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امل��ق��اوم��ة للعدو ب�صرف النظر ع��ن �إره����اق اجلي�ش
وخ�سائره الب�شرية  )7ال وجود لالن�سحاب �أو جتنب
املعارك ،فاجلي�ش يتقدم وال يتقهقر ويرمتي يف �أر�ض
الوغى بكل دموية وينتزع الن�صر بج�سده.
ال ينكر �سوكولوف �أن �أ�ساليب احل��رب اجلديدة مل
تن�ش�أ ب���أم��ر حا�سم �أو بتخطيط عملي م�سبق و�إمن��ا
ظ��ه��رت مب��وج��ب ع��وام��ل خمتلفة ت�����ض��اف��رت �ضمن
ظ���روف حم���ددة ،ول��ك��ن ،ومم��ا ال �شك فيه �أي���ً��ض��ا �أن
هذه التكتيكات وال�سيا�سات احلربية اجلديدة وجدت
جت�سيدها الأبرز والأكرث حيوية يف �شخ�ص نابليون.
لذلك فال غنى للباحث يف التاريخ احلربي للقرن
التا�سع ع�شر من الرجوع �إىل �سرية نابليون احلربية،
تلك ال�����س�يرة ال��ت��ي ط��امل��ا �أوق��ع��ت ال��رع��ب يف �صفوف
اجليو�ش املعادية للإمرباطورية الفرن�سية و�أذاع��ت
ا�سم نابليون يف �أطراف املعمورة.
ي�صف امل�ؤلف زمن نابليون ب�آخر الع�صور احلربية
الكال�سيكية العظمى ،وهوالع�صر ال���ذي ك��ان على
م���رم���ى ح��ج��ر م���ن ب�����زوغ زم����ن ج���دي���د ت��ع��رف��ت فيه
الب�شرية على �أن����واع �أخ���رى م��ن الأ���س��ل��ح��ة كاملدافع
ال��ر���ش��ا���ش��ة وامل��دف��ع��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى وال��ق��ن��اب��ل عالية
التفجري وغ�يره��ا م��ن الأ���س��ل��ح��ة ال��ت��ي د�شنت لعهد
جديد من احل��روب و�أ�س�ست ملفاهيم قتالية تختلف
عن كل ما �سبق للب�شرية معرفته منذ فجر التاريخ.
وم��ن الأج���زاء الظريفة يف كتاب �سوكولوف و�صفه
اجل����ان����ب ال���ظ���اه���ري ل��ل��ج��ن��ود امل�������ش���اة يف اجل��ي��و���ش
الكال�سيكية ،كالبيارق املرفرفة التي يحملها اجلند
وامل��و���س��ي��ق��ى الع�سكرية امل��ت��ع��ال��ي��ة وال����زي الع�سكري
اجلميل واملطرز ب�أ�سلوب �أنيق وعملي يف الوقت نف�سه،
وك���ان ه��ذا اجل��ان��ب ،و�إن ب��دا ظ��اه��ري��اً �إال �أن���ه �ساهم
م�ساهمة ف��ع��ال��ة يف رف���ع احل��ال��ة امل��ع��ن��وي��ة للجيو�ش
وحافظ على تنظيم الألوية ور�ص �صفوفها.
ومن اجلوانب الهامة التي �أ�شار �إليها امل�ؤلف ت�أكيده
على العن�صر النف�سي يف جن��اح اجلي�ش النابليوين.
يقول يف ه��ذا ال�سياق« :مل ت���أت الطفرة يف اجلي�ش
ال���ن���اب���ل���ي���وين ب����اخ��ت�راع ال��ب��ن��دق��ي��ة ع�����ام  1777وال
با�ستحداث ن��ظ��ام م��دف��ع «ج��ري��ب��وف��ال» ول��ك��ن ج��اءت
ت�ضافرا م��ع اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية
والأخالقية الكبرية التي �شهدتها فرن�سا و�أ�سفرت
عن الثورة الفرن�سية الكربى .لقد ا�ستفزت �شرارة
ال��ث��ورة ط��اق��ات ب�شرية هائلة ك��ان��ت يف ح��ال��ة �سبات
عميق ،فخرجت التع�صبات القومية والآيديولوجية

واتقد احلما�س الثوري يف �أفئدة النا�س و�شب يف قلوب
ال�شباب هو�س بالن�صر (� )...إن ق��وة االن��دف��اع التي
�ضخها ال�شباب يف اجلي�ش النابليوين وا�ستعدادهم
املطلق لالن�ضواء حتت راي��ت��ه ،ذل��ك االن��دف��اع الذي
ن�����ادراً م��ا ع���رف ال��ت��اري��خ ل��ه م��ث��ي�لا� ،إمن����ا ي��ع��ود �إىل
�أ�سباب كثرية ذات طابع �أخالقي واجتماعي ونف�سي.
ومن ناحية �أخرى ف�إنَّ النظرة �إىل املهنة الع�سكرية
باعتبارها �أق�صر الطرق للو�صول �إىل قمة الت�سل�سل
الهرمي االجتماعي ،وب�أنها و�سيلة للت�أكيد الذاتي،
ال�سيا�سي واملدين ،ناهيك عن الربيق الذي يحتويه
ال���زي الع�سكري و�سحر امل��غ��ام��رة ك��ل ذل��ك �ساهم يف
جذب ال�شباب لالنخراط يف جي�ش نابليون الذي قام
بعدها بحملة الن�صر عرب �أوروبا كلها و�سحق العرو�ش
وحطم �أوث��ان �أوروب��ا القدمية و�أزال الغبار عن قارة
جديدة وفتية (� )...إنه الإميان لدى اجلنود وقتالهم
من �أجل العدالة وهزمية الطبقة االقطاعية الظاملة
وذل��ك حتت راي��ة �إم�براط��ور حم��ارب ،مغوار وع��ادل،
ا�ستطاع �أن يجعل من نف�سه مفخرة جلنوده و�ضباطه
و�أن يقودهم للم�شاركة يف �أعمال عظيمة �شكلت حقبة
كاملة يف التاريخ الب�شري» (�ص.)111 :
ومم��ا ال يقل �أه��م��ي��ة يف ال��ك��ت��اب تلك الف�صول التي
حتدث فيها امل�ؤلف بالكثري من التف�صيل عن قرارات
نابليون اخلاطئة فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية
واملناورات الع�سكرية اخلطرية� ،ضارباً املثل يف ذلك
بحملته غري املدرو�سة على �إ�سبانيا وا�ستهانته بالروح
املقاومة لل�شعب الإ�سباين ،و�أي�ضاً احلملة التي قام
بها �ضد رو�سيا وهي اخلطوة التي قادت �إمرباطورية

ن��اب��ل��ي��ون برمتها �إىل ال��ه�لاك .ف��م��ن ب�ين الأخ��ط��اء
الع�سكرية وال�سيا�سية القاتلة لنابليون والتي يجمع
عليها امل���ؤرخ��ون باختالف م�شاربهم ومرجعياتهم،
تلك احلملة التي نظمها لال�ستيالء على مو�سكو.
فا�ستنا ًدا �إىل الوثائق التاريخية واال�سرتاتيجية يف
حروب نابليون ،جند �أن الإمرباطور الفرن�سي مل يكن
ينوي حر ًبا �شاملة على رو�سيا� ،إال �أنه كان م�ضطرا
ل��ل��دخ��ول يف م��واج��ه��ة م��ع��ه��ا ،وك���ان يف ظ��ن��ه �أن تلك
املواجهة ،و�إن تطورت كثريا� ،إال �أنها لن تكون �أكرث
من حرب حدودية وح�سب .ولكن املفاج�أة جاءت من
القوات الرو�سية التي مل تكتف بالوقوف �أمام الهجوم
النابليوين بل اتخذت خطوات هجومية عنيفة ابتغاء
�سحق العدو ال��غ��ازي ،علماً ب���أن ق��وات نابليون كانت
�أك�ث�ر ع���ددا وع��ت��ادا م��ن ال��ق��وة ال��رو���س��ي��ة ،وق��د كانت
ال�صورة الأولية لنابليون �أن الن�صر �سيكون حليفه
بن�سبة ال تقل عن ت�سعني باملئة .بيد �أن ال�سيناريو
ات��خ��ذ م�سارا خمتلفا على �أر����ض ال��واق��ع ويف �ساحة
القتال ،فبدل �أن يندفع الرو�س �إىل اجلي�ش الفرن�سي
الذي كان ينتظر تقدمهم ،اتخذوا ا�سرتاتيجية �أولية
لالن�سحاب املرحلي امل��درو���س ،وال��ت�لاع��ب باجلي�ش
الفرن�سي ،وخلق واقع �سرابي �أمامه ي�ستدرجونه �إليه
وذل��ك حتى حت�ين �ساعة ال�صفر وان��ط�لاق الهجمة
ال��ت��ي ك�سرت اجلي�ش النابليوين على النحو ال��ذي
يذكره التاريخ.
خ��ت��ام��اً ي��ج��در ب��ال��ذك��ر �أن ك��ت��اب �أل��ي��غ ���س��وك��ول��وف
«ا�سرتاتيجية وتكتيكات جي�ش نابليون» �ضم ع��ددا
واف����را م��ن ال��ر���س��وم��ات ال��ت��ي ت�شهد ع��ل��ى الأح����داث
التاريخية قيد درا�سته ،الأمر الذي منح الكتاب رونقا
فنيا وعزز من مقروئيته �إىل جانب تتبعه للملحمة
النابوليونية من خمتلف جوانبها وبجميع الأ�شكال
املتاحة.
-------------------------------------------الكتاب :استراتيجية وتكتيكات جيش
نابليون.
المؤلف :أليغ سوكولوف.
الناشر :جامعة سينيرغيا /موسكو .1820
اللغة :الروسية.
عدد الصفحات 400 :صفحة.
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إستراتيجية وتكتيكات جيش نابليون
أليغ سوكولوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ال مراء في القول إن اسم أليغ سوكولوف عادة ما يتقدم عناوين الكتب التي يضعها ،فيشد انتباه واهتمام القارئ قبل عنوان الكتاب؛ فهو أشهر من
يكتب في التاريخ العسكري في روسيا ،وهو ُمؤسس الحركة الروسية إلحياء التاريخ العسكري ،له أكثر من مئة عمل علمي حول هذا الموضوع ،ولم تقتصر
إصداراته على الشؤون الروسية وحدها بل شملت بلدانًا مثل فرنسا وبولندا وإسبانيا والتشيك ،كما تبوأت العديد من مؤلفاته مثل كتاب «جيش نابليون»
وكتاب «أوسترليز» وكتاب «معركة اإلمبراطوريتين» مكانة كبيرة في مجال العلوم التاريخية العسكرية وغدت من كالسيكيات هذا الميدان؛ وقد استحق
سوكولوف وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية على بحوثه التاريخية وهي أرفع جائزة تمنحها األكاديمية العسكرية الفرنسية.

يف ك��ت��اب��ه اجل��دي��د «ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة وت��ك��ت��ي��ك��ات جي�ش
نابليون» ُيقدم �سوكولوف �إج��اب��ات وافية عن �أ�سئلة
تقنية ال تخلو م��ن ظ��راف��ة وه��ي م��ن قبيل :م��ا هي
فعالية �أ�سلحة القرن التا�سع ع�شر وكيف ا�ستخدمها
امل�شاة والفر�سان وقوات املدفعية يف تلك احلقبة؟
بذائقة فنية عالية ير�سم امل�ؤلف لقارئه �صورة ب�صرية
وا�ضحة عن املعارك الكال�سيكية كما ُيثلها الع�صر
ال��ن��اب��ل��ي��وين وي��ع��ي��د �صياغة امل��ب��ادئ اال�سرتاتيجية
ل�ل�إم�براط��ور الفرن�سي وج�نرال��ت��ه .ولأنَّ الكتاب ال
يدّعي ا�ستق�صاء جميع املعارك التي خا�ضها القائد
ال��ف��رن�����س��ي ال��ع��ظ��ي��م وع��ل��ي��ه خ�ص�ص ال��ك��ات��ب لعمله
معركة «�أومل» التي ن�شبت يف �شهر �أكتوبر من عام �ألف
وثمامنئة وخم�سة وا�ستخدمها للك�شف عن املالمح
الرئي�سية الكامنة يف الفن القتايل النابليوين.
وفيما ع��دا اجل��ان��ب الع�سكري امل��ح�����ض ،ا�ستوعبت
درا���س��ة �سوكولوف ج��وان��ب �آيديولوجية و�أخالقية
وجمالية تو�شح بها الع�صر النابليوين وك��ان��ت من
بني املظاهر احل�ضارية التي ا�س ُتلهمت من روح ذلك
القائد التاريخي الفذ.
و�إن كان الع�صر النابليوين هو املحور ال��ذي يرتكز
عليه البحث يف هذا الكتاب� ،إال �أن الإطار التفكريي
ينفتح على قرون ثالثة متوالية :القرن الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر والع�شرين ،حيث يتتبع �سوكولوف
ت��ط��ور �أ�ساليب احل���رب ال مب��وج��ب امل�����س��ار الطبيعي
ك��ت��ط��ور التكنولوجيا احل��رب��ي��ة و���ص��ن��اع��ة الأ�سلحة
وح�سب ولكن � ً
أي�ضا مبوجب العملية التاريخية التي
غريت النف�سانية الب�شرية يف �أوروبا.
ي�شري الباحث �إىل �أنَّ القرن الثامن ع�شر �شهد حت�سناً
ملحوظاً يف م�ستويات املعي�شة لدى الأوروبيني مما
العامة من النَّا�س �إىل
�أدى �إىل تغيري جذري يف نظرة ّ
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م�س�ألة اخلدمة الع�سكرية .يقول يف هذا ال�سياق« :من
�أجل انتزاع النَّا�س من �أن�شطتهم اليومية وتوجيههم
�إىل احل���رب ل��ت��دم�ير ال��ع��دو ،ي��ح��ت��اج امل���رء �إىل ر�سم
���ص��ورة ل��ل��ع��دو ُم��غ��اي��رة ل��ل��ذات وه��ن��ا ي���أت��ي ا�ستخدام
الدين والقومية كقوة دعائية نافذة لتحقيق هذه
الغاية الع�سكرية (� )...إال �أن الدولة يف القرن الثامن
ع�شر مل تعرف اجلذر القومي وكانت امل�شاعر الدينية
يف حالة م��وات يف ح�ين �أن الأن��ظ��م��ة امللكية ال تعدو
كونها كيانات ف�ضفا�ضة ال مقدرة لها على �صياغة
معاجلات �إيديولوجية لإقناع الرعايا ب�أنَّ ثمة �سكانا
يف بلد �آخر يج�سدون �شرا عظيما ويجب حماربتهم
والق�ضاء عليهم»(�ص.)105 :
وي��ق��دم الباحث مثاال منوذجيا للحروب الأوروب��ي��ة
يف القرن الثامن ع�شر وهي احلرب التي وقعت بني
برو�سيا والنم�سا وعرفت با�سم «حرب البطاطا» ذلك
لأنَّ ك�لا اجلي�شني امل��ت��واج��ه�ين ك��ان��ا يبحثان ب�شكل
حمموم عن نقاط حا�سمة خلو�ض القتال ،ومع ذلك
مل جت��ر بينهما معركة حا�سمة واح���دة ،واقت�صرت
احلرب ب�أكملها على نقل القوات من مكان �إىل �آخر
و�أك���ل البطاطا ال��ت��ي ك��ان حم�صولها ج��ي��دًا يف ذلك
اخلريف يف �أر���ض بوهيميا� .إذا فاملالمح الرئي�سية
واال�سرتاتيجية حلروب تلك الفرتة كانت ترتكز على
توخي احل��ذر ال�شديد يف جميع الأع��م��ال الع�سكرية
وع��ل��ى ال��ت��وج��ه لتجنب امل��ع��ارك امل��ب��ا���ش��رة والت�صادم
مع العدو و�إىل ال�سعي يف حتقيق نتائج �إيجابية عن
طريق امل��ن��اورات واحل�صار وغ�ير ذل��ك من �إج���راءات
قد تطيل �أم��د ال�صراع ولكنها حتافظ على الأرواح
ب�أكرب قدر ممكن .ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن جند
يف الكتب الع�سكرية التي تعود �إىل ذلك القرن مثل
ه��ذه التو�صيات« :ال تك�شف نف�سك �أب��دًا للعدو دون

احلاجة املا�سة �إىل ذلك وال تخ�ض �أية مواجهة من
دون امتالكك الثقة التامة يف ك�سب املعركة ،فمن
الأف�ضل لك عدم الفوز ب�أي �شيء بد ًال من �أن تعر�ض
نف�سك للأ�ضرار وتخ�سر ما متلكه» (�ص.)234 :
ووف���ق���اً ل��ل��م���ؤل��ف ف�����إن ال���ث���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة العظمى
قو�ضت جميع املبادئ احلربية التي كانت تبدو ثابتة
من قبل .فمنذ ذل��ك احل�ين و�صاعداً مل يعد الأم��ر
متعلقا بن�ضال الفرن�سيني ���ض��د النم�ساويني من
�أجل الإرث البولندي �أو حليازة ح�صن من احل�صون
ولكن بوجود الدولة القوية نف�سها وتثبيت �أركانها
على ال�شكل ال���ذي �أر���س��ت��ه ال��ث��ورة .ي��ق��ول امل���ؤل��ف يف
ه��ذا ال�سياق« :ل��ق��د قلب نابليون ب��ون��اب��رت �صفحة
يف ال��ت��اري��خ وو���ض��ع ح���دا ل��ل��ح��روب ال�����ص��غ�يرة وذل��ك
بتن�صيب نف�سه ق��ائ��دا عظيما يجر خلفه جي�شاً ال
يقهر .وهو القائد الذي �أدرك قبل غريه �أن ال�سيف ال
يخرج من غمده �إال للقتل والق�ضاء على العدو و�أن
�سيا�سة احل�صار وجتويع العدو �إمنا هي �سيا�سة �سلبية
وحم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر .ويف ه��ذا ال�سياق ف����إنَّ عظمة
نابليون كقائد كانت نتيجة لفهمه طبيعة احل��رب
وا�ستخدامه ا�سرتاتيجية الق�ضاء املُربم على اخل�صم
و�إحلاق الهزمية النكراء باجليو�ش املناف�سة وحتقيق
ن�صر كامل غري منقو�ص» (���ص )237 :ومن مبادئ
اال�سرتتيجية احلربية التي اعتمدها نابليون يخل�ص
امل���ؤل��ف لنقاط نذكر منها)1 :احل��اج��ة �إىل ا�ستنفاد
القوة الذاتية �إىل �أق�صى حد و�إثباتها يف �أر�ض املعركة
 )2توجيه �ضربات �سريعة للعدو (3حماولة تق�سيم
جي�ش العدو �إىل �أجزاء وتدمري تلك الأجزاء الواحد
تلو الآخ��ر  )4ال�سعي احلثيث لتدمري القوى احلية
للعدو تدمريا �شامال  )5عدم االنخراط يف حما�صرة
ال��ع��دو يف ح�صونه وا�صطناع امل��ن��اورات � )6شل روح

