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 توطئة

دوهیت" "جولیو تنظیر یتناول كما الحروب، تشكیالت في الجویة القوة دخول بدایات النص هذا في عمر الجواد عبد                    یتتّبع

عن للحدیث ینتقل ثّم لها، ة خاصٍّ میزانیٍة إفراد تتضّمن األخرى الجیش أقسام عن ُمستقًال قسمًا جعلها وضرورة                   ألهمیتها

وتظهر قصیرًة. وجعلها الحرب حسم على وقدرتها الجویة بالقوة العمیق لإلیمان ودعته "دوهیت" عاشها التي الحرب                  ظروف

مع عظمى قوى خاضتها فعلیٌة حروٌب إال والقوة الضعف نقاط حول الخالف تحسم لم لتنظیراته، ومعارٍض مؤیٍّد بین                    اآلراء

ریة متواضعة التسلیح.  حركات مقاومٍة تحرٍّ

 

 



 

***** 
 

كأداة البدایة في اسُتخدمت مأهولة، میكانیكیٍة طائرٍة صورة على المعركة ساحة في جدیدٌة أداٌة ظهرت قرٍن من أكثر                    قبل

أرض فوق تحلیقها في الساخن الهواء إلى المستِندة المناطید من سبقها بما قورنت ما إذا ة خاص فعالة، ورصٍد                    استطالٍع

فیها برز التي دوهیت" "جولیو اإلیطالّي العسكرّي الضابط كتابات مع المعركة أرض إلى الطائرة تلك دخوُل تقاطع                   المعركة.

أصبحت فقط الجیوش إلى تستند الحروب كانت أن فبعد وشكلها؛ أدواتها لتبّدل ورصُده الحرب شمولّیة من سه وتوجُّ فه                   تخوُّ

 ُتقحم المجتمع فیها بُرّمته، وهو ما أفصح عن بزوغ الُبعد الثالث في الحرب. [1]

 

الجزیرة شبه في ازدهرت الجّویة القّوة وتوظیفات استخدامات وتفسیر لفهم كبیرٍة محاولٍة أّول أن الُمستغرب من                  لیس

"جولیو المالزم ید على بالتحدید الحرب، في الجویة القّوة استخدم من أّول اإلیطالّي الجیش كان الحقیقة في                   اإلیطالیة.

اإلیطالّي الجیش تجربُة أقنعت [2] اللیبیة. الصحراء في العثمانّي للجیش مواقَع على یدویٍّة قنابل بثالِث ألقى الذي                   جافوتي"،

قائدًا رائد- رتبة یحمل -وكان دوهیت" "جولیو وعّینت الجّویة، قّوتها تطویر مواصلة بضرورة العامة األركان هیئَة لیبیا                   في

الجّویة للقّوة كقائٍد تجربته بسبب العسكرّي الفكر بتاریخ وثیٍق بشكٍل "دوهیت" اسم ارتبط لقد [3] الوقت. ذلك في الجّوّیة                     للقّوة

اآللیة الطائرة موضوع تناوله خالل من جدیدٍة معرفیٍّة مقارباٍت ظهور في الكبیر األثُر لها كان التي وكتاباته                   اإلیطالّیة،

  وتأثیرها الُمحتَمل في الحروب.

 

الجّویة. بالقوة المرتبطة النظریات تطویِر في المركزیة الشخصّیات من كواحٍد بقوٍة وضعته "دوهیت" صاغها التي األفكاَر                  إن

النطاق واسِع جدٍل بخلق دومًا وتفلح وتاریخها، الجّویة القوة تتناول التي األكادیمّیة البرامج من یتجزأ ال جزءًا كتاباُته                    وتشكل

اإلشارة تتم ما غالبًا ولكن خاطئًا، المواقع من كثیٍر في دوهیت "كان سیرج": "كالودیو یقول المجال. هذا في المختّصین                     بین

أّنك إال "دوهیت"، كتابات في والعسكرّیة األخالقّیة اإلشكالّیات وإظهار ونقد لتفكیك الحثیث الجهد من بالرغم أنه أّي [4]                    له"؛

النتائج من مترددا "دوهیت" كان وجدلّیاتها. الجّویة القوة بتاریخ المتعّلقة المختلفة النصوص في حاضرًا تجده تنفّك                  ما

األولى، نصوصه أحد في الجّویة القوة حظر إلى دعا أنه حتى الحرب في المیكانیكیة الطائرة استخداُم سیخّلفها التي                    والعواقب

ثوريٍّ "تغیٍّر من تعنیه وما استخدامها وضرورة الجّویة القوة أهمیة في لة مطو أطروحًة ُمقدما موقفه غّیر ما ُسرعان لكّنه [5]                    

   شامٍل في الحرب".  [6]

 

 نشأُة "دوهیت" الفكرّیة

في وأّدى غروره من عّزز حادٌّ وذكاٌء ومنافسیه الجیش قیادة على االحتجاج وكثرُة التعجرُف "دوهیت" شخصّیة على                   غلب

كبیرًا دورًا "دوهیت" شخصّیة في التراجیدّي العیُب هذا لعب اإلیطالّي. الجیش في وتأثیره َحْظوته سقوط إلى المطاف                   نهایة

 



 

ُبنى في واسٍع ورفٍض جدٍل محّط واإلجرائیة النظرّیة مقوالته من وجعل إیطالیا في الجّویة القوة تطّور على تأثیره احتواء                     في

میزانیاٍت تخصیص من ذلك یعنیه بما ُمستقًال، سالحًا الجّویة القوة بجعل طالب عندما ة خاص للتغییر، أصًال الرافضة                   الجیش

الجیش قیادة قبل من فشًال اعتبره ما على "دوهیت" سخُط وصل فقد الداخلي؛ االنتقاد عند األمُر یقف لم الجّو. لسالح ة                      خاصٍّ

صارخٍة ُمخالفٍة في وقیادَته، الجیش فیها ینتقُد الوزراء مجلس إلى مذكٍّرة إرسال باتجاه دفعته درجٍة إلى                  اإلیطالّي

  للبروتوكوالت العاّمة أّدت إلى محاكمته العسكرّیة والزّج به في السجن مّدة عام.

 

كان لقد [7] أهداٍف". من تحقیَقه الُمراد عكس تحقیق إلى الجّویة القوة قضیة دفع في "دوهیت" أسالیُب "أّدت "میلینغر":                     یقول

فیه استطاع الذي الوحید الحّیز ومقاالته وروایته ومسرحیاته كتبه فظّلت التحالفات، یبِن لم لكنه شرسًا فكریا مقاتًال                   "دوهیت"

فكما الكتابة. من والكثیِر المزید نحو "دوهیت" دفعت بأن إیجابيٌّ جانٌب الصراعات تلك ألثر یكون وقد أعدائه. من                    االنتقاَم

أو تقنیًة نظریًة كونها من أكثر سیناریو رّبما أو رؤیًة كتاباُته "تقّدم بقوله: "دوهیت" وأفكار لحیاة مراجعته في "سیرج"                     ُیعّلل

بالمنافسات مباشٍر بشكٍل كتاباته تأّثرت ، شكٍّ ودونما الُمخّطط". من الرؤیِة إلى بكثیٍر أقرُب "دوهیت" كتابات إن                  علمیًة…

 واالشتباكات المرتبطة غالبًا بطبیعة شخصیته الُمعتّدة والمغرورة. [8]

 

ضاغطًا عامًال التاریخیة التغّیرات شّكلت لـ"دوهیت"، الفكرّیة المساهمة طبیعة على أّثر الذي التنافسّي الدافع جانب                 إلى

من نبعت أفكاَره أن بحیث واالقتصادي؛ واالجتماعّي الجغرافّي سیاِقه نتاج "دوهیت" كان باختصاٍر، نصوصه. على                 ومؤثرًا

التقنّیة المسارات فهم في والمحدودّیة القصور من نوٌع "دوهیت" عند لوِحظ مثًال، إلیطالیا. والسیاسّیة الجغرافّیة                 الخصوصّیة

عند المكننة ارتباِط إلى القصور ذلك "ملینغیز" یعزو الُمدّرعة. اآللّیات في التطوَر أبدًا یتوقع لم فهو بها؛ والتنبؤ                    العسكرّیة

المالحة طرق بحمایة انهمكت لطالما جزیرة- -كشبه إیطالیا أن ذلك [9] ببالده. الخاّصة والسیاسّیة الجغرافّیة بالقیود                  "دوهیت"

لذا، الشمال. جهة من یأتي "توغٍل" ألّي حقیقیًا حامیًا األلب جباُل كانت بینما تمتلكه؛ الذي الطویل بالساحل المرتبطة                    والتجارة

حمایة في فاعًال عنصرًا الجّویة القّوة في رأت فیما الُمحّصنة، واآللّیات المدّرعة بالمركبات غیرها- -كما إیطالیا تستثمر                   لم

  سواحِلها ونقاط ضعفها البرّیة الوحیدة؛ الحدود مع فرنسا.

 

األولى العالمّیة الحرب انتهاء فبعد والكبرى؛ السریعة التغّیرات عصَر "دوهیت" عصُر مّثل اإلیطالیة، الخصوصیة عن                 بعیدًا

ومركزّیة دور وتراجع روسیا في الشیوعّیة صعود إلى وصوًال والتنقل، التواصل طرق واّتسعت التقنّیة التطوراُت                 تصاعدت

تفتُحها التي واآلفاق اإلمكانّیات وعن الحرب في الحاصلة والتحّوالت التطّورات في "دوهیت" بحث البریطانّیة.                اإلمبراطورّیة

للبصیرة الضیقة الحدود على نعوُّل زلنا "ما فكتب: العسكرّیة، الشؤون في مسبوقٍة وغیَر حقیقیًة ثورًة باعتبارها الجّویة                   القّوة

  البشریة، وبالرغم من ذلك یمكننا أن نؤكد، بكلِّ یقیٍن، أن الحروب المستقبلیّة ستكون مختلفةً بشكٍل جذريٍّ عمّا سبقها."  [10]

 

 



 

إلى لتصَل العسكرّیة الُبنى ضرب حدود ستتجاوُز أهدافها دائرة أّن بمعنى الكلّیات؛ نحو تّتجه الحرب بأّن "دوهیت" آمن                    لقد

وطنیًا طابعًا الحرب أعطت االجتماعّي التنظیم من السائدة األشكال "أّن یؤكد كما المدنیة. للحیاة وواضٍح متعمٍّد                  استهداٍف

سُیثبت [11] والنطاق". الطابع في شاملًة ستكون المستقبلیّة الحروب أن اآلن نرى البشریة البصیرة قوّة نطاق في                   كلیا...

في یمتلك ما الضعیُف فیها یّوظف محدودًة أشكاًال ذلك في بما متعددًة، أشكاًال ستتخُذ فالحرُب خاطئٌة؛ النبوءَة هذه أّن                     التاریُخ

  تحّدي القّوة العسكرّیة الُكبرى.

 

زالت ما الحرب. في شهده الذي الرعب من نابعًة نبوءاته في مبالغُته تكون فقد الخطأ، هذا على كلیا "دوهیت" لوَم نستطیع                       ال

الُمتحاِربة. الجیوش بین التماس خطوط على رعٍب من سّببته لما متالزمًة العسكرّیة األدبّیات في تشّكل األولى العالمیة                   الحرب

على غمارها خوِض في أو الحرب أدوات إنتاج في بُرّمته المجتمع مشاركة حیث من ُكلیا طابعًا الحرُب اتخذت حین                     في

ُتخاض الحرب كانت أمتاٍر. عّدة التراجع لمنع أو أمتاٍر عّدة التقّدم ألجل اآلالف موت كذلك شهدت لكّنها األمامّیة،                    الخطوط

تكمُن العسكرّي القائد تواجه التي األساسیة المعضلة وكانت وطویلة، ضیقٍة خنادَق في األجساُد فیها وامتزجت ثابتٍة مواقع                   من

بعیٍد، حٍد إلى للحرب. التاریخّي المنعطف ذلك في الخندق شكل اتخذت التي للمعركة الصارمة الحدود تلك تخّطي كیفیة                    في

والفشل الجمود دفع فیما األولى. العالمیة الحرب في األلیمة التجربة تلك من الجویة للقوة بشدٍّة المؤّیدة "دوهیت" أفكار                    تشّكلت

العسكریة القوة أن مفاُده باستنتاٍج الخروج إلى االستراتیجّیات واضعي من العدیَد الهجومّیة التكتیكات أشكال مختلف                 في

] بنجاٍح. العسكرّیة المهام وإتمام المعارك إلنهاء كافیًة لیست - واللوجستّیة التنظیمیة والهیاكل الجنود وعدد النارّیة                 -األسلحة

[12  

 

أعطت عسكریٍّة أدواٍت من ذلك إلى وما السامة والغازات الرشاشة المدافَع للبشریة َقّدمت التي التقنّیة أن "دوهیت"                   أوضح

اقتناعه من الرغم "على التالي: النحو على "دوهیت" مقاربة "میلینغر" ویعّلل البّریة. الحروب في الدفاع لحالة وأفضلیًة                   میزًة

على أیضًا التكنولوجیا أّن لدیه المفارقة تكُمن حین في البّریة، الحرب في األفضلّیة الدفاع منظومة منحت التكنولوجیا                   بأّن

جعلت التكنولوجیا وأن الكّلي الطابع تأخذ الحدیثة الحرب أن الرئیسیان؛ االفتراضان هذان [13] سُتنهیها." الطائرة                 شاكلة

وتوظیفات استخدامات حول "دوهیت" ونبوءات نظرّیات من الكثیر رّسخا مجدیٍة، غیر الهجومیة والبحریة البّریة                الحروب

تستطیع أنها ذلك اختراُقها؛ یصعُب التي الدفاعیة الخطوط لمتالزمة ومخرجًا حًال الجّویة القوة قّدمت باختصاٍر، الجّویة.                  القوة

  تخّطي الخنادق وخطوط المواجهة الثابتة، كما ُیمكنها الضرُب في ُعمق فضاء العدّو المدنّي والصناعّي والعسكرّي.

 

القوة استخدام فإّن بسرعٍة، الحروب إنهاُء یمكنها ال والبحریة البّریة القوات أّن بما "دوهیت"؛ لـ الرئیسّي الطرح یكُمن                    هنا

والمواصالت النقل وشبكات الصناعّي والمركز للعدّو التحتیة البنیة واستهداف المعركة ساحة لتجاوز كوسیلٍة               الجّویة

قضایا بثالثة السریعة النتائج هذه تحقیق "دوهیت" ویربُط الحروب. إنهاء في وسرعًة إنسانیًة األكثر الطریقة هي                  واإلمدادات،

 مترابطٍة:

 



 

 

"لتحقیق الصدد: هذا في فیقول وُمختّصون، أكّفاء طّیارون یقوده ُمستقلٍّ جوٍّ سالح تشكیل بالحرب السریع الفوز یتطّلب                   أوًال؛

سالح تحت الجّویة القوة تنظیم أّن "دوهیت" رأى إذ منفصٍل". سالٍح إطار في الجّویة القوة تنظیم علینا العدّو… على                     النصر

بالشكل وتوظیفها استغاللها إلى ُیؤّدي لن ذلك لكّن الهجینة، العملّیات یخدم بما توظیفها یعني البّریة القوة قیادة تحت أو                     البحریة

  األنسب واألفضل في ضرب معنوّیات العدّو وتدمیر قدرته على شّن الحرب، أّي في استهداف العمق الصناعّي والمدنّي.

 

البدایة. لحظة من الجّوي التفّوق قاعدة على العسكریة االستراتیجیة ُتبنى أن یجُب الحرب في السریع االنتصار أجل من                    ثانیًا؛

لدى الجّویة القوة مكامن استهداف یتّم أن بمعنى [14] األرض"؛ على والبیض "األعشاش تدمیر على "دوهیت" حّث                   وقد

 العدّو قبل أن تعلو عن األرض، فیتعّذر على الخصم إعادُة استخدامها في سیرورة الحرب. [15]

 

من أساسیٍّة عناصَر لخمِس المباشر االستهداف على "دوهیت" یحّث الجّو، على الكاملة السیطرة تأمین وبعد أخیرًا،                  أما

والماء (الكهرباء والكبرى الهاّمة التحتیة والبنى المحورّیة النقل وُعقد الصناعّیة المراكز تتضّمن العدّو، عند الحیویة                 األهداف

استهداف أّن على موضٍع من أكثر في "دوهیت" أّكد بالفعل، المدنیین. آخرًا؛ ولیس وأخیرًا الكبیرة، والمباني                  والطاقة)،

  المدنیین مهٌم وضروريٌّ ویّتخذ شكًال من أشكال األولویة:

 

حدٍّ لوضع الجّو... من القاسي القصف من النوع لهذا یتعّرض بلٍد في إال االجتماعیة للبنیة الكامل االنهیار یحدث أن ُیمكن                      "ال

وسریٍع فعٍّال بشكٍل الحرب كسُب یمكن فقط عندها الحرب...". بإنهاء ویطالبون بأنفسهم الناس سینهض والمعاناة،                 للرعب

عند الجّو على التلقائیة السیطرة تشّكل المعنى، بهذا األولى. العالمّیة الحرب أنتجته التي الدموّي الجمود وبدون                  وإنسانيٍّ

 "دوهیت" العامَل األساسّي في تحقیق النصر. [16]

 

  قصور "دوهیت"

الجّویة القوة إعطاء في ساهمت ناحیٍة؛ فمن زاویٍة. من أكثر من معضلٍة في العسكریَة االستراتیجیَة "دوهیت" أفكاُر                   وضعت

المنظومات من العدید مع األفكار تلك اصطدمت ثانیٍة، ناحیٍة ومن األخرى. األسلحة مع دمجها عن بعیدًا الُمستقلة                   أهمّیتها

"جنیف" اتفاقیات في والحقًا "الهاي" اتفاقیات في تعمیدها تّم والتي العسكرّي، عن المدنّي بفصل المنادیة والقانونیة                  األخالقیة

أطراُف بها تعاطت التي الكیفیة إلى بالتحدید ُتحیلنا "دوهیت" أدبیات أّن إال سلف، مّما بالرغم الحرب. وقوانین أخالقیات                    حول

هیروشیما على ُألِقیت التي تلك حتى أو ودیرزدن، طوكیو حرقت التي القنابل تكون وقد الثانیة. العالمیة الحرب في                    النزاع

عشّیة قصیٍر مقاٍل في كتب والذي بنفسه، "دوهیت" یتصوره لم كما االستراتیجّي القصف معنى على مثاٍل أفضَل                   وناغازاكي

  الحرب العالمیة األولى:

 

 



 

بشكٍل هذا حدث الحرب. حول السابق في سادت التي العلمیة األفكار كّل قلبت قد الحالیة الحرب أن وتكراراً مراراً ذكرنا                      "لقد

الحالیة بالظروف المُتعلقة الحرب ظاهرة مراعاة من بدالً والماضي، التاریخ على تركّز للحرب العلمیّة الدراسات ألّن                  أساسيٍّ

 ... فنُّ الحرب في مُجمله ال یمكن فصله عن السیاق االجتماعي الذي ستحدث فیه الحرب."  [17]

 

تأریخیٍّة زاویٍة من أو قاصرٍة أخالقیٍة زاویٍة من إلیها النظر یمكن ال معقدة ظاهرًة لـ"دوهیت" بالنسبة الحرب تشكُّل                    إذًا،

علینا التي الحرب أّن مفادها أساسیٍة فكرٍة إلى الدائمة إحالته في یتجّلى األخیر والُبعد والمستقبلّي. االجتماعّي الُبعد عن                    بمعزٍل

إشكالّیات في المتعّمق التفكیر إلى أساسًا ومستندٌة تاریخیٍة غیر بأنها كتاباُته اّتسمت وقد القادمة. الحرب هي فیها نفكر                    أّن

في وحیٍد، كعامٍل االستراتیجّي، القصف بقدرة ثقته في ُمبالغًا "دوهیت" نجد لهذا منها. الخروج ومحاوالت الحالّیة                  المعركة

تشهد لم فیها، ومات وعاش كتب التي الحقبة َكْون له یغفُر قد [18] القّیمة. الهجینة االستخدامات حساب على النصر                     تحقیق

زالت ما كانت الجّویة للقوة الستخدامات "دوهیت" مقترحات معظم إّن القول یمكُن بل الجّویة، للقوة أهمیٍة ذا ودورًا                    حضورًا

تضّمنته لما الجّویة" القوة "نبّي لقب "دوهیت" على سیرج" "كالودیو أطلق تحدیدًا السبب لهذا [19] واالختبار. التطویر                   طوَر

  أفكاره من صیاغٍة مستقبلیٍة -ُمتخیٌّلة بغالبیتها- حتى وإن كان لها أساٌس ماديٌّ في الواقع. [20]

 

نكون وقد كاملًة، اجتماعیًة أنظمًة تشمل فهي وكلٌّیة؛ شاملٌة الحروب جمیع بأن ُمحاَججُته "دوهیت" افتراضات أهّم أحد                   كانت

إعادة إلى توّجهت الدول من العدید أن صحیٌح العشرین. القرن بدایات من الحرب كّلیة إلى أقرَب وعشرین الواحد القرن                     في

نفسیًا طورًا تّتخذ الحرب أّن یبدو ذلك، من بالرغم لكّن اإلجبارّي، التجنید على تعتمد ال أصبحت بحیُث الجیوش                    هیكلة

الفضُل لدوهیت كان وقد العسكرّیة. العملّیات من جزءًا أو هدفًا الجمیُع فیه أصبح نحٍو على عسكریًا وحتى وسیاسیًا                    وإعالمیًا

بالفعل حوله. استراتیجیٍّات بناء في وُیسَتثمر للحرب الثالث الُبعد في ُیعنى مستّقل جويٍّ سالٍح إنشاِء أهمّیة على اإلضاءة                    في

والعالم فلسطین في نحن نكون وقد السلیمة. بالفطرة أشبَه الحدیث الجیش هیكلّیة داخل مستقلٍّة جویٍّة قوٍة إلنشاء دعوُته                    أصبحت

كانت الحروب، من العدید خالل فادحٍة خساراٍت من یعینه وما الجّو في التفّوق على الحفاظ أهمیة یعرف من أفضَل                     العربّي

ُمنِذرًة المعركة من واألردنیة والسوریة المصریة الجّویة القوة بإخراج الصهیونيُّ الكیان نجح عندما 1967 عام حرُب                  أهمَّها

  بنكسٍة لم نتعافى من نتائجها السیاسّیة واالجتماعّیة حتى یومنا هذا.

 

جدلّیته "میلنغر" كتب السیاق، هذا في االستراتیجّي. القصف وأهمّیة بنجاعة ارتبطت التي تلك للجدل إثارًة أفكاره أكثر                   لعّل

عسكریٍة تنبؤاٍت على األساسیة "دوهیت" مبادئ انضوت جهٍة، فمن "دوهیت"؛ قدمه ما ألهّم مالئمًا تلخیصًا یعطي                  بشكٍل

وأن أیضًا، األرض في ستتحّكم الجّو في تتحكم التي الدولة وأن وحاسمًة، عنیفًة ساحًة سُیصبح الجّو أّن ضمنها ومن                     دقیقٍة،

كبیرًة. ستكون الجوّي القصف على الُمترّتبة النفسیة اآلثار وأن األماكن، جمیع في الشعوب جمیع إلى الحرب ستحمل                   الطائرة

المعنوّي الضرر مدى مثَل المجاالت؛ من العدید في خطأه أثبت "دوهیت" أن إلى "میلینغر" یخُلص أخرى، جهٍة من [21]                   

وقدرًة أوسع اجتماعیا تضامنًا كثیرٍة، حاالٍت في ُینتج، القصف أّن على عدٌّة دالئُل تتوّفر حیُث القصف، وراء من                    للمدنیین

 



 

على وقدرته االستراتیجّي القصف أثر تقدیر في "دوهیت" بالَغ ذلك، على عالوًة المواجهة. على أكبر وإرادًة االحتمال                   على

  إنتاج نهایٍة سریعٍة للحرب. [22]

 

العدّو لقّوات فقط لیس واضٍح إهماٍل مع بالحرب، والقنابل الغارات تأثیِر عن كتب عندما مثالیًا را تصو "دوهیت" وضع                    كما

عالم "في قوله: "سیرج" یضیف كما المهاّم. هذه مثل ُتعرِقل أن یمكن التي للعوامل أیضًا ولكّن الُمحَتملة، وردودها                    وقدراتها

األهداف وجمیع القّوات، بین تداخٍل أو قاذفاٍت أو أخطاٍء دون مثاليٍّ بشكٍل حمولتها ُتسِقط الطائرات ؛ مثاليٌّ شيٍء كلُّ                    "دوهیت"

دة. [23]  ذاُت بنیٍة موحٍّ

 

أرض-جو، وصواریخ للرادارات، - الدفاعّیة التدابیر أثبتت فقد الفعلیة؛ الحرب بوتقة على المثالیة الرؤیة هذه                 انهارت

الجّویة المعارك أن كما أحیانًا. علیها والتغّلب بل الجّویة القوة تحیید على قدرَتها إلخ- والنفق... والمالجئ الحرائق،                   ومكافحة

ُقتل الحرب، خالل ما. بمكاٍن "دوهیت" خطأ یثبت ما الثانیة، العالمیة الحرب خالل بشراسٍة العسكریة الطائرات بین                   نشبت

الجّویة والقوات الملكیة الجّویة القوات من الجّو سالح في العاملین واألفراد الطیارین من شخٍص 80,000 من                  أكثر

 األمریكیة، وُفقدت المئات من القذائف والطائرات. [24]

 

القصف مسُح یقّدم المثال، سبیل على ُمختلطة. نتائَج العدّو معنوّیات على وأثره االستراتیجّي القصف تقییمات معظم                  تقّدم

في األلمانیة الصناعیة الُبنیة على أثره حیث من االستراتیجّي للقصف متفائلًة نظرًة 1945 لعام األمریكّي                 االستراتیجّي

على األثر إن المسح نتائج تقول الوقت، نفس في األلماني. االقتصاد تهاوي إلى األمریكّي التقییم بحسب أّدى ما                    الحرب،

االجتماعّي التضامن حالة على كبیرًا أثرًا یترك لم أللمانیا االستراتیجّي القصف وإن التوقعات، بحجم یكن لم المدنیین                   معنویات

هؤالء بین من وكان األمریكّي، المسح من قتامًة أكثر تقییماٍت آخرون مؤّرخون قّدم القتال. في األلمانّي المجتمع                   وإرادة

بوعود الوفاء تستطع لم الثانیة العالمیة الحرب في االستراتیجیة الجّویة القوة "أن اّدعى الذي هالون"،                 "ریتشارد

تحّطم ولم الحرب، لشّن العدّو یمتلكها التي الوسائل على التاّم للقضاء التدمیر ودقة االستدامة إلى تفتقر كانت                   "دوهیت"...فقد

 معنویاته. لكّن على الرغم من أنها خّیبت اآلمال، فهذا ال یعني أنها فشلت". [25]

 

أولئك أن یّدعي إذ الجّوي؛ التفّوق على االستحواذ أهمیة هو الجّوي "دوهیت" مذهب في مركزیة األكثر الثاني العنصر                    

قاعدة على االّدعاء هذا منطق یقوم حرٍب. أّي في منتصرین سیخرجون القریب أو الكامل الجّوي التفّوق تحقیق على                    القادرین

  أّن استهداف عمق العدّو سیؤّدي إلى تقلیل زمن الحرب وبالتالي إلى انتصاٍر سریٍع وأكثر إنسانیًة.

 

في سالٍح من الجّویة القوة مّثلته ما على التغّلب استطاعوا العالم حول الضعفاء أّن الشواهد ُتثبت الطرح، هذا من النقیض                      على

ُبنیت فیتنام، في المعركة. ساحة على أثرها تحیید من كثیرٍة أحیاٍن في وتمّكنوا تقنیًا، قا تفو األكثر الغربیة العسكریة القوى                     ید

 



 

،(Search and Destroy Missions) وتدمیرها األهداف عن البحث أّولهما عنصرین؛ على األمریكیة              االستراتیجیة

الوالیات تمّتعت الجنوب. في المقاتلین من وحلفائها الشمالیة فیتنام على باهٍظ ثمٍن لفرض الجّویة القوة باستخدام یتعّلق                   والثاني

حمالٍت ثالث ُأطِلقت الواقع، في الحرب. في السیاسیة أهدافها تحقیق في فشلت ذلك ومع الكامل، شبه الجّوي بالتفّوق                    المتحدة

،(Linebacker 2) 2 ولیناباكر ،(Linebacker ولینباكر1(1 ،(Rolling Thunder) ثاندر رولنغ فیتنام؛ ضد              جّویة

لالتحاد أوسع تدٍّخل من أمریكیٍة فات تخوٍّ على بناًء لفیتنام األمریكي االستهداف رقعة اتساع ثم حادٍّ تدریجيٍّ بتصعیٍد                   واّتسمت

  السوفیتي في حال صّعدت الحمالت الجّویة بشكٍل سریٍع.

 

التعادل أنواع من نوٍع إحراز في ساهم یكون وقد الُمراد، یحقق لم أنه إال الواسع وحجمه االستهداف ضراوة من بالرغم                      لكّن

خطوط لتعطیل محاولٍة في الجّویة القوة استخدام تّم عندما حتى "الفیتكونغ". الفیتنامیة الوطنیة التحریر جبهة مع                  االستراتیجي

سالح َمهّمة تنجح لم مینه"، تشي هو "طریق باسم ُمجتمعًة والمعروفة الصلبة، التضاریس من معقٍّدة شبكٍة عبر القادمة                    اإلمداد

35,000 حوالّي من زاد التسّلل بأّن الرسمیة األمریكیة التقدیرات "اعترفت هیرینج": "جورج یؤكد وكما األمریكي.                 الجّو

  جندّي في عام 1965 إلى حوالّي 90,000 في عام 1967، حتى مع تزاید القصف". [26]

 

واحتواء الصهیوني الجّوي التفّوق على التغّلب كیفّیة على واضحًا مثاًال ولبنان فلسطین في المقاومة قّدمت فیتنام، عن                   بعیدًا

المالئمة التصامیم إیجاد في الماضیة الثالثین األعوام مدار على انشغلت المقاومة إّن القول یمكن المعركة. أرض على                   آثاره

إطالق لطواقم المباشر االستهداف لمعضلة تقنیًة وحلوًال والُمغر، األنفاق تضّمنت والتي الصهیونّي الجّوي التفّوق على                 للتغلب

مّكنت صغیرٍة "طائراٍت" من محلیًا إنتاجه یمكن ما مع الجاّد التعاطي إلى باإلضافة تصمیمها، إعادة خالل من                   الصواریخ

 الفلسطینّي من امتالك سالح جٍو للمرة األولى، وإن لم یزل محدودًا.

 

 

 خاتمة

مستقبلیًة. رؤیًة حملت أفكاره وأن خاصًة الجّویة، القوة نظرّیة وتطّور أصول في مركزیًة شخصیًة دوهیت" "جولیو                  یظّل

في الراهن. الوقت في مهمة زالت ما الجّویة القوة الستخدامات التوجیهیة المبادئ من عامًة مجموعًة قّدم أنه المؤكد                    ومن

الطائرات وإخفاء تمویه على والقدرة الدقیق القصف صعید على والتطّور الطیران، أنظمة في التكنولوجي التقدم دفع                  الواقع،

الفكري واإلنتاج البحث أروقة في النقاشات مركز نحو أفكاره إعادة إلى االلكترونیة، الحرب قدرات تنامي مع                  مصحوبًا

بل السابق، الوقت من أهمیة أكثَر الیوم االستهداف في "دوهیت" حلقات من جعل اللیزر أنظمة إلى االنتقال أّن كما                     العسكري.

االشتباك حالة مع ُمتسقا الثمن یكون بحیث الجّو، من المجزرة ُمعایرة على القدرة یمتلك أصبح العدّو إن القول                    یمكن

قرى واستهداف بضرب تهدیٍد من فیها بما الضاحیة، عقیدة ألیست وُخزاعة؟ الشجاعّیة في حصل ما هذا ألیس                   وطبیعتها.

 



 

في "دوهیت" ساهم عالٍم في نعیش نحن نعم "دوهیت"؟ توجیهات إلى عودٍة ُمجّرد أخرى، مرًة الحرب اندلعت حال في                     بأكملها

  تخّیله.
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