
 

 
 
 

  مكافحة التمرد من الجو:
 من "عقیدة التحكم من الجو" إلى "عقیدة الضاحیة"

 
 الكاتب: عبد الجواد عمر

 
 

  مقدمة
 

وهو، أیلول، 11 بعد ما حقبة في الحرب لواقع مباشرٌة نتیجٌة هو التمرد مكافحة مع تتعامل التي الدراسات انتشار                     إّن
تطویر تّم بالفعل، والعراق. أفغانستان من كلٍّ في األمریكیة القوات لها تعّرضت التي النكسات نتیجة أدّق،                  بشكٍل
وقد الجنوبّي، العالم في األوروبیة القوى شّنتها التي االستعماریة للحروب مباشرٍة كنتیجٍة التمرد مكافحة                مصطلح
المباشرة، المواجهة المتحدة والوالیات السوفیتي االتحاد من كلٌّ تجّنب حین الباردة، الحرب حقبة في المفهوم                 تطّور
من وغیرها وأفغانستان وفیتنام كوریا في الجنوبي العالم في محلیّین وكالء خالل من حروبهما خوَض كالهما                  وآثر
وتاریخیٍة نظریٍة مفهمٍة إلى الحاجة نمت التاریخي السیاق هذا في الثانیة. العالمیة الحرب بعد ما حقبة في                   الصراعات

وطنيٍّ ٍر تحرُّ حركات من الثوار مع المواجهة تحّدیات مع للتعامل أفضل بشكٍل ُمجهٍّزة تحتیٍة كبنیٍة التمّرد"،                  لـ"مكافحة
في التمّرد لمكافحة التاریخیة التجارب شملت األدبیات من مجموعٍة على المفهمة هذه ُبنیت وقد یساریة. قتاٍل                  وجبهات
انبثقت التي تلك تضمنت كما الجنوبي، العالم بلدان من وغیرها والجزائر والهند والعراق فلسطین فیها بما                  المستعمرات

د على الجانب الُمضاّد.   من خالل الحوار واالشتباك مع أدبیات المقاومة والممارسة العینیة ومواجهة مكافحة التمرُّ
 

أصول تطویر على وغیرهم، الخطابي الكریم وعبد جیفارا" و"تشي تونغ" تسي "ماو مثل العالم، ثوار من العدید                   عمل
من وغیرها األمد" طویلة الشعبیة و"الحرب العصابات" بـ"حرب المتمّثلة غیر-المتكافئة، المواجهة ومفاهیم              وأدوات

 



 

الفلسطینیة. الوطني التحّرر حركات فیه بما الوطني، ر التحرُّ حركات أدبیات في هامًا دورًا لعبت التي                 االستراتیجیات
غالوال" "دیفید الفرنسي الجنرال أمثال المنّظرین-الجنود من كبیرٌة مجموعٌة المفهمة هذه وتطویر استحداث في                وساهم
لنا ُیمكن المعنى، وبهذا ناجل". و"جون و"بتریاوس" كاكالن" "دیفید لـ وصوًال العرب) (لورنس لورنس"                و"تي.س

د بحیث تشّكل تلك األدبیات انعكاسًا لبعضهما البعض.   تطویر قراءٍة موازیٍة ألدبیات المقاومة وأدبیات مكافحة التمرُّ
 

على وعملیا نظریًا التمّرد مكافحة تعتمد إذ التمّرد؛ ومكافحة د الُمتمرِّ بین العالقة طبیعة تعي أن قراءٍة أّیة على                    ولكن
القوى على د والتمرُّ المقاومة ألشكال وكاستجابٍة مباشٍر بارتباٍط نشأت عقیدًة جوهرها في إنها "التمّرد".                وجود
الُمعارضة. القوى من داخلیًة تحدٍّیات تواجه التي الصدیقة السیاسیة األنظمة حمایة في أیضًا نشأت ولكّنها                 االستعماریة،
في ُتعنى التي األدبیات في األجوبة نجد المقاومة"، "فعالیة عن بحثنا ِخضّم في الكبرى؛ المفارقة تكُمن ولهذا [1]                  

  قمعها، ألّنها ال تحتوي على تأریخها فحسب، بل أیضًا على تأطیٍر سیاسيٍّ واجتماعيٍّ للتمّرد وفعالیته.
 

إّن القول ُیمكن المعنى، بهذا د".[2] التمرُّ لقمع اتخاذها یتم التي اإلجراءات "كّل إّال جوهرها في د التمرُّ مكافحة                   وما
د للُمتمرِّ تستجیب تكتیكیًة عسكریًة وأخرى اقتصادیًة سیاساٍت یتضّمن فهو واضحٍة؛ سیولٍة على یحتوي               المفهوم
ُیمكن التقلیدیة، الحرب نموذج "في فإّنه "جالوال"، یضیف وكما یوّظفها. التي واألدوات المقاومة في ومنهجه                 وطبائعه
د التمرُّ مكافحة أّن یعني وهذا ثوریًة، حربًا یشّن أن یمكنه د- -الُمتمرِّ فقط واحدًا أّن إال الحرب، بدء الطرفین من                     أليٍّ

د (Counter-Warfare)"، بالنظر إلى طریقته في التمّرد بالطبع.  لیست سوى رّد  فعٍل على التمرُّ
 
 

 أول دخول القوة الجویة في مكافحة التمّرد
 

من العربیة البادیة في العثمانیة اإلمبراطوریة على الثائر دور ولعُبه العرب، حلفائه مع لورنس" "ت.ي د تمرُّ                  شّكل
في الجّویة القّوة لتوظیفات جدیدٍة "تصوٍّرات" استحداث في الهاّم لدوره أساسًا العراق، إلى وصوًال الحجاز                 أعماق
وعالقته التاریخي العراق موقع إلى هنا اإلشارة المهم ومن البریطانیة. اإلمبراطوریة على العراقي د التمرُّ                مكافحة
هزیمة في الجویة القوة لعبته الذي الدور إلى وصوًال هناك، د التمرُّ مكافحة في الجّو الستخدام كبدایٍة أوال الجویة،                    بالقوة

  العراق في حرب الخلیج األولى والثانیة.
 

القوة أهمیة تجاهل تّم األخیرة، السنوات في وكثافتها الدراسات انتشار من الرغم وعلى أّنه إلى اإلشارة تجدر                   كما
د، التمرُّ الجّو سالح "تجاَهَل "المبیث"، الجویة القّوة في الباحث یعلق كما كبیر. حدٍّ إلى د التمرُّ مكافحة في                   الجویة

  مفضًال التفكیر فیه على أنه لیس أكثر من نسخٍة صغیرٍة من الحرب التقلیدیة".
 

التقلیدیة الحرب إطار في الجویة القوة توظیف بین ما والتباینات االختالفات الورقة هذه ستتناول ذلك، من                  وانطالقًا
البریطاني الجو سالح قبل من الرافدین بالد في توظیفها منذ استخدامها تاریخ وسُیشكل د . التمرُّ بمكافحة المرتبطة                  وتلك
د. التمرُّ مكافحة في الجویة القوة توظیفات طبیعة إیضاح إلى مدخلنا المتتابعة غزة حروب في استخدامها إلى                  وصوًال
بحیث القّوة، استعراض في الجّو سالح فعالیة أّولهما أساسیین؛ عنصرین في الجویة القوة أهّمیة تكُمن المعنى،                  بهذا
وحمایة المعركة لتجّنب "إمكانیاٍت" من توّفره عّما فضًال د، للتمرُّ الشعبیة الحواضن مواجهة في نفسيٍّ أثٍر ذا                  یكون

  الجنود في صفوف العدو.
 

الجویة الدعم أدوار في الجویة للقوة استخداٍم من تعنیه وما د التمرُّ مكافحة عملیات طبیعة على الضوَء المقال                   یسّلط
اغتیاالت مثًال أّي الصهیونّي، الكیان جیش تعبیر وفق الجراحیة" "الضربات وعلى األخرى القوى مع عالقتها                 ضمن
تركیزًا تتضّمن كما الجو، من الواردة االستخبارتیة والمعلومات المراقبة وعلى الثانیة، االنتفاضة في حدثت التي                 كتلك
ففیها غزة، في العدو تجربة أّما [3] األحداث. موقع وإلى من بسرعٍة الجنود تنّقالت وتأمین لتوفیر الجو قدرة                    على

 



 

- المطلوب العنف منسوب وُمعایرة تحدید في استخدامها أي "الدوهیتیة"؛ وتوظیفاتها الجویة القوة إلى وعودٌة                  تطوٌّر
إلى تنظر استراتیجیٌة أنها على الجوّیة العدّو استراتیجیة قراءة ُیمكن المعنى، وبهذا الردع. لخلق المجزرة- فیها                  بما
خلق بهدف بل "التحّفظات"، من الكثیر دون "المدنیین" ضرب فیها ُیمكن شبه-شاملٍة كحرٍب لبنان أو غزة في                   الحرب

  بیئٍة اجتماعیٍة تنزع عن المقاومة شرعیَّتها.
 

 "بخار وطائرات وعرب"
 

وقّواته، حسین الشریف إلى انضمامه أعقاب في خاصة بریطانیًا قومیًا بطًال العرب) (لورنس لورنس" "ت.ي                 ُیعّد
قوة عن ُمعبرا البریطانّي الضابط في الهوس كان العثمانیة. القوات ضّد المباشر القتال في الفاعلة                 والمشاركة
شخصیٍة إلى األولى العالمیة الحرب عقب السریع انحدارها ظّل في االمبراطوریة وحاجة االستشراقیة" رات               "التصوُّ
عن خیالیًة ة قص الصحافیة األقالم إحدى كتبت ما، مرحلٍة وفي الكبرى. األساطیر من العدید حولها البناء ُیمكن                   خارقٍة
قومیًة ظاهرًة "لورنس" شّكل وبالفعل، خان. اهللا أمان أفغانستان ملك على د للتمرُّ وقیادته البریطاني الضابط                 انضمام
د التمرُّ شبح مواجهة في البریطانیة اإلمبراطوریة خّطتها التي العاّمة السیاسات من العدید في التأثیر من مّكنته                  إنجلیزیًة

  في الطریق الواصل ما بین الهند وحیفا.
 
 

 
 ت.ي لورنس (لورنس العرب)

 

أو صورها، من مجموعٌة هذه لمساهمته كان مكافحته. ُسُبل في ساهم وبالتالي، د، التمرُّ مفهمة في "لورنس" ساهم                   لقد
هو الصور تلك أهم تكون وقد ونجاعته. وقدراته وإمكانیاته د التمرُّ حول خاللها من تكّلم التي الرموز من مجموعٌة                    ِلَنُقل
تعریفه في "لورنس" یّدعي فكما أخرى. في تتالشى وأن لحظٍة في تتشّكل أن لها ُیمكن "غاز"، كسحابة د للتمرُّ                    تصویره
یتوارون فجأًة یظهرون كالبخار" كانوا "العرب :(Encyclopedia Britannica) "بریتانیكا" موسوعة في د             للتمرُّ
القوات [تلك أّنهم "تخّیل لیقول: حسین الشریف لقوات الُهالمّي التنظیمّي التشكیل طبیعة عن حدیثه في وُیْسهب                  بُسرعٍة.
الرؤیة هذه [4] كالغاز". یتحركون ظهٍر، وبدون مقدٍّمة وبدون ملموٍس، وغیر محسوٍس، غیر شيٌء .…                 العربیة]
البریطانیة االستراتیجیة بناء إعادة ف  ي كبیٍر بشكٍل ساهمت العثماني الجیش مع المواجهة في العربیة للقوات                 الُمضّخمة

 



 

جٍو سالح أو ُمستقلٍة یة جوٍّ ة قوٍّ في التفكیر نحو األفق فتح خالل من الماضي القرن من العشرینّیات في أولویاته                     وتحدید
   منفصٍل عن القوات البریة والبحریة یقوم بأعمال "التحكُّم من الجو".

 
اإلمبراطوریة ُجغرافیة اتساع أهّمها كان التاریخیة، المؤّثرات من مجموعٍة خالل من الجو" من "التحكُّم سیاسة                 انبثقت
العالم قلب في وصحراویٍة شاسعٍة مساحاٍت ذات جدیدٍة ألراٍض وبْلُعها األولى العالمیة الحرب انتهاء عقب                 البریطانیة
من بمالیین والتحكم للسیطرة الُمتاحة بالمیزانیات األمور- من العدید ترتبط -كما ارتبط اآلخر العنصر أما                 العربي.
خیار إعالء في دورها الصغیرة المیزانیات لعبت بالفعل، البریطانیة. اإلمبراطوریة رحمة تحت یقبعون الذین                البشر
والحقًا تحدیدًا، العراق في العسكریة والقواعد الجنود من العدید عن ُتغني أن یمكنها مكلٍّفة غیر كسیاسٍة الجّو من                    التحّكم
105آالف الـ من یقارب ما إلى البریطانیة القوة حجم بلغ العراق، ففي والیمن. فلسطین من كلٍّ في الثورات قمع                     في
العام في وصلت ضخمًة میزانیًة تصرف هنديٍّ جنديٍّ ألف 80 بین وما بریطانيٍّ جنديٍّ ألف 25 بین ما عة موزٍّ                     جنديٍّ

 1920 إلى ما یقارب الـ 14 ملیون باوند (تقارب الـ400 ملیون باوند في أسعار الیوم). [5]
 

إعالء في كذلك دورها العربّي والعقل الصحراء حول االستشراقیة رات التصوُّ من مجموعٌة لعبت ذلك، عن                 وفضًال
یكون بحیث تطویره البریطانیة لإلمبراطوریة ُیمكن واقعيٍّ كخیاٍر الجو وسالح الجّویة القّوة نحو الجذریة هات                التوجُّ
كعنصٍر الجّویة القّوة أهّمیة في تدور التي تلك أهّمها كان المیزانیات. حیث من الُمكلّفة البّریة للقوات مكمال أو                    بدیًال
من النوع هذا وإن وصولها. ومدى اإلمبراطوریة لقوة استعراٍض في العربیة البدویة القبائل نحو توجیهه ُیمكن                  نفسيٍّ
في تساهم مهمٍّة تحالفاٍت نحو الطریق فاتحًة البریطانیة االمبراطوریة لسطوة ُتذعن القبائل تلك ستجعل                االستعراض
رأى ألنه الجو"، من "التحّكم سیاسة تطویر في العرب" "لورنس ساهم إذ كان، ما وهذا العراقیة. الثورة نیران                    إخماد
غیر بشكٍل مكاٍن كّل في القوة "توزیع على القدرة حیث األتراك؛ مع حسین الشریف معارك في رآه ما الجویة القوة                      في

  ملموٍس والضغط في كّل مكاٍن دون التمتُرس في مكاٍن ُمحدٍّد". [6]
 

إدارة في جدیدة اداة على التعویل إمكانیة العراق- في ة خاص- شكلت الجویة القوة إّن القول ُیمكن تحدیدًا، المعنى                    وبهذا
كفلسطین أخرى جغرافیٍة مواقع في الجویة القوة استخدام إلى العراق في النسبّي نجاُحها أّدى وقد الُمستعَمرةا،                  الشعوب
كونها العرب" "لورنس أمثال قبل من إلیها ُینَظر شعوٍب مواجهة في الجّو من التحكُّم سیاسة تصمیم تّم فقد                    والیمن.
أّن رأوا المعنى بهذا الخارج. من وتأجیجها قیادتها تّمت ما إذا ة خاص وقٍت، بأّي للقتال جاهزٌة وأّنها بطبیعتها،                    متمردة
األخالقیة"، "القوة أمام ألنهم العربي"، إلخضاع "كافیًا سیكون وفلسطین كالعراق ساحاٍت على الطائرة إدخال                مجّرد
الجو من التحّكم منظومة كانت [7] الجدیدة. االمبراطوریة على دهم تمرُّ في یستمّروا لن تریشارد"، هیو "سیر                  بتعابیر
وقدراتها، قّوتها تضخیم على قدرًة لإلمبراطوریة موفرا تقریبًا، مكاٍن أّي إلى یصل جدیٍد مراقبٍة نظام خلق على                   قادرًة

 وبهذا المعنى كان استعراض السالح أهّم من استخدامه.
 

 إشكالیات القصف في مكافحة التمرد
 

تدمیر اتجاه في الجّویة القّوة قدرات توجیه یتّم حیث االستراتیجي، القصف على تقلیدیًا الجّویة القّوة مفاهیم                  ترّكزت
وإلى النقل، وشبكات التحتیة والبنیة الصناعیة القدرات ذلك في بما العدو، عند (Critical Nodes) الحاسمة                 المواقع
القوة توظیف الجّویة، القّوة ُمنّظري أهّم أحد دوهیت"، "جولیو افترض الواقع، في الُمستهَدفة. للمجتمعات النفسیة                 البنیة
من النوع لهذا یخضع بلٍد في إال یحدث أن یمكن ال االجتماعیة للبنیة الكامل "االنهیار أن متوقعا المدنیین، ضّد                     الجّویة

  القصف القاسي من الجو. ... وحتى یتوّقف الرعب والمعاناة، سینهض الناس ... ویطالبون بإنهاء الحرب ... ". [8]
 

 اقرأ/ي أیضاً على باب الواد:  "جولیو دوهیت": اإلیطالي المُعتدّ وبدایات القوة الجوّیة
 

 

https://babelwad.com/ar/%D8%A5%D9%86%D9%91%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%91-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%91%D9%8A%D8%A9


 

والمجتمعات الجیوش مواجهة في والبحریة- والبریة -الجّویة بتنّوعها المتعّددة القوة وهیاكل الحدیثة الحرب تصمیم                تّم
وحسب [9] الحرب. وخوض الهجوم لرّد الالزمة القوة تنظیم على قادٍر غیر العدو جعل بهدف والحداثیة،                  الصناعیة
تصّور وقد العدو، لدى القوة" كّل "محور إلى ه ُتوجَّ فاعلٍة كأداٍة وتصّورها الجویة القوة هندسة تّمت                  "كالوزفیتز"،
ُیجّنب المدنیین استهداف وبالتالي، وأنشطتها، الحرب دعم في ودوره المدني المجتمع من یبدأ المحور هذا أّن                  "دوهیت"
االستراتیجّي القصف في ترى حربیٍة عقیدٍة بین ما توتٍُّر عناصر تتوافر المعنى، بهذا [10] األمد. طویلة حروٍب                   خوض
حقیقیًا مدخًال للسكان السیاسي والتحیید المقاومة حواضن تدمیر في ترى ٍد تمرُّ ُمكافحة عقیدة بین وما للنصر،                  مدخًال

د في القرن الواحد وعشرین. بة  بین اّدعاءات القّوة الجّویة وما بین مكافحة التمرُّ   للنصر. وبهذا المعنى، ثّمة  عالقٍة مركٍّ
 

"قلوب كسب نحو ه موجٌّ صراٌع أّنه یعني السكان" حول "یتمحور الصراع كون حقیقة فإّن د، التمرُّ مكافحة سیاق                   وفي
"االستراتیجي" المذهب عن تزْحُزحًا الجّویة بالقّوة التفكیر یستلزم هذا، التعریف بحكم الُمستهَدف. الُمجتمع               وعقول"
أفغانستان- سیاق -في مثًال أو صدیٍق، نظاٍم تعزیز نحو الُموّجه والعسكرّي السیاسّي الصراع لطبیعة مالءمًة أكثر                  لواحٍد
یشمل د التمرُّ مكافحة سیاق في المدنیة المراكز استهداف إّن الواقع، في الُمّتحدة. للوالیات تابعٍة دولٍة مؤّسسات إنشاء                   في
األقل على أو الجانبین، كال من لإلصابات اسة حسٌّ اللیبرالیة الدیمقراطیات أن أوًال، متعّددة. مستویات على سیاسیًة                  كلفًة
صالح الشهید اغتیال حالة المثال- سبیل -على شكلت كما لة ُمطوٍّ لنقاشاٍت یخضع استهداٍف وأّي تلك، الحساسیة                  تّدعي
الغربیة، األمنیة والمؤّسسة الجیش وأخالقیات السالح بطهارة الُمرتبطة االدعاءات لیست هنا یهّمنا ما ولكن                شحادة.
في وأهدافها العسكریة العملیات یضع ما الحربیة، األعمال ضّد عامٍّ رأٍي من أحیانًا االستهداف عملیات تخلقه بما                   ولكّن

 خطٍر.  [11]
 

أو كة متحرٍّ أهداٍف الستهداف محاولٍة في أو المدنیة، المراكز على الجّویة القّوة توظیف حقیقة فإّن ذلك، على                   وعالوًة
Close Air Support) البریة للقوات مالصٍق جوٍّي دعٍم سیناریوهات ضمن البّریة القوات ومساعدة مرافقة خالل                من
الضربات سیاق في حصل كما جانبیٍة، أضراٍر وقوع عند ة خاص الُمراد عكس إلى األحیان من الكثیر في یؤّدي ،(                   
حدوث إلى األمریكیة الجّویة للقّوة الُمفرط االستخدام أّدى "فقد أحمد، إفران یصف كما والیمن. أفغانستان في                  األمریكیة
من وعّقد الفیدرالیة لإلدارة الخاضعة القبلیة المناطق في والنازحین الالجئین من موجاٍت أنتج مّما … جانبیٍة"                  "أضراٍر
تدّفق في وساهم وباكستان أفغانستان في للمتمّردین المباشر الدعم زیادة إلى أّدى بدوره وهذا [12] اإلقلیمي".                  الواقع

  "متمّردین" جُدٍد وانضمامهم للمنظمات اإلسالمیة التي تواجه أمریكا في المنطقة.
 

المسح في د التمرُّ لمكافحة والعسكریة السیاسیة الطبیعة على الضوء تسلیط خالل من وجونسون" "كوروم یستنتج                 كما
تكون أن الُمحتمل "من أّنه العشرین، القرن في الغرب خاضها التي الصغیرة" "الحروب لمختلف والتاریخي                 الشامل
لالستطالع الُمساِندة األدوار …على تقتصر الصغیرة الحروب في العسكري الجهد في الجّویة للقّوة األساسیة                 المساهمة
الجّویة القّوة توظیف فإّن السیاسیة، الشرعیة حول یدور كبیٍر حدٍّ إلى سیاسیًا صراعًا كونه خالل فمن [13]                   والنقل…".
 یحتاج إلى حساب القضایا والتكالیف السیاسیة وعدم قْصر فعالّیته على الحدود الضّیقة بتحلیل التكلفة والعائد العسكري.

تّتخذ داٍت وتمرُّ نظامیٍة غیر قواٍت مواجهة في ة خاص األهداف، بتحدید یة جوٍّ عسكریٍة حملٍة أّیة في األول التحّدي                   یتمّثل
قواعد إلى العصابات حرب تحتاج ال آخر، بمعنى . محليٍّ اجتماعيٍّ تاریٍخ على والمبنیة الُمعّقدة الشبكیة العالقات                  شكل
الحدیثة. العسكریة الهیاكل في ُمتواجٌد هو كما كبرى لوجستیٍة منظوماٍت أو صناعیٍة، إنتاٍج خطوط أو كبرى                  عسكریٍة
من الكثیر في تعني فهي ة؛ خاص بالعدّو الُمرتبطة وتلك عامة، الجوي القصف لمنظومات تحدیا تشّكل التنظیم                  بساطة
األهم فالسؤال العالم، في الجّو أسلحة معظم تواجه إشكالیٌة هذه الجو. من ضرُبها ُیمكن ألهداٍف الحقیقّي االفتقار                   األحیان
على للحرب تقییمه في "المبیث" یخلص فكما نضرب؟ كیف سؤال قبل األحیان من الكثیر في ویأتي نضرب؟ ماذا                    هو

  أفغانستان قائًال: "لبعض الوقت، كان هناك نقٌص في األهداف الُمعتَمدة بحیث تّم إلغاء بعض المهام العسكریة". [14]

 



 

أنه أّي وُمموهة"، وُمشتتًة "مخفیًة أهدافًا الُمتاحة األهداف من العدید كون حقیقة القضایا من الثانیة الطبقة                  تتضّمن
على الحرب في الجّویة القّوة ألداء تقییمه في "بیدل" أوضح كما [15] استهدافها. أو تحدیدها أو إیجادها                   یصعب
األسلحة وأنظمة الُمدّرعات بین التفاعل مشكلة أنها على أساسيٍّ بشكٍل الحرب "ُتعامل الحالیة األدوات أّن                 أفغانستان
المتحّركة" عن"األهداف الناجم للتحدي كبیرًا اهتمامًا الجو سالح ُیعیر ال آخر، بتعبیٍر [16] الجویة)". (القوة                 الرئیسیة
ُبًنى تمتلك ال داٍت تمرُّ مواجهة في یة جوٍّ حملٍة خوض شاكلة على تحدٍّیات مع الجاّد التعاطي تتجّنب أنها كما                    واألفراد،
حالة مع التعاطي من الجّویة القّوة فشل في كبیرًا دورًا "المبیث" ُیسّلط كما الجوّیة، القّوة مع التعاطي هذا                    لوجستیًة.

 كافغانستان ومن قصورها في مواجهة الطالبان. [17]

تلك ة خاصٍّ االستهداف ، في علیه المتعارف الجو اسلحة خارج آلیات استحداث نحو الدفع في العوامل هذه                  ساهمت
االمتداد هو الجسد أصبح "الدرونز". برامج شاكلة على المباشر واالستهداف المخابرات بین ما جمعت التي                 البرامج
الدرونز برامج حساب على التقلیدّي العسكرّي التوظیف من الحّد تّم وبالتالي، والزمان، الفضاء في للمعركة                 الفعلّي
البریة للقوات الجّوي والدعم المراقبة أدوار في ة خاص السیاقات من العدید في ُمهما الجّویة القّوة دور زال ما                    الجدیدة.
وتساهم للخصم، التقلیدیة الخیارات من الحّد على تساعد األدوار هذه إّن إذ مختلفٍة، مواقع وإلى من القوات نقل                    وتأمین
األمریكي األبحاث لمركز دراسٌة استخلصت الصدد بهذا د. التمرُّ مكافحة قوات لدى والمباغتة المبادرة أُسس خلق                 في
یزید استخباراتیة أخرى مصادر مع دمجها عند العدو، لمناطق الجو خالل من المراقبة "استمرار بأّن ،(Rand)                  راند

 عدد الفرص لقوات مكافحة التمّرد ألخذ زمام المبادرة". [18]

 النسر واألفعى

االنتصارات في فاعٍل بشكٍل وساهمت الُمتتابعة، "إسرائیل" حروب في متقدما دورًا الجّویة الصهیونّي الكیان قّوة                 لعبت
الجو سالح وقدرة النكسة تكون وقد العربي. العالم مع العسكریة المواجهات في العدّو حّققها التي                 الُمتعاقبة
ویمكن السالح، هذا خاضها التي العملیات أهم من الجّوي التفّوق وتحقیق العربیة الجّویة القّوة تدمیر من                  "اإلسرائیلّي"
1978) دیفید كامب في مصر تحیید إلى أفضت التي السالم واتفاقیات الضّم عالم هذا، عالمنا تشكیل في ساهم أنه                    القول

 ) وإلى خلق األسس التفاقیات أوسلو (1993).

في واالستثمار الجّوي، التفّوق تحقیق مبدأ على تركیزها ة خاص- "االسرائیلي" الجّو سالح عقیدة ساهمت بالفعل،                 
یة- وجوٍّ وبحریٍة یة -برٍّ أسلحٍة عّدة بین ما تجمع التي الهجینة العملیات فّن في وا لتمّرس العربي، العمق ضرب                   قدرتها
مّما بالرغم ُیقهر. ال الذي الجیش میثولوجیا وبناء الُمتتابعة االنتصارات تحقیق في السریعة- المناورة استراتیجیة                 ضمن
طرق في ُكبرى تحوٍّالت إلى أّدت الثمانینّیات أواسط منذ وفلسطین لبنان من كلٍّ في المقاومة مع المواجهة أّن إال                     سبق،

 عمل سالح الجو وكیفیة تفعیله ضمن عملیات ُمكافحة التمرد.

السنوات في استخدامًا األكثر بل األهّم، الهجومّي "إسرائیل" سالح أصبح هذا السالح أّن هي لربما الكبرى                  المفارقة
بتعابیر ממוקד) (חיסול االغتیال عملیات أو األجساد استهداف على باألساس استخدامه تمحور وقد األخیرة،                الثالثین
ُیمكن ما ثمن" "تدفیع عملیات في أیضًا توظیفها وتم أساسًا، الثانیة االنتفاضة في تطّورت التي الصهیونیة                  العقیدة
وتنّم عشوائیًة الثانیة االنتفاضة في العدو تجربة تبدو وقد االستراتیجي". "القصف العریض العنوان تحت                إدراجها
أكثر مدى على المبادرة قدرات في المقاومة حركات فیها تمّتعت التي المعركة طبیعة من خرجت تلقائیٍة عن                   باألساس
مسّمى هرلي" "ماثیو األمریكي الكولونیل یطلق لهذا والمستمرة. غیر-المتقّطعة الهجومیة المبادرة ة خاص سنتین،               من

 "على الطایر" في توصیفه لتكتیكات سالح الجو "اإلسرائیلي". [19]

من الثاني في تحدیدًا اندالعها، من أیاٍم أربعة بعد الثانیة االنتفاضة في العملیات مجال "اإلسرائیلي" الجو سالح                   دخل
2000 العام بین فما االغتیال. وعملیات الصاروخیة والضربات الهجمات من العدید تبعتها ،2000 عام األول                 تشرین
بین ما الضربات تلك انقسمت الجو. من فلسطینیٍة أهداٍف تجاه "إسرائیلیٍة" غارٍة 550 من أكثر توجیه تّم 2005                    والعام

 



 

تلك أساسًا استهدفت فلسطینیٍة تحتیٍة ُبًنى ضرب عملیات بین وما ،2002 العام بعد ِحّدتها تصاعدت اغتیاٍل                  عملیات
تضّمنت [20] تحتیٍة. بنى من وغیرها والوزارات األمن أجهزة مقاّر كقصف الفلسطینیة، بالسلطة المرتبطة                الُبنى
الواسعة االجتیاحات في ة خاص جوٍّي ودعٍم استطالٍع عملیات في األخرى األسلحة ُمرافقة أیضًا الجو سالح                 عملیات

  للمدن في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

في العراق في الستخدامه دفعت التي ذاتها المرّكبات على الجّو سالح توظیف في الصهیوني الكیان استراتیجیة                  استندت
لم مسلٍّحة تنظیماٍت مواجهة في العدو جیش لقوة استعراضًا الجو خالل من االستهداف شّكل الماضي. القرن                  عشرینّیات
الطرق في والفّر الكّر عملیات على الهجومیة استراتیجیتها في واستندت التقنیة، أو العسكریة القدرات من الكثیر                  تمتلك
المقاومین، أجساد هو األساسي األهداف بنك كان المعنى بهذا البشریة. بالقنبلة المرتبطة العملیات تلك أو                 االلتفافیة
على تستند تنفیذیًة أداًة كونها في تكمن (األباتشي) المروحیة الطائرات ة وخاص الجّو سالح أهّمیة كانت                 وبالتالي،
"كل التالي: النحو على الثانیة االنتفاضة في الصهیونیة االستراتیجیة الشاباك ضباط أحد یصف استخباراتیٍة.                معطیاٍت
الفور. على اضِرب تنتظر، فال بذكاٍء، تتمتّع كنت إذا تحییده. علینا ویساعده معه یتعامل من وكّل مخرٌّب بأنه نعرف                     من
الحمیمیة بعالقته الجّو سالح وّفر المعنى بهذا [21] ." وقٍت... كّل في مستمرٍّة، مبادرٍة خالل من ولكن فعٍل كرّد                     لیس
باغتیال ارتبطت التي العملیات غالبیة وتنفیذ تصمیم في السحریة المعادلة االستخبارات اجهزة مع الثانیة االنتفاضة                 في
یاسین أحمد للشیخ وصوًال البیرة، في مصطفى علي بأبو مرورًا طولكرم، في ثابت ثابت الدكتور مثل الشخصیات                   أهّم

 وعبد العزیز الرنتیسي في غزة.

 

AH-64 طائرة أباتشي، طراز 

المروحیة الطائرة توّفره لما األباتشي؛ طائرات األحیان غالب وفي الجّو سالح العملیات تلك في "إسرائیل"                 استخدمت
النظام یجعلها ما االستهداف في والدقة القریب والرصد الطویل االنتظار وإمكانیات الُمشّغل طاقمها تفعیل سرعة                 من
مسّمى االنتفاضة في االغتیال عملیات على "إسرائیل" أطلقت [22] الجو". من "الكمین تحقیق على قدرًة                 األكثر
القیادات من العدید وتصفیة تحدیدًا الغربیة الضفة في النصر تحقیق في الجو أهمیة إلى ُمدلِّلًة واألفعى"                  "النسر

  العسكریة والسیاسیة لتیار المقاومة آنذاك.

 



 

یطرح فمثًال الثانیة، االنتفاضة في الجویة القوة وتوظیف استخدام ضرورة عن "النفسیة" االعتبارات أیضًا تِغب                 لم
الخصم إقناع إلى تهدف التمّرد مكافحة حمالت وأّن ة خاص الجو، سالح توظیف في النفسي الدور أهمیة تافوي"                   "طال
العدو، تفّوق على نفسيٍّ كشاهٍد الجو سالح استخدام یأتي لذلك االنتصار، یمكنه ال أّنه للمقاومة الحاضن المجتمع فیه                    بما
أن أیضًا الممكن من لذا "إسرائیل"، لـ والعملیاتي التكنولوجي التفّوق إلى الهلیكوبتر طائرات "ترمز "تافوي":                 یقول
بعقلیة الجو سالح یوّفر المعنى، بهذا [23] نظامیٍة." غیر جهاٍت ضّد القتال في مهمٌّ جانٌب وهو ، نفسيٌّ تأثیٌر لها                     یكون
وبالتالي التفّوق، إظهار على والقدرة للعدو، المباشرة البّریة السیطرة خارج أماكن في ة خاصٍّ مبادرٍة على القدرة                  العدو
دولٍة على العدّو فیه یعتمد الذي الوحید السالح هو الجو سالح أّن هي هنا المهمة المفارقة النصر. إمكانیة انعدام                     إظهار
الوحید السالح أّنه أّي بالطائرات؛ مرورًا األسلحة أنظمة توفیر من سابقًا- وفرنسا الیوم، المتحدة -الوالیات                 خارجیٍة

  الذي ال یساهم العدو في بنائه بشكٍل جادٍّ.

المرتبطة األحداث تلك ة وخاص تلتها، التي األحداث في مفصلیًة 2005-2000 العام بین ما المعركة كانت                 وبالطبع،
هذا فیها تحلى التي الزائدة الثقة على أثره الغربیة الضفة في الجو سالح لتجربة كان فقد .2006 عام لبنان                     بحرب
ألسباٍب لبنان في للمقاومة التحتیة البنیة على ملموٍس أثٍر إحداث من وإخفاقه لبنان، جنوب معركة دخوله في                   السالح
كانت بل الجویة، القوة لرصد ظاهرًة أفعى وال سهًال صیدًا یُكن لم المقاوم الفعل ولوجستیات المقاومة ُبنى أن أهّمها                     عدٍّة
السیاق، هذا في للمقاومة. والعسكریة القیادیة الشخصیات فیها بما هذا، السالح قدرة وخارج ومخفیة ُمموهة، الغالب                  في
التعامل تحّول 2006 عام معركة في وكأنه المقاومة، حركات وجه في الردع لتثبیت كمحاولٍة الضاحیة" "عقیدة                  ُوِلدت
بُبًنى أشبه الحركات هذه اعتبار إلى وجراحیٍة دقیقٍة عملیات إلى تحتاج صغیرٍة د تمرٍّ حركات من المقاومة حركات                   مع

.   عسكریٍة هجینٍة، قادرٍة على استنزاف العدو في أّي اجتیاٍح بّريٍّ

فیها بما للمعركة كساحٍة الجسد مع التعاطي بین ما الجویة، للقّوة المتعدد التوظیف على "اإلسرائیلیة" التجربة                  ُتدّلل
إعادة إلى وصوًال الجو، سالح فیها ُیَوّظف بُرّمته، المقاومة تیار تصفیة إلى تهدف كانت ُممنهجٍة اغتیاٍل عقیدة                   تطویر
في وقوتها، شرعیتها األخیرة عن تنزع حتى للمقاومة؛ االجتماعیة الحاضنة واستهداف االستراتیجي القصف               إنتاج
لدى واالجتماعیة المادیة الُبنى استهداف ضرورة عن وغیرهما تریشارد" و"هیو دوهیت" "جولیلو لتنظیر               ُمحاكاٍة

  "العدو".

 خاتمة

ما نطاق خارج تقع ال األدوار هذه فإن ذلك، ومع د، التمرُّ مكافحة ضمن ُوّظفت مهمة أدوارًا تاریخیًا الجّویة القّوة                     لعبت
االستهداف من تخُل لم التوظیفات أّن فنجد الجویة. القوة دراسة في المعنیة األدبیات في كالسیكیًة استراتیجیاٍت                  یعتبر
من للمقاومة الداعمة االجتماعیة الحواضن ترهیب على الجو سالح قدرة على زالت وما عّولت كما واالغتیال،                  المباشر
على قدرته تضّمنت مزایا، بعّدة بدایاته منذ الجّویة القّوة استخدام تمّتع كما فیها. بمن الحواضن هذه استهداف                   خالل
مرنٍة مقاومٍة مواجهة في المبادرة زمام خلق على والقدرة البشریة، الخسائر وتجنب المعركة أرض فوق                 التحلیق
عند والقادة المخططین مخیلة تدغدغ زالت ما استشراقیٍة رات تصوٍّ على المبادرة ُتبنى عندما ة خاص هة، وُمموٍّ                 وشرسٍة

 العدو.

بهذا وبنائها. السلطة على الحفاظ إلى أساسًا تسعى أنها أي ما؛ سیاسيٍّ واقٍع بناء إلى التمّرد مكافحة قّوات تسعى                     بالعادة
تعاوٍن إلى یحتاج المقاومة تیارات تصفیة أّن حین في فقط، المعادلة من جزءًا برّمتها العسكریة األدوات تكون                   المعنى
"حنا تقول الصدد بهذا الحالي. الفلسطیني واقعنا تشكیل في أي العسكریة، الحملة بعد ما حقبة لتشكیل أخرى تیاراٍت                    مع
في تكمن د التمرُّ مكافحة ومهّمة إنشائها"، على اإلطالق على قادٍر غیر ولكنه السلطة؛ یدّمر أن للعنف "یمكن                   أرندت":
الظروف توفیر في أي االستقرار، هذا على المحافظة عن فضًال المستقّرة، السیاسیة لألنظمة الظروف وتهیئة                 بناء
احتاجت ولكنها الثانیة، االنتفاضة بعد ما واقع خلق في تحدیدًا االباتشي ساهمت فمثًال، الدمار. بعد یأتي ما                   لتأسیس

  أیضًا لمن سیعید بناء "عالٍم جدیٍد" بعد استنفاذ دورها في التصفیة والتدمیر.

 



 

تاریخیًا وارتباطه التمّرد مكافحة في الجو لسالح المختلفة التوظیفات هو النص، هذا في معالجته حاولُت ما فإن                   نهایًة،
على المعركة رؤیة تتضّمن مختلفٍة عقائد مع الحمیمیة وعالقته الجو، من التحكُّم في البریطانیة اإلمبریالیة التجربة                  في
ما الدقیق، االستهداف تقنیات ظّل في االستراتیجي القصف استراتیجیات إنتاج إعادة إلى وصوًال لألجساد، امتداٌد                 أنها

ة مع حركات المقاومة في لبنان وغزة. یمنح العدو القدرة على ُمعایرة العنف بحیث ُیحافظ على الردع، خاص 
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