ة.يقيا اجلنوبيفر  و  إعلى ل ممتدوكانت  ،صطياد  و
تاط  و ال  منز  حمجو  ة ركهر من مثانيأن إلناك اك  1902 من عاا  ايًشتتتتتتتتتهر أحبلو  و 

ة عستكرية من فرقمخستة عشتر ألف  من قبلة حممي  مي و ما  موعه حوايل ث مثا ة وستبعني 
 . )1979:569قل  بيكنهاا فريق  على افإكشا  البيض وستة عشر ألف  

ًنة  ،, ولكنة جداو كلفة و من فوقها البيوت اتجو ل مس ك الشا كاف ةشبككانت  ابملقا
 تحرقتتتو ,ة دفتتتاعتتتات اهلولنتتتديني اخللفيتتت خ او أفقتتتد اخرتقتتتت  ، خر جراوات افم  كتتتل اإل

ًع ومعسكرات االعتقا    استبدا    نياهلولندي ل للقاد ة عل من املستييل ابلنسبجلاملزا
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ًاتيبعد أن أ ,ةذا يمدادات الاو جتديد اإلأماكنهم يف اجلبا  أ  ةستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت مواق  استتتتتتتتتتتتخبا
امتطاو و  ارظوا يعتمدون فيها على قصتتتتتتتتتتتتت ل , واليت كانالتصتتتتتتتتتتتتتاالت أكهر من اال .متقدمة
 .سر افبراثن   من القادل من هالكوإلو ما أنقذ  ،فقطالسريعة  اجلياد 

ًقة افوا بتجنيد افا كان الربيطانيون قد بد،  وابملقابل شتتتتتتتتتتتتتتتافني فهم ككوبتوظي، صتتتتتتتتتتتتتتلينيفا
ًاميةأتلكن و  وجواسي .  .ث ات إلذا الفعل كانت د

لك وأستتتتتتلوهبم يف ت  لعبتهم( كشتتتتتتف خ ا بأ ةالهقيل ةت الفرو الربيطانيأ,بدوعلى حني  رل
ًاو حيث كان :  : ل مفادإلا جديدل فكر  اابتكرو قد و اقمه  "كيتشنرالبقاو أحرا

ًل  ةاملعستتتتتتتتتتتتتتكرات املركزي ىلإ فا  اهلولنديني البيري افنستتتتتتتتتتتتتتتاو و الملا ال نوقف نقل " كباد
 ؟ .للتيًر

هنا قامت إبعاقة أكما   ،و قد قامت  نطق عستتكري ممتا  كانت تلك حركة ستتياستتية فطنةو 
العصتتتتتتتتتتتاابت وفن القيادات يف او  كامل ,فر ا كان إلذا الستتتتتتتتتتت ح افكهر فاعلية  تتتتتتتتتتتد 

 .كما ظهر قريباو ،العصاابت
ًيني,عك  اهتاماتن بدقة فة و فعال ت حركة لقد كان نستتتتتتانية إ لك أقل كما كان   ت التير

إلم إمن   .رلكتشتتتتتتتتن" إلذا مل يكن بذي شتتتتتتتتدن كب من أن  م على الر املخيمات  إىلحضتتتتتتتتا
 (581,ص:1979 ابكينهاا.
ستتتترا   وكانت تتلخ  يفولنديني يف ارر  مشتتتتكلة أخر  قد مسمت جهود اهلكانت مثة 

 ؟.لسجناو اب: ما الذي علينا فعله حو   
خ    ني كان يتم أعادهتم للخطوننيربيطالفإن اجلنود ا ، و اهلولندينيخب   الستتتتتتتتتتتتتتجناو 

 .ساعات من أسرإلم
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ًتنا على االحتفاظ ابفستتتر  إلو شتتت و نندا جداو "إ و تتت   و لكننا كنا يف ،عليه ن عدا قد
مل نكن  ،ظلسوو ار ، و كان العامل ليفاجد بعددإلم لدينا, و لكننا ،حتم علينا القياا بذلك

ًين عل نا مكان  ميكن ى االحتفاظ اي من ستتتتتتتتتتتتتتجنا نا .مل يكن لدينا أي خياً , و القاد
ًجتتل من إليتته ًستتتتتتتتتتتتتتتتاهلم إ ًل  , بينمتتا كتتان كتتل ستتتتتتتتتتتتتتجني أيستتتتتتتتتتتتتتره الربيطتتانيون يعين خستتتتتتتتتتتتتتتتا

كل يشتتتتتتتتتتتتتتيكن رال  افستتتتتتتتتتتتتتر  الذين احتجزانإلم من الربيطانيني مل فإن  ،ولذلكًجالنا.
ًل هلم على اإل  حيتاجون ستتتاعات قليلة ليتمكنوا من و يف معظم افحوا  كانوا ،  وخستتتا

ًبة  دداو   (227ص:1902 دي ويت  اتا
ًات و تكري  القتتادل مهتتل  ًاي "إنتته تقتتدير لقتتد ًجتتة أن "دي ويتتت ,مستتات ,و دي ال   لتتد

شتتتتتتتترون وحىت . جهود اهلولنديني ارربية امتدت  وا  ما فعلت  تتتتتتتتد االحتماالت القاإلرل
ايبر "ا التوقي  عليها يف اليت االستس ا   .1902عاا من  اً ر 31يف  "يتو

  نتصر: لنتيجة: بريطانيا تا
ن يعتقتتل و حيطم كتتل قط  أأتتهب  "كتشتتتتتتتتتتتتتتنر"ن أافقوا على و ن اجلمي   أعلى الر م من 
 .قراً االستس ا كان صعباو  أن ال  إاجليش املتبقية. 

سبا  ن إلنالك ستة نقاشات حو   افأقضية إقراً ويف  ل  ارر  الذي قًر يف النهاية 
 :ن  يسعوا ل ستس ا للربيطانينيأهلولنديني على اجلها أهب اليت ف

 . فا ال يوجد  عاا للنساو و اف -1
 أخر  خلوض ارر . او ومل يعد إلنالك  رق -2
 بارض نشر الدعاية (. تخميمات االعتقا   كانيف حني أن  -3
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 ت محايةاو نستتتتتتتتتتتاوان يف املخيمات البق ننا ممتنون جداو أ "قد اعرت  بواثكما أن" -4
 ( الربيطانيني

 ال اتمل . "الكاف  "الشرون اليت فر ها  كانت   ، لك ابإل افة إىل -5
ًا تتت  املوا نني,و  ،يف الستتتاب  من تو  "كتشتتتنر"ع ن إ -6 ًل أ   م الذي إلدد  صتتتاد

 .استيالة االحتفاظ ابفسر  الربيطانيني
  للفو .  االو أماا اهلولنديني ابختصاً,مل يكن إلنالك و 

انت باالبية ستتاحقة .و كو  "كتشتتنر"عقد الستت ا م  ني لاملندوبمعظم صتتوت فقد وإلكذا، 
 (604-603ص:1979, كينهاا اب .إلذه هناية مرل

ًانج فري"أ تتتتتتتتتتتمت بريطانيا والية  ًيفراوً "أاليت مسيت فيما بعد  ستتتتتتتتتتتتعمرل  –" و   – "انج 
فو  ا تشرينيف شهر  "ترانسفا " مت  يف حني .  1900عاا من  اً و لك يف شهر ر

 نف  العاا . من 
نتيجتتة  أتتا إب "نهتتااكياب"قتتاا ، إلنتتا و فريقيتتا.إمن ترأس ااتتاد جنو   "ميلنر"واستتتتتتتتتتتتتتتطتتاع 

 :  ارر 
 "ميلنر"يف حر  كما  ًواح و املا  يف حر  هلامل تستتتتتتتتتتر  بريطانيا ابف 1815نذ عاا "م

 .1899تنته  حبلو  عيد املي د يف عاا  أنالفاصلة و اليت كان يتوق  
كذلك كان مثن الدماو و  .جنيه،  مليون 200كلفت بريطانيا مج   تتتتتتتتتتتتترا هب أكهر من د  لق

ًت وقد حستتتتتتتتتهب مكتهب ارر   ًبعما ةكهر من أن اخلستتتتتتتتتا ر بلات نفوو أاليت إلد ألف  أ
ًب  وستني حصان   يف ارر .ت نفقوكلها  ،و محاً وث مثا ة وأ
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ًواح أاخلستتتتتتتتتتا ر يف حني بلات  موع القتلى ريطاين من بني  قتيل بلف أكهر من مئة يف اف
 موع ن مالذي بل  أكهر من ستما ة وث ث ومخسني ألفاو و تسعمئة وث ث وستني قتي و 

ًية الربيطانية واملستتتعمرات حيث قتل أكهر من اثنني وعشتترين ألفاو  افجناس جلنود اإلمربا و
ًبعني ةيف حني أن أكهر من مخستتتة رلف وستتتبعما ريقيا إفجنو  من  ًب  وأ قتلوا انوا قد  كوأ
اجلروح  بهبماتوا بسوست ومثانني  ةوستة عشر ألفاو وما و بسبهب اروادث.أيد العدو ى عل
 .اف باو تكاسلو سبهب أمراض اف أو
 يلانه قد جتاو  ستتتتتتتتتتتتتتبعة رال  قتقدً عدد الوفيات ، فقد ولندياهل خرانهب اآلوعلى اجل 

 ة وما ألفني متضتتتتتتتمنا  لك ،مةستتتتتتتب  ومثانني ألفاو وث مثا ة ومخ  وستتتتتتتتني نستتتتتتتمن أصتتتتتتتل 
 "انا "ريت فريق  من مستتتتتعمث ثة عشتتتتر ألفاو وث مثا ة إجانهب و فتطوعني اوعشتتتترين من امل

   .اللتان خدمتا يف جيوش ك  الشعبني "كيهب"و 
 فا  و الرجا  الذين ماتوا يف خميمات يعر  عدد النستتتتاو واف أحد ف  ،ومن جهة أخر 

ًوا العدد بني مثانية عشتتتتتتتتتتتتر ألفاو إىل مثانية وعشتتتتتتتتتتتترين ألف  نياملستتتتتتتتتتتتئولولكن االعتقا  .  قد
 نسمة.

قد لوحيد اماهلم  كانت مجيعها،من املواشتتتتتتتتتتتت  اليت   اليل: حمطمة.منا هلم  إىلعاد الناجون 
  .سلبهاو ا أ مجيعها،نفقت 

 فريقياإحتليل : التفسريات التنافسية لنتائا حرب جنوب 
، النظ ة لنزاع منقطععن التفستتت ات التنافستتتية ل ة نستتتبياو تقييم االستتتتيقاقات التفستتت ييعترب 
  :ئلة أساسيةة أسعن مخسأوالو جابة يتطلهب اإلفإن اإلجابة عن  لك  ،ولذلك
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 . ما ا كانت اإلتمامات املمهلني املسبقني يف النزاع ؟ -1
اتيجية سرت  لك على اهلشاشة اإل رث  أو كيف ؟ ما ا كان نوع النظاا لد  كل ممهل  -2

 ؟ .ةياسو السي
 .ما الدًو الذي لعبته جيوش االنتشاً العسكرية يف نتيجة النزاع  -3
 ؟.ما إل  االسرتاتيجيات اليت ا توظيفها على كل صعيد -4
إلا  -5 ية وكيف أثرت على النتيجة النها ؟و تاي إلاأما إلو الستتتتتتتتتتتتتتتهب اجلوإلري الختيا

 .للير  ؟
ًيني - ةامللموستتتتتتتتت ةبقوهتا العستتتتتتتتتكري -مصتتتتتتتتتاحل بريطانيا مل ي عرب  عن   اهلولنديني على اجلمهو

ً تتتتتتتتتتتتتتوإلا. ًيتها كاإن املتبق  من أبريطانيا كما لو فقد تصتتتتتتتتتتتتتترفت  الذين عا  او ن مهددمربا و
 ابلضياع.
 : ارسبان نظمت ث ث حجج ملسانده ما كان يففقد  ،ولذلك

 ميكن إال  أنتته كتتان  1869يف عتتاا  ة كتتانتتت مفتوحتت  "ستتتتتتتتتتتتتتو ل "ن قنتتاأم  :  والو أ
 ةالسياسيل ر ن السيطأحسبت بريطانيا وقد  مات, ( يف وقت افابهير أو ختبسهو  إ  قها 

 ة.جوإلرية منيأ ةكانت مصلي"هبيك"على مدينه 
  ًقمن اف اكانو   "هبيك"يف مستتتتتتتتتتتتتتتعمره ة الستتتتتتتتتتتتتتتاحق ة لبين افف:  اثنياو قد و , ةفا

دا  ن ترتاج  خبصتتتتتوص جهودإلا الستتتتتتبأو أ ،ةهنا لن تستتتتتتطي  املستتتتتاومأحستتتتتبت بريطانيا 
ًانج "أ ةفشتتتتتتتتتل يف واليالن إف ،ولذلك .ةكهر  اعأبقا دين  "ستتتتتتتتتتني"و  "رك ج"قا ديها  و
ًقن يتشج  افأوقت قبل ة لدستصبي فقط مس "ترانسفا "و  فري "   مستعمرات يفة فا
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 "انا "و "هبيك"راو مستتتتتتتعمريت إبستتتتتتبهب  تتتتتتعف الربيطانيني,وتستتتتتتهيل  "هبيوك "انا "
ًيني اهلولندي ينا ها اريوي يف مالستتتتيمهقف،  يا ستتتتتفقد بريطانستتتتتفقد عند ذ و  .نيابجلمهو

 . "هبيك"مدينه 
  تتتتتعا  إن الفشتتتتتل يف أ ا حستتتتتبو ة الربيطانية الستتتتتياستتتتت  صتتتتتانعفإن  ،خ او أو  ،اثلهاو 

 وي من ومها ماا خصأ ةستجعل بريطانيا تظهر  عيف،و كهرالو،ني مبتد نييمجهوً ة مقاوم
 تاستتتتتتتك تمزيقل  مشتتتتتتتجعيهم الستتتتتتتتا    تتتتتتتعف بريطانيا ,وبشتتتتتتتكل هنا و ,ةالقوه العظيم

ًياإل ًيون اهلولنديونفقد كان  ،ة ولذلكمربا و وإلم  ن بقاأعلى  نتصتتترفو ، يقاتلون، وياجلمهو
همت تفكانت قد القيادل اهلولندية  كما أن   كان كذلك ابلفعل.قد   و كان على اتك 

 ةن إلد  بريطانيا إلو القضتتتاو على استتتتق ليتهم  الستتتياستتتيأ -وبشتتتكل وا تتتي   -مستتتبقاو 
 . يضاو أدهتم سياعلى و 
 . ضعفالو ةستراتيجي: الإ نواع النظامأ

كتتان ! فقتتد  ةريطتتانيتتا كتتانتتت دميقرا يتتان ب -يتتةفريقإنو  اجلر   من اريف  -ميكن القو  
ً واستتعتهب م   ،لديها تعداد ستتكاين  تتخم و مهقف لذي  يف الوقت ا .ة ومتعددل املشتتا

اا ي العأخذ الر ن أتأها وكان علي، خشتتتتتتتتتتتتتتيت من الرأي العااقد هب منهم كان فيه مثة ت
ما  ،( .وبعد  لك400-1996:399 مسيث ,ة العامة الستتتتتياستتتتتة ابرستتتتتبان عند صتتتتتيا 

ا هتا قادهتبني نوع نظاا بريطانيا واالسرتاتيجيات اليت اختاً ة ن يقا  عن الع قأالذي ميكن 
 .؟ة فريقيا الشماليإيف 
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ة عتتامتتالان كيف يقنعتت  "نرمتتايل"و  "تشتتتتتتتتتتتتتتتتامربالين"واجههتتا ت اليت صتتتتتتتتتتتتتتعوابال كتتانتتت أوىل 
 كل شتتتهًو صتتتيف  خ  ف,ة ا الشتتتمالييفريقإيف ل التهديد ابستتتتخداا القو ل بضتتتروً ة الربيطاني
ً  جهودمهاإلذان الرج ن كان   1899 عاا  ج  أاد حجيف إ فشتت لكنهما  ،يبذالن قصتتا
 كافيه جلذ  الدعم العاا.ة و واإلي

على الر م من أن إلذا قد  لكنستتتتتتفرت عن قضتتتتتتااي االمتيا  و قد أفضتتتتتتل جهودإلم كانت أ
 الربيطانيني.ل حبيال لتربير املخا ر  ان  تعا فهم ولكن  لك مل يكن كافياو 

ًأينتتتتا,فحتتتتداث، يف او  نتتتتذاً الستتتتتتتتتتتتتتتختتتتداا القول إب امن وجو  تربيرمهتتتت انقتتتتذأفقتتتتد  وكمتتتتا 
 التعبئة ال حقة. يف النها   و "كروجر"

 او ظتتامتتكتتان لربيطتتانيتتا نفقتتد   .تتتذًع هبتتا كتتل بريطتتاين ة واإليتت ة التتدفتتاع عن النف  حجتتكتتان 
م من القوات كولكن  ي العاا.أالر  أماافعاهلا أعلى تو ي  االإلتماا حنو تربير  او قادً  ستتتتتتتتتتتلطوايو 
ي أمن قبل الر  والذي ستتتيكون مقيداو او، اثني او استتترتاتيجي او صتتتبيت قراً أاليت و  ،ًستتتاهلاإاليت ا 
 العاا.

على ل وع و . ن إلذا ستتيكون مكلفاو ف، ًستتا  الكه  من القواتإ  يبريطانيا تستتتطمل تكن 
ستتتتتتتتتتتتتتتعمريت مة وإلو  رد محاي ،فه  ال تتناستتتتتتتتتتتتتتهب م  اهلد  املعلن، هنا تعين االإلتماا هباأ
 ة لذلك .حاج ة إىل  لك فلم تكن إلناك افمن اهلجوا.وابإل "هبيك"و "كولوين"

ظهتتتتتتتاً اهلولنتتتتتتتديني كرجعيني و إىل ة يهتتتتتتتد  إع ميتتتتتتتاإلة من ارملتتتتتتت وجز لقتتتتتتتد كتتتتتتتان 
م  أو عتهم متأحزا من أجل ًساهلم إل ة واحده على الكربايو كافي ة  ربوكانت ,متخلفني
  .قصىعياد املي د ابرد افأحلو  
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ًسا  إربيطاين لاستبد املنظاا فقد كان إبمكان القل التكاليف.انسياهبم اة العاملقد توق  
ولكن . ةامتتتوقعتتات العتتد ابلبتتدون التقيتت   يريتتد,التتذي قتتدً وابلو القليتتل من القوات أالعتتديتتد 

لقراً ا، كما كان حزا  الستتتتياستتتتية تتتتعا  افإ إىلهد  كان ينها    الستتتترتاتيج  القراً اال
 عستتتتتتتتتتتكراتم إىل نيقاتلامل   املدنيني و واقتياد  ، ًض اتروقةتباع ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة افيشتتتتتتتتتتتمل إ
 . االعتقا 
من  كنوع  "برتًو "بدا يف امليدان من قبل كما    اراستتتتتتتتتتتتتتم ,إلو القراً إلذا القراً لقد كان 

ًفض اهلولنتتديني للير  العتتادلتت فونتيم بلومياحت   "واالستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت ا  بعتتد  ة االنتقتتاا من 
ًك اي ،,جوإلانستتتتتتتتتنبو بريطانيا على  جربأما إلو  ث إلا الستتتتتتتتتياستتتتتتتتت  كان تقريباو ن أتأ ال  إ "بريتو

 االبتعاد عن ارر  .
ًيرإلا تقم و ة،الدميقرا ي"  يف ظل   لمي"ألتكون ة ؟ إلل كانت بريطانيا استتتتتتتتتبدادي أو  ،تقا

يبت يف أو أن تكون عا لتها قد    جاسوسه إلولنديه كانت هنا  أعلى نفيت هنا أمن اتتمل 
ًأهتا  ًير عن افو تتتتتتتتتاع املدستتتتتتتتتاوية اليت  ًت وال –ظ ا الستتتتتتتتتجون إثر ما كتبته من تقا يت أاث

 حني كانت يف مهمة يف جنو  إفريقيا . –الرأي العاا الربيطاين برمته 
ة ذه اراليف إلل كهر قو أيظهر  و  شتتتت ، فلنوع النظاا والضتتتتعف الستتتتياستتتت   بقاو و وإلكذا، 
 عاشتتتتت يف خو  دا م ,كما كان مناستتتتباو ة الربيطانية الستتتتياستتتتية ن النخبحستتتتاس امن اإل

ًودس"لو تتتتتتتت   ه  نركم فاة نظميف حني اإلتمت أفقد قامت بتملق بريطانيا.  "ستتتتتتتتيستتتتتتتتيل 
ايو  ة بريطانيا الدميقرا يكانت مثة فجول يف  .ا زاو جلكنه مل يكن و  بني ما كان  رو
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ًي كان ، فإن  يف بريطانياالقا م  يف  النظاا االستتتتتتتبدادولكن، ف يكون ستتتتتتكل ما إلو  تتتتتترو
الزعماو أكهر  دف وإلو ما  ,ة إلذا مل يكن القضتتتتتيفإن  ،ةقرا يبريطانيا الدميولكن يف  .جا زاو 
 السكوت اجملرد هلذا القيد.إىل 

 ة.القضيمصاحل بريطانيا ال تفسر  عفها يف إلذه فإن  ،مسبقاو ينا أكما ً و 
أو من  ،اتتوقعلاعلى من تلك العليا للتاج الربيطاين أ أهب أن تكون املصلية  ،وابتصلة

ً ا بريطانيا يف  لك الية عامفإن  ،ولكن من جهة اثنية ,ةمتماثل  قاشتتتتتات املصتتتتتاحل الن وا 
 . ( مكاهنميف أهب أن يو   املدنيني   على أنه وافقوا 

فريقيا إ لعداوات يفاب وبدلمًو على بريطانيا لهب افصتتتتتتتتتتتتتتع  يي العاا الربيطاين أالر لقد كان 
ًي من القوات .أ,ةالشمالي  و لفعل  لك ابلعدد الضرو

اليت انتهكت  ةعما  املعينلبعض افة عر تتتتتتتتتتتتت ةيا الدميقرا ينبريطافقد كانت  ,ة ابتصتتتتتتتتتتتتتلو 
 وجد هبا .لتة قه مل تكن بريطانيا االستبداديبطريو  ،حساس اجلمهًو ابرق والبا لإ

ًي لعمليإف،  لكولكن على الر م من   الضعف.ة ن الوقت كان الشرن الضرو
ة ستتتتتتتتتتتتتتتقامأن ا مث1899عاا حبلو  مي د ة فريقيا الشتتتتتتتتتتتتتتماليإإلل انتهت ارر  ابلفعل يف 

 .ة اجلمهًو املتملق ما كانت لتملك وقتا الجنا  العملي
 :جيل دإلذا التوقد كان  .مرج و  النصروإلكذا، فقد كان 

 .بسبهب االستخفا  ابلعدو  -1
على  نيواهلولندي من قبل الربيطانينيل العمل املشرتك ل سرتاتيجيات املتبناوبسبهب  -2

 .1900من عاا   اًشهر ر يف حد سواو 
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 نتشار الجيشا

عد بف ,وايو ق او ن نقاش انتشتتتتتتاً اجليش يكتستتتتتتهب دعمأ -فريقياإيف حر  مشا   -كان يبدو 
ة خمالضتتتت ةستتتتليستتتتتم ك افابشتتتترعا اللذان  يان اهلولنداين االدميقر  "ًايد " و"جيمستتتتون"

 .ة والربامج ارديه
ًن  اكستتتتتتتتتتتتتتبو فقد   ،ولذلك أن  ةعلى بنادو الربيطانيني,وخاصتتتتتتتتتتتتتتت -و تتفووأ -بنادو تقا

 .ة الربيطانيالقوات فضل من اليت امتلكتها أمدفعيتهم كانت يف الواق  
ًيهب استتتتتتتتتتتتتتتخداا املدفعي ايهملو مل ني ينداهلولإن ، فعلى  لكل ع و  و لتوظيف ة نيامليداة تد

فاهلولنديون  ،يكن ايو ولكن أ (.1999:59, بشتتتتكل فعا  انستتتتونل اجلديدة دانييقطعهم امل
 ة :عيملدففيما يتعلق ابنه كان إلناك مشكلتان يستطيعوا التالهب عليهم فمل 
مراً اليت كانت تشتتتتترت  ابستتتتتتل تزويد الستتتتت ح ابلذخ  ل عاداعتمدوا على عقود إل -1

 (.1999:59من بريطانيا  انسون,
,لكنها مل  ةبتصتتتتتتتني   خ هتم اخلاصتتتتتتت  -بقليل من التوستتتتتتت  -اهلولنديون فقد جني  ،ولذلك

 ملواكبه الطلهب.ة على اإل  و تكن كافي
ت ( ستتتليه الربيطانيني يف معظم اراالأ جتاو وا  اكانو   كما   ،حرية ارركة اتاصتتترل -2
ية عندما وصلت قول ارملة العسكر و لعدد .ة اقليل، فقد كانت تلك املداف   لك م لكن و 

مل  -ديون اليت امتلكها اهلولن - نستتتتتتتتتتتتتتبياو ة البنادو القليلفإن  ت تتيرك داخل الب د,أوبد
ل اهلولنديني كان تنقكما أن ج  للقو  .يث  على التوا ن االستتتتترتاتدللت وتستتتتتتط  فعل شتتتتت 

ًات النقل واإل ةسليمن قبل اف معوقاو   قد تا  للقة املفضلة ن الطريقف لك و مداد,و قطا
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يل مث اهلرو  يف الوقت الذي يستتتتتيل وعر النا ق امليف  ل ت موق  دفاع جيددنشتتتتأ -3
ماد على يف االعت افهل كان اهلولنديون ليستتتتتتتتتتتتتتتمرو  ،مستتتتتتتتتتتتتتتيي و  صتتتتتتتتتتتتتتبي   ليامتحفيه اال
 .؟املدفعية
قد  فلشتتتتتتتتتتعبهم  "ستتتتتتتتتتتني"و "كردجر"يت اشتتتتتتتتتترتاإلا ال -داو العايل  ات اف -البنادو كانت 

ف  مراحلها ف ،ولكن عملياو  يف ارر ,ة الفا قة ثبتت الفعاليقد أو  خر .ة أقصتتتتتتتتتتتتتتتت كان
 .ة رصتتتتيناهلولنديني يف املواق  املهامجة ستتتتراع اإل ةعندما  لهب من القوات الربيطانيو وىل,اف

ينهتتتتاا  ابك ةدختتتتانيتتتتالتتتت اجليش ابلقتتتتذا ف   ل دعموا مرخر ني أن يتتتتلربيطتتتتانيمل يتستتتتتتتتتتتتتتن ل
ت االشتتتتتتتتتتتتتتتبتتاكتتا ةقلتتلولي    -بعض الوقتتت م يكتتد ميض أولويتتة للتعلم1997:184,2,

  و تعلمت بريطانيا تكتيكات استتتتتتتتتتتتتتطاعت التقليل من تعرض اجلنود إلحىت  –ة الدموي
 .ةالناً من بنادو ترتكز يف مواق  حيوي

قل م أجعلته ةاملطلقة م العدديتهيلباولكن  ة، بستتتترع اهنم مل يتعلمو القو  إلنا، أمن العد  و 
 للتعلم  رًو الوقت: ة ولويأ

 ان بدلو أىل إحبون ير  اني كانو يولكن اهلولند ,كهر مما كان متوقعاو أيتعر ون خلسا ر  اكانو لقد  
 .إسرتاتيجية حر  العصاابت إىلاسرتاتيجياهتم من الدفاع التقليدي 

 : ستراتجيةإالمواجهة ال

القول رب تعتهة افوىل اجفكانت املو ،   ث ث مواجهاتحدثت حر  جنو  أفريقيا خ 
ًية الربيطانيةالعليا بشتتتتتتتتتتتتتتكل كب  للقوات اإل  -م من  لكوا على الر ئحيث أخط -مربا و

 ة من قبل جييسرتاتواستخدمت اإل ،مدهنم الكب ل وإلزموا خصومهم بشكل حاسم واحتلوا
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جليوش ارر  عن  رو اطيم ا و تتالبوا إبهنتتاو الربيطتتانيني حيتتث كتتانتتت إلجمتتة تقليتتديتتة 
إلم على االنستتتتتتيا  ( و لك ابإاهلولندية بستتتتتتاحة املعركة   أو  ة حت   عواصتتتتتتم الواليجبا

اي"و "نج فريااوً "لوالية  "بلومفنتني"  .  "ترانسفا"لوالية  "بروتو
ًيتان، فقد وجهت وىلاف الواق ،يف و   يةإبسترتاتيجربيطانية ال اإلسترتاتيجيةاهلولنديتان  اجلمهو

ًادو   الربيطاين.من  التقدا  االدفاع التقليدي فد
طتتاو لتتديهم أخ تكتتانتت  ،عمومتتاو  لكن الربيطتتانينيو  ،اخطتتاو اك  الطرفني قتتامتتوإلكتتذا، فتتإن  

دا ب وإلذا ما، ستتتتتعما  التفوو العددي الستتتتاحقوم   لك اب ،و منافستتتتيهمخطاأستتتتوأ من أ
جية الدفاع يرتاتستتتابستتتتخداا إ نياهلولنديني إلزمية الربيطانيحيث لن يكون ابستتتتطاعة  ،جلياو 

  .التقليدي
 تالستتتتتتتابقة كانة ستتتتتتترتاتيجيان اإلعرفوا قد  ،هلولندينيااجلنراالت ال معني فإن  ،يف الواق و 

ًيهب والتستتتتتتتتتتلي واالنضتتتتتتتتتتبان ، كستتتتتتتتتتيةة عهلا نتيج كهر أو أواردود كدستتتتتتتتتتلو  القتا  والتد
 . فقراونظاميني  او  جنودنيا جعل املدنني اهلولنديموإلذا ، العصيان
 ،ن واهلر ىل ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة الطعإانتقل اهلولنديني  "بلومفنتني" بعد احت  ف ،م   لكولكن 

 .لير لىل بداية مرحلة جديدل إد  قد أسرتاتيجية إلذا التا  ابإلو 
وىل اخلم  بعد افاخلم  الشتتتتتتتتتتتهًو خ   و  ،كهر دموية ووحشتتتتتتتتتتتيةافاملرحلة كانت إلذه 

والذي ، تقليديستتترتاتيجية اهلجوا الاستتتتخداا إطانيني استتتتمر الربيفقد  "بلومفنتني"احت   
، اهلولنديني ستتتستت ايف استتبهب تمل ي، وعرض احت   العاصتتمة، ن اخللط بني العفوأو تتي أ
 انتقل الربيطانيونفقد لذلك و 
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 جيةيسرتاتاإل علينا تصنيف ملا ا يتوجهبة، وإلذا ما يفسر اهلمجي ةسرتاتيجياستخداا اإل إىل
 .؟الطريقة هبذهة الربيطاني

معستتتتتتتتتتتتتتكرات ف: ةالربيطتتتانيتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتواحتتتد من اجلوانتتتهب وحتتتده,إلنتتتاك بعض اجلتتتد
ًع واحتجا  اهلولندينيأن كما إلو وا ي و االعتقا .  الربيطانيني اعتزموا اجلم  بني حرو املزا

ًاحبه.امل   دنيني و امل ًقه   قاتلني كو
ًج ات اسم سلهب ة إلذه السياسفإن هبذا املنطق وحده ,و   ملقاتلني.   املدنيني و اتند

ًستتتتتتتتة ارصتتتتتتتتاًإلل هلذه افدلتالربيطانية اله اثولكن كما إلو ارا  دا  حكاا.صتتتتتتتتييي أن مما
التاذية و  هب سووببس -كهرأوفيات حدوث ىل   إدقد أ فا  والنساو اهلولنديني على اف

ًك و  يفالنزاع  من كل اخلسا ر البشرية اليت تعرض هلا  ريف -تفش  الطاعون  لكن من املعا
 نييستتتاموا بتقث ات مل تكن متعمدل من قبل الربيطانيني وحىت بعد أن دإلذه التأن الوا تتتي 

ًيوقفت بريطانيا ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة ارجز اإلأالظرو  يف املخيمات و    -عمداو  –ولتستتتتتتتتتبهب  ،جبا
 ولتقييد الفدا يني . ،قاتلنياملاملشقة للهولنديني    

صتتتتانة حبتعلق فيما يقوانني ارر  إمجاالو ابنتهاك  ليوناتقادل فقد قاا ال ،ومن انحية أخر 
إلا على و  ،قاتلني على حنو منظمامل   دنيني و امل ًاحبة . اعتبا ًقة   و
 ك  اجلانبني يفلدينا من أن  كافية ات  شتتتتتتتتتتتتتتهادوعلى الر م من توفر  ع ول على  لك ,و 

 . لك قد أكد املناقشات الربملانية 
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على اجلانهب و  ارصتتتتتتتتتتتتانة لا  املقاتلني كقانون للير . أبدقبل الربيطانيون مفقد  ،عموماو و 
انت يف حني كارر .  وانتهاكات لقوانني ، وحشتتتتتتتتتتتتتتية عماالو أإلناك فقد كانت اهلولندي 

 تتلخ  يف : كهر شيوعاو الشكاو  الربيطانية  اله ث اف
 هلدنةاعلم بيض لانتهاك ال : والو أ. 
  سلية اترمةفا: استخداا اثنياو. 
  ًتداو القماش اخلاك . : اثلهاو  ا

طانية ىل انتهاكات بريإ -وبسرعة –، فقد أدت إلذه الوسا ل  لكمن ر م على الوإلكذا، ف
 االنتهاكات اليت حدثتتلك مهل وع ول على أن  ،ع ول على  لك.و على نطاو واس  و 

تعترب  مجاالو إستتتتتتتترتاتيجية املواجهة اإلفقد كانت على اجلانهب اهلولندي.  او مباشتتتتتتتتر أمراو مل تكن 
من  - اته املنهج -وإلكذا، كان الربيطانيون يف املواجهة افوىل  .خ لواف وىلاملواجهة اف

 نتابعو ي 1900عاا وحىت شتتتتتتتتتهر ر اً من  1899عاا من كتوبر شتتتتتتتتتهر تشتتتتتتتتترين افو /أ
زمية كانت اهلو واليت واجهها اهلولنديون بستتتتتياستتتتتة الدفاع املباشتتتتتر .، ستتتتتياستتتتتة اهلجوا املباشتتتتتر

انية من ي, والتواجيف امل ىل سياسة الكر والفرإ انتقلو ني ااهلولنديلكن  ،اجلانبنيلك   وشيكة
عاا من  مايو إىل شهر أايً / 1900عاا من بريل واليت امتدت من شهر نيسان /إارر  
1902 . 
خ ل من ستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية الرببرية يف املواجهة افتباع اإلعلى  لك إب اًدو قد الربيطانيون كان 

 .1900عاا / يونيو من حزيران امتدت من شهر واليتارر ,
يف حني  ,خ ل من ارر وىل وافك  املواجهتني افيف  بريطتتانيتتا نتيجتتة أن فتتا ت الوكتتانتتت 
 . 1902عاا من مايو أايً /  31يف  " ف ينجينج"اهلولنديون يف تركز 
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 خاتة: 

العظمى يف  مى  مث القواتمتماثل بني بريطانيا العظ    حر  مشا  أفريقية نزاعاو كانت 
 . "فا سوتران " و"نج فري اوً "أومها  يف العاملواليتني  صار أحد  إالعامل(م   
ً بتها يف الذإلا  ل، كه  ة  املصتتتتتتتتتتتاحل الربيطانيكانت    ةريقيا الشتتتتتتتتتتتماليفيف إحر  إىل ولكن 

 كان السبهب يف جتاو إلا هلذه املصاحل.
ايت   -اليت ال تقهر - ةالقول السياسيفقد كانت  ًب  ابالمتداد, فا ةفريقيا الشماليإجلمهو

ًيتس تصاالت بني بريطانيا وممتلكاهتا اإلل حيوايو  او من  ريقر ت  اهلند. يفة عما
قو  يف نزاع ال الطر  افان ,واليت تعين ةمتماثل املصتتتتتاحل ال  روحةأعلى نقيض وإلكذا، ف

كم بوالييت التي أنانيا ظنت بريطفقد  ،ولذلك قل .أنزاع يف ه تمتماثل ستتتتتتتتتتتكون مصتتتتتتتتتتلي
 سبا :ة أله ثة كانت حيوي  "فا ستران"و "نج فري ستيتاوً "أ
  م ةبقاو على االتصتتتتتتتتتاالت البيريكان املفتاح لإل  "هبيك"على مدينه  ل الستتتتتتتتتيطر  -1

 اهلند .
ًيني اهلولنديوالذي يستتتتتتتتمي  و ,وإلو مرتبط ابلستتتتتتتتبهب اف -2 م و على  اإلنيللجمهو

ًقاف "هبيا"الكالستتتتكان يف مستتتتتعمره ة يشتتتتج   البينه ان دوالذي من شتتتت ، الربيطانيني ة فا
 . "هبيكاة "اليف مدينل التامة لليصو  على السيطر 

ًات اهلولنديني نافستتتتتتتتني املإن  -3  ،يطانينيعلى الرب  ها م إلالذين و تتتتتتتتعوا بعض القرا
ًنتتتة هنم  تتتتتتتتتتتتتتعيف  العزميتتتأستتتتتتتتتتتتتتيظهر الربيطتتتانيني على  عتتتدا هم فة م  القول العظيمتتت ة مقتتتا

ًوبيني,و اف  من خ   توظيف منطق و لك  عداوابلتايل تشجي  تدخل إلرالو افو
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ًيأالربيطانيون  ظن  فقد  ،جل  لكأمن و  "الدومينو" -4 فريقيا إيف ة ن ارر   تتتتتتتتتتتتتترو
 .ة الشمالي

.يف يطانياستتتتتتتتتتتتتقلني عن بر مالبقاو يني  إل  يف ولنداهلمصتتتتتتتتتتتتاحل فقد كانت  ،ومن جهة اثنية
ًيتني حني اعتقد  بشتتتتتتتتكل   كما إل  -ية كانت  بريطانيا ارقيقمصتتتتتتتتاحلان ًاستتتتتتتتاو اجلمهو

كهر جتاه أن التصتتتتتتتتتر  بتمد و ،ولندينياهلاملستتتتتتتتتتعمرين    ة بقاو حقوو وكاليف إ -اثبت 
 . "كاف  "

 رايت افمًو  تثبتأق هلم وقد تاسالقضاو على ًادت أبريطانيا ان اعتقدوا ولذلك، فقد 
 على حق . اهنم كانو ا ة يف النهاي

 لنزاع ال ن القول املادية النستتتتبية هتتم بنتيجة اا, تو تتتتي الهامنة إمجاالو النظرية وإلكذا، فإن 
        .قيا اجلنوبيةي   مدعوا يف أفر أمر متناظر وإلو 

ًيتني     ستتتتً يوكذلك  -بتهبيت استتتتتق هلم عن بريطانيا -مصتتتتاحل اهلولنديني كانت  اجلمهو
 بقبا ل مل تكن ابالمتيا ات والتيكم الشتتتتتتتتع  ةن مصتتتتتتتتاحل بريطانيا الر يستتتتتتتتيا عرفا تاماو قد 
وقد  ،استق هلم القضاو علىإلو  ًادته بريطانيا فع و أن ما ا عرفوا تاماو والذين  , "الكافي "

 . النهايةيف  وثبت  لك فعلياو 
قتتتدً معني من القوه يعين قتتتدً معني من النتتتتا ج كتتتانتتتت النظريتتتة الهتتتامنتتتة تن  على أن : 

ر  جنو  حيف من الواق   ولكن إلذا الك ا مل يكن قريباو ة , تكافئاملابلستتتتتتتتتتتتتترعات    و 
 را  املطروح إلنا :السيف حني كان  يف إلذا الو  ,ة الاالب القوه مل تكن إل  دا ماو ف فريقيا,إ

 .إلل القوه واملصاحل تقدً على شرح الضعف السياس ؟
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 .ندي اجلانهب اهلولمن  يضاو أعليه ة جابصعهب اإلكان تإلذا السرا   لكن و 
صتتتتتتل ن االنتقا  الذي حدقلل من شتتتتتتقد  ، اكة فريقياإل ةالقومي ةومتان ةن النق  بصتتتتتت بإ

 .والفر   الكر  ة ىل سياسإبعد  لك من قبل اهلولنديني 
وقد  ,ة الربيطانيل ماا القو أ او  تتتتتتعفت كه  ة اليت اهلولندية لستتتتتتياستتتتتتة لالقوي ةفبدون تلك اهلوي
تزو صفو    ةقنابل قاتلة ن ما سبق كان  هابا الحقاو  "كريستيان ديويت"وصف اجلنرا  

ًقاف  ة .فا
ني وستتتلموا ملااوير اهلولندياستتتتستتتلم أكهر من ث ثة عشتتتر ألفاو وتستتتعما ة من قوات ا ،فمه و 

ه من % 26وإلذا الرقم يعترب ما يعاد  1900ستتتتتتتتتليتهم م  حلو  شتتتتتتتتتهر تو  من عاا أ
  .نييتيف ك  اجلمهوً  قوه اجليش املعتمد عليها فعلياو 

هرالو  ة، فياثنة هجولكن من ، البقاو فجلقل تقدير إلو ارر  داهلولنديون فيكان يف  وما
ًين:ماا أكانوا   ة.القوميو جناهتم ، أما استق هلم السياس إ خيا

 . ة القوميل جناة يف تلك ارال ون اهلولنديقد اختاً و  
الساحق على  فوو العسكريير الضعف السياس  الربيطاين ابلتمعينة ترب ة من جه -ميكن 

ًيت بل اجلانهب من تقليل الشدن للهولنديني من ق او كب    او قسم قطعاو يو ي ,وإلذا  معاو نياجلمهو
ولكن  ،لندينيوال بتكاليف ارر   تتد اهلو  ،ل يهتم الربيطانيون ال خبطوً مللذلك و الربيطاين 

هتا الطا ي  فضل شرح .أكانت   ة قد
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 :فضل أه بشكل ناشرحتالضعف السياس  الربيطاين و  ضاو يان أو يتخراين أحقيقتان مثة 
ًمة نظمتباع افإ -1  ة .الصا
  وصتتتتانع  القراً  ني الستتتتياستتتتيماو زعالن قصتتتتر وقت ممكن فإلدا  اقيق افا -2

ًين على  ًاستتتتتتأالر  إىلنشتتتتتتاو ستتتتتتياستتتتتتات بدون الرجوع إقاد ذإلا خأله و افعود أًدة ي العاا ود
 .ابرسبان 

ربيطانيا كان إلنالك مستتتتتو نتني لفقد   ،وانني ارر  الستتتتياستتتتيةشتتتترون نظرية قوابلعودل إىل 
 :ومها  يف منطقتني حساستني

إنصتتتتتتتا  امل   الربيطاين للقول يف جنو  ( و  (jus ad bellumج  أد بيلوا -
 .إفريقيا

هتا للير  يف جنو  إفريقيا.و (  jus in belloوج  إن بيللو   -  إنصا  إدا
يطرل على أديرت  عىن الستتتتاليت ستتتتتو نات ارستتتتاستتتتة ذه املهليف أستتتتاليهب اركم الفاشتتتت  و 

 .دخو  املعلومات حو  ك  املستو نتني
تصا  العموا رلية الة   إلناك أيإال  أنه لي -املعلوماتفعلى الر م من وجود  -يف ارقيقة و 

 م  السياسات الاريبة. 
ًأينا اآلن, كو   عرب  لصتتتتتتتتتعوابتن اعالنها    أعيان بريطانيا  "كروجر"إنذاً فقد عوض ما 
   ز شتتتتتتتتتتتتتترعية الدفاع عن النف  كتربير ملمي  قد كان العموا الربيطاين  ف: "  ج  أد بيلوا"

 اجليوش. 
ًل هلذه ارر ؟ و   لكن ما إل  أخ و اإلدا
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عستتتتتتتتتتتكر نشتتتتتتتتتتتاو املكإصتتتتتتتتتتتنعت فرقاو كب او  قد أنواع  أستتتتتتتتتتتاليهب اركم الربيطانية ، فإن إلنا و
 قصتتتتتتتتتتتتر إجنا  أإلدافهقد لربيطاين من ارر  نستتتتتتتتتتتتيا  اإمكانية االو التخاصتتتتتتتتتتتتم  املكهف 

 السياسية. 
, ولكن النقطة إل  أن ةفو عر مإلذه اإلمكانية كانت وقد الحظنا قبل اآلن أستتتتتتتتتتتتتتبا  ملا ا  

ج  "قصتتتر إجنا  افإلدا  الستتتياستتتية فن القلق حيا  قد نستتتيا  الفاشتتت  الربيطاين اال
 . حتمالية كإمل يكن يعترب   "إن بيلو

إلتماا ابفدلة    الابمه ت أكهر من الستتتتتتتتتتتتتتماح  قدليهب اركم أنواع أستتتتتتتتتتتتتتتاولذلك، فإن 
 تناظرل. امل
لكن و لليستتتتتاستتتتتية إلو وقت اهلد .  -افكهر أمهية و  -فإن افمر اتدد على أية حا , و 

أابية الااهلد  يف ارر ,وإلذه التكلفة  إىلالقضتتتتتتتتتتية تو تتتتتتتتتتي أمهية الوقت ابلنستتتتتتتتتتبة  إلذه
 ول.بنسبة متوا ية تقريبا م  الدا والهر 

بل ا على نطاو واستتتتت  من قكما كان متوقعو   -املي د  إلل انتهت ارر  بقدوا عيد ،ولكن
 ؟؟  - النخبة والشعهب والربيطاين

حو  تطبيق شتتتتتتتتتتتترعية استتتتتتتتتتتتتعما  القول والتصتتتتتتتتتتتتر  افخ ق   -إلذه االإلتمامات مل جتد  
 للتطبيق العمل  . زاو حي   -ارري

عة وحامسة يتكون ستتتتتتتتر ستتتتتتتتاررو  أن نتوق  ننا فإ ،ف  إلذا الصتتتتتتتتنف العاا للنزاعفابلفعل, و 
ً  عليه , ,كما إلو ًد املتاحة لكل  ر  يتجاو   ،ولكن متعا  ا أن الفجول يف نستتتتبة املوا
  دنس أنطق فمن املن خ  يف وقت اهلد ,دسبهب الضعف  ابلتوب ،فإنهواحد  إىلاخلمسة 

 إلنا: 
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 .جيل ؟دالتيف  سبهبتما الذي  
ة ستتتتليأفضتتتتل من أستتتتليه ف ولياو ألر م من امت ك  اهلولنديني اب -ة ستتتتليمل يكن نشتتتتر اف

ًل و لتكنالربيطتتانيني  ابلر م من امت كو الربيطتتانيني  ن  لتتك أ ال  إ -لوجيتتا عستتتتتتتتتتتتتتكريتتة متطو
هتم  السريعة ًتبط خبسا  .إلم ال بفو   ا

 السادسة اليت تن  على أنه : النظريةأن بالر م من ف ،وإلكذا
ستتتتتر القوي ستتتتتيخ كلما كانت الفرصتتتتتة ان  ،تستتتتتليياو  كلما كان الطر  الضتتتتتعيف أفضتتتتتل 

 . بعض الدعم ىتلقفإن تلك النظرية   (متماثل  النزاع ال
مل ترثر   -نياليت تت  هبا اهلولنديمن افعذاً  ابإلكهاً –ة امشتتتتتتتتتتتتتتيالنتا ج اهلفإن  ،مجاالو وإ

 ارر  .ة على نتيج
 دايد امن خ   ة يطانيالتكاليف الرب  ايدل كهاً من ابإل   -بشتتتتتكل إلامشتتتتت  -وقد قامت 

ل اخلستتتتتتتاً ن نقذ اهلولنديني مة فقط إلو الذي أستتتتتتترتاتيجياجلرحى من اجلنود .ولكن تاي  اإل
 .1900عاا من  ماًسشهر ر اً / يف

شتتتتتتتتتتتتتتهر  من قبتتتل اهلولنتتتديني يف والفر   ىل الكر  ة إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتالتاي  يف اإلنظن أن  ،وإلنتتتا
 بعد بريطانيا تقريبا عن ارر  .أالذي جيل دإلو ما يفسر الت 1900 من عاا  ماًسر اً/

" فونتين بلومي"و  من ارر ,وبعتتد ستتتتتتتتتتتتتتقون الربيطتتانيون ابلتفتتاعتتل افتعمق  لكن عنتتدمتتاو 
بعد و  .لاملستمر  ةللمقاومة سرتاتيجيتباع اإلإو أالقادل اهلولنديون ملناقشه االستس ا اجتم  

 .ر والفر  النقاش الساخن على تناسهب الك  
 .ةرتاتيجيسقلم الربيطانيون م  إلذا التاي  يف اإلدهًو قبل ان يتش ةمر مخسكان قد 
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 ستت و ر م ،ومن أستترل إىل أستترل ,ة إىل أخر  مدينيتقدا من  "ًوبرت، كان "الوقتمرًو م  و 
ًد  ولكن  ع ن العفو.إ طانيني وا اهلجوا على اتصتتاالت الربيعندما مل يستتتستتلم اهلولنديون ,و

عما  افلخصتتتت يف اليت تو ة، طانيون بتكهيف ستتتياستتتتهم الستتتابققاا الربي ة ووحداهتم املنعزل
ة ستتتتترتاتيجياإللك إىل بذوانتقلوا  قاتلني.امل   املدنيني و  تتتتتد اهلولنديني ة اجلماعية نتقامياال

يضتتتتتتتتتتتتتتتتاو أثبتتت أي العتتاا الربيطتتاين.لكنتته أالر قبتتل ن إلتتذا كتتان لتته خمتتا ره من أوم  , افخر  
 .( 501-500:,1979ا ابكينها 1901 عاا   د اهلولنديني  يفة العسكريته فعالي

ًقة  ث  اهلمجييف تقييم أتو  اختصتتتتتتتتتاً ة كاتيجيستتتتتتتتترت اإلة يف أن دلن نتذكر افأ,أهب ةًاحب ةكو
    مستقر. وعلى صن  س ا الحق مكلف ة الفعالل احتوت القدً قد لير  ل

اهلجمات ف. ةوال ستتتتتتياستتتتتتي ة تكن عادلمل ةن العقوابت اجلماعيأعلى  "ونلدن, أدلقد وافق "
ًع أ  مل تكن من فعل اتليني   وعندما  ةارديدي ةعلى السك صبيت أ ،لر م ات حرقت املزا

 .(480-479,:1979 ابكينهاا  للربيطانينيالكراإلية تزداد صيراو,وجعلت ل  رد البلد
وا  يا  ملن الربيطتتتتتتتانيني أاتتمتتتتتتتل فمن  ،من النزاعة عظيمتتتتتتتة الواقعيتتتتتتتال ةواجهتتتتتتتأمتتتتتتتا امل

ل املستتتتتتتمر يجدن التأو أ ، و  بكه أارر  ستتتتتتتستتتتتتتمر لوقت فقد كانت جيات,ستتتتتترتاتياإل
يف ة   اركومىل تاية إواليت كانت ستتتتردي يف النهاي ةستتتياستتتية بذاته كان ستتتيصتتتبي مشتتتكل

 .ة النهاي
ًه ة إلدا  الستتتتياستتتتين ما كان ينق  معاإلدهتم إلو افأومن اتتمل,  لستتتتاً خر  خأ. وبعبا

  .طانيا(يبر 
  فرتل فقدت اإلسرتاتيجية الرببرية يففقد   -ديكما يف حر  املوً –او أنه من الوا ي أيض
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 عسكرية :قد اكتسبته يف  من حر  الفعالية الئاو كانت شي ،فعالية ما بعد ارر  السياسية
ًعني الذين أستتتتتتتتتتتتتااوا تقدير الربيطانينيوإلو أهنا كانت  تتتتتتتتتتتتتد   ،أمة متخلفة مكونة من  املزا

هنر  انتهى مني اركم التتتذايت يفحيتتتث  ،إلنقتتتا  جنو  إفريقيتتتا كتتتانوا يف  ريقهموالتتتذين  
ًانج كولوين"  ."الرتانسفا كذلك يف "و  "أو

على  ز يتتاو ج -فقتتد عز ت  التفتتافتتاو حو  القوميتتة اففريكتتانيتتة،و  ،بعتتد مثتتاين ستتتتتتتتتتتتتتنوات فقط
هب يالكا"والبيض يف مستتتتتتتتتتتتتتتعمرل  ،بذكر  رال  القتلى يف معستتتتتتتتتتتتتتكرات االعتقا  -افقل

ايت الستتتتتتتتتتتابقة من أجل أن يصتتتتتتتتتتتبيوا موا نني الااد و  "انا "و" انضتتتتتتتتتتتمت تلك اجلمهو
 ،جنو  أفريقيتتتتا يف بتتتتدايتتتتة عصتتتتتتتتتتتتتتر جتتتتديتتتتد ركومتتتتة البيض يف جنو  إفريقيتتتتا.  كريبز

1992:54) 
إن التفاعل االستترتاتيج  إلو أقو  شتترح لنتا ج حر  جنو  أفريقيا. بعد  ،وخ صتتة القو 

 تو نني اهلولنديني لن أرب املستتتتتتتتو ننيأن أصتتتتتتتبي وا تتتتتتتيا أن االعتقا  من عواصتتتتتتتم املستتتتتتت
 :وكان للربيطانيني ث ثة اسرتاتيجيات ل ختياً ،اهلولنديني على االستس ا

  ًستتتتتتتتتتتتا  املزيد من القوات  ،م  االستتتتتتتتتتتتتمراً يف اإلستتتتتتتتتتتترتاتيجية ارالية:  أوالو ً ا إ و
ًك واخليو  إىل مسرح ،واملعدات  .املعا

  يني : شتتتتتتت و ما ميكنه حفظ ماو الوجهعرض شتتتتتتترون املستتتتتتتتو نني اهلولند:  واثنياو 
 بعد هناية ارر .

  ود وم حقتتتة جن، التيو  إىل إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة اهلمجيتتتة : إيقتتتا  اللطتتتافتتتة: اثلهتتتاو
تلهم على الفًو أو ق، رإلا ن هم كستتواو من جانهب إبقا ،املستتتو نني اهلولنديني    املقاتلني

 يف االنتقاا الستمراً املقاومة.
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ًاو املوإلكتتتتتذا، فقتتتتتد واجتتتتته  بعتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتقون  أكهر و تتتتتتتتتتتتتتوحتتتتتاو  ستتتتتتتتتتتتتتتو نون اهلولنتتتتتديون خيتتتتتا
 : "و لك بلومفونتني"
 سياسة الكر و الفر اخلط ل.أن يتيولوا إىل و بد نية س  يإما أن  -

ًوا سياسة الكر والفر، و ولكنهم   استمرت ارر  ملدل عامني رخرين. بذلك اختا
ع  وا تتتتتتتتتان على . فقد كوالذي فتي انفذل من الضتتتتتتتتتعف الستتتتتتتتتياستتتتتتتتت ،خ   تلك الفرتلو 

الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الربيطانية مواجهة احتما  الاضتتتتتتتتهب من التدخ  يف حد  اته، ولكن بصتتتتتتتتفة 
ى يف الواق  قد أربإلم على الرحيل من ارر ، أو علات خاصتتتتتتتتتتتة الرتكيز على قتلى املخيم

 افقل تقدمي تنا الت سياسية اليت من شدهنا تدم  مربً خلوض ارر  يف املقاا افو .
 يف : مقاربة استراتيجيةالعامل الضع

 غير مباشر                     مباشر

 

 

 

 

 

 

 العامل القويمباشر

 غيرمباشرة مقاربة استراتيجي

 التأثيرات المتوقعة للتفاعل االستراتيجي على النزاع )توقع الفائزين ضمن الخاليا (

  

 
 العامل الضعيف

 
 عامل القويلا

 
 العامل القوي

 
 العامل الضعيف
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الشتتتتترقية  فريقياإعالم يف ن ل يقهرون حاملني األو حماربحنن  "بواستتتتتلو"حنن عتتتتتجعان "
  . يلخرى ابلنصر اليطاأرمز اجملد والسالم واحلضارة.سوف يكون قد صن  ليش  مرة 

النستور ، فاعالم ابلل ظة ذاهتوت ليتالعتى حاملي األحكم عليه ابمل مجيةاهلعبودية و ال
 يطاليني يف سلسلة املعارك احلربية .سري اجلنود اإل ة  نيأبالرومانية تظهر 

نفستتتتتتتتتنا ضتتتتتتتتتد قذفنا أب ن، حناملدفعية لنطردهمو لت وكار اآلأ إىلنفستتتتتتتتتنا لقينا أبأحنن 
نستطي   ن لحنة، احلارقمدفعية العدو حنن متسكنا بثبات ضد مدافعهم وعبوات الغاز 

ذي رئي من الغاز املميت الامللكن ضتتتتتد املطر  ري و  اجلنب.ي نف ة من نفستتتتتنا أبألوم 
 ننا لإ أخرى،قول مرة أ أنبعد عتتيء، و ي أمل نستتتط  فعل ، يدينا ووجوهناأيرش على 
 ". ن ن مل نستط  )ردع ( هذه املطر خجولني، فلنكون  اا منلك سبب

 ( وبيا" إمرباطور أثي سيالسي )هيال
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/ وقد   1935 من عاا افو تشتتتترين  شتتتتهر  يف إثيوبيا رر  بني ايطاليا الفاشتتتتية وبدأت ا
ًك تقليتديتة حتادل ب  أهنتاعلى ايطتاليتا املمهتل القوي ابهلتامش العريض  كتانتت  ني كتانتت معتا
و يف حني كان اجليش افثيوي س   –حىت  لك الوقت  -مسلي جدا و هز جيدا جيش 

 .(1 التجهيز 
يطايل اإلالقا د العسكري ثيوبيا  إليل  سي س  ( و أإمربا ًو كان   1936أايً شهر  يف
ًو  ساً" يث كانت ح .( يف  لك الوقت أابابدي  أ العاصمة مبتهجني ابلنصر يف "سا

ارر  مل تنته بعد 
________________________________________________________________ 

وكانت  % 24.23اىل 1لنستتتبة املنصتتتفة للقول املادية النستتتبية   ابلبياانت الصتتتا ل الذي جت و االستتتتعما  املاين وا  - (1 
 دقيقة ملصلية ايطاليا 
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انضتتتتتتتمت عندما 1940عاا  حىتو   1936 عاا  استتتتتتتتمرت كير  عصتتتتتتتاابت منلكنها 
اخلام  من شتتتهر يا يف فريقإيطاليون للربيطانيني يف مشا  اإلحيث استتتتستتتلم بريطانيا للقتا  

 . 1941من عاا أايً
 المسرح الأثيوبي  :

ًب  دو  كانت أثيوبيا قد   1935 عاا  يف ًية ف ًوبيةأأحيطت ابملمتلكات االستعما بدواو  و
  من 

 (.االنكليزي كينيا والسودان و الاري  الشما وصوالو إىل اجلنو  الاري و 
ًه ستتتتهب ترتكل حب  (االنكليزي واًض الصتتتتوما   (االيطاليني إىل اجلنو  والشتتتترو و   يبه ودو

ًيرتاي   بعد  لك و الشتتتتتتترو والشتتتتتتتما  الشتتتتتتترق   إىل اًض الصتتتتتتتوما  الفرنستتتتتتت   جيبويت ( وا
ستتتتتتعمرل املحما ة ابفًض   -على إلذا النيو - إثيوبياحيث كانت االستتتتتتعماً االيطايل ( 

ًل عن كان و  ،لبيرحنو ا ريقها الر يستتتتتتتتتتتتتت  يف حني كان  ،من كل جانهب ة خط ستتتتتتتتتتتتتتكعبا
رل ات الستتتتتتتتتتتتتيطالذي كان  "جيبويت"ميناو  إىلالعاصتتتتتتتتتتتتتمة  "أاباب دي أ"حديد وحيدل من 

  . افمحرالفرنسية على البير 
 إىل "أاباب أدي " جنو  ابتداو منواملناخ  االطبو رافيمن حيث إهنا بلد الصتتتفتني املميزتني 

ًا تت  الصتتوما     -بط و بشتتكل -اليت و  ،تنبستتط من ب د شتتديدل الت   واجلبا وحيث أ
ًل ارًض تلك اف و ادين (أصتتتتتيراو   هتهب حنو  "أاباب أدي "نبستتتتتطة من مشا  املافة و اجلا

ًيرتايالستتتتتتتتتتودان  إىل ًلحيث  وا  كلحنو  ا ميكن اجتيا إل وال ،تبستتتتتتتتتتط بعض أكهر اجلبا  وعو
ين من اجل الذي بو  ،يدوايو  ريق واحد مرصتتتتتتتو ابلستتتتتتت  على  فيه ستتتتتتتو   فريقيةالب د اإل
 . 1930 عاا  يف اإلمربا ًوتتويج 
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    والطرو، ً أقداا الباا اثروستتتتتتتتتتتتتتتا ل الذي ال ميكن اجتيا ه ستتتتتتتتتتتتتتو  إبتباع البلد إلذا 
ًلامل بشكل امر تاليت  -   سالكة خ   أمطاً الربي  والصيف ، واليت عادل ما تكون تطو

 سنة.كل   -أيلو  شهر حىت و أايً شهر من بدواو نظام  املنطقة ابملاو 
  لهب، حيث أن أهلجة مستتتتتتتتتتتتتتيية قدميةوإل  ًيك ( مهاأ لاة  إثيوبياشتتتتتتتتتتتتتتعهب يتيدث 
ًالية ملنا ق حكمن الدولة يف حني تتدلف . يعتنقون الدين املسيي كانوا   اإلثيوبيني ومة فيد

رل االمسية وكلها ات الستتتتتتتتتتيط نبيلة،من قبل عا لة منطقة كل حبيث اكم  شتتتتتتتتتتبه مستتتتتتتتتتتقلة 
 إقطاعية.ة نظموكانت كلها أ "أاباب أدي "يف  لإلمربا ًو

ًا يفة افكهر و ثيوبيتتافدينتتة تعترب املتت ديتتل بوكتتانتتت متتدينتتة "كتتا  1935اا عتت اففضتتتتتتتتتتتتتتتتل تطو

ًا  اليطاليا لازوإلا تستخدا لتسو    -فيما بعد -ولكنها   .  اثيوبيواستعماً أكون مرب
ًيخ   اس  عشر .السنوات الشاحبة للقرن التتلك  إىل إثيوبيااالإلتماا االيطايل يف  يعود ا

ًيرتايلة للييال يف بمستتتتتتتعمرل قات أستتتتتتستتتتتتكانت إيطاليا قد  ًل ا ًوا ينيطالااليلكن  ،اجملاو  قر
الستتادس والعشتترين من 26يف ولكن  ،داخل الب ددييدإلم تلملة انتخابية عستتكرية القياا حب
ول قعلى يد بيدت قد أ  االيطالية العستتكرية القول كانت   1887من عاا كانون الهاين شتتهر  

  (2 " دو ايل" يف إقليم "يوحاني " اإلمربا ًووي بقيادل مرلفة من عشتتتتتتتتتتترين ألف مقاتل أثي
 .اجرب االيطاليني ليرجلوا حماوالهتم للازو لعدل سنوات ما إلذا و 

  



203 

ًيهه اإلمربا ًو "و  "يوحاني "بعد موت فيف ارقيقة . و  " فقد تبدلت اينمينليك الهاست ا و
ًت إالع قات بني البلدين محيمةافحوا ،وأصبيت  انت ك  ىل تنفيذ خطوات، وقد تطو

 ملموسة بتوقي  
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
. مولد كهراب   مزود بضتتتتتتتتتتتتتتوو كهراب   والطاقة من اجل  قصتتتتتتتتتتتتتتر االمربا ًو  او فقطواحد او كهراب ي  او ولدمإلناك كان   - (2 
ًصتتف   الطريق الذي ،ًي فقط.اإلمربا و وكان ين   ريق القصتتر ودل . اجلمتوستتط و . ي ستت  من اجل حفل تتويج  إليل  ستتكان قد 

ً  للمياه . وال نظاا للتخل  من النفاايت ًل عن مزابل وكانت  ،(.مل يكن إلناك مصتتتتتتتتتتا دا ما  الستتتتتتتتتتماووكانت الطرو افخر  عبا
 . (  1969/ 31 ديل بوكا  اتلقة فوو اخلرا هب سوداو م  النسًو والارابن 
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 "ينليكماإلمربا ًو " إىل "امب تو"من ملك ايطاليا خاصتتتتتتتة إلدية ترافقت م   ودية معاإلدل
ًل عن مثاين وعشرين ألف بندقية ومثانية وعشرين و   . او مدفعاليت كانت عبا
الستتتتتتتتتتتتتتمتتاح على افق وو ، بتتل ًت ايحبق ايطتتاليتتا ا "مينليتتكفقتتد أقر " "اوتيتتايل"يف اتفتتاقيتتة و  

 !. اإلثيوبينياليطاليا ابلتيكم ببعض شرون 
اهنا قد  اثيوبياو  او اعرتافوعلى أهنا  ،على  ريقتهمبتفستتتتتتتتتتتتتت  املعاإلدل ني قاموا االيطالي، لكنو 

 يطاليا .أصبيت حممية إل
 افمر الذي جعل الطليان يسرعون ،بشكل سري وفسدت الع قات وإلكذا، فقد تداعت 

ًاو من أجل  اليت استتتتن عه ابتوإقنا "مينليكاإلمربا ًو الاا تتتتهب "هتد ة إلعادل ترتيهب افو
  .مكانة اتميةسيجنيها يف حا  أصبيت أثيوبيا يف 

ًل عنااليطاليون إلدية قدا  1893 عاا  يفو  ًصتتتتتتاصتتتتتتة  أخر  وكانت عبا نادو للب مليوين 
  قاا الطليان بتقدميها كهدية سابقة .اليت 
و تتتتتتتتتت  حد ب ر هبإال  أنه كان ي ،يف الوقت الذي قبل اإلمربا ًو فيه اهلدية اجلديدل ،ولكن

ًأي من حولتته ومهتتدداو من  زو إيطتتايل وشتتتتتتتتتتتتتتيتتك للمعتتاإلتتدل  يني ثيوبليجم  قو  افمرلبتتاو 
  . (1974 الر يسية حوله  كويف

 إلثيوبينياتطوير إخ ص من أجتتل االيطتتاليون بعتتد  لتتك حمتتاولتتته بلطف دعم  ،يف البتتدايتتة
ًيعة.  لو نهم وتوحيد قواه مستخدماو  ًه الرمس  إبهناو املعاإلدل كذ على عرتفوا ا لكنهم  إشعا

 يادل اجلنرا  ات قجندي  ةأنه قد ا جتهيز محلة كب ل قوامها سبعة عشر ألفا  وسبعما 
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ًيستتتتتتتتتتتتتت اب" ًيرتايحاكم  "ت يًااو ًية الادو  بني الاكرب قول من واليت اعتربت  – ا ستتتتتتتتتتتتتتعما
ود دمن اراجلنو  املستتتتتلي من جديد يف على استتتتتتخدامها واليت كانت جاإلزل  – افخر 

   افثيوبية .
ًوا  ريق الازو الذي اظهر التوا ن العاًض من خ   ني لكن االيطالي " كستتتتتتتتواا إقليم "اختا
 . "كوتبيك"ركز الروح  لكنيسة املو  ، قداسة إثيوبيامن أكهر منا ق  او واحدوالذي يعترب 

 استتتتتتتتتتجماع قو  أكهرأن يستتتتتتتتتتنهض اهلمم و  "مينليكلإلمربا ًو "مسي كان إلذا افمر قد 
ً يستتتتتتتيةف ًجل مج  جيش وقد استتتتتتتتطاع  ،ستتتتتتتبا    ،مستتتتتتتليمرلف من أكهر من مئة ألف 

كل أعطاه إايه االيطاليون بشكان قد والعتاد ارري الذي   ،دواالبنمن وسط أشياو أخر  
 .مباشر 

جنوده قد كان "فملينليكابلنستتتتبة " او صتتتتعب او قياستتتته كانت مهذكلكن اجليش يف ستتتتاحة قتا   
  قمو   بتدستتتتتتتي -بشتتتتتتتكل مباشتتتتتتتر -االيطاليون قاا   عنه حيث إلددوا ابلتخلقد اجلوعى 
ايمنطقة "مني  يف   التوقف .فقًر  "ساو

ًية  يف ميزان القول التفاوت الفاحش فإن  ،حبسهب الظاإلرو  ان مناخاو كعلى اردود االستعما
 .(3 ني اجملتمعني ثيوبيعلى اف -وبشكل سري  –بتوجيه إلجمة مفاجئة مناسباو لإليطاليني 

ًت اي رنذاك " ،كولذل اليت كانت  و  ،ىل ث ث كتا هبإقستتتتتتتتتتم قواته قد  "ت يًاابفإن حاكم أ
 ثيوبيني.افق  هلضا  املطلة على مواإىل اتتوصل لكلها 

ًل الصييية,اإل، وعند بعد  لكو   يوبيني .ثإلابدل افواحدل يف حركات ساحقة تنقض   شا
ًات يفيني شرع " لسوو حظ االيطاليني,و  ،ولكن  ، الارض ستكشف املداخل  ا يف ي" اب
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تظاً وكان افثيوبيون يف ان ،الكتا هبوإلكذا، فقد أصتتتتتتتتتتتتتتبيت    دقيقة .خرا طه  كانت
   .   املخصقجناح الكتيبة قبل أن تستط  الوصو  للمو الوقت امل  م لتدم  

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 .يربي ممهل قوي وممهل  عيف ك مها يستخدا النهج واملمهل الضعيف يجية:اإلسرتاتكما أهنا تتعاًض م  توقعات النظرية   -(3  
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ان يبتتتتوجهتتت الكت(  1896من عتتاا ر اً املوافق لألو  من شتتتتتتتتتتتتتتهر يف الصتتتتتتتتتتتتتتبتتاح التتتايل 
يستتتتتتتتتتتتتتر كان جناحهم اف" إال  أهنم مل يكونوا يتوقعون أن ادوا" معركة قر  تبقيتان خلوض امل

وو .    أنه ستتتتتتتتتتتتتترعان ما  ثيوياجليش افجوا قوات كما مل حيستتتتتتتتتتتتتتبوا هل،   حمم  تاماو 
 بدأت املعركة .و ، االيطاليون

 إال  انه كانت قد تكبدت حوايل ،بشتتتتتتتتتجاعةعلى الر م من أن القوات اإليطالية قد قاتلت 
  هناً تلك املعركة يف حني بق  مخستتتتتة رالقبل  رو  مش  اثين عشتتتتتر ألف قتيل و لك 

إبهناو كل معركة دمي القثيوي للتقليد افيدينون حبياهتم ين وإلم الذ ،على قيد اريالجندي 
  وإلو ما أبقاإلم أحياو  ، رو  الشم م  

ًستتتتتتتالة "دوا"ريف معركة لألثيوبيني  -والوحيد  - إلذا الفو  الستتتتتتتاحق كان  وا تتتتتتتية   هابة 
 الذين حياولون استعماً أثيوبيا .ألعداو ل

ًل اخلوأثبتتت  اإلثيوبيتةالقوميتة  توحتدكتانتت حمتاولتة االحت   تلتك قتد  ذلتة جتدا املتستتتتتتتتتتتتتتتا
 93 ملدل ية للبعض من ايطاليا الفاشتتتتتتتعربل  "كاستتتتتتتوس بيل "ل يطاليني حبيث ما ا  يعترب 

 .سنة الية
 .(4 ظرت ها وانت استياعن أعلنت و يطاليا جراحها , لعقت إيف الوقت ارقيق  . ولكن 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يف وقت معركة ادوا وإلو شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتيا خب  إب ال  ايطاليا ابهلزمية   كويف  13ديكتاتًو ايطاليا الفاشتتتتتتتتتتية بينتو موستتتتتتتتتتو , كان يف ستتتتتتتتتتن  -( 4   

22/1974  ) 
ايين كتهب  : حنن وقعنا لشتتخصتتيات ديل بوكا أتث ات كاإل ال  هب إلناك ستت ا حنن  لستت ا لكن لن يكونعلى اذه الطريقة بعد أدوا , الف دو او

 . يف إفريقياسو  لن نستسلم 
ستتيان : نشتتدإلا اجلنود  كلمات مهل إلذه تلستت  مهل العلى:ارر  ستتتستتتدنف , اهلزمية تكوي عقوهلم  , وكلمات متفاخرل من افانشتتيد الو نية ا

 يساً من إلرالو الناس السود  وو الشعر الصويف مينليك , أنت ميت وأييت إلنا محاا من الرصاص  لي  كسكر اخلوخ حذاً اي ب د
ًوي . تتقبل حقيقة أن    جيافل مهجيةأن وعموما ال ميكن اليطالية نفسها     شون (  ((  قد جنيت يف القضاو على جيش أو
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ن  توكانت ستتتتتترية م  فرنستتتتتتا وبريطانيا معاإلدل إيطاليا على وقعت  1906ولكن يف عاا 
 على :

ستتتتيني الذين ايطاليا لن تعرقل ستتتت  عمل الفرن أنعلى  ،إثيوبيايف لوية اعرتا  ايطاليا ابفو "
  "ميلكون السكك ارديدية 
 إيطاليا في أثيوبيا

ًو من حب ل أثيوبيا إىل امستتتتاً من "أدي  أاباب" إىل "دجيويت" أو   لنيلتدفق مياه النيل اف 
 .( 11: 1974تواب  انكلرتا , مصر و السودان  كويف , من افبيض , اليت  دت 

 ليلة احلرب : اهتمامات إيطاليا .
عنتتدمتتا دعتتاه ملتتك إيطتتاليتتا و لتتك   1922عتتاد "بونيتو موستتتتتتتتتتتتتتوليين" ليقوي إيطتتاليتتا عتتاا 

ًيو ااينويل" ليشكل   .كومةار"فيتو
ً يه,  ويف أن يتخلىيرسخ سلطته استطاع أن خ   سنتني و  التمست حني و أو ياتا  معا

تلك اخلطول , أيد "موسوليين"  1932أثيوبيا لليصو  على العضوية يف عصبة افمم عاا 
ً تة انكلرتا له.  افنه مل يعتقد أن إبمكانه إلزميته ادلت بريطانيا جفقد , على الر م من معا

 ينبا ال على أن أثيوبيا 
 ا ال تزا  ابعة للعبودية ....قبل يف  تم  العصبة املتيضرل فهنأن ت  

ًي"  فعلى الر م من أن  ًاس كتتافو عتتالتتة ف إالو أهنتتا مل تكن  قتتد اختتتذ اخلطوات ال  متتة,كتتان "
أصتتتتتتتتبيت  ويف هناية املطا   اققلكن  لبه جتاه إلااو العبودية . وعلى افخ  دا ماو , 

 ( .13: 1974 كويف ,  يف عصبة افمم . او أثيوبيا عضو 
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ً ت انضمامها يف البداية كانت إيطال الكفاية  فن أثيوبيا مل تكن متيضرل  ا فيهيا قد عا
اً وًجا   بني أفك الداخلية  بعد ستتتتتتتتتتنوات من املشتتتتتتتتتتاحنات املريرلولطن لتربير العضتتتتتتتتتتوية. 
ًي" , ًاس كافو ة ال" ات  تو ج الحقاو كإمربا ًو فثيوبيا، والذي "شتتتتون" النبيلوبني قويتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 إليل  سي س " .      اسم العرش امللك    "
 ةالفرنستتي اة يتيدث الل ،قوية شتتخصتتيةيتمت  ب اإلمربا ًو مهقفاو,  كياو , وًج و  لك كان 

ًوبية قد كان بط قة و   (.5  طط إلص ح و تطوير أثيوبيا على  راً إحد  الدو  افو
ركزية على لطة املواتافظة على السبناو وبسبهب صعوبة ال،كان معوقاو بسبهب فقر ب دهلكنه  

 او افمراو املستتتتتتتتتقلني الذين حكموا املنا ق النا ية من أثيوبيا . و فوو كل إلذا , كان مشتتتتتتتتتت
 . أثيوبيا المت ك  -بشكل وا ي  -اإليطالية الفاشية اف ماع بسبهب تزايد 

التوصتتتتتتتتتتل إىل تستتتتتتتتتتوية م  إيطاليا يف املعاإلدل اإليطالية  (6 ""ستتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتت اإلمربا ًو حاو  
  "موستتتتتتتوليين"لكن 1928من عاا داقة  التوفيق , التيكم يف الهاين من ر  افثيوبية للصتتتتتتت
ًاو,استعداداو ملشاًكته يف  زو أثيوبيا,كان مي االو  قد فإىل استخداا أحكاا املعاإلدل افكهر ار

د قكيف أن جهود "موستتتتتتتتوليين" لبناو  ريق من "أستتتتتتتتا " إىل "ديستتتتتتتت "   "ديل بوكا"عدد  
  لك مسموحاو وإن كان  ا ًو   حرج من اإلمرب قو م و عته يف

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ًوبية اله ث .  -( 5   إلذا إلو املو وع الذي يعترب افساس الذي تقوا عليه مجي  املناقشات و املفاو ات بني الدو  افو
ً يستتتية . إ  كان يف بعض افحيانو من الصتتتع  ً تتتة , و لكن مذكرات املشتتتاًكني أو تتتيتها لتكون   هب تقدير مد  أتث  إلذه املعا

 (   معلن , و عامل  انظر إىل افسفل 
ًين افجانهب كانوا على مقربة من العرش ,  ا يف  لك أمريك  -( 6  ستتويدي و دفريت كولستتون,ك  و أ تتا  أن عدداو من املستتتشتتا
, 
ًيك اجلنر   ًتون  ج لة و يره الربيطاين( . كان تتوأه يف الهاين من تشتتترين الهاين عااو , ف جن ا  ا  ًجل انكليزي , الستتتيد ستتتيدين اب

ًد اخلام  يف لندنككان مباشرل  و  1930  . تتويج امللك إدوا
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" تتميز وستتتتتتتتتتوليين من الناحية الفنية   وجهب املعاإلدل( و كيف أن رلة الدعاية اخلاصتتتتتتتتتتة  "
ًل :اب ًفض لليضا  عرتاض اإلمربا ًو  هابة 
ًاو " ًفض اإلمربا ًو لتقدا الب د اليت هلا حدود مشتترتكة م  أستترع إلزمية لازو ما كان مرب إن 

 ةك ستتتتتتتتتتل امل ر كتلك املرل اليت كنا فيها   ذولكن من، ذلك"بموستتتتتتتتتتوليين"تاماو  و  بعاو,علم 
ًل, كنون وياو لعني على افًض , أعمق ستتتتتتتتتتتتتتبو افثيوبيني كانوا إلم افدم,لكن وارضتتتتتتتتتتتتتتتا

  ".للطليانض يكل ما إلو شر و باويتمنون   ،ارسد
البية اإليطاليني  حيث أصتتتتتبي الرد املفيم   هابة صتتتتتبياين فقد كان إلذا الك ا ال ،وابلطب 

 يعتقدون 
لطليان اعندما قربت الساعة , إلتف و ابلصدفة , و صييياو,  إلذا اهلراو  كانان بصدو و 

 .( 14: 1969العدوانية  ديل بوكا , بسرًو لألعما 
ًيخ  -وإلكذا، فقد بدأت إيطاليا  احت   و تستتتتتتتتتتتتتتتعد لازو  -1930عاا من منذ  لك التا

 . ولاز الشروع ابمهذ  من أجل  كل ما كانت اتاجه إلو عذًوكان  أثيوبيا,
ان قد كارر  اإليطالية افثيوبية   يف" وستتتتتتتتوليين "مدخو  ارادث الذي أثبت وإلكذا،فإن 

انون كشتتتتتتتتتتتهر   اخلام  من"و لك يف أ ادين"  يف موق  بعيد من"وا  وا "يف صتتتتتتتتتتتيراو قو 
  . 1919من عاا  افو 
ًستتتل قول عستتتكرية كب ل إىل كان  جندي , لف مئيت أ تتدلف من "ًيرتاي"إ"موستتتوليين" قد أ

ًات,وسبعما ة ًشاش,وستة رال   ، ابطوسبعة رال   سني ومئة ومخ مدف  من كل العيا
ًدلة ومخسني مئداببة, و   ( .21: 1969 ديل بوكا ,  ة فاو ا رات ق ،مطا
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واته مجي  ق -ة حبكم –و لكن "ستتتتتتتي ستتتتتتت " فهم بو تتتتتتتوح نوااي "موستتتتتتتوليين" و قد نقل  
رصتتتتتتتتتتتتتتتة لتجنهب أي ف و  لك ،على وجه الدقة ًيرتايأمنة بعيداو عن راملستتتتتتتتتتتتتتلية إىل منطقة 

 ه إىل عذً للازو .الذي استطاعت إيطاليا تضخمو ردود "ارادث" الجتيا  ا
صتتتبة ع ليف البيث عن مستتتاعدل يف إ اً مقاالت عهد  -يف الوقت نفستتته –كما  شتتترع 

عمق ستني وب"وا  وا "   " يف أو ادين"افمم.و لكن اإليطاليني كانوا قد و عوا اجلنود يف 
ًا   افثيوبية .  مي و   داخل اف
ايت ,اردودإىل جانهب  ارح هتبترافقها اليت عند مستتتتتتتتتتتتتي جلنة القوات افثيوبية و  قامت دو

صتتتتتتتتتتتتتتومتتاليتتة ارتتدوديتتة ال  -اجلنود اففريقيني اتتت أمر اإليطتتالينياملرلفتتة من  –"التتدوابت" 
 .بتوقيفها
ا "  هنم لن ينستتتتتتتتتتتتتتيبوا فن "وا  و أعلن اإليطتتاليون ا ،افثيوبيني عنتتدمتتا احتج  ف ،وإلكتتذا،

ًاض إيطالية ًا   الصومالية اإليطالي او وجزو، كانت أ  ة.من اف
ًفضوا االنسيا  فن  لك ميكن أ كان افثيوبيون يف البداية يتجاو ون ن اإليطاليني,كما 

 ،ل التوترحد  من  اد و لك ما  ،يفستتتتتتتتتر على أنه اعرتا  على مطالبات اإليطاليني للمنطقة
 إيطاليا حىت اخلام  من كانون افو  .             ات تعزيز من وكذلك 

 إيطاليا في أثيوبيا 
ًيتتتتة   أ لقتتتتت أع 1934افايا من  عتتتتاا  يف أحتتتتد  يف زيرل على القوات اإلثيوبيتتتتة و ل ان

هتتابتتة   متتا كتتانوإلو  ،القوات افثيوبيتتةحيتتث ا  رد تلتتك املشتتتتتتتتتتتتتتتتاجرل اليت أعقبتتت  لتتك,و 
ًلاإل  يقة اليت والطر  هتا إيطاليا,ادً أالطريقة اليت إل  كانت وتلك   ،عن ارادثافقو   شا
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ًل عن دف  القو    تتتتتيية  تكان  اهنا عمت إيطاليا على الفًو حيث العاملية كانت صتتتتتاد
ًا يها .   ل ستقراً العدواين على أ

يوبيني و تعويضتتتات من افث او اعتذاً  -حدل مهنية ممكنة افستتتاليهب يف أكهر   -قد  لبت و 
على مستتتتتافة يطاليني و من قبل اإلوا مجو إلقد ى أهنم كانوا ثيوبيون علاحتج اإلو لك بعد أن 

و  ،وقوع اروادثمن تقليل لبذلت العديد من اجلهود لقد  تتتتتتتتتتتتتمن حدودإلم , و  مي و  60
ًفض االعرتا  ابلذنهب أو االعتذاً.  يف الوقت نفسه 

مية افرت تتتتتتوا أن االدعاوات اإلقلي قد   -ببستتتتتتا ة –معظم املمهلني فإن  ،مميف عصتتتتتتبة افو 
إىل خ  تتر تال لك   -بشتتكل قوي   -ة شتتجاع اإليطالية كانت  تتيية و أن أثيوبيا كانت

قيقة , "وا  وا " يف ارتقو  ان إقليم أوامر إيطاليا . على الر م من أن بعض الشتتتتتا عات 
كيد اإليطايل قبلت التداإليطالية كانت قد معظم الصتتتتتتتتتتتيف بيد أن  ،ً ا يكون يف  أثيوبيا

ًستتتلت إيطاليا م حظة إىل العصتتتبة يف د أن خاصتتتة بعو ان "وا  وا " كان يف الصتتتوما ,  أ
 سادس عشر من كانون افو  إلعادل جتديد التدكيد و شجهب اهتامات أثيوبية .ال
العشتترين يف  املتيدليف  رفة الصتتيافة يف عصتتبة افمم  -ف  مراستتل صتتي، قاا يف النهايةو 

نظر على خريطتتة معلقتتة و  -فعتتل  لتتك بأحتتد قتتد فكر  يكن ملحيتتث من كتتانون افو  , 
ًل عن املعهد اجلارايف اإليطايل يفو قيا , فريإلريطة اخلعلى ارا ط أمامه . كانت   صتتتتتتتتتتتتتتتاد

ًا تتتتتتت  افثيوبية وبعمق ي"وا  وا " كان إقليم , مما يد  يف الواق  أن  "بينرامو" صتتتتتتتل يف اف
ًل يف معاإلدل وإلكذا، و  ،على افقل داخل أثيوبياإىل ستتتتتتتتتتتتتني مي و  اا عوفقاو لشتتتتتتتتتتتترون الو ا

ذا الوفد اإليطايل إلن تبل   وبعد أبني البلدين  1896عاا اليت حستتتتتتتتتتتتتتمت حر  و  1897
 .الدليل 
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ًون "بومبيو الواستتتتتتت " ، قاا على الفًو ،ولكن نقل طلهب بًوما يف "جنيف" من ممهلني و البا
بعني  هنا مل أتخذوففهنا كانت قد بطل استتتتتتتتتتتتتتتعماهلا . تلك اخلريطة من  رفة الصتتتتتتتتتتتتتتيافة 
 . 1890 اليت جرت عااو  1897عاا  معاإلدليف  االعتباً بعضاو من التعدي ت

د أن و لك بعالشتتتتتتتتتتتتتتركات , تأل اخلريطة متقدمة من املراستتتتتتتتتتتتتتلني, فه  اآلن كن تلك مل ت
جدوا حيث و و إىل مكتبة افمة يف اجلناح الشتتتتتتتتتتتتتتمايل من البناو الر يستتتتتتتتتتتتتت ,وجدت  ريقها 

ًل والثيوبيا فخريطة اركومة اإليطالية  ًي عااعصتتتتاد إلذه و .  1925 ن املكتهب االستتتتتعما
أثيوبيا .  داخلبعمق ستتتتتتتني مي و "وا  وا " كان على افقل إقليم  أن ظهرتاخلريطة أيضتتتتتتاو 

 ( .19: 1974 كويف , 
و  ،النظر عمن أ لق الناً أوالو , كانت إيطاليا خمطئة لتاذيتها أثيوبيا باض  فو ابختصتتتتتتتاً, 

ًا   أثيوبيا . و لكن مل حيدث أايو منها أي تاي  حقيق .  إنشاو موق  مسل ي  من أ
واصلت التبجي , و االستعداد , و يف النهاية استخدا "موسوليين" إلذا قد ليا إيطاكانت 

لكن و املزيد من اجلنود و اإلمدادات إىل املستتتتتتتترح. جللهب  ارادث كوستتتتتتتتيلة لتربير الرستتتتتتتتالة 
يا و فرنستتتتا بريطانإال  أن  لهب افثيوبيني ارصتتتتو  على مستتتتاعدل العصتتتتبة . على الر م من 
يجة م  "موستتتوليين" حيث كانت النت -صتتتفقات منفصتتتلة  كل فاوض على  -قد تفاو تتتتا 

 إ  و يد إيطاليا يف أثيوبيا .  : النها ية 
 (.7 ما ا كانت اإلتمامات إيطاليا ارقيقية يف أثيوبيا ؟ولكن 

ًه كعد و  او "وا  وا " مفيدإقليم حادث كان    يف إلذا املصتتتتتدً  فن "موستتتتتوليين"  ا  انتظا
ًات هلذا الطم اإليطاليني لتقدلازو أثيوبيا كما أهنا دفعت   ه ثة لإلذا  و مي ارجج و املرب
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 أسبا  :
 السمعة   -
 .املسروليةو   -
 و املصادً . -
 
 
 
 
 
 

___ 
( , و أن املعركة 19:  1969ا, 1974كان من املستتتتتتتييل اإلجابة عن إلذا الستتتتتترا  الذي إلو من أ لق الناً أوالو  كويف ,   -(7

 نفسها 
ًل من قبل السياً   ات اإليطالية ,  د افثيوبيني الذين مل ميلكوا أي أجًو مضادل فعالة .            كانت مقر
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شخصياو و بعمق , و هبا معظم اإليطاليني قد أتثر بة الو نية على اهلزمية  يف "أدوا" ياهلكانت 
نبض   من ج او كب    او دقتها ستتتتتتتبباليت كانت  العستتتتتتتكريةالقوات "موستتتتتتتوليين" وخصتتتتتتتوصتتتتتتتاو 

مًو كما وتصتتتتتويهب اف ،تو إلذا الذ  لك كافياو على أثيوبيا , و ستتتتتيكون  اهلجوا و الازو
  (.8 تريد إيطاليا 

 :إل  و من القضااي املطروحة لسمعة إيطاليا اثنني رخرين سببني وم   لك, كان إلناك 
ًية قولكوهنا إيطاليا من حيث  ة مسع  -  .استعما
إلا سياسية و إيديولوجية حاكم ة ومسع  -  .داخل إيطاليا  ةالفاشية ابعتبا
النتصتتاً" ا انا م "د قادهتم ببستتبهب عدا تعهيشتتعرون بشتت و من اإل ال  كان اإليطاليون   

اي يف ارر  العامل  (9 (.1974:25ة افوىل  كويف , يعلى أملانيا و النمسا و إلناا
ن مستتتتتتترولية  املصتتتتتتتاحل تركزت على فكرل إيطاليا يف حد  اهتا و إلو املفهوا الذي كستتتتتتتهب إ

ًية. -10بريطانيا و فرنسا يف  لك الوقت تعا ف من ًوبية حضا  بوصفها قول أو

 ___ 
 يضيف كويف أنه يف مذكرل "موسوليين" السرية جاد  على افمر الواق     يف أثيوبيا. حسهب "موسوليين" أنه ما دامت مصاحل  - (8 

 فولتهح ا االستعماً و اجملد   "موسوليين" و  كرايت  يف املنطقة حمرتمة فإنه يستطي  اهلر  ابلكسهب : أن أني و الفرنسني الربيطاني
 يف مذكرته السرية"  كتهب, " لقد    1885املريرل هلزمية إيطاليا يف "أدوا" أجربوه على  لك افمل . "أن إلذه املشكلة موجودل منذ عاا 

ًية و الطموح ك "مشاكل" , اليت كه او يش  " ريفني" إىل أن الفاشية تعود إىل وصية العدوانية  االحيث ( 22:  1974 كويف ,    ماستعما
ًية    ريفني   ( .74:  1995"حلت"بعد  لك عن  ريق اختا  تداب  عسكرية أو قياسات ديكتاتو

ًون الواس  , ممهل , إيطاليا يف عصبة افمم , أعل إلذه الع قة الوا ية .كان إلناك وقت سابق  - (9  ًو" اليت من اهلزمية يف البا  "أ
 ( 73:  1974ن تكون "ماسولة ابلدماو"  كويف تتمىن أ
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 :إيطاليا يف أثيوبيا 
ًية,و  "موسوليينأعلن " تلكاهتا يف البير مم أن أيضاو : أن إيطاليا تستطي  جعل إفريقيا حضا

قو  لفإن ا ،و فر تتتتتتتتتتت عليها إلذا الواجهب. و من مثبل  ،أعطتها إلذا ارققد املتوستتتتتتتتتتط 
ًية افخر  قال  :  اليا مل تفعلان إيط تاالستعما

ًوحيتها , إيطاليا "تريد  ويف, ستتتياستتتتها و التوستتت  االقتصتتتادي " كو وصتتتوالت أبكر لعرقلة 
كل ن  فإ ،كدن له شتتكل "توكوك" : بعد كل إلذايبدو و اجلد  الستتل  كان (.  21: 1974

مصتتتتاحل وكانت  ،اف تتتتعف من بني إلرالوإلو تقوية أثيوبيا أخ او, فعله ما كان على إيطاليا 
 الذي قا  :حسهب "موسوليين" إل  افإلم  ًداملوا
ً ا ستتتتي ،ن تطوير و استتتتتعماً أثيوبيا ستتتتيكلف مثناو ابإلظاو "إ مخستتتتني ستتتتنة  حوايلستتتتتارو و 

ًل ان إيطاليا ستتتت " ح افستتتهم.ابالستتترتجاع أً  ته القو  يف أثيوبيا الذي فعلفعل و لك إشتتتا
ًوبية افخر  لعدل قرون   ديل بوكا ,   60,  59:  1974, : كويف  26:  1969افو

إلا  او شتتتتا عكان جلدا   إلذا امهل فإن (و م   لك , 75,  على جهود إيطاليا لتربير استتتتتعما
 ( .10  ": "مل يكن إليطاليا اخلياً إال يف التوس 

______________________ 
" , يرب   و إلنا  -( 10  ًجية الربيطاين , الستتتتتتتتتتتيد "ستتتتتتتتتتتامويل إلًو همنا  ل  العموا : "قد ف على حد قو  جلنةو كيف أن و ير اخلا

ً بة  دا ماو , 
ًج " أخرب  جلنة  ل  العموا." يف عاا  قطعة  [ حنن تنا لنا عن "جواب الند"1924]حقيقة عاا  1925إيطالية للتوستتتتتتتتتتتتتت  يف اخلا

متعا فني م   مل تدع أي أحد يف إيطاليا يقرتح اننا   حيث  إليطاليا. (قاتة من شتتتتتتتترو كينيا على اردود م  الصتتتتتتتتوما  اإليطايل
ًية  و  (.105, 1974الطموحات اإليطالية. "و حنن نعرت  ابراجة إىل توسي  إيطاليا" ؟  كويف  إلذه اراجة للممتلكات االستعما

ًوبية, و ابلتايل تطل  كانت إلناك كقاعدل لستتتياستتتات ا ًواب . كان إلناك منطق رخر أثناو اللعهب:"لقول افو ًج أو ًوبية خا  لقو  افو
ًات .ة لنية." إن النصر اربش  قد يردي إىل سلسسابقة قانو      من االنتصا
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ل الشتخصتية اشتتها ه إىل القو م  نفسته و م  ع قة "موستوليين" لرجة النها ية وكانت تلك ا
 . 

ًج كتانتت ابثولوجيتة  "كويفلقتد جتاد  " على أن جزو من  موحتات"موستتتتتتتتتتتتتتوليين" يف اخلتا
وه  اد إً ااعتم يطايل  ما كانوا قد عر وا:منذ أن اكتسهب نف  قدً القول من الشعهب اإل
ًج كويف ,  ( .1974:20على كسهب القول من اآلخرين يف اخلا
ًقته الراحب عر  "موستتتتتتتتتوليين" كل إلذه املصتتتتتتتتتاحل يف الازو, ت واحدل كان  ةولكن مصتتتتتتتتتاحل و

 (.11 ( 75-1995:74عندما كنا قد صدمنا قبل  لك : الدفاع عن النف   موسوليين
ها يف الازو أو ض مصار ختف  ملإلو أن  البية إيطالية ابلقياس إىل أثيوبيا إن اهلد  من إلذا 

انتصتتتتتتتتاً اربشتتتتتتتتيني على اإليطاليني كان يف عاا و  و لكن مل يكن إلذا  معاو    االستتتتتتتتتعماً
أحد العوامل اركومية اليت أدت إىل  لك كان "موستتتوليين"  ات مرل : " قا وقد  1896

 (.12 ارملة اإلنكليزية املصرية 
______________ 

ًات أثيوبيا الدبلوماستتتتتية إيطاليا على تشتتتتتذيهب يدإلا , أصتتتتتبي "موستتتتتوليين"  اآلن حمروماو من  -( 11  عندما أجربت مها
ًاك  الفرصة إلد

ًقة ماايرل : أهب أن تستمر ارر  فن إيطاليا قد أنفقت م يني الل ات   إسرتاتيجية أمره الواق , م رج  إىل تكاليف  ا
 (.1974:75,142ملاامرل  كويف,على إلذه ا 
 عم "موسوليين" ان سفينة اللواو اليت خسرت يف "أدوا" مل تكن سيئة , و لكن املصادً مل تكن كافية:"بسبهب  -(  12 

 نق 
ًجل, فقدان اليوا يف أدوا . و لن نرتكهب  لك اخلطد أبداو . أان مستتتتتتتتتتتتتتعد لذنهب الزايدل , و لكن لي    البعض من ألف 

(. على خ   القيود اليت وَجهتتت من قبتتل التتدميقرا   الربيطتتاين يف ارر  1969:21داو " ديتتل بوكتتا, نتتهب النق  أبتت
ًل ( إىل أثيوبيا بدو خو  من   الهتااااففريقية اجلنوبية  , إن إيطاليا الفاشتتتتية ميكن أن تريل قوات  ا دل  و أستتتتلية حمظو

 املضاد العاا .

  



218 

( . 1974:112البيض  تتتتتد الستتتتتود "  كويف ,يف تلك املنطقة تطلبت محلة منتصتتتتترل من 
 بعاو,الصعوبة ارقيقية هبذا اخل   إلو أن أثيوبيا و إيطاليا مل يكوان يف ارر  بعد, و من  

  ( .و قنال السوي  د إبيهدالتأو  ،إ  وارر  كان ميكن أن يكون بسيطاو نسبياو  
عىن رخر, يهاو العصتتتتتتتتبة.و  أرقت أثيوبيا ابملستتتتتتتتاعدل ات بند م فقد ع ولو على  لك,و 

ايو  كل. يف أفريقيا الستتتتتوداو املقرتحة من إلزمية البيض "الدومنة"ملن  أتث ات  إلذا كان  تتتتترو
ا. ومل تكن يف أثيوبي لكان إلو وحده الذي حفز إيطاليا للبيث عن مستتتتتتتتتتتتتتتعمر و ملن  ارر .

حلم  ويل ابلنسبة ة هاب ن املستعمرات كانت من أبفتي قضية فاشية كلياو يف أثيوبيا  اً بته
ًية .  إليطاليا التير

ًي , لقد  ع إلذا اخلياً و    د وقأتى اإليطاليون ل وا مستتتتتعمراهتم  يف أثيوبيا فن ك مها  تتتترو
 .( 13 عرب أصنا  و انتماوات سياسية يف إيطاليا 

من  او أكهر عطف او أن إيطاليا استتتتتدعت أإلدافإلو  من بني كل إلذا, ربافكالضتتتتاط و لكن  
د قإن حقيقة عضوية أثيوبيا يف عصبة افمم املتيدل يف حني نة من الوالايت افخر . اإلدا

ًل  إليطاليا و الصتتتتتتتتتتتتتترب  إن جهود إيطاليا يف ارذً ;أجنزت أكهر بقليل من إحراجاهتا املتكر
 .نفسها اليت كانت مرإللة ات بنود العصبة قد فشلت يف النهاية للضمان املساعد

من  او ا أقل توحيدأثيوبيفقد كانت , دولةك  ثيوبيةافصتتتتتتتاحل بدت املوحيث ليلة ارر  : ويف 
طرل ابلستتتتتتتتتتتتي او ستتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتت "  إمربا وً  اكم االمس  "إلي كما كان ارإىل حد كب .و إيطاليا 

و لكن  ،على أ لهب الذين حرس استتتق هلم با لو الفخرية على مئات افمراو املتيالفني , 
.  موالنيد ظلوا قف ،م  إلذا  لإلمربا ًو

ًي  -(  13   ًَحهب ابملشتتتتتروع االستتتتتتعما جاد  ""ديل بوكا على أن "إن الاالبية العظمى من اإليطاليني, و ابلتيديد اجليل الياف , 
كانوا يقاتلون من أجل مكان يف الشتتتتتتتم  حيث القول العظمى افخر  انضتتتتتتتمت إليه لستتتتتتتنوات و قرون , و كبلد    حبماس خمل .

ًقعة أًض مل يني التعساو." ديل بوكا, مهل  فق  و كهافته السكاين عالية  (.1969:26إيطاليا , إن  زو أثيوبيا يعين الوظا ف و 

  



219 

 حىت اجلنود -من كل املصتتتتتتتتتتتتتتادً أنه  وا تتتتتتتتتتتتتتيمن الكانت مصتتتتتتتتتتتتتتاحل أثيوبيا انجية , لكنه 
ًيت يني  وحىت  1935يف ارقيقتتة قتتد عربوا ارتتدود ليتتدخلوا أثيوبيتتا عتتاا  -اإليطتتاليني و اف

ًج  من حلفا ه الشتتتتتتترعيني : فقد  عدإلا,عدل شتتتتتتتهًو ب اعتمد اإلمربا ًو على التدخل اخلا
 بريطانيا , فرنسا , و بعض افعضاو املرثرين اآلخرين من العصبة املتيدل.

ًك املبكرل فتتتتإن و  عىن رخر ,   و ويتتتتة ممن بني التعهتتتتدات افكهر د –البعض من املعتتتتا
ًتبا ا   أو  لذي يو تتي مصتتاحل أثيوبيا يفا. ما مل تكن مدفوعة إبحستتاس املوت ارتم  –ا

فن   ، و لكو ينوالعا ل , والشتتتتتخصتتتتت , إلنا إلو تراث الشتتتتتر  الث ثة أشتتتتتهر من ارر  
يف  يجعلى حكتتاايت إلزميتتة اجليش اإليطتتايل املتب   كتتل الصتتتتتتتتتتتتتتبيتتة افثيوبيني كتتانوا قتتد كربوا
 "أدوا"  على يد اإلمربا ًو "مينيلك" .

ًبوا  تتتتتتيوا  قدأثيوبيا  املستتتتتتليني يف قاتلنياملن وكيف أ اقة و إلم حفال برشتتتتتتانفستتتتتتهم وحا
ًواحهم   .  من الشر آلال  كنتيجة هلذا اإلحساس املتشر  ابو  ،بشجاعةو ا

و لك  1935 من عاا  كتوبرشتتتتتتتتتهر تشتتتتتتتتترين افو  /أثيوبية االيطالية يف ت ارر  افأبد
ات الشتتتتتتمالية القو  اله ثني ألفاو منعبئة جنوده اإلمربا ًو "إلي  ستتتتتتي ستتتتتت " ت ما  لهبدعن

ات قيادل  افو وات يف الفريق القانت ك  .القوات اإليطالية مناحت   متوق  ملواجهة أي 
ارر  يف مخستتة وقد ووجهت إلذه  (14   ًيرتاياثيوبيا من أىل إ اعربو  وقد "دي بونو"اجلنرا 

  :(15  سرتاتيجيةإتفاع ت 
_________________ 

ًيرتينيانقستتتتتتتتامني _ إلذه القوات تضتتتتتتتتمنت   (  14   ًيرتينيالهانية  من و   افوىل  وي  كفر عالية  ل  ًيرتية( االنقستتتتتتتتامات  54:  1984(   موكلر   اال   اال
ًيرتينيكانت بني  اجلنود   السود   الضبان املرتفعني ( ات قيادل االيطاليني املكتبيني .  اال

 افخ لو بني الربيطانيني وااليطاليني . يف إلذه العملية الستتتتتتادستتتتتتة  قتاال أصتتتتتتبي اإلثيوي,النزاع   1940ارر  على فرنستتتتتتا يف حزيران عاا  إع ن_ بعد (  15 
ًت اجلولة بواستتتطة قوات تقليدية استتتتخدمت  ًل يف  االيطاليةالقوات   1941من  أايًدفاع وإلجوا تقليدي جدا .يف  أستتتلو تقر  . الن إثيوبيااملستتتتستتتلمة واملنها

ً  عليه  من إلذه لكونه    متن أوقفالنزاع   مل تتناقش إلنا. افخ لالعملية  التيلي ت إلذهاظر كما إلو متعا
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 د دفاع تقليدي .  -و  : إلجوا تقليدي التفاعل اف  
قنية  تتد قوات يطاليا املتفوقة يف العدد والتإبدأ كستتباو بني قوات قد ثيوبيا أجل القتا  فف
راالته املتيمسني الحرتاا ثيوبيا جنأمربا ًو جرب إيف حني أ ثيوبيا الفق ل يف العتاد والتنظيم.أ

 ثيوبيا.أًت اي و أاملنطقة اردودية الواسعة بني 
طوات خبيطاليون وىل للير     صتتتتتتتتتتتتتتعبة. وقد تقدا اإلستتتتتتتتتتتتتتابي  افكانت اففقد  وإلكذا 

ًل من   واص تملامستعينني ابتصاالت الراديو املتقدمة و "ردوا"  و ًت اي حنو إلدفهم افأحذ
 .مقاومة جدية  صادفوا ومل ي مجايلاإلتفوو الو لية اآل

 وقد تسا ل اتللون العسكريون يف  لك الوقت عن اختياً ايطاليا لطرو الازو.
ًت و  مكاهنا كان إب  يف حني ،ومعدومة التطًو، لياتيطاليا الطرو اليت ال تصلي لآلإملا اختا

العاصتتتمة  ىلإحىت تصتتتل  ةطالييًا تتت  الصتتتوما  اإلأمن  "و ادين"أببستتتا ة ان تتقدا عرب 
 ؟  "ابابأدي  "أ

" دوا "رإلانة إسترتاتيجية االيطالية كانت تقودإلا اراجة ل نتقاا   تو ن اإلوكان اجلوا  ا
ايو الذي كان أمراو  ر يطاليا  لك على القتا  الصتتتتعهب والنصتتتتإوقد فضتتتتلت  قها (يلتطو   تتتترو
  .كان لييدث  ولكن  لك ما، ثيوبينياإلاراسم  د 

قتتد اختتتذت فإلنتتاك حر . يكن مل  وىل من ارر  عمليتتاو ستتتتتتتتتتتتتتتتابي  افف  اففيف ارقيقتتة: و 
 ارر  النمو ج التايل . 

ميا  اف ستتتو  يتقدمون بعضالذين ًت يني قيدت بوستتتا ة افقد  القوات االيطاليةكانت 
 رد  يف البداية ستاً جوي,كانت الط ان اإليطايل يقوا بيف الوقت الذي يكون 
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ل اجليدًت ية عادل ما ارض القوات اف تكانحيث   اخذت مكاهن، ومن مث أشتتتتتتتتتتتتتتتاتمناو 
ًيهب  ًيباو ثيوبيني  د افالتد  .على حد سواوالذين مياثلوهنم تد

، واليت لقضتتتتتيةحددت اإل  اليت ني يًيت  قول الناً الر يستتتتتية لألولكن بعد  لك، فقد كانت 
ذً مرل حنو العمق اإلثيوي وحبكل  بشتتتتتتتتتتتتتتنيااليطاليوتقدا ني ثيوبي  إلأدت إىل انستتتتتتتتتتتتتتيا  ا

 خر .أ
ً تتتتتتتتتتتتتتتتتتة من قبتتتتل اإل "دوا"رىل إخ  التقتتتتدا افكتتتتان   .(16 ثيوبيني يف ارقيقتتتتة بتتتتدون معتتتتا

قليتتة أمتتل من ظهر ختتا تتهب افالتتذي  "موستتتتتتتتتتتتتتيليين" -خ وابف –يطتتاليون املتلهفون اإلفتت
ًتبان اراستتتتتتم.  بدأ حبشتتتتتتد قد ل ابيف املقاإلثيوي مربا ًو اإل كان  ،ولكن يف تلك افثناواال

 اتتملة.باك االشت القوات إىل منا ق  نظيم ونقلعلى شئون الت بنفسه  قواته، ويشر 
 اعة جهزل اإلأبعض أيضاو سو   ً  أل تنق    دعم وال، جوايو  او ثيوبيني دعمإلمل يكن لد  ا

 لك  فعلعلى جربوا أ  فقد  جهزل,يتواصتتتتتتتتتتتتتتلون ابستتتتتتتتتتتتتتتخداا افاإليطاليون  انك. وعندما  
بني التفوو اجلوي الكامل وتت  االيطاليني ابتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت يعين  لك اجلم  ماوح   بو تتتتتتتتتتتتتت

ًيةمعظم جنود اإل إلهب  ،ويف املقابلية قوية( استتتتتتتتتتتتتتتخباً ا حفال عركة اإلثيوبية إىل امل مربا و
من  بدالو  ايو ل   ستتتتتتتتال ميلكون حىت البنادو, ولكنهم   ،يف حني كان الكه  منهم ع ز الو و قداااف

ورخرين   ,تلك الستتتتتتتتتتيو  كانت قدمية ومهرت ة الكه  من حىت والستتتتتتتتتتيو , و  لك ابلرماح 
عبئة دفاع ية لتتالصتتتتتتتتتعوابت اللوجستتتتتتتتتإلذا ابإل تتتتتتتتتافة إىل لكون القليل من الذخ ل. كانوا مي

 .  افكهر تنظيماو  منسق تقليدي  د التيايل االيطايل
__________ 

ًيرتياكل الروح املعنوية ل يطاليني .  ستتتتبهب اجلستتتتر يصتتتتبي قريبا ملشتتتتستتتتما ا كانت يف مًو كويف املهمة  أ_ ( 16     الوادي , بعد الهالث مل يستتتتتخدا الحت اال
ستتاملا بواستتطة الستتود , كان حمجو ا لد  االيطاليني البيض .  أعيدالازو للمنطقة , حاملا انه كان قد  إعادلستتود , وكان شتتر   فهنم, كان  فستترإلاتزعم الداف  

ًات العالية للوحدات الستتتتتود  ب 184/  1974ن شتتتتتاإلدا  مكتواب , الموات ادوا انتقم اخ ا (  كويف النصتتتتتهب الذي شتتتتتهد انه كا دأت ( , شتتتتتر  املعركة واملها
ًااي كويف  ان السودالقمص وي سبهب مشاكل جدية للروح املعنوية ل يطاليني . وخاصة انقسامات ت  1974  :262 . ) 
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التعبئة  صتتعوابتوعلى افخ   ،عوابت افخر فقد بر ت الكه  من الصتت ،من جهة اثنية
ًه إىل  ،مربا ًوحيث مل يكن معظم اجلنراالت من املوالني لإل رد عدد  والذي ا تتتتتتتتتتتطر بدو

لليظة يف ا، أو أن يرتدوا عليه لدفاعيةمربا ًو اخطط اإل ايكشتتتتتتتتتتتتتتفو  أنقبل منهم و لك 
 ارامسة يف املعركة ارامسة.

اجلانهب الذي كان م   – "كوكستتتتتتتتتتتتتتتان اجلنرا  "جه أحد أولئك الضتتتتتتتتتتتتتتبااعندما و ، ولكن
ابإل تتتتتتافة .  تتتتتتدهافخذ حبقيقة  لك الدليل مربا ًو اإل ًفض ،ابلدليل القا    -االيطايل

ن م خذوا ماالو قد أن الكه  من اجلنراالت االدعاو اإىل الشتتتتتتتتتتتتتتا عات اليت تفشتتتتتتتتتتتتتتت حو  
 ثيوبيني.والل لإل الكنهم كلهم كانو ، و يطالينياإل

 أنه كان قد إال   ،"لصتتتتتتتتتتاحل اإليطالينيكوكستتتتتتتتتتاثبوت خيانة اجلنرا  اإلثيوي "على الر م من 
اجلتتتانتتتهب  ىلم  عشتتتتتتتتتتتتتترل رال  مقتتتاتتتتل إستتتتتتتتتتتتتتو  حيضتتتتتتتتتتتتتتر انتتته يتتتة حتتتا  أعلى وعتتتدإلم 
على حد  يطالينيوكان إلو واإل ، اين قاا بتيركاتههتشتتتتتتتتتترين اليف شتتتتتتتتتتهر و وإلكذا، االيطايل,

 ،ردود االيطاليةا إىلالوقت املناسهب   ه، حني وصل يفخفايف إأاد  ريقة إلحمرجني سواو 
ًجلجيشه ولكن  د تضاو  ق ،الذي كان يتفاخر يف أنه سيقوده واملرلف من عشرل رال  

 ًجل .أقل من ألف ومئيت  ىليف ارقيقة إ
يطاليني . نه شوكة يف حلق اإل"قد أثبت بنفسه على أكوكساوإلكذا،  كان اجلنرا  اخلا ن "
م يف التقدا حنو إقلي  -بشتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتمرو  -را  "دي بونو" افمر الذي كان يضتتتتتتتتتايق اجلن

ًاو   و"دي بون" املقعتتد لقول عتتا لتتة كوكستتتتتتتتتتتتتتتتا( ولكن "متتاكتتا  "  رد على وكتتان ي,  كتتان حتتذ
ًل   قبل التقدا.  ًرخ  متكدحداث ارامسة بتيف اف  "ملوسيليين"الطلبات املتزايدل واملتكر
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مفاجدل  "بونو دي"هل إلذه الربقيات من ملح ل موسيليين ونفا  صربه  إلكذا، فقد كانت و 
و من أجل الاز  يف التيضتتتتتتت خدمته  معظم ستتتتتتتنوات" قد أمضتتتتتتتى دي بونو"صتتتتتتتعبة . كان 
  ث ثة أو داخل الب د خ  بعد تطًو وا تتي يف اخلم  و العشتترين مي و و  -افثيوي. مث, 

ًبعتتة أايا, وخ   املرل اليت مل تكن  ًل على إأتتاد أايو فيهتتا أ   -وش العتتدومن جي  تتا رتتته قتتاد
ستتتتتتتتتتتتتيكون خطراو , حىت ملكان مهل "ماكا " , يف إلذا العمل كان قد قًر أن االستتتتتتتتتتتتتتمراً 

 .1974( كويف, حيث تعمل الدفاعات اإلثيوبية 
تشرين  الطر  اإليطايل,و يف من التدخ  يف ارشد افثيوي, مجاعياو م  حذً شديد كان 

 الهاين, كان 
ً تتتتة وأتخ  اجلنرا  من أصتتتتبي فيها مرإلقاو قد وصتتتتل إىل مرحلة "موستتتتوليين"  دوبونو" "معا

 دو لني"."ابابجلنرا   -لسوو ارظ –فبادً إىل استبداله يتقدا و يشال العدو, من أن 
و لك من دون علمه ان  "ابدو لني" على "دوبونو" من دون علمهستتتتتتتتتترعان ما شتتتتتتتتتتاتكى 

ًستتا  او إب، ستترعان ما بدأ إلو أيضتتقريباو لكنه  ا فيه من الكفاية,و  "دوبونو" مل يكن منا تت و 
 .ابلعتاد  برقيته يطلهب فيها التدجيل و املزيد من التزود

"ابدو لني" على وشتتتتتتتتتتتتتتتك اللقاو فقد كان  ،النتا ج كنتمهما و على عك  "دوبونو" , و 
 بقوات العدو.

 معركة "تيمبني"
أن افمل  ىمل يكن اإلمربا ًو أمحقاو, فبعد تقييم افًض, و قول و  عف جنوده, صمم عل

ستتتتتتتتتتمر ا يف الهاين من تشتتتتتتتتترين افو  , كان قدو االحتشتتتتتتتتتاد, إلو يف يف اليوا افو   الوحيد
  با ه  و املرتبة العليا و جنوده هبذه الطريقة قا  و: ولكنه نصي لنجاح اب
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لك  نتمكن من إحرا  النصتتتتتتتتتتتر على العدو, كونوا دإلال, ف"أيها اجلنود , أان أنصتتتتتتتتتتتيكم , 
 الو العدو واحد تلو اآلخر, اثنان اثنان, مخسة مخسة يف ارقو  و اجلبا  . عنيفني, واجهوا

ى حني  رل, إلامجوا علو ترتدوا امل ب  البيضتتتتتتتتتتتتتتتاو و ال جتتمعوا كما فعلتم اآلن.  اختبئوا, 
دأت ارر , اليوا قد بف قاتلوا بطريقة فن ارر  البدوي, تصتتتتتتتتتتتتتتيدوا و اقتلوا على انفراد.

 .و النصر"لذلك انتشروا و تقدموا حن
يكون و  مربا ًو علم اإلد فقاملفتاح إىل النصتتر اتتم , قد حصتتل على هبذه الكلمات حرفيا و

  عما ه و مقاتليه افثيوبيني أن أمعوا فحد أفراد العصتتتاابت يف أنه إ ا استتتتطاع أن يرتجى
ن كصراع  د اإليطاليني , فر ا يكون عندإلم على افقل فرصة  ئيلة ابلفو . و لكن مل ي

و مهامجته من فوو  ت و أثيوبياو أن عليه التستتتتتتتتلل خلف عدوهامن الستتتتتتتتهل عليه أن  رب مق
ًك , كانت ارر  إما سلسلة من ااملتاطرسنيبالنسبة هلرالو الرجا  فصخرل أو شج ل.  ملعا

 أو معركة واحدل مه ل جداو. 
ًك كل معركة كانت    ق,حىت الاستتتتتتتتتتتت من الفجرو تطو  ملدل يوا واحد فقط , من تلك املعا

ون الظافر يف املعركة افخ ل إلو الذي سيعرت  به من الطرفني ليكولكن يف حقل مفتوح, و 
  منتصراو حقيقياو.

ن ولكو تو تتتتتتتتتتيي إل كها. أ ثيوبيا,فاخل ص املمكن إما يكون ، ستتتتتتتتتتعلى إلذا املمشتتتتتتتتتتىو 
ًوا و قاتلوا يف املكشو  ًتدوا "الشاما"، بل املقاتلني افثيوبيني سا ًوماين يالب وا ضاو  ثو  

 فضفاض( بدالو من التمويه.

ًاو لك  يعرت ,كان "ستتي ،  قريباو و  إستترتاتيجيته مهالية  تلك مل تكان إستترتاتيجيته ستت "  بو
 (.1974:311من أن ت تاب  فسبا  تراثية كويف,
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 .الر يسية افوىل ا اهبتهمقد أهنيا ك  اجلانبني ، كان  يف منتصف كانون افو و 
من  "ماكا ", كان اجلناح افيستتتتتتتترإقليم  مباشتتتتتتتترل حنوابلتقدا "ابدو لني"  اجلنرا   أمر بعد

 اجليش اإليطايل قد تقدا و استوىل على البلدل يف تشرين الهاين.
دل التابعة إلامجت اجليوش اتتشتتتتيف حني  املت املدينة قذ  القنابل بهبات من الستتتتماو,
ًاس مولو  ًاس كاستتتتتتتا" و " ًاس ستتتتتتتيوا" و " أ تتتتتتتعف نقطة  يف  مما إىل اللجوو إىل  جيتا" "

ًات املرعبتتة,  حيتتث عتتانوا العتتديتتد من  "تيمبني"متتدينتتة اخلط اإليطتتايل يف  كنهم لاخلستتتتتتتتتتتتتتتتا
اجتا وا مدينة "اكا " اليت وقعت هبا ارر  و استتتتتتتتتتولوا على عدد من مفاتيي اجلستتتتتتتتتًو و 

عد فقد ا تتتتتتتتتتتتتتطر ب ،يطايلخ   أايا التهديد املتقدا من أجل إيقا  اجليش اإلو املمرات. 
ًيت اي .  -خبزي شديد –متقهقراو  نسيهبعدل مواجهات قاسية من أن ي  إىل أ

ًاس ستتيوا" إال  أن املوقف متوقعاو. مل يكن  لك  ًاس كاستتا" و " إلجمات ك و من مدينيت "
احتشتتتدوا لذين اقد أثبتت شتتتجاعة ووحشتتتية اجلنود افثيوبيني ,  -على حنو فق  -املنستتتقة 
ًات املصتتتتتتفية و الدابابت اإليطالية, اليت كانت  الباو مزودل ابلستتتتتت ح و دمروا يف  ،الستتتتتتيا

حركتهم لكن , الرماح و السيو الوقت الذي مل يكن حبو ل املقاتلني اإلثيوبيني سو  بعض 
 –و إلو ، يدبالقتا  يداو من مكنتهم وخربهتم ابملنا ق الوعرل وافد ا  قد اتلية املدإلشتتتتتتتتة 

ًقة جلوي  تتتتتتتتتتتتتتتد الدعم ا لك من القتا  اإليطايل الذي كانوا قد تفوقوا به, و  او نوع -للمفا
 كانون افو  بدا املوقف شتتتتتتترستتتتتتتاو   ولكن م  حلو  شتتتتتتتهر اإليطايل الذي كان عدمي النف , 

 .جداو 
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ًية لإليطاليني . نتيااو ، مهالية لألثيوبينياخلالية من أاثً اجلنود  واملقاتلني افًض كانت 
ات وحتتدإلتتا إل  اليت تكنتتت من التتدخو  أثنتتاو التقتتدا افثيوي يف مهتتل الطتتا ر وقتتد كتتانتتت  
 إلذه الب د.

ارماية, كان أهب على الطا رات أن تكون رمنوا يو ،كيف ينتشتتتتتتتتتتتتتتروا  او لكن منذ أن تعلمو 
 ما أكهر فعالية من القنابل و الرصاص .  مسلية بش و

ه ميلك شتتيئاو ناو ليو"  ر  "ابدفقد ع ،بستتبهب بصتت ل "موستتوليين" و "دوبونو" إلكذا، وو 
يث  حما أكهر فعالية  و اعتقد ان بلده قد وقعت اتفاقية دولية مل يستتتتتتتتتتتتتتبق هلا أن وقعتها, 

ستعما  قليلة , يف السادس عشر, قد أكد على تفويض أبكر القبل أايا  "موسوليينكان "
 ما ميكن من أسلية .

نف  مراستتتل و  لك ب،  تهبصتتتعلى استتتتطاع "ابدو ليو" أن يهنئ نفستتته اآلن ك، فقد لوبذ
ًيت اي".  أن  ككان على وشتتتتتتتتتتتتتأن ير  ما  يف الواق  ومل يعد بوستتتتتتتتتتتتت  اإلع ا افخباً إىل "أ

 .كتتتل شتتتتتتتتتتتتتت و أنكر   -الحقتتتاو  -، لكنتتته يفعلتتته,وعلى اف لتتتهب أهنم كتتتانوا ليصتتتتتتتتتتتتتتتتتدقونتتته
 (1974:263 كويف,

 ا القاتل يفالستتتتتتتتتتتتااستتتتتتتتتتتتتعما  الاا  يف القراً اإليطايل حو  كان إلناك نوعاو ما من اجلد  
ًك .  املعا
 "ابدو ليو"اجلنرا  أفضتتتتتتتتتتتتتتتل دليل , مهما يكن, إلو دعم  اإلدعاو أن فإن  ،(17  ولذلك

من القوات اإليطالية من أًض " قد قادا أكهر من ستتتتتتتتتتتتتتتني ألف جندي  رانزينواجلنرا  "
  (1969:80ابلاا   ديل بوكا , اهلجوا استخداا واليت جلدت إىل  ،الصوما  اإليطالية
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الستتتتاب  عشتتتتر  يفوقعوا على اتفاقية جنيف كانوا قد  أنفستتتتهم  ينياإليطالى الر م من أن عل
ًو  اليت اظر استتتتتتتتتتخداا الاا  و  1926من عاا  يونيومن شتتتتتتتتتهر حزيران/ كستتتتتتتتت ح يف ارا

 . ( لتعويض العجز عن مصاره ارر  إال يف حالة الدفاع عن النف 
ًو يشكل انتهاكاو اإن استخداا الاولذلك، ف  . وا ياو لقوانني ارر    ارا

ًوا لكن  ًو  لشينهم أن  -يف وقت سابق -اإليطاليني بر شرو إىل ( حاوية  80لاا  ارا
 ا للدفاعاتاج إليه إلو فهنا قد  –من خ   اجلد   -ان  لك إفريقيا القتا  يف مستتتتتتترح 

( 1974:104عن النف  يف حا  حصتتتتتتو  إلجوا أثيوي ابفستتتتتتلية الكيميا ية  كويف , 
 للتصديق على أقل تقدير . التربير مكانه ذا هلكان و 

ًو   –واو والذي لوث اهل – تتد افثيوبيني العاجزين وإلكذا، فإن استتتخداا  لك الاا  ارا
التهديد افثيوي التصتتتتتتتتتاالت "ابدو ليو" واستتتتتتتتتتطاع اإليطاليني بعدإلا قد ستتتتتتتتتيق ابلتدكيد 

 تنف  الصعداو من جديد.
_________________________________ 

ًل يف استخدامها يف دف   -(17  ًفض أن يستفيد من إلذا القراً" , و إلذا  إلو"ابدو ليو" الذي أخذ  ماا املباد ديل بونو كان قد 
 من
 60000(. و اللجوو إىل استتتتتتتتخداا الاز يف اجلنو  و يبدو فظيعاو , فن 1969" ضتتتتتتتهب الروماين"  "موستتتتتتتوليين" ديل بوكاً ,  

ً تتني من قبل  جندي من جنود " رانزين" ًاس ديستتتا" , , و م   لك  7000مدعمني جيداو و كانوا معا أثيوي جا   ات قيادل "
ًقة "بعد أايا قليلة من   ال يزا  يشعر ًل مضطر إىل اللجوو إىل تفج  مكامن العدو ابسطواانت الاا  ارا " رانزين" أنه حبكم الضرو

 معابر مدينة "اكا "  وصو  " "دوس " , وفقاو فوامر "ابدو ليو", كانت
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 مقابل اهلمجية التفاعل الثاين : هجوم تقليدي
قد كانوا يني  فثيوبفعلى الر م من أن ا    بيعة ارر  كلها, قد استتتتتخداا الاا  لقد كان 

جتهزوا نفستتياو , و إىل حد ما , للتعامل م  قصتتف املدفعية , الرشتتاشتتات,و حىت الدابابت 
 م  الاا .عامل يستطيعوا التمل م , و لكنه

ًاس امرو" ما كان عليه ارا  لتجربة اهلجوا ابلاا  :نا يصف و إل " 

 الدفاع التقليدي

اعجوبة . يف صباح اليوا الهالث و العشرين من كانون افو  من املوت ت و أان نفس  جن"
ًأينا عدو ,  ، مث  ا رات العدو تظهرداو من بعد أن عربان مدينة " اكا " بفرتل قصتتتتتتتتتتتتتت ل ,
ان  . مل نكن قلقني بشتتتتتتتدل مهلرت  تق ا رات كانت تلك الطعندما  القلق الذي كان يستتتتتتتاو

 ريبة ادل ألقى العدو مفقد  يف إلذا الصتتتباح ابلذات, مهما يكن ,ولكن ابلقنابل . تقذفنا 
يث أحرقت كل شتتت و مكشتتتو  تقريباو فًو اصتتتطدامها ابفًض أو املاو , ابعهة بركاو من حب

 السوا ل امللونة .
ًك ان مئة أو أكهر من قبل دث الوقت  تتتتيقاو فستتتتد  نفستتتت  ما الذي كان حي كان أن أد

ندلعت عناقيد ا حاالو و شديد،امل ن صرخو ًاحوا يالذين ،و هبذه املياه الاامضةقد ً ش وا ًجايل 
ًية , فوو من الدا  احوا مث ً   ،رالنهإلهم. منهم من أستتتتتتترع إىل و جوو أيديهم , و أقدامهم العا
و افًض يتلوون حناتفضتتتوا  مث ,لتهبةكب ل من املاو لتربيد شتتتفاإلم املات  عجر عن  يستتتدلونين

من   و قليعدداو بني إلرالو الضتتتتتتتتتتتيااي كان من   وفاهتم.عدل ستتتتتتتتتتتاعات قبل لداا  دحاأمل من 
 لقر  حيث كان بعضهم يعيش اب ،اية مواشيهملسقوصلوا للتو الف حني الذين كانوا قد 
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ًاستتتتتتتتتتا من    و إلم  يستتتتتتتتتتدلونين ابإلتياج  ما ا عليهم أن يفعلوا , و القرية. وقد حاصتتتتتتتتتترين 
 لكنين كنت مصدوماو تاماو .

 
ًو اب ةنقوعامل مل أكن أعر  ما ا أقو  هلم,ومل أعر  كيف أتالهب على إلذه املياه  لاا  ارا

 .( 79-78: 1969 ديل بوكا ,   ًجايلاليت أحرقت و قتلت و  ,
 :يف حني قا  " رانزين" 

ًوعت ستتتتتتتتتتتتتتكان  ستتتتتتتتتتتتتتقان  حاوية من عد إو  لك ب "جيجينا"القر  املتناثرل حو   "لقد 
الذين تراج  من  –نود مل يتد   اجل (78: 1969"  ديل بوكا , فوقهم  الاا ات الستتتتتتتتتتتامة

يف إلذا القصف اجلوي, ولكن اجلداو  و البي ات و املراع  أيضاو   -بق  حياو منهم فقط
. 

ىل موق  معهم إكمتتا كتتانوا أيختتذوهنتتا ،  اتتذيتتةتللاجلنود يعتمتتدون على الهرول اريوانيتتة كتتان 
ًو مل يقتل النستتتتتتتاو و اف فا   الااكما أن  لك املعركة.   واشتتتتتتت , املو بل  أيضتتتتتتتاو فقط، ارا

 ابآلال . و 
إلذا  هلموقد شتتتتتتتتتتتتاع  ,مراكز بستتتتتتتتتتتتيطة للااية مل تكن املرافق الطبية ستتتتتتتتتتتتو  من جهة اثنية،

 .ة ياإليطالات املو وع يرتدد هلجمات جوية من القا ف
ل كب  أما يف ل بشكاملتيضر  منذ أن امتألت العديد من املستشفيات ابملتطوعني من القر 

خدامه استتتتعلى شتتتهود الابلقصتتتف إلخافة  أوامره " موستتتوليين " فقد أعطى " الستتتودان " 
ًتكهب اإليطاليني فيه واحدل من  خلق إلذا نوعاو منوقد الاا  .   املوقف السخيف الذي ا
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ة ( و ية الع مالوا تت اهلجوا على واحدل من مستتتشتتفيات الصتتليهب افمحر جرا م ارر   
ًستتتتتتتتتتتتتتتات التابعة لنمط  لك إلخفاو أخر   اإليطاليني استتتتتتتتتتتتتتتجابوا لتزايد افدلة لك  املما

 تو ج  . 
ان االدعاو أن دليل املصًو ملفق أو أن الصيفيني كانوا يف ارقيقة  صريي:بدأت إبنكاً 

عض جادلت إيطالية على أهنا كانت  ربل لتفعل البوقد  الدليل كما يشتت   شتتيوعيني.وك و 
ًاو كانتقامات  د ثيوبيا فظاعة أ من إلذه افشياو , ولكن على نطاو  يق , و أنه كان مرب

 ا كانت إيطاليا صادقة أا ال , فإن النتيجة النها ية كانت  فإ(.  81: 1969 ديل موكا , 
 .(18  ى مصلية أثيوبيا ما كان لييصلكه ل افمل لتدخل القوات العظمى عل

بدالو من  لك , استمرت ارر  , م  افثيوبيني البا سني الذين يقاتلون يف معركة خاسرل و 
 أوعلى الر م من  استتتتتتتتتتتتتتخداا  ا  اخلرد  القاتل     تتتتتتتتتتتتتد وابل من املوت القادا من اهلواو

ر   تتتتد تخدمت يف اركما يصتتتتا  املقاتلني  , وإلذه العملية اليت استتتتت    قاتلة  اصتتتتااب
و لك  يوبينياإلث إلجباً, لقد استتتتتتتتتتتتتتخدمت ابلرتتيهب  أخر , وبكلمات  اإلثيوبينياجلنود 

هتم على القتا   ,لي   عاقبة  ًداهتا على إثيوبيابتيطيم قد  (19 .القتا  بل لتيطيم ا

_________________________ 
ما يبدو يف اجليش  لاا  , علىلان العديدين من اجليش اإليطايل مل يعلموا عن جلوو إيطاليا  ديل بوكا" يتصتتتتتتتتتل بقصتتتتتتتتتة خميفة حيث تدعم اجلد  على  -("18 

بيني الذين  بعض الصتًو املشتبوإلة: " لقد عهروا على العديد من صتًو اإلثيو  اإليطايل ان املخابرات العستكرية قد تتجست  على بريد أخباً لندن عندما كان أييت
 ." كانت أجسادإلم ماطال ابلقروح

"كاستتتي نو" , مث تردي الستتلطة إىل  إلذه الصتتًو  تتربت املشتتتبه هبم بشتتدل و بعد دقا ق قليلة كانوا على مكت  . نظرات إليهم و أخذهتم مباشتترل إىل الربوفيستتًو
ًل . و اختربإلم و أكد ما كنت أشتتتتتتتتتتبه ال ميكن أن يكون إلناك شتتتتتتتتتك ,و قا  , إن القروح اليت على جهث إل بها الاز رالو افثيوبيني قد ستتتتتتتتتبأمراض املنا ق ارا

ًو , حدقنا على بعضتتنا البعض حبرج ابل  . بعد صتتمت  ريهب , أ تتا  "كاستتتي نو" , ال يزا  , اجلذاا مرض ينتج تقريباو مطابقة للجروح  ستتلمين بعض  ,ارا
ًنتهم م  اآلخرين . لكن مل أستتتتتط  أن أشتتتت  على الف الصتتتتًو الفوتو رافية للمر تتتتى ًت :" أن أبد  صتتتتًو املر تتتتى ابلك  أتكن من مقا  لصتتتتًوروو , و فجدل قر

وقت الحق مكنت رلة الدعاية الااشتتتتتتتية من إع ن الصتتتتتتتًو , اليت ظهرت يف وقت  يفو ( 80:  1969افصتتتتتتتلية و أدع ارزمة تذإلهب يف  ريقها "  ديل بوكا , 
  .الحق مطبوعة , و كدهنا "ملفقة" و يقصد هبا التزوير , اخلبيث لشر  اجليش اإليطايل

 ن حكاايت افثيوبيني الفظيعة أصبيت مقياساو خيالياو لإليطاليني املتوسطني . و تشمل االنتهاكات املزعومة لتشويه اجلهث اإليطالية إ  -(19 
ًصتتتاصتتتات "داgénitalesقط   ال و خاصتتتة  فمحر  صتتتليهب ادا " و كما ادعى اإليطاليون أن اجلنود افثيوبيني كانوا يستتتتخدمون مستتتتشتتتفيات ال.( واستتتتخداا 

 اهلوا ية . كم جئ من اهلجوميات
  



231 

يدي ابهلمجية الكامل التقلهم االيطاليني هبجوم إستتتتتترتاتيجيةفقد وصتتتتتتفت هبذا املفهوا ,  و
. 20) . 

ًب من  أكهربعد وإلكذا، و  ًك   أ  ىلإدت أ  -استتتتتتتتتتتتتتخداا الاا ات الستتتتتتتتتتتتتامة ا فيها  -معا
ًيرتيني والقول الوحيدل الباقية بني اإلثيويتراج  اجليش   أدي انت العاصتتتتتمة "يف حني ك اال

ًيقول اررس  إل   "أاباب ًية اإلمربا و ًيه و و   لإلمربا و ًات بني مستتتتتشتتتتا جنال بعد االستتتتتشتتتتا
فشتتتتتتتتلوا يف إقناع  -أخر مرل   -لكنهم  ،و تتتتتتتت  ستتتتتتتتياستتتتتتتتة الكر والفر القادل الذين حاولوا

" م  تشتتيويم "إقليني يف االيطالوجهة ملقول جديدل قًر جتهيز " الذي ي ستت اإلمربا ًو "ستت
ًيهب و فضتتتتتتتتتلاقد جهز تلك القول و  ًبني و التد ن ميكن أ فضتتتتتتتتتل القوات اجملهزل اليتا املتد

 . إثيوبيااصل عليها 
د  تتتتاإليطاليني ومن مث القياا هبجوا خا ف خداع ة "ستتتتي ستتتت " تتلخ  يف كانت خط

ى النقان الضعيفة  يسية  علقواته الر متابعة اهلجوا م  املوق  الرمس  ل يطاليني, وبعد  لك 
 يف اليساً االيطايل.

 اجدلاملفعنصتتتتتتتتتتتتتتر وعلى افخ  لكوهنا اعتمدت على ،كانت تلك اخلطة حمكمة التنظيم
ًجتتتة التوقيتتتت الصتتتتتتتتتتتتتتعتتتهب ل جنتتتا  اتتتت  يف ارتتتدث,عرض و الظرو . أصتتتتتتتتتتتتتتعتتتهبوعلى د

ًستتتتتتا االيطاليون على  رتتيبات ل, وعدلوا ااإلمربا ًوالراديو كافة التفاصتتتتتتيل للخطة إلجوا  إ
 . (21 الدفاعية ملواجهتهم 

__________________________ 
 (   73/1985_  وإلذا دعم من قبل حجة سباتش  ابن الفاشيون اعتربوا استخداا الاا  الساا "معىنو للير  الشرعية "   سباتش   , ( 20 
ًتبان اراستتتتتتتتم  كان  ل إىل_ ديل بوكا  جاد  ابن االيطاليون حيتاجون  (21  شتتتتتتتترية الذي ظهر  لعدد اخلستتتتتتتتا ر الب اإلحبانجعل الكه  من  فنهك عظيما اال

ًك : " بينما ال لذين اقق العدالة  واجلناح البطويل الذي  حقق من قبل الفيين  والكياستتتتتتتتتتتتتة للمكتبيني االيطاليني ا أنتوجد كلمات تستتتتتتتتتتتتتتطي   االيطالية يف املعا
ًبي من قبل القوات الستتتتتوداو  الذين  لإلمربا ًوملعركة لرجولتهم " .  " ا او مشتتتتتع مهاالو من  لك  جعلوا  م بستتتتتخاو خلدمة حياهت اإلم وقدمو ودمانزفت " يف ارقيقة 

ًاحة صتتتا ل  و الذي تىن  ت , وابلفعل قول صتتتلبة ومتينة كاالمسن عناصتتترهيشتتتهد  لك ,  وخ   إلذه ارالة اكتستتتهب   أنالااية الر يستتتية .  وقد محل موستتتوليين 
الية ابن مشاعره بشكل صييي : " موسيليين عرب عن حزنه على ارقيقة الت ة رتمجبديني  ميك مسيث  حيث قاا .  إبحبا هقد سقط كان دمة ,القا فبافشهر

حبها بكلفة منخفضتتتتتة جدا  ًئ قومية على حستتتتتا  ال إلع نالقتل بصتتتتتفو  جيشتتتتته مل يتجاو  االلفني شتتتتتخ  وارر  ا  كا طلوبة    ديل بو اية املاحالة الطوا
 ( 172ص  1996

  



232 

موق  ت القول اإلثيوبيتتتتة ابجتتتتتاه اركتتتت 1936من عتتتتاا  ر اً 31يف يف صتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاح املعركتتتتة و 
ًك يفكان اإليطاليون قد احتلوا العديد من املنا ق ارستتتتتتتاستتتتتتتة االيطاليني املنتظرين  .    املعا

 .كل اابسطوا سيطرهتم بشوكان االيطاليني تقريبا قد ، اإلثيوبينيالسابقة خلطط 
بعد  لك  ًواإلمربا جرب أ  , و انقلهب تقريباو قد كان  ر  املعركة  فإن حا    أيةعلى كن  ول 

  .على التقاعد
ستتتعما  الاا  ابعت ا، فقد لقوات اجلوية االيطاليةلكما جر  يف مجي  اررو  الستتابقة   و

أد  إلنا  االنستتتتيا و  ،املرتاجعة اإلثيوبيةالستتتتاا واملتفجرات بشتتتتكل مستتتتتمر على القوات 
 . "أاباب أدي " إىل اإلمربا ًوتلك القوات وإلرو  اندحاً إىل 

 العملية الثالثة : اهلمجية ) سياسة الكر والفر ( 
, قط نظرايو على افقل فكون  لك , ولر ا انتهت ت أنلكن ارر  قد انتهت.كان أهب 

 هالذي بق  ل - اإلمربا ًولكن االستتتتتتتتتتتتعما  املستتتتتتتتتتتتمر للاا ات الستتتتتتتتتتتامة يف البيث عن 
ا ات االستتتتتتتتتعماالت اجلوية للافإن كما لوحظ, و مل يتوقف على افًض  -نيجنراالت موالي

ن كان بعيدا ع  -الطا رات  جنيةات اقوا  املرشتتتتتتتت  عل  كانوا قد   اهنموخاصتتتتتتتتة   -الستتتتتتتتامة 
وإلذه استتتخدمت يف ارر  نفستتها اليت استتتخدمت اتركات اليت ستتببت ، الستت ح املتميز

 .  إثيوبياس   السيئة يف آكه  من املالكه  من االستياو وال
حبوا ارر ني االيطاليعلى الر م من أن ف ،ناآلأما  اا استتتتتتتتتتتتتتتمروا ابستتتتتتتتتتتتتتتخد، إال  أهنم قد 
    إلثيوبيةاالكه  من مصادً املياه يف حني أصبيت كافية التمرد ملسلية دك  "اليابرت"

 ية ملاشضاو لنفوو ا، افمر الذي قد أد  أيقاتلة كنتيجة لذلكو بل  ،صارة للشر 
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ىل ذإلبون إيكانوا الذين   اف فا  النستتتتتاو , وو الرجا  موت وعلى حد ستتتتتواو م  والباا ,
 ثياهبم .  أو لياسلوا سلوا تاجلداو  ليا

ة مجاعقامت  لهب من الستت ا النستت  , بعد شتتهرين على افو 1963 من عاا تو  28يف 
بعد و كنه ا صدإلا مجيعاو . ى العاصمة. لًبعة شعهب للهجوا علإب  و أمن قادل املقاومة 

يف  هاو ان هب امللك املعني حدي "كرا ايينكان "اين,  هتشتتتتترين الشتتتتتهر مطاً يف افموستتتتتم هناية 
  (22 .ودماً  عماو الهواً سرافقد وق  يف فريقيا إالقسم االيطايل شرو 

 كل قادل  كان،و كانون افشتتتتتتهر  م  حلو  و  را  املدن.أىل ون إااليطاليوإلكذا، توستتتتتت  
ًاس "ون د" ولكن موستتتتتتتتتتتتتيليينمن "مر واقتلوا اومن مث  ،قد وقعوا ابفستتتتتتتتتتتتتراملقاومة الباقية 

 دون شخصية. " لكونه يناي  اكر "عنهم   ىختل" يف حني اميرو
لديه  اقمتفقد بشتتتتتتكل عكستتتتتت , و ولكن ت عليه ثر  قد أ الوحشتتتتتتية "را ايين"ك ريقة كانت 

ًجة   ا تياله. اهنم حاولو أالندا لد
يهب صتتتتأ  كان قد نه  خبطر كب  ف" قد أصتتتتبي ينايكرا  كان "  1937شتتتتبان من عاا  19يف 

بشتتت   ريقة يطاليون ابالنتقاا منه امر اإلأوباضتتتهب وعصتتتبية ، ا تيالهحماولة بقذيفة خ   
 نودجل، يف حني كان اللصتتتتتتتتتتتيد صتتتتتتتتتتتبيت العاصتتتتتتتتتتتمة مكاانو أ فقط أاياوخ   ث ثة  ممكنة,

ً م  ،باضتتتتتتتهبوإلم قاومني قد العاديني املوا نحىت د, و القمصتتتتتتتان الستتتتتتتو و وي ,اإليطاليون 
 . يواجههمكان   و تصا  وحرو كل ش االو  القتل

_________ 
"(  1969:  222كادم   ديل بوكا  اجليش افكان   -(22  ًوما, ولكن اف او وودود او صتتادق"كرا ايينفيما يتعلق بنا هب اإلمربا ًو ة كانت منييف 
لك لكن تتنفذ بستتتتتتتتتتتتتترية عالية  وبدون شتتتتتتتتتتتتتتهود حا تتتتتتتتتتتتتترين على  لك,أن  اليت أهب عداا اإلبقراً حكاا ظهرت إب  -على الر م من  لك -

ًمة اليت  مل تتب  على الر م من التوجيهات   قا  و :نفسه ابلتربير ى الذي مح"كرا ايين"ظهرإلا أالتوبيخات الصا
 اإلعدااحكاا إن أف ية حا ,أعلى  ولكن "  يا إثيوبيا" ا اإلعداا يصتتتتتتتتتتتتترخون وإلم يواجهون فرقة اكانو    اإلثيوبينين إلناك بعض ا أنكرال  إان" 

ً  يف حيايت ا , الو يوجد احد,  كون يف منا ق معزولة حيث الن أننه دا ما أهب تلك ترتبت على نتا ج من التجا وجد احد يستتتتتتتتتتتتطي  ي اكًر
  إلدوا.وابلطب  كانوا قد شو  ،( ولكن 223_  222:  1969يشهد عليهم.  ديل بوكا ,  أن
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قو  الفرصتتتتتتتتتتتتتتتة لقتل كل الع "ينايكرا  " ىاالعتداو عل امل أد الذين حاولو  ،من جهة اثنية
 "هلوليتا"اجلنود التابعني و  ، اليافعني,وكل املكتبيني اإلثيوبينيكل عضو  جموعة و ,  اإلثيوبية

.  
نظم قد  "كرا ايين  كان "  1937من شتتتتهر ايً أ 20ف  قا ماو ف يزا  ال أستتتتو افافمر  كان 

 افكهروبيني ثياإلومن  "ديربا ليبانو "من  او ًاإلب موعة مرلفة من مئتني وستتتتتتتتتتتتتب  وتستتتتتتتتتتتتتعني 
 .  اليقتلو شهرل يف الدير, 

، خضتتتتاع الستتتتكانإمن  بدالو فكان لفداحة إلذا العمل الوحشتتتت  أتث ات عكستتتتية ,   ولكن 
لناً, ة ات اماميصبيت خمافر االيطاليني افيف حني أ (23 هم  ضبإىل استعاً فقد سبهب 

 .وتدم إلاالقوافل ا االستي و على  و
 ىلإ تتتتتتتتتتافة .ابإلقد انتفضتتتتتتتتتتت "بيكمدً"و  "جوجاا"خ  كملها , وابفاملنا ق اكانت 
ه  يلة بستتتتتتتتتتبهب حماوالت     متزن عقلياو  أصتتتتتتتتتتبيقد  "كرا ايين"ن اافمر ظهر  فقد لك , 

 أاد القتلة.إحياته الفاشلة  يف 
منه فبكاملها بة خصصت كتييف حني ,  نفسه يف  رفة نومه لي و نه كان حيب  وقد قيل ا
 الشخص  .

بل  ،قد  أصتتتتتتتتتتتتبيت  ريبة اف واًاين,كانت تصتتتتتتتتتتتترفاته هتشتتتتتتتتتتتترين المن شتتتتتتتتتتتتهر و  يف اف
ًت السياسة يف النهاية ، عكسية ا ج ات نتو  ةمستييلو  د لذلك أن تتدخل لو   ح فقر

أكهر ية و تصتتتترفاته  ك أنجل الذي  عم الر  "وستتتتتا"أبدوو " استتتتتبداله موستتتتوليينحيث قًر "
 (24 .إنسانية

__________________ 
 أرستتتتتلت 1936ل يلو مما نعرف التليغرام , ترخت أب اإلثيوبيةكمال تدمري املقاومة ليس  فق  الغاز الذي استتتتتتبدم يف احلرب إل  -(23)

 ستسالمهم لغاز للذين اعلنوا استسالمهم وللذين مل يعلنوا االقوى اجلوية سوف ينفذون النتقام سيقذفون افاليوم  . أما  ينايمن قبل كراز 
  .( 82:  1969) ديل بوكا ,  
جيب استتتتبدال  ( . الكل وافق على انه  186:  1984_ مل يكن من الواضتتتح ملاذا اختار موستتتيليين دوق اوستتتتا لستتتتبدال كرازايين  ) موكلر  (24)

 يكن جاهزا كرازايين "  البئر املسمم " بسياسات هتدئة الوحشية . كرازايين , وابن الدوق كان املرعح للموق  , مل 
  



235 

 العملية الرابعة : اهلجوم التقليدي  ) سياسة الكر والفر (
ًث و تتتتتتتعاو صتتتتتتتعباو إن مل يكن مستتتتتتتتيي و . و الدوو كان  لك  يف   تتلخكانت نيته قد و

ًات  جموعة   تتتتة ر  تتتتد املعاً العمل العستتتتكري املباشتتتت مهاا  ات  اب  حماولة عك  الهو
ب  كعفو  فقد اتب  ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة  كية يف إصتتتتتتتتتتتتداً  –على الر م من  لك  –لكنه قو , اف
 عداا العاجلة.حكاا اإلأيقا  وإ

هر قابلية قد أصتتتتتتتتتتتبيوا  أك -االيطالينين وعود صتتتتتتتتتتتدقو يكونوا يمل الذين  – اإلثيوبينيلكن 
ظ العاثر ارسقة, ومن نولكن بعد سنوات من العمل اجلاد والسياسة امل .عودل الهقةلقبو  
ًاو  "موسيليين"ن يكون يف أ س  للدوو املستشاً العسكري الر يكان يف إلذا االعتباً,   صبو

بيني  م  اإلثيو ن تستتتتتتتتتتتتتتتتاإلتتل التتدوو يطعن ابلتتدوو من اخللف لرومتتا ا "كتتافتتال و", اجلنرا  
 له نتا ج عسكرية . تكان

اوا بدقد االيطاليون كان   1938عاا شتتتتتهر نيستتتتتان من ىل شتتتتتهر ر اً إمن وإلكذا، وبدواو 
 "وجااج"من ارم ت  العستتتتتكرية  الر يستتتتتية اليت نوت ستتتتتيق التمرد يف أخر  ستتتتتلستتتتتلة 

م دهنوك ظهرقد و ابحت   "جوجاا" جندي " حيث قاا أكهر من ستتتتتتتني ألف بيكهمداً"و
 قد خضتتتتتتعت "جااو ج"ستتتتتتتكون العاجل إلدافهم, ولكن ولي  ابلقريهب أستتتتتتينالون  كامل 

اتيجيتتة جتربتتة استتتتتتتتتتتتتترت خوض قًر قتتد  "كتتافتتال وكتتان  اجلنرا  "ل املعلنتتة .لتهتتديتتدات اجلتتديتتدل
ًل يف أىل انتشتتتتتاً قوات نظامية  ات إ تتتتتافة خمتلقة.ابإل عدل  دشتتتتتنأوقد " جوجاا"ًقاا مامو
ًأا"سر ها من أجل أكرسفرو خاصة    ,   عماو املقاومةمن كهر امله ين " أحد أابي  ا
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الذي و  (25  "مينز"مناعة يف  أكهرىل اًض إل قواته  نق -لعدل شتتهًو  -الذي كان حياو  و 
على أن اثبت  لكنه  1938عاا  منشهر تشرين افو   يف مطاًافحىت هناية موسم بق  

 .   او حامس لك مل يكن 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
الذين   وبينيلإلثيون كرادع , النتا ج لتزايد الوحشتتتتية " القتل واالعما  الوحشتتتتية , على اية  حا  , لن تك "موكلرشتتتترح "_  (25  

اليدس . والعداوات والنزاعات الداخلية , اليت جعلت الكه  منهم يقبلون ابن يكون    مرإلل هبم , البديل  إىلكانوا يستتتتتتتتتتتتتتتاقون 
ًا . كاجلن  الذي يهاً اب ًجا  الدين الذين   حبوا  د ًا. و اريزل  للقوانني شتتتتتتتتتتتتتتاون , اليت  مرت جتاه عدو واحد . وقادهتم قتلوا  د

 ( . 184:  1984ووجه ابالابدل . "   موكلر , 
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ًأايجني" ،ولكن يف املقابل ًك حيث  "مانز"يف الوصتتتو  اىل  "ا ًيز"شتتتا ًا وك مها  "دأا  ا
 . (26 يون يطالاإلوبعد  لك انسيهب . ابشكل متكًر من جهود االيطاليني لتدم مهيا جن
ًتقد أللتهد ة  "كرا ايين" ا كانت ستتتتتتتتياستتتتتتتتة إ ن إفتردا موحدا  تتتتتتتتد قواعد االيطاليني, اث

ًستتتتة  ًات فعالة رل مشتتتتاكل اجليش.  ال" الوستتتتتا"الدوو للستتتتياستتتتات املخففة مما تلك قد
ًل نطاو يف ون قد أصبيوا اإلثيوبيكان   1938م  حلو  عاا و    الكاملة.الهو
ني  تمن البقاو  لقاو يف الوقت الذي كانت فيه أكهر من مخ  وستتتتتقادل املقاومة استتتتتتطاع و 

ًل إ احصوهنيف  كتيبة  حصوهنم . خل  على التجربوا على بعد أن أ  ثيوبيا ازا أمتعتها ملااد
.للتًوما بستتتتتتتترعة ارضتتتتتتتتًو إىل الدوو أ مر  1939من عااشتتتتتتتتهر ر اً يف   تلك يف و  شتتتتتتتتاًو
ًواب .أويهيئ نفسه لبدو ارر  على  "تشيكوسلوفاكيا"يازو  "إلتلر"ثناو  كان اف  و

 ة  : املصاحلة  )سياسة الكر والفر ( العملية اخلامس   

د يوج ال  إ  حداث املختلفة يف إلذه الستتتتتتتتتتتتتتنةالكه  من اف كان يف أثيوبيا  1939عاا يف 
 التدث سبهب و لك بلسنة السابقة كما كان يف اعادل لليم ت العسكرية املركزل  تربيرات إل

 لسببني:ويعود  لك القوي للقادل 
  ات الستتتتتتتنة عملي. فقد كلفت هل إلذه العملية ظة ملالباإلكلفة ال :  و افالستتتتتتتبهب

ًل و تطوير املستتتتتتتتعمرل , و من ه ث مرات ما يقدً أكهر ب الستتتتتتتابقة لوحدإلا  ًل إدا ذا إلفاتو
 تا ج كانت    حامسة.سيردي إىل ن

_____________ 
اميا  مربعة  من  850د احتلوا قدا فوو البير , وق 10000رتف  ويالوسط يف شان  كيناداا  "يف مينا إقليم "لقد كان  -( 26 

ًاد للااية  ًيرس الذي كان يقاوا القادل  وا  قتلهم . وأ أيسرإلم أنبليتك   وقد مح  اراكم من قبل شان نوبل الذي مس  دأا  ا
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ًوبية.  :السبهب الهاين  ًية جديدل على أثيوبيا يف حالة اندالع حر  بني السلطات افو من و  كان بر
 هنلنيل على الدعم من إثيوبيا يف دفاع إيطاليا,لكنه أو ي اا "موسولييننية " مل يكن يف ،جهة أخر 

ناسهب أكهر شكل متبهلذا السبهب,صر  اإليطاليون معظم السنة و و إثيوبيا لوحده.م  حالة حر   يف
إلم اليت تنظم جيشاو   لدفاع من إلجوا القوات الربيطانية أو الفرنسية.لمن مصاد

اً إىل حو لت التدكيد من اإلجبقد ود اإليطالية  د التمرد يف أثيوبيا اجلهلذلك، كانت  كنتيجةو  
 الرشول,العفو,واملفاو ات.

قد و  تشتتتتتتتتتتنل حر   تتتتتتتتتتد املقاومة افثيوبية, ،فو لل ا أهنم ختلوا عن اتاولة و  ،اآلن من ستتتتتتتتتتخرية القدًو 
 ىت اآلن.اإليطاليون ح هحاول كهر فعالية من أي ش وافأثبتت إلذه  موعة من السياسات 

ًفت السنة على االنتهاو ًواب يف حالة حر ,كانت   ،وإلكذا، وبعد أن شا ولندا  ابلر م من أن ب، لكنو أو
ًواب استتتتتتتتتتتتتقرت.فستتتتتتتتتتتتقطت,كانت قد  ت  ذلك، خف  ل وكنتيجة.إيطاليا حمايدليف حني بقيت ارالة يف أو

 . افريقيأرنسا, وإيطالية يف شرو و ف اتوترات بني بريطانيال
 افريقيإالثانية يف عرق  احلرب العاملية

ًجيا"إلو  او مدازا  صتتتيالذي كان ما  -والوحيد – عيم املقاومة اهلاا كان   1940عاا خ    يف  "أبي  أ
شتتتتتتتتاو ,وعود الر عن  ريق صتتتتتتتتر  اإليطاليون وقتهم يف اجلزو افو  للستتتتتتتتنة حياولون كستتتتتتتتهب ثقته حني 

كانت قد ت  إلذه املفاو ات انته   أن .الستق   بعد االستس ا إىل اركم اإليطايلابلعفو,ووعود اب
"كان يف ياًأ"فان االستتتستت ا املخطط  ون اإليطاليقا  بعد أن و ر اً,على أية حا ,شتتهر يف انتهت 

 كمني.ارقيقة بواسطة  
 حزيران,هر شتتتتتيف و  .يف شتتتتتهر أايً فرنستتتتتامث أكملت  ريقها حنو نيستتتتتان, زت أملانيا النرويج شتتتتتهر يف 

ًاو بريطانيا "ونستتتتتتتبدف  افمر الذي على فرنستتتتتتا املهزومة, إيطاليا ارر أعلنت  شتتتتتترشتتتتتتل"  تن و ر ي  و 
ًواب"اب"موستتتتوليين" " دعولب ًاو من الشتتتتما   بن رو  أو لتيويل إع ن إيطاليا من ارر  اإلستتتترتاتيجية فو

 وشرو إفريقيا.
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ني مدعوم جندايو ( 250,000 كان تعداد القوات    1940 عاا  حزيران منشتتتتتتتتتتتتتتهر يف و 
ًنتتتتتتتة متت    تتتتتتتا تترل,( 200 متتن   تتتتتتتا تترل(20 و بتتريتتطتتتتتتتانتتيتتتتتتتاو  جتتنتتتتتتتدايو ( 10,000 ابملتتقتتتتتتتا

شتتتتتتتتتتتد يف ححصتتتتتتتتتتتر قد لربيطانيني ل  ر يستتتتتتتتتتتالقلق يف حني كان ال ( 1984:208 موكلر,
 "أي أو ري"يف شرو إفريقيا.التدخل  قواتجيوش إيطاليا الكب ل يف ليبيا و 

ًبي  عاا نلكن اإليطاليني مل يكونوا يفكرون بشتتد ًأيت الدوو  : 1940ا ملخالفة يف  "لقد 
ًجية اإليطالية يف حني كتهب  "أوستتتتتتتتتتتتتا"إلذا الصتتتتتتتتتتتتباح "  6يف  كرتهمف" يف كيانو"و ير اخلا

كن أيضتتتتتتتتتتاو ل ،فخذ اهلجوا لي  فقط مستتتتتتتتتتتيي و  " ربين ان إلذا ابلنستتتتتتتتتتبة له:  نيستتتتتتتتتتان
 لبشتتك ة  هزلاإلجنليزية الفرنستتيالقوات رمل مواقعه الفعلية فن عليه جداو  او ستتيكون صتتعب

 .مشكلة" اننا يفويعتقدون جيد اآلن وجاإلزل للمعركة 
شتتتتتتتتتتتتتترو يف  دفتتاعالتتالربيطتتانيني يف  ات ل نضتتتتتتتتتتتتتتمتتاا إىل حلفتتا هتتئتتيإل  قتتد  "جيبويت"كتتانتتت 
أن يصتتتتتتبي يف  "جيبويت"قا د يف حني أجرب كانوا قريباو ستتتتتتيطردون من ارر ,لكنهم  افريقية.
بالر م من ف ويلة. تلك املعركة مل تكنبيد أن  .يف املعركة اإلجنليزية اإليطالية او ستتتتتتتتتلبي او متفرج

ًل كانوا قد أن الربيطانيني   مدعومة من  -"إليل  ستتتتتي ستتتتت "بعودل قوات التمرد يف التنوا إاث
ماامرات  ي". "أي أو رالدفاعية لقواتقبل فدا يني برائستتتتتتتتة بريطانيني على  و  اخلطون 

ًان  يف ب د العر ( ت و لت لستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلة قريبة من الضتتتتتتتتتراباقد املعركة نفستتتتتتتتتها إال أن  لو
وأ يف كل حيصتتتتتتلون على افستتتتتتكانوا الربيطانيني أولياو  أن التقليدية و اهلجمات املضتتتتتتادل,م  

 مواجهة. 
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 ،الربيطانيةالصتتتتتتتتتتتتوما  حىت يف  فا وا قد  1940عاا  ر  من شتتتتتتتتتتتتهر  يفاإليطاليون كان 
صتتتتتتتر حظهم  تتتتتتتد مبوا أن أر شتتتتتتتجعهم تاولة كان قد صتتتتتتتوما   اللكن جناح اإليطاليني يف 

 ين" ارمقاو" را اياجلنرا   ات قيادل ةالقوات املرإللتقدمت إلذه حيث من ليبيا انط قاو 
كانون   شهر  يفو  "سيدي براين".منطقة  ,لكنها توقفت يفي صر حنو العمق املعدل أميا  ل

  :نياإليطاليحطموا قوات و  النيل,منطقة افو ,إلاجم اجليش الربيطاين 
ًبط   أ يل أمل -القاإلرلحيث كان التهديد قد وصتتتتل  إىل العاصتتتتمة  -حدل "يف  تتتتربة وا

ًيتتتتة اإل  نصتتتتتتتتتتتتتتف ربتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتبلإليطتتتتاليني و وبتتتتت الروح املعنويتتتتة ، إلفريق ا ةيطتتتتاليتتتتاإلمربا و
اهنياً الروح املعنوية اإليطالية مل اصتتتتتتتتتتتتتتر يف وإلكذا، فإن  (.307: 1984واحدل" موكلر,
ًجتتة  و " "أي أو آليقوات  على موقعتتاو كب او فقتتد كتتان  لتتك التتتدث  ،فقط مشتتا  إفريقيتتة لتتد

را  اجلن بستتتتتتتتتتتتتتبتتتهب القوات اإليطتتتاليتتتة املهزومتتتة اليت كتتتان ال أحتتتد يقودإلتتتا إالو لتتتك كب ل 
ظيمة التدث . على ت ع" را ايين"كان إلزميةأن  اإلثيوبينيلكنه كان, بيعياو, بني  " را ايين":

 ،عليهاط  تتتتتتفقد  ،كاجليش املنتصتتتتتتر  ستتتتتتتبد  وامل لملك ,لاتي,وكنا هب الر م من أنه كان الف
ًداي"بو  ًه  زا اًض العدو فستتتر"اب شتتتود حو لك ابستتتتخداا  مث  بعد  لك"توبروك" ،والو أ دو

لربيطانيني افمر الذي سبهب إحراجاو ل جاد "موكلر" 27"جوًج"لكن  جديدل من السجناو
تباه.و كان نبشتتتتتكل مه  ل اففريق    وتعلق وا بعودل"إلي  ستتتتتي ستتتتت "إىل الشتتتتترو افوستتتتتط

ًه يتتتتتتهتتتتتت  اهلتتتتتتجتتتتتتوا عتتتتتتلتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودان متتتتتتن قتتتتتتبتتتتتتتل  قتتتتتتلتتتتتتقتتتتتتهتتتتتتم املتتتتتتبتتتتتتكتتتتتتر ان حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
 (.1984:2269إيطاليا موكلر,
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ان ك  حدث م  الربيطانيني بعد كل إلذافإن ما بعد بعض التفك ,على أية حا ,و  ،ولكن
 أفضتتل عن  تتلخ  يف البيث بعد  لك أصتتبيت القضتتيةو  ،قد كانوا يف ارر ف ،متوقعدو 

 ل استعما "سي س "لنهايتهم اخلاصة؟ ريقة من أج
ًاو إصتتتتتتتتت حي  نيالربيطانيفقد كان لد  حىت إلذا مل يكن وا تتتتتتتتتياو أيضتتتتتتتتتاو. ،لكنو   -ة أفكا

أن توق   ة م مصتتتتتر,و الستتتتتودان,و كينيا,و"ستتتتتوماليلند"الربيطانيكل من يف    -بشتتتتتكل مه 
ن لك,و إلاجم اإليطاليونفقد  ،ولكن  م   لك .من أي مكان ادث اهلجمات اإليطالية

ق إلو أن الطريحدث ،فإن ما بعد  لكو  دون  أن حيصتتتتتتلوا على الفا دل املرجول من  لك. 
 التمرد جبدية  من أثيوبيا.بيوا ان يكإلو  ،الربيطانيني إل الة الضاطأماا 

 إيطاليا يف أثيوبيا

ًقتتتتتتتة إع ن بصتتتتتتتتتتتتتتتًو اخلطون الطويلتتتتتتتة لألستتتتتتتتتتتتتتتر  اإليطتتتتتتتاليني  أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدً "ستتتتتتتتتتتتتتتت " و
 (1984:309. موكل ,

ًت كل منا ق ت, كانت بريطانية املن1941عاا  يفو  ًل , و اهنا عشتتتتتتتتة إل  اليت أخذت املباد
ن من كانون ستتتتي ستتتت " إىل أثيوبيا يف العشتتتتري اجملاهبة اإليطالية يف شتتتترو أفريقيا وعاد "إلي 

ًك ارادل 1941من عاا  الهاين ابلدعم  -أجربت القوات الربيطانية ، وبعد سلسلة من املعا
 الستس ا .على اطاليا اي  -افثيوي

مخ  سنوات إىل اليوا الذي  حف به وبعد  1941من عاا ايً شهر أيف اخلام  من و 
ن ماباب" و دداو أخذ اإلمربا ًو مقعده على عرش افسد أ  ي"ابدو ليو" منتصراو يف "أد

 النتيجة : إلل سرتبي إيطاليا,أا ستفعلها؟حيث 
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ريقيا  د إيطاليا مشا  أفيف ا دخلت بريطانيا ارر  انتهت ارر  اإليطالية افثيوبية عندم
ة إسرتاجتية وبداوا  تابع، يف املرحلة اليت أصبي فيها اإليطاليون مهووسونو . 1940عاا 

ًجة ات ارر  العاملية متد ةارر  اإليطالية افثيوبيتعترب   .إهناو ارر  ابملقاومة افثيوبية
حبت  حني يف  , لكانت إيطاليا سرتبي يف فرتل قص ل ,لو مل تدخل بريطانيا ارر فالهانية.

و  ،بق  نصرهميكن أن يحيث الهقيلة   إيطاليا يف التفاعل اخلام ,لكن فقط بوعد الرشاو 
وا ي  يظهر بشكلوما  إن اقتصاد إيطاليا ما كان ليدعم مهل إلذه السياسة فكهر من سنة

كما   ممسوسة جبيش عاجز جداو.كانت   1935عاا  يف  اين إيطالإجداو يف إلذه ارالة إلو 
دحد أفقر ًيخ العسكري كاأهب أن يهبط يف سج ت الت اقيدت حبماقة فن أتث إلإهنا 

و  افثيوي على اسرتاتيجية دفاع مهالية حيث استالت الق عمل اإلمربا ًويف الفرتات 
ً ة اهلجوا عافثيوبية بينما قللت  عف  ربته,لكن جنوده مل يستمعوا , فقد أصروا على م ا

اإليطايل التقليدي م  الدفاع افثيوي التقليدي , الدفاع الذي تضمن مشاإلدل الاريهب  و 
 عجز اجليشفإن يف إلذه ارالة الضعف(  عادل إلهناو كل قتا  عند  رو  الشم  ,

ًات الخصوصاو يف التفاع ت املبكرل للير  و  او وا يكان اإليطايل,   ًية جاإلقرا با
ًاابلكامل: ًجة عالية يف قتا  صعهب من أجل أدي  اباب ,وإما أن خسا ت ونكسات من د

ًل  ًو  د اخلصم بدون دفاع  ده و بدون قد بنف   ابةل ستجختدع ابستعما  الاا  ارا
ًو  ، وإلذا ما الطريقة لكن  –دإلدا  إيطاليا العسكرية قريبة املد  كسهل  اختياً الاا  ارا

 .  ةم"سي س " من العاص رد خصوصاو بعد 
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قد حفزت و أتسي  مستعمرل فعالة و مكتفية  اتيا  يف ت إلدفها السياس و  قوإلكذا، فقد 
ًية ملن  أمراو أثيوبيا من  ول ًشمن أكهر من أن ختفض املقاومة و ادت  ال حقني الضرو

   .اهلجمات القيادية  د القوات
 يجة احلرب اإليطالية األثيوبيةتالت ليل: التفسريات املتنافسة لن

 :مصاحل املمثل
 لك ً ا كان و  ،ع قة م  قوهتا النسبية اثيوبية ات مصاحل إيطاليا يف  زو أثيوبية كانت 

بية و ل افوً نسبة إىل القو ابل ية بقول إيطاليا اكانت و   ادلة على أن مصارهاأكهر دقة للمج
ن ا بشكل وا يوا ابلتيديد شعر  "موسوليين" اإليطاليون عموما و حيث كان ، افخر 

ًبية افخر  مل تعط ًبية خصوصكدولة ستيق  املحرتاا إيطاليا اال السلطة افو او تلك اليت  أو
 :    بعة عناصرليا يف إثيوبيا فً امصاحل إيطحيث اولت كانت حليفة أثناو ارر  الكرب  

  الذ  املا تتتتتتتتتتت  و لك عن  ريق النصتتتتتتتتتتتر العستتتتتتتتتتتكري  معاجلة جة إىل اار  -أوالو
ًبية بنجاحياسم على اإلفريقار   .ني الوحيدين لصد قول املستعمرات افو
  ًجول: ار اثنياو  نأ ة الفاشتتية كعقيدل من قبل نصتتر عستتكري شتتديد :ياجة لتدكيد 

كان بقاو   هبذا املعىنو عوض شتتتتتتتترعية نظاا موستتتتتتتتوليين الفاشتتتتتتتت  ي أنالتدخ  ميكن  أواهلزمية 
 (28.  او ايطاليا مهدد

  ًادتليت او  ،واجهبال أوهمة امل: اضتتتتتتتتتتتتتت  اثلهاو عامل  إىل تابإلثباايطاليا التعهد  أ
ًل   .منزلته  وو حقيق  من ارضا
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  ًل بسبهب الفا ض السكاين والبطالاملقوي و الحساس اإل: ًابعاو  . ةتزايد من الضرو
ًبعة موعة إلذه العناصتتتتتر وإلكذا، جعلت  ًاية النزاع  اف بكه   ل اعو ايطاليا تصتتتتتمم على 

كانت ولذلك  . وإثيوبيا اليطاليان املادل النستتتتتتتتتتتتتتبية التابعة ن قبل الفجول مميتوق   أنمن 
ًادتفقد ,  اليطالياانجية ومعروفة ابلنستتتتتتتتتتبة  إثيوبيامصتتتتتتتتتتاحل  اي مستتتتتتتتتتاعدل شتتتتتتتتتتع إثيوبيا أ و

عوبة يف صتتتت افجن وجد املستتتتتعمر يف حني حبها عن إلذه املصتتتتلية  افخر  اإلحصتتتتا يات
 أودل العو  اإلمربا ًوًفض د أن وبعاالجتاه مهل إلذه القول الستتتتتتتتتتتتتتتاحقة, و فهم الستتتتتتتتتتتتتتبهب , 

ًوا" كما انه مهبت من قبل النصتتتتتتر يف  اإلثيوياخلضتتتتتتوع فوامر ايطاليا بدون قتا  اخليا     " أ
 أن هم كنميللقو  انه استتتتتتتتتتتعد النب و وقد كما كان االيطاليون على وشتتتتتتتتتتك اهلزمية إلناك 

ًوا نصتتتتتتتتتتترإلم مرل  لكن و  ،بكرموقت  يازو من جديد يف أناختاً االيطاليون  إ ا أخر يكر
 اإلمربا ًو كان يعتمد على أمرين اثنني يف حا  اهلجوا اإليطايل ومها:

  :شاملة.ملن  حر   افممعلى تدخل عصبة  هدااعتمأوالو 
  تقريباو  ةيف ارر  اليت كانت العصتتب  ستتياستتة الكر والفر (تدمل يف قتا  : الاثنياو- 

لكن ,كانت قد اققت إلذه افماين  ال واحدل من لكن و و  تظاإلر ابلتوقف.ت -وب  شتتتتك 
     او يجياستتتتتتتتترتاتكانت أتان نظاا اركم  على الر م من أن  أثيوبيا مل تستتتتتتتتتتستتتتتتتتتلم إليطاليا

 . ةمنيع
___________ 

ًي انجي جداو  أو أواج(  الذي AOLال   عن جهود دعاية "و العجل املخص  كان مسر   -(  28  " ,  ا يف  لك إع ن إمربا و
 ربا ًو عودته الوشيكة . و دعا افثيوبيني و اإليطاليني املواليني هلجر و مقاومة اإليطاليني .أعلن فيه اإلم
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مس .كان لد    1935عاا  يف ة إليطاليلستتتتتتتياستتتتتتتة انت ااحيث ك ايطاليا تط نظاا حكم 
 .     "بينيتو موسوليين"افجنبية ات السيطرل الكاملة من قبل اتلية و 
كان قد   "ينموسولي"فن  كم اإلسرتاتيج  وا ية يف إلذه القضيةأتث ات نظاا ار كانت 

 و ستتيطر على بعض مداخل الصتتيافة افجنبية - ستتيطرته على الصتتيافة اإليطاليةحكم أ
ًات إستتترتاتيجيةحيث قدا  -إىل ستتتاحة املعركة كون حمفوفة اليت ستتتو  تو  ، زو أثيوبيا خيا

اكم من قبل نظاا حكم استت ن رتاتيج   بشتتكل دقيق , ابلر م من أأكهر ابملخا ر عندما ا 
ستتتتلية اليت تن  استتتتتخداا اف "جينيف"وقعت املستتتتودل افصتتتتلية ملعاإلدل كانت قد ايطاليا  

 (29 .الكيماوية يف ارر 

خطط مبكراو الستتتتتتتتتتخداا مهل إلذه افستتتتتتتتتلية يف قد  "موستتتتتتتتتوليين"لقد كان وا تتتتتتتتتياو أن  
 ؟ .ذا أن يكونكيف هل  ولكن رو  هبا,كان واثقاو انه يستطي  اهل  أثيوبيا,وإ افة لذلك 

ًوبية اآلن تفتخر بعامة الستتتتتتتتتتتتتتكان املهقفني و   ث أن حيو  1935 عاا  يف  كل القو  افو
لهرو  من مهجيته يتطلهب ث ثة أنواع من ل   تعقيد قطاع الصتتتتتتتتتتتتتتيافة عندإلا اتستتتتتتتتتتتتتتاع و

ًيني من اإلكانوا من الذين  دنواع من الشتتتتواإلد ك      الشتتتتواإلد و اثنني من املستتتتتمعني خبا
حيث كان  جانهب و عما  مستتتتتتتتتتتتتاعدين أجانهب.افصتتتتتتتتتتتتتيفيني الراستتتتتتتتتتتتتلني وامليطاليني ,اإل

رتاتيجية لديهم إستتتت ت كاننيالفاشتتتتي لك أن  دو  أخر  .من  و ني االثنني ايطالينياملستتتتتمع
ًيمن   لكتتل  موعتتةعمتتل  ًين حبتتذً و   ني ومن التتذيناإليطتتاليني الرجتتا  اإلخبتتا كتتانوا خمتتتا

ًتنا  :"ذإلا  إىل املستتترح افثيويخ صتتتة القو  قبل ال ًوجكت  إيطاليا"قبل مااد  :هب برونو 
 قبلنا من قبل ست  ا

_______________ 
مسيا اليطاليا على افقل بتدث  حاستتتتتتتتتم واحدا -( 29   عداا للجنود وانني ارر  تن  أحكاا اإلق رقيقة أن أثيوبيا مل تستتتتتتتتتتستتتتتتتتتلم 

مسيا اليطاليا الشتتتتترعية  فحكاا اإلعداا لكرا ايين للهواً ستتتتتو  أ.افستتتتتر  لكن تفرض البعض كارماية  للهواً ثيوبيا استتتتتتستتتتتلمت 

ًوبية أخر  يف جنيف   تكون قابلة للمناقشة كما كانت , كان انتهاك وا ي للقوانني ارر  وقعت من قبل ايطاليا وقو  أو
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ًحهب  الدولة,بعد  لك و ير  ""إلون دينو رلف ي  و أستتتتتتتتتتتتد   ,التوفيقتىن لنا و  بنا,الذي 
تصتتتتتتريين مباشتتتتتتر ية صتتتتتتيفاتنا التصتتتتتترحيه أهب أن نكون يف لنا نصتتتتتتيية أن ًيران  و خم  ن يف تقا

 رداثة,ااملتذبذ   ل للمشتتتتتتتتتتتتتتروع اإليطايلاالمتيا ات افخ  و  ابلكتابة,كإظهاً أستتتتتتتتتتتتتتلوبنا 
  ."عق ين اهلد الو 
وا خرباو نوإلرالو مل يكو  ،املراستتتتتتتلون الصتتتتتتتيفيون افجانهب  الباو فاشتتتتتتتيون يف ب دإلمكان    
ًيرإلم يف ملفات. حيث لصتتتتتتعوابت التقنية" اب"  خرون مرتعبون,اآليف حني كان حفظت تقا
ًك . و   ممنوع دخوهلم إىل املنا ق املالقة أو املعا
 حني يف ريقة التخويف.يف  االعما  املستتتتتتتتتتتتتتتاعدين افجانهب مبد ياو إلدففقد كان أخ او, و 

ًل الشتتتتتا عات يف  ا   إلم خطط اإليطاليون إىل إاث مشتتتتتايف الصتتتتتليهب افمحر و قصتتتتتف جوا
ًاو املش إلم على و  يفاابلرتتيهب إلخافة مد ًل.    إجبا  املااد

رًب  جومهم املهلاإليطاليون ابهلجوا املباشتتتتتتتتتتتتر كتستتتتتتتتتتتتهي ت أخذ عندما أخفق إلذا, ولكن، 
لتتدليتتل اتستتتتتتتتتتتتتتر  إلتتذا عنتتدمتتا و إجراوات انتقتتاميتتة ل نتهتتاكتتات افثيوبيتتة لقوانني ارر .كتت

ًج,   ر أيضاو  مات.  انظافحربية أخر  للتعامل م  كهذه  او خططني اإليطاليد  كان لللخا
 ( 1985:63سباش  ,

ًو,"كإلذه كانت اهتامات افثيوبيني و  مجة وحدات الصتتتتتتتتتتتتتتليهب مهاو استتتتتتتتتتتتتتتخداا الاا  ارا
 .        "املدنيني افمحر ,مهامجة

 ضية . ق,ووجدت مباشرل  ريقة لتشويه مسعتهم وشوشت ال لك  وقعتا تلكن إيطالي
ًسالة إىل عصبة افمم متهمة  قد  اركومة اإليطاليةكانت   كانون افو ,  26يف  ًسلت   أ
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ًستتتتتل كانون الهاين   16. و يف  "دا. دامن نوع "ًصتتتتتاصتتتتتات وا ستتتتتتخدماافثيوبيني اهنم  أ
ًلو اهتامات عصتتتتتتتبة افمم إىل  "اإليطاليون"  ،ةاملمنوع الرصتتتتتتتاصتتتتتتتاتيف استتتتتتتتخداا  ات مكر

ل ان  اجلنود افثيوبيون كانوا حيمون أنفستتهم من القذ  ابلقناب او جديداو اهتامومضتتيفةو هلا 
 بتخبئة أنفسهم ات أع ا الصليهب افمحر.

 قصف وحدات الصليهب افمحر ؟  ياو لكاف  او تربير  إلذا  يعترب أالولكن: 
ة و للستتتتتتتتتتتتتتمتتاح ل هتتتامتتات افثيوبيتتف, على أيتتة حتتا  ,  "يففف  "جن ،كتتذلتتكي عترب   ،نعم
إلنتتاك نقطتني حتتامستني إلنتتا لرت م كتتانتتت واجهتتة االهتتتامتتات اإليطتتاليتتة لتعتتاد  نفستتتتتتتتتتتتتتهتتا  م

    :اإليطاليني على اخلروج ابجلرمية النكراو 
م على مهجيتهم ترفاظ على التك  هم ويستتتتطيعون اكنا مألديهم إستتترتاتيجية حمددل يف  : أوالو 

 و إلذه اإلسرتاتيجية تفرض مقدمة نظاا حكم مريد للفاشية.
ًو : نياو اث مضتتتتتتتتتتتمومة إىل أكهر كانت   1935عاا  بيئة أثيوبيا يفعلى استتتتتتتتتتتتخداا الاا  ارا

كتتانتتت و انتهتتت ارر  لتجنتتهب التتتدختتل التتدويل .وقتتد  إلجوا إستتتتتتتتتتتتتترتاتيج  تقليتتدي قوي,
ًو يطاليا لإقضتتتتتتية استتتتتتتخداا فيما يتعلق بنصتتتتتتر إيطاليا كان قريباو أن نتيجة ال على لاا  ارا

مس   -عة من أهنا مل تكن مرفو م الر  ًواب   -بشتتتتتتتتتتكل  ر اً من عاا  30 حىتو لك يف أو
1936 . 

  - هفن مس , حىت يبدأ اقيقتلك القضية ناقش عليه أن ال ت   او يف  لك الوقت ,كان متفق
حيكم على القضتتتتتتتتية قبل من اخلطد أن كون يستتتتتتتتو   - "إلاليفاك "كما و تتتتتتتتعها امللك 

ً ين جداو  ًاستتتتتتها بشتتتتتكل  د عظيم على بلدل لمكافان  لك  هابة وقد ك مفعم ابريوية ,و د
 .(30  "إيطاليا"أتعابه 
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أن اإليطاليني مل يكونوا  -شتتتتتتتتتتتخ  لكل  -وا تتتتتتتتتتتية  افمًو أصتتتتتتتتتتتبيتوإلكذا، وبعدما 
ًو فقطيستتتتتتتتتخدمون الاا   رل أخر  الستتتتتتتترا  موإلنا يرب   كهافة .يستتتتتتتتتخدمونه ببل و  ،ارا

 إلذه املرل يف جينيف يفولكن 
ًف  سرا  حو  استعما  إيطاليا للاا  و لك 1936من عاا نيسان  8 ن فقد كل ،عندما 

 اجلهود جلم  املعلومات املوثوقة على املو وع .لكن بي أن يبذلوا أ لهب املندوبني على 
 الو ير  "ايهيين ف ندين"
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
ًل رنفاو,يف  اخلطول افوىلكانت   -(30   –ل املريد اترا ابلدليفيمل يتعلق تخصتتتتتتتتتتتتتت  امليطايل الذكاو اإلإل  يف  امل حظة املذكو

   .(317: 1974اركومة اإليطالية " كويف,  اتأهب أن يكون حاصل على املراقبة وتعليق والذي 
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ً تتتتتتتتكان   الفرنستتتتتتتت  افجن   و  حاقيقات  ةأيكانت إلناك ستتتتتتتتد  إ ا  و لك حني  , او معا
ًتكبت من قبلاليت افعما  الوحشتتتتتتتتتتتتتتية  ًصتتتتتتتتتتتتتتاص واليت ت, الهواً  ا تضتتتتتتتتتتتتتتمن استتتتتتتتتتتتتتتعما  

ًجية الرب كان يف االجتماع اخلاص افو  بعد اجللستة الصتباحية ,  و ."الدمدا" يطاين و ير اخلا
ني التمييز ب" على "إيتتدن"أصتتتتتتتتتتتتتتر وإلنتتاك ."ف نتتدينتعليقتتات"إلتتاجم  " قتتد أنطوين إيتتدن "

كن أن مي واستتتتخداا الاا ات الستتتامة اليت ال ،الفظا   من القوات العستتتكرية    املنضتتتبطة
ًه على  لك بقوله أن ف ندين"وافق وقد  ."تكون    حكومية   كانوا اإليطاليني " بدو

" أ بياو جداو "الستتتخدامهم إلذا الشتتكل من ارر . لكنه شتتكك يف اركمة من إصتتداً 
مسية يف رظة حماولة تبذ  إلهناو القتا ،  وبعد  لك ا .نه  املفاو تتتتتتات ي لك قد و إدانة 

ًت تشتتتتتتتتتتتتتتكيل ث ث عشتتتتتتتتتتتتتتر جلنة ق  - يف اجتماع عقد يف وقت الحق من  لك اليوا -ر
 .  "325-324: 1974الاا  الساا "كويف , ني يطالياإلحو  استخداا التيقيق 
يف إلذا  لجليش افثيوي افخ  على معاانل اأسبوع  وبعد مض   نيسان تاما 8ف  وإلكذا ف
 انتهت للتو .قد  ارر  كانت    -"ماي شيو"م يف طا والذي كان قد –اجملا  

خطر  بكه  لتجنهب نوع نظامها االستتتتتتبدادي جعل أبستتتتتطو  ايطاليا،فإن و خ صتتتتتة القو 
 حني يفايطاليا إىل  إسرتاتيجية وحشية جلدت عندما و لك السخط العاا والتدخل الدويل 

ًل على إخفاو اهلمجية   ال تزا ، حىت الستتتتتتتتتتتتلطة االيطالية   عبهاشتتتتتتتتتتتتعن من العامل أو  قاد
وميكن تفس   لك على أفضل وجه يف سياو اليوا،ويف إلد   ،حقيقة عدا التدخلحو  

ًوي الذي قد حان ل ًواب ياالستتتتتتتقراً افو على كانوا هنم  أعلى عين الكه  ابلنستتتتتتبة لزعماو أو
 كل مبدأ من املبادئ افخ قية و على مذحبها. باستعداد للتضيية 
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على افقل  او اا إيطاليا الستتياستت  على نوع التعرض لنكستتات عستتكرية وا تتيأتث  نظكان 
ًل أع ه احرتاا إلاا واحد.يف  مجي   يستتيطر على"موستتوليينفقد كان " ،وكما ستتبقت اإلشتتا

 ،معلومات عن مساً ارر  وسلوكهارصو  على و لك من أجل ااملداخل االيطالية علناو 
ًلو  ًستتتتتالة،وصتتتتتو ًية مدققةًستتتتتا  نشتتتتترل إخبوإ ،عن كل  ني بمن  –ولكن إيطاليا للو ن .  ا

ًل اليت عانت  -النخهب الستتياستتية  يطالية يف القوات االمنها وأثناو ارر  والنكستتات املتكر
عف أستتتتتفرت يف الستتتتتياستتتتتة بستتتتتبهب  تتتتت" قد ملاك " كون وفقاو تينبا  أن فإنه  ،وقت مبكر

ًد موستتتتتتتتتتتتوليين الذي كان حيدد ما ستتتتتتتتتتتتيكونفاملبادالت بني مصتتتتتتتتتتتتاحل النخبة.  ليت ا من املوا
 افمر.ت اآلن م  انتهاو انتهلكنها قد  أنفقت لقهر وتطوير أثيوبيا و

قتَتَرحَة بني نوع  النظاا  االستتتتتتتت "موستتتتتتتتوليينفإن "يف ارقيقة و 
 
تبدادي نفستتتتتتتته َأصعل  الوصتتتتتتتتلَة امل

َخاَ َرل  1935تو  من عاا  6ف  ف:ة و  يم  والضعف  السياس   
 
ا بعد مفيمَسَي لنفسه ابمل

ًبعة أقساا ع ن التقسيم إىل إب  فريقيا.فتسبهب أ مة اليت َكانتص َعلى َوَشك  َأنص و أ
جنداي إيطاليا هلزميتهم يف  1896وكان قد برأ تاما  ،يتيدث من خلف شتتتتتتتتتتتتتتتاحنةكان  

ًوما يف  لك الوقت ." والذين كانوا أدوا" م  و  يلومون بدالو من  لك اركومة املنيطة يف 
يف إلذا د" "القمصتتان الستتو قوات فقد أثىن على جهود ،اشتتية لليكومةنظ ه يف الستتلطة الف

 "1947:103ستيصل على دعم كامل يف الداخل."كويف ,مركداو على أهنا اجملا  
يويل تخمتلفاو كاختذت شكل  ها ولكن ،إلناك مقايضاتكانت   ،ولكن بطبيعة ارا 

ن وجود مرامرات وحجج على الر م م . ولكن رقيتهم إقالة اجلنراالت أو تو  ،العاملني
لشعهب من قبل ا ال: ك شك  اهلد  افساس  من  زو واستعماً أثيوبيا مل ي  فإن  ،معاكسة

 النخبة السياسية الفاشية.من قبل اإليطايل و ال 
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 إىلللجوو ا ، فقد ا النظاا االستتتتتتتتتتتتتتتبداديمن نوع كإيطاليا فف  حني تعترب ،ابختصتتتتتتتتتتتتتتتاًو 
ًجي ىل االنستتتتتتتتتتتتتتيا  من املعركة إن يضتتتتتتتتتتتتتتطر أاحتما   من م  التقليل  ،اهلمجية على اف

 .بسبهب الضاون السياسية الداخلية أو التدخل املشرتك

 انتشار األسل ة
ً ية  انتشتتتتتاً   فقد كان تفستتتتت ،ل إلناييلاليت خضتتتتتعت للتيف أي من اراالت اخلم  التا

ما كان عو لك ضتتتتتعف من حيث الافستتتتتلية أقل من التفستتتتت ات املعقولة للنجاح الفاعل 
 ليه يف ارر  االيطالية افثيوبية.ع
اتلون ، لكنهم كتتانوا يقتتعتتدد قليتتل من البنتتادو فقتتد كتتان لتتد  اإلثيوبيني كمتتا  كر أع ه،و 

ً م أهنم كانوا حفال.  ببسالة 
ًقة, و  صتتتتتتتتتتتتتتعبة البلية اجلطقة ناملالتنقل يف حرية أكرب يف عطيهم فقد كانت تلك امليزل تللمفا

ًت اي اليت تصل إىل   ."أدي  أابابمة "العاصي إىل اهلضبة الوسطى حيث تق  تردواليت أ
ًيت ينيليلفتتاو ك  -ون يف املقتتابتتل االيطتتاليكتتان   الرد بواستتتتتتتتتتتتتتطتتة يفإىل التيرك مييلون  -أل

تخداا استتتمن انحية و لك بعض اتاستتتن  -يف املقابل –وإلذا ما منيهم  ،ليةافستتتلية اآل
 وركة كب ل افًض واليت ال تتطلهب ح علىالتوا ن بفرض املدفعية حيث أهنا ميكن أن تقوا 

وع يف الوقمن وارد بشتتتتتتتتتتتكل كب   ،ستتتتتتتتتتتيئةً م أهنا كانت على  رو االتصتتتتتتتتتتتاالت اافظ 
 .الكما ن 

د كان لد  فق ،املقاتلة الطا رات و ،كانت يف استتتتتتتتخداا ستتتتتتت ح اجلوالتقنية ارامسة  لكن 
 نها وإلذا ما كن لديهم أي مم يأما افثيوبيني فل اإليطاليني س ح جو فعا  و ا رات قوية 

  



252 

ًين على استتتتتتتتتتخداا ق وا كان  ة املنظمة حيث االيطاليقلهب املوا ين لصتتتتتتتتتاحل القوات  وهتم قاد
ًل افثيوبيةتمواق  اجلوية لرصد  ًت القد لقبض على  ايف ركز اجلنود افثيوبيني، وابلتايل تدإلو

كانوا   اإلثيوبينين ل خاص,فاعندما تستتتتتتتتتتتتتتقطإلذ. وقد كان اإليطاليني يف كما ن مفاجئة 
ن تكون امليزل االيطالية اجلوية ميكن أ يف حني كانت ،املشتتتتتتتتتتتتاًكة يف القتا  لي و  ن رفضتتتتتتتتتتتتو ي

ًو قنابل التستتقط من اجلو  وعلى افخ  عندما ال يه.   ىل وظيفةأ تتيفت إواليت اا  ارا
 .سرعان ما أصبي التناف  العسكري من جانهب واحدإلكذا، و  ،ستط ع للقول اجلويةاال

 التفاعل السرتاتيجي  
ًات مستقلة ف روحة التفاعل االسرتاتي اإلثيوبيةااليطالية توفر ارر    ج . مخسة اختبا

إلنتتاك بعض املفتتاجتتآت يف املرحلتتة افوىل من حر  التفتتاعتتل القوي ترب  يف إلتتذه ارتتالتتة و 
اختاً  فنه ،يطاليا على وجه السرعةالذي أد  إىل انتصاً إو  ،الذي ينبا  أن يكون فاع 

 اإلثيوي .التقليدي الدفاع  اهلجوا التقليدي و إسرتاتيجية
هدد كان ياد  املضتتتتتتتتتتتت اإلثيويولكن العدو  ،حىت تعهرون االيطاليإلجوا وم   لك مل يكتف 

ًيرتايفدكهر إىل أكهراجلنود اإليطاليني بدف   القيادل العسكرية  نتيجة سوووإلذا ما يفسر  ، ا
خا ر سقون  يااي من نف  النهج الهاين يف التفاعل القوي وعدا االستعداد مل ،االيطالية
الدفاع  جيةإستتتترتاتين ايطاليا واصتتتتلت اهلجوا التقليدي  تتتتد أهب أن نفو  فالذي الفاعل 
 ا  استتتتتتخداا فضتتتتتل بستتتتتو  فز تمل ها ايطاليا للفو  ولكنبستتتتتبهب تستتتتترع التقليدية  اإلثيوبية

 ب ل على الر م من كوفعالية إلذا الاا  الحيث ثبتت قول  ،اإلثيوبيةارر  اخلرد  يف مسرح 
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سافرل جية مهيعرب عن أعل استخدامه مما اجلو  بعد إ  قه من مضاعفة الطاب  العشوا   
ًل العسكر يف لاا  ل هاماستخدبعد االتعريف رر  ايطاليا من حيث  ، ية إلثيوبياتدم  القد

ًادهتاال   . يف مقاومة إلذا التفاعل إ
 اتيجيةستتتتتتترت اإلشتتتتتتت  إىل حدوث او  يف ياا  ال الاستتتتتتتتخداا أخر ، فإن ومن انحية  مث، 

فو  حيث ي متوق إلو كانت النتيجة كما لذلك  أستتتتتتتتتتتتتتتاليهب التفاعل، و من بقدً ما  الت 
 الفاعل.القوي 

  تتتتتتتتد مجاعات املقاتلنياهلمجية  إستتتتتتتترتاتيجيةاستتتتتتتتتخدمت كانت قد ن ايطاليا  فوإلكذا، و 
كان استتتتخداا الاا    فإن نف  النهج(.  GWSصتتتاابت حر  الع نستتتقة امل   افثيوبيني  

شاً عمليات فعلى الر م من انت ،ولكن   املقاتلني. املدنيني و موجز لعمليات إعداا  هابة 
اومة ًادل املقإللضتتتتتتتتتتتتتتاط على واليت كانت كلها أستتتتتتتتتتتتتتاليهب  ،اال تصتتتتتتتتتتتتتتا  والقتل واالنتقاا

خا فة ا كانت  لك فهنلتدكيد و اب االثيوبية. فإنه من الصتتتتتتتتتتتتتتعهب تقييم نتا ج إلذا التفاعل
يل إىل أن ت ستتتترتاتيجيةاستتتتتخداا اإل الوحشتتتتية يفالراب ، فإن كما جاو يف الفصتتتتل و وجيزل. و 

 هب. كاساملعندما بدأ اجليش حيقق  لك ، و ختتف  معاملها ات الضاط اإليطايل
ًو إبفران االيطاليني أن على الر م من وإلكذا،ف  د تتتتتتتتتتتتقد استتتتتتتتتتتتتخدموا الاا  الستتتتتتتتتتتتاا وارا

لفرتل من الوقت و  -واليت أدت إىل قتل الكه  من املدنيني و   املقاتلني –ثيوبية القوات اف
ًيخ  إستتتترتاتيجيةارقيق  والشتتتتروع يف و تتتت   النصتتتتر يف  موقفإىل  نضتتتتماااالوحشتتتتية من ا

تشرين شهر . ولكن يف  1937شبان من عاا وخاصة بعد حماولة ا تيا  يف  1936عاا 
والذي ملنصتتتتتتتهب الوايل  " روستتتتتتتت"انضتتتتتتتماا دوو يف  كما كان البدو  ،اماالهاين / نوفمرب  ت

 .مرل أخر   ،سرتاتيجيةحدوث او  يف اإلأد  إىل 
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ابعة العادية يف املتو لك كان من املفرتض ان يربي الطر  الضتتتتتتتتتتتتتتعيف يف العملية الرابعة,
 ر والفر (.لكسياسة اب  فيما يتعلق  اإلثيوبينياليطاليا يف اسرتاتيجية اهلجوا  د 

, ولكنهم  جنوا من حماوالت االيطاليني لتدم إلم  -لي  فقط -ثيوبيني اففإن  ،وكاملتوق  
ة االيطالي قبل القوات على العديد من املنا ق اتكومة سابقا من املعاك  ابشروا ابهلجوا 

النفقة  اهتا من اجلهد الستتتتتتتتتتتتتتتخداا الوحدات الكب ل فإن قداً, ولستتتتتتتتتتتتتتخرية اف ،, ولكن
ًدل القادل  أما .تيجيةااإلستتتتتتتتتتتتتترت   خر يف تاير دافعاو  تالفدا يني  كان اإلثيوبينيوالتقليدية ملطا
 , الن ايطتتاليتتا انتقلتتت من فو ن يأالطر  القوي كتتان أتتهب ، فتتإن يف العمليتتة اخلتتامستتتتتتتتتتتتتتتتة

ًشتتتتتوهتا     إىل اإلثيوبيةاملقاومة  إجباًحماوالت    والفر (.ستتتتتياستتتتتة الكر و ، املصتتتتتارةكحماولة 
مل تكن و ,فا ت قدتكون و لر ا أ ،يف ارر  اإلثيوبيةايطاليا او، فقد فا ت متوقعان ما كك

لر يستتتتتتت  كانت الداف  ا  "اوستتتتتتتتا"موافقة دوو يف حني أن قد دخلت ارر  العاملية الهانية. 
يف الوقت انيا , بريط حنو االو يالدوو مفقد كان  للذوابن يف الع قات الربيطانية االيطالية.

- 187,:  1984 موكل  , ة ابلدوو وتكن  له االحرتاا عجبمبريطانيا فيه  الذي كانت
ًات يف حني ( .  194,   188 ا دخلت ارر   تتتتتتتد فرنستتتتتتتاليت  "موستتتتتتتوليين"مل تكن قرا

ًا   ت كل  لك . و  ،وبريطانيا وإلكذا، فقد                                             فو
فو  ت أن هبكان من املتوج  فقد   –املتبعة  رتاتيجيةاإلستتتتتتتتتتتتتتوحبستتتتتتتتتتتتتتهب  -ابجململ منطقياو كان 

دي ( ثيوبيا ,  العملية الرابعة : اهلجوا التقليدي , الدفاع التقليكل اجلوالت إبيف  ايطاليا 
يادهتا قكانت   –تربي  أنعندما كان أهب  -يكمن يف أنه الستتتتتتتتتتتتتتبهب يف  تتتتتتتتتتتتتتياعها ولكن 

النتا ج يف   م, اإلثيوبيةالية العملية اخلامستتتتتتتتتتتتتتتة للير  االيطوقد ا تلخي  الضتتتتتتتتتتتتتتعيفة .
 التايل :  افو اجلدو  
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املمثتتتتل  إستتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتة   قويةاملمثل ال إسرتاتيجية   
 الضعيفة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتالت 
  اإلسرتاتيجية

 ةالنتيجة الفعلي

 حبت إيطاليا نف  الطريقة لدفاع التقليدي ا اهلجوا التقليدي     _1

اهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   _2
 مج اهلالتقليدي/

 حبت ايطاليا نف  الطريقة قليديالدفاع الت

 حبت ايطاليا نف  الطريقة سياسة الكر والفر اهلمجية        _3

 إثيوبياحبت  عك  الطريقة سياسة الكر والفر اهلجوا التقليدي    _4

 حبت ايطاليا نف  الطريقة سياسة الكر والفر ةاملصار        _5

  (1940-1935  اإلثيوبيةيطالية ونتا ج ارر  اال إسرتاتيجيةتفاع ت   
 املشاكل يف القيادة

ًل  اتالعملي إسرتاتيجيةيف  التدث اتكانت   لك  يادل ايطاليابعجز ق افوىلارر  يف مامو
الكه  من فبنف  شتتتتتهرل العجز وبنف  الوحشتتتتتية.ت أتت قد كان  إبفريقياقيادل ايطاليا فن 

ًيني  أي يوجد  الو  ،الكه  منهم كانوا مرإللنيو  يتيلون ابلشتتتتتتتتتتتتتتجاعةااليطاليني كانوا اإلدا
ًات الفرد اجلندي االيطايلأ نتقد الشتتتتتتتتجاعة ميكنه أن يمن اجليش االيطايل شتتتتتتتتخ    ومها

قتتد  واكتتان   (31  دي بونو , ابدو ليو, را ايين ,  تتافتتال و , تريزاين من أمهتتا  "لكن القتتادل 
  الفضتتتتتتتتويل التفستتتتتتتت "موكل " يف حني كان لد  اتللللعيش يف العاً العستتتتتتتتكري .  واادين

  "دواأ" اكرل فقد سيطرت  -دم شعًوأبوع  وبدون  -نه على أوقد بدا يل  التايل
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ًاتيين"وجنراالت  قط يستتتتتتتتتتتتتتتطي  وإلتتتذا ف ،يف افريقيتتتاني على عقو  اجلنراالت االيطتتتالي  "اب
ًل وان تكون خطون االتصتتتتتتتتتتتتتاالت  هتم على التقدا حىت يكونوا  وي قد تفستتتتتتتتتتتتت  عدا قد

هتم و كان  لك ايضا بتقدمهم البط و,ما يان , ما إلم يف عدا قد فقد  ،لكولذ فسر عذ
لني  موكلر كانو ا من الفاش، وكانت النتيجة املركدل أهنم  ا اعوا الكه  من الفرص ارقيقية

1984  :254 ). 
ن الفي  ارقيق  ال روحة مستتتتتتتتتتتاعدل اجليش االيطايل ستتتتتتتتتتتو  تكون بقيادل اجليش يف إ

ًوسيا وإلذا ما قاله كل من  -  مسرح ارر   كان القادل االيطاليني بعضحيث   –اليوانن و
   .الش و  شديدين او  مرإللني

ًادوا  ن  وي الرفعتة يف ايطتاليتا امن  تادلتة القتادل وعلى الر م من وجود مثتة أشتتتتتتتتتتتتتتختاص أ
إلم  كانت نستتخة  بق االصتتل عن افكاً موستتيليين,وعدا الشتتجاعة كانت نتيجة إتا  افكا

 هنم سيقيمون ع قات ودية م   لك النظاا . داث القادمة ااالح
قد انتشتتتتتتتترت ف،    مقبو .ونتيجة لضتتتتتتتتعف اجليش الفرنستتتتتتتت  لك كان يف ارقيقة ولكن 

را يف ستتتتتتتت  اجليش االملاين الذي كان له اثأتأيضتتتتتتتتاو فقد الدميقرا ية, ونتيجة ملا حدث فقد 
  من قبل .العامل مهي و العامل مل يشهد له 

________________  
موكل   ريقته   كان واحدا من الضتتتبان االيطاليني الذين خدموا يف  وقد ميزت 1940نيستتتان / 20تريزاين  على كافال و يف ستتتيطر  _  ( 31 

ًية,يف ارقيقة يف االستتتتتعماً ككل ارملة ًستتتتة ارربية.كان ميوله يف التكتيك, نظ  و،االستتتتتعما لليستتتتا   وىلافته ر كانت مهنته بروفستتتتًو يف املد
ًجل ابدو ليو  املفصتتتتو . ًات االيطاليني املتعمدل الخت  وإ ا إفريقيايف  اإلقدااابلشتتتتكوك لتهبيت  اكان مشتتتتبعو لقد كان  ياً اجلنرا  الذي كانت قرا

ًوالو كان االيطاليني و  افستتاستتيةله اخلاصتتية  لكان ابستتتطاعته ود اجلن أخ قياتشتتخصتتيته  القيادية ختفيض  أستتاستتياتعمدا اختياً  عيم من  قر
ًاهتم والتيو      (. 209:  1984 موكل  أفضلشخ   إىلقيادل خيا
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 ويف النهاية 
ًتكانت قد اليت  و  ات تعقيدات متناظرل ارر  االيطالية االثيوبية كانت  بني ايطاليا  دا
ًادوا   ،بستتتتتتتتتتتتبهب مصتتتتتتتتتتتتاحل االيطالينيو  ،لذلكو . ارر  حبت ايطاليا وحيث واثيوبيا  فقد ا
هتم يف االنتقا ,  أفكاً, وكانت اراجة اىل التنظيم  رد  1896 عاا  يف "ادوا"ا خلستتتتتتتتتتتتتتتا
كهوا يف قرن م الذين  افقوايو اإلفريقينيوالرجا  الستتتتود  عن"  املوا نني " لةو املستتتتئ اففكاً
 الشعهب من حيث الفقر   أو اعواحزا  حاولت اسني  افريقيا,

ارفاظ على البقاو على قيد اريال و  رد  يفقد تهلت  مصتتتتتتتتتتتتتتتاحل االثيوبينييف حني كانت 
 شرفهم ,
إلذه هل م يفالراجية  واليت مالت الكفةالطاقة املادية مل تفستتتتتتتتتتتر مصتتتتتتتتتتتاحل الع قات,ولكن 

او  املتبعة  يةستتتتترتاتيجاالقو  املادية ان تفستتتتتر حيث ميكن للارالة للطر  االقو , ايطاليا 
 السياسة املركدل للطر  االقو .

    -تناظر امل    ابإلنتاجقول الع قات املادية مصتتتتتتتتاحل الع قات يف  الفر تتتتتتتتياتتشتتتتتتتترح 
يجية ايطاليا استتتترتاتأن كما نستتتتتطي  ان نر  مما ستتتتبق    -مدعمة ابرر  االيطالية االثيوبية

ًت ان تتاثر بنوع النظاا  قد  االجانهب  يهتم ابحتمالية تدخل يليين كان دا ماو ستتتتتتتتتتتتتتمو فاختا
ًل املعلومات عما  -واجليش االقتصتتاد -من حيث بشتترونه  ًل على ادا وقد اعتمد على القد

من بط و ي و لك من أجلاخ قه ارربية , دون النظر ملا تليه عليه يستتتتتتتتتتتتتتتطي  القياا به 
 خطاً التدخل .فتاماو التدخل النه كان متفهم 

ًاته صتتتتن    ا  اخلرد ولذلك، فقد كان   – من االستتتتلية املمنوعة يف ارر وإلو  -من قرا
 ية يف ارقيقة جلئت ايطاليا اىل اهلمجحيث  قادته يف اثيوبيا اص بني يديمتوفر والذي كان 
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ًل ارملة . ًل الكاملة والتيكم يف املعلومات خ   ادا  املفرت ة ل دا
باض النظر عن انتستتتتتتا  الستتتتتتياستتتتتتة او  -ون االيطاليكان الضتتتتتتعف الستتتتتتياستتتتتت ,   ةيف حال

هبا لهب ام  ستتتتتتتتتتتعمرل مزدإلرل يف افريقيا  وكان قد  يف ارلكلهم شتتتتتتتتتتاًكوا  ت قد   -صتتتتتتتتتتنفها
 كيق من حقوو ايطاليا.   "موسليين"

لنستتبة للنكستتات  تتعيفة اب أهب ان جتعلها ستتياستتياو كان القول املادية الاالبة يف ايطاليا  لكن 
مث على االقل كنتيجة للمبادالت بني النخهب  ، (32  ي العااأالعسكرية  ان مل يكن بو ن الر 

قوية اهلجمات المن اخترب االيطاليون قد وعلى الر م من انه ولكن الفاشتتتتتتتتتية  الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية
, وابلر م من  وجود االدلة على استتتتتتتتتتخداا ايطاليا للاا ات الستتتتتتتتتامة اإلثيوبينيخ   محلة 
 افمًوقيد إف  تعإلذا النوع من النظاا يف حني تستتتتبهب إلذا مل حيدث  , فإن وتستتتتريبها , 

ا ا كانت  بيعة  الطر  حبجة االإلتماا لكن تناظر. و  ال حبجةو لك  من املستتتتتتتموح أكهر
 ؟  يةاإلسرتاتيجالعملية تطبيق هل يستطي  اجليش االنتشاً او فتناظرية ,  ال

مية من ك  ةأي ايستتتتتتتتتلمو ني مل ياالثيوبفإن  ،بشتتتتتتتتكل صتتتتتتتترييو ال ميكن انتشتتتتتتتتاً االستتتتتتتتلية , 
فستتتيردي هلذا الستتتبهب و  1940عاا  رر  يفاني يو التطًو حىت دخو  الربيطانأ افستتتلية

ًجي اففضتتتتتتل  تستتتتتتلييال ًبي املعركة و للطر   الضتتتتتتعيف على اال وي ستتتتتتو  الطر  القيف 
الدعم صتتتتتتتو  على ارمربا ًو اثيوبيا حيستتتتتتتهب كان إقبل ارر   فختترب إلنا .ولكن مل  ستتتتتتتر 

ًواباالالدبلوماستتتتتتتت  والتدخل العستتتتتتتتكري من  انت ك، وقد  عضتتتتتتتتاو الزم و االااديني  يف او
ًل جدا ابستتتتتت اد االستتتتتلية كما فعل  اثيوبيا بقا يف معركتهم ستتتتتا "البويريون"فق ل جدا وفخو

 مل يكن وم   لك  ،فضل تو يي  لنتيجة ارر أالتفاعل االسرتاتيج  .يعترب م  بريطانيا 
_______ 

ً تتتتة اإليطالية الواستتتتعة  الذي  1997ير  ستتتتباتشتتتت  حيث وجهة نظر مضتتتتادل, مثة  -(32  إىل خطط موستتتتوليين  يعيد إبقناع املعا
ً تتتتتتتتتتتة يف "املاامرل " يف أثيوبيا , لكنه أخفق يف تزويد إحستتتتتتتتتتتاس كيف يتستتتتتتتتتتت  االنتشتتتتتتتتتتتاً  يقة كيف كانت , يف ارقو مهل إلذه املعا

عندما أصتتتبي اإليطاليون مقتنعني من النجاح العستتتكري يف الشتتتهًو افوىل من ارر  , انتقل  هيقرتح حستتتا  ان لكونهابإل تتتافة  
 يطايل لدعم االحت   بدون شرون .ًأي الشعهب اإل
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كل تفاعل أن   وإلولضتتتتعف القيادل االيطالية. ابستتتتتهناو واحد,  التفاعل االستتتترتاتيج  عا الو 
احتو  على التفاعل الذي فضتتتتتتتتتتتتتل النصتتتتتتتتتتتتتر االيطايل ستتتتتتتتتتتتتيكون قد استتتتتتتتتتتتترتاتيج  للير  

,  ليديالدفاع التقو هلجوا التقليدي , ابوصتتتتتتف قد التفاعل االو  حيث كان العستتتتتتكري, 
 طاليا مستعدل لتخسر إلذه املعركة بسبهب القيادل السيئة  . حيث ظهر ابن إي

فاعل الهاين الت، فقد او  كوقف التقدا االيطايل املشتتتتتتتتتتترتك م  اهلجمات املضتتتتتتتتتتتادل املرثرلو 
التقليدية  ةاإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيعطلت ايطاليا جديدل، حيث  استتتتتتتتتتتتتترتاتييجيةإىل قل تللير  لين

  د الدفاع االثيوي التقليدي .  لممتا  لية استخداا أسللمساعدل من قبل 
قاومة أثيوبيا مواليت أدت إىل اهنياً  فعالية العستتتتتتتتتتتكرية العالية,الأثبتت اإلستتتتتتتتتتترتاتيجية  لقد 

 , ملت يف استتتتعنت قد اكًبي اإليطاليون , لكن الطرو  اهتا  و املنظمة خ   بضتتتعة شتتتهًو
لة و   من أحكاا اإلعداا العاجستتتتياستتتتة ما بعد ارر فيما يتعلق ب زو أثيوبيا و خصتتتتوصتتتتاو 

ًبي لر و  -قاومة  دداو املأاثً والذي  –االستتتتتتتتتتتتتتتعما  املستتتتتتتتتتتتتتتمر لاا  اخلرد  على الهواً  ا 
ان كتتلكن قبتتل أن يستتتتتتتتتتتتتتجتتل التتتدث  العستتتتتتتتتتتتتتكري ,و اإليطتتاليون التفتتاعتتل الهتتالتتث للنزاع , 

   ألااه.قد  "موسوليين"
جوا التقليدي  تتتتتتتتتتتتتتتد أي مقاومة عاد التفاعل الراب  للير  إىل اهلفقد  ،من جهة أخر 

ًادت القوات افثيوبية أن تشتتال اإليطاليني مباشتترل , كما  دث يف حمنظمة , فقط حيث أ
 خسر  اإليطاليون.حيث  "كوجاا"

 حني أن يف ،فاحشتتة جداو  -ستتياستتة الكر و الفرفيما يتعلق ب –تكاليف كل عملية كانت 
 لك التكاليف  موعة ت جهت من قبلو و   افقاليم قد يف بقيةهلجمات التقليدية اإليطالية ا
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اب ,  ر  يفارمكتفية  اتياو يف حالة و رمنة القوات صتتتتبي تن فو اراجة اتستتتتوستتتتة  وقد أو
 إسرتاتيجية  ايطاليا . إىل تاي  هنا   يف   لك  أد 
ً تتتتتت من علكنها  مصتتتتتارة اليطاليا , ستتتتترتاتيجيةإقدا فقد التفاعل اخلام  للير  أما  و

    . سة الكر و الفر افثيوبيةقبل سيا
أثبتت املصتتتتتتتتتتتتتتتارة افكهر فاعلية لكل إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيات اإليطاليني أهنا قد حاولت منذ لقد 

فقط افوحد هواً ال عيم حيث كان  1936 من عاا  أايًشتتتهر الزحف إىل أدي  أاباب يف 
ملية اندالع ارر  العم  الكن و كذلك , احتمالية استتتتمراً صتتتمود قواته  بدت وقد ،صتتتمد
ايج "يىت فالهتتتانيتتتة  أثيوبيتتتا أو  أ جربوا على اهلرو  منقتتتد كتتتانوا والقوات املواليتتتة   "أبي  أ

, لكن  ل قصتتتتتتتتتتتتارر  يف مدل  احبو يتقدمون ل  اإليطاليني وإلذا ما جعل  ،التقداصتتتتتتتتتتتتعوبة 
ني احت   املسابقة يف أثيوبيا توقفت عن أن تكون بفارر  العاملية الهانية   ت كل  لك 

قاتلوا  يف  إىل صتتتتتتتراع بني اإلنكليز واإليطاليني الذين تإليطاليني و املقاومة افثيوبية واولا
 الصوما  اإلنكليزي,وكينيا.و  السودان ,و  أثيوبيا ,
أ لقوا إلجمات تقليدية  تتتتتتتتتتتتتتتد الدفاعات الربيطانية قد يف ابدئ افمر ون اإليطاليكان 

اهتم , أخفقوا يف استتتتتتا   انتصتتتتتاً  -حا  على أية -لكنهم ,وجنيوا تقريباو يف كل مكان .
سلسلة  لقوا أقد أعادوا الكر ل و اإلنكليز كان وبعد اهنياً جيوش إيطاليا يف ليبيا و مصر,

ق إلذه تنستتتتتتتتتتتتتتين تمنو ياإلنكليز  وقد كان  الربيطانية, إلجمات تقليدية  تتتتتتتتتتتتتتتد الدفاعات
 اهلجمات م  انتفا ة بريطانية " عامة الضمان " يف أثيوبيا .
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ستتتتتتتوا مصتتتتتتتادً إلا لة إلأاد و تويل كر  كانوا قد  ابلر م من أهنم  و  لك من ر م كن على الول
ًد وينكايتقادل   "ن الوً " رين و إعادل املنتص "سي س  إلي "و  "وينكايت -أثيوبيا  "أو

اتلوا بشتتتدل اإليطاليني قلكن  النتيجة.من حيث دخوهلم إىل أثيوبيا كانت  ا دل عن اراجة 
 .للير  من القيادل السيئة كانوا يعانون   مرل أخر   و  يف الشما ,

  ربيطاين حنو ميناو مدينة "كاستتاال "يف أًض الصتتوماالستتاً فقد كان املبينما يف اجلنو  , 
 ندحاً القوات اإليطالية املتفوقة جداو خ   شتتهر واحد ,اأد  إىل أن يكمل قد اإليطايل 

ودخلت   -إليطالينيلتيويل أنظاً ا -و  ربيطانية تازو من اجلنالقوات ولذلك بدأت ال
 أدي  أاباب .

ًب  من مخ  تفتتاع ت فر تتتتتتتتتتتتتتيتتة قوامهتتا  لقتتد أد   لتتك إىل تاي   ى علنتته أالتوا ن يف أ
ًجي أن يفو  نف  النهج فتتتتاع ت التيف التفتتتتاعتتتتل يفقتتتتد عك  النهج يف حني أن  ،اف

 .املريدل 
ًدان أن نشتتتتترح ملا ا خستتتتترت ايطاليا اف ،ابختصتتتتتاًو  ال ميكننا  ،رر  االيطالية افثيوبيةإ ا أ

 ة.أو نشر افسلي ،ونوع النظاا والفوا د وعدا التماثل ،االعتماد على القول النسبية
أن ما يهم أكهر  -إلذه العوامل  تتمن  –فمن الوا تتي  فيما عدا انتشتتاً افستتلية،ولكن 

 إلو التفاعل االسرتاتيج  اإليطايل والقيادل العسكرية.
قد كان ف رب االثيوبيني اىل االستتتتتستتتت ا،أيا أن اعتقا  أدي  أاباب لن عندما أصتتتتبي وا تتتت

ًات اسرتاتيجيةأماا   : ايطاليا ث ثة خيا
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  ًستتتتتتتتتتتتا  املزيد من القوات  ،م  االستتتتتتتتتتتتتمراً يف االستتتتتتتتتتتترتاتيجية ارالية : أوالو ً ا إ و
  واملعدات اىل املسرح.

  ايتتة و الوجتته بعتتد هنتتمن حيتتث عرض االثيوبيني : متتا التتذي ميكن حفظ متتا : اثنيتتاو
 ارر .

 قة الو نيني القفا ات وم حسياسة التيو  إىل اسرتاتيجية اهلمجية : اختا   : او اثله
إلا ن أو قتلهم على الفًو يف واختا إلم إاإلثيوبيني وأ ستتتتترإلم   مواصتتتتتلة لصتتتتتد ا انتقاحركة ما 

 املقاومة.
إلثيوبيني حافظ افقد  ، لك ارنييف اخلياً الهالث ون االيطالياختاً ف  حا  إلكذا، فو 

ضتتتتتتتتتتتنية معدل ماامرات وابتكروا ، لكن االيطاليني اولوا ،ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة الكر والفر إتباععلى 
 لتخل  منها.ل اهواجتياح فريقيا،إىل إارر  العاملية الهانية امتداد حىت هتم لتيسني ميز 

 :ك عرف عدو إ
لى فهم يد  ع ،ا  حستتتتتتتتتهب الوق اإلستتتتتتتتترتاتيجيةاالعتقاد انه ميكننا أن نشتتتتتتتتتكل ظروفنا إن 

 متطًو للبيئة اليت نعمل هبا.
عندما و  ،عدا نا وأصدقا ناوأ،معرفة أنفسنايف يكمن ساس  في فهم افمر اففإن  ،ولذلك

ميتلك اجليش إلذه اركمة فإن الوقت الذي ستتتتتتتتتتتتتتيقضتتتتتتتتتتتتتتى يف االستتتتتتتتتتتتتتتط ع و على مج  
 وقتاو  ا عاو.  يعترب املعلومات ال

ًيخ تجس   الباو اثين أقدا مهنةيدعى ال، وهلذا السبهب ابلتيديد  . يف التا
ًال العربية"إلذا الوصف من قبل لقد ا دعم  حيا"قبل معركة  "التو   3200 قبل حوايل "أ
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الكتشا  و  وماتعلجللهب ماسوسني جب "يوش " اإلسرا يل قا د الو لك حني بعث سنة . 
حيا"ما يستطيعون عن افًض والسيما  فقد  ، يةالتاً  حداثافيف ملتقى  ريف من . و  "ا

 ."ًاحا "يف حانة تلكها عاإلرل تدعى  افوىلليلة مهمتهم  "يوش "أمضى عم و 
ًل لقد كانت  ًيخ  تعترب إل  املهنة افقداابلطب   الدعا  إنصتتتتتتا اجل  منو  ،وإلكذا،يف التا

املعلومات  وجلهب افسئلةستماع و رح  ل او جيد كانت ارانة مكاانو ، فقد  مسعة اجلاسوسني
 يف  لك الوقت . و الباو ما كانت املعلومات جتم  من اللقاوات افوىل.

ًل موجزلافستتتتتاستتتتت  من  لك  "يوشتتتتت لقد كان إلد  " ًات  بعبا : ارصتتتتتو  على استتتتتتخبا
 يف معركته الوشيكة .وسبق النصر جيدل ووافية اقق له اففضلية 

عداد  تتعلق ادل واليتعلى املعلومات الواف إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتهفقد كان يبين الكه  من  كولذل
والروح املعنوية   ، ناملر و االحتيا ات،، و الدفاعيةتجهيزات لو ا ،وتو عاهتا ،هاترتيبو القوات،

ًات اخلصتتتتتتتتم القتالية ارالية االإلتماا عترب واليت ت ،وتفاصتتتتتتتتيل أخر  مماثلة اليت تكشتتتتتتتتف قد
 الر يس  يف إلكذا مواقف.

ًات املشتتتتتتتتتتقن إلذا إفاملناستتتتتتتتتهب، مسي الوقتما  ا وإلكذا، فإ  من معلومات ةالنوع من القد
ًات ات املناستتبة خذ القراً تستتتجعله ي ،نوااي العدو املفرت تتة واتتملة إىلابإل تتافة ،االستتتخبا

ًات  ويلة افمداليفكر  نو  ً ا ، وا  ارملة بكاملها مقابل أإلدا  معركة وحيدل.تكون و
مكن أن من املفإنه ن العدو, عيرد من معلومات باالعتماد على ما ، فعلى ستتتتتتتتتتتتبيل املها و 

يكون ما ا  لدينا وقت لتاي  خطط اهلجوا أو إعادل نشتتتتتتتتتتر قواتنا و اعادل ترتيبها أو حىت 
ً  يف الوقت ارا ر .   لتجنهب التضا
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ًات االستتتتخبكانت   ،لى املستتتتو  االستتترتاتيج فع ،وإلكذا كان يف العصتتتًو ال حقة يف  –ا
تال العادل تشتتكيل ميكن أن تستت حبيث  نوعية استتتئنافيةتعترب  ات  -ارر  العاملية الهانية 

ة التشتتتتتتتتتتتتتتف  مجة رلر يف تيكمن  ارلفاويف حني كان جناح قوات و توجيه ارملة بكاملها.
حيث   او استئنافي مهاالو وإلو ما يعترب خ   ارر  العاملية الهانية  السرية  انيةملجما ( افين اإل

 اسرتاتيجياو  او لت س حشك   أهنا قيمة للااية و حىتكانت املعلومات اليت ا ارصو  عليها 
 . حبد  اهتا 
ًدل كانت  خدمت د قاملواجهة بني االااد الستتتتتتوفييت و الوالايت املتيدل خ   ارر  البا

ًامتتتتا ًاتفيمتتتتا يتعلق ابيكيتتتتة تأحتتتتد أكهر التو تتتتتتتتتتتتتتييتتتتات د  ،لتواصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بني االستتتتتتتتتتتتتتتخبتتتتا
 ،، ولذلكاتيج ل بني التناف  االستتتترت اخلطر الكب  يف  لك التفاع استتتترتاتيجياو ،والتشتتتتكيل

ًات اآلخر على تنفيذ  تتتتتتتتربة نووية استتتتتتتتتباقية ستتتتتتتتبهب عدا بكان   فإن جتاإلل كل  ر  لقد
 وجود اخلو  من عواقهب إلذا العمل . 

ًدود اففعا  يف  لك الو تتتت  ارستتتتاس يف أواخر اخلمستتتتيناتظهرت مثة   تة عن ستتتتلستتتتلة 
إىل  ح اجلو وجلنة خاصتتتتة تقريرا منفصتتتت و عندما قدا  كل من ستتتت و لك وأوا ل الستتتتتينات 
ية و عن تفوو عددي ل ااد الستتتتتتتتوفيييت يف عدد القذا ف البالستتتتتتتتتيعرب الر ي  ريزهناًو , 

ًا و إلذا   بفجول القذا ف(حينذاك اراملة للراوس النووية.أو مادع  تلك و  تالعابرل للقا
يف ولكن ني, لقوتني العظيمتد القلق بني اما ستتبهب قلقا شتتديدا يف الوالايت املتيدل و صتتع  

قة على الوالايت املتيدل  متفو فقد كانت  العك ,ل على ارقيقة مل يكن إلناك فجول , ب
ًيخ البالستية .   منافسيها بعدد الصوا
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ًاك املتدخر,أهب أن نعلم وإلكذا، و  لى وشك ع ن قادل الوالايت املتيدل كانواابفضل االد
ًات متعلقة بنزاع نو أن   خا ئة.و مبنية على أساس معلومات خطرل لكنها وي يتخذوا قرا

ًات عالية النوعية إل  املفتاح ملن  صانع  القراً من اختا  أي قراً تعترب  ولذلك،  االستخبا
إلذا و يف حني أن اخلصتتتوا ليستتتوا دا ما مدًكني لنوااي بعضتتتهم البعض  هنا   ات أي ظر 

ًات الطلك   -على افقل -ما قد يردي   ر  اآلخر.يعلم أحدإلم قد
ًيخ ابلستتتتتتتتتتتتتتية و قا فات فإن يف إلذه ارالة اديدا,و  ًل عن صتتتتتتتتتتتتتوا ًات كانت عبا إلذه القد

ًك نقان قول وو م بشتتتتتتتتتكل نوع , قي  نووية اليت استتتتتتتتتهب و ت    إ ا كان كل من الطرفني قد أد
إلا عند، فنقان  تتتتتتتتتتتتتتعف الطر  اآلخر , و إ ا قبل كل منهما حالة توا ن القو  املوجودل

ًجة مر ية من اال أتسي   فقط ميكن أن يتم ا اردث ئنان املفرتض بني الطرفني يف إلذمد
اال مئنان( كان نتيجة أتث  املهدئ الذي صنعته املعرفة و تطًو املفهوا إىل أحد أس  ف  

 توا ن الرعهب النووي بني االااد السوفيييت و الوالايت املتيدل .
 التكنولوجيا بشكل مستشعرات 

ًاو اجلو و الفضتتتتتالقد لعهب  ًف   تتتتتبا  ار ل و بناو اال مئنان  أستتتتتاستتتتتياو  و دو ف  بداية فيف 
ًبعينيات   لى متزايدل من  ا رات التجستتتتت  ع او وظفت أعدادقد لوالايت املتيدل كانت ااف

ًات االاتتاد الستتتتتتتتتتتتتتوفيييت النوويتتة ارربيتتة   إل تتا أن رالت التصتتتتتتتتتتتتتتوير كتتانتتت و  ،ولكن، قتتد
 ،باشتتتترلم الطا رات أن الق فوو اهلد  علىيتوجهب كان فقد  املستتتتتشتتتتعرات افستتتتاستتتتية , 

ًتفاع الشاإلق اليت كانت تعمل هبا الطا رات سقا ها إر كان خط  ، فقد وعلى الر م من اال
 . دا ماو  إلاجساو يعترب 
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ًبعني  ا رل جتس  أمريكية  وإلكذا، فإن  وعية ا إسقا ها فوو الدو  الشيكان قد حوايل أ
مئة ومثانني حوايل وحيث كان  1980عاا الهانية و و  لك يف فرتل ما بني ارر  العاملية 

ًاتياو   قضوا حنبهم . قد الطا رات تلك من أ قم عنصراو استخبا
اليت وفرت افمان املطلق و  -أقماً التجستتتتتتتتتت  االصتتتتتتتتتتطناعية فقد كانت صتتتتتتتتتتًو  ،لذلكو 

ًتفاعات شتتتتتتتتتتتتتتتاإلقة و  طت مستتتتتتتتتتتتتتتاحات أكرب بكه  كانت  ،إل  ارل  - عملت على إ
ًع   رامج ب إىل خوض  ماً ستتتتتتتتتتباو جديد يتعلق بتطويرمن الطرفني  ك و وإلكذا، فقد ستتتتتتتتتتا

 شاملة فقماً التجس  االصطناعية و اليت حققت نتا ج ابإلرل . 
وحىت  1960عاا الذي عمل  منذ ، و افمريك  على ستتتتتتتتتتبيل املها  "اهلالة"مشتتتتتتتتتتروع كان 
ًل فإلدا  "  800"لتقط حوايل قد ا 1972عاا  و  ،سوفيييتيف االااد الحمددل ألف صو

مسية تضتتتتتمن كل قواعد ا  و  مث استتتتتتناداو  ًيخ البالستتتتتتية و كل قو املصتتتتتادً     اعد لصتتتتتوا
 الاواصات و قواعد القا فات.

ملعلومات اليت ا تضتتتتتتاولت كه ا بعد قد خماو  املستتتتتترولني افمريكيني لذلك، فإن وكنتيجة 
ًية املفقد أعطت ا ارصتتتتتتتو  عليها  اعية افقماً االصتتتتتتتطن خو ل منداملعلومات االستتتتتتتتخبا

 يف االااد السوفيييت . ا مئناان مماث و 
ًيخ الكوبية يف عاا  ارر  كانت   ،بستتتتتتتت ا 1962عندما انتهت مفاو تتتتتتتتات أ مة الصتتتتتتتتوا

ًدل  اتيط  إل  من شتتتكل -عن اخلو   عو تتتاو  -املعرفةفببطو.وإن بدأت ابلذوابن قد البا
 -على الدواا –ستتتتترتاتيجية اليت  عم مهمات التجستتتتت  االتعترب من و البيئة االستتتتترتاتيجية 

 كانت يف ارقيقة حيوية يف جعل املواجهة النووية أكهر إال  أهنا  مكروإلة مهمات أهنا من 
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شتتتتتتكل بو شتتتتتتفافية , و يف بناو ثقة و ا مئنان جتاه ما كان يف حالة أخر  منافستتتتتتة خطرل. 
شتتتتتتكيل التفة ، حيث أهب إ تتتتتتالعملية التجستتتتتت  او أ تتتتتتافي اإلناك  إلامشتتتتتتكان استتتتتتتهنا  ,  
صتتدقاو و أهم نم إىل من حنتاج أيضتتاو واليت ابال تتافة إىل املعرفة عن الطر  اآلخر املناستتهب 
وااي و على ن و كيف نتصتتتتتتتتتتتتتتر  عندما يعتمد أيضتتتتتتتتتتتتتتتاو  ،ما الواجهب فعله يف اف مةو حلفاو 

ًات حلفا  نا كما ارا  لألعداو. قد
ًئ فهل ميكن رلفا  .؟نا أن يدعموان بكل حاالت الطوا

ًية اليت يدعون  أهنم مي م حقاو إلل هلو   لكوهنا ؟تالتدث  و القول النا
يت و أن يوفروا الدعم اللوجستتتتتت -إن منعتهم الظرو  من املشتتتتتتاًكة يف القوات املقاتلة -إللو 

ًايت   .؟االستخبا
فقد كان  1982يف عاا  د"الفوك ن"جًز أستتئلة افرتا تتية,فخ   حر   رد إلذه ليستتت 

ًجنتنيالربيطتتتانيتتتة، دلكتتتل من اململكتتتة املتيتتتلتتتد    ايت مسيتتتة م  الواليتتتة ع قتتتات أمن، واف
 املساعدل افمريكية لشن محلة فعالة على الطر  اآلخر . إىل تاج كان حياملتيدل , وك مها  

ًت الوالايت املتيتتتتتدل أن تتتتتتدعم بريطتتتتتانيتتتتتا فقتتتتتد  ،ابلتتتتتذاتيف إلتتتتتذا ارتتتتتدث ولكن  اختتتتتتا
ًجنتني اوأن ال تتتتدعم  ،ابملستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات اريويتتتة ً  و  ،ولكن.  شتتتتتتتتتتتتتت وي اف بينمتتتا حتتتا

ًجنتينيون بشتتتتتتتتتتتتتجاعة ,  ادهتم مل قوقد جتل ى عجزإلم يف أن ،وا بشتتتتتتتتتتتتتكل عااعجز إال  أهنم اال
 ارر  . إبع ن لو حيسنو تقدير و    حلفاوإلم قبل أن يعج  

ًجنتيني , و أهب أالنتفاجئ  ًيخ او أيضتتتتتتت ليستتتتتتتت مجي  افنظمة حبماقة اجلنراالت اال ان ا
 لتجس  على افعداو.اوا ي يصدقاو التجس  على اف
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يث حصلوا , حمهايل ووا ي عن اجلاسوسية املزدوجةنمو ج ني كاإلسرا يليوإلنا ميكن  كر 
لوجود لد  ايف على ولوج    شتتتترع  إىل أكهر املعلومات الستتتتياستتتتية و التقنية حستتتتاستتتتية 

انيني و الربيطأإلم داعميهم أو أكهرإلم وقوفا إىل جانبهم , و إلذا يتضتتتتتتتتتتتتتتمن افمريكيني و 
 أخ قية إلذا العمل .حو  نسبية عتقادان امهما كان و  ،الفرنسيني
ت ن إستترا يل ببستتا ة كانإو ، ن حظ أن كل الدو  تتجستت  على بعضتتها البعضوإلكذا، 

 يف إلذا اجملا . تلك الدو  أفضل من معظم 
شتتتتتكل كامل ب إن مل نفهم استتتتترتاتيجياو  إىل أننا ال ميكن أن نشتتتتتكل حميطاو إلنا  نوهنأهب أن و 

ًات أصدقا نا .  مجي  املتا ات اررجة  ا فيها نوااي و قد
 القوة  ةاألفكار و احلقيقة : تركيب

ً  ماًك كان " إلم   ان الف ستتفة قد فستتروا العامل " قد الحظ كا و  ،فقطحستتهب منظو
  (.ه  تاييكمن يف أساليهب  -اي حا  -لديهم املهم وكان  بطرو خمتلفة 
ً  ما"يق تعلولكن ميكن ل ًستتتتتة  "ك ً كا  مرحلة يف اإلستتتتترتاتيجيةأن يطبق على نظرية و مما

 . ي  إال  ل بيتالسرتاتيج  االتفك  وعلى ال,  اإلسرتاتيجية العملياتمراحل ما من 
ا ل اليت لوستتتتتتتتتتابأي ، من القول ةحمستتتتتتتتتتوستتتتتتتتتت ةأهب أن يرتجم إىل تركيبومن جهة اثنية، فإنه 

, العتاد , أنظمة ر بشالقول يتضمن ال ةإن تركيبحيث   فعاأً إىل حنتاجها إىل اويل اففكا
منظمة  الربامج اليت تشكل جوإلر أيكذلك القيادل و السيطرل , العقيدل,ويف الوقت ارايل  

   .عسكرية أو شبه عسكرية
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 شري إىل عدد من النقاط اجلوهرية .تقوة ال ةتركيب
 ؟ .كيف ميكن فمة أن تداف  عن نفسها

ًات العسكرية  لافمة، أهب أن تكون يف تنمية اية اليت توليها و وافول مهيةاففإن  ،ابلطب  قد
ًات املفضتتتتتلةاإلستتتتترتاتيجيةوجهة النظر كذلك كددال القول لألمة و    ا  وخاصتتتتتة يف ،,واخليا

ًل الدفاعية .  بنية الردع و نوعية القد
دد البنية و اتيط أو حىت ا ،إسرتاتيجيةميكن أن تعط  إليئة  ةقول معين ةإن تركيبولذلك، ف

 االسرتاتيج  املوجود.
إلينة معتربل بيد اجليش الروما -لفرتات  ويلة –الستتتتتتياستتتتتتة العاملية كانت  ًل عن  ين من عبا

 ذة منبيد البيرية امللكي، مث انتقلت لتصتتتتتبي للمي د 500عاا القبل املي د إىل  500عاا ال
قرن نووية يف النصتتتتتتف الهاين من الولألستتتتتتلية ال، القرن الهامن عشتتتتتتر وحىت القرن العشتتتتتترين

ً  الستتتابقة من أن حالة عستتتكرية  أن ادد  هانميك إستتترتاتيجيةالعشتتترين ,كاستتتتجابة للتجا
قامت عدد من الدو  و املنظمات يف بداية القرن ارادي فيما بعد حيث شكل افحداث 

ت يف وسع ،افسلية النووية انتشاًو العشرين بتجاإلل معاإلدل افمم املتيدل اخلاصة حبد 
حاستتتتتم اً هنا وستتتتتيلة للوصتتتتتو  إىل معيل امعتقد النووية" لقنبلة"اإىل ارصتتتتتو  على املقابل 
اً ، ولكن تلك الدو  مل ت  يف ارقيقة من أهنا سو  تفقد  لك املعيللتدث  الدويلوفاصل 

ًجعهيف  االت أخر ,أو تقوية و  ًاهت استتتتتتتتتتتتتا ل   ,يف حا  اشتتتتتتتتتتتتتتعا  ارر الدفاعية  او قد
ً   كيفوعلى  القول بشكل واس ,  ةتركيبادد وحيث   الدولة . ستيا
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ًك بني الدو  عل جتحبرية لن وجود لستتتتتتتتتتتتتت ح دفاعية دون القول الإن ف ،وعند اندالع املعا
ً  يف البيرتلك الدو   ستتتتتتتتتتتفضتتتتتتتتتتل   الباو فإهنا  –يف حا  وجود جيش قوي  -بينما، اا

رر  ، وعلى افخ  يف ايتتة الهتتانيتتةقبتتل ارر  العتتاملولكن  لتتك كتتان  ارر  على الرب ,
ًت بني  ر منطق  جليوش تطويو تتتت  استتتت  قًر وحيث ت ،و االااد الستتتتوفيييت اأملانياليت دا

 قوية .
ًا على الرب اا اجتياحهمقد مها ان ك كو   .يضاو أ سابقا على الرب و ك مها حقق انتصا
ية الهانية ارر  العامللم تكن صتتتدفة يف الستتتنوات اليت قادت إىل من  لك، ف على العك و 

وا إلتماما أوستت  للقصتتف اجلوي االستترتاتيج  كمفهاالوالايت املتيدل و بريطانيا أن تبدي 
 ني مرل ابتيطات و مرل أخر  ابتيطات واملسافة .تحمميولكوهنما  قتا ,

افمهلة عن اجليش الروماين و البيرية الربيطانية و أستتتتتتتتتتتتتتلية القو  العظمى وإلكذا، فإن 
 ظرو  .العصر و للتبعاو  ةالقول املناسب ةية تهل تركيبالنوو 

مناسبة عن  قول اليت كانت   الكيهب ا ال يوجد عو  يف افمهلة عن تر فإنه  ،من انحية اثنية
 املتطلبات املزدوجة لتشكيل اتيط االسرتاتيج  و خوض اررو  اليت واجهوإلا .

 اسرتاليا و اندونيسيا مثال : قضااي للدراسة .
ًبرعلى ميناو "جوا اهلد بع و  1941عاا من كانون افو  شتتتتتتتتتتتتتتهر  يف " افمريك  ب   إلا

ًل يف  احتما  الازو يواجهون االستترتاليون كان   1942عاا من شتتبان شتتهر ستتقون ستتناافو
 . من البير حصراو كان من املرجي أن يتم     يالذو الياابين , 
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حيتتث كتتان معروفتتا ابلنستتتتتتتتتتتتتتبتتة  - التهتتديتتد مل يكن جتتديتتداو ولكن على الر م من أن  لتتك  
 : ن نستتتتتتتتتد إلنا ميكننا أو  -منذ بداايت القرن العشتتتتتتتتترينللمخططني الدفاعيني االستتتتتتتتترتاليني 

من  %60حوايل  اأنفقت أستتتترتالي -يف الفرتل ما بني ارر  العاملية افوىل و الهانية  -ملا ا 
 ابينما كان ميكنه,حبرية صتتتتتتا ل ابإلظة الكلفة و    فعالةقول ميزانية دفاعها على أتستتتتتتي  

ًبة جوية مهيمنة تر هبذا املا  أن  زو و قول مناستتتبة هلزا أي   حبجم مناستتتهبو ستتت  قول  تتتا
 ؟ . حمتمل

االنتقتتاد العتتاا  اتتته إىل التخطيط افمين افنتتدونيستتتتتتتتتتتتتت  يف ميكن توجيتته  ،ومن جهتتة أخر 
م  و التهديد افستتتتتاستتتتت  لألمن القولكن . من القرن العشتتتتترين اخلمستتتتتينيات و الستتتتتتينيات 

 نفصالية .اافندونيس  أتى من حركات عديدل داخلية 
يف شتتراو قا فات بعيدل املد  و قول جوية  و  واصتتات   ستتاستت افستتتهماً االإن وإلكذا، ف

على ل ادً قت    كانفقد   ،بل أكهر من  لك منطق  .كان يبدو يف بعض افحيان    
ًل إلذه افنظمة بفعالية .  لمنطق لفتقدت اكانت قد ركيبة القول  ت، فإن يف ك  ارالتنيو  إدا

 االسرتاتيج  .
لى شتتتتتتتتكل البيئة أتث  ع اقق أميا مل اإلستتتتتتتترتاتيجيةفإن امت ك وستتتتتتتتا ل ارر   ،و ابلنتيجة

 اتيطة .  اإلسرتاتيجية
ستتتتتيتب  بد وإنه  القول العق نية لتدستتتتتي  و تركيهب الطريقة و من إلنا نستتتتتتنتج أيضتتتتتاو ان ال

 .أحد افسلوبني 
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م  أتلفتها الشكلها   ،  و تلف بسرعة , أجسامهم,  خيامهم , أخ قهمكل ش و ختر  "
و لك نسانيتنا إمن  ًفعتقد قتا  يف املستنقعات و الااابت و الالرايح وافمطاً املومسية و 

ًفعنا صم   ً  يف أكهر قد  أمان أسليتنا فاا عندما    .... "نزاعات وحشيةالكنا حنا
ًل " ًوبة" حر  البشتتتتتتتتتتتتتتر كانت عبا  ولكنها كانت حر  يف، مجلة    منتظمة كما يف أو

ً  فيها كل جندي من أجل حياته  الربية من أجل البقاو دون أحكاا و قواعد , حرابو  حا
ن الذي عددن ستتتتيكو الستتتتبهب أو كم من أجل  لك  قتليو حيال من معه دون أن يهتم من 

رالو احتقاً إلستتتتتتتو  مشتتتتتتتاعر داف  أو شتتتتتتتعًو ستتتتتتتيقتلهم دون وا ع فنه مل يعد  ميتلك أميا 
ًادوا فرض الكفاح الوحشتتتت  من أجل االمتيا ات املتكلفة للير  املتيضتتتترل . لك  الذين أ

 , ساحة املعركة , الذي حاو  أتسي  ارر  اإلنسانية .  افخ وًمز 
 " عاااببيان فو إقليم "تناا مباشتتتتتتتتتتتتتترل بعد اهلزمية الفرنستتتتتتتتتتتتتتية يف التدخل افمريك  يف فيبدأ 

 تيقق االلتزاا الكامل ابلقوات املقاتلة افمريكية إىل بعد أحد عشتتتتتتتتتتتتتتر عاماو يومل  1954
  1965عاا  "دانة" على اليابستتتتتتتتتتتتتتتة يف وإلبطوا عندما جاو جنود البيرية افمريكية و لك 

بينما كان عدد ستتتتتتتتتتكان  مليوانو " 149" يف  لك ارنيكما كان عدد ستتتتتتتتتتكان افمريكيني 
مجعت القوات املسلية افمريكية و وإلكذا، فقد  .(1  نسمة  مليون" 19"فيتناا الشمالية 

إليها ارلفاو الذين ستتتتتتتامهوا يف  على التوايل مضتتتتتتتافاو  "2525600ما  موعه " مشا  فيتناا
  موع القوات إىلمضتتتتتاعفة الستتتتتكان و القوات املستتتتتلية يقستتتتتم كما أن القوات املقاتلة .

 .(2 ملصلية الوالايت املتيدل  53:1صبي نسبة القول إلنا لتنصفني 
________ 

دً املمهلة أعطيت مصادً القول اليت قدمت للمعركة القضية يف املصاحني تخمني النس  ال يتطلهب ارسا  يف الاملنطق يف   -(1 
 (172_143_ 1966: 142أنظر املرج  سكلين   ميكن أن ار  تقدما للفو  ابرر  وعلى إلذه النقطة  اليت
ملصلية الوالايت  1/49كانت فقط بني الوالايت املتيدل وفيتناا الشمالية تنتقل اىلاليت  املنافسة نسبة ط يبسلتا ا أفرت نا   -(2 

  .املتيدل
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ن الوالايت املتيدل مل تكرس نصتتتتتتتتتتتف قوهتا يف ارقيقة يف إلذا النزاع و  ، فإو اجلدير ابلذكر
 ي .املمهل القو إل  فكانت الوالايت املتيدل و حلفا ها ، كان إلذا النزاع    متناظر

  املسر  الفيتنامي
عر  ابلعتتتتديتتتتد من افمستتتتاو : والتتتتذي كتتتتان قتتتتد  ،إلو املكتتتتان التتتتذي نتتتتدعوه اآلن فيتنتتتتااو 
 ألماكن إلذه  اتلبعض افمساو من و كانت اهلند الصينية إل  افبر   "كوتشينشينا أنناا"

 امل صقة  اردود
 الصني , الووس , و كومبوداي . : اآلنواليت إل   ،لفيتناا املعاصرل

ًيخ الاين هلذه افًض و انستتتتتتتتهالقد جتلى   وبشتتتتتتتتكل خاص الصتتتتتتتتلة القوية املتجلية يف، التا
ًيخ افحداث اليت جتلت يف اهلند الصينية بعد هناية ارر  العاملية الهانية.  (3 ا

ذا يف إلميكن أن نركد ، يف حني ها بشتتتتتتتتتتتتتتكل كا  إلناال ميكن أن يستتتتتتتتتتتتتتتيو  عليولكن 
 ساسية يف إلذه املقدمة :أعلى ث ث مسات السياو 

  ًي  و مناخ فيتناا جعل أوالو مكاان مقصتتتتتتتتتتتتتتودا يف أي نوع من  ه دا ماو ت: التضتتتتتتتتتتتتتتتا
ذا  و على وجه اخلصتتتتتتتتوص ارر  التقليدية واستتتتتتتتعة النطاو وهل ،اررو  اليت جتري يف العامل

ا إل  اففضتتتتتتتتتتتتتتتتل يف عتتا -د هلتتا من قبتتل الوالايت املتيتتدل افمريكيتتةاملهيتت -كتتانتتت ارر 
1965 . 

 الار  فه  مفتوحة اردود إىل ،فيتناا كانت صتتتتتتا ل و مفتوحة اردود بشتتتتتتكل ال يطاوف
دود ار يف حني أن  "كومبوداي"و "الووسكل من "كانت مستتتتتتتتتتتييلة اإل  و م   و  وي  

 يطرت دلتاإلا سواليت  ر الصني اجلنوي,يف حب "توكني"خليج  مفتوحة حىت  إىل الشرو
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قد ارافية فيتناا جوحيث على حيال فيتناا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادية و الهقافية إىل اجلنو  , ني النهريت
 .  "ميكون يف إقليم "يطر عليها بواسطة دلتاإلا النهرية س  
 اتوي فيتناا على مستتتتتتتتتتتتتنقعات واستتتتتتتتتتتتعة , و  اابت منيعة و أهناً    معدودل و البا ما 

ًل مرتفعة و الر وبة عالية ًجة اررا ربتها يف ارقيقة ال ميكن أن تتخيلها دون جتو  ،تكون د
الشتتتتتتتتتتتما   وإىل، ازيرلالمطاً افوداين  ات الت   و حيث توجد اليف املرتفعات الوستتتتتتتتتتتطى 

ايح مومسيتتة متتا رل , تقطعهتتا وداين عميقتتة وكلهتتا إلنتتاك جبتتا  أكهر   ماطتتال باتتاابت  ات 
 مراو(. تلك الوداين يف كلتا الدلتتني للنهرين الر يسيني   الدلتا النهرية ارتصهب أهناً حيث 

  مرسسات فيتناا االجتماعية و العسكرية و السياسية اليت شكلت بواسطة  اثنياو :
ًيستتها ًاعة، مناخها و تضتتا ًاعة اوعلى افخ   وكذلك من قبل الشتتكل الستتا د للز لر  :  

يفن كاليت يعتربإلا الفييتناميو الر بة  ًوح  ذلك  فقد وكنتيجة ل ، عمل تعا ًو الفيتناميون 
 تتد  عن افًضشتتكلت مقاومة شتتعبية تقليدية دفاعا حيث شتتكل قوي بالعمل اجلماع  

ًنو :   ( 1983-99-98االحت   كما يف  كا
  ًل  -على مر القرون  -: كانت فييتناا قد تعر تتتتتتتتتتت  اثلهاو  أ لهب يفلازوات متكر

ا  و مش جرت بني االنقستتتتتتتتتامات العرقية اهلامة اليت   لك، فإن ، و ابإل تتتتتتتتتافة إىلاالحيان
 ،يف أ لهب االحيان خ   الازوات االجنبية جنو  فيتناا كانت قد و  تتتتتتتتتتعت على الر   

قبل  لك و ملئات إ ا مل يكن آلال  الستتتتنني  الشتتتتعهب الفيتنام  و  نياو  ، فقد كان ولذالك
ًواب ًل بستتتتتتتتتتتبهب الكراإلية لكل من الفااني أدت إىل  زواقد  (4  تزايد القومية يف أو ت متكر

 فضل يا م  لك التقليد العسكري  الباو وحيث كان  االجانهب و التقاليد العسكرية القوية 
  



276 

ًي  و املناخ إل تتتتتعا  ات افقوايو أكهر  تلنيالدفاع الا  مباشتتتتتر و استتتتتتا   فوا د التضتتتتتا
ًك ارامية.إلنا تعيد  ًنو"من مقابلتهم وجها لوجه يف املعا ًاستتتتتتتة استتتتتتت "ستتتتتتتتانل  كا رتاتيجية د
أمر الفيتناميني  حني احت   املاويل االالقرن الهالث عشتتر عن دفاع الفيتناميني العاا  تتد 

ن الضتتتتتتتتتتتتتتباحيث اعتمد الشتتتتتتتتتتتتتته  ل دوا على كل إلجوا مه  :  "تران إلن  داو"من قبل 
يدل و ترك املدن ععلى الطرو النقالة يف ارر  الب لك وبعده  الفتناميني كه ي العدد قبل

اهتم و    قو اشتتتتتتهم و استتتتتتتنز يشتتتتتتو تو  وعداعلى افيق يضتتتتتتالتو تفاد  اهلجمات افمامية و 
ًنو ,  مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتدين يف تلتتك (  101,  1983كتتانوا مستتتتتتتتتتتتتتتعتتدين للهجوا النهتتا    كتتا

ًي االستتتتتترتاتيجية من   ات تبين  طلهبنأن ابملقابل لكن من    املمكن و  ،املناخ و التضتتتتتتا
اب رل يث كان افح تتتد فرنستتتا الفيتناميني كفاح أثناو  القرن التاستتت  عشتتتر االستتترتاتيجية يف 

ع قات املباشتتتتتتتتتتترل م  لفيما يتعلق ابضتتتتتتتتتتترا اجنراالهتم يف أ لهب افحيان أكهر ني و فيتناميال
 (.5  او خاسر يعترب  –بشكل دا م  -كان إلذا القتا   و  ،مهامجيهم الفرنسيني

ه  جز ية فن ت بشتتتتتتتتتتكل حاستتتتتتتتتتم يف املعركة فقد كانتلكن إلزمية الفيتناميني يف املعركة مل تهب
ًوبيني تكن كان لد   ًك الر يسية الفا زل و  لك إلبو افو  قاو لوجيا عسكرية ختصصت ابملعا
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ًي  الوعرل و املناخ القاس  .  اكم السكان العاديني يف التضا
الكلفة  اللاة وت اليت واجهوإلا من حيث صتتعوابالبعد و  -يني فرنستتكان ال  1893يف عاا 

 فيتناا  "تونكني"موا ستتتتتتتتتتتتتيطرهتم ملا يدعوه اهلند الصتتتتتتتتتتتتتينية الفرنستتتتتتتتتتتتتية : قد دع  - ب ل الك
ايو "  جنو  فيتناا(  "راناو"الشمالية(     لك ت " مث كوشني شينا," "الووسو" "كومبو

 ارر  العاملية افوىل .
 
 
 
 
 
 

______________ 
 لشتتتتتتتتتتتتتتكل الكايف إلبقا ها امان خ   فرتل االعتداوات االجنبية أثناو حر ( قومية الفيتناميني مل تكن قوية اب4 ( و3  

الذي وحدإلم بقول مر واف,ني فيتناا . الشيوعيون الفيتناميون اجلنوبيون كان عندإلم إلوية و نية منفصلة عن إلوية الشمالي
 تربتهم .الذين أثروا يف أثناو ارر  كان وجود افجانهب 

ستتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتتلية ابعت فرن "جنني"و جنو   "ترين"يف القتا  الستتتتتتتتتتابق بني مشا   هلكب  فنيف االجراو اإلذا حدث  -(5 
و أكستتتتتتهب  لك وستتتتتتا ل و استتتتتترتاتيجيات  حديهة لك  الطرفني و من افستتتتتتلية ارديهة   بناو حد لتيميل الرصتتتتتتاص(

 مواجهة خصومهم مباشرل .
ًل افمر حيث  مشتتاهبة  ية الصتتا ل كما تستتتطي  إلزمية قواتتستتتطي  إلزمية القوات الفرنستتأصتتبيت و إلذا ما أثبت خطو

ًات تردإلم  د االحت   الياابين و أثناو إلذا الوقت كان  ًبة بنف  الطريقة شيذت إلذه اجملموعات مها مسلية و متد
و حلفاوه الذين  "إلاو "كانت مقاومة الفيتناميني ات قيادلو  1944و تتتتتت  الوالايت املتيدل كيليف أستتتتتتاستتتتتت  بنهاية 

ًت الياابن مني استق   الفيتناا ات حكم شكل .أصبيوا مزعج  ني  ا فيه الكفاية فقر
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ً بة الر   ن فيهم مهقفون رستتتتتتتتتتتيويون إلذا ما دث الحقاو حني وافق و   ي   إلوتشتتتتتتتتتتت  منه( 
ليرو  عن حق تقرير املصتت  كدواو ل "ف ستتاي"ابلدفاع يف  "ويلستتون"ًد اللو افمريك  و و 

 املستقبلية.
ًية بلهفةقد يف رستتتتتتتتيا و رخرين  "إلاوكان " ًفض لكن عندم، و انتظروا النهاية اإلستتتتتتتتتعما ا 

ًيتهم اآلستتتتتتتتتيوية بدأت مجعيات ستتتتتتتتترييفرنستتتتتتتتتا( تفك –املنتصتتتتتتتتترين  بريطانيا  ة و ك أمربا و
ًية ابلتشكل   .من جديد  موعات ثو

 انتفا تتتتتتة قومية يف خليجمما أد  إىل بقستتتتتتول ها قمعبفرنستتتتتتا قامت  1930يف عاا ولكن 
 . "أوناسالعاصمة "مشا   "ألني"

يتناا فرنستتتتت  يف فالقم  فإن ال ، كان رخر يف رستتتتتياو  ،على خ    لكو  ،من جهة اثنية
القم  الوحشتتتتتتت  يف بعض افحيان قد مني وإلذا ، خصتتتتتتتومهمصتتتتتتتفو  توحيد يف جني قد 

 أقو  ملقاومة اركم الفرنس .حوافز 
الياابين  طال من قبل الازولفرصتتتة املع"اإلاو"ميز حني حدث يف الصتتتني وكان  لك مهي و ملا 

 للهند الصينية وأعاد تنظيم ارز  الشيوع  اهلندي الصيين لك  يستفيد من القول الفيتنامية
 على إيذاو الياابنيني بشكل خط  يف فيتناا .  او قادً و  او واسع او ليصي  االفو 
  ين ميدأو متني أصتتتتتتتتتتتبي العديد من إلذه اجملموعات خفية منتستتتتتتتتتتتبفقد  ،كنتيجة لذلكو 
 .رز  الشيوع  الصيينا

ًية بلهفةقد ورخرين يف رستتتتتتتتتتتتيا " إلاوكان " فض لكن عندما ً ، و انتظروا النهاية االستتتتتتتتتتتتتعما
  1945من عاا ر اً شهر يف  "ابو داي"أعلن افمربا ًو الفيتنام   ، لكاملنتصرين 
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اض أن على افرت  –ر  شتتتتتتتتهر ف  فاستتتتتتتتتق   فيتناا , لكن إلذا اركم مل يستتتتتتتتتمر  وي  .
ابو ا ًو "اإلمرب تنا   فقد  ،قيادل فيتنااللتدعمه  او القت أح ف " كانت قد إلاو"عاوات اد

ًية الدمي "إلوتشت  منه"فيتناا إىل يف ستيطرل  ماا الو ستلم " داي  وقرا ية الذي أعلن اجلمهو
 . 1945 من عاا  أيلو شهر  لفيتناا يف
عودل الفرنستتتتيني إىل فيتناا بعد  1946 عاا  دأت حر  اهلند الصتتتتينية افوىل يفبوإلكذا، 

ايو  الووس,و ,  حماولة فرنستتتتتتتا الفاشتتتتتتتلة إلعادل  زو فيتناا و هتد تها , كانت تلك و ، كمبو
مصتتتتتتتت  اهلند تقرير  أجل الذي عقد من  1954عاا يف مرتر جنيف هلا الدستتتتتتتتا   وبث 
يت ال ( من ارماقات االقتصادية و السياسية   على ك  اجلانبني، حيث اعترب إلذا الصينية

  عودل االحت لكن ال يوجتتد إلنتتا مكتتان لو  ،عتتامتتةمرتر جنيف حيتتث أاثً اإلتمتتاا الت تلتت
 .الفرنس  لفييتناا 

 :ل جتربة لكبعض النقان املهمة االستفادل من إلنا ميكن  ،على أية حا ف ،ولكن
  ركم الفرنستتتتتتتتتتتتتت  قد يف ظل ااملقاومة الفيتنامية كانت   1945: حبلو  عاا  أوالو

هنم كانوا الفرنستتتتتتتيون أن يعرتفوا احبيث مل يستتتتتتتتط  واستتتتتتت  االنتشتتتتتتتاً  قومياو  حقاو  تأصتتتتتتتبي
 ا ية كا  إلعادل احت    اهلند الصتتتينوبشتتتكل  لقلو  و العقو  يف الفو  ابمتدخرين جدا 

 العقو  املفكرل .فيها 
قاومة تلك امل، وال ميكن لاحت   الياابن كان قد صا  مقاومة و نيةفإن  ،ومن جهة أخر 

ًته قدكانت قد بستتتتتتتتتتتتتتهولة  كما احنلت قبل ارر  و إلذا كان على نقيض ما   تنيل أن 
ًبة و  هزل فرنسية كانت إمجاالو العسكرية القوات فالأمريكا يف  لك الوقت,   جيدا و  مد
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كافية أبدا لتقم  مقاومة الفيتناميني لليكم   امقادل بشتتتتتتتتتتتتتتكل ماإلر لكن مل تكن أعدادإل
 . "فيث مينه"نسيني و جهودإلم دون جدو  هلزمية الفرنس  فقد كان كفاح الفر 

د  تكافي إلجنا  اهلوأن  -بشتتتتتتتتتتتتتتكل خميف -أن تتنب د الوالايت املتيدل وإلنا كان على 
ًحة تضمن   جنو  فيتناا .فيها اتدود لد

  ًية الدميوقرا ية الفيتنامية اثنياو كل كب  من بشتتتتتتتتتتتتمعتدل بنفستتتتتتتتتتتتها و :  دت اجلمهو
شتتتتتعرت   –بعيدا عن فيتناا املوحدل  -ة املفاو تتتتتات يف جنيف اولعلى و  " إلو إينليا"قبل

ًية الدميوقرا ية الفيتنامية  على ا صتتتتتتتتتترإلن ويتلستتتتتتتتتتن الكستتتتتتتتتتهب على ستتتتتتتتتتاحة املعركة ااجلمهو
إلجباً رية ستتتتاملفاو تتتتات بني الصتتتتني و فرنستتتتا كانت حيث   "داين بيان فو"الفرنستتتتيني يف 

ًية الدميوقرا ية الفيتنامية  اابت لتقرير التقستتتتتتتتتتتتتتيم و أتخ  االنتخمن  قبو  ك ا على اجلمهو
االااد  من "مولوثون"دخل كمن يف تتفاملفاو تتتتتتتتتتتتتتتات افخر  أما مصتتتتتتتتتتتتتت  فيتناا النها   

ًيخ لإلنتخاابت يفيدا او  ،متوا م يقستتتتتتتتتعلى تأجربت واليت الستتتتتتتتتوفييت   عاا   صتتتتتتتتتيفد ا

1956 . 

 شية احلرب : املصاحل الفيتنامية الشماليةع 
 اية حرب اهلند الصينية الثانية ) فيتنام ( حىت هن 1945 عام  من
ًية الدميوقرا ية الفيتنامية بدون تا   و إلذا ما ساو   1975 عاا  يف بقيت مصاحل اجلمهو

ًيتتتتة  كتتتتل افجتتتتانتتتتهب من فيتنتتتتاا ووحتتتتد الب د اتتتتت اركم الفيتنتتتتام  منتتتتذ اعتبتتتتاً اجلمهو
و إلذا خونة كتيدل افجانهب  الدميوقرا ية الفيتنامية أولئك الذين يعملون م  الوالايت امل

  .حكومة جنو  فيتناا و جيشهملعظم يعين التصفية 
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ًيتتة التتدميوقرا يتتة الفيتنتتاميتتة  1959حلو  عتتاا م   ا من إلتمتتامهتتقتتد   ت ا كتتانتتت اجلمهو
ًستتتتتتتتلتحيث التهيج الستتتتتتتتياستتتتتتتت  إىل التيضتتتتتتتت  للير   جندي إىل  "4000أكهر من " أ

مسية و اجل و مل  "هنمإلاوتشتتتتت  إبستتتتتلو  "ا أستتتتتلو  مسيت الحقنو  و بدأت بتشتتتتتكي ت 
الذي يصتتتتتل بني الشتتتتتما  و اجلنو  وعلى افخ  املزود ابالمدادات ستتتتته  طريق يكن ال

 كمبوداي و بدأ بتهريهب افسلية أيضا إىل اجلنو  عن  ريق البير .  و عرب الووس
 تبدأت قوات اجلبهة الو نية التيريرية الفيتنامية بتصتتتتتتتتتتتتتتعيد اهلجما 1961عاا  و حبلو 

ًتفعتو يف اجلنو   "دمي" تتتتتتتتتتتتتتد حكومة   و املستتتتتتتتتتتتتترولني  ا تياالت  عماو القر م   لك  ا
ًتف  قتيل يف السنة  1200وقد وصل العدد إىل قليميني اإل  4000إىل  1959يف عاا مث ا

 .قتيل 
إلم ويف املقابل،ف كن اجلاإللني يف وله، ل اوفيابلرجا  العستتتتتتتتكريني اف" دمياستتتتتتتتتبدا  "قد أاث
ويف عتاا  ،التذين أتهب عليهم ختدمتة البلتد ومحتايتتهإلم هتاا إلرالو اجلنود ملليتة اجملتمعتات ات

ًية الدميقرا ية الفكانت   1963 ًية الفيتنامية اجلمهو يتنامية قد وقوات اجلبهة الو نية التير
ة ن حكوماآل ذأصتتتتتتتتتتتتبيت مناليت  –عما  عدوانية واستتتتتتتتتتتتعة النطاو  تتتتتتتتتتتتد فيتناا ابدأت 
ًية يف شتتتتتتتتتتتتتتهر كانون الهاو  -فيتناا ين كانت خطط اهلجوا على قوات اجلبهة الو نية التير
 ،تا جعلى أساس أهنا خط انجية وجيدل الن وكالة افنباو افم كيةقد نشرت يف امية نالفيت

ًفض عن منهجها . -بشتتتتتتتكل منير  تاما -كانت قد خرجت اخلطة   هإلذولكن   بينما 
ًية الدميقرا ية الفيتنامية عملياو  ًبواان حي جنود اجلمهو ل قوات اجلبهة و تتربوا بشتتدل من قب، ا

ًية الف  .تنامية يالو نية التير
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ًية الفيتنامية عشتتتتتتية حر  اهلند الصتتتتتتينية الهانية وإلكذا، فقد  ًية الو نية التير ظلت اجلمهو
 يتناا ات اركم الفيتنام  .فمنفعلة بتوحيد 

ًيتتتتة التتتتدميقرا يتتتتة ا، فقتتتتد ومن اجتتتتل اقيق إلتتتتذا اهلتتتتد  ان لفيتنتتتتاميتتتتة قو امتلكتتتتت اجلمهو
 .يش التقليدي الشمايل وجيش حرو  العصاابت الو ينومها  اجلمسليتان متميزان 

عض علماو ب  يدعو للجد  اىل يومنا إلذا  عاو و القتالية مو تتتتتتتتتتتتتت "دميالزعيم "بقيت  بيعة  
" كان    ميدلكن تقييم شخصية "و ً، أو  ريهب اف وا او كان مستبد  "دمي"تلك الفرتل ان 

على أنه  هبينما كان أكهرإلم مييزون  ،يكيني ي  عنه من قبل الصتتتتتتتتتتتتتتيفني افمر أ   عاد  كما
 فيتنام  قوم  حقيق  .

 عشية احلرب : مصاحل حكومة الفيتنام اجلنوبية
او إنة لتطلعات "على الطريق لتصتتتتتتتتتتتتتتبي مرادف 1955كانت حكومة فيتناا منذ بداية عاا 

و شتتتتتت  إلإلو "حديدية لرجل واحد  حمكومة بقبضتتتتتتةكانت حكومة فيتناا  " ولكون دين دمي
ن أن ال ميكفتتإنتته  ،إن اإلتتذا النقتتد ولكن  ،انتقتتادعليتته واعتربت كتتختتذت إلو متتا أو و  "منتته

 ." دميقيادل "يكون  ند  عن حكومة فيتناا ات 
أعله أبستتتتط لتو تتتتيي ملا ا فيتناا توحدت اقصتتتتى  ، لك حقيقةمن إن املد  الذي جعل 

ًجات ات ًية في  الد  ،لذلكو ولي  ات قيادل حكومة فيتناا ؛  ،لدميقرا يةايتناا مجهو
 و بيعة قيادته تبقى موا ي  مه ل للجد  حىت يومنا إلذا. "دميفإن "
ًل اات  عموا وقلة من الباحهني يف فرتل االدعامثة  ًستقرا   "دمي"ن صو   مستبد  كشخ  ا

ًيكات   ًل كا ًت من قبل الصيفيني افم،    عادلةية كانت صو  بينما  ،ينيركواليت صد
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  رجل مقتن  بشتتتتتتتتتتتتتكل كبوككو ين فيتنام ؛  تتتتتتتتتتتتتمن موا نيه إلو  وصتتتتتتتتتتتتتفه ميكن أكهر ما 
 ابستق لياته وأتمينه ملستقبل    شيوع  لفيتناا. 

ًيةتكمن يف عشية ارر   "دمي"كانت أولوايت فقد  و نتيجة لذلك,  دًو اركم  يف استمرا
ًية فيتناا استتتتتتتتتتتتتتتأيملون يف  ايت املتيدلالواليف ه ا حلفاكان لي  كما  ولكن الفيتنام   مرا

ما كان  الباو    يمتها وأمنها واستتتتتتتتتتتتتتتق ليتها من اركم الشتتتتتتتتتتتتتتيوع قاجلنوبية وارفاظ على 
ًاك الفرو(. "دمي"لكن  ،اهلدفان خمتلفان  مل يستط  إد

الشمالية( يتناا فوبعدإلا  بتدمني اكمه الشخص  بفيتناا   اجلنوبية أوالو  "دمي"اإلتماا كان 
ًاو فيه  يف الوقت الذي كان قاده إلعادل بناو مستتتتقرل واثبتة ركومة فيتناا وجيشتتتهاد ق الو 

والضتتتتتتبان يتقدمون بشتتتتتتكل كب  اعتمادا على وال هم له أو على حقد مكنون  تتتتتتد العدو 
ًجتهم أو خربهتم العسكرية او القتالية.  أكهر من د

كان فقد   ،هانيةاهلندية الصتتينية اليف العقد الذي ميتد من اتفاقية جنيف حىت عشتتية ارر  و 
ًات جيش حكومة فيتناا إىل من تقليل املناستتتتتتتتتتتتتتتهب لل  له التدث فيه كانت يت  القطة النمقد

ًل فقط على الضتتتتتتتتاط  تتتتتتتتد املواجهات اتلية وأتمني    تتتتتتتتد مكا د خصتتتتتتتتومه يف "دمي"قاد
ًثة اليت حصتتتتتتتلت   لك جلياو وقد كان اجلنو  .  عة  أ  قا ميف للوالايت املتيدل يف الكا

 . 1963ابك( يف عاا 
إلا كدوىل هتديداته." وا ياو دمي "كان جناح   ، الحقاو و  ًد حكمه واعتبا   يف أتمني موا
ًية اصتتتات هتديد اهلجومات ارقيقية و املو  فقد كان ميقرا ية, الدفيتناا عدل من قبل مجهو
ً تتتتتتتتتتتة و  لك ما  -على املأل  -يرد ابلقم  الوحشتتتتتتتتتتت   الباو ما  "دمي" أ تتتتتتتتتتتعف من للمعا

 دفاعات جنو  فيتناا. 
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  وي االإلتمامات القليله يفكانوا من يىت بعض الضتتتتتتتتتتتتتتبان املوالني  ف 1963حبلو  عاا و 
 "ميكون "ا هنر  تتد اجلبهه التيريريه الو نيه الفيتناميه يف دلت (ل اامر املاملخا ره حبياهتم يف  

ناا قد يعين تدم  فيت يف  ي هابالستتتتتتتتتتتتتتتمراً  "لدمي"الستتتتتتتتتتتتتتماح من أن إلرالو  مدًكني وكان 
ًيه فيتناا الدميقرا ي تدم إلم ايضاو قد يردي إىل و  ،اجلنوبيه   ةعلى يد مجهو
 لو  اوا لوحب ،من العقد واختذ افضتتتتتتتتل جز ة قد الفيتنامية لليكوم "دمية "إليكلل عادكان إ
ًين العسكريني الدبلوماسيني افكان   1960عاا   االمر قدن اادًكوا قد مريكيني واملستشا

ًه ع ل سنوات من العمل الشاو العادأكهر من عشر  يستارو لى بناو حكومه فيتناميه قاد
ًي ومسبق خلوض وكسهب ارر   د دارصو  على  عم مجاإل ي واس   وإلو شرن  رو

ً يستتتتتتتتتيه  ًد  ًه م -على حنو متزايد  -ما ستتتتتتتتتيتطلبه  ,ومتجددل عدو متفاين , و موا ن املها
 مه ا للجد  يف  لك الوقت. "دمي"كان قراً  رد فقد   ،لذلكو ,

   فيما وعلى افخ "دميالقا د " " كنديل "جون  تقد البعض يف اداً نافقد  ،ويف املقابل
فيتنام  اضتتتتتتتهب الشتتتتتتتعهب الل لكانت قد اصتتتتتتتبيت برً اليت   القمعيه  "دمي"جراوات يتعلق إب
 ريه بديله ؟وما إلو التاي  االأاي الذي سيج تم استبداله ؟ ن سيولكن   ،للاايةاملكبوت 

بناين "واستتتتتتتتتتتتبد   1963عاا من نوفمرب شتتتتتتتتتتتهر تشتتتتتتتتتتترين الهاين /و  من يف اف "دمي"قتل 
ابلعمل الصتتعهب وإلو استتتبدا  اركومه الفيتناميه وانشتتاو االف "الذي ستترعان ما بدأ خاان

ًه على الدفاع بشتكل فعا   تد اجلبه ه الو نيه يتيرً ال ةمن قوات اجتماعيه واقتصتاديه قاد
ه محتتتايتتت" إل  انين ختتتاانت "ولوايأاإلم فقتتتد كتتتان من  ه ,ولكن على كتتتل حتتتا  ,الفيتنتتتاميتتت
 ت ا - استمر الفساد وعدا الكفاوه مما دف  الوالايت املتيده، ولذلك، فقد حكمه
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نه ان دشن الذي مالدعم و ملزيد من التصعيد لفرض ا –لندون بن  جونسون الر ي  قياده 
ًيه فيم  موافقه الر ي  على العمليات ا أيبد تناا لستتتتتتتتريه والتجستتتتتتتت  والتخريهب  تتتتتتتتد مجهو

ماًس من  ر ر اً/شتتتتتتتتتتتتتته الدميقرا يه ويف النهايه على التزامات القوات االمريكيه القتاليه يف
  .1965عاا 
 :مصاحل الولايت املت دةو احلرب ة عشي

ًيه فيتناا الدميقرا  ة مصتتتاحل الوالايت املتيدل يف نتيجال تزا   مه يه واركو ارر  بني مجهو
مثة ن إلناك إف ،بستتط الشتترون, وعلى كلوات أبقى مصتتدً خ   حىت اليوا تالفيتناميه 

ً يسي  ة : اتفاو واس  حو  ث ث جوانهب 
 مصتتتتتتتتتاحل الوالايت املتيدل  يف فيتناا كانت متمهله يف مصتتتتتتتتتاحل ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتيه  والو أ :

  موح جونستتتتونفقد كان  "لندن جونستتتتونافمريك  "الر ي  وإلو شتتتتخصتتتتيه لرجل واحد 
جملتم  ابكتتتتان قتتتتد لقبهتتتتا  وكتتتتان   ،ترير  موعتتتته من برامج اجتمتتتتاعيتتتتهإلو رقيق  كر ي  ا

 .العظيم(
جون  الر ي  "بعد ا تيا   1963يف عاا او للوالايت املتيدل ً يستتتتتتتتتت "جونستتتتتتتتتتونأصتتتتتتتتتتبي "

هر شتتتشتتترع على الفًو ابلعمل على انتخاابته كر ي  يف الذي و " سداالوالية "يف  "ندييك
كان على علم مستتبق   "جونستتونأن "  م منر على ال 1964عاا من  نوفمربتشتترين الهاين /

مستتتشتتاً عستتكري  "16000"كان قد خطط له لستتيهب   "كندي"من ان ا تيا  الر ي  
افمن  نتظاً يف حني قاا فريقو تتتتتتتتتتتتتت  إلذه اخلطط يف االقد   "دمي"ا تيا  وكان  ،بريطاين

 فيتناا. على االنسيا  منالقوم  الرائس  إبعادل تقييم التكاليف والفوا د املرتتبة 
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ًك جيدا أن منافستتتته الر يستتتت "جونستتتتونفقد كان الر ي  " ،وع ول على  لك ملرشتتتتي ا ،يد
ًي السناتًو  ًي كولد ووتر"اجلمهو  .لدفاعل سيهامجه ك "الليربايل" الذي كان ليناو "اب

ًية فييتناا "جونستتتتتتتتتونفقد اب  " ،هلذا الستتتتتتتتتبهب وحده و دعم عمل عستتتتتتتتتكري  تتتتتتتتتد مجهو
املنشآت  وعمليات التجس  والتخريهب  د العسكرية  ا ية بسرية،  ا فيها السريةالدميقر 

ًية فييتناا الدميقرا ية. . وكان إلدفه السياس  ارايل تقدمي الدعم الكايف (6 العسكرية جلمهو
لتيقيق االستتتتتتتتتتتتتتتقراً يف فيتناا والدفاع عنها  تتتتتتتتتتتتتتتد اهتامات كولد ووتر انه كان لينا على 

ً ا تصتتتتتعيد التزاا الوال ،مرل واحدلالشتتتتتيوعية. وانتخهب  ايت وانه يعتزا إعادل تقييم فيتناا : 
ً ا إلندسة االنسيا .    املتيدل أو 

  ًية يف الستتتتتتع  املباشتتتتتتر ل  احة جب مل تكن الوالايت املتيدل مهتمة أبداو :اثنياو مهو
ة الستتتتتتتتتتت ح ة منزوععرب املنطق او يظل اتتو  م  فيتناا مقستتتتتتتتتتتميف حني الدميقرا ية.  فييتناا

اي و لك لنف  الستتتتتتتتتبهب  ختشتتتتتتتتى من دخو  الصتتتتتتتتتني اىل وإلو أهنا تاما كما ا تقستتتتتتتتيمكو
 رر  العاملية الهالهة".اب: " "جونسون"ها صفكما و   ،واىل تصعيد حمتمل ،ارر 

_________ 
ًية فيتناا الدميقرا ية  -(6  جتستتتتتتت  ا ا فيه  ،كانت تلك العمليات صتتتتتتتدفة بشتتتتتتتكل حادث  لعملية التخريهب  تتتتتتتد مجهو

  1964أ   2ق الستتتتتتترية ا إستتتتتتتنادإلا إىل الستتتتتتتفينة مادوك  وإلذا قد كان أو  حادث يف خليج تونكني يف  الكرتوين فا
ًبيدات  ولكنهم أبعدوا وا تتتتتتتتتتتتتتراً اثنوية .  ًية فيتنامية مهامجة الستتتتتتتتتتتتتتفينة مادوك  ابلطو ً  دو حيث حاولت ث ث قوا

 .أ   7اليل ومعلومات أجل إىل ابعد أ  ولكن  4إلجوا اثن ا شنه  حيث خطط له يف 
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كانت مصاحل الوالايت املتيدل االمريكية هبذا املعىن وفقط بذا املعىن موصوفة بشكل دقيق  
ت الوالايت املتيدل أن جنال حكومة فييتناا أً  1965يف عاا ولكن   حمدودل(.مصتتتتتتتاحل ك

 أهنا : ىاليت كانت مقتنعة هبا علات الظرو  و يستيق القتا  واملوت يف سبيله,
 ابإلظة الكلفة .ارر  لن تكون تلك  -1
يف دعم النظرية القا لة ان ستتتتتتتتتتتتتتقون حكومة فييتناا كان من املرجي أن يقود اىل  -2

إلددت لر ا مشلت الصتتتتتتني واهلند و و اهنياً منظمات    شتتتتتتيوعية أخر  يف استتتتتتيا اجلنوبية ,
ًواب و نصف الكرل الاري   (.  7  مصاحل حيوية للوالايت املتيدل يف او

 ًأي  1965عاا  يف "دا انن "نشتتتتتتتر القوات االمريكية القتالية اىل او: اثله وكان من 
ًجة فوات افوان ويبدو وا تتتتتتتيا جداو حىت اليوا. كما ميكن الالر ي  حيث عبًو  عتبة،ولكن لي  اىل د

ًيه  "جونسونيف الوقت الذي كان فيه الر ي  "أن حيدث عدل مرات الحقاو،   ون استخداااولحيومستشا
اي الشتتتتتمالية  ًستتتتتا ل وا تتتتتية و دقيقة  اىل كو ًستتتتتا   ن ال "حنمفادإلا: القوات العستتتتتكرية االمريكية  ال

 مل يفهميف حني الستتتتتتتماح بدعمكم للعدوان  تتتتتتتد حكومة الفييتناا " نستتتتتتتعى إلستتتتتتتقا كم ولكن نرفض
 ل القول ستتاً على الر م من القناعة افمريكية ان ابلكامل مد  الستتوو الذي ستتترتجم به إلذه الرستتالة. 

ًية وحمدودل  إلذه كانت دا ماو  لنتا ج ستتتتتتريعة الكوهنا لتصتتتتتتعيد الذي من املرجي أن يستتتتتتفر عنها و ل تتتتتترو
 السياسية اإلأابية.

 لي  عن و  -جابة ابعتماد  لك كإالر ي  وفريقه قاا  ،ستجيبوا لتلك الرسالةعندما مل يو  ،لكنو 
________________________ 

متزايد أن بقاو حكومة فيتناا مل يستتتتتتتتتتتتتتتيق كلفة محايتها ولكن عندإلا الوالايت  ظهر بشتتتتتتتتتتتتتتكل 1968بعد عاا  -(7 
ًل ر الت الوالايت املتيدل ان حكومة فيبتاا ستتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتمد وحىت إلقوجهة نظر عق نية أخر  للبقاو. املتيدل  الو يف اإلدا

يوية  بشكل أخر سيهدد مصارها ارأدًكوا عقم فا دل اجلدا  و وافقوا على أن فشل الوالايت املتيدل يف فيتناا اجلنوبية 
 يف منا ق اخر  من العامل.
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وستتيلة كعن  ريق استتتخداا الضتترابت العستتكرية  بل  -التشتتكيك يف عملية التواصتتل   ريق
ًستتتتتتتتتتتا    الوالايت املتيدل إىلفقد  إلبت  ،عموماو و  رستتتتتتتتتتتالة.التو تتتتتتتتتتتيي" ل"   خر بطريقة أإ

أنه   -عد  لكب -وما تعتقد ، ما فلحتشتتتتتتكل ارر  يف فيتناا لتيقيق االستتتتتتتقراً ومن  
لى اركم واالستتتتتتتتتي و ع ،والصتتتتتتتتني اليت تدعمها ،ستتتتتتتتتلهاا الستتتتتتتتوفيايتاخلطول افوىل يف اال

 الشيوع  يف جنو  شرو رسيا.
يا ن القول العسكرية االمريكية والتكنولوجايعتقد  "جونسونكان الر ي  "،  1965يف عاا 
 ميكن أن

لديها ف . ع ن حر اراجة إلاا بدون تصتتعيد كب  أو جتعل من املمكن أتمني حكومة فيتن
يف الوقت  ،ستتتتتتتلطة معاقبة حكومة فيتناا من اجلو وتدم  االستتتتتتتتهماً الرأمسايل على افًض

ً ين معظم الذي كان فيه  ًل االم كية يعتربون اهنا املستتتتتدلة الوحيالعاملني البا دل اليت يف االدا
ًستتتتتتتتتت  ،ولذلك ،مل ال بعد ًينز يف نزلت ستتتتتتتتترعان ما  إلنا يرب  " و دا انن ميناو " قوات املا

  يف نستتتتتياقبل الدعول ل وتنفذ العقا  ستتتتتو  تتخذ أستتتتتاليهب كم من الستتتتترا  : تر ،  
 (.1980 :500،مولر اجلنو ؟ " 
 حرب فيتنام

ًتبا ات السياسية العسكرية تعقيدا يف القرن تعترب  ارر  الفيتنامية واحدل من أكهر اال
ًب   نتضم  قد  ،سكري للوالايت املتيدل، على سبيل املها العفالتدخل افخ .  أ

 اسرتاتيجيات متفاعلة ومرتبطة ببعضها:
  تقليديالدفاع الالرببرية   الرعد القاصف(  د  -( 1
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 .تقليدي  حر  وحدات القول افساسية (الدفاع التقليدي  د الجوا اهل -(2
  حر  العصاابت افوىل يفتقليدي  د اسرتاتيجية حر  العصاابتالجوا اهل -(3

 .اجلنو (
 .الرببرية  د اسرتاتيجية حر  العصاابت   حر  العصاابت االهانية يف اجلنو  ( -( 4

 ( 1967 -1965): الرعد القاصف األول  التفاعل
م  اسرتاتيجية  1965من عاا  أ اًشهر  ر  يفيالتفاعل االسرتاتيج  افو   للبدأ 

واليت كان  (10  "الرعد القاصف"مسيت الحقاو القاسية واليت  ج الوالايت املتيدل حبملة التف
ًادل يف فيتناا الشمالية لدعم حر  العصاابت يف جنو  إلو إلدفها االساس   تدم  اإل

 .ارملة وقتاو فقد استارقت  او متوقعكان فيتناا وكما  
لعدو على ًل االيت من شتتتتتتتتتتدهنا تدم  قدو  - رملة اجلوية املنستتتتتتتتتتقةالقياا ابمن  بدالو  ،ولكن
ًادارشتتتتتتتن  فقد  -يف مقاومة العمليات اجلوية اليت ستتتتتتتتشتتتتتتتن على الشتتتتتتتما ته ر  وكستتتتتتتر إ

ًل دبلوماستتتتتتتيلتكون   صتتتتتتتممت   حستتتتتتتهب و يرو "الضتتتتتتتاط البط و"  عتمد علىي ةكددال إشتتتتتتتا
ًارنذاك" الدفاع الذي  1966 من عاا  فربايرالهالث من شتتتتهر شتتتتبان /يف  "ًوبرت ماكنما
تيدل مل تكن لتدم  أو إلستتتتتتتتقان اركومة الشتتتتتتتتيوعية يف مشا  أإلدا  الوالايت امل ": قا 

تقتصتتتتتر على تدم  التمرد والعدوان املوجه من قبل املرستتتتتستتتتتات الستتتتتياستتتتتية لكنها فيتناا، و 
 .(96:  1995لفييتناا اجلنوبية." سامر    

ًستتتتة ما يكف  من افمل على فيتناا الشتتتتمالية رملها على وقف  ًادت الوالايت املتيدل مما أ
 دعم
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ًية الو نية الفيتنامية د  فق ،يف املقابليف اجلنو . (Viet Cong) "الفيتكون " اجلبهة التير
حبان : فهو يستتتتتتتتتتتتتتعى إلتقليدايو  دفاعاو دفاع مشا  فيتناا  تتتتتتتتتتتتتتد "الرعد القاصتتتتتتتتتتتتتتف" كان 

رات املقاتلة، بواسطة الطا و لك مريكية على البنية التيتية والقوات اهلجمات العسكرية اف
ًيخ والرادا   .تيجو  الدفاعية اليت  ودت هبا من قبل السوفي -ًضأً وشبكة صوا
و  حواحدل اشتتتتتتتتتتتتتترتكوا بنظرية قد م ك  والقادل املدنيني جنراالت ستتتتتتتتتتتتتت ح اجلو افكان 

نبا  أن يكون القصتتتف االستتترتاتيج  يفستتترتاتيجية. إالفعالية العامة الستتترتاتيجية القصتتتف ك
ى اإلستس ا إكراه قيادهتا علو ا الشمالية  االعرتاض( ارربية لفيتنا عرقل كل من اجلهودقد 

 الوقت الذي يفاستقباله،  -ي من التوقعنيعلى أصو  اريف حالة عدا  -توق   و   افمل(
ًاو  فيه  تواجه ًفض ال قاستتتتتتتياو  النخبة العستتتتتتتكرية واملدنية خيا دا إلقاو اللوا أو ع ،ظريةن: إما 

 على بعض العيو  يف تطبيقها.
ًت وإلكتتذا، فقتت ًل كتتانتتت إيف حني  ، القوات اجلويتتة التتتدكيتتد على العيو د اختتتا لر ي  ادا

ت البعض على أن الوالايحيث وافق  بشكل مرتاج وإن منقسمة قد أصبيت  "جونسون"
أو عدا  تتتتتتتتر  اهلد  الصتتتتتتتتييي بقول كافية،يف  ،املتيدل كانت تضتتتتتتتتر  افإلدا  اخلطد

ًا يف النهاية  ن فيهم و ير الدفاع م -اآلخرين القادلحني أن  تجوا أن استتتتتتتتتتتتتتتنقد  –اكنما
ًية فيتناا الدميقرا ية DRV مليشتتتتتتتتتتيات القصتتتتتتتتتتتف االستتتتتتتتتتترتاتيج   تتتتتتتتتتتد  ًية يف و  ( مجهو مجهو

 أفاانستان الدميقرا ية مل يتمكن من العمل.
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ًير كانت  ًا"تقا لرعد لعملية "اتشتتتتتتتتتتت  إىل أن القيمة العستتتتتتتتتتتكرية لألإلدا  املدمرل  "مكنما
ف راً اجلانبية املقبولة ال حقة هلذا االعرتا  يف حني كانت ا (9او  كانت  صفر   "القاصف

ًل ل مكانمثة إلناك تكمن يف أن  ملدنيني امقتل وإصتتتتتابة اففراد للتصتتتتتر  اهلمج  يف لصتتتتتدا
ًبني وممتلكاهتم و  ديد،إال أهنا  على وجه التيوعلى الر م من أهنا مل تكن مقصتتتتتتتتتتتودل    اتا

 نهج.ممبشكل مجاع  متعمدل و منفذل كانت 
 
 
 
 
 

________________ 
انه مىت ت ستعمل قول س ح جوي الستهدا  قوات خصم مسلية تتلخ  عموماو كانت حجة "بيهب"   – (8 
 اشتتل  إىل حد أهنإهنا عموماو تففصتتم  تتضتتمن البنية الداخلية ( اخلستتتعمل الستتتهدا  قيم تإهنا عموماو تربي,وعندما ف, 

(  1983اتيجية مباشتترل و    مباشتترل , على التوايل , نزاع بيهب , و م شتتيمي  كعقا  و نكران ميهل نظرات استترت تبدو  
حيث (  2000ايو مقبل و بعد إ الة افلااا , حجة للتدث  الستتتب  املستتتتقل االستتترتاتيج  على نتا ج النزاع  انظر أيضتتتاو 

جية فملان كان لديهم ببسا ة اسرتاتياحيث أن  كوظيفة التفاعل االسرتاتيج  :   1940 عاا  إلزمية فرنسا يفيشرح مايو 
 أفضل .

ًجية للمجهود ارري  - (9  ً تتتتتتتتتة الداخلية و اخلا الفا دل الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية تقدً اقل من الصتتتتتتتتتفر : فقد  ادت املعا
تيجة مل يفكر أبدا يف تاي  أإلدافه ارربية نلكنه  ،افم ك ، وعلى الر م من أن مشا  فيتناا خشتتتتتتتتتتتتتت  و كره القصتتتتتتتتتتتتتتف

 تملة اليت سببتها.للمعاانل    ات
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ستتتة من انتخاابت الرائواحد ستتتبوع أاستتتتمرت حىت قبل قد لرعد القاصتتتف" ا"كنت عملية 
يتلخ   تفاعلالكان وقد  . 1968من عاا  تشتتتتتتتتتتتتترين الهاين / نوفمربشتتتتتتتتتتتتتهر  االمريكية يف

ر  استتتتترتاتيجية    مباشتتتتترل  تتتتتد الطك  قد وظف الطر  القوي  الوالايت املتيدل(بكونه 
 (.10  لسر اخها ولكنتستخدا اسرتاتيجية مباشرل،كانت اا الشمالية( اليت  الضعيف  فيتن

 ( 1969-1965)التفاعل الثاين : حرب قوة الوحدة الرئيسية 
ًية بني وحدات قد حر  وحدات القول الر يستتتتية كانت  ًك  تتتتا عر تتتتت ستتتتلستتتتلة من معا

للفيتناا  اجلنويالوالايت املتيدل افمريكية و اجليش  نظامية من فيتناا الشتتتتتتتتتتتتتتمالية و من
 ARVN.) القوات نت كا  ،ف  سلسلة من االشتباكات اليت استمرت  وا  فرتل ارر ف

للجبهة و ( VC للهواً يف تدم  الوحدات الر يستتتتتتتتية  اثبتت جناحا ستتتتتتتتاحقاو قد  االمريكية
ًية الفيتنامية  ى حد عل و جليش فيتناا الشتتمايل ( جيش فيتناا الشتمايل NVA الو نية التير

ة على إلذا التفاعل الذي عاًض استتتتتتتتتترتاتيجياجللية  افمهلةيعترب  لك املها  من  .و ستتتتتتتتتتواو
عملية  تمشل اليتالطر  القوي التقليدية م  استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية الطر  الضتتتتتتتتتتتتتتعيف التقليدية, و 

ًان "، ومعركة 1965من عاا  أ ستتط  " يف شتتهر ر  /ت لين "ستت تشتترين "يف شتتهري ال د
بيض اجلناح افإلراستتتتتتتة ومعركة "،1965من عاا / نوفمرب تشتتتتتتترين الهاين و افو  / أكتوبر 

 ، واملرحلة الهانية من عملية1966 من عاا  يناير ور اً / ماًسيف شتتتتهر ي كانون الهاين /
ًو"ي شهري   ( 11 .1966اا من ع تشرين الهاين / نوفمربو تشرين افو  / أكتوبر " رتليبو

__________ 
اعترب عملية "الرعد القاصتتتتتتتتتف" انجية، على الر م من أنه من اإلنصتتتتتتتتا  قد ة على اجلانهب االمريكى املشتتتتتتتتتاًكني يف ارملمن ال أحد  -(10 

رملة فشتتتتلت ان اكان اإلمجاع  لكن  ،القو  إن افستتتتبا  املقرتحة لتفستتتت  فشتتتتل ارملة كانت عديدل ومه ل للجد . من وجهة النظر العستتتتكرية
ه الااية. ول   ع على مزيد من املناقشتتتتة والتيليل الدقيق لعملية الرعد القاصتتتتف اهلد  فهنا أخطدت يف الوستتتتا ل العستتتتكرية والستتتتياستتتتية هلذ

إلذه افمهلة ج و هبا  -(11 ؛ وبيهب كولد فيلرت ( ؛  147:  1986( ؛ إل ين   1980  ومستتتتتتتون  ،انظر على ستتتتتتتبيل املها  ،وافثر
ًك ليبسون   (1995  من سامر    (.1999و ما
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تضاولت وت ل إلذه التفاع ت، مث ،1968رت ارر  الربية لعاا التمرد.كما استم ةفياكمل
جزو من  لةمشتتتتتكمعاجلة بشتتتتتكل متزايد على و القوات االمريكية يف اجلنو  يف حني ًكزت 

 عكست عملية تعلم الطر : اليت اتفاض وت ل إلذا التفاعل 
ًتبا ات وحدل القو  الر يستتتتتتتتية ابعتناوحللت  إىل أن  تصتتتتتتتتوخل ،قيادل فيتناا الشتتتتتتتتمالية ا
ًل وقول الن ان اليت القوات ًعة يف اجلم  بني املناو اصتتتتتل املواجهة  ما مل ،االمريكية كانت اب

ًوعتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل كب   يف منطقتتة اهلبون ال بني القوات  / نوفمرب اين يف تشتتتتتتتتتتتتتترين الهتتاينهتتاملز
( VCوحدات القول الر يستتتتتية للجبهة التيريرية الو نية الفيتنامية   حيث كانت ( 1965

 ( يتم تدم إلا بشكل دا م. جيش فيتناا الشمايل NVAجيش فيتناا الشمالية   و
دمية قالقو  اتلية الو نية كانت تقاتل استتتتتتتتتلية فإن أع ه,  "ويماات "يف ستتتتتتتتتياو اذير و 

 قد خسروا.ف ،او متوقعكان و مهل ما  و   فعالة، وإلكذا،  
إ تتتتايف   تتتتًرها يف إراو واليت حققت إلدف "الرعد القاصتتتتف"عملية  ستتتت على أاستتتتتناداو 

ًبني ,اتتتفشتتتتتتتتتتتتتتختتاص    ابملتتدنيني واب ًنو "    يف الوقتتت التتذي ير  فيتته ا : 1983" كتتا
397-458 ) 

  قاصتتتتتتتتتتتتتتف"الرعد اللألمريكيني أثناو عملية " ستتتتتتتتتتتتتت نمان  أخ ق  ان  لك مل ينظر إليه ك
ًنو""  كا
 "بستتتتتونثوم", ير   اوفشتتتتتله"الرعد القاصتتتتتفعملية "( ولتكري  اليل  1983-653   
املو تتتتتتتتوع من نف  الزاوية وإلو أن افمريكيني مل يكونوا يكرتثون كه او ملا يدعى  ( 1980 

ًبني، و لتتتك  عتتتاجلتتتة ملابلنوا ع افخ قيتتتة يف ارر  أو يفرقون بني املتتتدنيني العز  وبني اتتتتا
 النظرية اليت تتوق  فر ية التفاعل االسرتاتيجية.
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 ،ة أخر ومن انحي ،خاستتتتتتتتتترل  يف إلذا التفاعلية كانت " أن تلك العملبيهب"ير  يف حني 
اي الشماليةفقد كانت   ًي  ا كو  سرتاتيجيا.ابال ما يتعلق كتيك  والتالبتكاً قد بدأت  شا

جيش من  جيش فيتناا الشتتتتتتتتتتتتتتمايل NVAحاولت وحدات  املستتتتتتتتتتتتتتتو  التكتيك ،فعلى 
ًنو " ARVN"التمستتك حبزاا" الوالايت املتيدل او بقوات  فيتناا الشتتمايل  -463"كا

التقر  منها بستتتتتتترعة حبيث ان قوات التيالف ال تستتتتتتتتطي  االستتتتتتتتفادل من وثيقة و  1984
ميزات لشتتتتتما  افقد كان للتنقل حنو  ،الدعم اجلوي أو املدفعية. ومن الناحية االستتتتترتاتيجية

ًده يف حر  عصاابت يف اجلنو .أفضل مل  وا
  1973- 1965التفاعل الثالث:حرب العصاابت يف اجلنوب 

ًات والسادية والعجز. ًل كب ل وقاوموا  زيج من املها  شن الفدا يون يف اجلنو  محلتهم  ها
هر من بذلت بشدل اكقد ن اجلهود االمريكية أجند يف إلذا البعد للصراع فإننا  ،ومن إلنا

يف ولكن  (21 بيت من خ   اركومة الفيتنامية ك  كانت قد  كنها  لأي محلة اخر  و 
د يف كانت اتاوالت االوىل هلزمية التمر   ،مسروالو عنها مريك اجليش اف كان اليت  املنا ق 

 تضمن اطيم املهمات.تاركومة الفيتنامية 
_____________ 

ًأ  م  امكانية عز  لتدث  العشتتوا   للجيش االم ك كان ا  -(12    بشتتدل على املدفعية والدعم اجلوي بشتتكل مستتتمر وبتقدا تد
 وقدًد  االسرتاتيجية . بتداعالقوات االمريكية اخلاسرل مل تكن بطيئة الفإن اس املوجودين جنو  فيتناا على أي حا  ارلفاو بني الن

هتم ووال هم بينما كه ا منهم فقط تميكانوا ض  تتتتتتبا ها  فبعخمتل ARUN)  ستتتتتتجل االداو لوحدل   ربوا عدحون شتتتتتتجاعتهم ومها
ًنو _  أنظر مه  ىلرشلا يهم قعجزإلم وجبنهم وتعن   (.1995:80فصو  صيف  441_1983كا
جز حكومة جنو  فيتناا حبماية لى عفقط إبلقاو الضتتتتتتتتتتتتتتوو ع(CAP) على الر م من الفعالية العستتتتتتتتتتتتتتكرية, جنيت كا   - اثنياو 

ًبة خصتتتمها املنظم  و الب ولذلك، خستتترت موا نيها. ًبت وجهزت تا ًبة د لة دالوالايت املتيدل افمريكية إلذا التفاعل و قو  اتا
ًية اهلا لة لي  كعدو خف   ك  الرافض ابن يقابلها ابملعركة الصتتتتتتدمة الاي  متوقعة للجيش االمريو املوحدل مستتتتتتتخدما  الستتتتتتلية النا

ًأيا حو  ارلف الكامن م  سكان فيتناا اجلنوبيني وم   ك القوات  واجليش الفيتنام  إل  الهقة الواسعة ابملدفعية والدعم اجلوي تد
  تبتكر اسرتاتيجية الرد. االم كية سو 
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ًات ات  ، فقديف استتتتلو  التمرد وحدات اجليش املنظمةو  لية كانت تتصتتتتر  وفق االستتتتتخبا
 ادد مكان جتمعات وحدل العدو حبيث تتوصتتتتتتتتتتتتتتتل هلذه التجمعات واطمهكانت االيت  

ة إلذه املرحلة عمليوكانت من  تتتمن عمليات  ،النطاو ةواستتتعبذلك منا ق رمنة فتضتتتمن 
" يف شتتهر  ستتيدً"وستتقون عملية 1965من عاا شتترين االو  يف شتتهري أيلو  وت "اتليبًو"

و أايً من عاا شتتتتتتتتتتتتبا " يف شتتتتتتتتتتتتهري مجكش"وعملية مدينة 1967من عاا   كانون الهاين
ًت نفستتتها على مقياس قد حتكون املواجهة بذلك  و1967   صتتتار يف كافة احناو ارر أر

. 
 وببط انتقل ميزان ارر  االستتتترتاتيج  فقد ،لذلك قتل من ك  اجلانبني,وكانت القوات ت

على القول   اعتمدت بشدلكانت قد ان القوات االمريكية  بسبهب لصاحل اركومة الفيتنامية 
ًية الا  مباشتتتتتتتتتتتترل و كان عدد فقد   ،نتيجة لذلك، و التكتيك اجلوي ودعم املدفعيةعلى  النا
مل كما (1994:881رب   استتتتتتتتتتتتتتجداو     املقاتلني كب املدنيني ومن اجلرحى والقتلى من 

فعلى  ،تكن جهود التجهيزات ارربية االم كية فاشتتلة كلياو او انجية بستتبهب تلك اهلمجية
قد  –يف اقصتتتتى مشا  منطقة جنو  فيتناا  -االمريكية  ستتتت ح البيريةكان :  ستتتتبيل املها 

 جرب على متابعة استتتتتتتتتتتترتاتيجية ارملة العستتتتتتتتتتتتكرية اليت تضتتتتتتتتتتتتم قو  حملية  مندفعة من مقرأ  
هنم كانوا على الر م من أ -م  دعم مباشتتر من الفصتتا ل املقاتلة للبيرية االمريكية  ن"ديو "

ًيهب والتجهيز  في تتتتتتتتتتتتع ر  حاشتتتتتتتتتتتتتالت على مبدأ كانت قد إلذه الفصتتتتتتتتتتتتا ل  فإن  -التد
إل"منةاآلالااابت أو "القرية  ًجاو بشكل دا ري حىت تتقا م مث يقيمون بدو إلذه الدوا ر   خا
ً يسييذه االسرتاتيجية   رً ،ولكن كانت هلالخر ا م  املنا ق االمنة   :نين 
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 ام  الفيتنتتتتتاميني اجلنوبيني من اخلطر اتتتتتتدو من كتتتتتانتتتتتت والو:ابلر م من اهنتتتتتا  أ
إلتتابيتتة من قبتتل اركومتتة الفيتنتتاميتتة او فقط ن تنجز جنتتاحتتهتتا أميكنلكنهتتا كتتان  ،اهلجمتتات اال

 (1994:848د  البعيد  سربي:املعلى 
  دا عبر ت اإال  أهنا ,ةعستتتتكريفعالة من الناحية ال تكان  ا م من اهناثنياو: ولكن ابلر

ًل  رت الوالايت خستتتتتتتتتتتتتتولذلك فقهد اية موا نها يف محاركومة الفيتنامية اجلنوبية قوات قد
 هزل ملواجهة عدو منظم يستتتتتتتتتتتتتتتخدا قول على الر م من أهنا كانت املتيدل إلذه املواجهه 

ًية إلا لة ولي  عدواو خميفاو مل   .جهه خ   املعركةواتان
 1973-1965التفاعل الراب  حرب الفيتنامية يف اجلنوب من 

ريرية يف اجلنو  الفدا يني يف اجلبهة التي ات جية افمريكية اطيم خميماتياستتتهدفت االستترت 
 لتيقيق  لك بران ني واختذت 
 . االسرتاتيج  "إلامليت"كان برانمج :   و افالربانمج 

  فينك "برانمج : كان الهاينالربانمج" . 
 " روفيل"أ مريك  تفعيل برانمجافاالستتتتتتتتتتتترتاتيج   "إلامليت"برانمج ويف املقابل، فقد أعاد 

يف إلتتذه العمليتتة ا ترحيتتل القرويني يف جنو  فيتنتتاا عن بيوهتم ابلقول وو تتتتتتتتتتتتتتعهم بقر  و 
ًات لتطبيق  لك حمصنة و   عملياو . قد اختذت القرا

ًات  ل كب  كان هلذا الربانمج فا دل عسكرية لتابعة التيطيم شبكات التجس  و االستخبا
 وعلى افخ  حني جلبهة التيرير وكلف  لك قلهب الرأي العاا االمريك   تتتتتتتتتتتتتتتد ارر 

 ذا الربانمج مل ولكن إل، افخباً الليلية بكاو الف حيني الذين أجربو على ترك قراإلمبهت 
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ا ابخت س وقامو ، افستتتليةيطبق  ويف معظم اراالت فشتتتل املستتترلون الفاستتتدون بتوصتتتيل 
ًنو"منة ( الىت كانت موجهة للقر  اتصنة واجملتمعات اآل من املعوانت النقدية و  إلا   "كا

 .(257صفية  
نة ان الوالايت املتيدل افمريكية و فيتناا يريدون  رب عز  ال انمج الناس  وي النية ارستتتتتتتتتتتتتت
تناا نقلهب العديد من ستتكان فيفا، أجربوا على إلجر منا هلم والرحيلوالذين ارر   كستتهب

نقاص برانمج إاجلنوبية على اركومة وأصبيوا أعضاو نشيطني يف جبهة التيرير عن  ريق 
ز الفستتتتتتتتتتاد والعج افمر الذي أد  إىل انتشتتتتتتتتتتاً ،مكافية التمرد و ايدل كلفته الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية

ًثوكانت النتيجة  اركوم  الفيتنام    ج .االسرتاتي "إلامليت"ة على برانمج يكا
يعاته و اليت استتتتتتتتتتمرت أإلدافه و تشتتتتتتتتتر نيك " يبرانمج "فإلو بتكاً افم ك  الهاين االان ك

 (911-910: 1994خبلق مناقشة حادل  أسربي, 
 رعية,كانت عملية عستتتتتكرية شتتتتت  "نيك يف"أن عملية تتلخ  يف كانت نظرل اجليش العاا 

ًات الستتتتتتتتتتتتتتتهدا  و تدم  قيادل جبوقد امتدت لتطا   يتناا هة في موعة من االستتتتتتتتتتتتتتتخبا
ًية.  الو نية التير

ًل االسرتاتيجة الوحيدل الناجية  و قد ت متابعتها من تولذلك  ,يف حينه أثبتت أهنا املباد
  قبل القوات االمريكية أثناو ارر .

 رحت د قابلنسبة ملعظم املراقبني,املرًخني و املشاًكني ,فإن اجلهود املتواصلة لقتل املدنيني 
ة أو كسياس ،امتداد لسياسة الوالايت املتيدل كوهناولعيتها أسئلة مربكة حو  شر 

 ملكافية التمرد باض النظر عن فاعليتها .
  



298 

ت الذي مل يف الوقحبت يف االشتباكات,كانت قد وعلى كل حا  ,فإن الوالايت املتيدل  
 يف ا فإن اشرتاكهالذ .بطريقة مناسبة أبداو  برانمج القر  الصا ل االسرتاتيج يطبق فيه 

اليت إلدمت  "نيك يفبرانمج "وابملقابل فإن سياسة  .جناح الوالايت املتيدل كان معدوماو 
د تكون استفزت اجليش ق نو  ,اجلالبنية التيتية لقيادل جبهة فييتناا الو نية التقدمية يف 

ًثية م  القوات افمريكية النظامية خ   معركة   "تيت"ملواجهة مباشرل سابقة فواهنا و كا
ك  و  فن ك  االسرتاجتيتني استهدفتا املدنيني  بشكل منتظم و متعمد, 1968عاا 

النهاية إل  ة وان كانت الوحشي -وحشية اسرتاتيجية هنما أاالسرتاتيجيتني تعتربان على 
 النتهاكات .ااملعتدلة لسلسة 

 النتيجة: خسارات مشال فييتنام مث فوزها . 
 -1975عاا من نيستتتان  وحىت شتتتهر  اً رهر من شتتتبدواو  - جيش فييتناا الشتتتمايلكان 

ن تستتتتتتتتتتتلم قيادل القوات وإلكذا، فإ .(13 اجليش الفيتنام  يف ستتتتتتتتتتتاحة املعركة  قد ستتتتتتتتتتتيق 
و اصتتتتتتتتت حاته  1968عاا  من  تو  شتتتتتتتتتهر  يف "كريتون ابرامز"االمريكية من قبل اجلنرا  

ًاته  ناا العستتتتتتتتتتتتتكرية يتدية اىل اهنياً افرتا تتتتتتتتتتتتت  لتهديدات جنو  فير امل –ال حقة ,و ابتكا
ًجة أثبتت أنه ال ع قة هلا ابلنقد  –للفييت كون  و اجليش الفييتنام  الشتتتتتتتتتتمايل  تيجة ,لد

يل . إلا ابعادل البناو انظر ,سو  .(14 إعادل أتإليل اجليش االمريك و  (1999استمرا
 حتليل : التفسريات التنافسية لنتائا حرب الفيتنام 

 ظرية الع قات الدولية لسببني:حجية يف نأتعترب نتيجة حر  فيتناا 
  إن فابلنسبة لكل النتا ج الا  متوقعه املكتشفة يف إلذا الكتا  , و :افالسبهب 
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  ًًيتتة فيتنتتاا التتدميقرا يتتة اليزا  احجيتتة انتصتتتتتتتتتتتتتتتتا ت اين الوالفيف نظر العتتامل  مجهو
إلو  الذي  عفخسرت ارر  أماا الطر  افإلنا   قد  اليت تعترب الطر  االقو  املتيدل

ًية فيتناا الدميقرا ية  .مجهو
  ًيتتة فيتنتتاا التتدميقرا يتتة إالهتتاين: الستتتتتتتتتتتتتتبتتهب  م من حبتتت ارر  على الر قتتد ن مجهو

ًاستتتتها  هتا يف اًض املعركة وإلذا على خ   مجي  اال را  الضتتتعيفة كياالت ا د خستتتا
 حاج ؟إلذه اففس  كيف ميكن ت.ولكن  يف إلذا الكتا  

 
 
 
 

_____________ 
 يتناميةاجلبهة التيريرية الف للربانمج اف تيا  افمريك  الذي يهد  قتل قاد مرمزاكانت أمسا   " : ك نيف"  -(13 
-255-:1983نظرية كرونو   . منطق :النجاح أو الفشتتتتتتتتلاعتماد برانمج إلاملت افستتتتتتتترتاتيج  بفيتناا ىن ع -(14 

 (90-86,88-1986:85(إل ن  257
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 مصاحل الطراف:
 : ًية فيتناا الدميقرا ية انتصتتتتتتتتاً إن  التفستتتتتتتت  االو كل ن قبل  مكما عر    -مجهو

ًية فيتناا الدميقرا ية  قيق النتا ج .كان بسبهب االستماتة يف سبيل ا   -املراقبني يف مجهو
يد ستتتتجتفيتناا   ريقها يف ستتتتبيل الفقد شتتتتقت  ،وإلكذا، وانط قاو من فكرل اإلميان ابلو ن

 ار  لفكرل 
ش عيشتتتتتتتتعهب يباد خ  من شتتتتتتتتعهب م  أو   على قيد اريال(ستتتتتتتتد ميت خ  من ابن رو  أ  

  (15 (.اركم االجن ن  ات 
ففكاً تلك اابلكفر بمشتتتتتاعر  –خ   ارر   -على الر م من أنه كانت تتجلى  ،ولكن

ًية فيتناا الدميقرا ية ابإل تتتتافة هلذا و  (ابلتيديد   ومن املمكن وجود إلذا الشتتتتعًو يف مجهو
 لستياستيةهل الدعاية اتلكم اففكاً كانت تا ماو قلق منطق  ان إلناك دفقد كان  ،الشتعًو

الشتتتتتتتتعهب  كان  ،ولذلك ،لطموح الشتتتتتتتتعهب ارقيق  النظاا اركم املنفصتتتتتتتتل أكهر من تهيله
ً ياو. مة دعم الرأي القا ل ان اصتتتتتتتتتتتتتتراً حكو دلة التوا ن يف افبيد أن   الباو ماينقستتتتتتتتتتتتتتم ا
ً ياو.يف ا 72ا فا ها الفيتناا الدميقرا ية وحل  جلنو  مل يسبق له مهيل ا

ًنولكن     إلذه ارر  م    إلا من اررو ؟ة كيف ميكن مقا
ًاو ماو تقريبا    مستتتتتتتتتتتتتتبوقة, الفيتنامية  -فمن انحية، تعترب إلذه ارر  افمريكية دث ااند

 خ ل.اففرتل الستني عاماو يف املئة حر  الدولية خ   حرو   إلكذا
________________ 

ًل على امتصتتتاص كل من الصتتتدفة واملتطلبات الستتتياستتتية الطموحة والضتتتا طة ابستتتتمراً كمرثر ا   -(15  ا اعتربت القد
ًية فيتناا الدميقرا ية إل  مجاعه المهيل  ً  اثنان و هلا.  فإن مجهو نصتتتتتتتف كما عرب عنها مولي   الشتتتتتتتيوعيني خستتتتتتتروا مايقا

 ر   ا فيها  يااي املعركة (له ثة ونصف يف املئة من شعبيتهم ماقبل  ارر  و لك يف ار
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 %2ستتتو  ملإلناك حاالت قليلة جتاو ت فيها نستتبة فقدان الشتتعبية فإن  ،ومن انحية اثنية
حيتتث كتتافيتتت  ،افوىل والهتتانيتتةحتتدثتتت يف ارربني العتتامليتني اليت معظم إلتتذه ارتتاالت من 

 سلية مدمرل ومعقدل.أجل وجودإلا مستخدمةو أالدو  الصناعية من 
قد خستتتتتتتتتتتتترت ما  -االااد الستتتتتتتتتتتتتوفييتيف حرهبا على  –كان أملانيا لعاملية الهانية  يف ارر  ا

 ً و لك بعد وقوع قبل ارر   ماقياستتتتتتتتتتتتتتاو م  فرتل من شتتتتتتتتتتتتتتعبيتها  % 4,4 نستتتتتتتتتتتتتتبته  يقا
 . ًكااملعالكب ل يف ضيااي ال

اي   -النمسا وخسرت يف حر    4,6ًومانيا و  % 3,3 فرنساو على  % 2,3نسبة  إلناا
%  
           (1980,507,508 مويل ,  %2رتا انكل و

ًية فيتناا الدميقرا ية وجبهيكون اجلنرا  " أبرامز" قد ً ا  ًل مجهو لتيرير الو نية اة دمر قد
ًاو. فيتناا وأعادإلمالفيتنامية على اعادل توصيد   عشرين عاماو اىل الو

ًية فيتناا الديقرا ية مل ت، إلذه الظرو يف ظل ولكن حىت  ًل تد   ظهر أيفإن مجهو اشتتتتتتتتتتتتتتا
ًادهتا لتوحيد فيتناا,  ة استتتتارو  لك عشتتترين او مخستتتني او حىت مئة ستتتنوإن على  تتتعف ا

 ا افية .
ًية فيتناا الدميقرا ية اليقبل ان فقد كان ابختصتتتتتتتتتتاً , و   بقا ها  تتتتتتتتتتمن تم أت  يعزا مجهو

إلا الطر    (اف عفنظرية الع قات الدولية  على سبيل املها  التقبل اعتبا
ًافضتتتتتتتتتة مل ،انحية اخر  ومن ً تتتتتتتتتة القومية لليكم االجن  حبستتتتتتتتتهب موا يني فقد كانت  عا

ًنة م  إلذاو  .القو   . فإن الوالت املتيدل  البد من ان تبدو قليلة الشدن ،ابملقا
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عاا  حبلو  ولكن ،بقاو على اركومة الفيتناميةإلكانت الوالايت املتيدل تستتتتتتتتتتتتتتعى فقط ل
بقاو على اركومة الدميقرا ية كجزو إلاا يف اإلر  صتتتتتتتتتتتتتتبيت الوالايت املتيدل تأ 1965

إل، و فستتتتتتتتترتاتيجيتها الشتتتتتتتتتاملة فحتواو الشتتتتتتتتتيوعية ًية مصتتتتتتتتتلية امنية و نية حمت كان  ابدو و
ً ا ستهدد بشكل مباشر ف، للوالايت املتيدل إلا  نه يف حا  عدا احتو ها يف حا  انتشا

شتتتتتكل أكرب ببعيدل املنا  ا كانت ، لكنهمصتتتتتاحل الوالابت املتيدل  يف حر  فيتناا االإللية
ولكن لي   (378 -377 -1983 - روحة املصتتتتتتتتتتلية    املتوا نة  كانونأمما اقرتحته 

ًية فيتناا الدميقرا ية وجبهة التيرير الو نية الفيتنامية.  اكهر بعداو من مصاحل مجهو
ن موجود العديد إلو   خلوض الوالايت املتيدل ارر  فيتناا ستتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتبهب افستتتتتتتتتتتتتاكان 

ًل كل منالعاملني    حا الذين يرمنون اهنم يف" جونسون"و،كنيديالر يسني "جون   يف أدا
اب أو يف نصتتف و ً ستتيجربون على مقاتلتهم يف أو فإهنم ,ني يف فيتناا عاج و يمل يقاتلوا الشتتيوع

ً ية الاري   .ج و رالكرل اف
لي  و "حمددل"  حرابو افمريكية  ابلنسبة للوالايت املتيدلفقد كانت حر  فييتناا  ،ولذلك

للوالايت املتيدل , بل فن النخهب الستتتياستتتة  او ستتتطيي او إلتمامافن قدً جنو  فيتناا كان 
ً اتعتقد كانت والايت املتيدل  اليف   ا حيفزن استتتتخداا القول يف توا ن املصتتتاحل  افم كية 

 يردي إىل حر  عاملية اثلهة.قد التدخل العسكري  والذي 
ًنةملواب النتا ج النستتتتتبية  -اليت ستتتتتبق  كرإلا يف فصتتتتتو  الكتا  –لنظرية الهامنة اتو تتتتتي  ،قا

      مدعومة يف الو فه   ،لذلكو  ،ي صراع    متكافئللقول املادية النسبية ف
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ولكوهنا فيتناا,  يف حر يني يف عدا تاثل مصاحل الفيتنامتكمن املشكلة   لكون الفيتنام
ن م ت القول النسبية بشكل س و , ولكن بدالو فسر  اهنأية حا     أعلى قد حدثت 

 مل تستط  تفس  تباين النتا ج اتتملة.فه   لك 
ومة ن جنال حكأ فكاًملتزمة اال تزا   كانت الوالايت املتيدل االم كية  1968يف عاا 

و ا عن مريكا   عأات نظرية محاية مصداقية و م كا ,أمن فيتناا كانت مصلية و نية ف
 ومنة املبكرل (.نظرية الد

ًل أويف  مستتتتتتتتقل  بشتتتتتتتكلو ك  الطرفني كاان على نف  القدً من االلتزاا , فإن  خر  , عبا
فن دل الوالايت املتيااللتزامات قادت تلك لكن عن التوا ن املذكًو للقوات القستتتتتتتتترية , و 

 ًض الواق .أًبي الصراع العسكري على  تكون الطر  الذي 
ًتفاع املصتتتتتتاحل نظراو إلكذا، و و  ًل على االستتتتتتتمراً يف تصتتتتتتعيد استتتتتتتخداا القول ال  املادية والقد

ولكنها  , ن تكون مستتتضتتعفة ستتياستتياو أأهب  الوالايت املتيدل الفإن   تتد  تتعف اخلصتتم,
, و لك الضتتعف الستتياستت  للوالايت املتيدل كان كما توق  يف  كانت مستتتضتتعفة ستتياستتياو 

ًك"نظرية   لك من ارر  . تكون كذلك  ت املتيدل اي: لقد اجربت الوال"ما
ًية فييتناا الدميقرا يوإلكذا، فإن   ة ,املصتتاحل ال متناظرل إل  تفستت  فق  للاز انتصتتاً مجهو

ًية فييتناا الدميقرا ية فن بً ً ا و  فضتتتتتتتتتتتتتل نوع ,أنوع النظاا  إلو كان ً ا  و  نيتها حبت مجهو
من أ اهمكن   ستتتتتتتتتاحة املعركة.كماعن مكنتها من التيكم التاا ابملعلومات قد االستتتتتتتتتتبدادية 

 مها .أكهر من خص -وعلى  لك االكهر فاعلية -االشرتاك اكهر التكتيكات وحشية 
ًية فييتناا  امل، يف ارقيقةو  ًجفقد أبقت مجهو ة فا قة من علومات حو  نتا ج ارر  على د

ًجة اليت   وحش  .بشكل  عدوإلا للتصر دفعت التيكم  وحو  الد
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ًية الفييتنو  بشتتتتتتتتدن كل  او كذبت تقريبو امية قد كذبت على شتتتتتتتتعبها,بشتتتتتتتتكل عاا فإن اجلمهو
تصتتتتتتر  قوات الوالايت املتيدل واجليش الفييتنام  و من حيث  جانهب من جوانهب ارر 

 . على حد سواو  اليت تكبدوإلا وخسا ر العدو حىت اخلسا ر
ًية الدميقرا ية الفييتنامية للتيكم ابملعلومات من ستتتتتتتتتتتتتتتاحة ف ،ويف املقابل إن جهود اجلمهو

ًد .قتتد  عركتتة امل و قتتد ا اعتتانتهتتا من واق  أن معظم اجلنود من  كلفتهتتا مثنتتا ابإلظتتا من املوا
ًين مل يكنوا من املهقفني, لذا مل ي "الفيت كون قوات "اجليش الفييتنام  الشمايل و  كونوا قاد

ًية فييتناا  على كتابة الرسا ل حبيث استطاعت نسخ افحداث البديلة أن تتناف  م  مجهو
ي  من اجليش الفييتنام  و لكن ل -على حد سواو و  -قد كان  لك حقيقيا و ا ية,الدميقر 

ًستتتتتتتتتتتتتتتا لها للدايً إب حداث فجول من املصتتتتتتتتتتتتتتتداقية اليت من القوات االمريكية اليت عجلت 
  اتسعت من قبل الصيافيني من مسرح افحداث.

ًية فيتناا الدميقرا ية و من دليل كا  مثة  إلنالك أيضتتتتتتتتتتتتتتتاو  الفيت  " تقواأن حلفاو مجهو
عاملة املدنيني يف م" اليت نظرت بعني االعتباً رستتن جينيف"مل ي حظوا أن اتفاقية  "كون 
اجلنود املستتتتتتتستتتتتتلمني لستتتتتتجناو ارر  و جنود العدو الذين جرحوا يف يطا  الذي  -ارر 

 .(تواجدإلم  االشتباك  العديد منهم ا تعذيبهم مث قتلهم او  قتلهم يف أماكن
ييتناا على وجه اخلصتتتتتوص  حو  االستتتتتتعداد للتصتتتتتر  بوحشتتتتتية متعمدل كان النقاش يف ف

اي جداو على أنه كان  و  ما ميكن وصتتفه ح فضتتلومن أ’ ،افستتر يف أي مكانو للفو    تترو
ًتز"الكولونيل  لك قيل عن لستتتتتتتتتان  ًد"فيلم " يف اي.كو عاا ً الذي صتتتتتتتتتد "فرانستتتتتتتتتي  فو

 :والذي محل عنوان "القيامة اآلن" 1979
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 كر حني  أ مات ما يعنيه الرعهب فولئك الذين ال يعرفونه ,لن نرتجم ابلكأيل من املستتتتتي"
ان املخيم حا  انتها نا ، وحني قوات خاصتتتتتتتةالكنت م    إلبنا ملخيم لتلقيي اف فا ,و اد

ًا نا و إلو ما لبث أن شتتتتتتتتتتتلل اف فا , مث مرض من تلقييهم  تتتتتتتتتتتد  ًجل مستتتتتتتتتتتن و ًكض 
ًاجنايبك ,مل يتمكن من الك ا فعدان  ًبني   اىل املخيم,ولكن أد  جااواسللوا و ت كانوا قداتا

ًاع ا تلقييها خلفنا  ًع الصتتتتتتتتا  كب ل مجعت يف كومة  مث وقطعوا كل    ل املقطوعة,من اف 
ن أقو  منتتتا فبتتتل   مث أدًكتتتت أهنم أقوايو  ،أتتتتذكر حينهتتتا أين بكيتتتت كمتتتا تبك  اجلتتتدل

ًجاالو ...لقد كانو مكاهنم امل  لك.مل يكن اولئك وحوشتتتتتتتتتتتتتتتاو إب ًاو   – ا  ابو  كاد و إلرال -مد
لكن  و وكانوا مليئني ابرهب, ،أيضتتتتتتتتتتتتتاو  الرجا  الذين قاتلوا من قلوهبم لديهم أستتتتتتتتتتتتتر و أ فا 

من إلرالو الرجا   موعات ولو كان لدي عشتتتتتتتتتتتتتتر ، كانت لديهم القول,القول لفعل  لك
ًجا  خلقد لكانت مشتتتتتتتتتتتتاكلنا إلنا   , وقنيو انتهت بستتتتتتتتتتتترعة كب ل. أهب أن يكون لديك 

ًين على استتتتتتخداا  را زإلم افستتتتتاستتتتتية للقتل من دون مشتتتتتاعر  ن دون مو بنف  الوقت قاد
 ."من دون حكم, فن اركم إلو ما يهزمناو شاف 

عل فو ل نتصتتاً "  ةً بة كامل ات مستتتبدل و  كانت ايضتتاو    ن  تتعف حجة حكومة فيتنااإ
ًي للنصتتتتتر كانت رية  العستتتتتكن الفعالية يقو  ا ,ولكن جيش فيتناا كان دا ماو "ما إلو  تتتتترو

 قول الوالايت املتيدل والدبلوماستتتتتتتيني يفت حستتتتتتتاابيف و  كهر من ان تكون اعانة للجيش.أ
انشالت  حني يفقل فاعلية,أان يف ارقيقة اكهر وحشية ولكن كجيش فيتناا  فإن املسرح , 
ًية الفيتناا الدميقرا ية واجلبهة التيريرية الو نية الفيتنااليت كانت القوات  ة مي تتتتتتتتتتتتتتتد مجهو
 .  ابرر 
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ن مذحبة إقوات الوالايت املتيدل وحشتتتتتتتتيتها  ناستتتتتتتتبات متعددل    ويف املقابل،فقد أثبتت 
ًل ( وكان قد لوحظ فوو كل إلذا ان أ "مي ي" صبيت من اكهر اروادث الشعبية واملشهو

وإخضتتاع اً صتتممت على اجبقد تيجية االضتتًر اال تتايف الكب  ابهلجمات ابلقنابل االستترت 
ًيتتة  جليش مل. وكتتانتتت فعتتاليتتة اابفة قواهتتتا اصتتتتتتتتتتتتتتتتابتتو لتتك من خ   فيتنتتاا التتدميقرا يتتة مجهو

ر افمحر" ما يستتمى "النه تصتتاعدت نقان التدم  يف مقا عة ستتديف حني  ابهلجوا التذكر
ًيتتة فيتنتتاا التتد حيتتث  ًتف  معتتد  قتتتل مجهو د  لتتك جتتاد    بعتت وقرا يتتة اىل مليون متتدين( ميا

ًثا كولونيل جيش فيتناا الشمايل   يدل : ة على الوالايت املتين النتا ج ستكون كا
الو تتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتبيهتتاو  تتا حتتدث يف متتذابي متتدينتتة  ستتتتتتتتتتتتتتو  يكونف ،ومهتتل إلتتذه املتتدستتتتتتتتتتتتتتتتال"

 –تجاج االحوكذلك مناستتتتتتتتتبة لتدجيج مناإلضتتتتتتتتتة االمريكيني يف مجي  احناو العامل "إلانوي"و 
 اكية . ورشد كامل الكتلة االشرت  ،ودعم املساعدات الدولية -وعلى نطاو واس 

ًي إلو عندما تنا  من النظر و   ا , يون تنامالفه الفيالذي االجتماعية واجلنون الهقايف  لشتتتتتعو
 .  مدينة ونظاا "إلانوي" عمل لصاحل ين أميكن فإن  لك  ،اطيم السدودفيها 
 الستتتتتتتتتتتكان منستتتتتتتتتتتيعاين ستتتتتتتتتتتو  تواجه العديد من الصتتتتتتتتتتتعوابت و ، فإن اركومة كيددوابلت

 34 -2002ن جهودإلم للير  قد  تضا لت .......  تني مصاعهب الحصر هلا , ولك
) " 

 ةتركيبكمن يف يوشكل اخل     يكلاهللكن اخل   القوي للمصاحل لتدث ات نوع النظاا 
ًية فيتناا الدميقرا ية وحكومة فيتناانظاا  ية وإليكل مل و  -بداديةنظمة استتتتتتتتتتتتتتتأك مها   -مجهو

 كن و التدث  على السياسة. ولأ ، لقتا و كيف يتم األسخط العاا للير  , ابيصرحوا 
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لعاا الستتتتتتتتتتتتتتماح للتاث  على الرأي او  -نظاا الدميقرا ية -حكومة الوالايت املتيدل ية إليكل
  وبشتتكل صتتييي الضتتعف الستتياستت  , واديد ،خرون مييزونرو ، لستتياستتة الوالايت املتيدل

 ، ارر   مستتتتتتترحقيق انتصتتتتتتتاً عستتتتتتتكري يفكيف تعمل قول الوالايت املتيدل ابلر م من ا
ستتتتتتتقطت الوالايت املتيدل  إلو التستتتتتتتاا  حو  إلل  ،ية حا أإلم إلنا,على الرااي افولكن 
 ؟ دميقرا ية دولة اهنا كانت ً م 

, إلو متا إ ا كتانتت الوالايت املتيتدل حتا   أإلم اعتبتاً إلنتا,على كتلفن اجلوا  إلو ال , 
ًينبسبهب اعتبك و ل الأيضاو اجلوا  إلو ف ،وإلنافشلت بسبهب دميقرا يتها. قد    : ا
  يا  -أوالو ً إ ا كانت الدميقرا يات مرتبطة  بتصرفني معيقني على أًض املعركة   ا

ًتبا ا معقوالو  ون قد تك -ا"م و "كما قدً -الوالايت املتيدلكانت عندإلا  و ( ليستتتتتتتتتتتتتتتت ا
ًجة العنف و الوحشتتية إىل ارد الذي يضتتمن النصتتر"  خستترت فهنا مل تستتتط  " تصتتعيد د

أن الوالايت املتيدل و جيش يف من الصتتتتتتتتتتتتتتعهب اجملادلة وإلكذا، ف(. 15: 2003 م وا, 
ًية فيتناا  DRV( مل يكوان قاستتتتتيني  ا فيه الكفاية ابعتباً أن ARVNالفيتناا   مجهو
ًية فيتناا الدميقرا ية خستتتترت  الدميقرا ية أكرب وبشتتتتكل   %3إىل  % 2,5ما نستتتتبته مجهو

يقدً   يف ارر  العاملية الهانية  الياابن خستتتتتتتتتتترت ماحىت من تلك اليت عانت منها الياابن 
 يف إلذه ارر (. 1.4%  
  من الصتتتتتتتتتتعهب اجملادلة ان الوالايت املتيدل يف حر  الفييتناا كانت أكهر  - اثنياو

انت يف حر  مما ك -ا العليا يف النتا ج بعني اإلعتباًهإ ا أخذان مصتتتتار -ستتتتياستتتتيا او  تتتتعف
أن الستتتتتتتتتتتتتتبهب اجلوإلري لتدخل الوالايت املتيدل كان  حيث 1990عاا  اخلليج افوىل يف
 مل يذكر ش و عن الدومينو (. و نظاا العامل اجلديد"   فقط رفظ "
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ً م  لك   من عشتتتتترات اآلاليف ستتتتتقون ستتتتتببوا قد ت –فالوالايت املتيدل و حلفا ها  ، و
إلم ستتتبينما  - العراو ،خصتتتمهم املشتتتروايف صتتتفو  قتلى ارر   د عدو  مل يتكبدوا بدو

 تجاو  املئات.يمل ذي وال، قليل من القتلى من  رفهم
حبت  بشتتتتتتتتتتكل حاستتتتتتتتتتم و بستتتتتتتتتترعة , و أجربت و الوالايت املتيدل وحلفا ها وإلكذا، فقد 

  يقود الضعف السياسفإن  ،من إلنا و ،ستس االعراو على املوافقة على شرون مهينة ل 
كون دل, ولكن فقط عندما يالدميقرا يات من ارر  حينما ال ترثر على  االنظمة املستتتتتتتتتتب

إلذا و  ،إلناك فجول يف الوقت بني التزاا القو  املستتتتتتتتتتتتلية واجا ات االإلدا  الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية
     ماحصل يف فيتناا .

يشرح نصر لئاو ولكن لي  كف او مهميعترب نوع النظاا فعلى الر م من أن  ،يف املقابلو 
ًية فيتناا الدميقرا ية شرحاو كام و  بعض   تنتها  ملا ا يتطلهب حسفن  لك   مجهو

 بينما تطو  أخر  ؟تكافئة بسرعه املالنزاعات    
 انتشار األسل ة

ويعود تنامية جيد هلزمية أمريكا يف ارر  الفيكتفس  انتشاً افسلية  ال ميكن التعويل على 
 اثنني : لسببني لك 
 قوات ن اهتاا : أ فو السبهب ا"DRV ًية فيتناا الدميقرا ية ًية  " مجهو يتناا الفمجهو

 ر  خصتتتوصتتتاو أثرت بشتتتكل أو آبخقد الدميقرا ية ابلتستتتلي من اإلااد الستتتوفيييت و الصتتتني 
شتتتتتتكل بلستتتتتت ح الدفاع اجلوي يف املنشتتتتتتآت افستتتتتتاستتتتتتية يف فيتناا الشتتتتتتمالية( ولكن فقط 

 . إلامش  لي  إال  
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  التدث  ارري للوصتتتتتتتتتتو  إىل تستتتتتتتتتتلي أفضتتتتتتتتتتل عادل ستتتتتتتتتتلبياو الستتتتتتتتتتبهب الهاين : كان 
ًية فيتناا الدميقرا ية DRV قوات " اهتاماتف(. 1986:442,443 - جونستتتتتتتتتتتتتون "  مجهو

رل تيل إىل تشجي  التصعيد السابق فوانه للمواجهات املباشابرصو  على أسلية جديدل 
نه ألهب اب وإلذا يهبت دا ماو  ،تدعمها وحدات جيش فييتناااليت م  الوالايت املتيدل او 

ًث.ال  كوا
د قا االتكا  على الستتتتكان اتليني من أجل الدعم اللوجستتتتيت عدفإن  ،وع ول على  لك

إعتتتتداا كتتتتمن تروي  الف حني من  الرتدد على الفيتنتتتتاا اجلنوبيتتتتة  املقتتتتاتلتتتتة ن الكوادً مك  
ًل  ،خربين"امل" ًل بشتتتتتتدن  تتتتتترو ً تتتتتتة املاوية الصتتتتتتاد وما إىل  لك( بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر على املعا

 .الف حنيابحرتاا امعاجلة ما يتعلق 
ًد جبهة التيريرظلت تركة إلذه اإلستتتتتتتتتتتتتتتاول  يف حني أن عد فقدان الو نية الفييتنامية ب تطا

إلتتا يف  قتتد ف ،ولتتذلتتك. 1968عتتاا " تيتتتعلى متتدينتتة "املشتتتتتتتتتتتتتتروا اهلجوا العتتديتتد من كواد
ًية فييتناا الدميقرا ية إلا تتتتطرت  و الرجا  ال رالهب هاولكن ،ًستتتتا  بدا ل من الشتتتتما مجهو

 م.أس فهكما كانت م  قات ارميمة م  الف حني  إعادل بناو شبكة من الع ها ميكن
ن عحنو عرق  متميز وعلى الكوادً اجلديدل كانت متاطرستتتتتتتتتتتة فإن  ،وابإل تتتتتتتتتتتافة إىل  لك

إىل جنهب م  االستتتتتتتياو الناجم عن الستتتتتتنوات الستتتتتتابقة من خ    "اجلنوبيني"  و لك جنباو 
 .1968عاا وجعل من املستييل إعادل إقامة ترد يف اجلنو  بعد  ،الرتإليهب

يف  اصتتا  اكهر من ستتاعدوقد كان إلنالك  ايدل مطلقة يف  ا  التستتلي   ،بعد االستتتقراًو 
ًية فييتناا الدميقرا ية.  اجملهود ارري جلمهو

  



310 

كلما كان الطر  اف تتتتعف أكهر تستتتتلييا كلما  كلما   وإلنا ترب  قيمة النظرية الستتتتادستتتتة :
ًل الطر  القوي يف النزاع ا  لا  متكافئ، وهلذا فهو    مدعم يف ادت احتمالية خستتتتتتتتتتتتتتتا

 حالة فيتناا.
 التفاعل اإلسرتاتيجي

    عملية و نوع نظامه إل  يف حد  اهتا ، كان من الصييي أن اإلتمامات املمهل ا  إ
ًية فييتناا الدميقرا ية يف فيتناا كانت لوا ي أهنا  إنه من اف ،كافية رسا  انتصاً مجهو

ًية. ولكن أفضل تفس  لنتا ج  ."التفاعل االسرتاتيج "ارر  إلو   رو
ذي اس  الجنبا إىل جنهب م  النظاا السي ،مهلالتفاعل االسرتاتيج  كيفية ارل اف يفسر 

 .ابإل افة إىل قول الوالايت املتيدل من ارر   ،عاين من  عف الوالايت املتيدلي
ب  اليت تشتتتتتتتتتتتكل ً فللتفاع ت اإلستتتتتتتتتتترتاتيجية اإال أنه من الصتتتتتتتتتتتعهب تقييم التدث  الرتاكم  

 .ارر 
انتصتتتتتتتترت  التايل حيث إلذه التفاع ت ومستتتتتتتتامهتها يف نتا ج ارر  ملخصتتتتتتتتة يف اجلدو و 

ل ارر  أتث  التفاع ت على مديف حني يبدو  الوالايت املتيدل مرتني وخستتتتتتتتتتتتتترت مرتني
 .او مريب
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتتل  العملية       

 السرتاتيجي
  مدة التاثري أتثري اإلبداع         

     -مبتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتر  د القاصفالرع
 مباشر

التتتتتتتوالايت املتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتدل فتتتتتتتقتتتتتتتد 
 اسرتاتيجيتها

إ تتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتتة 
 ارر  

القول الر يستتتتتتتتتتتتتتية يف 
 ارر  

انستتتتياابت  –خستتتتر الشتتتتما   مباشر –مباشر 
 تصعيد -

تتتتتتقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ارر  
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حر  العصتتتتتتتتتتتتتاابت 
 افوىل 

 لخستتتتتتتتتتتتتترت الوالايت املتيتتتتتتتد   مباشر –مباشر 
لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل وفقتتتتتدوا مفتتتتتاتييهم 

 نييلرببر ا

لتتتتتتتتتتتتتتة إ تتتتتتتتتتتتتتا
 ارر 

 .؟ما  أهب أن يوح  إلذا بربط أال  ،ولكن
 التعاد  أهب يىتفعتباً الرأي العاا افمريك  وتوقعات النخبة قبل املعركة، اً ا. ولكن 

ًل من  منظًو الوالايت املتيدل،فن أي شتتت و    الفو  الستتتري  كان حيث أن يعد كخستتتا
ان أن اإلستتتتترتاتيجيةنضتتتتت  يف اعإلنا ال بد ن  ، وليصتتتتتبي    مقبو  ستتتتتياستتتتتياو    افمريكية تبا

ًية الفومن خ    ،عرب التهديدو لك كانت مستتتتتهدفة، مستتتتتهدفة علنا،  يتناا إجباً مجهو
الدميوقرا ية ابلقول وابلتهديد  زيد من القول لوقف دعم ارر   تتتتتتتتتتتتتتتد حكومة الفيتناا يف 

 اجلنو . 
من  ظن العتتديتتد حرابو  كتتانتتت الوالايت املتيتتدل يف ارر  العتتامليتتة الهتتانيتتة قتتد ختتا تتتتتتتتتتتتتتتتت

،خميف وشتتتتتتتتتتتتترير افمريكيني أهنا كانت حراب حقيقية: حرابو   للبقاو  تتتتتتتتتتتتتد عدو قوي، متطًو
 بشكل وا ي. 

 ت  ويلةاستتتتتمرت ث ث ستتتتنوااليت تلك ارر  فقد كانت ابلنستتتتبة للوالايت املتيدل، أما 
، ةه ث ستتتتتتتتتتتتنوات فرتل  ويلة للير  ارقيقيالإ ا كانت  ،ولكن( 1945-1942  جداو 

فة,و مكان بعيد م  خلفية فق ل ,  تتتتتتتتتتتتتتعي؟ يف   وهلا يف حر  فيتناا افإىل أي مد  بد
ًية فيتناا  ؟عدو متعا فم  ابلتايل  ث ث ستتتتتتتتتتتتتتنوات يف حرهبا من التخويف  تتتتتتتتتتتتتتتد مجهو

 جبرأل  او هجللالوالايت املتيدل و حكومة فيتناا ث ث سنوات تعر ت فيها  الدميقرا ية,
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ًية فيتناا الدميقرا ية و جبهة التير و على كل اجلبهات من قب  لو نية الفيتنامية.ر ايل مجهو
ة وباض النظر عن النتا ج العستتتتتتتكري ،أن أي شتتتتتتتيئ رخر كان يعمل يف فيتناا من الوا تتتتتتتي

ًيتتة الو نيتتة الفيتنتتاميتتة( متتا  الوالايت رفتتإن   إلزميتتة جيش فيتنتتاا الشتتتتتتتتتتتتتتمتتايل و اجلبهتتة التير
ًية فيتناا الدمي  ك . فشلت,والشعهب افمريك  عر   لقد وقرا ية املتيدل إلخافة مجهو

ماك "ر تتيات فحىت ال تستتتطي  أمرين تيج  يشتترح االتفاعل اإلستترت فإن  ،ومن انحية أخر 
 :شرحها  "وم وا

  شتتتتت  إىل  يالقول املاثلة  يف صتتتتتراع    متكافئ  و التظاإلر يف قضتتتتتية فيتناا , :  أوالو
حىت عند مواجهة و  جة ملستتابقة    متناظرل.ل ا ا صتتي التعب  ( يف نتيار تتعف املصتتاحل  

 أكانت أو القو  املتوستتتتتتتتتتتتتتطة,ى القو  العظمعلى الر م من  -  أ را   تتتتتتتتتتتتتتعيفة,وقوية
جوا   د اف را  الضعيفة من حيث البقاو من نوع ما. اهلتربً  -ستبدادية أو دميقرا يةا

زا م خ   اهلميكن هلذا أن يكون عن  ريق منطق الدومينو  الستتتتتتتتتتتلطة املضتتتتتتتتتتتافة يف حني 
 ،ذلكلسوابق تعقد يف كل مكان و كنتيجة و   (الصا ل ميكن أن يشكل هتديد بقاو مباشر

ًل اىل بعض االعتزا  ابهلوية ابإل ستتعرض املصاحل اريوية للخطر,أوف  -إلذا ما يعتقدو  -شا
ًاو الربيطانية "مها  على  لك تربير أستا  وك ً ريتً يسة الو  ن ينجنتافً جوا إل اتشر " ما

 "جوًج بوش" افمريك   أو قراً الر ي  1982عتتاا "الفوك نتتد واملتتالتتديف"على جزيريت 
ًل ارفاظ على النظاا العامل  ن مالضتتتتتتتتتتتتتتاط على العراو من خ   اجلديد و لك  بضتتتتتتتتتتتتتترو

 . 1990الكويت عاا 
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، وع بشتتكل مو تت او يكون  موجودفن ذه افستتبا  ال حيتاج هلالنظر فإن  ،ومن جهة اثنية
 لك و على افقل يف املراحل االستتتتتتتته لية للصتتتتتتتراع ,   ا ايو ن وجوديفن يكونوا مف  يكو 

  .انتهت  ارر  بسرعةيف حا  
-1965)خالصتتتتتتتته التفاعالت والتاثريات الستتتتتتتترتاتيجيه للتدخل األمريكي يف فيتنام

فتتتإن  ،وم   لتتتك، من املمكن ان يعمتتتل نظتتتاا التربير اجملتتتا ي ا ا كتتتان مطوالو  ( 1973
ستتتتو   ،ال عبني االقوايوبني حماوالت حدي إلذا النزاع واستتتتقا ه ,واراصتتتتل إلنا  تشتتتتتيت
م  تتتتتتتعفاو هف.ة ن تلك اررو  اقل من ان تكون فعالحبرو  صتتتتتتتا ه ف تتتتتتتلوعهم لن يتم 

 : هنم ف
  : عن شرعيه ا لة للمسهلزميه اخلصم الضعيف الوقت الذي سيستارونه بسبهب أوالو

 .لا   انت واقعيه او باض النظر ما ان كو لك املصاحل 
  تنتتته ملج  ملتتا ا يتبني أ روحتتة التفتتاعتتل اإلستتتتتتتتتتتتتترتات، إلم من كتتل  لتتكواف:   اثنيتتاو 

ر  رااد حيث أن معظم نق  و ستتتتتتتتتتتتنوات ,فهنا دامت حوايل تستتتتتتتتتتتت  حر  فيتناا بستتتتتتتتتتتترعة, 
عليه من قبل  او افم كية يف فيتناا قد الحظوا أن التدخل اإلستتتتتتترتاتيج  افويل كان مستتتتتتتيطر 

مليشيات الهواً  د  بني القوات افمريكية والقوات الفيتنامية الدميقرا ية  التقليدياهلجوا 
 .  أ روحة(  إسرتاتيجية حر  العصاابتاملسلية اليت تستخدا اسرتاتيجية حر  العصاابت 

اف روحة, ه بإلذا التفاعل التفاعل اإلستتتتترتاتيج  الكل  من ارر  وحستتتتتهب ما تنبدت مييز 
  لك ما ، و وا لفرتل أ و دجعل اررو  تياإلجتاه املعاك  سيف  أي حدثن إف ،ولذلك
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الوالايت لك   مث قاد ،التدم  -اقيق نتا ج ستتتتتتتتتريعة  ملهمات البيثيف الفشتتتتتتتتتل قاد إىل 
عملية من بعدإلا  , و دداو  "إلاملت"استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية "كا  "و  برانمج املتيدل إىل ابتكاً

 ك ".يني"ف
ًات كانت  ًية فيتناا الدميقرا ية و ارركة أثرت قد إلذه اإلبتكا بشتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتت و على مجهو

" وبني قوات جيش فييتنتتتتاا التتتتدميقرا يتتتتة  VC  "الفيتكون  التيريريتتتتة الو نيتتتتة الفيتنتتتتاميتتتتة
DRV ًية فيتناا الدميقرا ية  .  مجهو

ا إىل جنهب م  جنبيف القطاع الستتتتتاب  عشتتتتتر  ولكن الوالايت املتيدل  مل تكن لتتقدا مشاالو 
ًية فيتناا الدميقرا ية اكانت إ ا  ، إلذا ةالقوات الربي  مل اإلنتظاً.تمجهو
خستتتتتتتتتتتتتترت افمم الكب ل اررو  ا ا كافية لشتتتتتتتتتتتتتترح  مل  "ك ً ما"إ ا كانت نظرية وإلكذا، ف

ًل اف را  القوية هلزا  الصتتتتتتتتتا ل( فالضتتتتتتتتتعف الستتتتتتتتتياستتتتتتتتت  كان ليرثر بشتتتتتتتتتكل عاا على قد
 ناك أتخ او فقط حني يكون إل عمليالضعف السياس  ف ال تفعل.لكنها اف را  الضعيفة.

    متوق  بني التزاا القو  املسلية و النصر.
ًل التتدميقرا يتتات لليرو    كتتافيتتة لتفستتتتتتتتتتتتتت   "وا  م" ا كتتانتتت فر تتتتتتتتتتتتتتيتتات إ كيفيتتة خستتتتتتتتتتتتتتتتا

يجية مستتتتمرل ن التفاع ت االستتترتاتيف أالصتتتا ل,فستتتيكون عليه ان يدعم ادعاوه التج ي  
ًل أخر بعب. و وال تتا   ،يف اررو  الصتتتتتتتتتتتتتتا ل به قضتتتتتتتتتتتتتتية  كما توح   -عليه أن يظهر  ،ا

ًه  أن كل املمهلني الدميوقرا يني افقوايو سو  يهامجون ابسرتاتيجية إلجوا تقليدي  -اختيا
ومة    إلا  اسرتاتيجية حر  العصاابت ,أو املقايداف  كل املمهلني الضعفاو إبيف حني ,

ية يف يف التفاع ت  االستتتتتتتتتتتتتترتاتيج لكننا ن حظ اخت فاو  العنيفة  أي دفاع    مباشتتتتتتتتتتتتتتر(
 اررو  الصا ل  وا  الوقت :
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استتتترتاتيجية  مل تستتتتتخدا" يف أفاانستتتتتان طالبانقوات "اللكل التوقعات ,فإن  خ فاو ولكن  
قد قاموا  ياولة ف 2002حر  العصتتاابت  تتد التيالف الشتتمايل للوالايت املتيدل عاا 

 الدفاع التقليدي 
عن  حدث ابملهل م  العراو يف الستتنة التالية,وفضتت و وإلذا ما   تتوح.وبدت عليهم اهلزمية بو 

ًالية الروستتتتتتية شتتتتتتية ااكم محلة مكافية ترد وح -إل  دميقرا ية شتتتتتتكليةو  - لك فإن الفيد
 -ىت لو قبلنايوإلكذا، ف . "الشيشان"عكسية النتا ج يف كانت للااية ولكن بنف  الوقت  
ًالية الرو  أن -من أجل مصتتلية النقاش أن  يستتية ليستتت دميقرا ية حقيقية فمن الوا تتالفد

لة الروس محأثناو  ا تصتتا ,ابتزا ,هنهب,قتل,تعذيهب,قصتتف عشتتوا  (   الوحشتتية الشتتديدل
ًوسيا الصا ل يف تردي إىل  لن  ."القفقاس"ًبي حر  
 اخلالصة  
ًية فيتناا الدميقرا ية (   كريتان الطر  اف عف قوان عسكان لد    يف فيتناا   مجهو
 : ن ملواجهة القوات افمريكيةاجاإلز و فتان خمتل

ًبة و  هزل خلوض حر     مباشرلكانت القول  -1 وإل  ثواً   افوىل مد
 .جبهة التيرير الو نية الفيتنامية"الفيتكون " املنضوية ات لواو 

ًبة و  هزل خلوض حر  مباشرل  جيش فيتناا الشمايل ( كانت القول    -2 الهانية مد
ًية فيتناا الدميقرا ية ميكن أن تكون أكهر سرعة من الوالايت و إلذا يعين أن مج هو

ًو كريبيفيتش أند"و "اليوت كوإلني"افإلدا  اإلسرتاتيجية كما  كر اقيق املتيدل يف 
 ستهناو وحدات مشال البيرية اليت لديها احتما  اأن من و رخرون  "ًوانلد إلاميلتون"و
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ل  ال ميكن للوالايت املتيدل أبدا أن ت –جتربة عملية معتربل يف مكافية التمرد 
.  1986. كريبيفيتش  165:  1984متطلبات حر  مكافية التمرد  كوإلني 

 .  100:  1998إلاميلتون 
ًل على التصتتتتتتتتر  برببرية كما على الر م من أن  إلذه املتطلبات ال تضتتتتتتتتمن إنشتتتتتتتتاو قول قاد

  بطريقتتتة حر  قتتتتاالكتتتان من املمكن خوض " لكن    CAPيف برانمج "كتتتا بينتتتت 
ً يس     حمتمل  إلو و العصاابت يف اجلنو   من إ اً قوانني ارر  الذي كان بشكل 

فقط يركد  ""الكا  مها فإن إلكذا و  ،بستتتترعة بعقا د مماثلةو ات الستتتت ح  أن هتزا شتتتتعباو 
تقتضتتتت  عندما  لك و مهية امليكانيكية افستتتتاستتتتية الرمسية يف فر تتتتية التدث  اإلستتتترتاتيج  اف

عملية  تتتتتتتتتتتعف ل او الطريق ممهدأعل تدخر الالتدث  بستتتتتتتتتتتبهب يف حني أن  ،فو ا ستتتتتتتتتتتريعاالقول 
ستتياستت  حىت إستترتاتيجية مكافية ترد مهالية تلك اليت تدمر قوات العدو وبدون تدم  قيم 

 جاو إ ا كانت تلك اإلستتتترتاتيجيات ستتتتتصتتتتبي تو وعلى افخ  اتاج إىل وقت اليت العدد 
إلذا  يتضتتتتتتتتمن ستتتتتتتتياستتتتتتتتة    متوقعة حيث يقوا ، و ية ترديف املستتتتتتتتتقبل في عملية مكاف

طر  افقو  تهب الأهب على عندإلا ، و الطر  اف عف بتطبيق سياسة دفاع    مباشر
ًات متدخرل جداو ي العاا الرأالستتتتتتياستتتتتتية و العستتتتتتكرية أن جتهز ال  الوقت يفيف فيتناا  نتصتتتتتتا

ًية فيتناا الدحتماالت و افإلدا  و  بيعة النظاتباين االالذي ستتتتتتتاعد فيه  ة يميقرا ا مجهو
 ،ولتتذلتتك ،الوالايت املتيتتدل وجبيش فيتنتتاايف و كلف عتتاليتتة كب ل خستتتتتتتتتتتتتتتتا ر  إرتتاو على 

ًية الصتتتتتني الشتتتتتعبية و اإلااد الستتتتتوفيييتوب من فقد كان  ،ستتتتتبهب التيالف املفتوح م  مجهو
 من  اليتإلذه العوامل  من الشما  من املستييل على الوالايت املتيدل القياا بازو 
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ًية فيتناا الدميقرا ية لتوسي  اهلجوا على اجلنو  يف عاا     1965املمكن أهنا مل هتم مجهو
مل فهم  ،ومن انحيتة أخر  ( .اإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتة اليت جهز هلتا جيش فيتنتاا الوالايت املتيتدل

يني أخذت بنصتتتتتتتتتتتتيية الربيطانيني والفرنستتتتتتتتتتتتقد الوالايت املتيدل  االعتباً أن  أيخذوا بعني
ًوا إستترتاتيجية صتتعبة و ويلة من الدعم القانوين عو تت الذين جية مكافية عن إستترتاتي او اختا

  سبا  :جود ث ثة أافمر و يتطلهب  ، لكلفعل ،و عسكريالتمرد ال
  إعادل تشتتتتكيل وبناو اركومة الفيتنامية   املها  الوثيق الصتتتتلة عن  افو :الستتتتبهب

يف  "ا إلوكيا الإل"ايستتتت  خ   ترد ماكستتتت "الفلبينية"النجاح إلو إعادل تشتتتتكيل اركومة 
 (  1952عاا 
  الهاين : الصتتتتتعوبة الستتتتتياستتتتتية   ابتتو  القانوين اتل  افمريك ( و إل  الستتتتتبهب

 خطول إقناع الرأي العاا افم ك  ابراجة هلذا الصراع الطويل . 
 املهمة افكهر صتتتتعوبة إبقناع العستتتتكريني افمريكيني لبناو و وإلو هالث: الستتتتبهب ال

ر وحدات قوات خاصتتتتتتتتتتتتتة حمددل للعمل يف عملية املواجهة القريبة م  قوات اركومة نشتتتتتتتتتتتتت
ًيهب و املدعومة ابلقانون . على أن تكون الفيتنامية  تصتتتتتتتتتتر  ولكن كان ميكن الجيدل التد

ت أن ترمن أإلتتدا  الوالاييف  ريقتتة أخر    بتتدون ارتتاجتتة إىل تصتتتتتتتتتتتتتترفتتات بربريتتة ( وفق 
على الر م من أن إلذه اإلستتتتتترتاتيجية ولكن  ستتتتتتيا .املتيدل الستتتتتتياستتتتتتية يف جنو  شتتتتتترو ر

 :  إلذه الكلفة ستعد  من قبل فإن  ،ستستارو الكه  من الوقت إلظهاً النتا ج
  بشتتتكل أإلم و  ،: جهد ستتتياستتت  اثبت إببقاو استتتتهناوات النصتتتر الستتتري  قليلة أوالو

ًية فيتناا صفو   إنقاص الضيااي يف  القوات الصديقة و من  وسا ل إع ا مجهو
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قد ، فولكن يف إلذا اردث الدميوقرا ية من ارصتتتتتتتتتو  على ميزل نشتتتتتتتتتر اعداد الضتتتتتتتتتيااي .
ومن ،رايو عستتتتتتتتتتتك او الوالايت املتيدل أن القتا  لليفاظ على حكومة فيتناا كان أمر  أظهرت 

 االوالايت املتيدل إخضتتتتتتتتتتتتتتتاع حكومة فيتناولذلك حاولت املمكن الفو  به بستتتتتتتتتتتتتتهولة .
ًي ة يفيتنامالكومة يف حني داف  ك و من ار(  1986/226إل ينكة الدميوقرا ية ابلقول النا

تباع ا  اجلبهة التيريرية الو نية الفيتنامية ( عن مصتتتتتتتتتتتتتتتارهم عن  ريق و ثواً"الفيتكون " 
ًواحيف ستتا ر اخلاستترتاتيجية    مباشتترل و بكلفة خيالية من  القوات افمريكية كانت (61 اف

ًيتتة فيتنتتاا التتدميوقرا يتتة و  ةميتتأجتتل إلز ابتكرت استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتات جتتديتتدل من قتتد  واً ثمجهو
   اجلبهة التيريرية الو نية الفيتنامية ( ولكن الرتاجعات اليت حققوإلا أخذت و الفيتكون"

ًنو  قتتتتتا  وي  جتتتتداو  حبلو  عتتتتاا و  (1986/200(   إل ينتتتتك 480-1983/464 كتتتتا
ًك ما مل قد الرأي العاا افمريك   كان   1968  "ستتتتونجونالر يستتتتني " اتدًكه إداً تبدأ يد

ريكية فيه مشال البيرية افمإلبطت الوقت الذي ويف  العسكرية .ات و القياد "نكسون "و
 . جداو  او كان الوقت متدخر   "دااثن "يف 
 

____________ 
اعتماد إلذه االستتتترتاتيجية ستتتتيعد كتيو  من استتتترتاتيجية فو  ابرر  إىل استتتترتاتيجية إلااو ارر   2001شتتتتاو  -(16 
ارماس ظهر يف خطا     مشتتتتتتتتتتتهًو للقا د افمريك  وليم ويستتتتتتتتتتتتموالند أن   رما  العدو قد أفلت (   كانو  إلذاو .

( تصريي ويستموالند مياثل ما قاله اجلنرا  الفرنس  إلينري انفر يف ليلة معركة دين بني فو   اآلن نستطي  1983/539
 .( 1983أن نراه بو وح , النًو يف هناية النفق (  كانو 
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 ر   تتتتتتتتتتدار"مايكل ويلًز"ا دعاإلا الحقا موافقة ملارر  يف فيتناا قد أصتتتتتتتتتتبيت كانت 
ربي فن ال ميكن أن ت. رر  ال ميكن أن تربي و ال أهب أن تربي فتلك ااإلشتتتتتتتتتتتتتترتاكية " 

ًجة و ال ميكن أن تر  ،ر   تتتتد املدنينيارالوحيدل املتوفرل تتضتتتتمن  اإلستتتترتاتيجية بي فن د
حيكم االستتتترتاتيجيات البديلة أعل العصتتتتاابت اراكم الشتتتترع  يف البلد  الدعم املدين الذي

قتلة افجانهب الالصتتتتتتتراع  تتتتتتتدإلم إلو صتتتتتتتراع ظامل و ال ميكن إال أن حيستتتتتتتهب على ظلم ف. 
مباشتتتتتر ورمث وأهب االستتتتتتماتة يف مواجهته وإلذا ما  عدوانحيث ستتتتتينظر إىل تلك ارر  ك

ًبة  د قعلى الر م من أهنا عصتتتتتتتتتتتتتاابت ر  الللجوو إىل استتتتتتتتتتتتترتاتيجية حو تتتتتتتتتتتتت  القوات اتا
 .(  196-195/ 2000بشكل كب  "  ويلز ة في عت أصبي
ر على يد جبهة التيري "ماستتتتتتتتتتتتتو"ما حدث للرأي العاا الفرنستتتتتتتتتتتتت  بعد إلزمية اجلنرا  وإلذا 

 .قاش فيه النال حيتمل أمراو االعتقاد بربي إلكذا حر  حيث أصبي الو نية يف اجلزا ر 
و  شتتتتتتتتتتتتتتيوعية على جنالإليمنة املاامرات كانت انمجة عن القلق من فإن تلك  ،وابملقابل

ر  اربي ً رثرت اتباع استتترتاتيجية فقد  ،حتواو الشتتتيوعيةاعن  عو تتتاو ولكنها  ،شتتترو رستتتيا
  د االشرتاكية.
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إىل القتتتل... اقتتة تو عترب اجملتم  األفغتتاين يف الوقتتت احلتتايل أبنتته نتم  ذو نزعتتة قتتد ي"
بتتل  ، نعتتد  لوقتتات قتتادرة على منح احلتتب والرعتتايتتةمل،ن قتتد  تتدوان بال رو فن ن اآل

 نرد حيواانت وحشية ومفرتسة. 
تم  ولكن يف حالة اجمل، إنه ليس من اجلائز أن يطلق على نتم  أبستتتتتتتتتتتره كلمة قاتل

 ذه الدولة هي دولة قتل حيث أن هذا األمر ل يقتصتتتتتتتتتر، فهفغاين فإن احلالة  تلفةاأل
فق  على أرض املعركة بل يطاله ليشمل عوراع وأزقة املدن اليت ل تعيش حالة حرب. 
يف افغانستتتتتتتان ل يشتتتتتتعر أحد ابألمان األمر الذي دعا العديد من األستتتتتتر إىل اهلروب 

 . "ارج البالدخ
 (1995)حسان كاكار, 
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لقد عشتتتتتت يف أفاانستتتتتتان  دينة  زين... كانت اريال  تتتتتمن الوحدات إلاد ة نستتتتتبيا مامل 
ًك يف العمليات ارربية حيث يصبي كل ش ودود يف  خمتلفا فلم نصاد  أي افااين  ونشا

من  . اجلمي حىت اجليش االفاتتاين مل يكن ودودا أبتتداو !!  جميعهم كتتانو أعتتداوفأي مكتتان 
ًجالنا لقو  و.احولنا كانو أعد ًا اجتأشتتتتتتتعر باضتتتتتتتهب مصتتتتتتترعهم مما جعلين  االعديد من  اه عا

ًدت أن أ ً.  املتمردين. لقد أ
شتتتتتتتك يف أإلدا  وأستتتتتتتاليهب املستتتتتتتاعدات الدولية. لقد واجهت وقتا عصتتتتتتتيبا يف أمث بدأت 

توجيهات جتماع الا. لقد علمت عندإلا ما يتوجهب عل  قوله خ   اديد ما أامن به فع و 
 ننا نقاتل " العدوان افمريك " و"الباكستان". السياس : و لك ا

 ا  استتتتتتتدلت نفستتتتتتت , ملا ا كان يتوجهب علينا مراعال مجي  أستتتتتتتاليهب الوصتتتتتتتو  إىل النظاا؟ مل
م؟  ا كنا نقتل افشخاص الذين أتينا ملساعدهتاكانت تستهد  أسليتنا مجي  اففاان؟ مل

. 
 او عنه مستتتتتتتتتتتتتتتمتا  واقفا مكتكت به افلااا.كان اجلميفستتتتتتتتتتتتتتعا  أي ف ح مل يقم أحد إب

 ابملوت.
 "إلذا إلو العدو,دعوه يتعذ " 

ً  " إلكذا قا  الضابط  ًوس  إلا  ".أفاانستان(من ميكوال موفتشان   جندي 
من  كانون افو    27أت ارر  بني اإلااد الستتتتوفييت وقو  املقاومة يف افاانستتتتتنان يف بد

  .(1  1989اا وانتهت ابنسيا  القوات السوفيتية املسلية ع 1979عاا 
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 املسر  األفغاين 
ًا   اففاانية منطقة جبلية تبل   مساحتها  أو  ا  - ميل مرب  245,000تشمل اف

ً  مساحة  جلة حبيث يف الواق  حمًو العوتعترب  -معاو "ًيزوان"أو"نيو مكسيكووالييت "يقا
والشرو ، الشما إىلابكستان و إيران إىل الار , و ااد السوفييت السابق جهة الشما ,االد  ا

ًية و  جهة الشرو.من  والصني على إلذا النيو, فإهنا تق  على حما ال عدد من الطرو التجا
ساس  لقرون اتدد افو القدمية واليت تصل الشرو ابلار ,كما أن موقعها اجلارايف كان 

ًجية.أما من حيث افصل العرق ,   اان فالدين, واللاة, فإن الاالبية من افكلسياستها اخلا
اابت سم "اباثن " يف كتايطلق عليهم ما كان     الباو  "بوشتانة من "الن  إلم مسلمون س  

 القرن التاس  عشر الربيطانية(.
الذين تبل   "الطاجيك"يتبعهم مث  ،السكان موع  من % 40حنو  "البوشتان"يشكل 
ه  ف –رجم اب تتساو  تقريباو وايت  –افخر  اجملموعات اله ت افكرب أما  %20نسبتهم 

ًاس" نوس  ماج"اإلمياك"و"و بيك و"أم  ظهًو عرق  متميز(ة مسلمون شيع وإلم  " اهلا ا
 كما وختتلف (.  10: 1998واني,

 _________ 
ايت الستتتتتتوفيتية اإلشتتتتتترتاكية ومجاعات املقاومة اففاانية عندما جلت  -( 1  مل ينته القتا  ولكن انتهى النزاع بني اااد اجلمهو

ًا   اففاانية. عن السوفيتيه  القوات   اف
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ًل اللاات افستتتتتتاستتتتتتية لكل مجاعة  اة ل على ستتتتتتبيل املها , عن   إلا من اجلماعات املذكو
ًي"للبوشتتتان(, ولكن لاة  "الباثوو" بني افعراو إل  موجودل أيضتتا  ماجنوس واني,  "الدا

, بينما نة ستتتتتت  ال ستتتتتتلمونمن املمن اففاان إلم  % 90فإن افمر هناية يف و (. 15: 1998
 الشيعة. من تشكل أ لبية الفئة املتبقية 

فاو إلذا افمر أعل معظم اففاان حلفإن عندما تكون اهلوية الدينية إل  افبر , وإلكذا، ف
 .م  إيران , واليت تعترب  ات  البية شيعية او مما  لق خ ف، م  ابكستان والسعودية

  : مهمة لسببني "البوشتانية"اهلوية تعترب 
  ن إلذه اجلماعة قد سيطرت على السياسة واجملتم  اففااين إإلو : و  و افالسبهب

   حبيث نصبت حكامها إ افة إىل العديد من اركاا يف اهلند وإيران(.ني ملئات من السن
 ة و لك من حيث أهنا  ات أمهية ابلا "البوشتانية"يكمن يف اهلوية : السبهب الهاين

 -لق عليهاأو كما يط -ا أتسيسها على أهنا  –باكستانية اردود ال –بسبهب أن اففاان 
ًاند"ستتتم خط ا س إىل نصتتتفني   ماجنو  "البوشتتتتاين"تقستتتم العرو واليت  – 1893عاا  "دو

تاني، فإن يف الواق و  (1998واني,  ة ستتتتتتتتتتتتتتم املقا عة اردوديا نيما يطلق عليه الباكستتتتتتتتتتتتتت
 . "انببوشتانست"يش  إليها اففاان حيث الشمالية الاربية, 

ر قراً السوفيت ابلتدخل عسكراي يف افاانستان إلو أكهإىل إن الصراع السياس  الذي قاد 
 : يتتعقيدا ودقة من أن يتم عر ه إلنا. ولكن م حمه افساسية إل  كاآل
, وبعدما انفصتتتل 1947بعد ارر  العاملية الهانية, منيت بريطانيا اهلند استتتتق هلا يف عاا 

ًل  الباكستانيون املسلمون  " يزهناًواالر ي  افمريك  "عن اهلند اهلندوسية, حسبت إدا
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ًج حدود مصتتتتتتتتتتتتتارها اإلستتتتتتتتتتتتترتاتيجية   كاكاً, أ : ماجنوس واني, 1995فاانستتتتتتتتتتتتتتان خا
1998 :59 .) 

ًداً حممد داوود خان"ا إجباً الر ي   ،وعلى إلذا النيو على البيث يف مكان أخر " سا
الري  مرافقو ة يف افمهيتتة و لتتك لبنتتاو الطرو, عن مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدات للتنميتتة, واليت كتتانتتت  تتايتت
ايت اإلشتتتتتتتتترتاكت دخلوإلنا أ والطاقة إ تتتتتتتتتافة إىل القول العستتتتتتتتتكرية ارديهة. ية اااد اجلمهو

و لتتك من  "داوود ختتان"إىل نظتتاا الر ي   ت م يني الروب الفيتتديراليتتة إىل الفرا  مقتتدمتتاو 
 قيود". من دون أي وديةمساعدات "خ   عرض مساعداته على اهنا 

من منصتتتتتتتهب  "داوود خان"بعز   " اإلر شتتتتتتتاه"فاانستتتتتتتتان أقاا ملك  1963ولكن يف عاا 
ًاو. ويف خ   اخلمسة عشر سن ياسات تباع داوود خان بتيرير السأالتالية قاا ة ً ي  الو 

 االفاانية اتلية ابإل افة إىل تطوير البنية التيتية يف افاانستان.
تان ارز  الدميوقرا   يف افاانس"السياس  إىل تشكيل أد  إلذا التيرير  1965ويف عاا 
PDPA  " ًاك "ات قيادل ًما "و  "حممد ا والذي  ," خلق" او وافكهر تطرف "اببراك كا
ًاك "ترأستتتتتتته  لية أستتتتتتتفر عن تستتتتتتتري  عمقد  فاانيةإن ارير الستتتتتتتياستتتتتتتات افوإلكذا، ف ."ا

ً ة املتزايدل  د الدستًو  امللك . تشكيل الفصا ل إ افة إىل املعا
ًشتتتتتتتتتام "بدعم ستتتتتتتتتوفييت و "داوود خان"قاا  1973يف عاا  بتنظيم انق      دموي  "اب

ًية الباكستتتتتتتتتانية.ولكن مباشتتتتتتتترل ل اإلصتتتتتتتت ح وت   يئبتبط "داوود"بدأ  ومن مث إع ن اجلمهو
الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتت  حيث اعتقل عدد من اإلستتتتتتتتتت ميني واملاًكستتتتتتتتتتني,كما بدأ بتنظيف الوظا ف 

ًشامي"اركومية من    واإلقتصادي عتماد افاانستان التقيناويف نف  الوقت ختفيف ني "يالبا
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ايت اإلشتتتتتتترتاكية الستتتتتتتوفياتية   لقد قاا بتوقي  مواثيق تنموية م  كل من  على إااد اجلمهو
اليني تمكاهنم معا ختفيف برانمج املستتتاعدات الستتتوفييت للعقدين الإيران والستتتعودية حبيث إب

.) 
يف شتتتهر  يف موستتتكو "داوود خان" لهب مقابلة م  بتقدمي  – جبزع –ت يوإلنا قاا الستتتوفي

بكل جرأل وصراحة أن يتوقف عن ينيف"برأ"عندإلا أمر و , 1977من عاا بريل نيسان / إ
 ."للناتو"توظيف افخصا يني التقنيني على أساس كوهنم مجيعا جواسي  

ستان فاانو لك بكوهنا ال دخل هلا يف سياسات ا، باضهب على موسكو "داوود خان"ًد 
و 119 – 118: 1998الداخلية, وإلنا قًر الستتتتتتتتتتتتتتوفيت استتتتتتتتتتتتتتتبداله   ماجنوس و اني, 

121.) 
من ارز   إعادل توحيد اجلماعتني املتنافستتتتتنيعلى يوليو أجرب الستتتتوفيت  شتتتتهر تو  / ويف

( قاا ارز  الدميقرا   اففااين 1978أبريل نيستتتتتتتتتتتتتتتان / الدميقرا   اففااين, وبعد عاا  
 . (2 م  عا لته "داوود خان"ق   سوفييت حيث قتل بتنظيم إن

ًاك "توىل بعتتتتد  لتتتتك  ومتتتتة أ بتطه  حكو , ومن مث بتتتتدا " اركم حفيظ ه أمني" و" ا
ًشاميز"   "اب

ًما "فر حيث اجلديدل    ن حماولة عتب   لك فو تتتتتتتتى كب ل نتجت مث  إىل موستتتتتتتتكو( "كا
.  وسرعان ما اليلة و ياإلبني ففااين إعادل إلندسة اجملتم  ا -عدمي  اخلربل -املاًكسيني 
معها بشتتتتتكل اليت ا ق" إل ات" مدينة  نتفا تتتتتات يف معظم املدن اففاانية مهلاندلعت اال
 وحش . 
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 حزب الشعب الدميقراطي 
ًاك "خبل   "أمني"يف هناية املطا  قاا  الب د.  من فر   ستتتتتتتترعان ما  الذي" من منصتتتتتتتتبه و ا
 "منيأ"فراً حز  الشتتتتتتتتتتعهب الدميقرا  , إل دد نظاا د وبع ،نتفا تتتتتتتتتتاتبينما استتتتتتتتتتتمرت اال

 ابإلنقساا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
ًودولف إبن إنق   أبريل  -(  2  ًودولف,  1978أاد  لييود   (.4: 1985فاجئ السوفيت   
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ًت موستتتتتتتتتتتتتتكو أن ارل الوحيد رل املشتتتتتتتتتتتتتتكلة إل  من خ   استتتتتتتتتتتتتتتبدا    "أمني"وإلنا قر
ًاك "  . (3 عتداالو ا افكهر "بتا

ًاك "اكتشتتتتتتتتتتتتا  إلذه اخلطة حيث اعتقل  "مني"أاستتتتتتتتتتتتتطاع  ،يف املقابلولكن  قتله , و  "ا
بدأ الستتتتتتوفيت  1979ستتتتتتيبتمرب من عاا  شتتتتتتهر أيلو  / . ويف"كابو   "بعد  لك إىلوعاد 

ًوسة لازو بو   الشديدي الاضهب  ًما "فاانستان وتنصيهب أخطة مد  .قا داو  "اببراك كا
 احل السوفيتيهعشية احلرب: املص

ستتتتاستتتتية فاانستتتتتان, ولكن افستتتتبا  افأجد  كب  حو  املصتتتتاحل الستتتتوفيتيه يف مثة إلنالك 
ًاو التدخل السوفييت يف  ً يسي ةبه ث افاانستان ميكن تلخيصهأو  :ةأمًو 

ايت اإلشتتتترتاكية   -1 الدفاع عن نظاا ماًكستتتت  صتتتتديق يف أًض اا ي اااد اجلمهو
 .(4  (نيفيالسوفيتيه   عقيدل برأ

ًس   -2 ً يس  يف اخلليج الفا  .فرصة تشكيل جسر جارايف 
 

__________________________ 
ًودولف ان أمني كان  و إلوية بوشتتتتانية قوية ابلنستتتبة للستتتوفيت االمر الذي دفعهم الستتتتبداله إ تتتافة إىل  -( 3  يقرتح 

ًودولف, أمًو أخر  كمتتا أن إلويتتته الا  معهودل كتتانتتت هتتتدد كتتل من  اي يف ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتان وا : 1985خلميين يف إيران  
ًات 39 ابن منطق أخر خلف خل  الستتتتتتتتتتتتتتوفيت فمني : حيث كانت تربطه ع قات م  وكالة اإلستتتتتتتتتتتتتتتخبا (. اقرتح او

ابن,   (40: 1988افم يكية كما كان حليفا سراي للار   او
قيدل بريزنيف كان فريقيا, فإن جزو من عأما ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة للوالايت املتيدل االم يكية يف فيتناا وبريطانيا يف مشا  ا -( 4  

مبدأ بستتتتتتتتيط جدا   مكوانت اجتامعية , جتنهب اإل ال ( ابإل تتتتتتتتافة إىل منطق الدومينو   مكوانت جارافية , ارصتتتتتتتتو  
على الستتتتتتتتتتلطة أو افمن(. يف إلذه ارالة, املنطق إلو على إلذا النيو " إ ا إل زا النظاا املاًكستتتتتتتتتت  إلنا ستتتتتتتتتتيضتتتتتتتتتت  النظاا 

 (.63: 1998مكان"   ماجنوس و اني,  املاًكس  يف كل
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 (5 تكاليف اإلإل ك. - 3           
للتدخل ابلكاد تستتتتتتتتتتتتنفذ افمكانيات. ولكن ميكننا التخمني ان  ةإلذه افستتتتتتتتتتتبا  اله ثو 

 املصاحل 
 (6 الستتتتتتتتتتتتتتوفيتيه املعتمدل على املهمة , النوع , والكم  إل  اترك الر يستتتتتتتتتتتتتت  هلذه املهمة. 

يت الطويلتتة االمتتد يف ياتتاد الستتتتتتتتتتتتتتوفيإلتتدا  االأخت فتتات حو  ت االفمهمتتا كتتانتتوإلكتتذا، 
ًية كانت وا ية من  :و لك يف  البداية ذافاانستان, فإن أإلدافهم الفو

ًما "استبدا   - (1   " .أمني بكا
احت   واستتتتتتتتتتتتتتتقراً املتتدن االفاتتانيتتة الكرب   كتتابو . إل ات, قنتتدإلتتاً, ج    - (2 
 . ابد( أيضاو ر
 "ابو ك"ربط " الذي يستتتتتتاالن " ريق بني املدن خصتتتتتتيصتتتتتتاو أتمني خطون اإلتصتتتتتتا   -(3 
 إىل الشرو(.  "ج   ا ابد"إىل الشما  و "بت ميز"

____________________ 
انه يف واق  االمر كان الستتتتتتتتتتتتتتوفيت على اف لهب متدثرين  بدأ تكلفة اإلإل ك كما أهنم كانو على  "ماجنوس واني"أاد    -(5 

ًي ففنية هتديد املامتاثرين إبمك اانستتتتان, صتتتاحل افمريكية يف اخلليج الباكستتتتاين: " يف الواق  الفعل  مل يهتم الستتتوفيت ابلتيو  الهو
بشتتتتكل كب  ابلستتتتيطرل على افاانستتتتتان, افمر الذي قد يوفر هلم قاعدل اثبتة   وحلفاو مستتتتليني بشتتتتكل جيد( من  اولكنهم اإلتمو 

رو افوستتتتتتتط وجنو  أستتتتتتتيا الواعدل. حيث كانت اماهلم فوو كل شتتتتتتت و إل  أجل ارصتتتتتتتو  على املزيد من التقدا يف منا ق الشتتتتتتت
: 1998ي , عليها الكه "   ماجنوس وان اابتافظة على املنا ق اليت حصتتتتتتتتتتتلو عليها خ   عقود من الصتتتتتتتتتتترب واتاولة واليت انفقو 

ة  من و . لقد واجهنا مواقف خمتلفيف وحجة تكلفة اإلإل ك إلم على اف لهب افقين(. وكما ستتتتتتتتتتتتنر  أدانه, فإن عقيدل برأ122
هتا من أجل تربير" ارل الذي و تتتتتتتعه  حجة " تكاليف اإلإل ك" عندما قاا موستتتتتتتيليين عد فشتتتتتتتل لمشتتتتتتتكلة" افثيوبية و لك بلاباث

 اسرتاتيجيته الواقعية. 
كهر بقليل من قد تهل أإن اليل املصتتتتتتتتتتاحل اليت تقوا على القو  الستتتتتتتتتتوفيتيه وحدإلا قد يكون خطر و لك فن إلذه القو   -( 6 

 استخفا  السوفيت ابملقاومة اففاانية   انظر إىل اليل مشابه للمصاحل الربيطانية يف مشا  أفريقيا ابلفصل الراب (  
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تقراً استتتتتتتإلو فاانستتتتتتتتان أكانت مهمة الستتتتتتتوفيت حمددل.كان إلدفهم يف فقد  ابختصتتتتتتتاً, و 
ًما "النظاا اجلديد ات قيادل  ا يبدأ املهمة الستتتتياستتتتية اليت من شتتتتدهنمما ميكنه من أن  "كا

النوعية  ات املهمة اتدودل ولكن (. 79: 1992  ليتواك ,  او فاانستتتتتتتتتتتتان  ددأأن تقوي 
وحجتتة " ينيفبرأ"دعم عقيتتدل اليت كتتانتتت تتتالرديئتتة والكم القليتتل من القوات املستتتتتتتتتتتتتتليتتة 

ًأس اجلسر اجلارافية   ليتو    بشكل أفضلكانت تكاليف اإلإل ك   : 1992, اكمن حجة 
ًأس اجلستتتتتتتتتتتتتتر  لتتك إل(. 80  اد  تتتتتتتتتتتتتتعفهتتا من خ   حقيقتتة املزااي املزعومتتة قتتد ن حجتتة 

يت كانت ستتتتتتتتتكون للستتتتتتتتوفواليت  لإلستتتتتتتتتي و التاا   من خ   القواعد اجلوية و    لك( 
  وجهب معاإلدل على أي حا . 

  ؟من خ   قوات مسلية يف ابدئ االمر أفاانستان يت يفالسوفيالتدخل كان ولكن مل  
ً تتتة , و -بشتتتكل كب   -قد جني كان   "أمني"أن يف اإلجابة وتكمن  أتمني يف تطه  املعا

 "أمني"ويف جوإلر افمر, فإن وحشتتتتتتتية  القو  املستتتتتتتلية والبولي  الستتتتتتتري.على ستتتتتتتيطرل ال
حبطت امكانية أن يتم استبداله بطريقة قدمية الطرا  ,من خ   انق   منظم وته قد أوكفا

ًاك  لإل احة به إل  دليل على  لك (.ولكن   اكتشتتافه للمرامر  ل عن  ريق الستتوفيت وا
باشتتتتتتر ت كانت من خ   التدخل العستتتتتتكري امليالطريقة الوحيدل املتبقية ابلنستتتتتتبة للستتتتتتوفي

 وبواسطة قواته املسلية.
البداية.  ذويف املختصتتتتتتتتر,كانت املصتتتتتتتتاحل الستتتتتتتتوفيتيه يف افاانستتتتتتتتتان  ات  بيعة دفاعية من

ًوابط اإلتصتتتتتاالتو ددل إل  محاية النظاا , إلدافهم اتأكانت  و   املنا ق املدنية الر يستتتتتية و 
ًل وهتدئ الو تتتتت  يف الب د من خ   الستتتتتياستتتتتة  مما أعل القيادل اففاانية ارديهة تعز  الهو

 ولي  الوسا ل العسكرية.
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 عشية احلرب: مصاحل اجملاهدين
ن فإ -ذين شتتتتتتتتتتتتتهدو إلذه افحداث وال - ان يقنعو أابلنستتتتتتتتتتتتتبة ملا حياو  للمرًخني اففاان 

والذي  1978عاا من  بريلنيستتتتتتتان /أتوقفت عن الوجود بعد انق   قد فاانية الدولة اف
 فاانستان سو  خميمنيأمل يتبق يف  ،وإلكذا(. 125: 1995 كاكاً,  "داوود"عز  نظاا 

ًين حو  قطبني متعاكسني.و شديدي االنفصا   من  ر  واحد كانت الفصا ل (7 متميو
ختلفة لليز  الدميوقرا   الشتتتتع  يف افاانستتتتتان والذي كان يستتتتعى "إلصتتتت ح" اجملتم  امل
 يهم. من منافسالتخل  نفسهم و كانوا يف ارقيقة يسعون إلثراو أفااين بينما  اف

 : إلنالك مشكلتني هباتني اتاولتني لإلص ح تنه كانا "كاكاً"أاد   ،وإلنا
  ا  الدميقرا   الشتتتتتتتع  االفااين مل يكن لديه وإل  ان قيادل ارز : افوىلاملشتتتتتتتكلة

ًاو  وي اخلربل والتتتذين كتتتان يتعني عليهم ان يرو  او كتتتادً  امسهم تنفيتتتذ مر  مستتتتتتتتتتتتتتبقتتتاو  امن الو 
 الراديكالية.
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 ًيخ من و املاًكستتأإل  ابعتمادإلم على التفستت  الستتوفييت : و  املشتتكلة الهانية   للتا
 سية:فاانية وو   ارلو  املنااف جل فهم املشاكلأ
  ن خمطط ارز كانو مقتنعني ا   -داوود االذين استتتتتتتبدلو  -من االشتتتتتتخاص كل 

 - عادل تنظيم كل من الدولة واجملتم .ولكنهمإل او الدميوقرا   الشتتتتتتتتتتتتع  االفااين كان موجه
قد  اكانو   او يضتتتتتتتتتأوبذلك ،ت ولي  على التجربة االفاانيةياعتمدو على الستتتتتتتتتوفي  -م   لك

 .انشقو عن املا   االفااين
 
 
 

____________  
( يف 2003لقد دعم إلذا التفس  أيضا ليتواك مضيفا ان السوفيت كانو قلقني خبصوص االاثً السابقة   ديف تو ,  -( 7 

ايت الس  اسيا الوسطى وفيتية الواقعة يفحا  وصو  النظاا اإلس م  للسلطة يف افاانستان و لك الن افاانستان اد اجلمهو

ًل اخر , كان القلق االستتاستت  إلو ان تقوا  ان,  اجكستتتان( واليت كانت دوالاو بكستتتستتتان,تركم  استت مية يف الستتابق.وبعبا

 افاانستان االس مية بتهديد اسيا الوسطى السوفيتية 

ابن,  (. ويف وقتتت متتتدخر, اثبتتتت إلتتذه املختتاو  ابهنتتا صتتتتتتتتتتتتتتيييتتة   يف حتتا  اهنتتا 78: 1992, ليتواك, 206: 1988 او

  (.68: 1988ييت اا ال(   ماجنوس و اني, سببت التدخل السوف
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م ستبهب ابتعادإلم عن شتعبهم بعد وصتوهلأيضتاو  مر قد يفسترإلذا اففإن  ،ومن انحية أخر 
 (15: 1995نفسهم  كاكاً, أ   موحدين  من كانوا ال يزالون   يضاو أللسلطة و 

عقتتا تتد  ة   اتكتتان إلنتتالتتك عتتدد من اجلمتتاعتتات املتمركزل يف املنتتا ق الريفيتت  املقتتابتتل، ويف 
 ابلنستتتتتتتةأما  .أيضتتتتتتتاو  وشتتتتتتتيعة ة ن  ستتتتتتت  ن منهم  مستتتتتتتلمو وكان واعراو وجداو  اعما  خمتلفة. 

 .( 8  "السبعيةهم من كانوا من "ومن" حد  عشرينياإلمن "كان من   فمنهم  ،يعةللش  
 اخر كانو والبعض اآل "بوشتتتتتتتتتتتتتتانمن "الالبعض أيضتتتتتتتتتتتتتاو نة  تتتتتتتتتتتتتمن الستتتتتتتتتتتتتل إلكذا، فقد كان و 
ًدمسان واجنروكان " "يني بك  , أو أو تركمانأو  اجيك, "  حد عشرل فصيلةقد حدد أ "كو

قر القيادل كان م  حافظت مجي  فصا ل املقاومة االساسية على تنظيم مشابه:حيث مقاومة 
ينما كانت  معظم ب "ابكستان"قليم الشمالية الاربية إل دعلى اردو " بيشاًو"السياسية يف 

ولكن على الر م من وجود العتتتديتتتد من  (9 اتتتانيتتتة.اوامر القيتتتادل موجودل يف حمتتتافظتتتات اف
ً يسية للنزاع الذي د تكان  ،جداو  افعما  والتخطيط اخلاص بكل فصيلة اا إلنالك مسة 

كان   طاملا كانت القوات الستتتتتتتتتتتوفيتيه منخر ة يف العملياتللعقود يف ارر  االفاانية وإلو: 
 اانية: بني الفصا ل االف لوحداملزيد من ال -يف املقابل –إلنالك 

إن االجتياح الستتتتتتتتتتتوفييت حو  ارر  افإللية إىل حر  ارير. لقد اعطى إلذه ارر  معىن 
ًه بكلمة جهاد, وإلو تعب  يعود للمستتلمني االفاان يف اوقات  جديد, والذي ميكن اختصتتا

 .خاصة كهذه
___________________ 

 .(84,صفية1998ولليصو  على شرح مفصل انظر ماجنوس واني و    السبيعني واالحد  عشريني يشكلون عدد من الشيعة املسلمني. -( 8  

 صا ل املقاومة فأاد  كاكاً ان خو  الباكستانني ابن يادو مهل الفلسطينني يف مقا عة اردود الشمالية الاربية. بشكل اساس  عز ت ظهًو  -( 9 

 (. 93: 1995  كاكاً, 
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 و  ستتتتتيا الوستتتتتطىرشتتتتت  للمستتتتتلمني يف ليدين, وكان قمعهم الوحني م  يكان الروس شتتتتتيوع
ًي"فاتتتتان من خ   َاال  املستتتتتتتتتتتتتتلمني صتتتتتتتتتتتتتتلتتتتة ابف كرإلتتتتا ن يف   اختتتتذو أ  التتتتذين  "نيالبختتتتا

ًما "ولكن ، ( إ تتتتتتتافة إىل  لك111: 1995فاانستتتتتتتتان كاكاً, أ الذي كان قد  - "كا
ًعات املوصتتتتتتتتتل على ظهر   القوات ومني التفريق بنيامل يستتتتتتتتتتط  املقحيث  –ة ستتتتتتتتتوفيتيالد

 فاان.افبني و  يةالسوفيت
: 1998" الروس" متتتاجنوس واني, من  كتتتان اجلمي   ، فقتتتد ابلنستتتتتتتتتتتتتتتتتة للمجتتتاإلتتتدينأمتتتا 
139.) 

ان إلدفها افوحد ك  فقد  ،نيةاويف املختصتتر بني املصتتاحل واهلوية اليت شتتكلت املقاومة اففا 
ًل واحتتتدل : يكمن يف  ابن,  "الروس"أخرجوا عبتتتا بعتتتد و  ،لكن(. و 72و53: 1988  او

دا وجود عبل إن , بني الفرقاو  مل يكن إلناك توافق، البستتتتتتتيطالوا تتتتتتتي ا اهلد  إلذإع ن 
 صعهب بكه . أخراج الروس إتوافق على اردود جعل مهمة  لك 

 احلرب األهلية الفغانية
 : تشمل ارر  االفاانية تفاعلني اسرتاتيجني

  جتتل بنتتاو منتتا ق محتتايتتة أنفستتتتتتتتتتتتتتهم من أحتتدد الستتتتتتتتتتتتتتوفيتتت :  يف التفتتاعتتل افو
اتيجية,  ا يتضتتتتتتمن منا ق لوجستتتتتتتية مدنية و صتتتتتتناعية و بناو  رو تصتتتتتتل بني إلذه استتتتتترت 

فيت قاا الستتتتتو ، جل محاية املنا ق الر يستتتتتيةأمن و  ،لذا املنا ق.ولكن إلذا االمر كان صتتتتتعباو 
 فاانستان. أماكن اجملاإلدين املشتبه هبم يف أبعمليات إلجومية  د 
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تب  اجملاإلدين احيث  1982 عاا  ىتح 1980عاا  دامت استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية اهلجوا إلذه من
او   1982ف  عاا فخ   إلذا الوقت و وا  فرتل ارر . حر  العصاابت اسرتاتيجية 

من عدت إلذه االستتترتاتيجية الرببرية صتتت  ولكن الستتتوفيت إىل استتترتاتيجية " افًض اتروقة " 
ن . واالإلم ميرانإابكستتتتتتتتتتان و كل من اهلجرل إىل  من  و ادت نيمعدالت املوت عند املدني

هتم   لتك بتدأت بشتتتتتتتتتتتتتتتدل تتدم  البنيتة التيتيتة للمجتاإلتدين كمتا كتان هلتا اثر كب  على قتد
   . القتالية

  إسرتاتيجية حرب العصاابتلتفاعل األول: اهلجوم التقليدي ضد ا
ديسمب  كانون افو /  27بدأت ارر  االفاانية من خ   إلجوا القوات السوفيتية يف 

ًبعني ألفاو" يش أو ما مس  جبالسوفيتية افولية,  كانت القواتو . 1979 تدلف من ت"اف
 وإل  : كتا هبمخ   

 .( MRDالكتيبة العسكرية الرابعة   -1
 (. 104و  103 افيتني   الكتيبة إمدعمة بقوتني جويتني   كتيبة جوية واحدل   -  2

 "كوشكا"إقليم من ( 357  و (66تني  إل  من أجل تقدا الكتيباملو وعة كانت اخلطة 
, بينما "ندإلاًقمدينة "و من بعدإلا  "فرح"و"إل اتمديين " الستتتتتوفيتية إىل "تركمستتتتتتان"يف 

يتية الستتتتتوف "و ابكستتتتتتان"أيف  "ت ميز"إىل اجلنو  من (  201 و( 360تني  تتيرك الكتيب
م  القوتني (  105 بينما كانت الكتيبة اجلوية  "كابو "إىل  "مزاً الشتتتتتتتتتتتتتتريف"عن  ريق 
الحت    ت العملياتأحيث بد "ساالنج"وعلى حما ال  "ابجراا"هلا جاإلزل يف  املصاحبتني
ًبعوعند الساعة  ،مساوو السابعة والرب  الساعة  " يف كابو العاصمة "  علن او أالتاسعة إال 
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ا تد القت ن ا - "كتابو " اعتة إمتدعني اهنتا " ت ميز"من خ   اإل اعتة يف  -الستتتتتتتتتتتتتتوفيتت 
ًما " القوات  تأاركومة وانه يطلهب املستتتتتتاعدل الستتتتتتوفيتية. وإلنا بد قد استتتتتتتوىل على "كا

ً ية عبًو هنر  اي"اف  عن  ريق جسًو عا مة.  "امو دا
قوات لاالقتا  ارقيق  الذي حصل كان بني القوات اجلوية السوفيتية و فإن  ،ويف املقابل

ًلومان"الشخصني يف قصر  "مني"أاصة وبني حراس اخل  ."كابو "يف  واح   "د
ي ,  ا االستي و السر عملية لتسهيل  -قدً املستطاع -جهودإلم يت يد بذ  السوفلق

ًعات كتيبيت ا فر إ " وأمني"يتضمن تسميم  الطلقات  من الوقود إ افة إىل تباد  "مني"أ  مد
ًيهب( من   امجيعهو (. 23: 1995تني الكتيبتني   كاكاً, اسلية إلأارية  من أجل التد

 الذين نيمن ارراس الشخصي 1800القتلى أكهر من لة حصيوقد كانت , ت بوجهه وقف
  احتلو مناصهب دفاعية يف القصر.

 "مني"أىل قا د اررس إ "جاإلنداد"اهلجوا من قبل القوات السوفيتية اخلاصة, جاو  أعندما بد
بل   ادعى كاكاً ابنه ا تعني موقعه من ق "أمني"لظرو   التعليمات. ووفقاو و   من أجل 

ملقاومة, حبيث ً ااقر اختاً ن يتخذ القراً بنفسه ومن مث ف "جاإلنداد"طر  ا   فقدالسوفيت( 
 تت مواجهة املهامجني عدل مرات:

 ا حىتات فادحة عاان من خستتتتتتتتتتتتتتتاً قد  ك  الطرفنيوكان   ،ةليواجهة عنيفة و و كانت امل  
 (10  ا  افعصا . استخداا من خ  يف هناية املطا  التالهب على اففاان 
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 "ًيشتتتتتتتتكًو"مكانية أن تقوا القوات اتا ية يف إنت خماو  املهامجني تتميًو حو  لقد كا
ل ال تشتتتتت  إلذه الفقر ولكن فاان يف حا  مل يتم التالهب عليهم من اللياو ابف (11 "قاًكا"و

نه كان " إ :ولكن تعرب عن منطق ارر  افكهر شتتتتتتتتتتتتتتيوعاو  ارر  فقط إىل اخرتاو قوانني 
ايو " من أجل  ايد  ل الفعالية العسكرية. رو

ًما "علن أ, 1980عاا  من يناير شهر كانون الهاين / ويف عن حزمة من اإلص حات  "كا
ن لعنف. ولكن معظم اففااابكومة وإهناو املقاومة ارعادل تشتتتتتتتتتتتتتتكيل عدل إلاملوالتنا الت 
 جتاإللوه:

_______________ 
كان له نتيجتني يصتتتعهب تصتتتنيف   1989ًل الستتتوفيت من افاانستتتتان ستتتنه يبدو من انه يوجد مشتتتكلة يف إلذا اجلدا . إن مااد -( 10 

إلا:  اي.   -( 1ااث الدعم االجن  اللوجستتيت للمجاإلدين  -( 2ا التخل  من تاستتك  اجملاإلدين بعد عبًو الوحدات الروستتية هنر امو دا

ًل القتالية عند اجملاإلدين, ولكوقد قد جف.  جملاإلدين ن النتيجة افوىل  تد  على أن العديد من اقادت ك  النتيجتني  إىل تناق  القد

 استطاو يف الواق  التفريق بني الروس البيض والدمى االفاانية خاصتهم. 

افمر الذي يدعم اجلدا  الذي يقوا حو  كون شيئا  ريبا ا استعماله  1800أشاً كاكاً انه مل ينج احد من حراس القصر ا  -( 11 

 الدفاع إلذه.  من أجل التالهب على قوات
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ًما "حزمة على الر م من أن   ان.فاا جتاإللها من خ   عدد كب  من اف" كلنت شاملة إال  أنه كا
  إ  و سراح املعتقلني, والنقاابت العمالية    مرتابطة. و كانت وعود اررية, : فبالنسبة هلم

ًما   فن "و  ا جنبية يراإلا اجلمي  على أهنأقو  .  اعتمد بشتتتتتتتكل وا تتتتتتتي على قوات أجنبية" كان قد كا
ابنو  يف حالة  قد أصبيوا معظم اففاان وإلكذا، فقد كان  (53: 1988مليدل ومعادية لإلس ا.  او

ًمة بستتتتتبهب اال . ابجملاإلدين  ااستتتتتتقا  عدد كب  منهم من وظا فهم ورقو و ، جتياح الستتتتتوفييت ضتتتتتهب عا
 وقد أصتتتتتتتتتتبي إلذا التيو  اإلدين وحدات  إىلافمر افستتتتتتتتتتوأ إلو او  مجي  الوحدات اففاانية ولكن 

يف بعض و  –مي  الوحدات اففاانية للمجاإلدين  مشتتتتتتتتتتتتتتكلة كب ل مما يعين او  القو  العستتتتتتتتتتتتتتكرية جل
ًما "إن حماولة كما إىل قو  املقاومة.   –افحيان قو   اية يف التطًو  اخل للتوصتتل إىل تنا الت د "كا

 حكومته سببت أيضا املزيد من املشاكل. 

اليزالون  تتتتتتتتتتتتتتمن اجليش و تتتتتتتتتتتتتتمن البولي   انو اكتت"أمني "ن اتبتتاع فعلى الر م من أ ،انحيتتة أخر ومن 
ًمتتتا   ال  أن "إالستتتتتتتتتتتتتتري,  ًاتتتته  اظلو وإلكتتتذا، فقتتتد  ،ًفض التخل  منهم "كتتتا ًين على عرقلتتتة مبتتتاد قتتتاد
 السياسية.

ًشتتتتا  ملايناير أصتتتتبي إلجر اففاان للجيش معضتتتتلة كب ل حبيث قاا شتتتتهر كانون الهاين / ف صتتتتويف منت ا
اردود  جل ستتتتتتتتدأحتيان. ومن قا د العمليات العستتتتتتتتكرية الستتتتتتتتوفيتية بتيريك قوات اإل "ستتتتتتتتوكولو "

  " ات"إل مدينة  إىل(  54 والكتيبتني  "فرحمدينة "الكتيبة اخلامستتتتة إىل  "ستتتتوكولو "ًستتتتل أ اإليرانية 
ًستتتتتتل أيضتتتتتتاو " يف حني مزاً الشتتتتتتريف"يف ( 166 نشتتتتتتر الكتيبة بكما قاا  من شتتتتتترو (  201 الكتيبة  أ

 .(12 من اجل استقراً الو   إلناك  "ج   اابد"إىل  "كابو "

_________________ 
إن كتيبة اجليش اففااين التاستتعة  أقامت ثكنة عستتكرية يف ج   اابد يف الطريق الر يستت  الذي يصتتل ابكستتتان بكابو . يقدً  -( 12 

ابن ان العديد من وحداهتا  انشقت حبلو  صيف  ابن,  1000حبيث قوهتا الفعالة اتفضت إىل أقل من  1980او  (.55: 1988 او
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من جهة اخر , من أجل ختفيف الضتتتتتتاط على القوات اففاانية من الكتيبة التاستتتتتتعة يف و 
 .  "كوانً"خذ اهلجوا يف وادي أكما خطط الروس   ج   اابد,

ًيستت  يف  تاماو  "كوانً"وادي ويف املقابل، يو تتي  دي خصتتهب فاانستتتان: واأالصتتراع التضتتا
يف  افستتتتهنأالوداين  نتفرع عيف حني تحيتوي على أخدايد صتتتتا ل. ة و يط به جبا  مرتفعا

 لتتك عرب و ، نف  الوداين يفخر  أليق اهنتتاً تنستتتتتتتتتتتتتتتتا  لفرعيتتة ت او ً اهنتتأأ لتتهب االحيتتان 
، للتمركز املتدين حبيتث تكون منطقتة التقتاو افهنر مكتاانو  "اهلنتدو كش"ستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلتة جبتا  

 او يمفاانستتتتتتتتتتان تشتتتتتتتتتكل قأوداين فإن ات الطرو الستتتتتتتتتريعة الر يستتتتتتتتتية. وابختصتتتتتتتتتاً, وتقا ع
 ة كب ل.ياسرتاتيج
ماية إلذه فاانية كافية رأنه مل يعد إلنالك قو  إلو أت بستتتتترعة يما اكتشتتتتتفه الستتتتتوفيولكن 

 . جداو مهم و اجتم  رماية جزو بسيط قد يت ين اجليش السوفيإالقيم االسرتاتيجية و 
من قوافل املواد الاذا ية والوقود والذخ ل وجنود اإلحتيان يف عدل اماكن كان على العديد 

وجتتد قتتد ، فحمفوفتتة هبتتذه الوداين املفتوحتتة. ولتتذلتتكو  رو  ويلتتة جتتدا عرب  اأن يستتتتتتتتتتتتتتتتافرو 
ًج ثكناهتم و لك فقط لتخفيف  ان يقومو فالستتتتتتتتتوفيت انفستتتتتتتتتهم مضتتتتتتتتتطرين  بعمليات خا

ىل واصتتتل اخلاصتتتة هبم. كانت حماولتهم  افو فااين ومحاية خطون التافالضتتتاط على اجليش 
ًيعاو  فش و  تثبتلكنها أو  1980عاا من ماًس شهر ر اً/يف  "كوانً"يف عملية وادي   .  

إلدا و مر الذي حذً اجملاإلدين قتل املدنني واريواانت بدأ اهلجوا بقصف جوي مستمر اف
 ،ومن حهتتة أخر كتتان. قتتاد إىل إخ و الوادي من الستتتتتتتتتتتتتتممتتا ارقو  واملنتتا   ومرافق الري 

ًعات افخر  إبثقا  الوادي حبيث تعر    قدف ،إىل الكه  من االماكن تقامت املد
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ًعات ااستتتتتتتتط من مث و " ابدرستتتتتتتد إقليم "أعلى الهكنات يف من الضتتتتتتتاط ن ختفف أعت املد
ن من و اد اجملاإلدع، اياأبعد و بعد عودهتا إىل القاعدل.  "مسرإقليم "أستتتتتتتتلطة يف التعيد بناو ل
, وعادت ارالة ت بتهد ة الوادييكهو  يف اجلبا  حيث كانو  تبئون بينما قاا الستتتتوفيال

  .(13  يف السابق وإل  حالة اهلجواعليه االسرتاتيجية ملا كانت 
يف اص بشتتتتتتتتتتتتتتكل خيوليو تو  /  يونيو و شتتتتتتتتتتتتتتهري حزيران /  يفا داد القتا  عنفاو وكهافة 

لقد أثبت  .( 14 "ابكتيا"و  "انجنرإلاً " و"كوانً"مقا عات اردود اله ث الر يستتتتتتتتتتتتتتية من 
ًثكان    نه ا"ابكتيا"يت يف ياهلجوا الستتوفي حيث تخض عن  لك   تيابلنستتبة للستتوفي ياو كا

ً يسية :مشك ث ث   ت 

  ًيبتتاو : وىلافاملشتتتتتتتتتتتتتتكلتتة ًبتتة تتتد  , كمتتا أن نظتتاا جيتتداو  مل تكن قوات اإلحتيتتان متتد
 .(15  شرون اخلدمة دمر فعاليةقد ت يافقدمية عند اجلنود السوفي

    : جلنو  جبهة ااملوجودل على خاصتتتتتتتتة و قدا املعدات الستتتتتتتتوفيتية املشتتتتتتتتكلة الهانية
 العسكرية. 
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ًعة فقد   "يت  , كما كان عمر الدابابتة ستتتتتن 15إىل  10من كان عمر انق ت اجلنود املد
55 T-55  أستتتتتتتتتلية  امل أية كن أي من الناق ت تمل ة يف حني ستتتتتتتتتن 20" أكهر من

يف  إلدا افالوصو  إىل  نسبة  –بشكل كا   –مر الذي قد  فض ل للجنود افمضاد
 .حنداًمنطقة جبلية شديدل اال

 
 
 

__________________ 
ًنة بني الستتتتتوفيت والقوات االمريكية يف افاانستتتتتتان, كانت القوات االمريكية يف حر  فيتناا  -( 13  تدمني تاطية ستتتتتعى لتمن أجل املقا

دي لكل ميل مرب     نج 0.7جندي لكل ميل مرب  بينما مل تستتتتتتتتطي  القوات الستتتتتتتوفيتيه أتمني تاطية تصتتتتتتتل إىل  37.للجنود تصتتتتتتتل إىل 

ًدمسان و واجنر,  (. حىت تقييد اجلنود فقط يف الطرو الر يستتتتتتتتتتتتتتتية و ومستتتتتتتتتتتتتتتتودعات املرونة وحر  مدن مل تكن أبدا كافية 96: 1990كو

ابن,   (.120  -119: 1988رمايتهم بطريقة كافية.  او

ً يستتتتتتتتتتتية و لك فهنا كانت اد ابكستتتتتتتتتتتتنان واليت كانت  يلة فرتل ارر  القنال اللوجستتتتتتتتتتتتية افولية لدعم  -(14  إلذه املقا عات كانت 

 للمجاإلدين   عتاد عسكري,  خ ل وما إىل  لك(

ايقة املنافستتتني ود القدام  إإلانة ومضتتتتستتتتمر شتتترون اخلدمة ملدل يومني وابلنستتتبة للجنود الذين  دمون لستتتنتهم الهانية حيق للجن -( 15 

ابن,  (. إلذا الشتتتتتتق يف قيادل الوحدل الصتتتتتتا ل يعين ابن الضتتتتتتبان املبتد ني كان يتعني عليهم  البا 128 – 127: 1988اجلدد  انظر او

 امل مسرليات إلذه الوحدات.
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  : ن يف كون التكتيكات املستتتتتتتتتتتتتتتخدمة    كافية للعمليات مكتاملشتتتتتتتتتتتتتتكلة الهالهة
ًبة ت رية واليت تتطلهب وحداالعستتك أهب كما   ة ين تتصتتر  ابستتتق لاومشتتال مكهفة ومد

إلنالك مايقدً   ال يزا  كان   1980عاا  يف صيفو ن تكون مدعمة  روحيات جوية. أ
تيبة الك  ةميإلز  ت ت "ابكتياا "ويف إلجو ماكن. ا رل مروحية  يف مجي  اف " 46 – 45"
يق لام وىل عن  ر حركة املركبة اف حيث ا شتتتتتتل    حمكم ستتتتتتلية بكاملها عن  ريق كمنيامل

ًعت  ، و الناً إحاملا بدأ و أو قنبلة يدوية حبيث ا تعطيل مجي  ما تبقى من القافلة.  سا
ة الذخا ر نفذت كافهتم حىت ا  و الناً من داخل مركبواستتتتتتتتتتتتتمرو إب ،القوات ابلرد بتهًو
 .اومن مث إلزمو اليت كانت حبو هتم 

دت إىل د أق –إ تتافة إىل العديد من النكستتات يف  لك الصتتيف  - "ابكتيا"إن اهلزمية يف 
عاا إىل منتصتتتتتف  1980من عاا يونيو شتتتتتهر حزيران / إعادل تنظيم ستتتتتوفييت كب : " من 

ًبعني حدثت إعادل إليكلة للجيش  1981 ن قو  مرلفة من ستتتتتتتتتتتتتتب  كتا هب إىل لتكو  اف
يت لواو"   قو يني خر دو وافابنتتالقو  بمستتتتتتتتتتتتتتتقلتني  اا تتهب اثنتتتان منهتتتتتواحتتدل من ث ث ك

ابن,   (. 67: 1988او
ًستتتتتتتتا  املروحيات   60ليها حيث انتقل الو تتتتتتتت  من إا اخراج الدابابت من افاانستتتتتتتتتان وا

كل ت  لفإىل ث ثة قو  مروحية أت 1981عاا  ملنتصتتتتتتتتتتتتتتف 1980عاا  ا رل مروحية يف 
 مروحية.  50 – 40واحدل من 
ن دف  إىل بناو خط أانبيهب مكان قد وقود  الإمداد  افلو قعمل إلشتتتتتتتاشتتتتتتتة فإن ويف النهاية, 

 الن (. يا ال  ريق سا   مشا  كابو   "ابج ن"يف مقا عة  "بو  اخلومري"إىل "ت ميز"
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ابن,  1980من عاا ا سط  ر  /  رهاكتمل إلذا اخلط يف شوقد   (.68: 1988  او
بدأ ، سبتمرب شهر ايلو  /لو  ويف ح، عادل التنظيمإفرتل أثناو استمرت العمليات اهلجومية 

 تيالسوفي
تهد ة ت واجملاإلدين: إلجوا اليأو  ما ميكن أن يكون نقطة اتًو يف الصتتتتتتتتتراع بني الستتتتتتتتتوفي

ً يستتتتتتتتتية من  ريق  "ابجنشتتتتتتتتت "وادي طل ي (16 ."ابجنشتتتتتتتتت وادي "التاستتتتتتتتت  يف  على منطقة 
رب جبا  ع فاانستتتتتتانأالستتتتتري  جنو  النفق املشتتتتتهًو الذي يربط مشا  وجنو   "ستتتتتاالنج"
على الطريق افستتاستت  لإلمدادات من  "ابجنشتت ". وبذلك تطل هناية وادي "إليندو كوش"

ايت الستتتتتتوفيتية اإلشتتتتتترتاكية إىل ن ات و كان اجملاإلد.  (17 "كابو   العاصتتتتتتمة " اااد اجلمهو
. ويف ونليقي   "أمحد شتتتتتتتتاه مستتتتتتتتعود"قيادل   اخلرا  والدماً على  و  إلذا الطريق لشتتتتتتتتهًو

ًستتتاو ل "مستتتعود"لتلقني  دل والعتاد ت العيبتمرب, أعد الستتتوفيستتت شتتتهر ايلو / مل ينجي  هكند
كانت تيجة  النولكن يت كان يتضمن عمليات إنزا  جوي ين اهلجوا السوفيأعلى الر م من 

ت يف إلذه املرل خستتتتتتتتتر الستتتتتتتتتوفيعن أن عدا  "كوانً  شتتتتتتتتتبيهة بتلك اليت حدثت يف وادي "
 .العديد من املروحيات 
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النتيجة كان له الشتتتتتكل و و ستتتتتبتمرب شتتتتتهر أيلو /وا مشتتتتتابه يف ابجنشتتتتت  يف كان إلنالك إلج
افمر  "لوجاً"نفستتتتها. ويف الوقت نفستتتته ارك الستتتتوفيت ابجتاه معاقل اجملاإلدين يف وادي 

 ."ج   اابد"إىل جنو   "كابو "الذي فتي اإلمتداد اريوي للطريق السري  من 
 
 
 
 

____________________ 

ابن,  ا رات  10إلدين اهنم استطاعو إصابة يدع  اجملا -(16   (.70: 1988  او
ًل جوية   -( 17  ًاإلا للهجوا. وبعد  ا كانت تعمل التكتيكات هبذه الطريقة. إ ا ا اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتباه ان احد القر  اوي  اإلدين يتم اختيا

ر  بينما تكوا كتيبة  . يتم و تت  افلااو لتستتك   رو اخاولية يتم إنزا  كتيبة جوية إىل موق  بني القرية وبني الطريق االكهر م  مة للرتاج

الحظ ابن االستتتتتتترتاتيجية الستتتتتتتوفيتية  (. 50: 1989بندقية ابلتيرك ببطو إىل داخل القرية حبيث تكون مدعمة  روحيات قريبة  ايزابي, 

ستتتتان   يت حياولون أن " يفل" افاانإلنا ليستتتت بربرية بعد, على الر م من أن هلا إلذا افثر بشتتتكل وا تتتي. وعو تتتا عن  لك كان الستتتوف

ًية و حيث كان ير  الستتتتتتتتتتتتتتتوفيت اجملاإلدين على أهنم  فيل ت    ادمية (. ولكن عملية التفلية  من خ   الطرو العقدية وبطرو جذ

ابن  صتتف كل و اتاج إىل ملقط وما كان لد  الستتوفيت فقط بندقية  تتعيفة. إن نتا ج " إلجماهتم العقابية"   إلو مصتتطلي يستتتخدمه او

ابن,  –من حمركات و ااثً العمليات الستتتتتتتتتتتتتتتوفيتية  ( حيث كان الستتتتتتتتتتتتتتتوفيت اقر  إىل حماولة فل حلفا م من اففاان 88: 1988انظر او

 ببندقية لعبة.
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إلذا التكتيك و ت بعملية إنزا  جديدل وبتكتيك " تطويق وتفتيش" . يوإلنا قاا الستتتتتتتتتتتتتتوفي
ًا    ة ستتتتتتتتتتتتنيف إلذه ال كهر جناحاو أإىل عمليات د  قد أاجلديد وعمليات اإلنزا  افكهر تطو

ابن,  (. ولكن ال تزا  النتتتتا ج  تتتتتتتتتتتتتتعيفتتتة جتتتدا. حيتتتث اليزا  اجملتتتاإلتتتدين 72: 1988او
 يسيطرون على أ لهب املنا ق الريفية.

عمليات التمشتتتيط واعتمدو أكهر على القول اجلوية من ت يخفف الستتتوفي 1981ويف عاا 
إىل  مما أد  "ابجنشتتتتتتتتتتت "و "كوانً"عملية معظم اهلجمات الربية على نستتتتتتتتتتتق فيني كانت 

ت, يلمعدات, وخستتا ر بشتترية  تتئيلة يف صتتفو  الستتوفيلاختفاو و عمليات إلرو  متفرقة, 
مل يف حني  18فاانية البىن التيتية اف ستتليني وهتدميامل   الكه  من املدنيني و يف حني قتل 

 يصهب اجملاإلدين ا   كب .
 قدو  ،على نطاو واستتتتتتتت و ليات تشتتتتتتتتيط إلاد ة عم شتتتتتتتتن  ت يعاد الستتتتتتتتوفيأ 1982يف عاا 

هلجوا ابمايو بدأ الستتتتتتتتتوفيت أايً / بريل و شتتتتتتتتتهري نيستتتتتتتتتان/ إ. ويف او بستتتتتتتتتيط او حققت جناح
ت إلجومهم شتتن الستتوفيي ربستتبتم شتتهر ايلو / , ويف"ابجنشتتراخلام  من نوعه على إقليم "

م من أن  على الر ة ن حامسكتالستتتتتتادس على نف  اإلقليم ولكن أايو من تلك اهلجمات مل 
هر فعالية من أك اجعلهالذي ( والتطًو التقين منها  خاصتتتتة اجلويةو ت   يتكتيكات الستتتتوفي

لموستتتتة    مكانت   "مستتتتعود"اجملاإلدين وقوات اً استتتتتمر  لستتتتابقة. ولكنا "ابجنشتتتت "محلة 
 ت إىل الرتاج  لهكناهتم. ير السوفي طبينما ا  

ابنوقد قدً "أ "الف  ش جنابللهجوا السادس على "ة اعداد اإلصاابت البشرية ابلنسب "و
اإلدين و  من اجملوما ة ومثانني قتي و من اجليش اففااين, قتيل من اجليش الستتتتتتتتوفيييت ومهلها 

ابن نيمن املدني ألف ومئتني   (. 109: 1988 بني قتيل وجريي   او
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يل بر أ ان/شتتهر نيستت ويف ،و تتوحمهزومني بقد اصتتبيوا ت يكان الستتوفي  ،ويف منا ق أخر 
ة حبيث  نياإىل اردود الباكستتتتتتتتتتتتت "ابدرج   "الرتاج  من  إىل  طرت القوات اففاانية تتتتتتتتتتتت  ا

 كادت أن تبيد. 
ية من اهلجمات تيالستتتادستتتة إلو التيو  يف االستتترتاتيجية الستتتوفي "ابجنشتتت "إن ما ميز محلة 

ني   اتنظمة الري والبستتتتتتتتأبنية و املباشتتتتتتتترل  تتتتتتتتد قواعد اجملاإلدين إىل تدم  معتمد ومنظم لأل
إلا  و"امللا  تعمد ستتتتهدا  املإ تتتافة إىل اإل  (102: 1994ًاي ,   ستتتليني لزًع اإل

 تطه " الوداين املتنا ع عليها:
 هنم اليستتتتتتطيعون التفريق بني اجملاإلدين والستتتتتكان اتليني و ا اهنم ال يستتتتتتطيعون أنفو ا 

ولني تدم  احم" نيصتتليم افبعادإلم عن قومهإحاو  الازال ، فقد يشتتركو اجملاإلدين يف القتا 
مدمرين ني واملدنيستتتليني امل تتتد     ادعم الهواً  تتتمن الستتتكان املدنيني, كما اهنم  انقلبو 

لذي ينفذ اصتتتتتة هبم وأيضتتتتتا قتلهم. حيث اصتتتتتبي التدم  اقراإلم حماصتتتتتيلهم وانظمة الري اخل
ًتكا  لتية. ويف إلذه اراالت قاا ايمن    تفريق ميزل العمليات العستتتتتتكرية الستتتتتتوفي ازال اب

. وبستتتتبهب الظرو     ماستتتتاوي ابلوجد الازال انفستتتتهم أماا و تتتت  فقد  ،على افًض اً 
 (129: 1995املئات واالال  من الذين تعهدو محايتهم.  كاًكاً,  احيث قتلو القسول 

و التعريف الفعل  للهمجية: وإل ايت جستتتتتدو يفإن الستتتتتوف "ًاي "و"كاًكاً"وا ا صتتتتتي قو  
ًل عن استتتتتتتتهدا   ًاو إلد  عستتتتتتتكري ني و لك ستتتتتتتعياو لي   املستتتتتتتللمدنيني و منظم عبا  و

ابن"شتتتتاًأوستتتتياستتتت . و  لى ثر مدمر عأالستتتتادستتتتة كان هلا  "ابجنشتتتت "ن عملية نفستتتته ا "او
 :"مسعود"قوات 
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شهر  . وحبلو ةالسادس "ابجنش محلة "ابلنسبة ملسعود إلذه كانت التكلفة افكهر شدل يف 
ًجاله. أعلى ان يطلهب الطعاا من  اكتوبر كان  ربا تشتتتتتتتتتتترين افو / ى الر م علولكن جل 

ًجاله ،كان حياو   او ن مستتتتعودأمن  قد  " الستتتتادستتتتةابجنشتتتت "محلة إال  أن  ومل مي  العديد من 
 للبنية التيتية رر  العصاابت يف الوادي, مدمرل سنني من العمل من او مستمر  او  رً سببت 

 قبل اجملاإلدين.
 45,000إىل 80,000السكان يف الوادي من تعداد فاض يف قاا الزا رين بتقدير اإلتوقد 

ابن,   (109: 1988 او
ولكن إلل كانت  .تكون فعالة عستتكرايو أقر  لبدت اهلمجية الستتوفيتية فقد ويف املختصتتر, 

من د  أ او ووقي او مباشتتر  او استترتاتيجي او كانت إلجوم  ؟ أو أهنا  االستترتاتيجية الستتوفيتية مهجية 
 .جان  كب ؟ىل  ًر حيث النتيجة إ

 التفاعل الثاين: اهلمجية  
لدليل يدعم ولكن حجم ا، يد كل من اف راً اجلانبية والتفس ات اهلمجيةديإلنالك دليل لت
من الصعهب اتافظة على حجة اف راً اجلانبية فإنه  ،ولكن من جهة أخر ارجة اهلمجية.

 :الية  سبا أله ثة و لك 
  1987حبلو  عاا فإنه، و ,ابق الستتتتتياو أع ه ستتتتتشتتتتت  يف أ  كما : و  افو الستتتتتبهب 

ً   15فاانستتتتتتتتتان من أعدد الستتتتتتتتكان يف ت نستتتتتتتتبة اتفضتتتتتتتت من  % 10مليون إىل مايقا
  موع السكان 
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د من حصتتيلة قتل تزيكانوا يعانون ن اففاان  إلذا يعين او (. 39: 1989  ستتليوينستتك , 
عز ت ، فقد ىل  لكإإ تتتتتتتتتتتتافة و . ما عاانه االااد الستتتتتتتتتتتتوفييت يف ارر  العاملية الهانيةلى ع

ًيخ: حوايل نصتتف عدد الستتكان أارر   يني أي أكهر من ستتتة م كرب نستتبة إلجرل يف التا
ًدمسان و واجنر, إإلربو إىل أفااين  إلذه و ( 10: 1990يران وابكستتتتتتتتتتتان خ   ارر   كو

خر  ميكن أن أستتتتتتتتتتتتتبا  أعداد نفستتتتتتتتتتتتتها ال ميكن أن تدعم فكرل اهلمجية و لك لوجود اف
و أإىل اإلصتتتتاابت البشتتتترية وال جئني   مهل النق  الكامل يف املرن الطبية,افمراض  تردي
ًل إىل معدالت ، العمر ًقاا إشتتتتتتتتا ً ا ستتتتتتتتكان شتتتتتتتتديدي اخلو (. ولكن التزا  إلذه اف أو 

 .املدنيني  من حىت خرا  كب ل 
  نية فاايتية افد للبىن التمإلنالك اتفاو منتشتتتتر حو  التهدمي املتع:  الهاينالستتتتبهب
واليت الميكن ان تعز  لضتتتتتًر جان  و لك  –خصتتتتتوصتتتتتا افبنيةو ارقو , وانظمة الري  –

 يليق العمليات العسكرية: دفن إلذا التهدي
سبتمرب عندما و /العاشر من شهر ايلحىت  "ابجنش "بقيت القوات السوفيتية/ اففاانية يف 

املنتتا  ,  اكتتانو قتتد إلتتدمو   بتتذلتتك , اقبتتل ان يقومو لكن مرل اخر . و  "ًوكتتا"إىل ت تراجعتت
ابن, و  : 1988انظمتتة الري واتتتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتل. االمر التتذي أد  إىل عمليتتات جلوو كب ل.   او

109 ) 
 عتباً الضتتتتتًر اجلان , و لكمن الصتتتتتعهب م   لك االخذ بعني اإلفإنه  ،ومن انحية أخر 

ًل إىل  فن إلذا املصطلي مستخدا دا ماو   : الضًرأن لإلشا
 .ين الازالقبل املعتدمل يكن مقصودا من  - (أ 
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 تتتتد إلد  مشتتتتروع   افمر الذي يستتتتمي لتعريف كلمة  او عر تتتتي او إلجومكان    - (  
 .أن ختتلف بعض افحيان يف الصراع( "شرع "
 لة ستتتتتيافو لااا, ستتتتترا  يتميًو حو  استتتتتتخداا افمثة إلنالك :  هالثالستتتتتبهب ال

ب  من تو ي  عدد كا الستتتتوفيت با, قالكيميا ية, ومعاملة افستتتتر . وكما إلو مشتتتتاً مستتتتبقاو 
ام صتتتتتتتتتتتتتتا  إلو ل اللام افكهر شتتتتتتتتتتتتتتيوعاو وكان من تكتيك التطويق والتفتيش.  ولااا كجز اف

والذي تشتتتتت  إليه املصتتتتتادً الاربية بلام" الفراشتتتتتة". ولكن إلذا   PFM -1مضتتتتتاد لألفراد 
 نكا مأيف ه كميات كب ل من  اللام مل يستتتتعمل فقط لدعم العمليات املباشتتترل ولكن ا و تتت 

رقة  تتتتتتتمن  رو نقل اإلمدادات اخلاصتتتتتتتة ابملقاتلني املشتتتتتتتتبه هبم  ا يتضتتتتتتتمن ارقو  و متف
ة . اما ابلنستتتتتتتتتتتتتتبكانوا من املدنيني فإن معظم الضتتتتتتتتتتتتتتيااي   ،ةفاجئم ة يأاملراع . ومن    

ً   و إلنالك دليل قوي ا -الستتتتتتتتتتتتتتخداا افستتتتتتتتتتتتتيلة الكيميا ية  ن الستتتتتتتتتتتتتوفيت قامو بتجا
ًدمسان و 76: 1989يف افاانستتتتتتتتتتتتتتتان  ايستتتتتتتتتتتتتتباي,  ةكيميا ية م  عدد املواد املختلف , كو

ولكن التزا  القضتتتتتتتتتتتتتتية  ات  -(215: 1995, كاًكاً, 218 – 214: 1990واجنر, 
ً  وعلى الر م من عدا ارصتتتتتو  على  تخداا ليركد استتتتتاثبت دليل أي  اب  ستتتتتيايستتتتت  اب

ابن,  ًاي , 1988املواد الكيميتتا يتتة   او وا ن إن التتدليتتل املتفتت( 108 – 106: 1994: 
نه ا استتتتتتتتتتخداا االستتتتتتتتتلية الكيميا ية كمضتتتتتتتتتاد لألستتتتتتتتتلية النووية  تتتتتتتتتد نقاد قول يقرتح ا

  اجملاإلدين املنعزلني 
 .(246: 1995ً, اسر    كاكمر, مل تكن القوات الروسية تنظر إىل افهناية افيف و 

  ني و املرًخنيوالصيف كيدإلا من قبل الشاإلدينا أتقد معظم الفظا   فإن ويف املختصر, 
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إن حجم الدليل يقرتح أن االستتتتبا  الر يستتتتية الذين استتتتتطاعوا استتتتتعراض أحداث ارر  و 
ما هم و و وإىل استتتتتهدا   عامهم , املدنيني  ىل استتتتتهدا إخلف اخلستتتتا ر البشتتتترية يرج  

 واإلم.دوم
م من خ   تعطيتتل قتتاعتتدهتو لتتك إلتتذه اهليمتتات هتتتد  إل تتتتتتتتتتتتتتعتتا  اجملتتاإلتتدين كتتانتتت 

ًات اخلاصتتة هبم على اردود املتامخة املمتلئالعستتكرية واللوجستتتية واي ة ضتتا قاعدل اإلستتتخبا
 ابلسكان. 
وقي  إلدنة بت "مسعود"حيث قاا ،إلدووا نسبيا يف القتا  يف افاانسان 1983ة شهدت سن
لة جدا يف قاا الروس بعمليات تشيط قليوقد يناير. شهر كانون الهاين / ت يف يم  السوفي

عدو من استتتعما  الستت ح اجلوي  مرل اخر  صتت  فقد  ،كعن  ل عو تتاو لكنهم تلك الستتنه 
وش وإعادل ايضتتتتتتتا بتناو  اجلي ااثر هبذه العمليات املدنني ولي  اجملاإلدين(. كما اهنم قامو 

ًيبها تزويدإلا  ( AGS-17 من  را   قنابل يدويةات قا فو ملم  30 بقا فات من عياً تد

ًلات و مركب ل صتتن تأاليت تستتتطي  مدفعيتها و (   BMP-2  من  را   قتا  للمشتتال مطو
ًيخإىل مستتتتتتتتتتتتتتتافات بعيدل  بعد انتهاو وقف وإلكذا، ف .(RBG-18  من  را   و صتتتتتتتتتتتتتتوا

لبدو بعملية اهلجوا الستتتتتتتابعة , قاا الستتتتتتتوفيت اب1984" يف عاا مستتتتتتتعود"إ  و الناً م  
مايو. وكيذً من اهلجوا قاا أايً / ابريل و "و لك يف شتتتتتتتتتتتهري نيستتتتتتتتتتتان / جنشتتتتتتتتتتت ابعلى "

 اإلديه  حيث قاا "ستتتتتتتاالنج" ريق  عربحرتا ية لقوافل الدعم املتجهة اضتتتتتتتربة ب "مستتتتتتتعود"
تطويق  القبض عليهم حيتتث اتكنوا من ت يتتلكن الستتتتتتتتتتتتتتوفي، بتتتدم  العتتديتتد من املركبتتات

 العديد منهم وقتلهم عن  ريق القو  اجلوية. 
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يف و  -ه ولكن، بريلنيستتتتتان / أ 20قاا بعملية احرتا ية اخر  يف بل  ،لكن مستتتتتعود مل يرعو
بدون و  ،قابليف املالستتتتوفيت بعملية قصتتتتف شتتتتديدل يف الوادي واجلبا . و  أبد -نف  اليوا

 نستتتتتتتتتتتتتتيا  إىل افخاديد اجلانبية وجتنهبمن قواته املتبقية اال "مستتتتتتتتتتتتتتعود"جزع,  لهب  ا أمي
 اإلتصا  ابلقوات امليكانيكية اليت تتقدا على حما ال الوادي.

، فخاديدعمليات منسقة يف اإلذه املرل ات السوفيت تضمنت إلجمفقد  ،يف املقابلولكن 
هنا كمني أمن اجلوانهب املعاكستتة هلذه افخاديد على  حيث ا تو ي  إلذه القوات خصتتيصتتاو 

 تتتتتتتافة إىل إ -عت إلذه اخلطة ااستتتتتتتتطوإلكذا، للمجاإلدين بني قوتني جويتني مدججتني. 
ابن ر أكهر من املعتاان اقق خستتتتتتتتتتتتتتتأ -التكتيكات الستتتتتتتتتتتتتتوفيتيه ارديهة : 1988, د   او

على الر م من ان الستتتتتتتتتتتتتوفيت كان هلم   (. وبعد املعركة, ادعى ك  الطرفني النصتتتتتتتتتتتتتر147
ن  القبض على قا د مهم من اجملاإلدي اقد القو وا النصر: حيث كان لك النصيهب افكرب من 

 يفو إبعادل بناو ستتتلستتتلة منا ق اتصتتتنة على حما ال املنا ق الر يستتتية يف الوادي.  امو اكما ق
ني ميكن يان املدن اقتل عدد اكرب من اجملاإلدين كما استتتطاعو ان يدعو  اإلذه املرل استتتطاعو 

ابن,  (. ومن انحيتتتتة اخر , ميكن 148: 1988هلم العودل إىل " حيتتتتاهتم الطبيعيتتتتة"  او
 :بسبهبو لك إلدين ادعاو النصر اللمج

 .استطاعو إخ و منا ق    املسليني قبل التفج ات - أ(  
فيتية العديد من املروحيات الستتتتتتتتتتتتو تدم   اعو اكقول قتالية واستتتتتتتتتتتتتط  دم إلم مل يتم ت -  (  

 .واليت كانت ااو  دعم عملية تطه  افخاديد اجلانبية
يت ببناو منا ق  حمصتتتتتتنة يعين أن عمل اجملاإلدين ستتتتتتو  يصتتتتتتبي يإن قراً الستتتتتتوف - ج(  

 قريبا اسهل م  وجود اإلدا  قريبة منهم.
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قد ( 19 ت يابلر م من ان الستتتتتتتتتتتتتتوفي ،نهأمهية ابلاة, و لك أنقطة االخ ل إلذه الوقد أثبتت 
تت ثبأستتتتتتتتتتتترعان ما  هاولكن، ان إلذه املنا ق اتصتتتتتتتتتتتتنة تشتتتتتتتتتتتتكل هتديدا للمجاإلدينا و ا ًأ

املرن ابلعتتتاد و إلتتا,كتتان يتوجتتهب تزويتتدإلتتا ابلرجتتا  وتزويتتدإلتتا و. فيتتاملتتا ا بنتتا(20 العك  
 . (.21 بشكل مستمر

يتنقلو من أجل اعداد الكما ن لك  مستتتتتتتتتتتتتتتافة قليلة جدا للمقاتلني  إلذا االمر عىنولكن 
 لقوافل اإلمدادات 

________________ 
ًقاا  اته للتشابه بني كويف واالخرين من حيث االستخداا اإليطايل لاا  اخلرد  خ    زوإلا على اثيوبيا يف عاا  -( 19   انظر الفصل  1935لد  كاكاً اف

وفيت مواد كيميا ية يف اماكن ال ميكن الوصتتو  إليها , وهلذا الستتبهب دمر الستتوفيت بواستتطة املروحيات املزودل ابفستتلية افماكن اليت اخلام (: " استتتعمل الستت

ًات كان السوفيت  افون من التواجد افجن  و لك من أن  ربوا العامل الستعماهلم اسلية يف افاانستان.   يميا يةك  يشتبه وجود الارابو فيها. بعيدا عن أي اعتبا

ًمز الصتتتتليهب افمحر لعنه ابلنستتتتبة لل وفيت"   كاكاً, ستتتتكان بتفج  مراخ الصتتتتية القليلة املوجودل واملرستتتتستتتتة يف منا ق حمددل من قبل الفرنستتتتيني و  إلم. كان 

1995 :246 .) 

ًيخ اخلاصتتة هبم لكانو فهمو ملا ا . لقد حاو  الفرنستتيون نف  -( 20   تتد عبد القادً  استتربي ,  1830التكتيك يف اجلزا ر ستتنة  إ ا قرأ الستتوفيت كتهب التا

ًثة يف كلتا املرتني. استتتتطاع الربيطانيون اإلستتتتفادل منها فقط خ   حر  جنو  افريقيا فهنم 1950( وبعد  لك يف فيتناا ستتتنه97: 1994 . كانت النتيجة كا

ًد اسرتاتيج . اليوجد امهلة   اخر  الستخداا اسرتاتيجية اخلط اتصن أو املعقل. استطاعو استخداا مجي  السكان السود كمو

ًان  فا دل ابقاو افتراك يف املدينة:"يف إحد  افايا استتتيقظت من  -( 21   اعرقواان اتصتتبهب د شتتديالر اريف كتا  الدعا م الستتب  لليكمة, وصتتف يت أي لو

ان الرتك متوجهني اىل مكة: وك   ذاو لقد كانت جديدل ابلنستتتبة لنا عندما كنا يف ينبيإلواستتتتاربت ما فا دل املدينة ابلنستتتبة لنا؟ إهنا شتتتديدل اتلستتتعين وارشتتترات 

 املدينة اىل إلم فقط يقومون حبمايته. لقد اولت املواق  العستتتتتتتتتتتكرية يفو نا اىل وجيه. اليوا حنن نقوا بستتتتتتتتتتتد  ريق الستتتتتتتتتتتكك ارديدية تولكننا  ربان كل  لك حبرك

ًين على ا عامها. لقد احبيث خلنادو يقومون بتهدمي قوهتم اخلاصتتتة للتيرك من خ   التنقل مهامجة صتتتا ل ارجم , جالستتتني يف ا خذان كل قوهتم,  مل يعودو قاد

ًان ,  ًدانإلا؟  لو ًدان اخذ مدينتهم .... ولكن الي ستتتتتتتبهب ا يف اجلوإلر, مافعله الستتتتتتتوفيت إلو بناو  عدد من "مدينة" على حما ال وادي و (.1926:189كما ا

 ابجنش .
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ًين  على  ستتتتتتتتتتتتتتل التاث  البذ  أي شتتتتتتتتتتتتتت  عدا على كان اجلنود داخل إلذه املواق     قاد
  املتبقني يف الوادي:نياملدني

ًل ايضتتتا على التاث  يف افحياو اليت كانو  حيث   ن هباو تمركز يكانت مواق  امليليشتتتيا    قاد
ن و اإلدما قاا اجملعندو . البايض  لنظااارمز لني املعادين يالستتتتتتتتتتتتتتكان الريفبني كان مكاهنم 

د الذي ا طر إىل ار القر بني اخلرا  عاثوا أو ًجا  امليليشيا ت أسلية  هامجة الرمز, لعب
ل لد   أإلل القر فيه   ه املنا قعلى إلذووقف إ  و الناً رتك قراإلم لاجملاإلدين للتوستتتتتتتتتتتتتتت 

ر ابلنستتتبة صتتتني عد   هابة إلذا وكان  إلل القر بني أبني اجملاإلدين و  او خلق صتتتدعافمر الذي 
شبكة من املنا ق العسكرية عرب الب د قد تردي إىل هتد ة فإن  ،ومن انحية أخر للنظاا. 
 .بناو نظاا كهذا  افًض, ولكن مل تستط  اركومة حتماو على 

, هالربيطانيون بناو إل  مااستتتتتتتتتتتتتتتطاعتلك إبن إلذه الشتتتتتتتتتتتتتتبكة إلنا  حظ ولكن أهب أن ن
ًد قيا. ولكن مل يكن لد  الستتتتتتتوفيت املهمة   أو املواتافظة عليه والتوستتتتتتت  إىل مشا  افري وا

  مة هلا( لبناو مهل إلذه الشبكة.  ال
ًان  " تفكفإن ومرل أخر   إلنا يقوا و  .او مناستتتتتتتتتتتتتتب او تو تتتتتتتتتتتتتتيييعترب هبذا االمر  "يت أي لو

ًا تتتتتتتتتتت  100,000ك للستتتتتتتتتتتيطرل على اتر حبستتتتتتتتتتتا  ما ميكن ان يفعلة اف  ميل مرب  من اف
اي. من ارجا  إىل املمتدل    سو

 كل إلذه افًض ورمايتها منا  ييتاجون لك  حيرقو ستتوبعد  لك اكتشتتف كم من الرجا  
متتاح الستتتتتتتتتتتتتت من انحيتتة أخر  أتتهب و ، اجليش الرتك  جيتتدا واعرفلقتتد إلجومنتتا يف العمق. 

 4اليزا  يبدو اهنم حيتاجون إىل منا ق حمصتتتتتتتتنة كل حيث استتتتتتتتليتهم متداد حقل مرمى ال
 فهم . وا ا كان افمر كذلك ًج  20لي  اقل من  ويف كل منطقة ةميا  مربعأ
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ًجل لك  يواجهو النوااي الستتتتتتتتتتتتتتيئة للعر , م  عداو بعض  600,000ييتاجون إىل ستتتتتتتتتتتتتت
ًان ,   (192: 1926املتعصبني.  لو

املهمة اتدودل للوحدات اتدودل على انه عمل تو تتتتتتتتتتتتتتيي يف بنا  تلف إلذا افمر بيد أن 
 .  (22 ت املتبعة اساس  يف اسرتاتيجية السوفي

ًا تتتتتتتتتتت  افاانستتتتتتتتتتتتان تبل   ان وال بد من االعرتا    او مربع مي و  245,000ما مستتتتتتتتتتتاحته أ
كافية   او وشولكن مل يكن لديهم جي،السوفيت حيتاجون فقط للسيطرل على جزو بسيط منها

ابن,  يت منتشتتتتتتتتتترين بشتتتتتتتتتتكل ييف الواق , كان الستتتتتتتتتتوفو (. 119: 1988للقياا بذلك   او
ًا على استتتتتتتتتتخداا التهديد هلذه املنا ق  "مستتتتتتتتتعود"ستتتتتتتتتتان حيث كان فاانأبستتتتتتتتتيط يف  قاد

عاا من  ه ايميكن تكان القليل  بيد أن ذلك للت عهب خبطى العمليات يف أقاليم أخر . كو 
 . 1989عاا حىت الرتاج  السوفييت يف  1985
اب", استتتتتتتتتتتلم 1985يف عاا  مايو, كما ا شتتتتتتتتتتهر أايً/الستتتتتتتتتتلطة يف  "شتتتتتتتتتتيفتميخا يل جو

ًما "  اداستتتب ابك كا يش والذي كان يرتأس البولي  الستتري يف اجل " يمد جنيهب ه" "اب
ًما "ات قيادل  اففااين ًك من ستتت "شتتتيفتابً جو "على الر م من ان  ."كا بقه مل يكن يشتتتا

 ةا د اجلبهملاامرل االفاانية, فقد اعطى قاو لك فيما يتعلق ابلتكاليف وفوا د  نف  النظرل
للمشتتتكلة  عستتتكرايو  هندس ح و كاملة لي  ة  ستتتن "ميخا يل  ايتستتتيف"حديها, الشتتتمالية املعني 

: حيث أن اهلمجية الستتتتتتتتتتتتوفيتيهمن  1985عاا يف عمليات الصتتتتتتتتتتتتعدت يف حني االفاانية.
ًيخ  الطا رات  مهامها ابلتعاون م  قصتتفاستتتكملت قد املدفعية الستتوفيتيه وقا فات الصتتوا

هب مستتتتتتتتتتتمرل بستتتتتتتتتتبظلت   ريقة وتلك ًية لتيقيق اإلج و الستتتتتتتتتتكاين من خ   القول النا
  ةبو عص

___________________________ 

 يذإلهب كاكاً القرتاح ابن صلة مباشرل بني اسرتاتيجية اهلمج والعدد اتدود من اجليوش السوفيتية يف املسرح   انظر افسفل(   -( 22 
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لر يستتتتتتتتتتتتتت  ااهلد   ت كان  اليتابملنا ق الريفية التاا الدماً مما أد  إىل إراو  قو  النظاا
: 1989  ايستتتتتتتتتتتتتتباي,  "إليلمند"يف وادي  "الجنهااعلى إقليم "اهلجمات وعلى افخ  

34). 
عمليات مكهفة من انحية   -بشتتتتتتكل وا تتتتتتي -ولكن بعد ث ث ستتتتتتنوات بدأ الستتتتتتوفيت 

 فعالية
دعمة استعما  القول اجلوية وخاصة العمليات امل " ايتسيف"اسرتاتيجة اإلج و. فقد كهف 

ًفضو الكشف. ملا ا؟ من  املروحيات, ولكن اجملاإلدين 
ات واإلمداد اجملاإلدين من املرنان ًكزت العمليات الستتتتتتتتتتتتتتوفيتية على حرم 1986 عاايف و 

هلمجية ا بعد ان دمرو معظم البىن التيتية للمرن اخلاصتتة ابجملاإلدين خ   اتاوالتو لك 
ًب   اليت استمرت على دعم  ياو معتمدين لوجستكانوا ل  اجملاإلدين يف إلذه املر لكن سنوات, ف

ًاي , من  يضتتتاو أيران والستتتعودية و إ (. 113-112: 1994الوالايت املتيدل االمريكية  
 "يشتتتاًوب" من إلناك عن  ريق  ط" ومن مث يشتتت تلكرا"معظمه يف صتتتل يإلذا الدعم وكان 
 ومن مث إىل قوات اجملاإلدين عرب افااننستان.  "كيتا"على 

ًين على استتتتتتتتتتخداا قذا ف و اجملاإلدكان   1985ويف عاا   جو  -أًض ن قد أصتتتتتتتتتبيوا قاد
ًوخية من  را   و SA-7من  را   اجملاإلدين قبل استتتتتتتعملت من اليت  SAMقذا ف صتتتتتتا
بريطانيا. ويف عاا يف املصتتتتتتتتتتتتتتنعة  SAM قذا ف  م  افثر البستتتتتتتتتتتتتتيط الذي حققتهولكن 
ذا إل، وقد أد  م يكياو أ واملصنعة ،او   ثأتافكهر  SAMقذا ف  تلق ببدأ اجملاإلدين 1968

ن  ريق قد قامو بذلك ع، و يت على ابكستتتتتتانيافمر إىل تكهيف الضتتتتتاط من قبل الستتتتتوف
ًشتتتتتول القبا ل   "وشتتتتتتانيةب ا "الإلجمات خفيفة على اجملاإلدين يف ابكستتتتتتان, ومن خ   

 على حما ال اجلانهب الباكستاين من اردود. 
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ا ولكن املشتتتتتتتتتكلة الكرب  كانت يف عا ،جداو  ةمكلفة و شتتتتتتتتتلاولكن إلذه اتاولة اثبت اهنا ف
  من إلجوا كب  يفواليت استخدمت بشكل قوي افم يكية  SAMقذا ف م   1986

ًب  مروحيات ستتتوفيتيحيث ا تدم   "انجرإلاً"قليم إ رعة كب ل عن بستتتو  ةث ثة من أصتتتل أ
 (. 38: 1989أمريكية الصن "  ايسباي,  SAMقذا ف  ريق 

ًل ستتتتتتتنزا  يف لايدل الز وإلكذا، فقد كان ل م  هب ثر    متناستتتتتتأاملروحيات الروستتتتتتية خستتتتتتا
لى اعتمدت بشكل كب  عكانت قد ثرإلا العسكري, و لك فن السنوات الست السابقة  أ

 أ :اصبيت افمًو حبا  أسو  1987عاا . ويف (23 تكتيكات القو  اجلوية 
ة قد اصتتتتتتتتتتتتبيت نقطأكهر افستتتتتتتتتتتتلية فعالية تلقاإلا اجملاإلدين, "فل  SAMقذا ف كانت 

ًات اففاانية "  كان   1987خ   صتتتتتتتتتيف فاو  يف ارملة." ووفقا لتقديرات اإلستتتتتتتتتتخبا
 ات موصتتتتتتتتتتتتفات خمتلفة كل  ات  ا ر  موعه ما ة ومخ   ما يعاد  وااجملاإلدين قد  تتتتتتتتتتتترب

 يوا."
ًجة أن   1987 عاا  وبنهاية عرت  اقد  "جنيهب ه"كانت ارالة العسكرية قد تراجعت لد
ًج ستتتتتتتتتتتتتتيطرل حكومتتته."  % 40من املنتتا ق الريفيتتة و  % 80ان "  من املتتدن كتتانو ختتا

 .(260: 995 كاًكاً, 
, 1985قد حصل على قول جوية مستقلة يف عاا  " ايتسيف"كان ، فقد  خر أمن جهة و 

وكان وصتتتتتو  افستتتتتلية االمريكية الصتتتتتن  يف الكم االمر الذي جعله من الصتتتتتعهب عليه ان 
ى دعوإلنا على إلذه القو   ات التخصتتتتتتتتتت  العايل.  يهندس النصتتتتتتتتتتر العستتتتتتتتتتكري معتمدا

ابتشيف"  واليت انتهت  ،اهتملقو  او متتابع ت انسياابو يبدأ السوفيمن مث إىل التوقف, و  "جو
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ايت السوفيتية  "وكسوس"أعندما عربت أخر وحدل سوفيتيه هنر   يف لك و إىل اااد اجلمهو
 .اجملاإلدين انتصاً تيجة : النوكانت  .1989يناير من عاا  شهر كانون الهاين /

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
حبت ارر  لصتتتتتتتتتاحل اجملاإلدين. إن ما فعلته إلو جعل االمر    ممكنا    ايتستتتتتتتتتيف ان يل  مهلة ستتتتتتتتتنه  23 إلذا لي  كقو  ان التقنية 

ًو وينشرو اجراوات  مضادل من دون أي تصعيد. واحدل. فإ ا كان قد اعطى وقت أكهرو كان من املمكن ابلنسبة للسوفيت أن يطو
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ابن"  اعلى الر م من أن كت ض ظرو  ولكنه و   بع ،ا نشره قبيل هناية ارر قد  "او
 النصر املفيدل:

لف ترك خالراإلنة على افًض و الظرو  على النصتتتتر يف حر  افاانستتتتتان ميكن أن ي عر   
مر يف خبطى ين واستتتتتتتتتتتتاجليش الستتتتتتتتتتتوفييت. فإ ا جنا نظاا ارز  الدميوقرا   الشتتتتتتتتتتتع  االفاا

أو اثنتني  ة ا اهناً النظاا حىت  تتتمن ستتتنأما إ ،ات أن ينجيو يبطيئة, عندإلا ميكن للستتتوفي
ايت اإلشتتتتتتتتترتاتيكية الستتتتتتتتتوفيتية اكميكن ارفإنه  ،من اإلنستتتتتتتتتيا  هنا م على اااد اجلمهو

ًنة  عم اإلجربت    تناا.يفيم  ما جر  لألمريكيني يف  ال  مقا
ًل الستتتتتتتتتتتتتتوفيتكان قد اهناً بعد اففااين   النظاالكن   قاو ووف , ث ث ستتتتتتتتتتتتتتنوات من مااد

ابن ات"ا  تمل  ال  إو أاح نه جنأما على إميكن اركم على التدخل  الستتتتتتتتتتتتتتوفييت فإنه  "او
 فيتناا.مما حدث يف شدل منه أكهر 
ستتتتلستتتتلة من اهلجمات بني اردود ون , بدأ اجملاإلد1989ماًس من عاا شتتتتهر ر اً / يف 

ل بدأ ابريشتتتتتتتتتتهر نيستتتتتتتتتتان / اليت كانت ات ارصتتتتتتتتتتاً. ويف  "ابدرج   "الباكستتتتتتتتتتتانية و 
قد و  "كابو   "ع علىا دفالتشتتتتتتتتتتكيل وحدات جيش منظمة للتيضتتتتتتتتتت  من أجل ون باجملاإلد
ماًس من عاا شتتتتتتتتهر ر اً /نفستتتتتتتتهم. ويف أيف التنظيم وتدعيم  1990معظم ستتتتتتتتنة قضتتتتتتتتوا 
 يوليوويف شهر تو / ،داجلنو من  2200أسروا أكهر حيث  "كوستإقليم "  ااحتلو  1991
أيلو  /  . ويف" بنا دش"ىل إالطريق لنقل العتاد من ابكستتتتتتتتتتتتتتتان  فاااو  "واكهان"وق  ممر 

ستتتتبتمرب وافقت الوالايت املتيدل االمريكية ان توقف مجي  املستتتتاعدات العستتتتكرية يف هناية 
ًية  300أكهر من ستتتتتيهب بنوفمب  بدأ الستتتتتوفيت ويف تشتتتتترين الهاين/  ،ةالستتتتتن ا ف قذبطا

ًوخية   من افاانستان. "   SCUD"سكودمن نوع  صا
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يث انتهت ح ديستتتتمرب مل يعد االااد الستتتتوفييت موجوداو شتتتتهر كانون افو  /ويف الهامن من 
جنيهب "انشتتتتد  1992ابريل من عاا شتتتتهر نيستتتتان /لنجيهب ه. ويف ة تيياملستتتتاعدل الستتتتوفي

 يقا  انتشتتتتتتاً اإلستتتتتت ا املتطر  يفو لك إل، مريكية للمستتتتتتاعدلالوالايت املتيدل اف "ه
يف يوي " ارستتتتاالنج"ابريل وق   ريق شتتتتهر نيستتتتان/ الهاين عشتتتتر من ، ويف ستتتتيا الوستتتتطىر

 "ابجراا"ومستتاعديه الستتيطرل على قاعدل  "مستتعود"ايدي اجملاإلدين. وبعد عامني استتتطاع 
قاعدل و  "إل ات كوندو مدينة "ابريل وقعت كل من نيستتتتتتتان/اجلوية. ويف الهامن عشتتتتتتتر من 

نما كان حياو  بي "كابو "يف مطاً  "جنيهب ه"بعد يومني ا توقيف و اجلوية.  "شتتتتتتتتتتتتتتينداد"
 . (24  يةارمال  الباو فمم املتيدملقر ا دجل"والذي دهل "لياو بعا لته يف لالفراً وا

ابريل يسان/الساب  والعشرين من شهر نواليت احتلوإلا يف  "كابو "استمر اجملاإلدين بتطويق 
 ."بداوود" اح أي ذاإلحتفا  الراب  عشر لإلنق   الوكان , 1992عاا من 

ًدمسان وواجنر"مل تكن اخلستتا ر البشتترية لكل جانهب وا تتية. حيث يقدً  ًدمسان   ك "كو و
( ان الستتتوفيت مل  ستتترو أكهر 62: 1988, انظر ايضتتتا ايستتتباي,  10: 1990وواجنر, 

 .(25 من اجلرحى  واددإلم كان عا  عأًجاهلم وث ثة مخسة عشر ألفاو من من 
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ًبعني ألفاو بينما خستتتتتتتر اجليش اففااين  ًبعة وث ثني ألفاو واثنني وأ ني قتيل وجريي ب ما بني أ
ر اجملاإلدين خستوقد حالة فراً. ستني ألفاو إىل ستتني ألف ما  موعه من اثنني ومخو حوايل 

ًبعني ألفاو إىل مئيت الف  عدد ستتتتتتتتتتتتتتكان  نما وق  نصتتتتتتتتتتتتتتفبني قتيل وجريي. بيمابني ما ة وأ
 أي حوايل مليون ونصف قتيل وأكهر من ستة م يني الجئ .فاانستان بني قتيل أوالجئ أ

محاية حلفا هم من  امل يستتتتطيعو ، كما فاانستتتتانأت اإلدافهم الستتتياستتتية يف يمل حيقق الستتتوفي
 فااين اجليش اف

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
ًبتهم ودعنيإل   موعتة من املستتتتتتتتتتتتتتتلمو  –املتيتدل حىت وقتت  تالبتان  بق  جنيتهب ه يف مقر افمم -( 24   متهم  الستتتتتتتتتتتتتتتنتة اتتافظني د

 عندما اخذ من املقر وا شنقه.و  1996سبتمب  من عاا أيلو /حيث احتلو كابو  يف  –ابكستان 

 25  )-  ً ًوفيك ان إلذا افمر يعترب قلة تقدير : فوفقا لألحباث , كان إلنالك ما يقا ًد بو ًل بشتترية ستتوفيتية يف 20,000 لقد او خستتا

ًوفيك,  1981عاا    (.281: 1990وحده  بو
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على الشرعية  ن حيصلأفااين اجليش افيف حني مل يستط   "كابو "من اهلجمات حىت يف 
 التامة  من 

مهية أستتياستت  لستتلطة اجملاإلدين.وحىت بشتتكل أكهر ال يتيدالالشتتعهب االفااين و لك لرف  
 إل  منستتتتت ميني و  موعة من املتشتتتتتددين اإل "   الباناعة "مجصتتتتتبيت أو خ   عاا , 

  ت كه او يالنوع الذي يهابه السوفي
ط اركومة الفعلية لكل املنا ق عدا جزو بستتتيوكانت  استتتتلمت الستتتلطة يف افاانستتتتانوقد 

 . (يسيطر عليه االف الشما 
 حتليل: عر  متنافس لنتيجة احلرب الهلية األفغانية 

  مصاحل املمثل
وهتا ت مو تتتتتتتتتتية من خ   تفوو قيمل تكن مصتتتتتتتتتتاحل الستتتتتتتتتتوفي،يف ارر  االإللية االفاانية 

وجود دون ان فاانستتتتتتتأت يلد  اجملاإلدين. فقد  زا الستتتتتتوفياملوجودل املادية ابلنستتتتتتبة لتلك 
نه أ وقعاو حيث كان إلنالك ت"كابو "إلد   تتتتئيل يف بناو ومحاية النظاا املاًكستتتت  يف حىت 

ًمايل"ستتتتتتتتتتتتتتو  يكون النظاا فالة من االستتتتتتتتتتتتتتتقراً, تلك اريف حا  ا فرض  ًاو ق "الكا  اد
عمليات ب وبدالوبنجاح من أن يوستتت  نطاو الدعم   من خ    ج املتطرفني يف الستتتجون و 

ًي.ر يت     تتياإلصتت ح والتطوير( حىت يصتتبي الوجود العستتكري الستتوفي ولكن وجودإلم  و
ً تتتتتتتتتتتتتتتة وبنف  الوقت مل يشتتتتتتتتتتتتتترع وجود النظاا   م  ت يف أي أمل يف "ًمايلالكا"حفز املعا

ملا استمرو يف التواجد بعد ان بر  ان مزاعمهم افصلية كانت خا ئة؟ وإلكذا، و اخل ص. 
 لقد  ؟كما فعلت الوالايت املتيدل يف فيتنااتواجدإلم  وبشكل أكهر امهية, ملا ا مل يصعدو 
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م. كما اهنم اصتتتتتة هبيف تقدير حجم القول العستتتتتكرية اخل افهنم  الو  لك يف البقاو وا استتتتتتمر 
دعم إلم من االفاان التصتتر  ابستتتق   عن الويف تقدير إىل أي مد  يستتتطي  حلفا ا الو 

ًجة ميكن ان يعترب الشتتتتتتتتتتتتتتعهب اففااين نفستتتتتتتتتتتتتتته اجليش قادً  على  او الستتتتتتتتتتتتتتوفييت, وإىل أي د
 االستق   يف العمليات العسكرية. 

يد النظاا  لإل ال  على اعر تتتتتتتتتتو  افون أن يت القد استتتتتتتتتتتمرو يف البقاو لي  فقط فهنم كانو 
أن يتم استتتتتتتتتتتتتتبداله ابملتطرفني  اولكن فهنم خافو  (26 املاًكستتتتتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتتتتتتديق على حدودإلم 

 . (27  يف كابو  نياإلس مي
هتم على التجدد استتتتتتتترتاتيج افهنم كانو من قوهتم ت يمل يصتتتتتتتتعد الستتتتتتتتوفي  – ياو واثقني من قد

دون  ايدل  ديث فعاليتهم العستتتكرية منطرو جديدل لتيوب – او يو ستتتياستتت تقنياو  – تكتيكياو 
التكاليف من انحية الدا والوقت. إن استتتتترتاتيجة اإلج و اخلاصتتتتتة هبم, تكتيكات التطويق 

ًيتتهب وإمتتداد الوحتتدات إوالتفتيش, املستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدل اجلويتتة, املعتتدات ارتتديهتتة و  عتتادل تنظيم وتتتد
إلم يفكما االفاانية إل  مجيعها تشكل دليل وا ي هلذا افمر .   على أن البقاو يد إن قرا

املصتتتتتتتاحل الستتتتتتتوفيتية يف افاانستتتتتتتتان كانت اعلى من حجة مصتتتتتتتلية عدا التناظر املقرتحة, 
ًفضتهم للتصتعيد و   –دودل ح ان مصتارهم يف افاانستتان كانت يف الواق  حما قرت  رد ايبقى 

فإن  ،خر ومن انحية أافمر الذي ينطبق على قوهتم العستتتتكرية واإلدافهم يف افاانستتتتتان . 
ليجة ل وا  حمدد هلذا الستتتتتتتترا , ولكن الدليل افكهر دعماو ستتتتتتتتتطي  تقدمي جمنهم ال ي أايو 

من   ادتقد نه مهما كانت اإلدافهم افولية, فإن حقيقة ارر  ومقاومة اجملاإلدين أإلو 
 يت  ا يتعد  حجة مصلية التناظر . يامهية النتيجة ابلنسبة للسوف
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يف عد  وحصتتتتتلو على و نينصتتتتتف االفاان املدني اوشتتتتتردو  امل ياادً الستتتتتوفيت إال عندما قتلو 
ًج  للمجاإلدين. ويف نف  الوقت استتتتمرو  ت روب ال نييف تدفق م ي اارد من الدعم اخلا
قاو حىت اهنياً الب "جنيهب ه"للتطوير واملستتتتاعدل العستتتتكرية لألفاان, حيث استتتتتطاع نظاا 

 . 1991ااد السوفييت نفسه سنة اال
 
 
 
 
 
 

________________ 
ايت اإلشتترتاكية الستتوفيتية ان يداف  عن النظاا املاًكستت  الصتتديق من  -( 26  مستتدلة  ات و تت  ستتل  ستتابق: إ ا استتتطاع اااد اجلمهو

ًعاع متعصبني , كيف ميكن لليلفاو افكهر بعدا اإلعتماد عليه؟  خ   

هتم امل الو تتت  القلق: بعد يومني من -( 27  لية يف اهنياً نظاا جنيهب ه يف كابو , اندلعت ارر  االإل إن افحداث املصتتتاحبة ملااد

    اجكستنان.
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ًاو عدا التصعيد إلو أن السوفيت   انوا قد كولكن بصراحة أكهر, يكمن السبهب ارقيق  و
 اإلدافهم اتدودل يف افاانستان.  ااهنم قد حققو  اأمنو 

هتاستتتتتتتتتتتتتتتمروا  اجملتتاإلتتدينلكن  لى م على البقتتاو كتتانتتت عيف القتتتا  على الر م من كون قتتد
بدأ وقد  .! البعض بعضتتتتتهمبني ابلقتا  ون اتك. فياملا انستتتتتيهب الستتتتتوفيت, بدأ اجملاإلد

ًت اركومة اففاانيىة املفرو ة من قبل اإلااد السوفييت سنة إلذا اف  .1992مر حاملا اهنا
 . السرتاتيجة,والضعف:  نواع األنظمةأ

ًد ب"نظاا سلطوي ات لواو ا عاو لخكان اإلااد السوفييت   1979يف عاا   ينيف"رأليوان
مل تطبق سياسة املصارة 1985إىل السلطة عاا "ابتشيفً ميخا يل جو "حىت بعد صعود و 

 اخلاصة به على ارر  اففاانية:
نشتر أن أإ ا حاولت فت. يخفا ه إلو كون افمريكان أفضتل من الستوفيإن أكهر ما حناو  إ

   و  ات ستتتتتتتتتتتتتتريتتة امتتة, واليت كتتانتتت قتتد ظهرت يف الصتتتتتتتتتتتتتتف بعض املعلومتتات اليت نعتربإلتتا
 تتتي خفا ها. وإلنا يفرض ستتترا  واإوقت  ويل,أو ستتتو  تستتتتمر الرقابة يف  ذافمريكية من

هب الستتوفييت لما ا ال حيق للشتتعفعن اجليش الستتوفييت,  شتتيئاو ان املا يعر  افمريك نفستته: 
ًوفيك,؟أن يعرفه أيضاو   (.127: 990 بو

حىت راقبة تم متحيث على الصتتتتتيافة الستتتتتوفيتية بشتتتتتكل شتتتتتديد , يطر كانت الستتتتتلطة تستتتتت
ًجية إبمل يكن لد  الشعهب ارق كما ًسا ل اجلنود   ًأيه يف السياسة اخلا  .(28 عطاو 

على إليكلة و فاانستتتتتتتتتان معتمدل على املهمة, أة اهلجوا التقليدي يف يلقد كانت استتتتتتتترتاتيج
 .مة املتوق  مواجهتهاونوع املقاو  القول العسكرية وعلى مزاعمهم حو  كم  
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عاا من ديستتتتتتتتتتتتتتمرب كانون افو /  27فاانستتتتتتتتتتتتتتتان يف أمل تتوق  الكتيبة الهالهة اليت اجتاحت 
إلا يف  ةن ت ق  أيأ 1979 مقاومة حيث واجهت مقاومة بستتتتتتتتتتتتتتيطة حىت بعد استتتتتتتتتتتتتتتقرا

ل وىل يف الوادي اففااين أكهر من  رد عرض للقو الهكنات. كانت إلجماهتم التمهيدية اف
   املتخلفني" الذين اعرت تتتتتتتتتتتتتو تاوالت حز نييهد  إلخافة"الف حني الرجعيي كان والذ

 .حنو افماا  الشعهب الدميقرا   اففااين ان يدف  ابإلشرتاكية
ة اهلجوا يملا اختلفت استتتتتتتتتتتتتترتاتيجاولكن مل يكن اففاان فزعني بل كانو ستتتتتتتتتتتتتتتاخطني. في

اان إىل محلة منظمة مرعبة ابلنستتتتتتبة لألفة يالتقليدية اليت اعتربت يف الستتتتتتابق اهنا استتتتتترتاتيج
ًيخ السوفيتية: او ميكن فهمها تام  من خ   كتهب التا

لوي  "صتفه ة مركزية التنظيم تستتهد  ما و يفاانستتان,ال ميكن استتبعاد استرتاتيجأيف حالة 
ة من عقيدل السوفيت املكافي او السكان كان جزوج و ن يف حني أإابدل مجاعية"   "دوبري
ًستها يف وقت سابق يف حر   تواليت ت ية الفعالة إن حر  املكافكما سيا الوسطى.  رمما

إن عدا  حني يفال ميكن استتعماهلا  تد امليليشتيات اليت تستبي يف حبر من الدعم الشتع . 
ًل نظاا  الفو  بعقو  وقلو  اففاان, تظافر م  الستتتتتتتتتتتتتتوفيت من أجل إخ و  "كابو "قد

ًاي ,   (. 103-102: 1994منا ق املقاومة العنيفة.  
إلذه اهلمجية إل  استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية تقليدية يف ان قو  ال ريقة أخر  من اجل كانت إلذه  و 

ًه  1917ااد الستتتتوفييت مل يتا  منذ عاا عقيدل ارر  الستتتتوفيتية. وفن نظاا اال حىت اهنيا
ثر نوع النظتتاا على قراً التيو  إىل أيكون من الصتتتتتتتتتتتتتتعتتهب تقتتدير حيتتث  1991يف عتتاا 
 ت.ية بربرية يف حالة السوفيياسرتاتيج
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ظاا  ريقتني لفهم الع قة بني نوع النإأاد  ولكن    مستتتتتتتتييل,، صتتتتتتتعهبقد يكون من ال
 (28 :  ة يف ارر  افإللية اففاانيةيواإلسرتاتيج

  :قلق حىت ابلنسبة حالة كان يشكل الذي  البعد الداخل  الطريقة افوىل
 حيث أينيف" لرب "

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

ًستتتتتا ل اجلنود مراقبة  اتيا: حيث يعلم اجلنود أن عا  هتم ستتتتتتكون قلقة , فاالبا ماكك  -( 28  ًستتتتتا ل تشتتتتتجيعية  نيكتبو  انو اانت معظم 

ًو , عليهم  لتخفيف قلق اإللهم    (1992 اما
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ًات وبياانت افقماً الصتتتتتتناعية ان تكشتتتتتتف للعامل بناو ونشتتتتتتر تستتتتتتتطي   بياانت االستتتتتتتخبا
 حستتتتتتتتهب ان ارالة ستتتتتتتتتكون كما كانت عليه يف"برأينيف" افاانستتتتتتتتتان. ولكن القوات يف 

اياإلن" حيث ستتترعان ما " ستتتيختف "  1968عاا  "تشتتتيكوستتتلوفاكيا"ويف  1956عاا  "ا
 الرأي العاا العامل :

ًأياو  ىت شتتإلذا التوق  الستتوفييت ولكن  ًي أن يلعهبأحاملا  تد  لستتوفييت ا صتتبي من الضتترو
ا لت بستتتتتتتتتتتتبهب تضتتتتتتتتتتتتكانت قد   ن الفعالية يف اجليش اففااينتا  و لك فيف الق قيادايو  او دوً 

ًشام "والنظاا  "خلق "كهرية أعمليات الفراً والصراع الداخل  بني   ديث.ار "البا
ًج   تولتت، كتتانتتت ارر  قتتد اويف نف  الوقتتت التتذي  افمرمن نزاع داخل  إىل نزاع ختتا

عامل .   العلى املستتتتتتتو  فعاالو  او دت دعملشتتتتتتعهب اففااين لزايدل املقاومة, واليت حصتتتتتتابدف  
ًام  فعداد ومن جهة أخر  فقد  ًتفاع الد ًمزت حقيقة ارر  للعامل استتتره من خ   اإل

ًستتتو  فن ابلنستتتبة للستتتوفيت للااية  االجئني, افمر الذي جعله صتتتعباو  " "ستتت اميا يطرل الضتتتًر
 (129: 1998.   ماجنوس واني, سياسياو 

 همن ابإلظتاو حيتث مل يكن إلتذا الو تبتاعته يتدفعون الهمن, أترك  نيح طئتاو خمكتان "برأينيف" 
ملبية و فلعا  افامقا عة محلة مريكية يف ابدئ افمر. ومن إلنا قادت الوالايت املتيدل اف

ًتر  الر ي  افمريك "جيم  كما حظرت قيادل  "موستتتتتكو"يف  اااد  القمي عنتصتتتتتدير  "كا
ايت اإلشتتتتتتترتاكية. ولكن م   قد كان فللستتتتتتتلطة,  "ابتشتتتتتتتيفً ميخا يل جو استتتتتتتت ا "اجلمهو

ايت االشتتتتتتتتتترتاكية  تايإلجراو أقر  ما يكون  ستتتتتتتتتتتبعاد منذ ا و لك  يف نظاا اااد اجلمهو
 املا جعل املاامرل االفاانية ابإلظة الهمن. والذي  "لسالتني "كروشكيف"
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ًجيةو ومل يتم ا  عه ًأي يف الشتترون اخلا على  مصتتييي أنه مل يكن للشتتعهب الستتوفييت أي 
ااو  أن د كانت فق ،ديدلاجلقيادل ليف افاانستتتتان, ولكن ابلنستتتبة ل اخلستتتا ر البشتتترية أبداو 

دت  خستتتتتتتتتتتتا ر وإلنا القرن ارادي والعشتتتتتتتتتتتترين من دون أن  إىل جتلهب اإلااد الستتتتتتتتتتتتوفييت 
 فاانستان مهل  ا ر القطرس: أ

ابتشتتتتتتيف"مل تناستتتتتتهب ارر  يف افاانستتتتتتتان ستتتتتتياستتتتتتة  ًثة  تلقد شتتتتتتعر اهنا اول "جو لكا
وارر   "فينيأبر "بشتتتكل كب  بستتتياستتتات  مفاجئة لإلااد الستتتوفييت كما انه كان متصتتت و 

ًدل امل  ر  ستتتتتتتتتتتراو إحد   ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتاته تعين انه مل يعد ممكنا إبقاو مثن اركانت جددل.  تالبا
 .(132: 1998ماجنوس واني , . 

ابتشتتتتتتتتتتتتتيف"كان  إلدا   ات م  افو  ستتتتتتتتتتتتت فه دا ماو أوجده أ مام  نا م تحياو  ان ي "جو
ً ي"تبادلة: القومية, الليربالية, والشتتتتتتتتتتتتتتيوعية. كما كان املع قة ال ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة  "حممد بي  ا

ابتشيف" املفكر الليربايل اففضل" يف ب ده"كان فقد  لألفاان,   .جو
ًيخ الطويل فنواع النظاا الستتتتتتتتتتلطوي يف اإلااد الستتتتتتتتتتوفييت, جعل فويف املختصتتتتتتتتتتر,  إن التا

 . (29 هلمجية ممكنة من دون اتافظة على تكاليف سياسية حملية ة اياالسرتاتيج
ًات العسكرية لقد  دت الرببرية اسرتاتيجيتها املقياسية, ولكن اإلتصاالت وتقنية اال ستخبا

 وعلى   إلذا االمر. قد العاا صتتتتتتتتاحهب العقل املصتتتتتتتتلي, للستتتتتتتتلطة ستتتتتتتتكرت  نضتتتتتتتتماا الاو 
 ذية تقريبا منية تفرض تكاليف سياسية عاملبدأت اسرتاتيجية السوفيت الرببر افخ  حني 

 البداية.
فراد اجليش  و لك فن معظم أ، التكاليف الداخليةة تييلقد جربت الدو  اإلشتترتاكية الستتوفي

ما من إ افوصتتتتتتتتتتتتا   عادو إىل منا هلم بنعوش من الزنك, بينما عاد البقيه مقطع كانوا قد 
 أو جراو لام انفجاً خ   

__________________ 

ًوستتيا دولة    1999التدخل العستتكري بني الدو  مهل الناتو يف كوستتوفو يف عاا  إن -( 29  كان مهل افن من    أي مستتا لة: التزا  

    كب ل مدججة اسلية ث مونووية.
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ًك. القتا   ذه التكاليف هل حساابو يت يمل أر الشعهب السوفي ،ولكن من انحية أخر يف املعا
ابتشتتيف وإل  املصتتارة كإعندما جعلت   و لك, 1986إال بعد عاا  حد  ستتياستتات جو

 .(30 مشاًكة قص  ارر  يف ارملة اففاانية وتكاليف إلذه ارملة  أن يكون ممكناو على 
أما ابلنستتتتتة لنوع النظاا و تتتتتعفه من الناحية الستتتتتياستتتتتية, فلم يعان النظاا الستتتتتوفييت يف أي 

ت متوقعة من قبل حجة مصتتتتتتتتتلية مرحلة من أي نوع من التكاليف الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية واليت كان
, لكنا تعمل "ماك "واليت اقرتحت من قبل حجة  -التناظر. فإ ا كانت الية املفا تتتتتتتتتتتتتتلة 

ًات شتتتتتتتتتتتتتتديدل على  واليت تردي إىل اإلنستتتتتتتتتتتتتتيا  أو ، ًض املعركةأتوقعنا أن نر  خستتتتتتتتتتتتتتا
ات استتتتتمر اإللتزاا الستتتتوفييت من حيث الرجا  والعتاد ابلهبفقد  ،ً م  لكلكنه التصتتتتعيد. 

ابتشتتيف"يىت ستتياستتات فك, ل  مرًو الوقت. إ تتافة إىل  م ظرو   مل تستتتط  خلق "جو
رب كافية فن جت  كن على افقل مل ت –تستتتتتتتمي بضتتتتتتتجة يف أوستتتتتتتان الرأي العاا عن ارر  

ًجية  النظاا على إعادل التفك  يف سياسته اخلا

_________________ 
وس الدعاية اليت ايط ابلنصتتر الستتوفييت اثناو رر  العاملية الهانية  ما مساإلا الر الكربايو و  ةبو من أجل اإلنصتتا  صتتعفم   لك و  -( 30  

ًبني ًو تضتتييات اتا ًل للعديد من املوا نني الستتوفيت العادين أن يقد  " ارر  الو نية العظمى", وحمصتتلة اخلستتا ر البشتترية الرمسية املصتتد

ًوستت  من ًو , وإلو انج   186ارر  اففاانية ان " يف الوالايت املتيدل افمريكية يوجد حوايل  يف افاانستتتان.  كر ف ديستت   اما

ن نذإلهب يف اإلااد الستتتتتتوفييت للمستتتتتتاعدل؟ ال يوجد لدينا مركزا واحدا م نمركزا إلعادل أتإليل اجلنود العا دين من حر  الفيتناا" ولكن أي

ندما نعاًض ستتتتتتتتتتوو الفهم. من إلذا الفهم الستتتتتتتتتت و ظهرت تلك. لذلك حنن نبيث عن مهل إلذا النوع من املستتتتتتتتتتاعدل من الناس.  لك ع

ًبني القتتدمتتاو يف افاتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتتان, من إلتتذه التقتتديرات اخلتتا ئتتة ظهر اإلنا و على التتذات؟ ًو ,   معتتدالت   و مرتفعتتة بني اتتتا امتتا

1992:7)   
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  انتشار األسل ة 
لى عن و قد حصتتتتتتتتل اجملاإلدفكرب. ت ق  حجة نشتتتتتتتتر افستتتتتتتتلية دعمها اف ،يف إلذه ارالة

ميزات متزايدل من خ   افستتتتتتتتتتتتتتلية اليت تلقوإلا عرب إيران وابكستتتتتتتتتتتتتتتان, افمر الذي  اد 
إن افمر ف   لك مولكن تكاليف املعركة واإلحت   ابلنستتتتتتتبة لإلااد الستتتتتتتوفييت واتباعهم. 

االكهر أمهية إلو انه كان ملستتتتتتتتتتتتتترح ارر  الع قة ارامسة بني التقنية, التكتيكات, املناخ, 
 اليت اصبيت اكهر و وحا من افاانستان. وافًض 

ًعة  الباو يكانت جنود املشتتتتتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتتوفي يواجهون اإلعاقات تلو افخر   ت واجليوش املد
تعطيل ستتتتتتا ة ببن يستتتتتتتخدموهنا حيث كان يتم و و ات اليت كان اجملاإلدو لك بستتتتتتبهب التقني

ًل على  ًعات  متابعة ستتتتتتتتتتتتتت  قوافل القد قنابل يط لخعلى الطريق الوعرل و لك بقذ  املد
تقنية تعود  –رشتتتتتتتتاشتتتتتتتتة املداف  الاملركبات املعطلة, ومن مث تردي ات حمركعلى  "ولوتو "امل

قنيات استتتتتتتتخدا اجملاإلدين تفقد إىل دماً قافلة كاملة. وببستتتتتتتا ة  –للير  العاملية افوىل 
 ت. يبسيطة و لك الستا   الضعف يف تكتيكات السوفي

ًوخية من  را  عندما وصلت ك و ل 1986حىت عاا ارالة استمرت تلك  القذا ف الصا
SAMs  لت توا ن القول يف افاانستان.حو    ت و واليت  مريكياو أاملصنعة 

ًل شتتتت  ستتتتابقاو أ  وكما  ستتتترلة ولكن لية االمريكية امل تكن فقط اآلمل، فإن تلك القذا ف املتطو
ف يف عت املروحيات اجلوية و لك الستتتتتتتا   الضتتتتتتيالستتتتتتياو ككل: لقد استتتتتتتعمل الستتتتتتوفي

قذا ف لكفريستتتتتتتتتتتتتتتة على يد اولكن كانت تلك املروحيات تستتتتتتتتتتتتتتقط  تكتيكات اجملاإلدين, 
 مل يكن إلنالك أي تساا  حو  كون اااد اجلمهوايت ومن انحية أخر ، االمريكية. 
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شتتتيئا حو  إلذا  او ابتكر قد   اوإال لكانو ينيف" برأ"و  "ستتتالتني"الستتتوفيتيه حمكومة من قبل 
ابتشتتتتتتتتتتتتت"الضتتتتتتتتتتتتتعف. ولكن  ًك انه ادجة أنه إليقا  ارر , وحب " اكتفى ابلدعول يفجو

ً ا يستدع  يسو  يكسهب السوفي  فلتيقيق الفو   و ابكستان.ز افمر لات القليل و
 التفاعل السرتاتيجي 

 :  للير  اففاانية افإللية تفاعلني اسرتاتيجيني تكان
 د اجملاإلدين.  تتصتتريي التقليدي الجوا اهلاب  الستتوفيت : افو  التفاعل خ   ف
ًيهب و المل يكن لد  ك  الطرفني قيادل مناستتتتتتتتتتبة, أو و  نو    ولكن الستتتتتتتتتتوفيت كا،عتادالتد

هت،مناستتتتتتتتتتتتتبني أبدا ملهل إلذا النوع من االستتتتتتتتتتتتترتاتيجيات القتالية  ماالمر الذي جعل خستتتتتتتتتتتتتا
 بسبهب إلذا النوع من التفاعل اإلسرتاتيج . وا ية 

 كانتذلك،ولادل ح ين بطعنهم يف القدا بعصتتابينما قاا اجملاإلد لقد كان إلجومهم مباشتتراو 
  يجياهتم.جرب السوفيت على إعادل تنظيم اسرتاتأ  حيث  ن خمتلفتني تاماو ااالسرتاتيجيت

  هد  على اجملاإلدين. حيث استتتتتتت ولكن انقلهب التفاعل الهاين بشتتتتتتكل أكهر فتكاو
فقد  ية التفاعل, اتيجالستترت  فقاو و بنيتهم التيتية. و متعمد وكذلك بشتتكل املدنيني ت يالستتوفي

كانت اهلمجية إل  االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية املهلى املضتتتتتتتتتتتتتاددل الستتتتتتتتتتتتترتاتيجية الطعن واالختباو عند 
 اجملاإلدين. لد  القول القتالية ا إلد ااجملاإلدين وسرعان ما استطاعو 

  -حنيالقتل اجلماع  وهتج  الف كذلك و  -ر الدماً الشتتتتتتتتتتتتتتتديد يف البىن التيتية ث  ألقد 
فستتتتهم من نأل تنظيم دإعا" استتتتتطاعوا مستتتتعود"كب , ولكن مقاتل  على اجملاإلدين بشتتتتكل  

 على  -بشكل أكرب  -ابإلعتماد كانوا قد بداوا بد  1983أجل التعويض. وبعد سنة 
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ًات أو املتعا فني  تتتتتتتتتمن اجليش اففااين ارليف, و  لى الدعم  عربأكبشتتتتتتتتتكل االستتتتتتتتتتخبا
ًجيني  ًين على القياا بعملياال اكانو فقد  . (31 اللوجستتتتتتتتتتتتتتيت من املتعا فني اخلا  تيزالو قاد

ًاو  "مسعود"إلجومية, حيث كان   على أن يعمل أكهر من  لك من  قاد
 
 
 
 
 
 

______________ 
ًات العسكرية الباكستانية   -( 31      ًين على اإلعتماد على اإلستخبا  .ISIكانو ايضا قاد

  



373 

متتا إ ا   نيكرتثو يكونوا  خ   قواعتتد التتدعم املوجودل يف مقراهتم   إلتتذا يتتد  على أهنم مل
ًج .  اقرتبت ارر  من معاقلهم(. ولكن إلذا االمر جعلهم اكهر اعتمادا على الدعم اخلا

ًج  ظهرت يف حتتدل اهنيتتاً قتتدً وقتتد ظهرت  ًجتتة اعتمتتاد اجملتتاإلتتدين على التتدعم اخلتتا هتم اد
ًدمسان وواجنر,  1989يت عاا يج و الستتتتتتتوفيالقتالية بعد اإل , ماجنوس 97: 1990  كو

ًو فقط لزايدل القتتا  هم مل(: ف159, 134: 1998اني, و   بني بعضتتتتتتتتتتتتتتهم البعض ينيتد
 مدادات الس ح سرعان ماجفت.إولكن 

ويف املختصتتتتر, تو تتتتي ارر  االإللية االفاانية انه كلما  اد اعتماد امليليشتتتتيات على الدعم 
ًج , كلما  ا ًيت اإلانتهم من افاثً املدمرل للهمجية , على افرتاض اهنداخلا ن على م قاد
ًاتية جيدل,  ارصتتتتتتتتتتو  على ًج  خما ره أيضتتتتتتتتتتاو معلومات استتتتتتتتتتتخبا  ولكن يطرح الدعم اخلا

 و لك :
  ًل فن تاملليشتتتتتتتتتتتتتتتتتات  يكون لتتتد   قتتتد :  أوالو  ة ابل عتتتهبميتتتز رتتتاو اهلقوا إبالقتتتد

, والذي اثبت انه  1968عاا  "تيتا "إلجو كما حدث يف افستتتتاستتتت   شتتتتاًكة حامسة,    
ًثه عسكرية(  . كا

 إ ا كانت ارر  تدًو على استتاس قوم , كما كان الو تت  يف افاانستتتان, :  او اثني
ًجية  ًين ارربيني  –فإن املستتتاعدل اخلا املتستتتلم  ميكن استتتتعماهلم لتلوين –خاصتتتة املستتتتشتتتا

منهم على اهنم ا ان  القو  افجنبية املزودين ابلستتتتتتتت ح والدعم االخر. ولكن فشتتتتتتتتل كل 
ًما "من  ًجية و لك  "جنيهب ه"ومن مث " كا من اهتاا اجملاإلدين اهنم ا ان  القو  اخلا

ًين عسكريني ف  ما مل يكن فاانستان . كفن الوالايت املتيدل افمريكية مل ترسل مستشا
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ًج  ان حز  الشعهب الدميقرا    ايصعهب على اجملاإلدين أن يقنعو  االفاان واجلهمًو اخلا
 اففااين إلم  رد دمى ايدي السوفيت.

إلذا يث أن حثر العمليات الستتتوفيتية الستتترتاتيجيتهم الرببرية. , ال ميكن اإلستتتتهانة ايضتتتاو أو 
مل  حني يفجرح اجملاإلدين, وبينما يستطي  القادل الناجيني أقلمة انفسهم للتا ,  قدافمر 

 يستط  البعض فعل  لك, حيث قتلت قواهتم, واسرت أو حىت فرقت.
 اخلامتة

ًل عن نزاع متناظر بني القوات اففاانية م  كانت ارر  االإللية اففاان م إلستتتتتتتتتتتتتتيادأية عبا
 عبني اف عف(.  عهب افقو ( واجملاإلدين اففاان الليت ايالسوف

كهر أمهية فافاانستتتتان,حيث كانت املصتتتليتني أكان لد  الستتتوفيت عدد من املصتتتاحل يف 
 ان: سلبيتابلنسبة للسوفييت مها مصليتان 

 .قمحاية نظاا ماًكس  صدي -1
 من  راو نظاا إس م  متطر  ابلسلطة يف اردود اجلنوبية.  -2

لتدخل ابكان الستتتوفيت مستتتتعدين لإللتزاا    -اليت تبدو حمدودل -فبالنستتتبة هلذه افإلدا  
ًب    من خ  و لك من  كتا هب و قول إلجوا جوية واحدل ونصتتتتتف إ تتتتتافة إىل مستتتتتاعدل أ

كانت على اتك, ولكن ال ميكن   وكدن جناهتم امل يتصتتتتتتتتتتتترفو لكنهم إقتصتتتتتتتتتتتتادية  تتتتتتتتتتتتخمة. 
ًت حجة  ملستتتتتتتو  املصتتتتتتلية يف افاانستتتتتتتان أن يفستتتتتتر من خ   قوهتا النستتتتتتبية, كما اشتتتتتتا

 مصلية التناظر.
تان, ومن ت من افاانستتتتتتتيكانت مصتتتتتتتاحل اجملاإلدين إل  يف إخراج الستتتتتتتوفيويف املقابل، فقد  

 أجل إلذا اهلد  قاتلو وكدن بقا هم كان على اتك.
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ابلنتيجة  القول املادية النستتتبية تفستتتر اإلإلتماا النستتت الهامنة : "الفر تتتية فإن  ويف املختصتتتر,
ا ولكن ال ميكن خراجهإال ميكن يف حني . او بسيط او تستقبل دعم"ابلنسبة في نزاع متناظر 

 لها على أهنا تفس  للمصاحل السوفيتيه.تقب  
 شة السياسية؟إلل استطاعت القول النسبية او نوع النظاا تفس  اهلشا ،إ او 

إن النكستتتتة العستتتتكرية الشتتتتديدل كان عليها ان ف "مصتتتتلية التناظر"لفر تتتتية  وفقاو وإلكذا، و 
مل مر افباض النظر عن نوع النظتتتتاا. ولكن إلتتتتذا و لتتتتك جتعلهم يعيتتتتدو النظر ابحت إلم 

من  او لهب معها مزأجديدل من الصتتتتتتتتتراع املتباد  كانت جت ة ل ستتتتتتتتتنم  حلو  كحيصتتتتتتتتتل. ف
ًث .النجاح والفشتتتتتل, حب ركد ولكن اليوجد اي دليل ي يث كان النجاح قصتتتتت ا والفشتتتتتل كا

 حفز  لك النوع من املقايضة واليت توقعتها حجة املصلية املتناظرل. كان قد ان الفشل  
يا , عن اإلنستتتتتت عو تتتتتتاو و يىت القادل مل يتم مقايضتتتتتتتهم بعد مهل إلذا الفشتتتتتتل. وإلكذا، ف

النجتتاح,  نققو حييف  تتالتتهب افحيتتان نوا وكتتاحتتاو  الروس اللعتتهب حو  إلزميتهم والتجتتديتتد. 
 .ضهم عن اعدادإلم القليلة نسبياو يولكن لي  بطريقة تعو 

ستتتتلطة لم إلانتهإعدا تاثل الستتتتلطة مل ترد إىل الضتتتتعف الستتتتياستتتت . ولكن ابختصتتتتاً فإن و 
السوفيت  ناستطاع نوع النظاا من أن ميك  حيث  نظاا اإلااد السوفييت على إلذا الضعف

 و  الناجتة عن االسرتاتيجية الرببرية.من جتنهب اكهر العي
 فإنه : ،ومن وجهة أخر 

 حيق لألنظمة السلطوية ان تشكل اجليش اي  ريقة تراإلا مناسبة. ،يف ابدئ االمر -1 
ًل الشعهب الوصو  إىل املعلومات ارقيقية عن تكاليف إ ،كهر أمهيةواف  -2  ن عدا قد
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  عف سياس .إىل ونتيجة لذلك ، ل اتقلق خلق حالة من ال أدت إىلقد النزاع 
ًجية. على ستت ةنظمة الستتلطوية على ميكانيكية ترتجم هبا الشتتعبيال اتوي اف -3 ياستتة خا
إلذه كلها وصتتف مهايل ولكن يف حالة الروس خ   ارر  افإللية اففاانية إلكذا كانت و 

.  مل يكن لتتد  اجملتتاإلتتدين نوع نظتتاا , كمتتا ال إلم   جتري االمًو عيتتد  عتتهب بكميكن اعتبتتا
علق البعض ان عتتدا وجود الوحتتدل اثبتتت كوهنتتا قيمتتة فقتتد موحتتد. ولكن على العك , 

ًأس القا د   ت:يلد  السوفي ممكناو  مراو أاساسية, و لك فهنا مل جتعل قط  
ً  يف حيال  ًستتتتة  "البوشتتتتتان"كان االمر البا نة لستتتتل خاصتتتتة او ,  اإلستتتت متعاليم الدين إلو مما

الكود عند اجلماعات القبلية , و  ة   إلرميية إن اهليكل حني يف "البوشتتتتتتتتتان" تتتتتتتتمن معظم 
ت يف يييشتتتتاًكون مجيعم يف املقاومة  تتتتد الستتتتوف" وكانوا ببوشتتتتتونوايل"البوشتتتتتاين كان يعر  
انفستتتتتتهم إما للموافقة أو عدا املوافقة على كيف ستتتتتتتكون  "البوشتتتتتتتان"ابدئ االمر, ولعناد 

العقو  املتشددل إلهناو ارر  االإللية  ماجنوس اركومة املقبلة أو للعمل  من مهل إلذه 
ًج ون االخر يف حني كان (  14: 1998واني,  يركدون على مشتتتتاكل نق  الوحدل والتد
 اهلرم :

ن إلذا اخللل يف النظاا إلو قول حبد  اته, و لك فنه يعين ان املقاومة أ نيقا  بعض اتلل"
ًأستتتتتتتتها. ولكنه لي  من إلذا القبيل:  م فمن دون الوحدل والتنظيم ال ميكن هلال ميكن قط  

ًل فإن النصتتتتر  ااخذ املبادل. وإ ا اخذو  ابن, ستتتتيكون املباد -216: 1988   ممكن.  او
217) 
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ابن"فتتإن  ،ويف ستتتتتتتتتتتتتتيتتاو استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة الطعن واهلر  كن ميحيتتث خمطئ ببستتتتتتتتتتتتتتتتا تتة.  "او
 اهلرم  , كمتتا ان عتتدا وجود اهليكتتلان ال  ستتتتتتتتتتتتتترو أفقط  جرد  اللمجتتاإلتتدين أن ينجيو 

ة سلييتلقى نشر افويف املقابل،  .(32 ل االمر أصعهب ابلنسبة للروس هلزميتهم عأ منهم 
بعض التتدعم يف إلتتذه ارتتالتتة. ولكن بنظرل متمعنتتة لكيفيتتة تفتتاعتتل التقنيتتة م  التكتيكتتات 

ف ععهب اف تتتتت واالستتتتترتاتيجيات تو تتتتتي ان منطق نشتتتتتر الستتتتت ح ارجة   كلما كان ال
ن  ستتتتتتتتتتر ال عهب افقو  النزاع فكلما كان إلنالك احتما  أفضتتتتتتتتتتل,  بشتتتتتتتتتتكل  مستتتتتتتتتتلياو 

 املتناظر(, إتا إل  مدعومة بضعف إلنا. 
لكنه ال و  للير , و ت التفاعل افيالتفاعل اإلسرتاتيج   ملا ا خسر السوفييو ي 

  ذيو ي الهاين. فمن
 
 
 
 

___________ 
. كان رز  جبهة التيرير الو ين تركيهب 1962حىت عاا  1958نة إلذا افمر إلو عك  املقاومة اجلزا رية للفرنسني من س  -(32  

ًين على استا    لك من خ   عدل اساليهب ومنها التعذيهب.  إلرم  وكان الفرنسني قاد
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ي  تتتتتتتتتد قليدالتجوا اهلاستتتتتتتتترتاتيجية تباع قاا الستتتتتتتتتوفيت اب 1982 عاا  حىت 1980عاا 
تلك لت فشتتتتتتتتتتفقد  ،ولذلكاكستتتتتتتتتتة(.  الطريقة املع "الطعن واهلر "استتتتتتتتتترتاتيجية اجملاإلدين 

 ؟ .املا  ولكن من افاانستان تاماو  اوانسيبو  على مجي  افصعدل.االسرتاتيجية 
مل ينجي الستتتتتتتتتتتتتتوفيت, ويف عاا  1983لكن بعد التيو  إىل االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية اهلمجية عاا 

 .(33 للتكاليف السياسية الداخلية او بني الدو   ات الع قة  ياكمتهم 1989
 اكونو ة املهالية  لك فن الستتتتتتتوفيت مل ييستتتتتتترتاتيجية العملاالجية أهب ان تكون اهلم تكان

 هلا  عر ة
ًل اإلستتتتتتتتخب،  إ تتتتتتتافة إىل  لكولكن  تية عند ًاتية واللوجستتتتتتتاكان يتوجهب عليها تدم  القد

فقط بتزويتتتتد اجملتتتتاإلتتتتدين ابملنشتتتتتتتتتتتتتتقني تكتف  اجملتتتتاإلتتتتدين. وعو تتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن  لتتتتك, كتتتتانتتتتت 
ًين  ن اجملاإلدين كانوفاانستتتتتتتان و لك فأكن حامسة يف ن اهلمجية مل تكما أوظفني.وامل قاد

ًايت واللوجسيت من قو  أجنبية مهل إيران وابكستان.لقد  من اإلعتماد على الدعم اإلستخبا
 أصتتتتتتتتتتتتتبي اجملاإلدين يف الواق  معتمدين على إلذه املستتتتتتتتتتتتتاعدات حبيث انه عندما توقفت يف

هتم على فقد  1990و  1989 عام    ومة جنيهب ه الا  شتترعية.ستتقان حكإمزقت قد
  ."لطالبانجلماعة "اإلذه املرل  لكنها كانت حىت عادت إلذه املساعدات و 

تستتتلط افاانستتتتان على حالة واحدل تكون فيها اهلمجية أقل فاعلية: عندما يكون يف حني 
ًاتية معينة إ تتتتتتتتافة إىل أن البعد  ًل على الولوج إىل مصتتتتتتتتادً استتتتتتتتتخبا لد  امليليشتتتتتتتتات القد

ًج عن سيطرلاللوجس  يت إلو خا

_________________________ 

إلذا افمر يناقض ارالة اإليطالية يف الفصتتتل اخلام , و لك فن إيطاليا كانت قول قاصتتترل فيىت العقوابت الصتتتا ل من بريطانيا  -( 33 

ًل على إجباً إيط  اليا على اإلنسيا . إ  و قنال السوي  للنقل اإليطايل ( أو فرنسا ممكن أن يشكل قول كافية قاد
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ًته على اإلعرتاض  ًج حدود قد  .(34 ال عهب افقو , وخا
ويف املختصتتتتتر, يشتتتتترح التفاعل االستتتتترتاتيج  نتيجة التدخل الستتتتتوفييت يف حر  افاانستتتتتتان 

ًل عن نزاع العملة, كان لد  الروس فافإللية.  ياملا يظهر أن النزاع يف افاانستتتتتتتتتتتتتان إلو عبا
ًات اسرتاتيجية ةث ث  تتلخ  يف : خيا
  ًتتتاً اخحيتتث  التيو  إىل استتتتتتتتتتتتتترتاتيجتتة اهلمجيتتةيف االستتتتتتتتتتتتتتتمراً  :  افو اخليتتا

ويف ستتتتتا ر جستتتتتيمة خ اجملاإلدين تكبيد وجنيت استتتتترتاتيجيتهم يف  الستتتتتوفيت اخلياً الهالث
 أقصتتتتتتتتتتى بعد او  او خياً ون قد واجه اجملاإلدف ،ولذلكقتل وتشتتتتتتتتتتريد  نصتتتتتتتتتتف الستتتتتتتتتتكان. 

جية جتربإلم إما التنا   أو اإلستتتتتمراً يف استتتترتاتيان عليهم  ، وكت يف استتتترتاتيجياهتميالستتتتوفي
ًج .ف ًسا  املزيد ان إكر ا  فابالسرتاتيجية ارالية, و ن يعتمدو أكهر على قو  الدعم  اخلا

 من القوات واملعدات إىل ساحة املعركة. 
  افمر الذي قد حيفظ ماو الوجه وينه  ارر  .وإلو  ،اإلنسيا  : اثنياو 

________________ 
ًا بني بنقل اإلمدادات لفيتناا.  على  -( 34   وينطبق نف  الشتتتتتتتتتتئ على التجربة افمريكية يف فيتناا, الوس و كومباداي مضتتتتتتتتتتيفني    

ًا حو  اخرتاو حيادية الوس و   ايت اإلشرتاكية السوفياتية, كانت الوالايت املتيدل افمريكية يف ابدئ افمر أقل حذ عك  اااد اجلمهو

يف اجلنو . ولكن مل تكن الوس وال كومبوداي قوتني نوويتني وال  VCداي ويف حماوالهتا ال رتاض االمدادات القادمة من فيتناا اىل كومبو 

ابكستتتتتتتتتتتتان كانت ك  افمرين. ميكن جليش جيش كوستتتتتتتتتتتوفو  1989إىل  1979حليفتني للوالايت املتيدل افمريكية, ولكن من ستتتتتتتتتتتنة 

مها  مناستتتتتتتتهب هلذه املشتتتتتتتتكلة. ستتتتتتتترعان ما فر ت الرببرية الصتتتتتتتتربية كوستتتتتتتتوفو من عرو افلبان, ومن مث  أن يكون1999التيريري يف عاا 

ً م كوهنا متيمستتتة(. ولكن, مامل يكونو على استتتتعداد لازو البانيا, مل  انتزعت مقاومة جيش ارير كوستتتوفو اليت كانت    كفو نستتتبيا  

ًين من القضتتتاو على جيش ارير كوستتتوفو, ة ويف إلذا اردث خدمت اهلمجية الصتتتربية فقط كدف  لتدخل الناتو ومعاقب يكن الصتتتر  قاد

 (.2000ميلو وفيك. ويف الع قة بني الصر  والرببرية اليت دعمها الصر  يف كوسوفو  وتدخل الناتو, انظر مها  دالدير و أو إلانلون  
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  خرج الستتتتتتتتتتتتتتوفيتتتتت يف عتتتتاا و ,مل يربي أحتتتتد ارر . املطتتتتا   يف هنتتتتايتتتتة:  اثلهتتتتاو
مجاعات من قبل  ا. كما ان اجملاإلدين  لبو 1992وستتتتتتتتتتتتتتقط اجليش اففااين عاا 1989

نذ دماً مله مهيل . وافاانستتتتتتتتان نفستتتتتتتها كانت قد دمرت على نطاو مل يشتتتتتتتهد "طالبان"ال
 أملانيا واإلااد السوفييت يف ارر  العاملية الهانية.

 النهاية
ا من خ   زإليقل ولكن يتم تيإن الاالبية العظمى من اررو  ال أتيت  تتتتتتتتتتتتتتمن نطاو اله

ًل ولي  افستتتتتتتتتتتتتتلية حبيث تكون أكهر قابلية للتدخل الاري عندما تتطًو إىل  الفرتل و املرا
    ن اررو  افإللية, تتضتتمن مقاتلنييف حني أاشتتتباكات وا تتية بني القو  النظامية. 

ًتباك الستتتتتتتياستتتتتتت  و  ًات جياالنظامني ومناوشتتتتتتتات يف الطرو, وانتشتتتتتتتاً اإل ل, و دستتتتتتتتخبا
 او امحىت النجاح ميكن أن يعين التز و استتتتتم يندً إلنا.ارإن النصتتتتتر ولذلك، فمناشتتتتتدل الارابو. 

 مد للجيوش من أن اجل اتافظة على الس ا الصعهب. ويل اف
من خ    موعتتتة من و . كيف يربي الضتتتتتتتتتتتتتتعيف ارر ؟   وإلو  بتتتدأ إلتتتذا الكتتتتا  بلازي

ًاسات التات لاإلحصاوات ومتابع ً ية, لمنطق عرب الد ني الضعفاو ن ال عباان وجدفقد ا
و يكون إلرالعندما و لك ربي ارر   تتتتتتتتتتد اخلصتتتتتتتتتتوا افقو  ت –يف إلذه ارالة الدو   –

ًين على التكي  ال عبني  ن  حني أيفف واتتتتافظتتتة على استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة اجملتتتاهبتتتة املهلى. قتتتاد
ن و عب ال أييت .االسرتاتيجية من جهة اخر , ميكن ان تضاعف او تقسم القول املستخدمة

كرية, و القو , العقيدل, التقنية العستتتتتت افقوايو للقتا  من أجل  موعة من املصتتتتتتاحل املركبة
 يف   ةمطلقستكون ن القو  املسلية اون يعتقد مهنواالإلدا  السياسية, ولكن وف
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م أقوايو عبني افقوايو إل ن التتتتتتتتتكول ،العمليات وستكون الفصل من حيث النتيجة توظيف
ًات يف االستتتتتتتتتترتاتيجيات ا يكون لد  الحيث , ستتتتتتتتتتبيا ولي  تاماو ن ليت عبني افقوايو اخليا

 ة . اتي  تكون ال يستخدموهنا ولكن االسرتاتيجية أبداو 
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قيلتتة,  موعتتة افو ان الهنتتتا ج لى عاف لبيتتة العظمى لليرو  مل أتت على الر م من أن 
 وعلى افخ  فيما يتعلق بفرتات تلك  ،طرقت هلا بشتتتتتتتتتتتتتتكل أو آبخركانت قد تلكنها  

هتاررو   ة بني االشتتتتتتتباكات البستتتتتتيطوافستتتتتتلية املستتتتتتتخدمة فيها وتطًو عمليات  او مرا
نظتتتتاميني لااملقتتتتاتلني    اليت تضتتتتتتتتتتتتتتمنتتتتت اررو  املتتتتدنيتتتتة و  تتتتا يف  لتتتتك القوات املنظمتتتتة 

فرصتتة مروعة  تمقد اليت  و املخابرات والتشتتويش الستتياستت  املتفشتت  ،املختلفةواملناوشتتات 
ًات ارامسة قليلة و بعيدل , حيث كانت لارابو , ل كن أن يعين مي ،حىت النجاحو االنتصتتتتتتتتتتتتتتا

  ويل افجل من القوات لليفاظ على س ا إلش . او التزام
خ   من ك و ل ؟"كيف ميكن للضتتتعيف أن يربي ارر    "اللازابلعنوان لقد بدأ الكتا  

ً يةاواقتفاو املنطق ، صتتا  االختباً اإلح ًاستتات الستت ل التا وإنين ليرو ،ل لستتب  خ   د
ً  ا و  فحيث يكون ال –الكه  من اراالت  وإلنا ميكن  كر   - ن اف را  اف عفأ

ًل على تبين إستتتتتتتتتترتاتيجية اجملاهبة املهالية. اب ررو   تتتتتتتتتتد اخلصتتتتتتتتتتوا افقو  عندما تكون قاد
  تطي  أن تضاعف أو تقسم القو  التطبيقية.اإلسرتاتيجية, بكلمة أخر , تسف

تقنية و اإلهب , املذو لقو  , ول موعات معقدل ملصارها, وفق اف را  القوية  للقتا  أتيت 
تعما  متعددل االسستكون د أن القوات املسلية ااعتقعلى  افإلدا  السياسية ,و اجليوش 

ًاهتا لك ختتالدواا  علىاف را  القوية كانت فقوي , و لي  بشتتتتتتتتتكل مطلق , لكن , و  يا
 او قيود ا ماو د اف را  الضتتتتتعيفة تواجهفإن ابالستتتتترتاتيجيات املستتتتتتعملة , وبنف  الطريقة , 

ًاهتا اإلسرتاتيجية, ولكن اإلسرتاتيجية  بصدد التطًو  . الدا م  يف خيا
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 ديناميكية النزاع الالمتناظر
ن رل فضعة نزعات    متناظتقود نظرية الع قات الدولية للوالايت املتيدل لتوق  ب

ما ا دادت قوتك, كلفلنزاع الوا ية لنتا ج اليف القول النسبية تد  على التفاوت  فجوات
 نق  معها احتما  أن أاداك.

كلما كنت ا عف استطعت أن استالك أكهر فين اعر  انك لن تستطي  ان تعرتض . و 
ًق  هأنمن  لك فكهر أمهية او  ة ول كلما كانت إلزمية الفئة الضعيفابلق او كلما كان إلناك فا

ًل على تفس  مبدأ و  أسرع . يف إلذا الكتا , قمت بتفي  ث ث قص  كانت قاد
ًل الفئة القوية على  تالهب الفئة الضعيفة على الفئة القوية وإلذا إلو اللاز الذي يفسر خسا

 على صية إلذه القص .أيضاو مر  العصًو وإلو الذي يركد 
ًوماك"فس ات إل  فكرل أو  وأقو  إلذه التكانت   "م وا"و بيعة الكاتهب م  قصة  "اند

 اليت خت   تتتتعف الدميقرا ية االجتماعية ( وقصتتتتة اخت   االجتاإلات كانت أيضتتتتا دلي و 
 . قد قدا وا فيصه

 تفسريات املتنافسني حول الصراعات متفاوتة النتائا:
  اليت عرب ًو إل  عصتتتفضتتتل التفستتت ات القا مة على مر الأتعترب القصتتتة افوىل واليت

ًوماكعنها " ية ن اهليكلإوقد كان تفستتتتتت ه يقوا على تبستتتتتتيط الفكرل فقد كان يقو  :  "اند
إلا ابلتقان نقان الضتتتتتتتتعف االجتماعية اليت يت تالإل   فستتتتتتتتر مصتتتتتتتتلية اجلهة اليت تقوا بدو

ستتتتتتبهب اليت خت  اجلهة القوية لن تتعرض خلطر, وهلذا اليال ن اريف حني أ تفستتتتتتر النهاية .
ستتتكون قليلة  -مفهومها لك  تكون الر بة لتستتوية ارستتاابت –عترب املصتتاحل اليت  هتمها ت

 و عيفة .
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ة ستتتكون ن اجلهة القويإلذا الضتتعف أعل املستتالة أكهر توقعاو افإن  ،ولكن من جهة اثنية
لذلك البد أن تنسيهب من اخل   فهنا ست ق  الضًر من  ،مضاو ة من اجلهة املنافسة

ًيف الحيث امل ًل عدد من جنودإلا وإلذا يفستتتر ملا ا  الب د الكب ل ، ا دلز صتتتا أو من خستتتا
 .اررو  الصا ل(يف ختسر 

  إل  اليت كانت تعترب أن اجلهة القوية م  اركومة الدميقرا ية : و القصتتتتتتتتتتتتتتتة الهانية
ًل القوية الكافية للمواجهة أو  ،ختستتتتتتتتتتتر إماا الصتتتتتتتتتتتراعات املتفاوتة فهنا كانت ال تلك القد

ًل الكه  من اجلنود  كما وأهنا ال تريد أن تتعرض رالة صتتتتتتتتتراع وكراإلية،  فهنا ال تريد خستتتتتتتتتا
ًية" من أجل الفو   م وا م  الشعهب .  2003 ،"تصاعد مستو  العنف والوحشية الضرو

 :15 .) 
 نستتتتتتتتبيا لألستتتتتتتتلية الصتتتتتتتتا ل و  إلا من  او متقدم او إل  أن نشتتتتتتتتر  :  الهالهةقصتتتتتتتتة وال

صتتتتتتتتتتتتتا  يجعل الازو واالحت   قد ة إىل العامل النام   يف حد  اته التكنولوجيا العستتتتتتتتتتتتتكري
 ،يجيةفن مهل إلذه االستتتتتترتات ،أكهر صتتتتتتعوبة يف افستتتتتتاسوبشتتتتتتكل الفعاليات يف ضتتتتتتعف ب

ستتتتتت يف وان  تتتتتعف الفعاليات لي،كما ميكن أن تكون قول متعددل يف  ياهتا  ،والتكنولوجيا
 كما كان متوقعا.   او ارقيقة  عف

  التفاعل السرتاتيجيالسرتاتيجية و 
و ي مشكلة الضعف، وكانت حجته تقوا على الرتكيز يف الع قة أفضل من أ" ماك"كان 

ً يستت  من التستتاإلل يف إلذا الظل إل ،املصتتاحلبني بني القول النستتبية و  ذا وعدا اديد شتترن 
  بيةقوا على الع قة بني السلطة واملصاحل النسيالضعف ,ولكن الرتكيز على حجته كان 
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ً يستتتتت  من التستتتتتاإلل يف ظل إلذا الضتتتتتعف يف العمل: كب  الاليت فشتتتتتلت يف اديد  شتتتتترن 
ر  من إلتتدا  متتا قبتتل ارف القوات املستتتتتتتتتتتتتتليتتة واقيق خ  بني التزاادو   متوق  من التتت

توقعه يف وإلذا ما ن -إ ا كان الصراع قد انتهى سريعا ولكن الناحيةالعسكرية أو السياسية. 
إلذا  لكنو فكيف تعمل يف ظل الضتتتتتتتتعف الستتتتتتتتياستتتتتتتت ؟  -ال را نزاعات    متناستتتتتتتتقة ا

ًه يردي  كما  لك  و   -إىل التستتتتتتتتاا  عن الستتتتتتتتبهب يف بعض الصتتتتتتتتراعات    املتماثلة بدو
ا هتدااليت قالعمليات أو  ،1956بازو اجملر يف عاا حني قاا  االااد الستتتتتتتتتوفيايتحدث م  

ستتتريعا  -حيث كان  1991عاا العراو يف على  التيالفيف  الوالايت املتيدل يف اخلليج 
تنتتاا يف م ك  يف فيمهتتل التتتدختتل اف -من لعمليتتات  يف حني أن البعض اآلخر -وحتتامستتا 

 . (1 تستمر؟ فكانت  – 1979أو االااد السوفيايت يف أفاانستان يف عاا  1965عاا 
 
 
 
 

__________________ 
إلا. فإن افإلم من القول املتاحة لتطبيق ما يهم أكهر من     ،شتتتتتدنوإل  ليستتتتتت القول الوحيدل اليت تطبق افستتتتتبا  يف إلذا ال -(1 

ً م تطبيق ما يسمى قو  الفاعلة يف كه  من افحيان  وهلذا السبهب فإنه من املنطق  أن نقو  إن القو  اتركة للصراع    متكافئ 
ًات عن   إلا من االلتزا  لقو لال ساحقة قوية داخل أي صراع املسرح.   حني يفمات وافولوايت النسبية للمصارهم. الفاعلة خيا

ًه  تتتتمانة  تتتتد قوية يف املستتتتتقبل أن   تتتتعف الفعاليات ات  إلذا املوقف  ال ميكن أبدا االعتماد على وجود التزامات أخر  ابعتبا
 (.6-2:  1966بني الفاعل التصعيد. حو  إلذه النقطة انظر شيلينج  
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تتوق  ملختلفة و استترتاتيجيات اليت توظف اجلهات ىل أن التفاعل بني االإإلذا الكتا  يشتت  
شتتتتتتتتتتتتتتر ا  والذي يعترباملفقودين وإلذا يردي إىل تفادي الكه  من اخلستتتتتتتتتتتتتتا ر و مدل النزاع  

اي للعملية الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتية  ة اعتباً افمهي. ومن جهة أخر  فإنه من افمهية  كان  تتتتتتتتتتتتتترو
ً يستتتتتتتتتتتيا معين افمر الذي تا ج ًد املادية والنبني التدخل الفاعل للموا او االستتتتتتتتتتترتاتيجية متا ا 

يتطلهب منا النظر يف كل  موعة من االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيات املتاحة للفاعلني والتفاعل بني إلذه 
ًات يف الصراعات نفسها.  اخليا

  سرتاتيجيةال

 ل من لك خفضت  موعة واسعة  حمددلفقد إلذا التيليل افو  من أجل اقيق أإلدا  
ًب  اسرت إىل املهاجم واملداف   اجم اتيجيات : اثنني من املهامجني واثنني من املدافعني. املهأ

لفاعل اقوي ( اسرتاتيجيات اهلجوا التقليدي و و املذإلهب الرببري. املداف   فاعل ال ال
 مث تبسيط كل  إسرتاتيجية حر  العصاابت( االسرتاتيجيات التقليدية الدفاع و الضعيف 
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ًات االسرتاتيجية املزي اتيجية : د من قسمني التيليلية متميزل النهج االسرت جهة لنطاو اخليا
العدو م   استهدا  -املباشرل و   املباشرل. النهج التقليدي املباشر اهلجوا والدفاع 

ًل العدو على القتا . النهج     القوات املسلية هبد  تدم  أو االستي و على  قد
ًادل العدو ع هتد  -إسرتاتيجية حر  العصاابتواهلمجية  -املباشرل  لى إىل تدم  إ
 .(2  القتا 

 
 
  

__________________ 
يف كل اراالت اليت تتضتتتتتتتتمن الرتكيز على عك  هنج التفاع ت  القوية الفاعلة  الدو  الصتتتتتتتتناعية  "ماك وم وايشتتتتتتتترح " –(  2 

أو ابستتتتتتتتتخداا  قتصتتتتتتتتاداي   الستتتتتتتت ح(املتقدمة( واهلجوا التقليدي ابستتتتتتتتتخداا استتتتتتتترتاتيجية اهلجمات الضتتتتتتتتعيفة الفاعلة  املتخلفة ا
إلا . أ روحة التفاعل االسرتاتيج  يفسر عدا القول الفاعلة يف إلذه اراالت إلو اكهر من مصمم.  إسرتاتيجية حر  العصاابت اال

ًجة اليت الفاعل لنظاا اروافز ويرثر نوع النتا ج ،ماك توفر أفضتتتتتتتل تفستتتتتتت  للعاا الهاين واالمتناع من  ، ايدل يف املخطئني فقط يف الد
املتا ات الر يسية  التفاعل االسرتاتيج ( الذي حيدد املدل اليت سو  يستمر صراع    متكافئ. م وا توفر معلومات أكهر تفصي  

د فرتل ولكن  طئ يف املبالاة يف الفا دل من وحشتتتتتتية يف كستتتتتتهب اررو  الصتتتتتتا ل يف ما بع ،عن كيفية دميقرا ية قوية تفقد اجلهات
ًاتني واررو  الصتتتا ل يف نصتتتف القرن امل ،على ستتتبيل املها  ،العاملية الهانية. الدميقرا ياتارر   ا تتت  من دون وفا  الفريق يف مبا

ًئ لعاا  ًامون"وات قيادل  ،1948اللجوو اىل اهلمجية. وجنيت بريطانيا يف امل اي الطوا والفلبني  بدعم من  "ماج سا  سا  ان 
 .1952جني يف عاا و  Hukbalahapكباالإلا  إلو  الوالايت املتيدل(  د
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ية اخلاا تسليط الضوو على ما إلو أكهر أمهية عن دًو اسرتاتيجتعترب إلذه التبسيطات واليت 
ًد والصراع الا  متكافئ يف النتا ج : التفاعل االسرتاتيج .   يف التوسط بني السلطة واملوا

 السرتاتيجي التفاعل  
ل ظرو  إل  أفضتتتتتل استتتتترتاتيجية يف ظ ،يت يق  عليها االختياًو   االستتتتترتاتيجيات الإن أ 

 . يف إلذا السياو "الظرو " ابلنظر إىل وسا ل أخر  السرتاتيجية فاعلةوإلو املواقف 
ًل  كل استترتاتيجية مهالية  فإن  ،ولذلك وميكن  ،خر أ مواجهة الستترتاتيجياتتكون ابلضتترو

ًاماتيكية  ايدل فعالية استتتتتتترت ل ( ادعم قواهتاتيجيتها  االستتتتتتتاستتتتتتتية اليت تلجهات الفاعلة يف الد
على مث اختياً وتنفيذ إلذا املهل اف ،التخمني الصتتتتتتتتتتييي عن استتتتتتتتتترتاتيجية اخلصتتتتتتتتتتموكذلك 

 –مباشر  ،رمباش -النهج املباشر على  راً  ،على وجه التيديد  واجهة االسرتاتيجياتمل
قوي. وستكون ا للانتصاً سيكون لفاعل العنصر اف و يلضعاتعين إلزمية والذي مباشر(    

  ،مما أعل من الضتعف الستياست   ستواو بستبهب مصتاحل    متناستقة ،إلذه اررو  بسترعة
(     ي " م وا"كمتتتا قيتتتل من قبتتتل   ،أو عن  ريق نوع النظتتتاا ،هبتتتا "متتتاك"كمتتتا يقو  

  (3  صلة.
مباشر(  -    مباشر ،   مباشر -مباشر  عك  النهج ف ،على النقيض من  لكولكن 

 سيكون 
_________ 

. فه  مهالية ونوع البناو ال يستتتتتنفد هنجها ممهل  الفئات  على ستتتتبيل 2ابلتفصتتتتيل يف الفصتتتتل  كرت إلذه االستتتترتاتيجيات  -( 3 
ً ا ابستهناو  ،املها  ًب    "التوفيق" رخر    املباشرل بني النهج االسرتاتيجية املتاحة للقو  الفاعلة(. كل من إلذه االسرتاتيجيات اف
ًات الرببر  ًي أن يعاد النظر إلنا. تكون الفكرل مبستتتتتتتتتطة وحمددل بدال من معاين أإلم اخليا ية( ميهله افد  الواستتتتتتتتت  ولي  من الضتتتتتتتتترو

 أو يف وقتتتتتتتت واحتتتتتتتد.  ،وتستتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتلتتهتتتتتتتا ،التتيت ميتتكتتن أن تتتقتتوا هبتتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتل واجلتتهتتتتتتتات ،االستتتتتتتتتتتتتتترتاتتتيتتجتتيتتتتتتتة
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مما  ،تمرتستتت القوي الفاعلة. وستتتو جهات لصتتتاحل اجلهات الفاعلة الضتتتعيفةعلى حستتتا  
 ضطر اجلهاتي

ًات صتتتعبة ومكلفة م -والدميقرا ية القوية والفاعلني  ،واخلاصتتتة -القوية  ن أجل جلعل القرا
 مواصلة أي احتما  للنجاح.

  حجيت

ًية ولكنها      ر كلها تعترب عناصر والضعف السياس    ،ونوع النظاا ،القول النسبية ا  و
على سبيل  الفاعلة االسرتاتيجياتفافئ النتا ج. كافية لتفس  التباين يف صراع    متك

الستخداا  وكذلك القيود اليت تواجه اجلهات املتنافسة عند تقييم ا إلامةاملها  تعترب 
اتيجيات إلو كيف تتفاعل االسرت من  لك ولكن افإلم  ،االسرتاتيجيات اهلجومية والدفاعية(

ً ة  لك و نف  النهج االسرتاتيج  ت تفاع حجم يف إلذه ارالة ي نظر إىل و  (4 .؟؟املتعا
ًد املادية. و يفضل املهامجني  نهج االسرتاتيج  عك  العلى  ا يتناسهب م  مصليتها يف املوا

 الهب. املهامجني املادي الا و    باض النظر عن ،للتفاع ت اليت تفضل املدافعني
داف ، ملالضعف الفاعل إلو املهاجم وافإن  ،قوي يف كل حالةوجود فاعل على افرتاض 

  تكون ويتوق  أن 
______________________ 

 : تنفيذ اسرتاتيجية مهالية قد تكون من الصعهب لسببني على افقليف حني أن  – (3 
ًيبها وتسلييها : أوالو   دو. اسرتاتيجيات وعلى استعداد السرتاتيجية خمتلفة على اخت   الع ،نظرا للقوات الفاعلة اليت  قد تكون املساعد يف تد
لتيو  اىل ستتيكون من افستتهل على ا ،وابلتايل ميكن أن تكون حمفوفة ابملخا ر.و تستتاوي افمًو افخر  -ال ستتيما يف وستتط القتا  -تيو  ال

إلا  أو إستترتاتيجية حر  العصتتاابت( من استترتاتيجية خمتلفة يف النهج امل عاك  استترتاتيجية خمتلفة يف النهج  اته  أي من    عنف املقاومةو اإل
ًل الدفاع إلسرتاتيجية حر  العصاابت التقليدية(.  أي  من و ا
بعض االستتتتتترتاتيجيات نفستتتتتتها ال ميكن أن تنفذ بستتتتتترعة وعندما تكون حر  العصتتتتتتاابت كدستتتتتتلو  لي  مدعوا يف الفرتل الستتتتتتابقة : فن  اثنياو و 

ًا،للتنظيم االجتماع  حيث تيل إىل الفشل   يف بوليفيا. وكانت إلذه التجربة،على سبيل املها ،لتش   يفا

  



391 

 ا ستتتبق حيث موميكن م حظة  لك فيمتباينة  ع قة التفاعل االستتترتاتيج  لنتا ج الصتتتراع 
يفو  يف نف  هنج التفاعل القوي الفاعل فنه ال يوجد صتتتتتتتتر  أو توستتتتتتتتط من استتتتتتتتتخداا 

ًد والهروات  ت القويتتة يف عك  هنج التفتتاعولكن اجلنود.  امن بينهتت ،املزااي املتتاديتتة يف املوا
ًد    تتتتعف الفعاليات حماولة لتجنهب مواجهة مفتوحة على اتصتتتتا  م  يكون الفاعلةيف املوا

ًل على ق ،اجلهات القوية يف القوات املستتتتتتتتتتلية( ًل أو ابلنستتتتتتتتتتبةللقيم اليت ال ترثر ابلضتتتتتتتتتترو د
 ، تتتتعف اخلصتتتتم على املواصتتتتلةاليت  تفرض تكاليف على القوي الفاعل  على ستتتتبيل املها 

 . اجتياح املدن والبلدات(

  أدلة و إحصائية  

 إل  –امستتتتتتة اخل نظريةال –ان جوإلر املطالبة من التفاعل االستتتتتترتاتيج  من الناحية النظرية 
ًجي  يف كون  لكستتتتتتتتتتتتهب نف  النهج والتفاعل الذي يفقد تستتتتتتتتتتتتعى القو  الفاعلة على اف

ن أ ،من الوا تتتتتتتتتتتتتيفحيث  تلقى دعما قواي لإلحصتتتتتتتتتتتتتا ية :  -لتفاع ت لالنهج املعاك  
عندما ية و لك عكسالاالسرتاتيجيات  انحية  أفضل العناصر الفاعلة فيه من  ليضعف ال

 باشر املستخداا الالقو  الفاعلة ابفتكون متشاهبة. 
ًعات   أو ارر  اخلا فة اليت تستتتتتتتتتتتخدا معياً ارملة اهلجومية من املشتتتتتتتتتتال واملدفعية واملد

ة اليت الفئة الضتتتتتتتتتتتتعيفأماا  الطر  القويمن املرجي أن  ستتتتتتتتتتتتر فإنه واملشتتتتتتتتتتتتال امليكانيكية( 
 ماا أولكن من املرجي أن يفو  بستتتتتتترعة  ،الفاعل إستتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتاابتتستتتتتتتتخدا 
 الدفاع القياستتتتتتتية  مهل قوات  البان يفوستتتتتتتا ل اليت تستتتتتتتتخدا املعاك  الفاعل أستتتتتتتاليهب 

   ما ث ثة أ عا أ عف  تقريبااملقاتلة اجلهات حيث كانت (. 2001أفاانستان يف عاا 
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 23.2( من نف  هنج التفتتتتاع ت  ٪ 63.6عك  هنج التفتتتتاع ت  نظريتتتتة رجي فو  ي
  فه  : املواقف املريدل ل ختباًيف اله ث افخر  اهلامة  أما النتا ج (. ٪
  ًجة  -ن اختباً ما إ ا كانت إ : أوالو ًج  يكون  –وإىل أي د التاثر ابملظهر اخلا

إلم فعاليات الضتتتتتتعيفة واليت قد جتعل من انالقا م على االستتتتتتاليهب الا  قتالية لدعم ال تصتتتتتتا
أكهر أو أقل احتماال. على الر م من عدا توفر البياانت املتاحة اليت جتعل من املستتتتتتتتتتتتتييل 

 على اتتديتتد متتا إ اكتتان  تتتتتتتتتتتتتتعف لنتتت قتتادً اوكتت ،قيمتتة إأتتابيتتة هلتتذه الع قتتةلتقييم إأتتاد 
ًج  -الفعاليات   هتا أعلى من  تتتتتتتتتتتتتتعف  مهي واهنا ال تزا   -حىت ا ا مل يتلق أي دعم خا

 .لد  اسرتاتيجياهتا للفو  عندما كان العك  مماث و 
  ان الستتتتتتتبهب الر يستتتتتتت  يف عك  هنج التفاع ت يفضتتتتتتتل  إلنا  أود القو  :  اثنياو

ايو اليكون  تتتتتتتعف اجلهات الفاعلة فن الوقت  عك  هنج و  ،ابلنستتتتتتتبة للقول الفاعلة  تتتتتتترو
  جلمي  عرض إحصتتتتتتتتتتتتتتا ويركد رلها انفستتتتتتتتتتتتتتهم.  أماا املقاتلنيأ و   حيتاج وقتاو  التفاعل

: عك  هنج على أن بشتتتتتتتتتتتتتتتدل إلذا االقرتاح وأكدت  1816النزاعات    املتماثلة منذ 
ًنة م  وقتا أ و  سيدخذ التفاعل   نف  هنج التفاع ت. ابملقا
قت فشتتلت م  مرًو الو كانت قد أود أن أو تتي أن االجتاه حنو  ايدل القول الفاعلة   ،وأخ ا

و أستتتتتتتتتتتتتتواو الدو   -  اللجوو إىل حجة الدولة يف اجملتم  : من اجلهات الفاعلة من خ 
إلابيني ،املقاتلني ًسات الناجية افخر و  -أو الشركات  ،واإل أدم ومن  كيد   تقليد املما

رًو الوقت  ا زيد  يالا  متماثل يف الصتتتتتتتتتتراعات ينبا  أن  "النهج املعاك " فإن عدد ،مث
 ررو  اليت حصلت . يتناسهب م  عدد من ا
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ًات من التفاعل االستتتتتتتترتاتيج  أ روحة رب يعت وإلكذا فإن إلذا الكتا  اإلحصتتتتتتتتا   ل ختبا
 دعم بقول املنطق. 

   أدلة من احلالت
ًاسات ت اخترب قد منطق ارجج املتنافسة و السببية كانت    راالت امن يف مخ  د

ً ية. وكان اهلد  من إنشاو افثر النس    ،النظاا ونوع ،لكل جهةمعينة حل مصا ا التا
  االسرتاتيجية. وعلى نتا ج إلذه ،وافسلية

  1859-1830 حرب املوريد  
ًحى  ًيد"حر  كانت  ًية الروسية  القوي الفاعل(  د االف "املو  تدًو يف االمربا و

ًيد ًايةاملو ًوسيا تركز على مصاحلو (. الضعيف   الفاعل قبا ل القوقا  ات   محاية كانت 
ًجيا.اتص  االهتا م  جو
ًيد"امليف  أما  يف و  يف و تتتتتتت  معتقداهتم الستتتتتتتياستتتتتتتية والدينيةتكمن املصتتتتتتتاحل فقد كانت "  و

ًوسيا. السع    ل ستق   عن 
هتديد  عدا وجودم  ًوستتيا ليستتت  تتعيفة ستتياستتيا فإن  ،و تتعف النظاا ،من حيث النوع

ًوسياكبل   ،أمين خط  من القوقا  ًد املتعاين من االستبدادية ا انت   ،فا لةرساسة للموا
ًوستتتتتيا اثنني من فو تتتتتعفا ستتتتتياستتتتتيا يف إلذا املعىن. وم   لك  خ   حر  مريد، واجهت 

وع النظاا مل ن يف حني أن واليت تستتتتتتببت هلا بضتتتتتتعف الستتتتتتياستتتتتت  ،النزاعات اخلط ل اتتملة
 يرثر على االسرتاتيجيات اليت يستخدمها كل من اجلانبني. 
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ل التفضي ت اسرتاتيجية جديدل لت  م كمن اسرتاتيجيتها واتبعت  اًوسيولذلك فقد   ت 
  أحيان أخر ها يف لكنو ،اهلمجيةاستخداا بدقة  ت: يف بعض افحيان على سبيل املها  جتنب

اسرتاتيجية رب وإلو تاماو ما يعت   املقاتلني. املدنيني و استهدا  يف قول بتتعامل  كانت 
ًيهبوقد  استبدادية مر التيو  توجهات يف أالن يتعاًض م  مصاحل اجلنود و أ استطاع التد

ًداي"إىل اهلجوا على  اب وعة عن    مو  نشر افسلية حجةكانت خطة  التقليدية.   "كا
ًيد"املحر    ."و
ًج وامل حيصتتتتتتتتتتلفهم  ولذلك فعالية كل جانهب من كانت و  ،على أستتتتتتتتتتلية أو  خا ر من اخلا

ًه عمن قبل اه عتمد على استتتتتتتتتتتتخدامتافستتتتتتتتتتتلية والتكنولوجيا  لى لنظاا  الذي يتوقف بدو
ًي  واملناخ.  يوية ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة أثبتت أمهية حفقد املدفعية الهقيلة أما االخت فات يف التضتتتتتتتتتتتتتتا

ًيد"للجهود الروستتتتتتية لقهر  ًية املفعو  يف ظل الظرو  اليت تكون  ،"املو ولكنها كانت ستتتتتتا
ال  مة  ستتتتتتا ر البشتتتتتتريةفيها القوات الروستتتتتتية على استتتتتتتعداد لتجاإلل مذإلل يف حصتتتتتتيلة اخل

ًل يف موقف املداف .   للمناو
ًيد"قريبة من القبض على مدفعية القوات الروستتتتتية رنذاك كانت   -بت أنه ثيني" ولكن املو

ًثة عسكريةسبهب يف  تقد  –على عك  التوقعات   .  كا
 : ةفإن ارر  يف حد  اهتا لعبت ث ث تفاع ت االسرتاتيجي ،سرتاتيجيةالناحية االمن و 
وات قوحشتتتتتتتتتتية  تتتتتتتتتتد واستتتتتتتتتتتخداا ال: يف التفاعل االستتتتتتتتتترتاتيج   الروس أوالو  فا   -1
ًيدامل"  قليدية الروسية التحيث قامت القوات الهاين :يف التفاعل  واخسر يف حني ."و
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ًيدامل"استتتتتتترتاتيجية اهلجوا يف حر  ابستتتتتتتتخداا  -2 اتيجية ستتتتتتترت " الذين استتتتتتتتخدموا او
 حر  العصاابت  مقابل النهج(.

  التوفيق االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجفتتتإن النهتتتا   مرل أخر  من نف  النهج :  التفتتتاعتتتلأمتتتا   -3
ًيدامل"عاًض به حر  حيث الروستتتتتتتت   لروس اوقد فا  إستتتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتتاابت.  "و

 اىل املنفى. الذي إلر   "شاملعلى قوات "
ًيدامل"نتا ج حر  إن  ً يا تقريبا  -ًوستتتتتيا  ااددإل "و يدعو إلذا و  .(5 لفةتك ا فيها ال –ا
ًوستتتيابشتتتكل عاا  عدل قريبا من تعاين تكانت ا ارستتتاستتتية نظرا لنوع النظاا وإىل حقيقة أن 

نصف مليون من الضيااي خ   تسعة وعشرين  -. ولذلك كانت اخلسا ر ا مات اخر  
 روحة التفاعل االستتتترتاتيج . إستتتترتاتيجية حر  العصتتتتاابت فإل  أفضتتتتل تفستتتت   -عاما 

 6). 
_________________________ 

 ،سري  ولكن نظرا لقوهتا املميزل اليت تردي اىل توق  انتصاً ،وإلو إلاا من حيث التكلفة ابلنسبة لكل من اجلهات الفاعلة -(  5  
 فإن تكلفة التدخ  بفعالية قوية تضر  الفاعلني. 

 الفالز سبق و كر يف إلذا الصدد.  -(  6 
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  1902-1899 ،احلرب يف جنوب أفريقيا  
القول  لقتتهب ااعطتهتت  - تتاب  العظمتتة لربيطتتانيتتة  قتتد منيتتت ريقيتتا حر  جنو  افكتتانتتت 

ًانج اررل والرتانستتتفا   ك  - العظمى م  اهنا اثين اصتتتار دو  العامل (. لضتتتعيف االفاعل  دو
ًانج اليت تستتتيطر على حستتتاهبا م -النخبة الستتتياستتتية الربيطانية وإلكذا، فقد أصتتتبيت  ن أو

 : له ثة أسبا ك و لأمر حيوي صاحبة   -اررل والرتانسفا 
  يستتتتتتتتتيا  "كيهب اون"ن الستتتتتتتتتيطرل على مدينة أهنا تعتقد ف :  أوالو ً    كان عام  

ًية.    (7  ارفاظ على االتصاالت البيرية م  اهلند و  إلا من املمتلكات االستعما
 ايت او: متتا ستتتتتتتتتتتتتتبق اثنيتت قتتد التتذي و الربيطتتانيتتة افحكتتاا بوير "إم و" اليتيي جلمهو

 للسيطرل على الرأس.   –البيض  -ًأس املستعمرل  يشج   البية سكان
  ًادل ابلنسبة فإنه ميكن أيضاو :  وأخ او  اثلهاو إىل  جعل بريطانيا تبدو  عيفة اال

ًوبيني  رجج خل أو بمما يشج  على التد ،كب  بني املتنافسني على السلطةوبشكل   افو
أحناو  املنطق يف مجي شبه  "الدومينو"تستخدا ولذلك، التدخل من منافسيها.  فكرل 

ًانج"ومن مث اسهب أن إخضاع  ،الربيطانية  حل اريويةكانت للمصا  "الرتانسفا "اررل و "أو
  " تعترب البويركما وأن "  .(8 

_______________ 
يف حني   ،ةيسيكون بعيد املنا . من الناحية النظر لكنه والنصر.  ،وبدال من الفناو ،االستعبادإلو وكان اهلد  من الازو   -(7  

ًادعا الحق ااستعداداكهر ًوسيا كانت  ًل على اللجوو إىل وحشية وينبا  أن يكون  ًيد و  اوقد  لكنهم مل ملقاومة. افيما يتعلق ابملو
الدميقرا يات ختسر اررو  الصا ل فهنا ال ميكن أن كانت . إ ا  توتكهفت املقاومة  لك. وبدال من  لك  فقط حفز  وايفعل

ررو  ااالستبدادية كسهب تصعوبة يف أ روحته يف اأاد تفس  ملا ا  "م وا"مث واجه   ،و  الوحشية ال  مة للفو تتصاعد إىل مست
 الصا ل وأكهر من  لك. 

إلا االسرتاتيجية العسكرية الروسيةاال مهجية أنه ال يوافق على  ،م   لك ،التذك  -( 8  عالة. إلذا امر ولكن ف ،كسندً ابعتبا
ًل على كسهب اررو  الصا ل فهنا   "م وا"لق لنمو ج يبعث على الق الذي ير  أن افنظمة االستبدادية بشكل عاا ستكون قاد

ًيد أناملحر  تبني تردي اىل تصعيد مستو  العنف اىل الرببرية :  ًية الفرو هو " بني الدولة و ميكن حىت يف النظاا االستبدادي "املعيا
 التكاليف والنتا ج.  على وابلتايل ،سرتاتيجيةالأن توجد يف اجملتم  وترثر على ا
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 املهتمة الر يسية يف اتافظة على استق هلم و ريقتهم يف اريال  وخاصة مرسسة الرو(. 
 ن من العوامل الضعف السياس  الربيطاين يف ارر  يف جنو  أفريقيا : ااثنيفسر 

 . نوع النظاا -1
 والوقت واهلد .   -2
أتخذ  جعل الستتتتتتياستتتتتتة هم ية، وصتتتتتتناع الستتتتتتياستتتتتتة الربيطانية ال ميكنزعماو الدو  الدميقرا ف

ًاوه يف االعتبتتاً. بختتذ افمن دون  راإلتتا  خ    جنو  أفريقيتتاأمتتا يف رد فعتتل اجلمهًو ور
 : ومها إلناك عام ن سببا الضعف لربيطانيا فقد كان  ،ارر فرتل 
 .ريقيابعدالة بريطانيا اللجوو اىل القول يف جنو  اف -قانون ارر   -1
 بعدالة سلوكها يف تلك ارر . -قانون ارر   -2

 النخبة الربيطانية من الصتتتتتتتتتتتتتتعوابت يفاإلنذاً املتخذ الذي يدخر  "كرو رويف إلذا  يربً "
ًه دفتتاعتتاو   :قتتانون ارر  ن النف  لتربير ع الرأي العتتاا الربيطتتاين يعرت  بشتتتتتتتتتتتتتترعيتتته ابعتبتتا

  (10 ر  نفسها؟. ولكن لي  من أخ قية ار(9 اللجوو إىل الس ح
_________________ 

ًية أخر  إبنشاو كما قد ميهل سابقة خط ل فيما يتعلق   -(  9  ًيون إمربا و ًتفاع الذين ميكن بعد  لك التفكو  ،االستعما   يف ا
ًي الربيطاين.   يصل اىل ادي اركم االستعما

انيا إل  دولة فن بريط ،تهابلنسبة ف روحافخ  وعلى مشكلة تعترب ابلنسبة "مل وا"جنو  افريقيا كانت حر    –(  10 
وحشية  انإليك عن التكاليف اخلاصة هبا من حيث الدا واملا ( العلى مستو   لمتصاعد وم   لك ال أد صعوبة ،دميقرا ية

ل كيتشينر( ظ ة الربيطانية اسرتاتيجية  وخصوصا يفييف االعتباً  بيعة وراثً العملخذ افخاصة و ال  مة لكسهب ارر  . م وا 
ًيخ ارر  ،وايتهو يف كيتشينر اهلمجية تقييد سياسة  مضللة يف إلذا الصدد. ويقرتح أن يتم  على انه  ولكن ال أحد أخذ ا
ًاعية واررو وتركييف كما   ،جةارً ا ابستهناو أ عف شكل  ،ادعاوخط  ميكن أن تدعم إلذا االدعاو ز وحشية كيتشينر الز

 (.62-61ص  ،2003 ،أسوأ " انظر م واان يكون االمر السياسات" كان ابالمكان 
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فإن تركيز املعسكر ا طر ما يقر  من بريطانيا االنسيا  من ارر  دون اقيق أإلدافها 
ل النخبة من قب الكن ارر  كانت قد انتهت يف وقت قريهب و كما كان متوقع  الستتتياستتتية

ق  أن نستتد  نطمن املو لذلك يكون  ، ال يهم أاي كانتحيث الربيطانية والعامة الربيطانية 
و لك هولنديني لقياستتاو لكانت بريطانيا لديها قول عظيمة فقد  ر  ارستتبهب التدخ  يف عن 

 .  5/1بنسبة 
ًل عالية بأتخ  ارر  كان  ستتتتتتتتتتتتبهب ان اهلولنديني امتلكوا بنادو حديهة و كان لديهم مها

ًبو يف حني أن  ابستتتتتتتتتتتتتتخدامها  ا  تتتتتتتتتتتتتد عدو بتلك اجلهو ية لذلكافنكليز مل يكونوا قد حا
ً  على  لبوا وقتا أ و     تكييفات تناسهب  اك الو   .للتد

 املي د إلو التقليتتل من شتتتتتتتتتتتتتتتتدنعيتتد و لكن الستتتتتتتتتتتتتتبتتهب ارقيق  لتتتدخ  ارر  إىل متتا بعتتد 
ًية أف، اهلولنديني و  ا أن اهلولنديني كانوا أكهر اركا ضتتتتتتتتتتل من وكان لديهم قوات استتتتتتتتتتتخبا

 .يطانينياليت كانت عند الرب 
ًل قد  1900لكن اررو  خ   عاا  و تتتتتتتتيت فنه حىت امت ك البنادو االفضتتتتتتتتل و قد

ًل بشتتتتتكل أفضتتتتتل  طانيني يف ض التفوو العددي للربييتفو من ن مك  حبيث القوات على املناو
 جنو  إفريقيا .
طون  اهلولنديني الذين كانوا يتيركون خب دمبتالقوات الربيطانية ببستتتتتتتتتتتتتتتا ة وإلكذا  قامت 

اي"إىل مستعمرل " كيهب "ستقيمة من مستعمرل م  . "بريتو
مناقشتتتتتتتة إبطا  مفعو  الصتتتتتتتراع جاوت كنتيجة جز ية لشتتتتتتترح نتا ج فإن  ،ومن جهة أخر 

 سرتاتيجية حر  إوالسبهب ارقيق  للتدجيل إلو التيو  إىل   ارر  اجلنوبية اإلفريقية .
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ربيطانيون يف أو  تفاعل ارر  . وفا  ال1900عن  ريق بوير يف ر اً / ماًس  العصاابت
 نف  النهج( بعد التالهب على الصتتتدمة افوىل  وبعد نشتتتر قوات كافية يف املستتترح. حبلو  

قون . ولكن بعد س"بوير"المن ارر  التقليدية قد انتهت وفقدت  1900شبان / فرباير 
تيجية حر  اإستتتتتتتتتتتترت اختاً التيو  إىل فقد القيادل وخستتتتتتتتتتتترانه  ماا  البوير" يف بلومفونتني "

 . العصاابت

بعد أن أصتتتبي فريقيا. جنو  افيف التفاعل االستتترتاتيج  أفضتتتل تفستتت  لنتيجة ارر  يعترب 
ًات  كان إلناكو  ، ربيطانيالتستتتليم لل "بويرال"وا تتتيا أن اعتقا  العواصتتتم لن جترب  ث ثة خيا

 :اسرتاتيجية
  ًستتتتتتتتتتتتتا  ا ،م  االستتتتتتتتتتتتتتمراً يف االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية ارالية:  أوالو ً ا ا وات ملزيد من القو

 .ارر   مسرحإىل واخليو   ،واملعدات
  متتا التتذي ميكن عملتته لليفتتاظ على متتاو  "البويريف "من حيتتث العرض  : اثنيتتاو :

 الوجه بعد هناية ارر .
 بوير لا  لاالتيو  إىل استترتاتيجية اهلمجية : اختا  قبالة القفا ات وم حقة او : اثله

 أو قتلهم على الفًو يف االنتقاا الستمراً املقاومة.  رإلا نالسواو من جانهب  ،املقاتلني
ًو اخلتتيتتتتتتتاً التتهتتتتتتتالتتتتتتتثني التتربيتتطتتتتتتتانتتيتتلتتكتتن   وانتتتتتهتتتتتتتت ارتتر  بتتعتتتتتتتد فتترتل وجتتيتتزل.  ،اختتتتتتتتتتا

  1940-1935احلرب اليطالية الثيوبية   
تدًو احداث ارر  االيطالية االثيوبية حو  ايطاليا الفاشتتتتتتتية  الفاعل القوي(  تتتتتتتد اثيوبيا 

 (.  الفاعل الضعيف
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إح   ومستتتترولية  ،1896عاا  "أدوا"كانت املصتتتتاحل االيطاليةتستتتتعى اىل الهدً هلزميتها يف 
ًد ال  مة لتيستتتني ،افريقيا الستتتوداو يف القرن اففريق يف  ةضتتتر اهلمجيا  معد  الفقر واملوا

 واملشاكل السكانية. 
 ،لتكافرروحة عدا امصاحل ايطاليا يف الازو أعلى مما كان متوقعا من قبل مصلية أ كانت 

التفوو  طخاملاثلة يف الفاشتتتتتتتتتتتتتتية تكمن يف الرجولة املزعومة شتتتتتتتتتتتتتترعية وفن جزوا كب ا من 
 ثيوبيا أهب ان تعترب هتديدا لبقاو النظاا. أأي إلزمية يف ولذلك، فإن  ،العسكري

ً بة كانت و من مصتتتتتتتتتتتتتتلية اثيوبيا  البقاو على قيد اريال( كان  لكن  ،عالية أيضتتتتتتتتتتتتتتتاو تلك 
ًل يف املتابعةاالثيوب يف  د  زمية: تكراً اهلعلى حد ستتتتتتتتتتتتتتواو  يني كانوا أكهر دقة وأكهر خطو

ًات االسترتاتيجحيث  ،الاطرستة االيطالية الاا ية مما  ،يةيرثر نوع النظاا يف إيطالياعلى اخليا
، د  والقتل ا  اخلر استتتتتتتتتخداا  اد  اىل جلوو ايطاليا اىل الرببرية  افوىل يف وقت الحق من

ًل والتيكم يف املعلومتتتات عن ستتتتتتتتتتتتتت  أعمتتتا  محلتتتة حيتتتث اجلمتتتاع (  والقتتتتل تفرتض اإلدا
 فيه ظلتيف الوقت الذي  ، لك ارنييف  هامن حيث  تتتتتتتتتعف  (11  عستتتتتتتتتكرية ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية

 رمنة  وا  فرتل الصراع. كانت   "موسوليين"حكومة 
ا ًو امرب  -وإن كان شتتتتتتتكلياو " يعترب إلي  ستتتتتتتي ستتتتتتت  فقد كان " ،اجلانهب اإلثيويأما على 
 افمراو واجلنراالت. كاملة على سيطرل  يكن لديه مل و اثيوبيا 
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جعتتل نوع النظتتاا اإلقطتتاع  يف اثيوبيتتا من املستتتتتتتتتتتتتتتييتتل على االمربا ًو املفضتتتتتتتتتتتتتتتتل فرض 
أكرب من االإلتماا بشتتتتتتتكل نوع النظاا  (12 استتتتتتترتاتيجية دفاعية وأثر اثبت فقد قاا بتخريهب

شتتتتدن  ا  او لعهب دوً قد انتشتتتتاً افستتتتلية   أن يف حنيه أ روحة عدا التكافر. تالذي اقرتح
ة على اجلتتانتتهب فستتتتتتتتتتتتتتليتتتكتتافر فيمتتا يتعلق ابفنتته ال يوجتتد ،يف ارر  االثيوبيتتة االيطتتاليتتة

على  ايدل تكتتتتاليف الازو أو االحت   من جتتتتانتتتتهب القيتتتتادل عملتتتتت ، ولتتتتذلتتتتك اإلثيوي
ية أخر ، انح ومنانتشتتتتاً افستتتتلية الفر تتتتية ليستتتتت على اتك. يف حني أن  ،االيطاليني

 اصتتر ايطالينكان لتيقيق كل التفاعل االستترتاتيج  للير   فإن   ،استتتهناو واحدوجود م  ف
 عسكراي.

_____________ 
رلية لتيويل لديه ال توجد  قد(. حىت لو كان الشعهب االيطايل 116ًاج . امل حظة أع ه الفاشية الشرعية  ص  -( 11 

ًج سيطرل على الرأي يوية يف الارصلية امل تما  الحيث وارفاظ على النظاا  ،ةية أو العسكرياالستياو اىل او  يف السياسة اخلا
ًات للير .   العاا والتصو

او وينبا  أن يعلو يشكل هتديدا للبقو  ،ر  من الناحية النظريةارسرتاتيج  يف االياً اخلترب  إلذه ارالة يف حدود مفهوا   -(12 
يفضل  حيث  ،أو   إلا من أشكا  التييز يف اختياً االسرتاتيجية. كما مل يو ي إلذه ارالة ،لهقافيةوا ،التنظيمية البسيطةللسوية 

 رو ". مث "اهل ،سرتاتيجية الدفاع على  ر  العدو فيها  عيفةالاإلثيوبيني خطر اهلزمية بدال من اعتماد "معيهب" 
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 نف   ديتتة التتدفتتاع تتتتتتتتتتتتتتتتد تقليتت، ظهر اهلجوا التقليتتديبني الطرفني قتتد أ أو  تفتتاعتتلكتتان 
ًل إلذه املعركة بستتتتتتتبهب ستتتتتتتوو انه يبدو لكنه كان و  ،يف إيطاليا ،النهج( على وشتتتتتتتك خستتتتتتتا
 الرباعة. 
ابلنستتتبة ش من املدإلأنه كان  ،ابلنستتتبة للير  االيطالية ،ستتتبقفإننا نستتتتنتج مما  ،ومن إلنا

 ،يجية االيطاليةرتاتسأدت إىل او  يف االواليت  ،فعالية املضادات االثيوبيةإليطاليا مواجهة 
  وإل استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة عظمى  تتتتتتتتتتتتتتمن ايطتتاليتتا تستتتتتتتتتتتتتتتكمتتل اهلجوا التقليتتدي حيتتث كتتانتتت 

ًل الدفاع االثيوبية التقليدية.  اسرتاتيجيةالس ح  د و ا
ًت يف  ضتتتتتتتتون بضتتتتتتتتعة أشتتتتتتتتهر. لكن تعترب اثيوبيا كانت  املنظمة املقاومة الستتتتتتتترية اليت اهنا

اع يطاليا على إلذا التفاعل الهالث للصتتتتر اهلمجية االيطالية جددت املقاومة. وقد حصتتتتلت ا
كن من ، ولكن قبل أن تتمإستتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتاابتنف  النهج : اهلمجية  تتتتتد وفق 

ة التفاعلية يف حني كانت العمليألات أتث  موستتتتتوليين. كانت قد تستتتتتجيل القولالعستتتتتكرية  
تنظيم  ياهلجوا التقليتتدي  تتتتتتتتتتتتتتتتد أاتبتتاع  ريقتتة عتتادت إىل قتتد  "تفتتاعتتل ارر "لرابعتتة اب

رر  االدخو  مباشتتتتتتترل يف  إىل للمقاومة  عك  النهج(. إال إ ا ستتتتتتتعت القوات االثيوبية 
 وإل  اليت ساعدت االيطاليني على الفو . "جوجااإقليم " ايطاليا يفم  
ن  ريق االيطالية التقليدية بشتتتتتتتن اهلجمات عفقد قامت االستتتتتتترتاتيجية  ،يف بقية الب دأما 
 االيطايل.بذلك الطر  خسر حيث  ،لعصاابتحر  اات سرتاتيجيا  أحد

ًل االيطاليني يف إلذه العمليات  مذإللة اجلم  بني إلذه التكاليف كان و  ،كانت خسا
ًواب ك إىل او  وأد   ل ،واراجة افمنية لتصبي مكتفية  اتيا يف حا  وقوع حر  يف أو

 رخر يف إلذه االسرتاتيجية االيطالية. 
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ً ها اثيوبد قإلذا التفاعل اخلام  للير   وفق ية عرض توفيق اسرتاتيجية اليطاليا اليت تعا
  نف  النهج(.  سرتاتيجية حر  العصاابتا

  يف يالتستتتتتتتتت حاولتكانت قد استتتتتتتتترتاتيجيات االيطاليني  أن اثبت للجمي  قد التوافق كان 
إلو الذي يقود فقط كان  عيم واحد .  1936أايً / مايو من عاا شتتتتتتتتهر يف  "أدي  أاباب"

يف التاي   او ستتتتتتتتتتتتتتببكان ويبدو من اتتمل أن كون اندالع ارر  العاملية الهانية   ،يناملتمرد
ًاجتتايأن " الشتتتتتتتتتتتتتتتامتتل،حىت  بعتتادإلتتا. إثيوبيتتا او أيبتتذ  كتتل جهوده يف هتريتتهب " كتتان ابي  ا

 كتتتتتتتان من شتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتته املركتتتتتتتد أن االيطتتتتتتتاليني قتتتتتتتد كستتتتتتتتتتتتتتتبوا ارر .   ، فقتتتتتتتد لتتتتتتتذلتتتتتتتكو 
كون بني ييف اثيوبيا توقف عن أن فالستتتتتتتتتتتتتتباو . ولكن ارر  العاملية الهانية   ت كل إلذا

 وااليطتتاليني صتتتتتتتتتتتتتتبي املعركتتة بني الربيطتتانينيت، واو  لاالحت   اثيوبيتت قتتاومتتةاملااليطتتاليني و 
    وكينيا كما يعد  رد صتتتتتتتتتتتتتراع ،والصتتتتتتتتتتتتتوما  الربيطاين ،والستتتتتتتتتتتتتودان ،وقتاهلم عرب اثيوبيا

ًد إلنا( ة الاا ية من ر، والقوات الربيطانييف  ضتتتتون بضتتتتعة أشتتتته .متكافئ وفقا للتعريف الوا
 . "أدي  أاباب"االيطاليني ودخلت  ةمياجلنو  قامت هبز 

 القيادة
ليل إلاا ا ات كانت مشتتتتتتتتتتتتتتكلة  تتتتتتتتتتتتتتعف القيادل االيطالية   ،يف ارر  االثيوبية االيطالية

 ،يتتد الازوتهتتدب -جتتلولو خب –ون يهتتددون االيطتتاليكتتان   ،لنتيجتتة ارر . يف أو  تفتتاعتتل
إن فعاليةالتكنولوجيا العستتكرية ميكن ولذلك ف (13  رل أخر  فستتبا  ستتياستتيةم قااذي وال

ًواب خ   ارر  العتتامليتتة االوىلفأن تتفتتاوت تفتتاوا كب ا تبعتتا للستتتتتتتتتتتتتتيتتاو.  مل يتتد   ،ف  أو
  ،بياأي من الطرفني على وجود ميزل اسرتاتيجية يف إثيو بني استخداا افسلية الكيميا ية 
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قليدية ت هابة اسرتاتيجية ذه افسلية ميكن أن يكون  وكان( إال أن استخداا مهل إل
 حامسة خ   املرحلة االوىل من ارر . 

نصر سريعة وحامسة. وإلذا إلو الذي مسي  اليديولوجية ومطالهب اإلسبا  كانت اف
ًلمن ل ثيوبيني  ىل سلسلة أدت إقد عدا الكفاول فإن وكذلك  ،االستي و على إلذه املباد
 اليت هتدد من اهلزا م

 _________________ 
 سبق شرح  لك . –( 13 
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ًيرتاي. وإلكذا أصتتتتتتبيت  تتتتتتعف القيادل االيطالية الستتتتتتبهب  القولااليطالية للقذ  هبما اىل ا
 املباشر يف ايطاليا للجوو اىل  ا  اخلرد . 

 ،إن نتا ج ارر  االثيوبية قدمت أفضتتتتتل تفستتتتت  للتفاعل االستتتتترتاتيج ف ،وخ صتتتتتة القو 
حت   العاصتتتتتتتتتمة بعد أن أصتتتتتتتتتبي وا تتتتتتتتتيا أن افالقيادل العستتتتتتتتتكرية االيطالية.  ضتتتتتتتتتعفلو 

ذلك قد وقعت ب كانت ايطاليا  ،لن جترب االثيوبيني على االستتتتتتتتستتتتتتت ا" أدي  أاباباإلثيوبية"
ًات اسرتاتيجيةأ  :ماا ث ثة خيا

  ًستتتا  املزيد من القوات وامل ،االستتتتمراً يف االستتترتاتيجية ارالية : أوالو ً ا ا ات عدو
 اىل املسرح.

  بعتتد  فظ متتاو الوجتتهفعلتته رمن حيتتث عرض االثيوبيني : متتا التتذي ميكن :  اثنيتتاو
 هناية ارر .

 الثيوبيةاليم اقعمليات مدامهة يف افالتيو  إىل اسرتاتيجية اهلمجية : اختا  او : اثله 
 وم حقة "املتمردين" وأسرإلم. الساخنة 

اتيجيات اولت الستتترت كانت قد أهنا  من ر م على ال ،اً اخلياً الهالثياختقد ا ف ،عموماو و 
امليزل لك تبتيستتتتتتني ت قامحيث ببطو وبصتتتتتتعوبة لكن و  ،ً عدد من املمراتاوابتكمهجية 

 لتتتتتتتتتختتتتلتتتت  متتتتنتتتتهتتتتتتتا. لتتتتجتتتتتتتتتيتتتتتتتاح االو  ،افتتتتريتتتتقتتتتيتتتتتتتايف حتتتتىت ارتتتتر  التتتتعتتتتتتتاملتتتتيتتتتتتتة التتتتهتتتتتتتانتتتتيتتتتتتتة 
ت وقد ًحب ،واليت كانت خ   ارر  العاملية الهانية ،مل تتدخل ايطاليا يف حر   اثيوبيا

دون كانت إيطاليا قد فقدت اثيوبيا حىت ب  ،ارر . ولكن بعد بضتتتتت  ستتتتتنوات على افكهر
  -التوفيق -يةمهالكانت   ة االسرتاتيجيةيفن العمل ،التدخل الربيطاين يف مشا  أفريقيا
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ىل إوقد ا تتتتتتتطرت ايطاليا يف وقت ستتتتتتتابق  كان    قادً على اتافظة.الذي  االقتصتتتتتتتادي 
ذا وإل –على حد ستتتتتتتتتتتتواو ابستتتتتتتتتتتتتخداا  ا  اخلرد  والقتل اجلماع   -اهلمجية  للجوو إىلا

ًل على الدف .  ًاوالرشول  وإل  القاد  ماأاثً تكاليف سياسة ما و
  ( 1973-1965 )الولايت املت دة يف فيتنام 

حكومة  GVNوإل  تدًو حو  تدخل الوالايت املتيدل يف ارر  افإللية الفيتنامية و
ًية فيتناا الدميقرا ية DRVة  د  قول فاعل فيتناا (. ف عي والرأمسالية   فاعل مجهو

من  حكومة فيتناا GVNوكانت مصاحل الوالايت املتيدلتقوا ابحتواو  الدفاع عن 
 وتعزيز اسرتاتيجيتها السوفياتية. ،استي و الشيوعيني

ًية فيتناا الدميقرا ية DRVكانت مصاحل  أمسايل ر تتوقف على اتفاض االستهماً ال مجهو
لتدث ات" من و"ا،ولكن ا توسيعه ليشمل  رد مجي  افجانهب ،يف البقاو على قيد اريال

ًية فيتناا الدميقرا ية DRVفإن ولذلك فيتناا.  سواو كان  حكومة فيتناا GVNو مجهو
 بينما الوالايت املتيدل لديها نظاا دميقرا   النوع. متعدد التنوع النظاا االستبدادي 

على أًض  أكهر وأكان النظاا يعتمد على الضتتتتعف الستتتتياستتتت  كنوع أقل ،تنااولكن يف في
ني من أكهر تاثنبني الواق . وقتتتتتد كتتتتتانتتتتتت املعركتتتتتة ارقيقيتتتتتة يف فيتنتتتتتاا على اًض الواق  

إلكذا، و ميكن أن تعر   صتتتتتتداقية تهل التطلعات الو نية الفيتنامية. اليت اركومات اتلية 
ًية فيتناا ا DRVتفإن كان  ،ظيمهاالستتتتتتتتتتتتتتبق بستتتتتتتتتتتتتتبهب تنتعترب صتتتتتتتتتتتتتتاحبة  لدميقرا يةمجهو

بعد عاا ني يالفرنستتتتتت والشتتتتتتجاعة والتضتتتتتتيية  تتتتتتد الياابنيني يف ارر  العاملية الهانية و تتتتتتد
ر  عكما ي  "دمي"ولكن  ، ات مصداقية و نية حكومة فيتناا GVN. وقد بدت 1945

  ال ير  مصلية يف فيتناا منفصلة عن بلده. -يف خطا  نقله التلفزيون 
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إلد  خلدمة كانت العستتتتتتتتتتتتتتكرية  فإن القول  حكومة فيتناا GVNعادل إليكلة إبوإلكذا، ف
عرض يف وقتتت الحق قتتد بقتتا تته يف الستتتتتتتتتتتتتتلطتتة. و : إل وإلو واحتتد على حستتتتتتتتتتتتتتتا  اآلخرين

يف مكتتتانيتتتة إ ةأيتتتواليت كتتتانتتتت ال تتلتتتك اليوميتتتة للقوات االمريكيتتتة يف العراو  ت تيتتتاالاال
 الشرعية القومية.كسهب املعركة من أجل   حكومة فيتناا

يف  كونه لنظرا لنوع النظاا و لك ، او الوالايت املتيدل  تتتتتتتتتتتتعيفيف و تتتتتتتتتتتت  الدميقرا ية كان 
  .حكومة فيتناايف  الفستتتتتتتتتتتتتتتادوتقوية و تتتتتتتتتتتتتت  ميكنه من اال  ع على دعم    مشتتتتتتتتتتتتتتروع 

ًا مل يلعهب  لوالايت لنستتتبة لابولكن الزايدل يف التكاليف  ،يف فيتنااقوايو انتشتتتاً افستتتلية دو
 ملتيدل ا
تقدمي الدعم يف  (حكومة فيتنااالسوفياتية والصينية  انإليك عن    قصد  حكومة فيتنااو 

 خ   معظم القتلى االمريكينيفلي  ما دف  الوالايت املتيدل للخروج من فيتناا. وإلو 
سواو من حيث الدفاع اجلو  أو إلجمات  ،عمل معاد مباشرليكن بسبهب ارر  مل 
ية نسبيا بدا الناسفة العبوات ال من ربافك قد تعر وا للضًر م معظمهفن املسليني. 

كل لاع التفاعل االسرتاتيج  أفضل تكاليف الصر يو ي رجتلة . املالشراك اخلداعية كذلك و 
ًا  ،جانهب اجليش االمريك  دث م  قوات ما حيكان او  ما  وخاصة من حيث الوقت. واند

ًك حرب ةأييف  ًك يف اختا إلا.ية معا  يشا
ًته على التعلم بسرعة و  فإن قول اجليش افمريك  كانت ،من  لك الو وبد التكيف تكمن يف قد

 مها  على  لك.  م   ا فة واسعة من ظرو  القتا .وكانت فيتناا اكرب
ًل على القتا . وقد جتاإلل خربل بدأ ًادل والقد   اجليش االم ك   أعماله ابلتقليل من قول اإل
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ابتكاً فمر إىل ابريطانيا العظمى. ولكن انتهى به كذلك و  ،أقل حدن إىل كب ل  وإفرنسا ال
ًل على اييد ونزع   . 1969 عا ا رأمسايل يفد الحشاو املأعدد من االسرتاتيجيات القاد

ملتيدل الوالايت ابه يف  تما قامكان أكهر إلو  و  ،اجليشالذي حققه   و فعلى الر م من ال
ا مايفسر التفاعل وإلذ ،انتهت هبزمية الوالايت املتيدلقد   ةالسياسيالنتيجة افمريكية. لكن 
 – ارر  يف القرن العشرين أكهر تعقيدا من حر  فيتناا وقد ظهرتكانت االسرتاتيج .  
ًية فيتناا الدميقرا ية DRVصوا  اخليف مخسة من   -على افقل واالستهماً  ،مجهو
يايت والوالايت املتيدل  د االااد السوف حكومة فيتناا GVNو ،والصني ،الرأمسايل

رت أكهر من التفاع ت االسرتاتيجية. وقد خسيف  لك التداخل  امللتف كان و  ،افمريكية(
ًستها وحشية الواليت تظهر  ،يف تلك التفاع تالوالايت املتيدل   لوالايت املتيدلااليت ما

لوالايت ا التقليدية تنظيميا  مقابل النهج(. ولكن جيش فيتناا الشمايل NVA د قوات 
جيش فيتناا وحدات  NVAوحدات القول الر يسية :  من املتيدل فا ت يف ارر  

  االشرتاكات التقليدية  الدفاعية  نف من مريك  افجوا  د اهلالتقليدية  الشمايل 
 النهج(. 

ت ضتتتتتتتتمنواليت ت ،الوالايت املتيدل خستتتتتتتترت حر  العصتتتتتتتتاابت الر يستتتتتتتتية يف اجلنو لكن 
 إستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتتتتتتتتتاابتكإلجوا الرأمسايل   ريكية التقليدية االم إلجوا الوحدات 
"اآلخر" حر  عصتتتتتاابت عندما شتتتتترع برانمج اجلانهب ولكنه حصتتتتتل على  ، مقابل النهج(

انت ارركة كنف  النهج(. و   جيم إستتتتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتتتاابتفينيك   الرببرية(  تتتتتتتد 
ً املرسسة العسكرية ا -إلم من مشال البيرية االمريكية اف  ية المريكية م  التجربة التا
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ًل عل تابتكر  حيث  –القتا  واررو  الصتتتتتتتتتتتتتا ل قول يف  كهراف ى إلزمية استتتتتتتتتتتتترتاتيجية قاد
ًاعية املشتتتتتتتترتكة وكانت دون اللجوو اىل اهلمجية. ةالرأمسالي الذي انمج الرب إل  الستتتتتتتتياستتتتتتتتة الز

 تتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتث التتتتتتتتتتتوقتتتتتتتتتتتت. التتتتتتتتتتتاملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترولتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتن ثتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتت أ
 ، النصتتتر العستتتكري إىل نصتتتر ستتتياستتتاويل تيقيق لو  ،اررو  يف معظم ،وخ صتتتة القو 

ل املستخدمة بعض الوسا بني ع قة الامل معىن اليت سياس  النتصاً االومدل ونوعية إلذا 
 ،قطفن اهلمجية تعمل على اقيق انتصتتتتتتتتتتتتتاً عستتتتتتتتتتتتتكري أ للتالهب على مقاومة اجليش. إ 

 أفضل افحوا . يف  او مكلفسيكون و  ، الس ا سيكون التايلفإن  ،ولذلك
مل اجلنوبيتتة  حكومتتة فيتنتتاا GVNوحتتدات الوالايت املتيتتدل و ومن الوا تتتتتتتتتتتتتتي أن قوات 

ًية فيتناا الدميقرا ية DRVوحدات  الهب علىتومل ت تستتتتتتتتتتتتتتتخدا اهلمجية ة الرأمسالي مجهو
 والعسكرية.

ايت كيف ان الوالو  ،التفاعل االستتتتتترتاتيج  يفستتتتتتر ارر  ما داا افمر كذلكوإلكذا، فإن 
ًل على إلزمية كانت تيدل  امل ًية فيتناا الدميقرا ية DRVقاد  ،واالستتتتتتتتتتتهماً الرأمسايل مجهو

يف ارر   ،. ولكنحكومة فيتناا GVNاىل التخل  عن  تا تتتتتتتتتتتتتتطر ، وبعد  لك ،وملا ا
ًنتت التفوو العستتتتتتتتتتتتتتكري كتتان ال معىن لتتهأن أثبتتتت فقتتد  ،افإلليتتة الفيتنتتاميتتة ة م  النتتتا ج مقتتا

ًي قد اقق ان ما يهم ابلفعل  كانالستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتية من اجل فيتناا وك نز من قبل قوات املا
 ."دا انن "جاوت اىل الشا ئ يف اليت االمريكية 

قاومة مواجهة االستتتتتتتتتتترتاتيجية معلى قد اعتمدت كانت القوات   ،حىت يف الوالايت املتيدل
 سهلة  املهمة ليست على الر م من أن  تواجهها  د كل من اجليشنيواليت كانت مهالية 
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ًية فيتناا  DRVكراه فإن سياسة اإل  ال يزا  ال ميكن كسهب ارر  سياسيا  أيو  مجهو
 فيتناا(.يم قسمت تقبل الدميقرا ية

وس الكل من "فإن الوالايت املتيدل ستتتتتتتتتتتتتتو  تدف  ابعدا ها يف   ،يف أحستتتتتتتتتتتتتتن افحوا و 
  عيف افملً م أن  ،ات اإلكراه -لقضاو عقود حماولة  تمث ا طر  ،والصني ،وكمبوداي

ًية فيتناا الدميقرا ية DRVيف للتطبيق  ةقابل ةبديل ةو ني ةهلندس –يف النجاح   . مجهو

 1989 -1979احلرب األهلية األفغانية  
 (يو فاعل قالستتتتوفيايت وحلفا ه  اجليش  DRAارر  االإللية االفاانية تدوًحو  كانت 

ةللمصتتتتتتتتاحل ففاانينتا ج ارر  افإللية امل تكن ف (.ي تتتتتتتتعفاعل  تتتتتتتتد اجملاإلدين اففاان  
أكهر حدل مما  عد أصبيت فيما بلكنها  ،السوفياتية ترقى إىل مستو  البقاو على قيد اريال

 :. فقد اتفضت إىل  (مصلية ال تاثلا يسمى  كان متوقعا من قبل 
 .للدفاع عن النظاا املاًكس  ودايو  -( 1 
ًية اس مية متطرفة على  -( 2   حدودإلا اجلنوبية.وإلو ما حيو  دون انضماا مجهو

ة ي ا ف كانتحيث   ،يف  رد الستتتتتوفيات من أفاانستتتتتتانتكمن وكانت مصتتتتتلية اجملاإلدين 
 ،اقيقا هلذه الاايةو ن الستتتتتوفيات. يف حقيقتها عنظاا كابو  اليت يستتتتتيطر عليها ال ختتلف 

 قاو فإلكذا، فو و من اجل بقاوإلا على اتك. ا تلو كانوا يقاكما لو أهنم  بدا املشتتتتتتتتتتتتتتهد  فقد 
  أملت اليتعستتتتتتتتتتكرية كب ل ابإل تتتتتتتتتتافة إىل النكستتتتتتتتتتات ال (عدا التكافر ية فر تتتتتتتتتتية ملصتتتتتتتتتتل

 هلا باض عادل تقييم احتأدت يف هناية املطا  إىل دف  الستتتتتتتوفيات إل فقد  ،لستتتتتتتوفياتاب
 وات قمن أن تفكر يف انسيا   بدالو و  حيدث. مللكن تنفيذ  لك النظر عن نوع النظاا. و 
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كانت ا ما  وهلم. و البا حعلم من الفشتتتتتتل واالبتكاً ممالت ببستتتتتتالة تحاول، فقد الستتتتتتوفيات
 ،ابختصاًو  . (14 عن االتفاض النس  فيه ولكن يف شكل ال ميكن أن تعوض  ،تنجيس

 ياستت . ستتتبدادي يف ظل نوع من الضتتعف الستتانظاا كان ي نَظر إليه كفإن االااد الستتوفيايت  
ًل السياسية الداخليةاإلمن  يتينوع النظاا السوفيمن جهة أخر ، فإن ما مك ن و  يف  (15  دا

يو على النولكن حر  تم  أوال وقبل كل شتتتتتتتتتتتت و بناو  ومقاومة افنظمة االستتتتتتتتتتتتتبدادية إل
راه مناستتتتتتتتتتتتتتبا  افنظمة الدميقرا ية اليت تكنها من القياا بنف  الشتتتتتتتتتتتتتت و ولكن أقل يالذي 

ًل مليوظة ق بقةيف اررو  الستتتتتتتتاكان االااد الستتتتتتتتوفيييت قد أظهر بكه  من اررية(.   يف د
ارصتتتتتتتتتتتو  على معلومات موثوو هبا عن تكاليف جل املدين من أالستتتتتتتتتتتيطرل على اجلمهًو 

 ، إلذه ارر يفولكن والع قات بني البلدين.  وخصوصا اخلسا ر البشرية ،ارر  الداخلية
 ارستتتتبان رخذل يفاجلهود الرامية إىل الستتتتيطرل الستتتتوفياتية على إلذه املعلومات  فقد كانت 

ًستتتتتتتتا ل و ن جلم  بني الا عا لتجعل من مإىل أمهاهتم  –مهيل  امل يستتتتتتتتبق هلاليت  –اجلنود و
مما كه  من بكانوا أكهر أن اجلنود السوفيات الذين قتلوا  كيف    -بشكل متزايد -الوا ي 
ًته   .(16 اركومةقد

العاا تصاعد السخط افمر الذي اد  إىل نذاً إلإلناك أية رلية لتكن  مل ،وم   لك
 ميكن الذي كان و 

____________ 
ًقاا ليست مرشرا يعتد به. كما يف حالة التدخل االم ك  يف فيتناا  -(14   لك  وكان السوفيات أعلى مما كان متوقعا املصاحل   ا يف ،أ

 أخر .  حر  عاملية ولكنها كانت مقيدل ملراقبة اردود يف عدد القوات اليت ا نشرإلا خوفا من تصعيد الصراع إىل ،مشكلةاملرإل ت(
ً ة السياسية الداخلية إل -(  15  واحد من اثنني من خما ر اعتماد اسرتاتيجية اهلمجية بعد انتهاو ارر  العاملية الهانية ؛ اآلخر   املعا

ًات الشيشان   ًوسيا  ،(1999و  1994التدخل العسكري افجن . إلنا نوع النظاا لي  هلا دًو على اإل  و. كما يف وقت الحق باا و
 ،ت حممية بشكل جيدوصداا حسني يف العراو ليس ،والطالبان يف أفاانستان ،النووي يستبعد التدخل العسكري افجن . ميلوسيفيتش وصربيا

ًير دقيقة من اهلمجية.  ًل إىل حد كب  من خ   تقا  وابلتايل ختض  لازوات مرب
كلة اليت تعرض ولكن املش ،مزااي النظاا يف اررو  الصا لمن  رلفامل (م واج  تو  التدخل السوفيايت يف أفاانستان يدعم بقول  -( 16 

خسرت ارر . أو الوحشية الرببرية و اسرتاتيجية تتجاو  وحشية ال تزا  حىت اآلن يف  DRA م  اجليش الفااين  السوفيات ويعملون معا
 (. 46-42: ص  2003 ،افعالة وكفرل كما تقرتح م وا تو ج  انظر م و  ولذلك قد ال تكون
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  ال اصل حالة أخر  يف أي  او  يف السياسة السوفياتية أو االسرتاجتيةيردي إىل أن 
 لك و على افسلية ونشر حجة أقو  مما كانت عليه يف دعم ارر  افإللية اففاانية 

االااد ولكن على الر م من أن  ،1986حىت عاا  1979من عاا خ   الفرتل الواقعة 
يما عدا  ا رات ف ،اإلدينمن اجمل جتهيزا  وتسليياو أفضل كانوا وفيايت وقوات ارلفاو  الس

 او شكوكماملستخدمة كان تكنولوجيا الأفضل فإن  وأكهر من  لك ،اهلليكوبرت القتالية
 القوات  DRAأن يف اجلبا  الوعرل يف أفاانستان. كما بنجاعتها 
مد بشتتتتكل  ت هبا واليت كانت تعتجاواليت أفضتتتتل افستتتتاليهب  تابتكر كانت قد الستتتتوفياتية  

 على  ا رات اهلليكوبرت القتالية.كب  
 ا يف  لك استتتتخداا قوات العمليات  -تلك أستتتاليبهم فإن  1986حلو  عاا ولكن م  
ًن"اخلاصتتتتتتتتتتتتتة  علها    ج -"كانيون"خ   من تن  قوات االحت الت اليت كانت  "اهلليبو

 والضعيفة.ا منهالقوية  متناسبة على حد سواو 
أما دًو الوالايت املتيدل يف إ تتتتتتتتتتتتتتعا  القوات الستتتتتتتتتتتتتتوفياتية فقد أتكد من خ   تزويد 

ًوخية ايت املتيدل الوال لطا رات مضتتتادل لو تطلق من الكتف لقوات اجملاإلدين لقذا ف صتتتا
ً تتتتة  ملاعشتتتتية و تتتتياإلا تقريبا عما كانت وإلكذا، تا  الو تتتت  بني  ".ستتتتتينار"من  را  عا

 لتكتيك املسرو .إخفاو اإىل ت ولميزل تكتيكية اك
ابتشتتتتتتتو "انضتتتتتتتماا أد   1985يف عاا  إىل حستتتتتتتاابت جديدل يف لليكم  "ميخا يل  و

إلا كانت  ات أفاانستتتان  ابتشتتو وقد كان "أمهية ستتياستتية. واليت بدو  او و تت  حد قد " و
ًية أفاانستان الدميقرا ية DRAالسوفيايت بدعم من للوجود   او  مني  يف مواجهة  مجهو
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كان الستتتتتتوفيات   فقد ،يعين ارفاظ على الفعالية القتاليةوالذي ستتتتتتتخداا اإلبر الاجملاإلدين 
ًين   على االبتكاً أو  ايدل كب ل يف أعدادإلم. قاد
ًك " ابتشتتتيفأد ون إلناك عين أنه لن يكان الطريق مستتتدود النهاية وأن  ايدل القوات ي " و

 جود  ايدل يف عدد القوات.عدا و م   ، رو جديدلبتكاً للقياا ابأي وقت 
واي دعما ق وإلو افمر الذي قدا لذلك إ تتافية حجة كان نشتتر افستتلية  ويف املقابل، فإن 

ما يزيد من   ماقرتن إلذا التيو  يف القيادل الستتتتتتتتتتتتتتوفياتية وقد يف ارر  افإللية اففاانية. 
 . فيات انسيهب السو ما ميكن امله. ولذلك  تجتاو  واليت تكاليف احت   السوفيات 

ولكنه ال وىل( اف التفاعل خستتتتتتتر ارر   يةالستتتتتتتوفياتارر  التفاعل االستتتتتتترتاتيج  يفستتتتتتتر 
الستتتتتوفيات استتتتترتاتيجية اهلجوا حيث انتهج  ،1982إىل  1980الهانية من ارر  يفستتتتتر 

شتتتتتلت بكل فواليت   مقابل النهج( إستتتتترتاتيجية حر  العصتتتتتاابتالتقليدي  تتتتتد اجملاإلدين 
مل يربي  ، من نف  النهج 1983د التيو  اىل اهلمجيتتة يف عتتاا بعتت، فاملقتتايي .وم   لتتك

 . ملا ا؟ ( انسيبوا من أفاانستان تاماو  1989يف عاا  ،السوفيات
   

 املالذ:  الدعم اخلارجي لألطراف الضعيفة
كان اليت   اهلمجية فأ روحة الستتتتتتتتوفيات أهب ان تفو  هبا. فإن الستتتتتتتترتاتيجية التفاعل  وفقاو 

حملية أو تكاليف ل عر تتتتتتة  وااستتتتتترتاتيجية مهالية فن الستتتتتتوفيات ليستتتتتتهابة أن تكون  ينبا  
ينبا  أن يكون  فإنه ،مشتترتكة بني التكاليف الستتياستتية املرتبطة امل حقة.وع ول على  لك

ًات اللوجستتتتتتتتتتتتتتتية للمجاإلدين وإىل حد كب  ًات والقد ثر اف (17 فإن ،قد دمر االستتتتتتتتتتتتتتتخبا
 دين م  املنشقني.اجملاإلتعا د إلو  ،م   لك ،الر يس 

____________________ 
ًات اجملاإلدين تضتتتتتاو  كه ا نتيجة  -( 17   DRAلفااين قوات اجليش االستتتتتوفيايت اهلمج . ولكن ابلنستتتتتبة لالتصتتتتتر  استتتتتتخبا

تيدل الوالايت املفإهنا ال تزا  متفوقة و  ،ورلية حمددل القول ،واتافظة على كل واحد منهم يف املنا ق ارضرية ،والسوفيات
ًات.   استفادت من الدعم التقين االستخبا
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اهلمجيتتة يف أفاتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتان فن اجملتتاإلتتدين تكنوا من االعتمتتاد على مل تنجي استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة 
ًجية والدعم اللوجستتتتتتيت ًات اخلا  تعمل انط قا من م  ات يفكانت وحداهتم و  ،االستتتتتتتخبا

وقفت ملستتتتتاعدات اليت تفلذلك أصتتتتتبي اجملاإلدين يعتمدون على إلذه ا  ،ابكستتتتتتان وإيران.
هتا واليت أدت  ،1990و  1989فيها يف عام       "جنيهب ه"إستتتتتتتتقان حكومة إىل قد

على  ،واليت ال يكون انفذ املفعو ، الشتتتتتتتتترعية. ولذلك ترب  أفاانستتتتتتتتتتان ات شتتتتتتتتترن واحد
ًجا  حر  استتتتاس النظر إىل  إلا استتتترتاتيجية مكافية التمرد : عندما تكن  اهلمجية ابعتبا

ًج ستتتيطرل  ،بذكاو ابت من ارصتتتو  على مصتتتدً إلاا للم   العصتتتا والدعم اللوجستتتيت خا
و تتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتبهب يف فشتتتتتتتتتتتل االااد نكنا نريد أن ما إ ا  ،. وخ صتتتتتتتتتتتة القو القوي الفاعل

بعد أن أصتتتتتتتتبي فيهم أكهر إلو التفاعل االستتتتتتتترتاتيج . ما  فإن ،الستتتتتتتتوفيايت يف أفاانستتتتتتتتتان
ت أد ةة ث ثيوثيقفهمة  ،النضتتتتا  الستتتتوفيايتوا تتتتيا أن ارر  يف أفاانستتتتتان إل  مكافية 

، كانت يف اإلديناجملاليت ساعدت سرتاتيجية ولكن االإىل م حقة اجملاإلدين    املقاتلني. 
ًات تقوية  كان تان  ولكن ا  و اردود م  ابكستتتتتت ،البنية التيتية واللوجستتتتتتتية واالستتتتتتتخبا

 مستييل.على الدواا يعترب ش و 
 ما يقر  من نصتتتتتتف ال جئنيتشتتتتتتريد يف قتل أو  واجنيانوا قد كلروس  على الر م من أن ا

ًا  ونواجهين و اجملاإلدحيث كان  و ، من أفاانستتتتتتتان قبل ارر  على الستتتتتتكان املدنيني خيا
 اىل : لك اخلياً انتقل حيث السوفيات الرببري تالال بعد   ياو او 
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لى قو  يد من االعتماد عتواصل م  اسرتاتيجية من شدهنا املزيد واملز أن أو  ،إما أن تتخلى
ًجية لليصتتتتو  على الدعم.  يف  ادً الستتتتوفيات، و أحد ارر  يكستتتتهب مل ،يف النهايةو خا

 .1992يف عاا  DRAاتفضت قوات اجليش اففااين و  1989عاا 
 ، قريباو تينتشتتتتتتتترون فوو كامل اجلارافيا اففاانية   –فيما بعد  -ون اجملاإلدأصتتتتتتتتبي يف حني 

 موعتتة من واليت كتتانتتت  -" تتالبتتان"يت من جتتانتتهب حركتتة متتتدإلبني لصتتتتتتتتتتتتتتتتد أي إلجوا أي
االستتتتتتتتتتتتتت ميني اتافظني للااية واملمولة من ابكستتتتتتتتتتتتتتتان، وكذلك من جانهب اململكة العربية 

منذ ه مهيل لأفاانستتتتتان نفستتتتها على نطاو مل يشتتتتهد ويف هناية املطا ، دمرت  الستتتتعودية.
 تدم  أملانيا يف ارر  العاملية الهانية.

 النتائا الرئيسية : فاعل أطروحة الت
ًاستتتتتات ارالة تريد ،ن مج  و تنظيم  التيليل اإلحصتتتتتا   إ ً ية لد ًنة التا بقول  وتركيز املقا

ن كتا  اليل اكما أ روحة التفستتتت ات اليت قدمها منافستتتتيها.  على التفاعل االستتتترتاتيج  
ًتبا ا وثيقا بنتا ج صتتتتتتتتتراع    متكافئ.  إلذه الع قة مهمة و التفاعل االستتتتتتتتترتاتيج  يرتبط ا

 ،وب دي تدعم االدعاو ان نف  النهج تفاع ت قوية لصتتتتتاحل اجلهات الفاعلة ،احصتتتتتا يا
وابال تافة (18  التفاع ت الضتعيفة لصتاحل اجلهات الفاعلة. تمن  (عك  النهج يف حني 

ًاسة ف ،نتا ج صراع    متكافئل تعلي يعترب اىل اختباً منطق التناف    مخ   إن د
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تدعم  .(19 منفصتتلة من التفاعل االستترتاتيج  ةستتتة عشتتر جترب تتمن ً ية مريدل ا تحاال
ً م أن ًات الصتتتتتتتتعبة بقول منطق االستتتتتتتترتاتيجية  ًيديف ها روحةنتا ج إلذه االختبا  ، حر  مو

أتثرت بشتتتتتتتتتتتتتتتدل د قوالنتيجة الفعلية للصتتتتتتتتتتتتتتراع  ،واررو  افإللية واففاانية ،افثيوبية إلايل
ًج  لضتتتتتتتتتتتتعف الفاعل علو   كفو والقيادل والدعم اخل ،ةالبالا رستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية التكلفة ى ا

ً ية مخحالة والنتا ج املتوقعة الفعلية للتفاع ت االستتتتتتتتترتاتيجية يف التوايل.  ًاستتتتتتتتتات ا   د
  ( 20 التايل  موجزل يف اجلدو 

 

 

 

_______________ 
 دل. وحليفا للوالايت املتي ،ن دولة نوويةابكستان استضافت أفضل من اجملاإلدين واملقاومة وكان كل من ابكستا  -( 18  
يف املئة من الصراعات    املتماثلة ميزل التفاعل  77.5 املعىن:وإلذه اراالت الشا ل يف إلذا  ،2كما  كر يف الفصل   -( 19 

     االسرتاتيج  واحد من البداية إىل النهاية. 
م على الر انه االسرتاتيجية. وأان أعو  يف تفاع ت  لخصات عشرمو السمات (  3  اجلدو  ( 20                             

ًل على القتا ( "  بسبهب االسرتاتيجية    املباشرلتفاعل من وجود أحد عشر  ًادل اخلصم بدال من القد التوفيق" فاليت تستهد  إ
 اسرتاتيجية إهناو ارر  ولي  الفو  يف اسرتاتيجية ارر . يف إلو
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 فرضيات بديلة  
ًاستتات اراالت الفردية. اخلامستتة والستتادستتة والهامنة فر تتيات م التقي   اخلامستتة  يةالفر تتفد

ًجي لكستتتتتتتتتتتتتتتتهب نف  النهج تنتتتاقش يف  فقتتتد يحيتتتث  -اف را  الفتتتاعلتتتة القويتتتة على اف
فتتتإن ة،يف كتتتل حتتتالتتتولكن يف مجي  ارتتتاالت. املريتتتدل التفتتتاعتتتل وعك  النهج التفتتتاع ت 

الكتتامتتل من  تطبيق الهقتتليف فتتاعلتتة اللقو  يتتاا اقعتتل من املمكن جتنف  النهج تفتتاع ت 
ة على  عف تفرض تكاليف ابإلظس لكن إلذهىل قتا ،و واويلها إاملزااي املادية يف السلطة 

 تخلى(. توأحياان ما  ،سرتاتيجيات أحياانو حيث تتيو  االاجلهات  
عتتتتل وابلتتتتتايل ج ،ضتتتتتتتتتتتتتتعيفتتتتة جتنتتتتهب اهلزميتتتتةالمكن اجلهتتتتات فتعك  النهج أمتتتتا تفتتتتاع ت 

عك   ت تفاع تتعف أفضتتل العناصتتر الفاعلة يف فإن  ،صتتراعات تطو . ونتيجة لذلكال
من صتفو  خستا ر  تتستبهب هلم ستيردي إىل أن وجتنهب التكاليف يف الوقت  اته  ،النهج

 قو  اخلصوا.أ
ضتتعيف إلو ال تستتلييالستتادستتة مو تتوع التستتليي اففضتتل يف حني يكون ال الفر تتيةتناقش 

ًجي   مدعوا. ، أو   خسر أي صراع    متكافئست ةالفاعل  و ن إلذه القفإالفاعل، واف
كنولوجيتتا أثر التفتتإن  تتا يف  لتتك حىت ارر  افإلليتتة اففاتتانيتتة، ،ف  كتتل حتتالتتةوإلكتتذا، ف

ًي الستتتتتتتتتتتترتاتيجية و االيعتمد على  تكون ندما ع، و لك تكتيك يف ستتتتتتتتتتتتياو املناخ والتضتتتتتتتتتتتتا
كما إلو ارا    -ستترتاتيجية االتطبيق ولكن من اخلطد  ،تكنولوجيا أفضتتلاملستترولة  اجلهات

 خسر بشكل سري  وحاسم. حيث  –يف السنة افوىل من ارر  يف جنو  أفريقيا 
ية يف نتا ج أي شتترح النستتبواليت ت – النستت  للقول املادية االستتتخداا  –الهامنة  الفر تتيةأما 

 ا دحضها. فقد  –صراع    متكافئ 
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   النس . تفسيف الفاعل االإلتماا  إلوملعركة فإن نتا ج ا ،أي حا  من افحوا ولكن على 
ييم ميكن أن تكون إال عرب تقفإن الفر تتتتتتتتتتيتني  الستتتتتتتتتتابعة والتاستتتتتتتتتتعة ال  ،ومن انحية أخر 

 اراالت.
ا  أفضتتتتتتل من قتيف الستتتتتتلطوي القوي الفاعل  اليت تناقش املو تتتتتتوع –الستتتتتتابعة  لفر تتتتتتيةفا

 .ةمدعوم     هف  -  الفاعلة اف را من ال دميقرا ية قوية و اررو     املتماثلة 
هات جلال تلتقيا  تتتتتتتتمن اقد يكون صتتتتتتتتيييا أن الدميقرا ية والستتتتتتتتلطوية  ،يف الواق ولكن 

ا واالاتتاد كتتل من بريطتتانيتتفمكتتافيتتة اررو     املتمتتاثلتتة بنف  الطريقتتة ؛ املستتتتتتتتتتتتتترولتتة يف 
كانت    ،ةوعندما جلدت اىل اهلمجي ، االستترتاتيجياتيف استتتخداا الستتوفيايت بدأت مباشتترل 
 .فظة وتدم ية ووحشية 
رو  السلطوي القوي يف مكافية ارالفاعل  –السابعة  فر يةفإن ال ،وعلى اجلانهب اآلخر

ة افضتتتل من قياا استتترتاتيجيكباشتتتر  املالضتتتعف ف يضتتتعالفاعل ال   املتماثلة اليت تستتتتخدا 
 .ًو جلمهفعل ا دودً ت إلذه النظرية أيدقد و  –اف را  الفاعلة يف دميقرا ية قوية 

ًل ارر  تجلد لد  جلوو  رد أييإال أنه مل  ،بريطانيا إىل اهلمجية  عندما اقرتبت من خستتتتا
  يهدد للقياا بذلك.أنه كان على الر م من  ،مهج في تصر  االااد السوفيايت 

ًجة أن النظاا االستتتتتتتتتتتتتتتبدادي يعز  فالبنستتتتتتتتتتتتتتبة  ،وإلكذا ف فاعل من التكاليالنوع الإىل د
يجية فعالة ة استتتتتتتتتتتترتاتيوبقدً ما إل  اهلمجية عمل ،يف استتتتتتتتتتتترتاتيجية اهلمجيةواملخا ر للبدو 

 .او نبا  أال يفاجد أحدالسابعة يإلذا الدعم للفر ية لذلك فإن و  ،عسكراي
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اليات السياسية والفع ،السلطوي الدميقرا   القويالفاعل  - التاسعة  فر يةفإن ال ،وأخ او 
ان حامسا يف دحض ك  -ل يف صراع    متكافئ طويالضعف يف التساوية تقريبا املصة ارو 

 إلنا.تلك املفاإليم 
إلو    اميل ماحدث يف "ارر  بعد خلوض كانت بريطانيا يف خطر اال تتتتتتتتتتتتتتطراً فقد  

 .عنيف جد  ياوص يف عتقا  االمعسكرات مو وع جعل " والذي إلوس 
ًية الروستتتية  ايت االشتتت ،والفاشتتتية االيطالية ،ولكن اإلمربا و ية الستتتوفياتية رتاكواااد اجلمهو

إىل أن  1935يطاليا تدير املخا ر يف عاا ففد كانت إمل تكن عر تتتتتتتتتتتتتتة ملشتتتتتتتتتتتتتتاكل مماثلة. 
ًوبية ستت  ،طالهب انستتياهبا من اثيوبيا أو وقف استتتخداا  ا  اخلرد ت مي هتا من الدو  االو

ًواب  جوا فإن  لك كان ستتتتتيردي إىل القياا هب ولكن يف حالة  تتتتتعف القو  العظمى يف أو
 عميق . وحش 

 فشل عر  القوة الفاعلة
 : من الشرون او الفاعلة يف ظل اررو  الصا ل عدد  القو تفقد 
كما أهنا قوية اخلصوا. وإل    ،الفاعلة إل  القو  العظمى  القو تكون عندما :  أوالو 

ًد كب ل لبناو القوات لتدمني مصارها  د التهديدات من اخلصوا.  ال حيث و ختص  موا
ًبون تك الكنه ،القوات الستخدامها  د   إلا من القو  الكرب  يتم بناو وجتهيز ة مد

ًيهب ،املعداتوحيث تكون  ،على القتا  والرد بشكل معني ة إبحكاا  كلها متشابك  ،والتد
ًات مبنية و    (.21 م  خمتلف القو  اجلديدل واملها
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ًيد،  ف ًيديني "خلروج  د االقوات الروسية افوىل كان على ف  حر  مو لذين كانوا ا" املو
ًبم ًوي على الت  ،و ين و هز ني د أو  ،كهيفةال ااابتاليف لقتا  افعداو على النمط افو

ًيبهم على أمها  سا رلفالضبان أما أًض مفتوحة. فوو  ن اجلنراالت م مو  إل ،قد ا تد
ًم يف " دبرت  موع إلزمية انبليوناليت كانت قد الذين كانوا يتمتعون ابلشهرل الروسية   ر

 ." راندي
 ____________ 
ًبني يف ستتتتياو واحد  البا ما تكون    مفيدل يف بلد رخر. عدا الفعالية العستتتتكرية  -( 21  بل وافدإلى من الضتتتتبان واجلنود املد

ًية". العك   خربل قتاليةكانوا  وي ن  الربيطانية يف ارر  العاملية االوىل و البا ما يقا  إنه يرج  إىل أن الكه  من الضتتتتتتبا "استتتتتتتعما
ًا ما يفعل وكذلك يف  ،القادل الذين يتفوقون يف العمليات التقليديةفصتتتتتتيييا : كان أيضتتتتتتا   ة. عن االخت فات يعمليات العملالاند

:  1997ماًكيز   وسجل ،(474-172:  2000بودين   ،انظر على سبيل املها  ،يف القيادل التقليدية و   التقليدية يف الضبط
4، 8 .) 
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ًيد"أو  اشتباك م  كان    نشا ا يف املضا ق اجلبلية شديدل االحنداًيني" إلو افكهر املو
ً   هابة الصدمةوكان  لك القوقا  كجبا   ني تطلهب ما يقر  من ث ثما وإلذا  ،التضا

ًيهب ،واالبتكاً ،عاما من النضا  ة والتكنولوجيا اجلديدل من أجل إلزمي ،وإعادل التد
ًيد"  . يني"املو

رو   د راسنوات من النجاح يف ني بجنو  إفريقيا مدعومون بعد  لك إىل جاو الربيطاني
ًية شاسعة. جعلت من بريطانيا الدو  الصا ل والقبا ل واملمالك اليت   امربا و

ًيهب ملكافية تصتتتتتتتتتتتتتتتاعيف الستتتتتتتتتتتتتتوو م   ،و    هزل ، زألالقوات  الربيطانية جاوت  د تد
ًا ولذلك فقد تكًر اهلجوا بلية. اجلواحة وال ةلستتتتتتتتتتتتتتتاخنا "بويرمقا عة" ًا وتكرا ن قبل ممرا
ًيبات : إعداد مدفعية العدبعد ال "بوير" تتتتتد  تاصتتتتتطفاليت الربيطانية القوات   تتتتتمن و تد
للقضتتتتاو  الفرستتتتانكذلك و  ،هجوااررا  للهيز وجت ،واليت  و تتتتعت يف املقدمةاملشتتتتال خط 

ن وجتتداً م ،كتتان بن ان املتتدفعيتتة املضتتتتتتتتتتتتتتتتادلو  ،تلفتتاو ه كتتان خمعلى العتتدو. ولكن متتا وجتتدو 
فو  صتتتوثيق بشتتتكل والذي دمر  ،ة الطلقاتالبنادو ستتتريعمن  او جيدقد شتتتكل الرصتتتاص 

 ،تبقيةمواق  العدو املاهلجوا على و دمر إلذا، املليريق القوات ل بعد تعرض ،شتتتتتتتتتتتتتتتال . مثامل
بقية أفراد عام   حنييف "بويربني صتتتتتتتتتتتفو  مقاتل  "من القتلى  على عدد قليل واعهر فقد 

نتتت فقتتد كتتا ،ولتتذلتتك. التتذين ولو ا افدابً على عجتتل على اخليو ، و بتتل قتتااملالكومتتانتتدو  
ًيب ،بريطانيا يف حاجة اىل جيش جديد  ،اهلديدل جقوات جتهيز كذلك و  ،جديدلات وتد

 ىل اخلليج.وصوالو إ "بويرإلخضاع "والعديد من الرجا   ،الكه  من اخليو م  
 من  ةطلوبملاثيوبيا على وجه التيديد م  كمية ونوعية القوات إلاليطاليني ح اما اكتسا ا
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 . "ي س إلي  س"االثيوي اليت كانت ات إمرل اإلمربا ًو جل التالهب على القبا ل أ
النقسامات ا ان السود الذين ايدوا القمصأصيا  ابستهناو  -فإن اجلنود بكل املقايي  و 

 ،الستتتوو دشتتتدياليطايل كان ال جيد. ولكن القا د العستتتكري قاتلوا بشتتتكقد  –ايطاليا يف 
م   ،حفال معظمهماملقاتيلن الذين كانوا يف تقريبا ستتتتتتتتتتتتتتبهب إلزمية ايطاليا  تتتتتتتتتتتتتتد كان وكدنه  

ًبتتتتني. التتتتتتتذي االثتتتتيتتتتوي و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتتتد يف التتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتيتتتتي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتف   يتتتتفتتتتوو عتتتتتتتدد اتتتتتتتتا
ال مهيل هلا  ااهنقناعتها اىل فيتناا م   تالوالايت املتيدل قد وصلكانت   ،من جهة أخر 
ًيخ الو  ،والتكنولوجيامن حيث القول  وكانت  ،ةكريعستتتتتتتال اتً اصتتتتتتتتناالطويل من اقيق التا

إلا يف فييتناا   .سيكون حامساو على يقني ان انتصا
النزاع  يف افشتتتتتتتهر افوىل من ةتعر تتتتتتتت هلزمية قريبكانت قد ن القوات االمريكية  أصتتتتتتتييي 
ًي قتتتتتات املنطلإعتتتتتادل تطبيق  " تكن من يتتتتتدجويمتتتتتاثيو ً "لكن اجلنرا  االم ك   ،الكو

وعك   ،استعادت القوات االمريكية مكافية الفعاليةحيث جتنيد االنضبان يف افساسية 
اي الشمالية.  ت التوجه حنو دفعحيث جتاه اال  كو

ان  مادإلفيتنتتتاا عن اعتقتتتيف العتتتديتتتد من اجلنراالت االمريكيني قتتتد عرب ف ،ونتيجتتتة لتتتذلتتتك
يد" أو "   مدلو " يف ارر  إلو ستتتتتتتتتتتتاً لعدا وجود حستتتتتتتتتتتن "جدشتتتتتتتتتتت و ارديث عن 

 كانوا لكنهم  االنضبان والعدوانية. 
ط أقل من املستتتتتتو  املتوستتتتتاليت تكون كما إلو ارا  يف كل إلذه الصتتتتتراعات فعلى خطد. 

كنهم كانوا يف  ل( نمن خ   مستتتتتتاعديو تهب  برتبة لفتنانت كولونيل ااملكابلنستتتتتتبة لضتتتتتتبان 
 الو ن  ياسة س ضبان تطبيقكباً اليف حني حاو    ،علم والتكيفالت   سريع هم معظم
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اخلربل على حل املشتتتتتتتتاكل كذلك و  ، ات صتتتتتتتتلة   وكه ا ما تكون إلامشتتتتتتتتية  ،اص هبمخلا
قوات اجليش االمريك  حيث أرقت  (22 يف فييتناا الصتتتتتتتتتتتعبة اليت تواجه الوالايت املتيدل 

ملية الهانية  نوات اليت أعقبت ارر  العاولكن يف الستتتتتتت ،جيش فيتناا الشتتتتتتتمايلاهلزمية بقوات 
ًات حيث  منتظمة افمًو قد اصبيت كانت   .العمليات على افًضالتهمت قد

 
 
 
 

_________________ 
لتيقيق عمليات  ةواملتطلبات التقني ،د  ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتت  ملهامجة قوات اإلابدل اجلماعيةاهلوحىت يف اراالت اليت يكون فيها  -( 22 

 ،شتتتتتتهودلاحىت ابلنستتتتتتبة للدو  افكهر تقدما. ستتتتتتيكون إلناك دا ما من الناجني و  ،بعيد املنا إل   ،رستتتتتتن ارظو  ،اإلابدل اجلماعية
ًتتتكتتتتتتتا  اهلتتمتتجتتيتتتتتتتة.  ًل بتتعتتتتتتتد ا ًجتتتتتتتات خمتتتتتلتتفتتتتتتتة متتن اخلتتطتتو  وإلتتتتتتتذا يتتردي إىل احتتتتتمتتتتتتتا  وقتتوع إلتتجتتمتتتتتتتات انتتتتتقتتتتتتتامتتيتتتتتتتة عتتلتتى د
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 يكن أي لكن ملو  ،اجليشتتتتتتتتتتتتتتنيحيث يتصتتتتتتتتتتتتتتادا ا كان يف فيتناالقوات اتاج إليه  كانت ما 
 ختلفتتة. املعوامل لتلتتك ال ة العستتتتتتتتتتتتتتكريتتافنظمتتة للتكيف م  اثنني من  او او  جتتاإلتتدمنهمتتا حيتت

ًبعة فرو  1979دخل الستتتتتتوفيات أفاانستتتتتتتان يف عاا   اليتدو اآللية االبنوابستتتتتتتخداا م  ا
لكنهم  و  ،يهاالحتيا ات الجتهيز ا تتتتتتتتتتمن قد عفا عليها الزمن كان إلذه  و ثله  القول. تعترب 

ًا   كانوا قد  ًيبا على استخداا إلذه املعدات يف عمليات واسعة النطاو على اف تلقوا تد
إلا تاكمة ارر  يف على الر م من أ املفتوحة هنا    م  مة يف كل  ريقة ميكن تصتتتتتتتتتتتتتتو

تكتيكاو ت اابتكر السوفي ،منطقة جبلية. أثناو صراع داا عشر سنوات على إلزمية اجملاإلدين
ًيتهب جتديتد ،للجيش : العقيتدل اجلتديتدل شتتتتتتتتتتتتتتبته جتديتد تتامتاو   ،والتكنولوجيتا اجلتديتدل  وتتد

  وخاصتتتتتتتتتتتتتة الدو  الكرب  -كل إلذا يد  على أن اجلهات الفاعلة القوية لقوات.  لوخمتلف 
لكنها  ها يفتيل للدخو  كانت صتتتتتتا ل   خا تتتتتتت حروابو   مرخراو ختض اررو  والذي مل  -

ًبتهم سواو من حيث النظرية أو املعدات.    مستعدل تكانت  ين قاتلوا حىت أولئك الذو ا
لواحد  تتتتتتتتتتتد االعمليات  قد جتد اخلربليف مستتتتتتتتتتترحف ،مهل إلذه اررو يف يف اآلونة افخ ل 

ًح وخمتلف اخلصوا. و املوأيضا لنقل خمتلف ،عدو واحد  إلذا ال لكن سا
اليف افوليتتة ن التكتتفوإتتتا  ،متتاثلتتةالفتتاعلتتة أتتهب أن تفقتتد النزاعتتات    املت  يعين أن القو 

النخهب نهب جتو  ،التقليديةاالجراوات من الناحية النظرية دون  كون أعلى مما كان متوقعاو تستت
ًتكا  القوات املستتتلية من الستتتياستتتية  ميكن أن و  ،بعد القتا  اانضتتتماالو لمكافية لهتمة ا

اتيجية اخلصم السرت  ظراو نو لك الفاعلة يف حا  اعتماد اسرتاتيجية خا ئة   القو إلذا فقد ت
ويف تقليدي لاداع يف استتتتتتتترتاتيجية اخليف اختياً العناصتتتتتتتتر الفاعلة   تتتتتتتتعيفاو اخلصتتتتتتتتم إ ا كان 

 رتاتيجية دفاعية قوية ميكن أن تفقد اجلهات إ ا كانت حماولة الستخداا القول مواجهة اس
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الوقت  التكاليف من حيثلكن جلوية االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية  النهج    املباشتتتتتتتتتتتتتتر( للفو  هبا. ا
ليا يف كه  ته   ضبا دوليا وحمكانت   -اليت ال بد بعد إلذه اهلجمات  -واف راً اجلانبية 
 من افحيان أيضا.

للقو   قصتتتتتتتتتت لاللوقف العمليات ارربية  لق  تتتتتتتتتتاو او  ميكن أن الذي ما نوع الاضتتتتتتتتتتهب أ
ً ا تتتتتتتعف اجلهات    مباشتتتتتتتر يف اختيكان إ ا  فالفاعلة يف اقيق افإلدا  الستتتتتتتياستتتتتتتية. 

استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية دفاعية قوية ميكن أن تفقد اجلهات إ ا حاولت استتتتتتتتتتتتتتتخداا اتفاقية تنظيمية 
يجية حر  إستتتتتترتاتفإن  ،ومن جهة أخر اهلجوا االستتتتتترتاتيجية  النهج املباشتتتتتتر( للفو  هبا. 

ًل الوقت  العصتتتتاابت ًا تتتت  و لكاملصتتتتممة خصتتتتيصتتتتا لتجا مامل يكن قواي من اجلهات  لأل
فو  على من املرجي أن ي الزمن فلي لعقود من و د و ناجلم يني  زجعلى استتتتعداد لو الفاعلة 
 أقتتتتتتتل من املتوق . تكون ان يتجنتتتتتتتهب االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  والضتتتتتتتتتتتتتتترابت ومىت وأين و العتتتتتتتدو 

يمكن استتتتتتتتتتتتتتتخدامها هلزمية اهلمجية و تتتتتتتتتتتتتتعف الفعاليات ابستتتتتتتتتتتتتتتخداا فقوية الاجلهات أما 
استبدادية  سواو كانت كنعنيفة. ولالاملقاومة عسكراي أو     إسرتاتيجية حر  العصاابت

 يف  تتتتتتتتتتتتيق من حىت -تكاليف دميقرا ية قوية من اجلهات الفاعلة يف اقيق إلذا الفو  بأو 
ًتف  بشتتتتتتتتتتكل مطرد منذ هناية ارر  العاملية فإن افمر  –الناحية العستتتتتتتتتتكرية  يبدو أنه قد ا

 الهانية .
ًل على الفو  فإن  ،وافإلم من  لك ستتتت ا ال حق  تتتتد الاجلهات الفاعلة القوية مل تعد قاد

ا. وميكن وسا ل التالهب عليهو اهلمجية وتصويرإلا على أهنا من نتاج اجلهات أماا ضعيف ال
حمفوفة ة اسرتاتيجيخسر إ ا حاولت استخداا ستالفاعلة   القو يتسبهب  لك أن أيضا أن 

 ذين الن يللتالهب على املدافعني املتمردأخر  اسرتاتيجية مقابل ابملخا ر الرببرية 
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ًل متزايدل ستتترتاتيجية حر  العصتتتاابتا ونمستتتتخدي قد كرية ويبدو أن اهلمجية العستتت ،بصتتتو
 ردع. المن  قاومة  بدالو املفز ا

نظمتتتتة افلتتتتد  أكهر وبشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل النظم التتتتدميقرا يتتتتة يف أكرب  ات خمتتتتا ر اهلمجيتتتتة تعترب 
م الدو  إل ةالفاعلفدصتتتتتيا  القو  ولكن قد تواجه مشتتتتتكلة اجلزاو الدولية.  ،االستتتتتتبدادية

  قو د  لتتالكرب  أو القو  العظمى  وتكتتاليف اجلزاو التتدوليتتة قتتد تكون افهتتة، ولكنهتتا 
وخطر فرض  ،1999أو صتتتتتتتتتتربيا يف عاا  ،1935مهل ايطاليا يف عاا  -طفيفة الالفاعلني 

الفاعلة   و واجه الققد تكما   شتتتتتتتيئاو حمرماو  ميكن أن تكون الدميقرا يةحيث عقوابت دولية 
كرات االعتقا  معستتتتتتتتتو الرببرية : راثً بريطانيا االستتتتتتتتترتاتيجية حماكمة  عندمجة اتلية خما ر 
 املركد اهنيف حكم احيث  ،على ستتتتتتتتتتتتبيل املها  ،ة يف ارر  يف جنو  أفريقيايالستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتت

اآلاثً  نيه وبكن إلناك مهل إلذا التدخ  الطويل بينيمل  ،نستتتتتتتيا  من ارر ل  تا تتتتتتتطر 
 أتث إلا السياس  يف بريطانيا. املرتتبة و
رببرية إل  الوحيث  ،إلذا التدخ  قد تقل  بشتتتتتتتتتتتتتتكل كب فإن  ،يف العصتتتتتتتتتتتتتتر الرقم ولكن 

قو  الفاعلة ليف ا فإن املشتتتتتتكلة ،وابختصتتتتتتاًمطل  القرن.  يف أصتتتتتتعهب بكه  مما كان عليه 
إستتتتتترتاتيجية مهل  ،استتتتتترتاتيجية الدفاع    املباشتتتتتتر وافاعلني الذين اتبعلل تتتتتتعيفة إل  كوهنا 

إل حر  العصتتتتتتتتاابت    على أنه م  اجلهات الفاعلة  مقداً القو  إلذا يعرض و ا . واإل
ًات :  من مستسا    ث ثة خيا

ً ا  -  . عقوديستمر لحر  االستنزا  الدا م و
ً ا ا طر ،سياسيةالتنا الت الكلفة الرشول أو  -  ص حات افمر اللجوو لتنفيذ اإل و
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إراو  وكذلكمة؛ لفاو وكذلك يف املقدارلستتتتتتتياستتتتتتتية واالقتصتتتتتتتادية القمعية على ا -
كستتتتتهب خما رل يف حماولة ل يف  بقات املدنيني ويف  لك متعمد أو الضتتتتتًر الضتتتتتًر بشتتتتتكل 

 حاسم. و سري  بشكل عسكري الو اسبلا

 قيود التفاعل السرتاتيجي من الناحية النظرية
  نصتتتتتتتتر كع  ه ميكن إنشتتتتتتتتاحيث  روحة افتفاعل ليف إلذه املرحلة من التيليل االستتتتتتتترتاتيج  

ًات ن مخمتلفني ينتج عن  لك أمرين صراع    متكافئ النتا ج. وقد  نظريةلكامل  االختبا
 ،و الفاعلمهل عدا تاثل املصتتتتتاحل و بيعة نطا ،تفستتتتت ات متنافستتتتتةإلناك تبني تو  ،الصتتتتتعبة

العوامل  ظرو  كل من إلذهحيث تتكون وانتشتتاً افستتلية ؛ نظرية التفاعل االستترتاتيج  
 اهلامة اليت يعمل هبا.

فشتتل يف شتتكل  الذيقوي الفاعل النظرية التفاعل االستترتاتيج  يفستتر حقيقة فإن  ،وأخ ا
 الفشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل م  مرًو الوقتتتتتتتت. و  فتتتتتتتاعتتتتتتتل القوي اليتستتتتتتتتتتتتتتق م  م حظتتتتتتتة اجتتتتتتتتاه  ايدل 

ً تتتتتتتتاو ستتتتتتتتيكون أقل  ،من الناحية النظرية ،بصتتتتتتتتفة عامةو  نستتتتتتتتبيا  في نتيجة صتتتتتتتتراع    إ
ًتياح لشتتتتتتتترحستتتتتتتتتولكن الع قةارقيقية  ،متكافئ  ،يت هباكل صتتتتتتتتراع    متكافئ  أي  زيد اال

ستتتتبيل  على ،. فقد  لهبما  وعلى وجه اخلصتتتتوص أن يكون دلي  الستتتترتاتيجية وستتتتياستتتتة
ًأومانت ،املها  إلا  وكذلك استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية العملة  ا  ،(2002 ،توفت - ملكافية اال

 العقود ايت املتيدل يفوك مها ستتتو  يهبت مو تتتوعات حيوية لصتتتانع  الستتتياستتتة يف الوال
  قبلة. امل
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 : ولكن كما إلو ارا  ابلنسبة في نظرية عامة فإنه ال  لو من قيود
 دودية  انً ترب  حم،على الر م من التفاعل االستتتتتتتترتاتيج  من الناحية النظرية : والو أ

ًيف "الستتتتتتتتتتتتتتلطتتة" ال  النظر يف التفتتاعتتل كتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتامتتل هلتتذه القيود  رتتاخل   أو مواد تعتتا
كانت على ستتتتتتتتتتتتتبيل املها .   ،1905ة الياابنية يف الروستتتتتتتتتتتتتي  (23  االستتتتتتتتتتتتترتاتيج  يف ارر 
ًية الروستتتتتتتتتتتتتتية   الصتتتتتتتتتتتتتتف يفالياابن  ات استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية القوي الفاعل يف حني كان االمربا و

ًوستتيا بالضتتعيف. وكان التفاعل االستترتاتيج   ً م أن . ملخستترت نف  النهج ولكن  ا ا؟ و
ًير الصراع على الهاين و  التيليل اإلحصا   يف الفصل  تقا

ًي  هفإن من الوا تتتتتي أن ،يوإلذا الن يث ح تعديل  فيف رخر للستتتتتلطة إجراو من الضتتتتترو
 أهب أن يكون 

ًية ابمتيا يف السلطة   .(24 البيرية / القا
____________________ 

 الن بتتتتتريتتتتتطتتتتتتتانتتتتتيتتتتتتتا وفتتتتترنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتد  تتتتتض التتتتتطتتتتتر  عتتتتتنتتتتتهتتتتتم.  ،ايتتتتتطتتتتتتتالتتتتتيتتتتتتتا ال تتتتتتعتتتتتتتاين متتتتتن إلتتتتتتتذه التتتتتعتتتتتقتتتتتوابت -(  23 
وتشتتتتتمل افمهلة افخر  الناجية يف بريطانيا مقاومة انبليون فرنستتتتتا يف القرن التاستتتتت  عشتتتتتر هلتلر والرايخ الهالث يف عاا  -(  24  

1941 .  
  



429 

ًيةو  ًوستتتتتتتتتتتتتتيا قول قا ًك وفا ت الياابن الن ة، حبريقول الياابن و  ،كانت  كانت ستتتتتتتتتتتتتتية  الر ياملعا
ًثر دمويتة من أجتل بوً التعركتة امليف عرض البير  حىت  اضختت ًل أعلى  اتددإلتااليت ت ر قتد

ويف الفعالية العستتتتتتتتتكرية مما يد  .(52 لنشتتتتتتتتتر تعزيزات من القوات الربية وحبرا(.ني من الياابني
ًد اخلاا و التفاعل بني  ًداخلعلى أن كل من يعتمد على املوا ، طط الستتتتتتتتتتتتتتتخداا إلذه املوا

الناحية النظرية  من (26 إلذا التيليل ال يرقى إليه الشتتتتتتتتتتتتتتتك أن الستتتتتتتتتتتتتتلطة أكهر دقةنتيجة و 
على تعريف  اعتتتامتتت 27وبعتتتد  (72 الواقعيتتتة يف الع قتتتات التتتدوليتتتة قتتتد مسيتتتت حىت اآلن 

ًجة عن نطاقه.   حقيق  للسلطة ال تزا  خا

  لقومية من اومناإلضتتتة  ،اثً االستتتتعماًآلال يوجد يف إلذا التيليل تفصتتتيل  :  اثنياو
   ،الوا ي جلانهب من اجلد . ومنعلى افقل لي  يف اجتاه ا -تلك االسرتاتيجية والتفاعل 

:  وكان من املقًر ان الكومينتان  ،مقاومة الياابن تستتتتتتت  تون  " يف الصتتتتتتتني من  ماو"جناح 
يف ي الت حم اجلماإل  قد استتتتتتفاد من  "ماو"التفاعل االستتتتترتاتيج . ولكن ميكن أن يكون 

ًل قتتاا  حيتتث  التيرك لقوم  : انتمتتاو أن اال لقوميتتة الصتتتتتتتتتتتتتتينيتتة؟  والواق  وجود لدون ابلهو
ًه شتتر ا للستتماح فحد  -عرق  الديين أو ال ًل  ستترتاتيجية حر  العصتتاابتاميكن اعتبا القد

املمكن من  فإنولذلك التقليدية.  تتتتمن االستتتترتاتيجية على أن يتطًو إىل إلجوا متواصتتتتل 
ًية إلجوا منسق  د االمربا شن جنيوا يف " قد دا ستانمقاتل  ": ال ميكن أن القو  أنه و

 وسية وحدإلا. الر 
_________________________ 

ًجل القش" من حيث ارجج. إلذا  -(  25  وإلذا ال  تلف عن  لك الستتتتتتتتتتتتتتماح للنظرية الواقعية ارمراو تعريف الستتتتتتتتتتتتتتلطة إلو "
راً يف العامل يستتت ومهية فنه ال يزا  يعتمد عليها صتتناع القالستتلطة ليستتت بلدي كما أهنا ليستتت ومهية. وإل  ل تعريف بستتيط للااية

 ارقيق  رساابت احتماالت النجاح والفشل يف النزاعات    املتماثلة. 
 سبق شرح تفاصيل  لك يف الفصل السابق . –( 26 
 كما يف بقية النظرايت اليت تعىن ابسرتاتيجيات اررو  .  –( 27 
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ت اليت كتتانتتالقبتتا تتل وجعتتل من  ،قوايو ا : كتتان الت حم فكرل وقتتا تتد ميكن  كره شتتتتتتتتتتتتتت و متتا 
صتتتتبي  لك أحيث العمليات اهلجومية يف قبل ارركة املاإلرل و لك  ،متماستتتتكةقول متناحرل 
 ممكنا.

يكون هلا لن  ،القومية ممهلة يف نف  النهج االستترتاتيج  املشتترتكفإن  ،وعلى اجلانهب اآلخر
ميون وميكن إلنتتتا  كر متتتا فعلتتته القو  أو   إلتتتا .    املتمتتتاثلتتتةات أتث  على نتتتتا ج النزاعتتت

لكن على اجلبهتتتة . 1914 عتتتاا  يف االملتتتاينأمتتتاا املتتتد على وجتتته الستتتتتتتتتتتتتترعتتتة  ونالبلجيكي
 .1940بشكل م  م على افملان يف عاا  لقومية مفقودالكانت   ،الفرنسية

ترمجة  ق هلم ستتتتبولكن مل ي ،أكرب بكه  من عدد اإلستتتترا يلينيفقد كانت  ،يةالعربأما القومية 
 إىل اقيق نصر عسكري. القومية ارماسة كل تلك 
إلابيةالعمليات فإن أفضل  ،وابختصاً تعترب  ،يفةواملقاومة    العن ،وحر  العصاابت ،اإل

ً تتتتتيولكن لي  كل القوميني ستتتتت، ات مدلوالت قوميةستتتتتتكون ات خطو  جية ون استتتتترتاتيعا
إلا    القو    العنيفة. أو املقاومة   .الفاعلة عن  ريق اإل

 النظرية واآلاثر املرتتبة على السياسات
والقيادل  ،الستتتتتلطة مفيدل لبناو النظرية فهنا قابلة للقياس يف شتتتتتكل الشتتتتتجاعةعترب أدوات ت

ًاستتتتتتة أن  و أكهر للقول املادية إل ةتجربة النستتتتتتبيالوارظ ليستتتتتتت  بية. وقد أظهرت إلذه الد
ا ج يفستتتتتتتتتتتر معظم نتإلذا ما و  ،وحدإلالخذ تتكما ميكن أن من  رد مفهوا املنهجية مفيدل  

إن ف ،م   لكو  ،يو تتتتتتتتتتت  ت  ميكن أن  روحة يف افبدو التفاعل ف. 1800الصتتتتتتتتتتتراع منذ عاا 
كون فيها تمن خ   تستتتليط الضتتتوو على الظرو  اليت تكون القيود املادية ابلقول النستتتبية 

 أكهر أو أقل.قد وصلت إىل مرحلة افمًو 
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لى اثً املرتتبة على الستتتتياستتتتات الر يستتتتية للضتتتتعفاو وافقوايو عويشتتتت  إلذا التيليل إىل اآل 
عل قوي  تتتتتتتتد الفاالضتتتتتتتتعف الفعاليات الناجية للدفاع فحد ستتتتتتتتواو من اجلهات الفاعلة. 
إسرتاتيجية مهل  -سرتاتيجيات    املباشرل االفن  لك يعتمد على اسرتاتيجية    مباشرل 

 تتتتتتتتتتتتتتعف و  ،مد على الدعم االجتماع مقاومة    عنيفة وقوية تعتيف  حر  العصتتتتتتتتتتتتتتاابت
ًات وأتتتتهب إمتتتتا لليصتتتتتتتتتتتتتتو  على العمتتتتل دون كلتتتتل وارفتتتتاظ على  -الفعتتتتاليتتتتات  املقتتتتد

صبيوا أو أن ي ،ت( من  البية السكان يف إلذه املسدلةو سكالالتعا ف أو واملكتسبات   
ًجية  خا ر نظرا للمو لك لجهات املاحنة من دعم لوجستتتتتتتتتتتتتتيت لمعتمدين على املخا ر اخلا

دعم  وارصتتتتو  على ،نطوي عليها م  أي مستتتتاعدل أو املشتتتتاًكة يف املقاومة املستتتتليةاليت ي
لطر  اأهب أن يكون  ،وابإل افة إىل  لك .عادايو  يف حد  اته لي  عم و اجتماع  قوي 

أو اجلهات الفاعلة يف الوصتتتتو  إىل امل   املادية أو الستتتتياستتتتية ال  مة جلعل   تتتتعيفاو افخر 
  ،هات الفاعلةقوي من اجلفخياً الوقابل لتطبيق االختياً.  لمباشر  إلذه االسرتاتيجية   
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توظيف مباشتتر   يفالتفاعل االستترتاتيج  من الناحية النظرية تشتت  إىل أن  تتعف اخلصتتوا و 
أو  ،ناستتقةليستتت كلها    مت ،ستتيكون من الصتتعهب إلزميته. وبطبيعة ارا وبذلك لدفاع ل

ًل اتباعاليت تر  حىت معظم الصتتتتراعات  عند اللجوو و  ،إلذا النمط ولكن عندما تفعل  تتتترو
قوية ون اآلليات الان تك وكيف ينبا  ،اخلياً الوحيد القابل للتطبيق هاىل الستتتتتتتت ح يبدو أن

رد واحد قد يكون اللجوو إىل اهلمجية اليت يبدو أهنا فعالة كفاعلة مهل الوالايت املتيدل  
ظرل سريعة على صراعات ما بعد ارر  ن ( 82 هلزمية اسرتاتيجية عسكرية    مباشرل ولكن 

 ميكنها أن يف أفضل افحوا  
 
 
 
 

____________________ 
حشية عاين من إصاابت و تم وا : الدميقرا يات ختسر اررو  الصا ل الهنم عموما مرتددل جدا و حجة وإلذا إلو جوإلر  -(  28 

ًية للفو  هبا. بعد اليل ا ولكن إلناك الكه  من ال تناستتهب إلذا النمط. ستتلطوية قوية م  اجلهات الفاعلة ال حدود  ،راالتالضتترو
 حرو  صتتتا ل ودميقرا ية الفاعلني فا  اررو  الصتتتا ل وحىت يفيف فقدوا من على استتتتعدادإلا الستتتتخداا وحشتتتية أو إصتتتاابت أو 

ًئ لعاا و ريطانيا وامل اي يف ب ،الوقت الذي يرفض اللجوو إىل الرببرية  على ستتتتتتتتتبيل املها  أن يدف   -(. وبنف  املنطق 1948الطوا
إلا س و و أنه سيكون افمر صييياو يف افويبدو  -اهلمجية مذإلهب  إلا  أيضا. ،يكون  لك صيييا ملكافية اإل  واإل

إلا  الربيطانية يف ايرلندا الشتتمالية ًا ك دونوإلو  حيلل أثر تشتتريعات مكافية اال ريطانيا "مرقت" و العديد من ب و ل  إىل أن ،لو
ًئ"  بتت فعالية كب ل يف أث -واليت تنتهك اررايت املدنية وأصتتتتتتتتتتتتتتو  اتاكمات  ،اليت مل تكن مرقتة -التداب   ا فيها "حالة الطوا

ة املطا  دف   هناييف ،أن املتمردين وجدت دا ما وسيلة ل لتفا  حو  إلذه التداب  ،م   لك ،افجل القص . ويش  التيليل هلا
ًئ" القيود  انظر دونوإلو   (. 323-322:  2001 ،جولة أخر  من "الطوا
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استتترتاتيجية عستتتكرية : إ ا كان اهلد  ككشتتتف عن وحشتتتية ال ميكن أن تكون فعالة إال  ت
 ،افمة وبناو ،على ستتتتتتتتبيل املها  -املنشتتتتتتتتود على املد  الطويل إلو الستتتتتتتتيطرل الستتتتتتتتياستتتتتتتتية 

ا  يف إلذا اجملدا ما ما تراج   -اقات أو انتقا  البعهات أو   إلا من االتف ،"الستتتتتتتتتتتتتت ا"و
زمية ستتتتتتتتخدا التعذيهب على وجه الستتتتتتترعة هلحيث ا   ،على ستتتتتتتبيل املها  ،اهلمجية الفرنستتتتتتتية

 . 1957املسليني اجلزا ريني يف معركة اجلزا ر عاا 
يت العرفة اجلمهًو مزت اف   ،يف تصرفاهتاولكن عندما أصبيت الفرنسية العسكرية وحشية 

إلا ستتتتتتامهت يف ا ً تتتتتتة الستتتتتتياستتتتتتية الداخلية للير  يفبدو على ت وافز  ،يف فرنستتتتتتاز املعا
؛  180:  1975 ،   ستتتتتتتكان اجلزا ر  ماكحىت على جتديد وتكهيف املقاومة الفرنستتتتتتتية 

 (. 671-669:  1994 ،اسربي
من ى الر م مطالبها يف اجلزا ر علختلت عن  ،يف فرنستتتتتاالتالية ًب  ستتتتتنوات افيف  ضتتتتتون و 

ا من االنتصتتتتتتتتتتتتتتتاً يف الستتتتتتتتتتتتتت كان " يف ارر  الرببرية وابلتايل  انتصتتتتتتتتتتتتتترت قد "كانت أهنا  
 أحستتتن ستتتوو الستتتياستتتة يفعلى الر م من  –لتيقيق النصتتتر يف ارر  الواجبة التضتتتييات 

ًت  يف نفستتتتتتتتتتتتتتته االستتتتتتتتتتتتتتلو  أتهب أن يكون واليت (. 370:  1967 ،ليتد افحوا   إلتا
إلا  الرببري :  م  واالنتقاا العشوا  .  ،والتعذيهب ،اال تيا ككافية اال

إلا  إلذه عنيدل ابخلربل والستتتتتع  فكهر من كانت   ،ويف املقابل استتتتترتاتيجيات مكافية اال
ًبعني سنة من جانهب اإلسرا يليني يف فلسطني إىل كه  ا يليني ولكنها جلبت االسر  ،اتتلة أ

 من الوي ت واملآس  بدالو 
جابة ها  االسرتاتيج  للوالايت املتيدل و لك استامل وأدً إلنا  كرإىل الس ا.  اقرهبمن ت

ً يسية ث ثة :  ملطالهب 
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زااي املو  إعتتتتداد التوقعتتتتات العتتتتامتتتتة لفرتل  ويلتتتتة على الر م من اررو  االمريكيتتتتة -( 1  
 .التكنولوجية واملادية 

ًبة و هزل خصيصا ل -( 2    اصة .اخل العملياتتنفيذ تطوير ونشر قوات مسلية مد
توعية واإلعداد للير  الستتتتتياستتتتتية املرتتبة على انتصتتتتتاً عستتتتتكري من دون توافق ال -( 3 

 صتتراع    الضتتعيف يفالطر  كون ستتياستتيا توالوالايت املتيدل ستت ،و ين وتوقعات واقعية
يز وت ،على االعتمتاد على التذات -دون مزيتد من قوات العمليتات اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتتة فتمتكتافئ. 

ية  تتتتتتتتد ما تبدأ العمليات العستتتتتتتتكر و  -يجية مهالية القوات املستتتتتتتتلية ال  مة لتنفيذ استتتتتتتترتات
 اررو  ستتو  تيل إىل أن تتصتتاعد اىلفإن تطًو وت ل افحداث افقليات املعزولة العنيفة 
 (. ومن افمهية  كان أن أ يف أنه187:  2000 ،على  تم  اكمله  الزير

ة شتتتتتتتتتتبكجانهب ستتتتتتتتتتتكون حباجة إىل دعم من ففعاال هلذه القوات  لك من أجل أن يكون 
  خلطة جيدا شتتتتامح    قوو اليت ميكن أن تتخذ دولة مهل الوالايت املتيدل لستتتتنوات ار

ًل املختصتتتتتتتتتتتتتتتة و   ل ةااليكولوجية االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي ما بعد ارر  مركداو   نتعاش يف ظل االدا
ًات العسكرية السريعة ميكن أن تتيو  إىل  ،لفاسدال  .   تتمشترد وحىت االنتصا
كون الوالايت املتيدل أن تأهب على  ،منذ عشتتتتتتترين عاما "إليوت كوإلني  "اخلب  اكما قو 

 مستعدل خلوض ارر  واقيق النصر التقليدي واررو     املتماثلة. 
نوعني من لتني البعه لهب و ي سبهب تنظرية التفاعل االسرتاتيج  فإن  ،ومن انحية أخر 
 القوات املسلية : 

 .املتيدل يف اررو  التقليدية واحدل للدفاع عن مصاحل الوالايت -1
إلابيني. اللدفاع عنه لواحد -2  يف حرو  صا ل أو  د اال
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إلابينيافكما يستتتتتتلط الضتتتتتتوو على     ،مهية الستتتتتتياستتتتتتة والدبلوماستتتتتتية يف مكافية التمرد واإل
إلابيني من الصتتتتعهب إلزميتهعلى أن مصتتتتممة  قو  لا. ولكن حيث جنيت ماملستتتتليني واال
ليت اشتتتتتتتتتكل كب  من قبل معظم اهلجمات العستتتتتتتتتكرية الستتتتتتتتتابقة فإهنا تفعل  لك ب ،الفاعلة

تا إاإلصتت حات يف إلذا الشتتدن  - دية م  اصتت حات ستتياستتية واقتصتتادية بكوهنا تميز ت
إلابيني كمن يف ت إلذا إلو تط  كان  وقد  القاعدل االجتماعيةبنية ن ععز  املتمردين او اال

الوالايت املتيتتدل واركومتتة ذلتتك جنتتاح كتتو  ،1948الربيطتتانيتتة يف عتتاا  "متتاالاي"النجتتاح يف 
 (29 . 1952الفلبينية يف الفلبني يف عاا 

 ،ستتتتتتادوالف ،الدعم العستتتتتتكري واالقتصتتتتتتادي للقم فإن نظم  ،على النقيض من  لكولكن 
تان.   كفاول أدالوعدا  اعل يفستتتتتتتتتتتتتتر التف ،وإلكذاإىل إلزا م عظمى يف فيتناا وأفاانستتتتتتتتتتتتتت

ولكن   ،ليرو ل الضتتتتتعيف    فقط يف كيفية كستتتتتهبلي ،االستتتتترتاتيج  من الناحية النظرية
عقهب ارر  العاملية  "م واف روحة "خ فا و  ستتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتت ا. أن لقوي ميكن لكيف 
ًا ما يفو   ،  مقيدفإن تطبيق القول الاامشة   ،الهانية اقيق  كن أبداو اررو  ال مييف واند

  " إلذا صييي لسببنيو الس ا 
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عهب أو من املستتتتتييل تدم  شتتتتعلى أنه لناحية الفنية لقد ثبت تاما من ا :  أوالو   -
ًد فعل عكستتتت  يف املستتتتتقبل   بنيته  تدم  ما حدث ك ا يكف  الستتتتتبعاد احتما  وجود 

ًواندا و قبا ل اهلوتو  تتتتتد يف قبا ل  االملان د فعله قكهر كفاول مما كان افقتل الالتوتستتتتت  يف 
ًواندا اليوايف ا "التوتستتتتتتتتتتتتت قبيلة "ولكن  ،قتل اليهود يف ارر  العاملية الهانية يف  ،ركم يف 

 يهود دولة خاصة هبم(.وبىن ال
ًشتتتتتتتد:  واثنياو  -   واستتتتتتتتعداداو او مبدأ تقرير املصتتتتتتت  الو ين قد جعل الناس أكهر فدكهر 

من الناس  راثً القتل  د إلذه اجملموعة املتنافرلولكن ؛ تهم قضي للتضيية حبياهتم من أجل
 (30 .ني و نيلال كب  من اآلاثً املرتتبة على القتل  د ختتلف بشكبل و  ،ال ع قة هلا

ًنة بني  ،يف إلذا السياوو  للضاط على  أصعهب بكه اليت تكون بوسا ل القومية فإن املقا
 الشخ 

 
 
 
 
 _____________ 
( ؛ إلوفمان  املرج  نفسه : 9 ،8:  1981.  يف إلوفمان ورخرون ،أايً / مايو ،على سبيل املها  ،انظر  - (30 ( و 29 

  (.182-181:  2001وجونسون   ،(167-166:  1984( ؛ كوإلني  10
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كما    ،و اخلل اثً اليت تكون مدعال إلوبني الرببرية  ،الذي يفضتتتتتتتتتل املوت على االنضتتتتتتتتتماا
ايت  ا كانت الوالوإلكذا، فإ. واإلخضتتتتتتتتتتتتتتتاع لتخويف لردي إىل مقاومة عنيفة تحيتمل أن 

 :  تلفخمبشكل  بناو اجليوشعليها أهب ، فإنه تيدل تريد ارصو  على اررو امل
دعم  أهب - مفيداو  وإلدفاو  كهر  موحاو افوإلو  - ا كانت تريد كستتتتهب الستتتت ا فإ -

ًجية و ايدل  ،اللجوو اىل الستتت ح من خ   القضتتتاو على ا دواجية املعاي  يف الستتتياستتتة اخلا
هتا واستتتتعدادإلا الستتتتخداا وستتتا ل ًدع الصتتتراعات حو  ليستتتملأخر     العنف  قد  أو 

 (31 العامل .
متتا دامتتت الوالايت املتيتتدل مستتتتتتتتتتتتتتتمرل يف دعم افنظمتتة القمعيتتة ف ،ولكن من جهتتة أخر 

إلابيني و  ،ورسيا ،والشرو افوسط ،والفساد يف أمريكا ال تينية وأفريقيا فإن   ،املسلينيواال
 إلحبان املصتتتتتتتتاحل االم كية يف الستتتتتتتت ا ستتتتتتتتو  تستتتتتتتتتمركل قو  املقاومة يف تلك املنا ق 

 . املزعومني  والرخاو العامليني
واإلفران  ،م  ستتتتتتلطة الدولةكمفهوا اركومة االم كية ارالية بني الستتتتتتلطة  وإلنا، قد ختلط 

إ ا كانت إلذه الستتتتتياستتتتتة ما ف ،ولذلك (32 قد قوض ابلفعل مصتتتتتارها.ما ستتتتتبق يف تطبيق 
ً   لكل حمستتتتتتت الت  ن اولة ستتتتتابقة لتيقيق إلذه الااايت  اهتا  الستتتتت ا( مب  النمط التا

دعومة والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية امللقول العستتتتتتتتتكرية    الستتتتتتتتتاحق ل ستتتتتتتتتتخداااالقبل نف  الوستتتتتتتتتا ل  
ًية(  بعد الوقوع فإن النتيجة ستكون مكلفة  ،واالقتصادية واإلدا

__________________ 
 مة لتيقيق الفو  على ال  -املخابرات و افقماً الصناعية واإللكرتونية الطيف  -ابلفعل تقدا أنواع فنية  التقليدية  القوات االمريكية -(  31 

 مد   التاطية. 
إلا  -(  32  إلا  ولكن كل إلذا لن تنجو من اإل   لكوهنا: وإلذا لن يتوقف اال

 .أقل فتكا - أ( 
 سلوك    عق ين. كأو  املو وع    من قبل ما يزيد على جنا يةمن املرجي أن ينظر إىل اجلمهًو املستهد -   ( 
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والعراو  ،( 2002و  1979وأفاانستان   ،فيتنااحدث يف مهل إلذه املستنقعات كما يف 
جوا يف املستتتتتتتتتتتتتتتقبل على الوالايت املتيدل وحلفا ها اهلوقوع إمكانية  كما أن   (  2003 

إلتتابيتتةارتتادي عشتتتتتتتتتتتتتتر من أيلو   أعتتل من إلجمتتات  رد  2001 اليت حتتدثتتت عتتاا   اال
ًنة شاحب  . ةمقا

 لتفاعالت السرتاتيجيةا
 قائمة القضااي واملتغريات الرئيسية(   1) ي تطبيقاجلدول ال

 النها   النتائا النهاية   البداية اسم احلرب
 نف  النهج فو  1816 1809 أسبانيا وب و

ًجية  ًوسية اجلو
 

 نف  النهج فو  1825 1816
ًي  نف  النهج فو  1818 1817 حر  بيندا
 نف  النهج فو  1818 1817 ترد الكندي
ًل 1828 1821 ق   اليواننيةحر  االست  نف  النهج تعاد \خسا

ًمية االوىل  نف  النهج فو  1826 1823 الربيطانية البو
 نف  النهج فو  1826 1824 أشانيت االوىل

 نف  النهج فو  1830 1825 اجلاوية
ًان ًاتبو  نف  النهج فو  1826 1825 اب

 نف  النهج فو  1840 1829 الروسية الشركسية
 نف  النهج فو  1831 1830 نيةااللبا

 نف  النهج فو  1831 1830 استق   بلجيكيا
 نف  النهج فو  1859 1830 حر  املنيدً من العريش

 نف  النهج فو  1831 1831 البولندية االوىل
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ًية االوىل  السو
 

ًل 1832 1831  نف  النهج تعاد \خسا
ًل 1836 1835 تكساس   نف  النهج تعاد \خسا

 نف  النهج فو  1842 1835 رر  الهانيةسيمتو  ا
 نف  النهج فو  1840 1838  ولو االوىل

ًل 1842 1838 الربيطانية االفاانية االوىل  نف  النهج تعاد \خسا
 نف  النهج فو  1847 1839 واجلزا ر -فرنسا

 نف  النهج فو  1841 1841 الرتكية-البوسنة
 النهجنف   فو  1843 1843 البولشية الربيطانية

ًية  نف  النهج فو  1848 1843 او  املاو

 نف  النهج فو  1844 1844 بني فرنسا و املار 
 نف  النهج فو  1846 1845 طانيا والسيخ االوىلير با

 نف  النهج فو  1847 1846 حر  الكف  االوىل
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  نتائا احلروب(  قائمة املتغريات يف2اجلدول التطبيقي )

 النها     النتائا           البداية   سم احلربا
 النهاية          القول الفاعلة   

 جنف  النه فو   1881 1878 ًوسيا وتركمان
 نف  النهج فو  1880 1878 الربيطانية الفاانية الهانية

 نف  النهج فو  1879 1879 بر انيا  ولو
 نف  النهج فو  1881 1880 حر  البندقية 

1880 1880 حر  البوير االوىل
ًل  تعاد\خستتتتتتتا

   

 نف  النهج
 نف  النهج فو  1882 1881 تون 

 نف  النهج فو  1884 1882 اهلند الصينية الفرنسية
1885 1882 مانديست

ًل  تعاد\خستتتتتتتا
  

 نف  النهج
 نف  النهج فو  1885 1883 االوىل بني فرنسا ومد شقر

1885 1884 الصني وفرنسا
ًل  تعاد\خستتتتتتتا

  

 نف  النهج
 نف  النهج فو  1885 1885 الروسية االفاانية 

ًمية  نف  النهج فو  1886 1885 الهالهة الربيطانية البو
 نف  النهج فو  1885 1885 حر  سانتيكو الفرنسية االوىل

1887 1887 االثيوبية االيطاليا االوىل
ًل  تعاد\خستتتتتتتا

  

 نف  النهج
  فو  1889 1888 كرييت الهانية 

 نف  النهج فو  1892 1889 داإلوم 
 نف  النهج فو  1891 1890 السناا  الهانية
 نف  النهج فو  1891 1890 حر  املسيي
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 نف  النهج فو  1892 1892 الكوناو العر 
 نف  النهج فو  1893 1893 فرنسا واي ند
 نف  النهج فو  1894 1893 أشانيت الهالهة

 نف  النهج فو  1893 1893 الربيطانيةماابيل  ارر  
1895 1894 الع قات الصينية الياابنية 

ًل  تعاد\خستتتتتتا
  

 نف  النهج
 نف  النهج فو  1895 1894 بني فرنسا ومد شقر

 نف  النهج فو  1894 1894 ابليان
 نف  النهج فو  1898 1895 الكوي

1896 1895 االيطالية االثيوبية 
ًل  تعاد\خستتتتتتا

  

 نف  النهج
 أشانيت الرابعة 

 
 نف  النهج فو  1896 1895

1897 1896 كرييت الهالهة
ًل  تعاد\خستتتتتتا

  

 نف  النهج
ً ية الرتكية   نف  النهج فو  1896 1896 الد
1898 1896 الفلبينية االوىل

ًل  تعاد\خستتتتتتا
  

 عك  النهج
 نف  النهج فو  1899 1896 ارر  السودانية 
 نف  النهج  فو  1897 1897 اليواننية الرتكية 
 نف  النهج فو  1898 1897 اهلنود الس ا

 نف  النهج فو  1897 1897 النيج ية
 نف  النهج فو  1898 1898 الكوخ الضرا هب
 نف  النهج فو  1902 1899 الفلبينية الهانية 

 نف  النهج فو  1902 1899 حر  البوير الهانية 
 نف  النهج فو  1905 1899 التمرد الصومايل
اي الروسية 1900 1900 مانشو

ًل  تعاد\خستتتتتتا
  

 نف  النهج
 نف  النهج فو  1903 1903 يليندين
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1905 1904 ارر  الروسية الياابنية
ًل  تعاد\خستتتتتتا

  

 نف  النهج
ًل جنو  افريقيا   نف  النهج فو  1905 1904 ثو
ًل ماج  ماج    عك  النهج فو  1906 1905 ثو
 نف  النهج فو  1906 1906 حر   ولو الهانية

 
 
 

 ( اتب 2اجلدول التطبيقي )
 

 اسم احلرب
 

 البداية 
 

 النها النتائا
    القوة الفاعلة        النهاية   

ًية  نف  النهج          فو         1956 1956 الروسية اهلنجا
     نف  النهج      فو         1956 1956 سيناي
 عك  النهج         فو         1959 1956 تيبت
ًل/تعاد     1959 1958 كواب  عك  النهج         خسا

ًل/تعاد     1965 1960 جنو  الفيتناا  عك  النهج         خسا
 نف  النهج          فو          1965 1960 الكوناو

ًدستان  نف  النهج    فو          1963 1961 كو
ًل/تعاد    1975 1961 وىل الربتاا انا  نف  النهج خسا

 نف  النهج          فو         1962 1962 الصني واهلند
ًل/تعاد  1974 1962  ينياوالبيساو  عك  النهج         خسا

ًل/تعاد  1975 1964 مو انبيق  عك  النهج         خسا
ًل/تعاد  1975 1965 فيتناا  عك  النهج         خسا

ًل/تعاد  1965 1965 شم  الهانيةك  نف  النهج          خسا
ًل/تعاد  1967 1967 حر  الستة اايا  نف  النهج          خسا
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ًل/تعاد  1970 1969 اسرا يل ومصر  نف  النهج          خسا
 نف  النهج          فو  1971 1971 بنج دش

 نف  النهج          فو  1980 1972 فلبني واملار 
ًل/تعاد  1973 1973 حر  يوا الافران  نف  النهج          خسا
 نف  النهج          فو  1974 1974 القربصية الرتكية 

ًيت اي ًل/تعاد  1991 1974 ا  نف  النهج          خسا

 نف  النهج          فو  1975 1974 اركم الذايت الكردي

ًل/تعاد  1975 1974 شرو تيمًو  جعك  النه خسا
 نف  النهج فو  1979 1975 فيتناموكمبوداي

 نف  النهج فو  1983 1975 الصيراو الاربية
 نف  النهج فو  1988 1975 حر  االإللية يف التشاد
 حر  االثيوبيا الصومالية

 
 نف  النهج فو  1978 1977

ًل/تعاد  1989 1978 أفاانستان  نف  النهج خسا
 النهجنف   فو  1979 1979 الصني وفيتناا

 نف  النهج فو  1992 1982 حر  االإللية ابلب و
ًل/تعاد  1990 1983 ترد التانلية  عك  النهج خسا

ًل/تعاد  1987 1985 الصني وفيتناا  نف  النهج خسا
 نف  النهج فو  1991 1990 حر  اخلليج

 نف  النهج فو  1990 1990 العراو والكويت
 نهجنف  ال فو  1999 1991 التمرد الكردي
ًل/تعاد  1996 1991 التمرد الص ي  عك  النهج خسا

ًل/تعاد  1996 1994 الروسية والشيشان  نف  النهج خسا

 نف  النهج فو  1999 1998 1كوسوفو
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 نف  النهج فو  1999 1999 2كوسوفو
 نف  النهج -            1999 ًوسيا والشيشان 

 نف  النهج فو  2002 2002 املناإلض لطالبان

 نف  النهج فو  2003 2003 ر  اخلليجح
    202  عدد اراالت
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 .احلديث على مر الزمن والفوز الحصاءات املرتبطة هبا واخلسائر جدول 
 ( 3   جلدو  التطبيقا

ًتبان االستتتتتتتتتتتتتترتاتيج  التفاعل  ًج   والدعم  (STRATINT معام ت اال  أل را لاخلا
ع قة بني االستتتتتتتتتترتاتيجية   ات يرتبط هبا من إحصتتتتتتتتتتاوات وما ( WASUPP الضتتتتتتتتتتعيفة 

  2003 -1800 الزمنيتتتتتتة الواقعتتتتتتة بني عتتتتتتام   املتتتتتتدلخ    والتفتتتتتتاعتتتتتتل والصتتتتتتتتتتتتتتراع 
وحيث    ( WARDUR2مدل ارر    و( اهناSTRATINTالتفاعل االستتتتتتتتتتتتترتاتيج    
-1800 بينها خ   املدل الزمنية الوقاعة بني عام  فيما التفاعل احصتتتتتتتتتتتتتتتا يات رتبط ت

2003  
 

STRATINT السنوات السنوات السنوات السنوات
 السنوات 

(1 ( 0-1 2 (2- 5)  3 (6-9) 4 (10-

14) 5 (15-50) 
نفس 

4 14 38 93 السرتاتيجية
 2 

العدد 
5.2 17.5 41.9 84.7 املتوق 

 1.7 
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ة على يف املئ
2.6 9.3 25.2 61.6 التوايل

 1.3 
عكس 

2 6 10 4 السرتاتيجية
 0 

العدد 
8. 2.5 6.1 12.3 املتوق 

 .3  
الس ب 

9.1 27.3 45.5 18.2 املئوي
 0  

 6 11.6) 20 27.7) 48 56.1) 97 العمود 
(3.5 2 (1.2) 

 يالتوزيع (INTPTYPE)نوع  يالتفاعل املرحل (  4) ياجلدول التطبيق
 . 2003-1800 خالل املدة الزمنية الوقاعة بني عامي 

النسبة               النسبة          تردد النسبة                      القيمة              التسمية الص ي ة
 النسبة

78.7 69.7 140 0 واحدة من التفاعل
 78.7 

15.7 13.9 28 1               تفاعل متسلسل
 94.4 

تفاعل 
 5.6 5.0 10 2 متسلسل
100.0 

100.0 201 موعاجمل
 100.0 

 23احملالت املفقودة                                    178احلالت الص ي ة       
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 املراج 
ًسون  تمعات : أتم ت يف أصل وانتشاً القومية.. تصًو اجمل1991 ،البااب أند

ًيسك   . منظمة اجليش واجملتم .1968 ،ستانيس   ،اند
ًنيا.   ب كل  : مطبعة جامعة كاليفو

ًأني ايفان  - . "كيف نكسهب ارر  الضعيفة : نظرية صراع    2001توفت او
 . 128-93:  1ال.  ،26اجمللد.  ،" افمن الدويل،متكافئ
إلا  . "يف هن2002 اية نفق من النًو : انتقاد الوالايت املتيدل مكافية اإل

 . 563-549:  3ال.  ،15اجمللد.  ،االسرتاتيجية الكرب " كامربيدج للشرون الدولية
فا دل من الرببرية : تقييم أثر الضًر املنهج  من    املقاتلني كاسرتاتيجية وال. "2003

ًقة قدمت يف االجتماع السنوي،يف ارر   للجمعية افم كية للعلوا السياسية.  " و
ًيخ من حر  العصاابت 1994 ،ًوبرت   ،اسربي . حر  يف الظل : ك سيك التا

 من ب د فاًس القدمية هلذا. 
ًك : ليتل  براون وشركة.  ،نيويو

 اه افخضر وشرك ،. الفتي الروسية من القوقا . لندن : لوجنمانز1908 ،جون   ،ابديل
ًتو ، عمر  . 1992 ،اب

 وارر  يف الرايخ الهالث. ،والنا ية ،جيش إلتلر : اجلنود
ًد.  ًك : مطبعة جامعة أوكسفو  نيويو
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. "واتفضت مزااي الدميقرا ية : 1998 ،. ستاا الهالثC. سكوت وأالن D ،ينيتب
:  3ال.  ،42اجمللد.  ، لة حل النزاعات ،اجملمعة النمو ج  نتا ج ارر  واملدل"

344-366 . 
ًك : الصيافة اررل. بيض 3rd ،. أسبا  ارر 1988 ،يفريبليين ج  ،الطبعة نيويو
 . فإن اجلنة السيو . 1960 ،ليزيل

ًك : الفايكن ً  دو  س س  لنيويو . من 1989،وجوًج ك. اهناا ،لصيافة. بلوفا
ًوساك.  ًك : كرين  ًية. نيويو  يكسهب؟ السبيل إىل لاز ارر  الهو

ًوفيك ًتيوا ،بو  اخلفية : الروسية الصيف  لليسا   . ارر 1990 ،ا
ًك : اف لس  الشهرية الصيافة. بوس و   ،ارر  السوفيتية يف أفاانستان. نيويو

ًو ماك  ،رندًس العنف   الدفاع . حر  بدون أسلية : عدا J. R.، 1975واند
ًك : شوكن الكتهب.   الو ىن. نيويو

ًيك  ،براون  ا املفاإليم املالو ة" الفصلية. "التعليق على مولر : أمريكZ.، 1980فريد
ًاسات الدولية   529-525:  4ال.  ،24اجمللد.  ،للد

ًسةC.E.، 1996 ،كو  ويل  هالهةال الطبعة ،. اررو  الصا ل : تلك املبادئ واملما
 لصيافة. للينكولن : جامعة نرباسكا 

 . اشاعة ارر .1996 ،فيليهب ،كابوتو
ًك : إلنري إلولت والشركة. شالياند . اسرتاتيجيات حر  1982 ،الطبعة ،ج اً ،نيويو

ًات من املس ل الطويلة يف أفاانستان. ً ية خمتا ًبة ا  العصاابت : مقا
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ين ًنيا. شا ًيه   ،سرتاتيجية"اال. "J. P.، 1994 ،ب كل  : مطبعة جامعة كاليفو وأند
ًفليًز جون شيلد  ًان ،كو ًيخ العس ،والعابر ،كري  ت نر  ،حمر  ،كريوإلناك قاموس التا

  ،وفنون ارر . كامربيدج
 . 774-768ص.  ،الكتلة : ب كويل
ًك . حدود القول اجلوية : القصف االم ك  من فيتناا الشمالية. 1989 ،كلودفيلرت ما

ًك : الصيافة اررل.   نيويو
الذيل:قصة من ارر  االيطالية واالثيوبية. لندن : له . أسد M.، 1974كويف توماس

 إلاميش إلاميلتون. 
" ،. "القيود املفرو ة على السلوك افم ك  يف اررو  الصا ل1984 ،وإلني ايليوتك

 . 181-151:  2ال.  ،9اجمللد.  ،افمن الدويل
لد. اجمل ،عامل السياسة ،. "االثنولوجيا والس ا يف جنو  رسيا"1969 ،ووكر ،كونًو
 . 86-51:  1ال.  ،22

ًدمسان ًوس 1990 ،وابراإلاا لفاجنر ،.Hانتوين  ،كو واجمللد  ةارديهيف ارر  . د
ًفيًز ًيهأن ،الهالث : اففااين والنزاعات على جًز فوك ند. بولدً : وست. كو وجون  ،د

ًفيزلر 1994 ،شيلد  ًيخ ،شايلد. "ارر     املباشرل" يف وكو  وإلناك قاموس التا
 . 378صفية  ، ماساتشوست ( : ب كويل وفنون ارر . كامربيدج ،العسكري

ًيه ،ًفيًزكو  ًي ابسكنز ،أند ًفيًز 1994 ،واب وإلناك  ،شايلد. "قوانني ارر " وكو
ًيخ العسكري  وفنون ارر .  ،قاموس التا
 . 453-443ص.  ،: ب كويل (كامربيدج  ماساتشوست 
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 وأسلية ارر  : راثً افسلية  ،. افسلية من أجل الس ا1999 ،قاصادي ، ارر 
ًوتلدج. دالدً ،كةواملشاً  ،نقل عن اندالع ارر  ًك :   ،وال حاو ،والنتا ج. نيويو

. فو  القبيية : منظمة حلف مشا  اف لس  إىل حر  E.، 2000ومايكل أوإلانلون 
 العاصمة : مطبعة معهد بروكناز.  ،إنقا  كوسوفو. واشنطن

 .1941-1935 ،. ارر  االثيوبية1969 ،ديل بوكا اجنيلو
 شيكا و : جامعة شيكا و الصيافة. 

ًلز 1902 ،كريستيان  ،ي ويتد ًك : تشا  سكربنر. ث ث سنوات من حر . نيويو
ًأي  ًك : البطريق. 1968 ،أبناو. دوبريه   ًل. نيويو ًل يف الهو  . ثو

. "الدميقرا ية والنصر : ملا ا يكاد نوع نظاا مسا ل "افمن C.، 2002مايكل ديش 
 . 47-5:  2ًقم  ،27اجمللد  "الدويل

ًا  ًئ يف اململكة املتيدل .2001دونوإلو  و إلا  وقانون سلطات الطوا  ،مكافية اإل
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ًيخ حر  العصاابت1995 ًي ومكافية حرو   ،. من فوإلة البندقية : ا والهو
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Neorealism 25اجمللد.  ،" اجمللة الربيطانية للعلوا السياسية،يف ساحتها اخللفية  :
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  بوليجرامى لإلنتاج السينما  . 



452 
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. 1943-1941 ،يف ارر  العاملية الهانية : افملانية مكافية التخريهب يف يو وس فيا
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 :3-26 . 

ًد ًك : 1961مايكل لعاا  ،إلوا  . Methuenميهيون . الفرنسية الربوسية ارر . نيويو
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  .رو  : املرأل يف حر  البويرارا  رخر من سادل . "وق1992بوال  ،كريبز

ًشة عمل يومية ًيخ و  . 56-38:  33اجمللد  ،يدًو جد  يف معسكرات االعتقا  "ان التا
ًو االبن كرينب فيتش  مطبعة جامعة . اجليش وفيتناا. ابلتيمًو : جون F.، 1986اند
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 الغالف اخللفي
ًثة.  إلذا كتا  عن القول, وعن كيفية الفهم املشرتك للقول اليت  قد تردي إىل كا

كيف ينتصتتتتتتتتتتر الضتتتتتتتتتتعفاو يف اررو ؟ وحيث تعتمد احتمالية النصتتتتتتتتتتر و اهلزمية يف    ،ت ر 
التفاعل بني اإلستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيات املستتتتتتتتتتتتتتتخدمة عند كل من الطرفني القوي و  النزاالت على

 الضعيف.
كما أن مصتتتتطلي " النزاعات    املتكافئة " يقصتتتتد به يف إلذا الستتتتياو حصتتتتر املو تتتتوع 

 و م  إلذا، فهذا -الواستتتتتتتتتتت  للتستتتتتتتتتتتااالت املتعددل حوله و  لك اقل الكلمات املمكنة 
 .افكادمي  و انفصاله يف الربج العاج املصطلي سيبقى يعاين من نفية التكرب  

ويف ارقيقة، فإن املو تتتتتوع ارقيق  املتناو  إلنا إلو الوحشتتتتتية الستتتتتافرل يف اررو , حيث 
ًبون لتجهيزإلتتا, وإن  أن املتلق  افويل هلتتذه الوحشتتتتتتتتتتتتتتيتتة يف العتتادل يكون اجلنود، فهم متتد

 حبدود معينة.
م. و د رخرين مهلهم خ   أداو واجبهومن املتوق  أهنم قد يصتتتتتتتتابوا أو يقتلوا من قبل جنو 

لكن يف أايمنا إلذه, فقد أصتتتتتتتتتتبيت اررو  أقل حصتتتتتتتتتتراو ابجلنود  لكن البعض قد يقو  
ً ا إل  تبعات    مقصتتتتتتتتودل  ًل أكهر من أي وقت مضتتتتتتتتى( و على أن  لك  رد أستتتتتتتتطو

 تاولة استخداا اتفاقيات "جنيف" 
ر تتتتتتتتى, املو املصتتتتتتتتابني, و ية اف فا ,  والوستتتتتتتتا ل ال حقة للقانون الدويل اإلنستتتتتتتتاين( رما

 لاف فا  الصتتتتتتتتااً, والنستتتتتتتتاو اللوايت ال يوجد لديهن ام  و املعاقني, و املر تتتتتتتتى العقليني, و 
 رد بشر  عفاو و ليسوا جنودا, ولكنهم  إلم لألسلية، وكباً السن,  لك لكون  إلرالو 

 عدن املأصبيوا  يااي بشكل متزايد للهجوا ابلسكاكني, وابلبنادو, واللههب, و 
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ًل عن أإلتتدا  فنا املقتتاتلني اليتتا ستتتتتتتتتتتتتتني أتتدون أنتته من املفيتتد  لطتتا ر، وكلهم كتتانوا عبتتا
ًادل  بينما كان أعدا هم يفتقرون إما إىل ،االختباو بينهم , والتالال يف أماكن إقامتهم اإل
ًأي وا ي ًل على  رهبم من دون  وبذلك يكون اف فا  الصااً أو  الضيااي  ،أو القد

 جانباو. اليت تتكًو
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