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مقدمة
يف حني كان العامل يستع ّد للدخول يف أكرب حجر عاملي يف التاريخ ،يف آذار /مارس  ،2020بسبب جائحة

فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)-19أعلنت وزارة الدفاع األمريكية ثبوت إصابة  1271جنديًّا ( 26.6يف املئة)

مة
من طاقم حاملة الطائرات األمريكية ثيودور روزفلت  USS Theodore Rooseveltالتي كانت يف مه ّ

تفش الفريوس يف تعطّل مؤقّت للسفينة ،أجرب هيئة األركان
دورية يف منطقة املحيط الهادي .تس َّبب
ّ

ن ثالث ناقالت أخرى،
املشرتكة عىل إخراجها من الخدمة أسابيع معدودة((( .بعد ذلك ،أعلنت الهيئة نفسها أ ّ

هي رونالد ريغان  ،USS Ronald Reaganوكارل فينسون  ،USS Carl Vinsonونيميتز  ،USS Nimitzقد أظهرت

حارة(((.
نتائج إيجابية للب ّ

كانت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول  Charles de Gaulleتعاين املصري نفسه يف البحر األبيض
املتوسط ،فقد أعلنت وزارة القوات املسلّحة الفرنسية إصابة ثلث الجنود الذين كانوا عىل متنها (أكرث من
ّ
التفش((( .ويف الفرتة نفسها،
ألف جندي)؛ ما أجربهم عىل إخراجها من الخدمة بعد مرور أسبوع فقط من
ّ

متها العسكرية
توقّفت الغواصة التابعة للبحرية الهولندية «إم إس دولفيجن»  MS Dolphinعن إكامل مه ّ

يف بحر الشامل ،قبالة ساحل إسكتلندا بعد ثبوت إصابة  15جنديًّا (من أصل  58جنديًّا) من طاقمها بالفريوس(((.

يستخدم الخرباء مصطلح «التعطّل التشغييل»  ،(((Operational Disruptionلوصف مثل هذا النوع من
الحوادث؛ ومعناه توقّف النشاط العسكري جزئيًا لسبب ما ،يؤدّي إىل خروج الجنود أو املعدّات العسكرية
غلُونها ،مثل األسلحة ،من وضعية الخدمة أو النشاط .يف األصل ،كان املصطلح يستخدم لوصف
التي يُش ّ
التوقفات الجزئية والطارئة التي تحدث من حني إىل آخر داخل بعض أجزاء املنظّمة العسكرية ،ومل يسبق أن
تفش فريوس كورونا .مثّلت هذه الجائحة أكرب تعطّل تشغييل
م تطبيقه عىل املنظّمة بأكملها إىل غاية
ّ
ت ّ
عا ،تقريبًا ،عىل تعليق العمل بالقواعد العسكرية
عاملي ،منذ جائحة  ،1918فقد أجربت جيوش العامل جمي ً
حي
الروتينية ،وفرض اإلجراءات االستثنائية التي تض ّ
منت إلزام الجنود بالتباعد االجتامعي ،وفرض الحجر الص ّ
مددًا متفاوتة ،وإلغاء التدريبات
عىل املصابني والوافدين ،وإغالق مراكز التجنيد ،وتقييد تنقّل الجنود والقوات ُ
واملهمت االستطالعية،
واملناورات املشرتكة ،واستدعاء القوات املنشورة يف الخارج ،وتعليق الدوريات
ّ
م ج َّرا.
وإلغاء صفقات السالح ،وهل َّ
كشفت التعطّالت التشغيلية التي تس ّببت فيها الجائحة عن بعض نقاط الضعف يف القوات املسلّحة يف الدول
الكربى .ويف كل م ّرة ،تظهر فيها مثل نقاط الضعف هذه ،تتّجه أنظار الخرباء إىل تقييم األداء العسكري
والكفاءة التشغيلية عرب استخدام مقياس الفاعلية العسكرية  . (((Military Effectivenessوتع ّد الفاعلية
التخصصية املتداولة بكرثة يف األوساط األكادميية والعسكرية عىل حد سواء.
العسكرية من املصطلحات
ّ
1 Natasha Bertrand, Daniel Lippman & Lara Seligman, “Officials Probe the Threat of a Coronavirus Bioweapon,” Politico, 4/23/2020, accessed on 7/3/2021,
at: https://rb.gy/bboxee; Thomas Gibbons-Neff et al., “‘There Will Be Losses’: How a Captain’s Plea Exposed a Rift in the Military,” The New York Times,
12/4/2020, accessed on 7/3/2021, at: https://rb.gy/d2vo5h
2 Gibbons-Neff et al.
3 Nathalie Guibert, “Coronavirus: Comment les marins du porte-avions ‘Charles-de-Gaulle’ ont été contaminés,” Le Monde, 9/4/2020, accessed on
7/3/2021, at: https://bit.ly/3hAD87C
4 “Dutch Submarine Cuts off Mission after Corona Alert on Board,” Dutch News, 31/3/2020, accessed on 7/3/2021, at: https://bit.ly/2LfjTUV
 5حملت النسخة األحدث من "قاموس وزارة الدفاع للمصطلحات العسكرية" الخاص بالقوات املسلحة األمريكية إشارات عدّة إىل مصطلح تعطّل النشاطات العسكرية.
ينظر:
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, DOD Dictionary of Military and Associated Terms (Washington, DC: The Joint Staff, 2021).
 6عمر عاشور" ،تصاعد الفاعلية القتالية للتنظيامت املسلحة يف العامل العريب وخارجه" ،أوراق اسرتاتيجية ،رقم  ،2املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2020/8/17ص  ،6 - 5شوهد يف  ،2021/3/14يفhttps://bit.ly/3thG2D4 :

1

ميثارجو شويج: ركسعلا ةيلعافلا يف اهرثأو ةئبوألا

 حينام أراد الباحثون تقييم أداء،دخل هذا املصطلح حيّز االهتامم األكادميي بعد الحرب العاملية الثانية
 حينام لفتت الحروب،ور يف عقد مثانينيات القرن العرشين
ّ  وتط، وخاصة الجيش األملاين،الجيوش املتحاربة
وق املادي واألداء العسكري
ّ اإلرسائيلية وحرب فيتنام انتباه الباحثني إىل الفجوة املوجودة بني التف ‑ العربية
(((
 وقد ركّزت الدراسات الكالسيكية عن الجيش األمرييك((( والجيش األملاين والجيش.يف أرض املعركة
 وتدريب الوحدات، ودور القيادة، متاسك الوحدة والوالء: مثل، عىل عدد محدود من العوامل،(((اإلرسائييل
ول املقاييس
ّ  فكانت هذه أ.((1( باعتبارها محدّدات أساسية للفاعلية العسكرية،القتالية يف ظروف واقعية
 وقد شهدت الدراسات الالحقة توسيع.البسيطة التي بنى عليها الجيل األول من الباحثني إسهاماته النظرية
 واقرتحت.((1( وشكل نظام الحكم،((1( العسكرية-  والعالقات املدنية،((1(تلك العوامل لتشمل البنى االجتامعية
 وكذلك الفاعلية القتالية،((1(دراسات أحدث مقاييس للفاعلية العسكرية مستندة إىل نتائج ساحة املعركة
.((1(عىل املستويني العمليايت والتكتييك
 تب ّنت معظم هذه الدراسات تعريفًا للفاعلية العسكرية قامئً ا عىل قدرة املنظّامت،((1(وباستثناءات قليلة
 ولك ّنها تعاملت مع هذه القدرة باعتبارها شيئًا معطى ومل تأخذ يف.وة وتوظيفها
ّ العسكرية عىل توليد الق
 وعىل الرغم من محاولة.الحسبان القيود التي ميكن أن تواجهها تلك املنظّامت يف توليدها أو مامرستها
بعض الدراسات األخرية تكييف مقاييس الفاعلية العسكرية لتشمل القيود التشغيلية واألشكال األخرى من توقّف
.حي باعتباره أحد عوامل التعطيل املحتملة للفاعلية العسكرية
 فإنّها مل تتناول،((1(النشاط العسكري
ّ املتغي الص
ّ
حي املوجودة يف أدبيات
ّ  تجاه األمن الصBlind Spot تحاول هذه الدراسة معالجة هذه البقعة العمياء
الفاعلية العسكرية؛ إذ تسعى إىل استكشاف التأثري الذي متارسه األوبئة واألمراض املعدية يف فاعلية
محل اهتامم العديد من
ّ
 لقد كان هذا التأثري.)املنظّامت العسكرية (العملياتية والتكتيكية عىل نحو خاص
 سواء تلك التي اختزلته يف مفهوم «الحرب،البحوث الق ّيمة التي نُرشت عىل مدى العقود القليلة املاضية
 عرب فحص دور الحروب والنزاعات املسلّحة، أو تلك التي ركّزت عىل اتجاه التأثري املعاكس،((1(»البيولوجية
7 Samuel A. Stouffer et al., The American Soldier: Combat and Its Aftermath (Princeton: Princeton University Press, 1949).
8 Edward A. Shils & Morris Janowitz, “Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II,” Public Opinion Quarterly, vol. 12, no. 2 (1948), pp.
280 - 315.
9 Edward N. Luttwak & Daniel Horowitz, The Israeli Army: 1948 - 1973 (Cambridge: Abt Books, 1975).
10 William D. Henderson, Cohesion: The Human Element in Combat (Washington, DC: National Defense University Press, 1985).
11 Stephen Peter Rosen, Societies and Military Power: India and Its Armies (New York: Cornell University Press, 1996); Kenneth M. Pollack, Arabs at War:
Military Effectiveness, 1948 - 1991 (Nebraska: Nebraska University Press, 2002).
12 Stephen Peter Rosen, “Military Effectiveness: Why Society Matters,” International Security, vol. 19, no. 4 (1995), pp. 5-31; Aurel Croissant & David Kuehn
(eds.), Reforming Civil-Military Relations in New Democracies: Democratic Control and Military Effectiveness in Comparative Perspectives (Berlin: Springer, 2017).
13 Dan Reiter & Allan C. Stam, Democracies at War (New York: Cornell University Press, 2002).
14 Eliot Cohen & John Gooch, Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War (New York: Free Press, 1990); Stephen Biddle, Military Power: Explaining
Victory and Defeat in Modern Battle (Princeton: Princeton University Press, 2004); Randall Collins, “A Dynamic Theory of Battle Victory and Defeat,”
Cliodynamics, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 3 - 25.
15 Caitlin Talmadge, The Dictator’s Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes (New York: Cornell University Press, 2015); Kirstin J. H. Brathwaite,
“Effective in Battle: Conceptualizing Soldiers’ Combat Effectiveness,” Defence Studies, vol. 18, no. 1 (2018), pp. 1-18; Peter Thunholm & Lars Henåker, “A
Tentative Model on Effective Army Combat Tactics,” Comparative Strategy, vol. 39, no. 5 (2020), pp. 490 - 504.
16 Stouffer et al.; Luttwak & Horowitz.
:مثل
ً
 ينظر17
Stephen Biddle, Julia Macdonald & Ryan Baker, “Small Footprint, Small Payoff: The Military Effectiveness of Security Force Assistance,” Journal of Strategic
Studies, vol. 41, no. 1 - 2 (2017), pp. 89-142; Kenneth M. Pollack, Armies of Sand: The Past, Present, and Future of Arab Military Effectiveness (Oxford: Oxford
University Press, 2019).
18 Brian Balmer, “Biogical Warfare: The Threat in Historical Perspective,” Medicine, Conflict and Survival, vol. 18, no. 2 (2002), pp. 120-137; Roger Roffey,
Anders Tegnell & Fredrik Elgh, “Biological Warfare in a Historical Perspective,” Clinical Microbiology and Infection, vol. 8, no. 8 (2002), pp. 450 - 454.
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حقل التاريخ والطب العسكريّني بدلً من
َ
ن هذه األعامل جاءت يف معظمها من
يف
تفش األوبئة( .((1بي َد أ ّ
ّ
ن صعود الدراسات األمنية النقدية  CSSيف العقد األخري من القرن
الدراسات االسرتاتيجية .وعىل الرغم من أ ّ
املايض ساهم يف بروز مصطلح األمن الصحي  ،((2(Health Securityفإن تقسيم العمل املصطنع بني العلامء
النقديني واالسرتاتيج ّيني ،والطابع املناهض للتمركز الدولتي  -العسكري لألوائل ،حالَ دون اهتامم دراسات
األمن الصحي بالشؤون العسكرية(.((2
حية يف أدبيات الفاعلية العسكرية الطابع الالتاريخي للدراسات االسرتاتيجية
تكشف البقعة العمياء الص ّ

ن األوبئة واألمراض املعدية هي التي ق ّررت مصري العديد
وا ،حقيقة أ ّ
املعارصة التي تتجاهل ،إ ّ
ما عمدًا أو سه ً

ن الجنود الذين كانوا يكافحون للتخلّص من وابل
من الحمالت العسكرية واملعارك املعروفة يف التاريخ« :إ ّ
ن التيفوس والطّاعون والكولريا
األوبئة ناد ًرا ما ربحوا الحروب» ،كام يقول املؤ ّرخ املرموق هانس زينرس« ،بل إ ّ
مم فعل القيرص
والتيفوئيد والدوسنتاريا وغريها من األوبئة هي التي ق ّررت نتيجة الحمالت العسكرية أكرث
ّ
وحنبعل ونابليون وجميع الجرناالت يف التاريخ»( .((2وينسحب هذا الحكم عىل معظم التاريخ العسكري قبل

وة القتالية للجيوش ،وتس ّببت يف تعليق
الحرب العاملية األوىل؛ فقد «أهلكت األوبئة واألمراض املعدية الق ّ

مم
ن التفاعل بني األوبئة واملنظّامت العسكرية هو أعمق وأعقد
العمليات العسكرية وإلغائها»( .((2بيد أ ّ
ّ
وا لدودًا للجيوش ،بل كانت يف
يوحي به هذا االرتباط؛ فاألوبئة ،كام
سيبي التحليل الحقًا ،مل تكن دامئًا عد ًّ
ّ

أحيان كثرية حليفًا حارب معها جن ًبا إىل جنب .ويروي التاريخ العسكري مالحم كثرية لجيوش استخدمت األوبئة

حا يف معاركها ض ّد أعدائها؛ وهو السالح الذي أثبت نجاعته يف تعطيل القدرات القتالية للخصوم وتقرير
سال ً

نتيجة املعركة.

ن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تسليط الضوء عىل ظاهرة استخدام األوبئة واألمراض املعدية،
إ ّ

حا لتعطيل فاعلية الوحدات القتالية املعادية .كانت هذه الظاهرة معروفة يف التاريخ ،وال
بوصفها سال ً

وات املسلّحة
يستبعد الخرباء إمكانية وقوعها يف املستقبل يف ّ
ظل رسالة التنبيه التي تلقتها مختلف الق ّ
ن إعادة قراءة التاريخ العسكري لألوبئة سيكون مفيدًا لفهم النقاش
من أزمة فريوس كورونا؛ لذلك ،نرى أ ّ

فحصا عميقًا
الراهن حول إمكانية تسليح الوباء يف عرص ما بعد هذا الفريوس .للقيام بذلك ،تقدّم الدراسة
ً

للتفاعل املوجود بني الحتمية البيولوجية والتنظيم العسكري .وبعبارة أخرى ،توضّ ح قيود األسلحة يف
ن اللغز الذي نحاول حلّه يف هذه الدراسة هو اآليت :ملاذا تستخدم الجيوش (أو عىل
مواجهة الجراثيم( .((2إ ّ

حا ض ّد أعدائها؟ وما احتامالت تطبيق هذه االسرتاتيجية ونجاحها
األقل تستغل) األوبئة واألمراض املعدية سال ً
يف حروب املستقبل؟

19 Clara E. Councell, “War and Infectious Disease,” Public Health Reports, vol. 56, no. 12 (1941), pp. 547-573; Mark Osborne Humphries, “Paths of Infection: The
First World War and the Origins of the 1918 Influenza Pandemic,” War in History, vol. 21, no. 1 (2013), pp. 55 - 81.
20 Susan Peterson, “Epidemic Disease and National Security,” Security Studies, vol. 12, no. 2 (2002), pp. 43-81; Catherine Lo Yuk‑ping & Nicholas Thomas,
“How is Health a Security Issue? Politics, Responses and Issues,” Health Policy and Planning, vol. 25, no. 6 (2010), pp. 447-453; Joao Nunes, “Questioning Health
Security: Insecurity and Domination in World Politics,” Review of International Studies, vol. 40, no. 5 (2014), pp. 939 - 960.
ور العلوم الطبّية يف القرن العرشين ،مبا يف ذلك الطب العسكري ،ساهم يف تراجع بروز األوبئة باعتبارها تهديدًا للمنظّامت العسكرية،
 21عىل الرغم من أ ّ
ن تط ّ
حي جذو ًرا عميقة متت ّد إىل الكتابات الكالسيكية ألساطني الفكر االسرتاتيجي؛ إذ مل يكن قدامى املنظّرين العسكريّني يعتقدون
ن النخفاض االهتامم
فإ ّ
باملتغي الص ّ
ّ
يف إمكانية ترويض الحتمية البيولوجية وجعلها ط ّيعة لفنون الحرب .فعىل سبيل املثال ،مل يتط ّرق املنظّر العسكري األول يف التاريخ الحديث ،الجرنال كارل فون
كالوزفيتس  ،Carl von Clausewitzيف جميع مؤلفاته إىل تأثري األوبئة يف الحروب ،عىل الرغم من معارصته أكرث العصور املوبوءة يف تاريخ أوروبا الحديث .ومن
ّ
توف متأث ّ ًرا بأعراض الكولريا .ينظر:
املفارقات "الساخرة" أنّه
Brad Spellberg, “Carl von Clausewitz (1780–1831) and Cholera: The Cause of World War II?” Journal of Medical Biography, vol. 13, no. 2 (2005), p. 110.
22 Hans Zinsser, Rats, Lice, and History (New Brunswick: Transaction Publishers, 2008), p. 153.
23 Matthew R. Smallman-Raynor & Andrew D. Cliff, War Epidemics: An Historical Geography of Infectious Diseases in Military Conﬂict and Civil Strife,
1850–2000 (New York: Oxford University Press, 2004), p. 342.
24 Jared M. Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W.W. Norton, 1997).
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ريات
ً
أول :تصميم البحث :املفاهيم ،والفرضيات ،واملتغ ّ
ن الحافز األسايس الذي يدفع القوات
ميكن تلخيص الفكرة األساسية التي تناقشها الدراسة فيام ييل :إ ّ
حا هو قدرتها عىل تعطيل الفاعلية العسكرية للقوات املعادية.
املسلّحة الستغالل األوبئة واستخدامها سال ً
وة معطّلة للفاعلية العسكرية»؛ فامذا نقصد بهذين املصطلحني؟
وبعبارة أخرى ،يع ّد الوباء «ق ّ

وة املعطّلة
 .1الق ّ
حا،
لغويًّا ،يعني هذا املصطلح وجود حاجز أو مانع يعرقل النشاط الطبيعي لكتلة ديناميكية .أ ّ
ما اصطال ً
ّ
وق الذي يجعله قاد ًرا عىل الح ّد من الفاعلية
فهو
يدل عىل أنّ الوباء ميتلك مثل هذا املفعول املع ِّ
(((2
وة الوباء املعطّلة مفعولها املعطّل عىل الجيوش عرب ثالث آليات؛ أوالها مفعول
العسكرية  .ومتارس ق ّ
التحييد  ،Neutralizing Effectوهو عملية إخراج الجنود ،مبا يف ذلك األسلحة واملعدّات التي يرشفون
م إدخالهم
ما ،أولئك الجنود املرىض الذين يت ّ
عليها ،من وضعية الخدمة أو النشاط .ويشمل التحييد عمو ً
حيني .وقد كان الجنود املصابون
إىل املستشفى أو مراكز إعادة التأهيل ،أو يخضعون للعزل والحجر الص ّ
رسحني Discharged from
باألمراض ميثّلون الجزء األكرب من الخارجني عن العمل  ،Put Out of Actionوامل ّ
 Serviceيف تاريخ الحروب( ،((2وكان نجاح القادة امليدانيّني يف الحفاظ عىل املعدّل «الفعال» Effective
ًّ
مؤشا دالًّ عىل الفاعلية العسكرية لتلك
 ،Rateوهو عدد الرجال املتاحني للقتال يف وحدة مع ّينة(،((2
ما اآللية الثانية للمفعول التعطييل للوباء ،فهي مفعول التقييد  ،Restriction Effectويظهر
الوحدة .أ ّ
من خالل الدور الذي تؤدّيه األوبئة واألمراض املعدية يف عرقلة حركة الجيوش وحرمانها من األفضلية
مثل ،التأثري يف جاهزية الجيوش ،والح ّد من قدراتها التعبوية ،وتعطيل
ً
العملياتية والتكتيكية؛ إذ ميكنها،
نرش القوات ،وتعليق دوريات املراقبة واالستطالع ،وإلغاء التدريبات واملناورات .زيادة عىل ذلك ،يف
إمكان األوبئة التأثري مبارشة يف ساحة املعركة من خالل تعطيل الرسعة واملرونة واملناورة ،وخفض
ما
متاسك الوحدة ،وإحباط املعنويات واإلرادة ،وغريها من العنارص املادّية والذهنية واألخالقية( .((2وأ ّ
اآللية الثالثة ،فهي مفعول التدمري  ،((2(Destructive Effectوهو أشد أشكال التحييد مأساوية ،ويتمثّل
يف الوفاة بسبب العامل املمرِض .وإذا استثنينا املقياس الفردي ،فإنّ التاريخ العسكري ال يحمل أمثلة
سنبي
كثرية عن إبادة الوباء لجيوش بأكملها (كانت الجيوش تنسحب بعد استفحال الوباء يف جنودها كام
ّ
حية
الطب الحديث
ور
الحقًا) .وقد تراجع املفعول املد ّ
ّ
وتحسن ظروف الرعاية الص ّ
مر لألوبئة تدريج ًّيا مع تط ّ
ّ
يف املنظّامت العسكرية ،وانحرصت آثار الوباء املعطّلة يف التحييد والتقييد .بيد أنّ التدمري الوبايئ
 25مثّ ة مصطلحات أخرى مشابهة اقرتحها علامء العالقات الدولية لوصف التأثري نفسه تقري ًبا ،مثل "القوة املوقفة للامء" The Stopping Power of Waterالتي
استخدمها جون مريشامير لوصف القيود الجغرافية التي تفرضها املسطّحات املائية مثل البحار واملحيطات عىل الجيوش التي تحبط مساعي الهيمنة العاملية،
واستخدم شاريل كاربنرت  Charli Carpenterوأليكس مونتغمري  Alexander H. Montgomeryاالستعارة نفسها لوصف التأثري املق ّيد للمعايري الدولية The Stopping
 .Power of Normsينظر:
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001), pp. 114-119; Charli Carpenter & Alexander H. Montgomery, “The
Stopping Power of Norms: Saturation Bombing, Civilian Immunity, and U.S. Attitudes toward the Laws of War,” International Security, vol. 45, no. 2 (2020), pp.
140 - 169.
26 Smallman-Raynor & Cliff, p. 25.
27 Carol R. Byerly, “The U.S. Military and the Influenza Pandemic of 1918-1919,” Public Health Reports, vol. 125 (2010), p. 85.
 28زيادة عىل املستويني العمليايت والتكتييك ،يشمل التعطيل الوبايئ ،أيضً ا ،املستوى االسرتاتيجي ،مثل خفض ميزانيات الدفاع ،وإلغاء صفقات األسلحة،
وتقليص النشاط االستخبارايت (ورمبا إعادة ترتيب أولويات الغايات والوسائل يف االسرتاتيجية الكربى).
مؤرشا غري مادي للتدمري من خالل مقارنته بالخسائر البرشية التي ال ميكن تعويضها  .Irreplaceable Lossesوعىل الرغم من أننا مدركون
 29نستخدم يف الدراسة
ً
رشا دقيقًا للنرص أو الهزمية يف ظل حروب االستنزاف الحديثة  -كام أثبتت ذلك تجارب الجيوش األملانية والسوفياتية يف القرن
أ ّ
ن حجم الخسائر البرشية ال يُع ّد مؤ ً
عا للعوامل املمرِضة .حول الخسائر التي ال ميكن
العرشين  -فإننا نعتقد أنه مؤرش يالئم موضوع البحث؛ مبا أ ّ
ن الجنود (وليس العنارص املادية) سيكونون موضو ً
تعويضها ،ينظر:
Smallman-Raynor & Cliff, p. 25.
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ور
ً
يظل
ّ
الكامل للوحدات القتالية البعيدة عن قواعدها أو املعزولة،
احتامل واردًا يف املستقبل يف ظل تط ّ
مؤشات حديثة دالّة عىل استعداد الجيوش الستخدام
الصناعة البيولوجية يف العقود األخرية وظهور
ّ
حا يف الرصاعات املقبلة(.((3
الوباء سال ً

 .2الفاعلية العسكرية
وة وتوظيفها.
نع ّرف الفاعلية العسكرية يف هذه الدراسة بأنّها قدرة املنظّامت العسكرية عىل توليد الق ّ
وبعبارة أخرى ،هي قدرة القوات املسلّحة عىل استغالل جميع املوارد املتاحة ،محلّيًا ودوليًا ،وتحويلها
وة قتالية يف أرض املعركة( .((3ويف اإلمكان النظر إىل الفاعلية العسكرية من منظور أوضح
إىل ق ّ
ول من
من خالل تصنيفها إىل مجموعة من األبعاد األفقية والعمودية( .((3كان آلن ميليت ومعاوناه أ ّ
استخدم األبعاد األفقية ،حينام صاغوا تصنيفًا يشمل أربعة مستويات من الفاعلية العسكرية :السياسية
واالسرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية( .((3تشري الفاعلية السياسية إىل قدرة املنظّمة العسكرية عىل
الحصول عىل املوارد الرضورية التي تحتاج إليها من السلطة السياسية باستخدام اإلقناع واملساومة.
وتشري الفاعلية االسرتاتيجية إىل استخدام القوات املسلّحة إلنجاز األهداف الوطنية التي حدّدتها
القيادة السياسية أو تأمينها.
ما الفاعلية العملياتية ،فهي استخدام القدرات (البرشية واللوجستية) واإلجراءات (التخطيط والتجهيز)
أ ّ
واملؤسسات (الثقافة والعقيدة العسكرية) إلنجاز األهداف السياسية واالسرتاتيجية عىل مرسح الحرب.
وتشري الفاعلية التكتيكية إىل األساليب التي تستخدمها الوحدات القتالية يف ساحة املعركة إلنجاز األهداف
العملياتية وهزمية العدو.
ما فيام يتعلّق باألبعاد
هناك إجامع واسع النطاق بني الباحثني عىل األبعاد األفقية للفاعلية العسكرية .أ ّ
م يف تحديد الفاعلية العسكرية عىل طول األبعاد
العمودية ،فهناك اختالف شديد بينهم حول أيّها أه ّ
األفقية املذكورة .نتيجة لذلك ،ظهرت قامئة طويلة من األبعاد العمودية لتعريف الفاعلية العسكرية ،بلغ

م
عددها لدى بعض الباحثني عرشات األبعاد( ،((3وانحرصت لدى آخرين يف بعد واحد (أو عدد قليل من األبعاد يت ّ
تداول
ً
إسقاطها عىل املستوى األفقي املناسب)( .((3ويوضّ ح الجدول قامئة منتقاة بأكرث األبعاد العمودية
يف دراسة الفاعلية العسكرية.

30 Michael Ainscough, “Next Generation Bioweapons: Genetic Engineering and Biological Warfare,” in: Jim A. Davis & Barry R. Schneider (eds.), The
Gathering Biological Warfare Storm) Westport: Praeger, 2004); Thomas G. Mahnken, “Preparing for a Dark Future: Biological Warfare in the 21st Century,” Real
Clear Defense, 16/4/2020, accessed on 7/3/2021, at: https://bit.ly/3hBEGyj
وة قتالية".
ول بها القوات املسلّحة املوارد إىل ق ّ
 31عاشور ،ص  .5يتّفق هذا التعريف مع تعريف آالن ميليت [وآخرون] للفاعلية العسكرية بأنّها "العملية التي تح ّ
ينظر:
Allan R. Millett, Williamson Murray & Kenneth H. Watman, “The Effectiveness of Military Organizations,” International Security, vol. 11, no. 1 (1986), p. 37.
وة عسكرية من
ومن بني التعاريف املشابهة التي تركّز عىل القدرة التحويلية للموارد تعريف ريزا بروكس الذي يع ّرف الفاعلية العسكرية بأنّها "القدرة عىل إنشاء ق ّ
ولدها الدول من مواردها يف الحرب" .ينظر:
املوارد األساسية للدولة" ،وتعريف كيتلني تاملاج بأنّها "القوة التي ت ّ
Risa A. Brooks, “Introduction: The Impact of Culture, Society, Institutions, and International Forces on Military Effectiveness,” in: Risa A. Brooks & Elizabeth A.
Stanley (eds.), Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness (California: Stanford University Press, 2007), pp. 9-10; Talmadge, p. 37.
32 Jeffrey J. Bernasconi, “Military Effectiveness: A Reappraisal,” School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff
College (2007), p. 5.
33 Millett, Murray & Watman.
34 Millett, Murray & Watman; Brooks; Pollack, Armies of Sand.
35 Rosen, “Military Effectiveness,”; Michael C. Desch, Power and Military Eﬀectiveness: The Fallacy of Democratic Triumphalism (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2008); Stephen Biddle & Stephen Long, “Democracy and Military Effectiveness: A Deeper Look,” The Journal of Conflict Resolution, vol. 48,
no. 4 (2004), pp. 525 - 546.
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جدول يوضح األبعاد األفقية والعمودية للفاعلية العسكرية
الفاعلية السياسية

الفاعلية العملياتية

الفاعلية االسرتاتيجية

•طبيعة نظام الحكم

•االلتزام األيديولوجي

•الرشعية السياسية

•االبتكار

مل الخسائر
•تح ّ

•القيادة

•عالقات

الدولة ‑ املجتمع

•التوافق الحزيب
م
•الرأي العا ّ
•وسائل اإلعالم

•األهداف االسرتاتيجية

•االنضباط

•املوارد املتاحة

•الجاهزية

•العالقات

•التدريب

املدنية ‑ العسكرية

•العقيدة العسكرية

•العمل االستخبارايت

•التجنيد

•التنسيق

•جامعات املصالح

•استيعاب األسلحة

•القاعدة االقتصادية

•التكيف

•القوة االستخراجية

•االنتشار

الفاعلية التكتيكية

•القيادة امليدانية
•الدعم اللوجستي
•العزمية
•املناورة
•املبادرة
•املهارة
•تكامل األسلحة
•التغلغل واالخرتاق
التحصن
•
ّ
•التنسيق

املصدر :من إعداد الباحث،
تلخيصا ألهم األبعاد الواردة يف:
ً
Allan R. Millett, Williamson Murray & Kenneth H. Watman, “The Effectiveness of Military Organizations,” International
Jeffrey J. Bernasconi, “Military Effectiveness: A Reappraisal,” School of Advanced ;71-Security, vol. 11, no. 1 (1986), pp. 37
Military Studies, United States Army Command and General Staff College (2007), p. 5; Kenneth M. Pollack, Arabs at War,
.)Military Effectiveness, 1948 - 1991 (Nebraska: Nebraska University Press, 2002

ّ
ن دراسة تأثري األوبئة يف فاعلية املنظّامت العسكرية عرب جميع املستويات ،السياسية
ال
شك يف أ ّ
وة الجيوش
واالسرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية ،مينحنا  -من الناحية النظرية عىل األقل  -صورة أشمل عن ق ّ
وفاعليتها العسكرية .ومع ذلك ،سينحرص تركيز هذه الدراسة يف املستويني العمليايت والتكتييك؛ لسببني:
مؤش صمود الوحدات
أولهام يتعلّق بهدف الدراسة املتمثّل يف قياس الفاعلية العسكرية من خالل
ّ
ما السبب الثاين ،فيتعلّق بالشواهد التاريخية؛ إذ يُثبت السجل
القتالية أمام املفعول املعطّل لألوبئة( .((3أ ّ
ن التأثري البارز لألوبئة يف الجيوش تزامن مع االستعداد الفوري للحرب أو اندالع املعارك
التجريبي للحروب أ ّ
وتها وجاهزيتها يف فرتات
فعل ًّيا .ال شك يف أ ّ
ن األوبئة أث ّرت يف فاعلية الجيوش االسرتاتيجية ،وال س ّيام ق ّ
حا أو االستفادة من مفعولها التعطييل كان متزام ًنا يف معظم الحاالت مع
السلم ،ولكن استخدامها سال ً
وات.
تح ّرك الق ّ
ن االسرتاتيجية الكربى ،واالسرتاتيجية العسكرية ،والقدرة عىل التكيّف التنظيمي ،واملهارة اإلدارية ،أو التنسيق
 36يقول ستيفن بيدل" :ال شك يف أ ّ
مة ،ولكن العمليات والتكتيكات هام األقرب إىل القدرة املنجزة" .ينظر:
العسكري  -السيايس ،كلّها عوامل مه ّ
Biddle, Military Power, p. 26.
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مة
 .3الفرضيات العا ّ
خصوصا.
ما ،وفاعليتها العسكرية
ً
تفحص الدراسة أثر األوبئة واألمراض املعدية يف املنظّمة العسكرية عمو ً
مفعول معط ًّل للفاعلية العسكرية.
ً
ن لألوبئة واألمراض املعدية
مة اآلتية :إ ّ
وهي تنطلق من الفرضية العا ّ
م ذلك باستخدام ع ّينة منتقاة من الحروب
ستكون هذه الفرضية موضع اختبار يف املبحث الثالث ،وسيت ّ
واملعارك التاريخية ،مع تركيز خاص عىل العرص الحديث الذي تتوافر فيه السجالت املوث ّقة .واستنادًا إىل
مة للبحث ،نتوقّع أن يُثبت السجل التاريخي األمور التالية:
الفرضية العا ّ
عطل للفاعلية العسكرية والقتالية للجيوش.
ً
م
ً
•مارست األوبئة واألمراض
مفعول ُ
وفاصل أحيانًا يف تحديد نتائج املعارك والحمالت العسكرية.
ً
•أدّت دو ًرا محوريًا
•كانت الجيوش املنترصة (الفاعلة عسكريًا) أو املستفيدة من نتيجة الحرب الطرف األضعف تجاه الوباء.

وة الوباء املعطّلة للفاعلية العسكرية ،سنفحص يف املبحث الثالث ما إذا كانت هذه
بعد أن نثبت فرضية ق ّ
وة املعطّلة ال تزال قادرة عىل مامرسة مفعولها عىل الجيوش املعارصة .وبالنظر إىل عدم وجود
الق ّ
ما ،سنحاول اشتقاق بعض االستنتاجات من أدبيات
ً
شواهد معارصة لحروب وبائية نبني عليها
تحليل إمربيقيًا صار ً
الفاعلية العسكرية ومن النقاش الحايل حول فريوس كورونا .ستحاول الدراسة تجاوز بعض العيوب يف تلك
حي؛ إذ تقرتح مقياسني لقياس فاعلية الوحدات القتالية
األدبيات التي حالت دون انتباهها إىل
املتغي الص ّ
ّ
ميه تد ّرج فقدان املناعة Loss-of-immunity
يف مواجهة األسلحة الوبائية .يتناول املقياس األول ،الذي نس ّ
مؤش نرش القوات يف املناطق
 ،Gradientقياس الفاعلية العسكرية عىل املستوى العمليايت ،باستخدام
ّ
الجغرافية البعيدة وقابلية تع ّرضها لألوبئة واألمراض املعدية(.((3
حية وزاد احتامل تع ّرضها
•كلّام نُرشت القوات يف مناطق جغرافية بعيدة عن قواعدها ،قلّت مناعتها الص ّ
لألوبئة (وهو ما يؤدّي إىل انخفاض فاعليتها العسكرية).
مؤش املتانة/
ميه
ّ
يتناول املقياس الثاين قياس الفاعلية القتالية عىل املستوى التكتييك ،ونس ّ
الهشاشة ،وهو يقيس قدرة القوات عىل الصمود يف وجه األسلحة الوبائية إلنجاز املهامت القتالية،
دال عىل
مؤشا ًّ
ويستخدم هذا املقياس القدرة عىل مواصلة القتال بعد التع ّرض للهجوم الوبايئ بوصفه
ًّ
الفاعلية القتالية.
•إذا انخفضت قدرة القوات عىل الصمود يف وجه األسلحة الوبائية ،ستنخفض فاعليتها القتالية ،وتزيد
وة املعطّلة للوباء».
«الق ّ

وة املعطّلة للوباء تزيد:
وإجاملً ملا سبق ،ميكن القول إ ّ
ن الق ّ

حية للقوات املنشورة بعيدًا عن قواعدها.
•كلّام انخفضت املناعة الص ّ
•كلّام انخفضت قدرة القوات عىل الصمود بعد التع ّرض للهجوم الوبايئ.

وتؤدّي كلتا النتيجتني ،عىل التوايل ،إىل انخفاض الفاعلية العسكرية والقتالية.

اقتبست مصطلح "تد ّرج فقدان املناعة" من نظرية كينيث بولدينغ الشهرية "تد ّرج فقدان القوة" وميكن االطالع عىل التفاصيل ،يف:
37
ُ
Kenneth Boulding, Conflict and Defense (New York: Harper and Row, 1962); Sebastian Schutte, “Geography, Outcome, and Casualties: A Unified Model of
Insurgency,” Journal of Conflict Resolution, vol. 59, no. 5 (2015), pp. 1101 - 1102.
وملراجعة ملخصة للنظريتني ،يُنظر :عمر عاشور" ،كيف تقاتل والية سيناء؟ تحليل سيايس  -عسكري لألزمة السيناوية" ،سياسات عربية ،مج  ،6العدد ( 33متوز /يوليو
 ،)2018ص .10 - 9
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ثان ًيا :تاريخ عسكري لألوبئة
ولها غزارة املادة البحثية التي نتعامل معها ،أو باختصار
إ ّ
ن كتابة تاريخ عسكري للوباء تواجهنا بثالثة تحدّيات :أ ّ
(((3
ما التحدّي الثاين ،فهو جودة البيانات التي نتعامل
«تحدّي كرثة األدلة ال قلّتها»  ،بحسب وصف زينرس .أ ّ
معها؛ إذ إنَّنا مجربون عىل «االعتامد كليًّا ،تقريبًا ،عىل سلطة تقدير املؤ ّرخني وأوصافهم»( .((3وقد حاول بعض
الباحثني تذليل هذه الصعوبة بالرتكيز عىل األعوام الـ  150األخرية التي تتوافر فيها السجالت املوث ّقة( ،((4وهو
م الرتكيز
ً
ما سرناه إجرا ًء
ما التحدّي األخري ،فهو اختيار األوبئة التي سيت ّ
معقول نعتمده يف تحليلنا الحقًا .أ ّ
سمها املؤ ّرخ فريدريش برينزينغ
خاصة من األوبئة املؤث ّرة يف الحروب التي
عليها .وتربز هنا مجموعة
ّ
ّ
« Prinzing Friedrichأوبئة الحرب»  ،War Pestilencesوهي :الطاعون ،والكولريا ،والزحار ،والجدري ،والتيفوس،
مى الصفراء(.((4
والتيفوئيد ،إضافة إىل اإلنفلونزا ،واملالريا ،والحصبة ،والسل ،والح ّ
سنبي الحقًا،
ن العالقة بني األوبئة والجيوش تفاعلية؛ فكام ساهمت األوبئة يف تعطيل الجيوش ،مثلام
إ ّ
ّ
(((4
ساهمت الجيوش يف
تفش األوبئة أيضً ا ،وكانت مبنزلة «مضخّم املرض»  Disease Ampliﬁerالذي ه ّيأ
ّ
الظروف النتشاره عىل نطاق واسع .كانت تنقّالت الجنود عرب البلدان ،خالل الحمالت العسكرية أو إبّان ترسيحهم
من التجنيد ،سب ًبا يف نرش العديد من األوبئة املعدية إىل أماكن بعيدة .فعىل سبيل املثال ،يتّفق املؤرخون
رسحني خالل الحرب العاملية األوىل ،واملسافرين إىل مختلف أنحاء العامل ،كانت
عىل أ ّ
ن حركة الجنود امل ّ
(((4
رئيسا يف انتشار جائحة  1918املعروفة باسم «اإلنفلونزا اإلسبانية»  .ساهمت الحروب ومآسيها بطرق
سب ًبا
ً
مة ،وتوقّف برامج مكافحة
حة العا ّ
وعة يف انتشار األمراض أيضً ا ،فكانت سببًا يف تدمري البنى التحتية للص ّ
من ّ
حي والنظافة الشخصية ،وانخفاض املناعة
األمراض ،وتردّي مستوى الرعاية الط ّبية ،وتدهور الرصف الص ّ
بسبب سوء التغذية وقلّة النوم والصدمات النفسية واإلرهاق الجسدي ،إضافة إىل االكتظاظ يف معسكرات
ن التاريخ الط ّبي
االعتقال ومخ ّيامت الالجئني ،وانهيار القواعد التقليدية للسلوك االجتامعي( .((4ليس غري ًبا أ ّ
ميات األوبئة التي تسبّب فيها الجنود وحروبهم ،مثل «طاعون الحرب» ،و»مرض الجنود» ،و»وباء
ميلء مبس ّ
(((4
مى الخندق» ،وغريها .
املعسكرات» ،و»ح ّ
لكن العدو الرئيس للجنود مل يكن الحرب ،بل الوباء .كان الجنود قبل القرن العرشين ميوتون بسبب األمراض أكرث
مم قتلت الحرب .وعىل سبيل املثال ،ذكر سامملون
من موتهم بالرصاص؛ إذ قَتلت األمراض املعدية منهم أكرث ّ
ن الجيش الربيطاين عاىن خالل الثورة الفرنسية والحروب النابليونية ( )1815-1792سبع
راينور وأندرو كليف أ ّ
حاالت وفيات بسبب األمراض مقابل ّ
كل حالة وفاة يف املعركة( .((4وأشارت كالرا كونسل يف دراستها املبكّرة
إىل نتائج مشابهة للقوات األمريكية يف حرب املكسيك ( 7حاالت مقابل حالة واحدة) والحرب اإلسبانية ( 5حاالت

38 Zinsser, p. 153.
39 Councell, p. 548.
ول نزاع كبري موث ّق جيدًا .ينظر:
 40مل تكن هناك سجالت حكومية أو وثائق رسمية باملعنى املعارص قبل القرن الثامن العرش ،وتعترب حرب القرم أ ّ
Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, pp. 345 - 346.
41 Ibid., pp. 38 - 39.
42 Andrew T. Price-Smith, Contagion and Chaos Disease, Ecology, and National Security in the Era of Globalization (Cambridge: MIT Press, 2009), p. 186.
43 Humphries, p. 60.
44 Councell, p. 547; Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, p. 342; Zheng Jie Marc Ho, Yi Fu Jeff Hwang & Jian Ming Vernon Lee, “Emerging and Reemerging Infectious Diseases: Challenges and Opportunities for Militaries,” Military Medical Research, vol. 1, no. 1 (2014), p. 2.
45 Christopher Davis, “Yellow Fever: Unexpected Ally in the Haitian Revolution, 1802–1803,” in: Rebecca M. Seaman (ed.), Epidemics and War: The Impact of
Disease on Major Conflicts in History (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2018), p. 101.
46 Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, p. 348.
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جحت
مقابل حالة واحدة)( .((4واستم ّرت الحرب باعتبارها قاتل الجنود الرئيس إىل بداية القرن العرشين ،حينام ر ّ
وة النارية كفّة الرصاص عىل األمراض .وقد مثّلت الحرب الروسية ‑ اليابانية ( )1905-1904والحرب العاملية
الق ّ
ول نزاعني عسكريّني يتجاوز فيهام عدد الجنود القتىل يف ساحة املعركة عدد الوفيات
األوىل ( )1918-1914أ ّ
(((4
بسبب األمراض (حالتان مقابل حالة واحدة) .
ن ذلك االنخفاض
ن تأثري األوبئة يف الجيوش شهد انخفاضً ا نسبيًا مع بداية القرن العرشين ،فإ ّ
عىل الرغم من أ ّ
مر وبلغ أوجه فيام يعرف
انحرص يف نسبة الوفيات فقط .أ ّ
ما مفعولها املعطّل لفاعلية الجنود القتالية ،فاست ّ
وة املعطّلة للوباء
بـ «أوبئة الخنادق» التي اجتاحت الجبهة الغربية يف الحرب العاملية األوىل .مارست الق ّ
يف هذا النزاع ،والنزاعات التي سبقت تاريخه ،التأثريات الثالثة نفسها التي مارستها يف الحروب السابقة؛
وهي التحييد ،والتقييد ،والتدمري.

 .1مفعول التحييد
رئيسا يف تحييد املقاتلني والجنود من أرض املعركة .ومث ّة أدلّة تاريخية
كانت األوبئة خالل مختلف العصور سببًا
ً
وة املعطّلة للوباء مارست مفعول إزالة الجنود من الخدمة أو
حة هذا االفرتاض،
وتبي أ ّ
غزيرة ت ُثبت ص ّ
ن الق ّ
ّ
وضعية النشاط يف كثري من املعارك؛ فقد بلغ عدد الجنود املرىض الذين يرقدون يف املستشفيات أو
رسحني طب ًّيا ،أحيانًا ،أضعاف أولئك الذين كانوا يقاتلون عىل أرض املعركة .ومل تكن األوبئة حدث ًا عارضً ا ،بل
امل ّ
ة بيولوجي ً
فرضت نفسها حتمي ً
مكتويف األيدي .كان مفعول التعطيل
ة قاهر ً
ة وقف أمامها القادة العسكريون َ
لبعض األوبئة املزمنة يناهز الشلل التام للمقاتلني ،وقد قدّم مارك هاريس وصفًا دقيقًا لهذا املفعول يف
روايته عن جائحة اإلنفلونزا التي فتكت بالجنود الربيطانيّني يف عام « :1918رسعان ما ينتاب املريض إحساس
بالعجز عن الوقوف والرغبة يف السجود ،ويضطر إىل االستلقاء يف مكانه ال يربحه أو يزحف بصعوبة للعودة
إىل الرسير»( .((4مل يعانِ املرىض فقدان القدرة عىل حمل السالح وأداء املهامت القتالية فحسب ،بل كانوا
يتوفّون يف غضون  24ساعة من ظهور األعراض(.((5
يدعو بعض املؤرخني إىل قراءة تاريخ الحروب التي حدثت قبل الحرب العاملية الثانية ،باعتباره تاريخ األوبئة
املعطّلة للجيوش .فعىل سبيل املثال ،قدّم زينرس مثالً متعلقًا بقدرة األوبئة يف الحروب الصليبية عىل
تحييد  240ألف جندي من أحد الحمالت من أصل  300ألف جندي .مل يقترص مفعول التحييد عىل الجنود ،بل
عال
شمل العتاد أيضً ا ،فقد تس ّبب يف نفوق  5آالف حصان من بني  7آالف حصان؛ ما جعل سالح الفرسان غري ف ّ
وعة عن هذا النمط يف التاريخ األورويب الحديث .كانت حرب القرم من أسوأ النزاعات
كليًّا( .((5ومثّ ة أمثلة من ّ
املوبوءة يف التاريخ؛ إذ تس ّببت يف تحييد ما يناهز ث ُلثَي الجنود من أرض املعارك .اجتاحت الكولريا القوات
الفرنسية يف فارنا (بلغاريا) يف حزيران /يونيو  1854وأزالت منها  18073جنديًّا (تويف منهم  8084جنديًّا)(.((5
كانت املوجة الثانية من الوباء أعنف؛ فقد أبلغ الفرنسيون عن تحييد  48ألف جندي يف غضون أربعة أشهر فقط
(مبعدّل  12ألف جندي شهريًّا) .كانت األرقام اإلجاملية كارثية بكل املقاييس؛ فقد كان عدد الجنود الفرنسيني
47 Councell, p. 547.
48 Ibid.; Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, p. 348.
49 Mark Harrison, “Medicine and the Management of Modern Warfare: An Introduction,” in: Mark Harrison & Steve Sturdy (eds.), Medicine and Modern
Warfare (Stroud: Sutton, 1998), p. 5.
50 Ibid., p. 7.
51 Zinsser, p.155.
52 Rebecca M. Seaman, “Cholera: Dread Disease of the Crimean War, 1854–1855,” in: Seaman (ed.), p. 89.
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الذين أرسلوا إىل الرشق يناهز  309آالف جندي ،نُقل منهم  200ألف إىل املستشفى ،وكان بينهم  50ألفًا
متأث ّرين بجروح املعركة ،و 150ألفًا بسبب املرض( .((5عانت القوات الربيطانية املوجتني أيضً ا ،فقد أزاح الوباء
 4630جنديًّا من أرض املعركة يف املوجة األوىل ،ونحو  2228جنديًّا يف املوجة الثانية (وقُدّرت حاالت الوفاة
بـ  2717حالة ،و 1302حالة يف املوجتني عىل التوايل)(.((5
جلت أوبئة الحرب العاملية األوىل أعىل معدّالت التحييد يف التاريخ العسكري الحديث ،فقد عانت جميع
س ّ
الجيوش املتحاربة ،تقريبًا ،أوبئة اإلنفلونزا والسل والتيفوس .عىل سبيل املثال ،أبلغت بعض السجالت عن
نقل نصف جنود قوات املشاة األمريكية البالغ عددهم  340ألفًا إىل املستشفيات بسبب اإلنفلونزا .وأشارت
أرقام وزارة الحرب إىل إصابة  26يف املئة من الجيش (أكرث من مليون جندي) ووفاة نحو  30ألف جندي قبل
ً
أن يصلوا إىل فرنسا ،وفقد الجيش األمرييك عددًا
ما(((5؛ [أي ما يزيد
مذهل من أيام اإلنفلونزا يبلغ  8743102يو ً
ما] .وقد رضب الوباء األسطول الربيطاين يف سكابا فلو (إسكتلندا) وأزال  744جنديًّا .لكن املوجة
عىل  23عا ً
(((5
الثانية األعنف التي حدثت يف فصل الخريف ح ّيدت  110498جنديًّا (وأودت بحياة  5483جنديًّا) .
وة قوامها نحو  8400000جندي حشدها
ّ
كان مرض
السل من األوبئة الشديدة التحييد أيضً ا؛ فمن مجموع ق ّ
السل  111000من الجنود (يف الفرتة آب /أغسطس  ‑ 1914كانون األول/
ّ
الفرنسيون خالل الحرب ،أزال منها
ديسمرب  .)1918وأشارت كونسل إىل مفعول مامثل شمل تحييد نحو  35ألف جندي من الجيش الربيطاين(.((5
تس ّببت املالريا أيضً ا يف إرسال  60ألف جندي من القوات الفرنسية إىل املستشفيات امليدانية وإعادة
 20ألفًا إىل فرنسا( .((5وبعيدًا عن الجبهة الغربية ،عانت الجيوش يف جبهتَي الرشق والبلقان التيفوس
الذي أزال ،بحسب بعض التقديرات ،ما يراوح بني  150ألفًا و 200ألف جندي ،معظمهم من القوات الرصبية
والنمساوية ‑ املجرية(.((5
وة املعطّلة لألوبئة مامرسة مفعولها التحييدي للجنود واألسلحة يف الحرب العاملية الثانية .كان
واصلت الق ّ
ريا هذه امل ّرة هو املالريا ،وهو الذي دفع الجرنال األمرييك ماك آرثر  ،Arthur Macيف أيار/
الوباء األش ّد تأث ً
كل كتيبة أقاتل بها العدو عىل
مايو  ،1943إىل القول« :ستكون هذه الحرب طويلة إذا كان ال ب ّد من أن أعتمد يف ّ
كتيبة ثانية يف املستشفى مصابة باملالريا ،وكتيبة ثالثة تتعاىف من هذا الوباء املنهك»( .((6كانت القوات
رض ًرا من هذا الوباء ،فقد بلغ معدل االستشفاء ما
األمريكية املنشورة يف املناطق االستوائية هي األشد ت ّ
كل يوم( .((6وأشار فريدريك بايجس ومعاونوه إىل
بني  500و 700جندي يوميًا ،وهو ما يعادل خسارة كتيبة ّ
حاالت مامثلة للتحييد لحقت الجيش الربيطاين خالل الحملة اإليطالية يف عام  ،1944فقد أصيب  8آالف جندي
بريطاين باملالريا قبل معركة مونتي كاسينو ،إضاف ً
ة إىل حملة صقلية التي تجاوز فيها عدد الجنود املاكثني
(((6
يف املستشفى  21482حالة ،وعدد ضحايا املعركة  17375حالة .
53 Zinsser, pp. 164 - 165.
54 Matthew Smallman-Raynor & Andrew D. Cliff, “The Geographical Spread of Cholera in the Crimean War: Epidemic Transmission in the Camp Systems
of the British Army,” Journal of Historical Geography, vol. 30 (2004), pp. 40 - 42.
55 Byerly, pp. 83, 89.
56 Harrison, pp. 4, 6.
57 Councell, p. 558.
58 Frédéric Pages et al., “The Past and Present Threat of Vector-borne Diseases in Deployed Troops,” Clinical Microbiology and Infection, vol. 16, no. 3 (2010),
p. 210.
59 John Jennings White III, “Typhus: Napoleon’s Tragic Invasion of Russia, the War of 1812,” in: Seaman (ed.), p. 74.
60 Pages et al., p. 213.
61 Ibid., pp. 210 - 211.
62 Ibid., p. 211.

10

يجيتارتسا قاروأ | 17سرام /راذآ

17 17

 .2مفعول التقييد
كان مفعول األوبئة املعطّل للفاعلية العسكرية بارزًا أيضً ا يف املستويات العملياتية والتكتيكية .أث ّرت األمراض
وغيت الخطط العسكرية
املعدية يف جاهزية الجيوش واستعدادها القتايل ،وخفضت قدراتها التعبوية،
ّ
وأساليب الحرب ،وحدّدت نتائج العديد من املعارك والحروب .وميدّنا التاريخ العسكري بأمثلة كثرية عن توقّف
النشاطات العسكرية بسبب األمراض ،فقد بلغ أثره أحيانًا ح ّد إلغاء حمالت عسكرية بأكملها ،مثل الحملتني
الصليبيتني الرابعة والسادسة اللتني توقفتا بسبب الطاعون الدبيل والزحار ،وحملة ملك فرنسا فيليب الثالث
جهة إىل أراغون ملالقاة القوات اإلسبانية يف عام  ،1285ذلك أنها توقّفت بسبب الطاعون(.((6
التي كانت متو ّ
كانت األوبئة مسؤولة عن إبطاء حركة الجنود وتأخري تقدّم القوات ،مكبّدة بذلك الحمالت العسكرية خسارة
األفضلية العملياتية والتكتيكية (مثل الرسعة واقتصاد القوة واملفاجئة  ...إلخ) .فعىل سبيل املثال ،عاىن
جيش نابوليون الكبري  La grande arméeيف طريقه لغزو روسيا وباء التيفوس الذي عطّل ثلث قواته البالغ

عددها نصف مليون مقاتل؛ ما اضط ّر الجيش ،الذي كان يحسب األيام الضائعة للحملة ،إىل التخلّص من الجنود

املرىض واملحترضين( .((6وقد تسبّب التيفوس م ّرة أخرى يف تأخري تقدّم القوات األملانية نحو روسيا يف

الحرب العاملية األوىل؛ إذ عطّل تح ّركها نحو رصبيا التي اعتربها األملان هدفًا اسرتاتيج ًّيا للسيطرة عىل حقول
النفط يف بلويستي الرضورية الستمرار الحملة ،كام تس ّبب أيضً ا يف تأخري انسحاب تلك القوات لدعم الجبهة

الغربية ضد الحلفاء يف عام .((6(1917

تأث ّرت الفاعلية القتالية للجيوش باألوبئة أيضً ا؛ فقد تسبّبت يف انخفاض لياقة الجنود ورسعتهم وقدرتهم
ملية ،إضافة إىل تراجع معنوياتهم ومتاسكهم التنظيمي .هناك مثال بارز من الحرب العاملية األوىل هو
التح ّ

هجوم أرغون  Argonne Forestالذي يع ّد أكرب هجوم ش ّنته قوات الحلفاء ضد أملانيا ،والذي اشتهر مبعاناة

الوحدات القتالية من القيود العملياتية والتكتيكية بسبب اإلنفلونزا .قدّمت كارول برييل وصفًا دقيقًا لتلك

املعاناة« :أدّت اإلنفلونزا إىل انسداد خطوط النقل عىل طول جبهات القتال ،وخنقت املستشفيات ،وقتلت

ولت تركيز القادة
اآلالف من الجنود ،وعطّلت فاعلية الكثريين منهم .كام أدّت إىل استنفاد القوات وإحباطها ،وح ّ
العسكريني والسياسيني من خوض الحرب إىل مكافحة األمراض»(.((6

عىل الرغم من مامرسة األوبئة مفعولً معط ًّل لفاعلية بعض الجيوش الهجومية ،فإنّها ساهمت يف زيادة
الفاعلية الدفاعية لجيوش أخرى .تحالفت األمراض املعدية مع املدافعني ومنحتهم مزايا تكتيكية ،أو قلّلت
من نقاط قوة املهاجمني .أنقذت بعض األمراض الطرف األضعف أو األقل جاهزية .عىل سبيل املثال ،أنقذ
التيفوس روسيا مرتني من الجيشني النابوليوين واألملاين اللذين كانا يفوقانه عدّة وعتادًا ،واستفاد منه
السلطان سليامن القانوين يف مواجهة  80ألف مقاتل حشدهم ماكسيميليان الثاين ملواجهة الجيش
العثامين يف املجر ،فقد اجتاح التيفوس القاتل معسكر قواته يف كومورن وأوقف الحملة( .((6وأنقذت
أمراض اإلسقربوط والزحار والتيفوس مدينة ميتز يف عام  1552من حصار تشارلز الخامس (الذي حشد 220
ألف جندي مقابل  6000جندي فرنيس) ،فقد انسحب بعد فقدانه  30ألف جندي( .((6وقد أنقذت املالريا مدينة
63 Zinsser, pp. 156, 158.
64 David W. Tschanz, “Typhus Fever and the Destruction of the Grand Army,” Command, no. 11 (1991), pp. 22 - 25.
65 White III, p. 75.
66 Byerly, p. 89.
67 Zinsser, p. 159.
68 Ibid., pp. 158-159; White III, p. 74.
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مانتوفا يف شامل إيطاليا من حصار جيش نابوليون العرمرم ( ،((6()1797-1796وأنقذ مرض الزحار مدينة بغداد
ّ
توف خالل الحملة متأث ّ ًرا بهذا املرض(.((7
يف عام  1439من جيش اإلمرباطور األملاين ألربيخت الثاين الذي
مي «مرض الحصار» ،يف موت  17ألفًا من القوات اإلسبانية التي كانت تحارص
كام تسبّب التيفوس ،الذي س ّ
مدينة غرناطة يف عام  ،1489وموت ثالثة أرباع القوات الفرنسية التي كانت تحارص مدينة نابويل إبّان الحروب
اإليطالية (عام .((7()1529
حا معط ًّل يف حروبها ض ّد أعدائها ،وكان الهدف من تسليح الوباء
قامت بعض الجيوش باستغالل األوبئة سال ً
شل قدرته عىل
ّ
غالبًا هو نرش العامل املم ّرض يف قوات العدو؛ لتحييد أكرب قدر ممكن من قواته ،أو
املقاومة .وهناك طرق قدمية معروفة لنرش العوامل املمرِضة نذكر منها ،عىل سبيل املثال ،تسميم
األسلحة واملياه والطعام والحيوانات والجثث ،وغريها ،وهذه األمثلة كثرية ومتك ّررة يف التاريخ( .((7فعىل
سبيل املثال ،كان املقاتلون يف سيثيا (عام  400قبل امليالد) ،وسكان األمازون ،وجزر هاواي يف األزمنة
الحديثة ،يغرسون أطراف السهام ورؤوس الرماح يف الجدري أو الدم املمزوج بالسامد والضفادع( .((7وقد
مموا
ن سكان أثينا املصابني بالطاعون اعتقدوا أ ّ
أشار ثوسيديديس  Thucydidesإىل أ ّ
ن اإلسبارطيني س ّ
إمدادات املياه يف املدينة( .((7كذلك ،قام اإلسبان بتسميم النبيذ الفرنيس بدماء املصابني بالجذام يف
عام  .1495وشهدت الحرب األهلية األمريكية ،وحرب البوير ،والحربان العامليتان يف القرن العرشين ،حاالت
لتسميم اآلبار وإمدادات املياه أيضً ا.
استخدمت الجيوش يف القرون الوسطى املقاليع إللقاء الجثث املتحلّلة والنفايات عىل العدو ،حدث ذلك
م إلقاء جثث ضحايا الطاعون يف املدينة( ،((7وحصار كارلشتني يف بوهيميا
أثناء حصار كافا عام  ،1346مل ّا ت ّ
مى منسوبة إىل
عام 1422؛ إذ ت ّ
ملة بالحيوانات النافقة والفضالت ،تسبّبت يف ح ّ
م إلقاء ألفَي عربة مح ّ
(((7
الرائحة الكريهة  .ويف حادثة موث ّقة ج ّيدًا ،وزّع الربيطانيون ،يف عام  ،1763البطّانيات املوبوءة بالجدري
ن العدوى أدّت إىل وفاة أكرث من
عىل الهنود الحمر يف ديالور لتعطيل مقاومتهم( .((7وذكر كني أليبك أ ّ
 50يف املئة من القبائل املصابة( .((7وقد استخدمت أملانيا العوامل املمرِضة يف الحرب العاملية األوىل
لتسميم الحيوانات التي كانت ت ُستخدم يف النقل واإلطعام ،ويذكر ستيوارت هانديسيدس تلقيح  4500بغل
بالجمرة الخبيثة والرعام يف بالد ما بني النهرين( .((7وقد استخدمت اليابان يف الحرب العاملية الثانية وحدة
الحرب الجرثومية املعروفة باسم «املفرزة  »713لتسميم البرش يف مقاطعة منشوريا املحتلّة ،وأدّت
العدوى التجريبية إىل وفاة  10آالف شخص( .((8مثّلت هذه الحوادث الحاالت املبكّرة ملا أصبح يعرف الحقًا
بـ «الحرب البيولوجية».
69 Councell, p. 550.
70 Zinsser, pp. 158 - 159.
71 White III, p. 73.
72 Jeremy Sobel & John C. Watson, “Intentional Terrorist Contamination of Food and Water,” in: Larry I. Lutwick & Suzanne M. Lutwick (eds.), Beyond
Anthrax: The Weaponization of Infectious Diseases (Berlin: Springer, 2009), p. 207.
73 Stuart Handysides, “The History of Bioterrorism: Old Idea, New Word, Continuing Taboo,” in: Lutwick & Lutwick (eds.), p. 4.
74 Ibid., p. 4.
75 Petra C. F. Oyston & Richard W. Titball, “Plague,” in: Lutwick & Lutwick (eds.), p. 57.
76 Handysides, p. 5.
77 Arthur Boylston, “Smallpox: Ensuring the Survival of an Army in Revolutionary America, 1775–1783,” in: Seaman (ed.), p. 149; Handysides, p. 5.
78 Ken Alibek, “Smallpox: A Disease and A Weapon,” International Journal of Infectious Diseases, vol. 8, no. 2 (2004), p. 4.
79 Handysides, p. 6.
80 Balmer, “Biological Warfare,” p. 121; Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, pp. 708 - 709.
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 .3مفعول التدمري
مث ّة أعامل تاريخية ال يستهان بها تروي مالحم جيوش دمرتها األوبئة عن بكرة أبيها .ومع ذلك ،ال تستند رسدية
حة الدمار الحادث أو حجمه
تلك األعامل إىل أدلّة تاريخية دامغة أو أرقام دقيقة؛ ومن ث َ ّ
م ال ميكن الحكم بص ّ
ن األوبئة التي تس ّببت يف دمار جيوش
يف غياب السجالت املوثوقة .وإذا نظرنا إىل التاريخ من منظور عام ،فإ ّ
مبؤش تدمري ث ُلثي الجيش
أقل تطلّبًا يف تعريف «الدمار» ،ونقيسه
بأكملها تبدو نادرة إحصائيًّا .ولكن قد نكون ّ
ّ
بدلً من الجيش بأكمله .ويف هذه الحالة ،تنطبق العديد من األمثلة الواردة آنفًا عىل مفعول التدمري ،مثل
الحروب الصليبية ،وحرب املئة سنة ،وحرب القرم ،وبعض الجبهات يف الحرب العاملية األوىل .ومن األمثلة
املوث ّقة ج ّيدًا حملة فالكرين  Walcherenالربيطانية لغزو هولندا يف عام  ،1809التي فشلت بسبب تع ّرض
الجيش الربيطاين للدمار إثر إصابة  10آالف جندي باملالريا من أصل  15ألفًا (وموت  4000جندي)(.((8
مى
هناك أيضً ا سجالت حديثة موثوقة عن الحرب األمريكية – اإلسبانية ،يف عام  ،1898تكشف عن تس ّبب الح ّ
(((8
الصفراء يف دمار أكرث من ث ُلثي الجيش اإلسباين ،فقد خفضت قواته من  55ألف جندي إىل  23ألفًا فقط .
مرت املالريا يف الحرب العاملية األوىل القوات الربيطانية يف مقدونيا؛ إذ أصابت أكرث من  71ألف جندي
كام د ّ
بريطاين من أصل  182ألفًا ،وكبّدت الربيطانيّني يف حملة رشق أفريقيا  50ألف جندي من بني  72ألفًا ،أي
مبعدّل  499حالة وفاة خالل ّ
كل عرشة أيام( .((8يف هذه الحاالت ،وأخرى غريها ،ال يتّسع لها املجال هنا ،بلغ
ِ
يكتف بتحييد الجنود أو تقييد الفاعلية العملياتية والتكتيكية،
األثر التعطييل للوباء أقىص مفعوله؛ إذ مل
ولها إىل كتائب منكوبة .وال تزال بعض القوات املسلّحة تعترب «التدمري
ّ
بل إنّه
شل فاعلية الجيوش كليًّا وح ّ
الكامل» لقوات العدو هدفًا اسرتاتيجيًا يف عقيدتها العسكرية .وبالنظر إىل تصاعد الشكوك يف إمكانية
ن
ور البحوث العسكرية البيولوجية يف العقود األخرية ،فإ ّ
تسليح األوبئة بعد جائحة فريوس كورونا ،وتط ّ
التدمري الوبايئ للجيوش سيبقى احتاملً واردًا يف املستقبل.
مفعول معط ًّل للفاعلية
ً
ن األوبئة واألمراض مارست
ن األدلة التاريخية املوث ّقة آنفًا تُثبت أ ّ
قصارى القول؛ إ ّ
ن طبيعة املفعول
العسكرية ،وأدّت دو ًرا محوريًا يف انتصار الجيوش أو هزميتها .وتوضّ ح األمثلة املذكورة أ ّ
أي ح ّد
التعطييل وشدّته كانتا متباينتني تب ً
عا لنتائجه التي راوحت بني التحييد والتقييد والتدمري .ولكن إىل ّ
وة الوبائية املعطّلة عىل الفاعلية العسكرية بالنسبة إىل الجيوش املعارصة؟ وهل
يرسي مفعول هذه الق ّ
ستكون مقاييس الفاعلية العسكرية التقليدية ناجعة يف عرص ما بعد جائحة فريوس كورونا؟

ثالثًا :تسليح الوباء والفاعلية العسكرية والقتالية
وة املعطّلة للوباء يف ضوء األثر املعارص الذي أحدثه وباء فريوس كورونا يف
إذا نظرنا إىل أطروحة الق ّ
ن هذا السجل
وات املسلّحة يف مختلف الدول ،فإنّنا نشهد بوجود استمرارية تاريخية مثرية لإلعجاب .بيد أ ّ
الق ّ
وات املسلّحة املعارصة.
التجريبي يتطلّب أن تكشف األطروحة عن منط سلويك ثابت ميكن رصده يف أعامل الق ّ
وة املعطّلة للوباء ما زالت متارس
سنقدم يف هذا القسم مثالني متعلقني بهذه األعامل يوضّ حان أ ّ
ن الق ّ
ولهام إرسال القوات ونرشها يف مناطق بعيدة
مفعولها عىل الجيوش مثلام كانت متارس ذلك سابقًا .أ ّ
(مرسح عمليات ،أو تدريب ،أو دورية  ...إلخ) ،وثانيهام صمود الوحدات القتالية أمام الوباء وقدرتها عىل أداء
 81قدّم مارتن هاورد وآنتوين بريت جاميس تفاصيل ذات أهمية عن دور األوبئة يف تدمري الجيش الربيطاين يف حملة فالكرين ،ينظر:
Martin R. Howard, Walcheren 1809: The Scandalous Destruction of a British Army (Barnsley: Pen & Sword Military, 2012), ch. 12; Antony Brett-James, “The
Walcheren Failure (Part 1),” History Today, vol. 13, no. 12 (1963), pp. 811-820; Antony Brett-James, “The Walcheren Failure (Part 2),” History Today, vol. 14 (1964),
pp. 60 - 68.
82 Davis, p. 168.
83 Councell, p. 558.
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املتغيين يصلحان أن يكونا
ن هذين
املهامت القتالية يف مرسح عمليات موبوء .نجادل يف هذا املبحث بأ ّ
ّ
مة دالّة عىل
مقياسني للفاعلية العسكرية والقتالية يف عرص تسليح األوبئة ،وأنهام يعطيان أيضً ا
ّ
مؤشات عا ّ
قدرة األوبئة عىل التأثري يف املنظّمة العسكرية.

 .1قياس الفاعلية العسكرية يف عرص ما بعد جائحة فريوس كورونا
وعة
اقرتح الباحثون يف موضوع الفاعلية العسكرية ،كام ذكرنا يف مقدّمة هذه الدراسة ،مجموعة واسعة ومن ّ
من املقاييس التي حدّدت أربعة أبعاد من الفاعلية :السياسية ،واالسرتاتيجية ،والعملياتية ،والتكتيكية (يُنظر
املؤشات التي اقرتحها
مؤشات كيفية ،عىل غرار
الجدول) .وقد اعتمدت األبعاد الثالثة األوىل ،غال ًبا ،عىل
ّ
ّ
مية
ميليت وبيدل وبروكس وبوالك( ،((8يف حني احتوت بعض البحوث التي تناولت البعد التكتييك
ّ
مؤشات ك ّ
للفاعلية القتالية ،مثل األعامل املبكّرة التي قدّمها النشيسرت( ((8وهاورد( ((8ودوبوي(.((8
مؤشات راندال كولينز التي تقيس «االنهيار
مية للفاعلية القتالية ،مثل
ّ
ظهرت يف اآلونة األخرية ،أيضً ا ،مقاييس ك ّ
التنظيمي»( ،((8ومنوذج «فرص الهجوم» الذي يالئم حروب الشبكة  .((8(Network Centric Warfareوقد اقرتح
عال قتال ًّيا هو الطرف املنترص يف
باحثون آخرون
ّ
مؤشات أبسط ،استنادًا إىل نتائج ساحة املعركة :الجيش الف ّ
ن «الفاعلية العسكرية
عا شديدًا عن هذا الطرح؛ فهو يرى أ ّ
الحرب .أصبح ستيفن بيدل يف اآلونة األخرية مداف ً
مم تفعل الجيوش غري
مة جدًّا ألنّها تشكّل النتائج العسكرية [حيث] ال ب ّد من أن تنترص الجيوش ʼالفاعلة‘ أكرث
ّ
مه ّ
ًّ
مؤشا دقيقًا دالًّ عىل الفاعلية العسكرية؛ فقد تتغلّب جيوش
ن النرص ليس
الفاعلة»( ،((9يف حني يرى آخرون أ ّ
ربا يخرس الطرف األش ّد فاعلية أحيانًا (مثل الفريماخت يف الحرب العاملية الثانية)(.((9
صغرية عىل جيوش ج ّرارة ،أو ّ
تف ّرعت هذه املقاييس أيضً ا إىل أبعاد مادية (العوامل التنظيمية) ،وأبعاد معنوية (العوامل االجتامعية) .لقد
جة قويّة
وة القتالية (أو ما
ّ
سمه البعض الثورة يف الشؤون العسكرية) ح ّ
أعطى التقدّم التكنولوجي يف الق ّ
ن «تقننة الحرب» هي املقياس الرئيس للفاعلية العسكرية يف حروب الشبكة الجديدة .ولنئ
لالدعاء القائل إ ّ
مع عسكري  -تقني مؤث ّر،
كانت هذه الرؤية سائدة جدًّا يف كثري من وزارات الدفاع حول العامل ويدعمها مج ّ
ن «األرقام واألسلحة ال تكسب وحدها املعارك»( .((9لقد خلصت أبحاث
ما وجهة نظر مغايرة ترى أ ّ
فقد زاحمتها دو ً
مؤش لقياس الفاعلية القتالية .فعىل سبيل املثال ،بيّنت دراسة
ن العوامل املعنوية هي أنسب
كثرية إىل أ ّ
ّ
فس الفاعلية
مؤش «متاسك الوحدة» كان العامل األهم الذي
ن
إدوارد شيلز وموريس جانوفيتز الكالسيكية أ ّ
ّ
ّ
(((9
ن العوامل املادية
خ ًرا أ ّ
القتالية العالية للجيش األملاين خالل الحرب العاملية الثانية  .وقد الحظ بوالك مؤ ّ
84 Millett, Murray & Watman, p. 70; Biddle, Military Power; Brooks, p. 2; Pollack, Armies of Sand, ch. 1.
الكل؛ إذ ت ُدمج القوة النارية الهجومية بواسطة معامل
ّ
وتها النارية الهجومية وحجمها
 85يقرتح منوذج النشيسرت أ ّ
ن الفاعلية القتالية للوحدة تتناسب مع ق ّ
كل جندي من الوحدة خالل وحدة زمنية مع ّينة .ينظر:
معدّل االستنزاف املمثّل لعدد جنود العدو الذي ميكن أن يعطله ّ
Frederick W. Lanchester, Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm (London: Constable and Co, 1916).
مي للفاعلية القتالية يف املعادلة التالية ، )P (S :وهي احتامل النجاح يف العمليات القتالية .ينظر:
 86يلخّص هاورد املقياس الك ّ
Philip Hayward, “The Measurement of Combat Effectiveness,” Operations Research, vol. 16, no. 2 (1968), pp. 314, 322.
 87ت .ن .دوبوي ،أرقام وتنبؤات وحروب :استخدام التاريخ يف تقييم عوامل القتال والتنبؤ بنتيجة املعارك ،ترجمة نافع أيوب (دمشق :مركز الدراسات العسكرية،
.)1990
88 Collins, p. 22.
89 Youngwoo Lee & Taesik Lee, “Network-based Metric for Measuring Combat Effectiveness,” Defence Science Journal, vol. 64, no. 2 (2014), pp. 121 - 122.
90 Stephen Biddle, “Explaining Military Outcomes,” in: Brooks & Stanley (eds.), p. 207.
91 Millett, Murray & Watman, pp. 37-38; Brooks, p. 7; Talmadge, p. 5; Bernasconi, p. 9.
92 Trevor N. Dupuy & Gay M. Hammerman, “Soldier Capability: Army Combat Effectiveness,” Historical Combat Data and Analysis, vol. 3, Historical
Evaluation and Research Organization (1980), p. 6.
93 Shils & Janowitz.
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تفس الفاعلية العسكرية الضعيفة للبلدان العربية يف حرب حزيران /يونيو  ،1967عىل الرغم من تفوقهم
ال
ّ
(((9
عىل إرسائيل يف جميع
ن قلّة املوارد
وة املادية  .وف ّند باستيان سيكانا االفرتاض الشائع القائل إ ّ
ّ
مؤشات الق ّ
(((9
ّ
املالية هي سبب
وبي باركر يف دراسته
تدن الفاعلية العسكرية للجيش اإلسباين يف الحرب األهلية .
ّ
ن مهارات «استيعاب» السالح املستورد وتعديله ،ليالئم االختالفات الطوبوغرافية
لجيوش العامل الثالث أ ّ
(((9
ّ
واملناخية يف مرسح العمليات
مية السالح نفسه .
املحل ،تتجاوز  -من ناحية الفاعلية العسكرية  -أه ّ
تعاين مقاييس الفاعلية العسكرية والقتالية املقرتحة آنفًا ثالثة عيوب جعلتها غري قادرة عىل قياس األداء
ن الغاية التي يسعى إليها الباحثون من وراء
امليداين للقوات العسكرية خالل جائحة فريوس كورونا .أ ّولها أ ّ
ن تحقيق السيطرة ،كام يقول
القياس هي السيطرة عىل ظروف االستعداد العسكري وإدارة ساحة املعركة .غري أ ّ
وة القتالية عىل األداء البرشي،
ً
زولتان جوباغي ،هو «أمر صعب جدًّا ،إن مل يكن
مستحيل ،نظ ًرا إىل اعتامد الق ّ
(((9
ن معظم مقاييس الفاعلية العسكرية
وتعبريها عن قدرات ال ميكن إعادة إنتاجها بالقياس البسيط»  .ثانيها أ ّ
ما ،أو التشكيالت
قد ُ
ممت  -مع استثناءات قليلة  -لقياس الوحدات العسكرية الكربى ،مثل القوات املسلّحة عمو ً
ص ّ
العسكرية الكبرية (الجيش والفيلق) ،يف حني تجاهلت الوحدات القتالية الصغرية املنشورة يف مسارح العمليات
(مثل اللواء والفوج والكتيبة والرسية والفصيلة)( ((9التي تكون يف اتصال مبارش مع مصادر التهديد (العدوى).
مؤشات ساكنة ألنظمة ديناميكية جدًّا .فعىل سبيل
ما ثالثها فهي تتمثّل يف اعتامد هذه املقاييس عىل
ّ
أ ّ
املثال ،هي مقاييس ذات تف ّرع ثنايئ يف املجمل؛ إذ تص ّنف الوحدات القتالية إىل فاعلة أو غري فاعلة فقط؛ ومن
ن الخلل يف هذا النمط من القياس هو فشله يف رؤية النظام بوصفه ك ًُّل أثناء تح ّركه(.((9
م ،فإ ّ
ث ّ
استنادًا إىل أخذ هذه العيوب يف الحسبان ،وبنا ًء عىل أدبيات الفاعلية العسكرية ،نقدّم فيام تبقّى من
تفش األوبئة .يتناول املقياس األول
هذه الدراسة مقياسني لقياس الفاعلية العسكرية والقتالية يف ظل
ّ
مى تد ّرج فقدان املناعة ،وهو يستخدم مفعول
قياس الفاعلية العسكرية عىل املستوى العمليايت ،ويس ّ
ما املقياس الثاين ،فيتناول قياس الفاعلية القتالية عىل
مؤشا ًّ
التحييد
دال عىل القوة املعطّلة للوباء .أ ّ
ًّ
مؤش املتانة /الهشاشة ،وهو يعني القدرة عىل الصمود يف وجه الوباء
مى
ّ
املستوى التكتييك ،ويس ّ
مؤشا
إلنجاز املهامت القتالية ،ويستخدم هذا املقياس القدرة عىل االستمرار بعد الهجوم الوبايئ بوصفه
ًّ
سال ًبا من حيث داللته عىل القوة املعطّلة للوباء .وال يقترص استخدام هذين املقياسني عىل قياس الفاعلية
تجاه األوبئة ،بل ميكن تطبيقهام أيضً ا عىل مختلف القوى (املادية واملعنوية) التي متارس مفعولً معط ًّل
عىل الفاعلية العسكرية.

« .2فخ بولدينغ» :كيف تنجو الجيوش من معضلة االنتشار الجغرايف؟
مل تؤكّد جائحة فريوس كورونا استمرار النمط التاريخي لهشاشة الجيوش تجاه األمراض املعدية فحسب،
ن
بل أكّدت أيضً ا العالقة التاريخية بني االنتشار الجغرايف والتع ّرض للعدوى .لقد رأينا يف املبحث السابق أ ّ
أغلب الجيوش التي عانت األوبئة تع ّرضت للعدوى خالل حمالتها العسكرية واحتكاكها باملناطق املوبوءة أثناء
94 Pollack, Armies of Sand.
95 Bastian Matteo Scianna, “Stuck in the Past? British Views on the Spanish Army’s Effectiveness and Military Culture,1946‑1983,” War & Society, vol. 38,
no. 1 (2018), pp. 2 - 3.
96 Christopher S. Parker, “New Weapons for Old Problems: Conventional Proliferation and Military Effectiveness in Developing States,” International
Security, vol. 23, no. 4 (1999), p. 130.
97 Zoltan Jobbagy, “The Efﬁciency Aspect of Military Effectiveness,” Militaire Spectator, vol. 178, no. 10 (2009), p. 510.
98 Anthony King, “On Combat Effectiveness in the Infantry Platoon: Beyond the Primary Group Thesis,” Security Studies, vol. 25, no. 4 (2016), p. 700.
99 Bernasconi, p. 9.
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ن هناك سمة أساسية مشرتكة أخرى تجمع بني أمراض الجنود القدمية («آفات الحرب») وأمراض
تنقالتهاّ .
إل أ ّ
الجنود املعارصة ،وذلك من جهة استغاللهام ظروف بيئة الجيوش التشغيلية لالنتشار عىل أوسع نطاق
مى الضنك وداء الشيكونغونيا
ممكن .ويف اإلمكان مالحظة أ ّ
ن أمراض الجنود الجديدة ،مثل اإليبوال وزيكا وح ّ
(((10
مى الكونغو النزفية والتوالرمييا  ،هي أشد تفش ًيا يف القوات املسافرة خارج
وفريوس غرب النيل وح ّ
حة الجنود واستعدادهم
بلدانها ،ذلك أنها تجتمع الجغرافيا واملتطلّبات التشغيلية لتشكّال «خط ًرا عىل ص ّ
للقتال وكفاءة عمليات االنتشار»(.((10
ّ
ن طبيعة النشاط العسكري وطريقة الحياة العسكرية يزيدان من قابلية التع ّرض لناقالت األمراض،
ال
شك يف أ ّ
ن عملية نرش القوات يف الخارج ،من بني سائر النشاطات
ن جميع الشواهد ،تقري ًبا ،تدعم الحقيقة اآلتية :إ ّ
بيد أ ّ
العسكرية األخرى ،هي السبب الرئيس لتع ّرض الجنود لألمراض املعدية يف السنوات األخرية .وتشري هذه
الحقيقة إىل وجود عالقة إيجابية بني االنتشار الجغرايف وفقدان القدرة عىل الصمود ،أو ما يعرف بـ «تدرج
وة الجيش تدريجيًا كلّام ابتعد عن إقليمه بسبب
فقدان القوة» « :((10(Loss-of-strength Gradientتنخفض ق ّ
تزايد األعباء اللوجستية للتنقّل واإلمداد»( .((10ولنئ اختلف الباحثون حول مدى نجاح الدول يف النجاة من هذه
حل معضلة
ن الدول قد نجحت يف ّ
ن أولئك الذين جادلوا بأ ّ
ن املثري لالنتباه يف هذا النقاش هو أ ّ
املعضلة( ،((10فإ ّ
ور التكنولوجي
االنتشار الجغرايف ،مبن فيهم كينيث بولدينغ نفسه ،استندوا يف جدالهم إىل حجتَي التط ّ
يفسان
وسهولة التنقّل ودورهام يف خفض تكلفة نرش القوات ،وهام – وهذا من املفارقة  -العامالن اللذان
ّ
االنتشار الرسيع والواسع لألوبئة املعارصة كام أثبتت ذلك جائحة فريوس كورونا(.((10
ن العالقة بني االنتشار الجغرايف والتع ّرض لألوبئة توحي بوجود نسخة وبائية لتد ّرج فقدان القوة :تد ّرج فقدان
إ ّ
حية تنخفض تدريجيًا كلّام ابتعدت عن قواعدها .ليس هذا فحسب ،بل
املناعة الذي يعني أ ّ
وات الص ّ
ن مناعة الق ّ
مية أيضً ا يف تعزيز العالقة بني البعد الجغرايف
مث ّة دراسات حديثة أثبتت أ ّ
ن العامل الزمني عىل غاية يف األه ّ
ن مدّة االنتشار وتوقيته ،ورسعة حركة الدورية ،ووترية االنتقال من
وفقدان املناعة؛ إذ بيّنت تلك الدراسات أ ّ
حة الجنود وتزيد من احتامل
مرسح إىل آخر ،وطول الفرتة الزمنية لنرش القوات عمو ً
ما ،هي عوامل تؤث ّر يف ص ّ
حية(.((10
فقدانهم املناعة الص ّ
لدينا كثري من األدلة املعارصة التي ت ُثبت تد ّرج فقدان املناعة الناتج من نرش القوات بعيدًا عن الديار .فعىل
تفش األمراض يف جنودها املنترشين يف الخارج
ن معدّل
وات املسلّحة الفرنسية أ ّ
ّ
سبيل املثال ،أبلغت الق ّ
كل مئة ألف جندي) من الجنود
ريا ( 26.7حالة من حاالت التفيش يف ّ
يف الفرتة  2009 - 1999كان أعىل كث ً
100 Brent J. Steelea & Catherine D. Collins, “La Grippe and World War I: Conﬂict Participation and Pandemic Confrontation,” Global Public Health, vol. 4,
no. 2 (2009), p. 184.
101 Pages et al., p. 212.
102 Boulding, Conflict and Defense; Schutte.
:بشأن هذا املوضوع ،يُنظر
Omar Ashour, “Sinai’s Insurgency: Implications of Enhanced Guerrilla Warfare and Urban Terrorism,” Studies in Conflict and Terrorism, vol. 42, no. 6 (2019),
pp. 541 - 543.
103 Boulding, Conflict and Defense; Schutte.
104 Kenneth Boulding, The Meaning of the 20th Century: The Great Transition (London: George Allen & Unwin, 1965), p. 87; Kieran Webb, “The Continued
Importance of Geographic Distance and Boulding's Loss of Strength Gradient,” Comparative Strategy, vol. 26, no. 4 (2007), pp. 295 - 310.
 105عىل سبيل املثال ،يرجع أحد تفسريات إصابة طاقم حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بالوباء إىل رحالت اإلمداد الروتينية للطائرات التي حطّت عىل متنها؛ ما
ن احتامالت إصابة الطاقم زادت بزيادة قدرة التنقّل ورسعته .يُنظر.Bertrand, Lippman & Seligman :
يعني أ ّ
106 Joshua E.J. Buckman et al., “The Impact of Deployment Length on the Health and Well-Being of Military Personnel: A Systematic Review of the
”Literature,” Occupational and Environmental Medicine, vol. 68, no. 1 (2010), pp. 69-76; Mark S. Bailey et al., “Gastroenteritis Outbreak in British Troops, Iraq,
Emerging infectious diseases, vol. 11, no. 16 (2005), pp. 25-28; Michael McCarthy, Mary K. Estes & Kenneth C. Hyams, “Norwalk-like Virus Infection in Military
Forces: Epidemic Potential, Sporadic Disease, and the Future Direction of Prevention and Control Efforts,” Journal of Infectious Diseases, vol. 181, no. 3 (2000),
pp. 87 - 91.
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جلت القوات الربيطانية
املوجودين يف فرنسا ( 2.4حالة من حاالت التفيش يف ّ
كل مئة ألف جندي)( .((10وس ّ
(((10
املنشورة يف الخارج يف الفرتة  2007 - 2002إصابة عدّة جنود بالتهاب املعدة واألمعاء الفريويس ،
ن العامل املسبب للمرض هو فريوس نوروك  NLVالذي التقطته القوات
وكشفت الدراسات الالحقة أ ّ
املنشورة يف أفغانستان( .((10وقد شخّص الجيش األسرتايل إصابة جنوده العائدين من تيمور الرشقية عام
مى الضنك( .((11وشهدت حامالت طائرات البحرية األمريكية يف املحيط الهادي أربع حاالت من
 2000مبرض ح ّ
جلت القوات األمريكية
تفيش فريوسات شبيهة بنوروك ،يف الفرتة  ،1997 - 1992نُسبت إىل االزدحام .كام س ّ
املنشورة يف العراق وأفغانستان وكوريا الجنوبية إصابة عدد كبري من جنودها بطفيل املالريا يف الفرتة
تفش إسهال املسافرين  Travellers’ Diarrhoeaبني القوات املنشورة يف مهمة
 ،2005 - 2003إضافة إىل
ّ
تدريبية وإنسانية يف السلفادور عام .((11(2011
ن تأثري تد ّرج فقدان املناعة يبلغ الذروة يف الجيوش املنشورة يف البؤر الساخنة
لدينا أدلّة ،أيضً ا ،عىل أ ّ
(((11
لألمراض .وتتطابق هذه البؤر ،غال ًبا ،مع املناطق التي تشهد انتشا ًرا عسكريًا كثيفًا  ،وال س ّيام املناطق
االستوائية التي تزيد من قابلية تع ّرض القوات العسكرية للعوامل املمرِضة .فعىل سبيل املثال ،شهدت
مى الضنك يف القوات الفرنسية يف كاليدونيا
هذه املناطق يف السنوات األخرية حاالت عديدة من
ّ
تفش ح ّ
الجديدة (عام  )1989وبولينيزيا الفرنسية ،وجزر الهند الغربية (عام  ،)1997ويف القوات األمريكية يف الصومال
( ،)1993-1992ويف القوات األسرتالية واإليطالية يف تيمور الرشقية (.((11()2000-1999
ظل انتشار األمراض
ن املقياس املالئم لقياس الفاعلية العسكرية العملياتية يف ّ
توضّ ح الفقرات السابقة أ ّ
املعدية هو فحص القدرة عىل نرش القوات يف مناطق جغرافية بعيدة أو موبوءة ،من دون فقدان املناعة
مؤش التحييد ،أي قياس مدى قدرتها عىل الحفاظ عىل العدد
حية .وميكن قياس هذا األداء باستخدام
ّ
الص ّ
ن القوات األمريكية
عال الكايف من الجنود واألسلحة يف وضعية الخدمة .وبحسب هذا املقياس ،فإ ّ
الف ّ
املتوسط
والفرنسية التي كانت عىل منت حاملتَي الطائرات املنشورتني يف املحيط الهادي والبحر األبيض
ّ
عال من الجنود (متكّن
لديهام فاعلية عسكرية ضعيفة؛ ألنّهام فقدتا القدرة عىل الحفاظ عىل املعدّل الف ّ
الوباء من تحييد ث ُلث الطاقم البحري) ،إضاف ً
ة إىل اإلبقاء عىل األسلحة يف الخدمة (نظام تشغيل الطائرات
ن قدرة الوحدات القتالية املنشورة يف مناطق جغرافية بعيدة عن
واملنصة النووية) .ويف الحصيلة ،فإ ّ
ّ
مؤش جيّد ذو داللة عىل
مقاومة املفعول التعطييل للوباء (تحييد وإزالة الجنود واألسلحة من الخدمة) هي
ٌّ
متتّعها بفاعلية عسكرية عالية.

مؤش الفاعلية القتالية :املتانة /الهشاشة
.3
ّ
ونات الفاعلية العسكرية(،((11
تعترب الفاعلية القتالية ،التي تس ّ
وة القتالية  ،Fighting Powerأحد مك ّ
مى أحيانًا الق ّ
وهي ت ُعنى خاص ً
ة بالجانب التكتييك املتعلّق باألداء يف ساحة املعركة( .((11وميكن تعريفها بأنّها «القدرة عىل
107 Marc Ho, Jeff Hwang & Vernon Lee, p. 3.
108 Mark S. Bailey et al., “Viral Gastroenteritis Outbreaks in Deployed British Troops during 2002–7,” Journal of the Royal Army Medical Corps, vol. 154, no.
3 (2008), p. 157.
109 Smallman-Raynor & Cliff, War Epidemics, p. 703.
110 Marc Ho, Jeff Hwang & Vernon Lee, p. 3.
111 Ibid., pp. 1, 3.
 112ميليندا مور ]وآخرون[ ،تحديد املناطق املستقبلية األكرث عرضة لألمراض :مؤرش التع ّرض لألمراض املعدية (كاليفورنيا :مؤسسة راند.)2016 ،
113 Pages et al., p. 213.
114 Shils & Janowitz, p. 281; Millett, Murray & Watman, p. 70; Jobbagy, p. 508; Brathwaite, p. 2.
115 Talmadge, p. 35.
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إلحاقنا الرضر بالعدو مع الح ّد من الرضر الذي ميكن أن يلحقه بنا»( ،((11أو هي «القدرة الكلّية للقوة العسكرية
وة معادية»( .((11وعىل الرغم من تعدّد مقاييس الفاعلية القتالية
عىل إنتاج النتيجة املرجوة من القتال ض ّد ق ّ
ن أداء الوحدة يف ساحة املعركة،
ما مع الرأي القائل إ ّ
وعها ،عىل غرار ما تقدّم بيانه ،فإنّنا نتّفق عمو ً
وتن ّ
(((11
سمه تاملاج «فاعلية ساحة املعركة»  . Battlefield Effectivenessهو املقياس األكرث ملموسية
أو ما
ّ
ن هذه الفاعلية تنعكس يف النهاية عىل قدرة الوحدة القتالية املتعلقة مبقاومة
للفاعلية القتالية ،وإ ّ
القوات املعادية(.((11
وة
لقد قدّم بيدل أحدث نسخة معروفة من هذا املقياس حينام حدّد الفاعلية القتالية بالقدرة عىل «تج ّنب الق ّ
وة النارية الفتّاكة يف بداية القرن العرشين طرحت
النارية الفتّاكة» .رأى بيدل أ ّ
ن الزيادة الهائلة يف الق ّ
املشكلة املركزية لتكتيكات الحرب الحديثة« :كيفية النجاة من القوة النارية خالل فرتة كافية لتنفيذ عمليات
ن الجيوش املعارصة استطاعت النجاة من وابل القوة النارية استنادًا
عسكرية ذات مغزى»( .((12وقد ذكر بيدل أ ّ
وة» .((12(Modern-system Force Employment
إىل تطبيقها ما
ّ
سمه «تكتيكات النظام الحديث لتوظيف الق ّ
ون هذا النظام من مجموعة متناسقة ومتكاملة من التكتيكات الهجومية والدفاعية التي تشمل التغطية،
ويتك ّ
واإلخفاء ،والتشتّت ،واملناورة املستقلّة للوحدات الصغرية ،واإلخامد ،وتكامل األسلحة( .((12وميثّل هذا النظام ما
وة النارية.
يس ّ
مى حديثًا «حرب املناورة»( ،((12وهي منوذج القتال القائم عىل الحركة الرسيعة املدعومة بالق ّ
ججة ناريًّا ارتباطًا وثيقًا بظهور النظام الحديث
يرتبط تنظيم الحركة (الرسعة واملرونة) والخطوط األمامية املد ّ
للحرب ،وقد نضج هذا األسلوب الجديد يف القتال بعد االستغناء عن حرب الكتلة وتحويل كتيبة املشاة الخاصة
بالقرن التاسع عرش إىل فصيلة مناورة يف الحرب العاملية األوىل( .((12مل تعد الخطوط األمامية تعتمد عىل
ولت كثافة النريان إىل غطاء يدعم تقدّم الوحدات الصغرية التي تتّسم بالرسعة
القوة النارية فحسب ،بل تح ّ
التحصن والتغلغل واالخرتاق .أثبتت الحرب
واملرونة ،والتي لديها القدرة عىل استغالل التضاريس من أجل
ّ
الخاطفة  ،Blitzkriegوحمالت الفريماخت ،والجيش اإلرسائييل الحقًا ،نجاعة تكتيكات املناورة الرسيعة ،وال تزال
الكت ّيبات العسكرية لبعض الجيوش ،مثل دليل مشاة البحرية األمريكية  ،MCDP 1-Warfightingتعتربها وسيلة
تغيت مبرور الزمن وتبدّلت عنارصها ،فإن
ن أساليب املناورة
عالة يف ساحة املعركة( .((12وعىل الرغم من أ ّ
ف ّ
ّ
مبدأ الحركة الذي تقوم عليه بقي ثابتًا.
جا إرشاديًا «أنيقًا» حول كيفية استغالل الحركة (الرسعة واملرونة)
ال شك يف أ ّ
ن نظرية بيدل قدّمت منوذ ً
(((12
واملساحة (امليزة املوضعية) لتفادي نقاط قوة العدو ومهاجمة نقاط ضعفه  ،ولكن النظام الحديث
116 Millett, Murray & Watman, p. 37.
117 Lee & Lee, p. 115.
118 Talmadge, p. 6.
119 Shils & Janowitz, p. 281; Dupuy & Hammerman, p. 2; Sam C. Sarkesian, “Combat Effectiveness,” in: Sam C. Sarkisian (ed.), Combat Effectiveness: Cohesion,
Stress, and the Volunteer Military (London: Sage Publications, 1980), p. 11.
120 Biddle, Military Power, p. 28.
121 Ibid., p. 30.
122 Ibid., pp. 35 - 51.
123 Thunholm & Henåker, p. 494.
124 Anthony King, The Combat Soldier: Infantry Tactics and Cohesion in the Twentieth and Twenty-First Centuries (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 163.
وعة من اإلجراءات الرسيعة واملركّزة غري
 125جاء فيه ما ييل" :حرب املناورة هي الفلسفة القتالية التي تسعى إىل تحطيم متاسك العدو من خالل مجموعة من ّ
عا ال ميكن للعدو التعامل معه" .ينظر:
املتوقعة التي تخلق اضطرابًا وتدهو ًرا رسي ً
US Marine Corps, Warfighting: MCDP 1 (1997), p. 73.
126 Brett A. Friedman, On Tactics: A Theory of Victory in Battle (Annapolis: Naval Institute Press, 2017), p. 21.
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وة النريان فحسب،
وة معطّلة ذات طابع مغاير .لن تكون وترية حركة القوات ومرونتها معرقلة بق ّ
يواجه ق ّ
ن
بل بعوامل ميكروبية ،أيضً ا ،ال ميكن مقاومتها بالتغطية واإلخفاء والتشتّت واملناورة .وببساطة شديدة ،فإ ّ
النظام الحديث لتوظيف القوة  -نظريًّا عىل األقل  -ال يتيح للوحدات املقاتلة التي تواجه حربًا بيولوجية إمكانية
وة /املناورة؛ ألنّها تفقد
النجاة لتنفيذ مهامت عسكرية هجومية .ستفقد القوات أحد أهم خصائص توظيف الق ّ
القدرة عىل الحركة )الرسعة واملرونة(.
ما) وخصائص األسلحة البيولوجية ،بيد
جح نشوء ارتباط وثيق بني املناورة (والحركة عمو ً
قد يكون من املر ّ
ن مثل هذا االرتباط سيثري ،من دون أدىن شك ،أسئلة من قبيل :أتدعم هذه األسلحة املناورة الدفاعية أم
أ ّ
ٍ
كاف لتعويض القوة النارية؟ ال توجد إجابات قطعية؛ بسبب غياب الشواهد التجريبية
ري
الهجومية؟ هل لديها تأث ٌ
ن بعض األنواع من األسلحة
جح بعض الخرباء أ ّ
حسن الحظ أننا مل نشهد حربًا بيولوجية نظامية) .ولكن ير ّ
(من ُ
وخاصة الجرثومية والبكترييا االستنشاقية املنثورة عرب الهباء الجوي (مثل فريوس الجدري،
البيولوجية،
ّ
وأبواغ الجمرة الخبيثة ،والريكتيسيا ،والفطريات) ،قد يكون لديها ميزة دفاعية ،من حيث مساعدتها القوات
ن «كفاءة»
املدافعة عىل تعطيل حركة املهاجمني ،أو تأخريها ،وحرمانهم من ميزة املناورة .ويرى آخرون أ ّ
تشغيل األسلحة البيولوجية قد تعطي القوات املهاجمة ميزة .وتعتمد جميع أنظمة الهجوم البيولوجية،

تقري ًبا ،عىل ثالثة عنارص تشغيلية :نوع الحمولة (العامل البيولوجي ،وقابلية التشتّت ،وحجم الجرعة املعدية)،
والذخرية (نوع األسلحة املستخدمة يف التسليم) ،ونظام التشتيت (الهباء الجوي أو التسميم)( .((12إذا كانت
ن احتامل نجاة القوات
هذه العنارص الثالثة متكاملة يف السالح البيولوجي ،وفاعلة أثناء عملية الهجوم ،فإ ّ
ن تكامل هذه العنارص يزيد من فاعلية السالح البيولوجي خالل الهجوم ،ويسمح
املستهدفة يصبح ضعيفًا .إ ّ
للقوات املهاجمة باالستفادة القصوى من عامل املناورة (يزيد يف رسعة حركتها ومرونتها) ،ويعطّل يف
اآلن ذاته القوات املدافعة ،ويحرمها من مزايا املناورة (يقيّد حركتها ويبطئها).
تغي وشيك يف فن التكتيك وإدارة ساحة
ن تسليح الوباء وسيناريوهات الحرب البيولوجية يُنبئان بحدوث
إ ّ
ّ
وة النارية هي العامل الوحيد (أو حتّى األهم) الذي
املعركة .ففي ظل الفريوسات
املسية ،لن تكون الق ّ
ّ
تسعى الوحدات القتالية لتفاديه ،بل يشمل ذلك أيضً ا األسلحة البكتريية الجلدية واالستنشاقية التي ميكنها
تشل قدرة القوات عىل الدفاع أو الهجوم ،أو تعطّلها .وقد أثبتت تجارب املفرزة اليابانية « »713الس ّيئة
ّ
أن
مرة لقوات العدو( .((12واعرتفت
السمعة أ ّ
ن آثار استخدام األسلحة البيولوجية يف ساحة املعركة قد تكون مد ّ
مى
عقيدة القوات األمريكية بأ ّ
ن عملية اعرتاض األسلحة البيولوجية يف طريقها إىل أهدافها ،أو ما يس ّ
ن الدفاع السلبي سيكون رضوريًا من أجل الح ّد من
بـ «الدفاع اإليجايب» ،قد يكون أم ًرا بالغ الصعوبة ،وبأ ّ
وة الوباء
املفعول التعطييل للعامل املمرِض( .((12باختصار ،مثّ ة اقتناع يزداد رسوخًا بني الخرباء مفاده أ ّ
نق ّ
ّ
املعطّلة تُ ثِّل تح ّديًا للوحدات القتالية يف مرسح العمليات ال
مية عن تحدّي تفادي القوة النارية(،((13
يقل أه ّ
وة ال يتطلّب تفادي القوة النارية فحسب ،بل الصمود يف وجه اآللة التعطيلية
وأ ّ
ن النظام املعارص لتوظيف الق ّ
لألسلحة الوبائية أيضً ا.
ن فاعلية أي وحدة قتالية ت ُقاس بقدرتها عىل الصمود يف وجه العامل الوبايئ لتنفيذ
نستنتج
مم سبق ،أ ّ
ّ
حية ضدّه (عىل الرغم
ن الصمود يف وجه الوباء ال يعني أ ّ
املهامت القتالية .بيد أ ّ
ور مناعة ص ّ
ن القوات ستُط ّ
127 Marie-Helen Maras & Michelle D. Miranda, “The Weaponization of Ebola: A New Risk in the Wake of an Outbreak?” Comparative Strategy, vol. 35, no. 1
(2016), p. 73.
128 Balmer, p. 121; Smallman-Raynor & Cliﬀ, War Epidemics, pp. 708 - 709.
129 “Counter-Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Operations,” Air Force Doctrine Document 2 - 1.8 (January 26, 2007), p. 10, accessed on
14/3/2021, at: https://bit.ly/3lgarie
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ور بروتوكوالت التطعيم العسكري) ،بل معناه تحديدًا أنّها ستكون قادرة عىل
ن ذلك محتمل يف ّ
من أ ّ
ظل تط ّ
مؤش ّ
دال عىل متانة الوحدة القتالية،
مواصلة املهامت القتالية بعد التع ّرض للهجوم .وهذه القدرة هي
ّ
ّ
أساسا ،يف
مؤش غيابها عىل هشاشتها .وبعبارة أخرى ،تعني املناعة عدم تلقّي العدوى
يدل
يف حني
ّ
ً
حني تعني املتانة االستمرار يف القتال تحت تأثريها.
مؤش املتانة ،الذي نحن بصدده اآلن ،ومقياس فقدان املناعة الذي
تجدر اإلشارة هنا إىل رضورة التمييز بني
ّ
تحدثنا عنه يف املستوى العمليايت .فكام رأينا من قبل ،ت ُقاس الفاعلية العسكرية يف هذا املستوى بقدرة
حية يف بيئتها التشغيلية .ولكن الفاعلية القتالية
القوات املنشورة جغرافيًا عىل الحفاظ عىل مناعة ص ّ
للقوات ت ُقاس يف ساحة املعركة بقدرتها عىل النجاة من السالح الوبايئ واالستمرار يف القتال يف حال
م االنتقال إىل الهجوم
التعرّض له .هذا التكتيك شبيه بتكتيك امتصاص الرضبة األوىل (العامل املمرِض) ،ث ّ
الشائع يف اسرتاتيجية الحرب النووية.
ن تعطيل الوباء لحركة القوات وقدرتها عىل املناورة يخفض من فاعليتها القتالية ،ولك ّنه ال يقول شيئًا إن
إ ّ
كان تراجع هذه الفاعلية كافيًا إللحاق الهزمية بالقوات املعادية .لذلك ،ال ب ّد من أن يكون االنهيار التنظيمي
وة الوباء املعطّلة من ناحية أخرى .فحني
ًّ
مؤشا
للقوات
دال عىل أمرين :هشاشة القوات من ناحية ،وق ّ
ًّ
تتعطّل قدرة الوحدة القتالية عىل الحركة ،تفقد مزايا تكتيكات املناورة ،وتزيد احتامالت تع ّرضها لالنهيار .وقد
ن الطريق إىل النرص أو الهزمية يف املعركة يبدأ باملناورة وينتهي
أوضح كولينز هذا االرتباط يف ادعائه أ ّ
ن فشل الوحدة القتالية يف تنفيذ تكتيكات املناورة  -وليس فشلها يف
باالنهيار التنظيمي( .((13ويرى كولينز أ ّ
تسليط القوة النارية  -هو ما يُفقدها الرسعة واملرونة اللتني تس ّببان االنهيار التنظيمي(.((13
ن تعطيل قدرة الوحدة القتالية عىل املناورة باستخدام العوامل املمرِضة يؤث ّر يف التامسك التنظيمي
إ ّ
ن تفكيك التامسك التنظيمي
لتلك الوحدة ويخفض معنوياتها القتالية .فعىل سبيل املثال ،الحظ جيم ستور أ ّ
لقوات العدو من خالل تكتيكات املناورة الناجحة هو السبيل األكرث فاعلية لربح املعارك( .((13ويتّفق فريدمان
عال
مع ستور وكولينز يف تأثري املناورة يف التامسك /االنهيار التنظيمي؛ إذ يرى أ ّ
ن النظام التكتييك الف ّ
يستثمر يف املناورة (رسعة الحركة ومرونتها) من أجل إحداث آثار عقلية يف ذهن الوحدات املعادية (الصدمة
واإلرباك واملفاجأة) التي تس ّبب انهيار التامسك األخالقي للقوات املعادية( .((13وباختصار شديد ،مي ّر الطريق
إىل انهيار الوحدة القتالية (أو هزميتها) ،يف أغلب األحيان ،بفقدان القوات القدرة عىل الحركة (التعطّل)
الذي يحرمها من ميزة املناورة.
يساعدنا هذا املقياس عىل قياس الفاعلية القتالية للوحدات امليدانية يف مواجهة األوبئة املختربية أو
ربا ال يأخذ هذا املقياس جميع العنارص التكتيكية يف الحسبان (إذ كانت املناورة مثالً
األسلحة البيولوجيةّ .
ن فاعلية القوات القتالية يف هذه املواجهات تتطلّب :أولً  ،الصمود يف وجه العوامل
واحدًا فقط) ،ولك ّنه
يبي أ ّ
ّ
املمرِضة (تسليح الوباء) ،وثان ًيا ،تفادي مفعولها التعطييل عىل قدرة املناورة التي من شأنها أن تس ّبب
االنهيار التنظيمي للوحدة القتالية .ومن ناحية أخرى ،عىل خالف مقياس تد ّرج فقدان املناعة الذي ال يقول
مؤش املتانة /الهشاشة الحاالت التي تكون فيها القوات
شيئًا عن نتيجة املعركة (الهزمية أو النرص) ،يوضح
ّ
التي تواجه حربًا وبائية متامسكة تنظيميًا (املتانة) ،والحاالت تكون فيها عرضة لالنهيار التنظيمي (الهشاشة).
; “Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Response,” Joint Publication 3 - 41 (September 9, 2016), accessed on 14/3/2021, at: https://bit.ly/30GFBpx
131 Collins, p. 22.
132 Ibid.; Thunholm & Henåker, p. 493.
133 Jim Storr, The Human Face of War (London and New York: Continuum, 2009), pp. 90 - 91.
134 Friedman.
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خامتة
كان الهدف األسايس من هذه الدراسة هو فحص تأثري الوباء يف املنظّمة العسكرية ،وقد ركّزت تحديدًا ،عىل
تنص
مة
ّ
أحد املخرجات السلوكية لتلك املنظّمة املتمثّل يف الفاعلية العسكرية .انطلق التحليل من فرضية عا ّ
ن لألوبئة واألمراض املعدية قدرة عىل تعطيل الفاعلية العسكرية للقوات املسلّحة .وقد أطلقنا عىل هذه
عىل أ ّ
القدرة التأثريية اسم «القوة املعطلة للوباء» .وتأخذ هذه القوة املعطّلة ثالثة مستويات أساسية :أولً  ،تحييد
الجنود وإزالة األسلحة التي يرشفون عليها من وضعية الخدمة .ثانيًا ،تقييد األداء العمليايت والتكتييك للوحدات
املقاتلة .ثالثًا ،تدمري تلك الوحدات كلّ ًّيا أو جزئ ًّيا .لقد أثبتت أمثلة الحروب واملعارك املختارة من التاريخ العسكري
ن
املفعول التعطييل لألوبئة عىل املستويات الثالثة ،وقد كشف املسح التاريخي عن مستويَني آخرين؛ أولهام أ ّ
وفاصل أحيانًا يف تحديد نتائج املعارك والحمالت العسكرية ،وثانيهام
ً
األوبئة واألمراض املعدية أدّت دو ًرا محوريًّا
ن الجيوش املنترصة ،أو املستفيدة من نتيجة الحرب ،كانت الطرف األقل هشاشة تجاه الوباء.
أ ّ
وات املسلّحة
وة تأثري الوباء املعطّلة يف الق ّ
انتقل املبحث الثالث إىل فحص القوة التفسريية لفرضية ق ّ
ما املقياس األول يف
املعارصة .اقرتحنا تقييم تلك القوة املعطّلة عرب مقياسني للفاعلية العسكرية .أ ّ
مؤش نرش القوات يف املناطق الجغرافية البعيدة وقابلية تع ّرضها
املستوى العمليايت ،وقد استخدم
ّ
م نرشها يف مناطق جغرافية بعيدة عن
لألوبئة واألمراض ،كام كشف هذا املقياس عن أ ّ
ن القوات التي يت ّ
ما
ً
حية ،ويزيد احتامل تع ّرضها لألوبئة،
ّ
قواعدها
فضل عن انخفاض فاعليتها العسكرية .وأ ّ
تقل مناعتها الص ّ
املقياس الثاين ،فتناول قياس الفاعلية القتالية عىل املستوى التكتييك ،من خالل قياس قدرة القوات
ن انخفاض
عىل الصمود يف وجه األسلحة الوبائية ،إلنجاز املهامت القتالية .وقد كشف هذا املقياس عن أ ّ
قدرة القوات عىل الصمود يف وجه األسلحة الوبائية يخفض من فاعليتها القتالية من جهة ،ويزيد يف
مفعول تعطيل ًّيا عىل الفاعلية
ً
ن الوباء ميارس
القوة املعطّلة للوباء من جهة أخرى .نستنتج من املقياسني أ ّ
حية للقوات املنشورة بعيدًا عن قواعدها ،وكلّام انخفضت قدرة
العسكرية والقتالية كلّام انخفضت املناعة الص ّ
القوات عىل الصمود يف وجه الوباء بعد التع ّرض لهجوم بيولوجي.
شامل لتأثري الوباء يف املنظّامت العسكرية
ً
ما
إ ّ
ن األفكار والفرضيات الواردة يف هذه الدراسة ال تقدّم إطا ًرا عا ًّ
(وهي ال تهدف إىل ذلك عىل أي حال) ،وليست وصفات دقيقة ملا ينبغي أن تفعله القوات املسلّحة من
أجل زيادة فاعليتها العسكرية ،ولك ّنها أفكار وفرضيات مفيدة بشأن ما يجب أن تفعله تلك املنظّامت حتى ال
تنخفض فاعليتها العسكرية .ركزنا يف هذه الدراسة عىل املستويَني العمليايت والتكتييك ،واخرتنا منهام
ن هناك كثري من األمناط والعالقات والتفاعالت
مؤرشين فقط؛ هام القوات املنشورة ،وتكتيك املناورة .ولك ْ
األخرى املمكنة ،يف املستويني السيايس واالسرتاتيجي ،قد تكشف عن رؤى ومنظورات مختلفة عن االرتباط
بني األوبئة واملنظّامت العسكرية ،وقد ميثّل بعضها دحضً ا لألفكار والفرضيات الواردة يف هذه الدراسة .ولكن
وصل إليها التحليالت املستندة إىل مختلف أبعاد الفاعلية العسكرية ،فإنّها
مهام كانت طبيعة النتائج التي تت ّ
رئيسا لكفاءة املنظّامت العسكرية يف املستقبل.
حة العسكرية سيكون مح ّددًا
عا أ ّ
توضّ ح م ً
ً
ن عامل الص ّ
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