لادة ومفكرٌن عسكرٌٌن:
ســـــــــــان تـــــــــــــزو  330-400( Sun Tzuق.م)
بملمٌ :اسٌن حالسة بن الذوادي
مفكر استراتٌجً صٌنً عاش خالل المرن الرابع لبل المٌالد ،عرف بكتابه المٌم "فن
الحرب" أو بالصٌنٌة "بٌنك فا".
عاش سان تزو فً فترة تعرف بفترة"الدول الصٌنٌة المتحاربة"

Warring states

 .(453-221b.c) Periodوهً الفترة األكثر دموٌة فً تارٌخ الصٌن ،حٌث ٌعتبر بعض
الباحثٌن أن النظام المتعدد الدول  Multi-States Systemالذي ٌنسب مٌالده إلى التارٌخ
األوروبً بعد معاهدة واستفالٌا  ،لد ظهر إلى الوجود فً تلن الفترة ،من خالل بروز
مجموعة من الدول المستملة اهتمت بحماٌة مصالحها الوطنٌة ،وحماٌة الدولة بأي ثمن،
ومحاولة التأثٌر على بالً الدول.
و لعل هذا ما دفع سان تزو إلى إبداع ما ٌمكن أن نعتبره "أول كتاب فً المجال
العسكري" وهو كون سان تزو كان مواطنا فً مملكة "تشً" التً كانت تعٌش حالة حرب
مع بالً الممالٌن مثل "شٌو"و"تشٌن" .وعلى هذا األساس فان كتاب"فن الحرب" ذو الثالثة
عشر فصال ،غدا ذو أهمٌة عملٌة كبٌرة لتلن الفترة.
بدأ سان تزو كتابه "فن الحرب" بالمول ":إن الحرب مسألة ذات أهمٌة حٌوٌة للدولة،
إنها لضٌة حٌاة أو موت ،إنها الطرٌك إلى البماء أوالدمار ،انه من الالزم دراستها
 أي الحرب -بشكل كامل " .من خالل هذا النص ٌمكن المول بان سان تزو ٌعتبر من أوائلالمؤسسٌن للمدرسة الوالعٌة فً حمل العاللات الدولٌة ،من خالل إلراره بأن "الموة" هً
محور التفاعل فً العاللات الدولٌة ،وان الدولة ٌجب أن تكون فً حالة استعداد دائم للحرب
ألنها إذا لم تفعل ذلن ،فستكون ضحٌة ألطماع الهٌمنة التً تحرن الدول األخرى ،وهذا ما
سٌأتً الحما فً الفكر االستراتٌجً للمنظر الهندي"كاوتٌلٌا"الذي ٌرى بأن المنطك الذي
ٌحرن العاللات الدولٌة هو"إما أن تحتل أو ستعانً من االحتالل".

من جهة أخرى فان اعتبار سان تزو بأن مسالة الحرب ذات أهمٌة بالغة وٌنبغً دراستها
بصفة منهجٌة ،فٌه تأسٌس نظري لفرع "الدراسات اإلستراتٌجٌة" الذي ٌهتم بالدراسة
المنهجٌة للبعد العسكري فً العاللات الدولٌة ،وكٌفٌات استعمال الموة العسكرٌة كعنصر من
عناصر لوة الدولة لتحمٌك أهدافها السٌاسٌة فً ظل بٌئة دولٌة تتمٌز بالتنافس المصلحً.
المحاور الكبرى للفلسفة العسكرٌة عند ســـــان تزو:
.I

على عكس الكتاب اإلغرٌمٌٌن والرومانٌٌن ،سان تزو لم ٌركز على استعمال
الموة العسكرٌة كخٌار أول لحماٌة الدولة ،ألنه ٌؤكد بأن الحرب هً مسألة جدٌة
المجال للتعامل معها من باب الهزل والالمسؤولٌة ،وبالنسبة إلٌه فان
االستراتٌجً الماهر هو المادر على هزٌمة الخصم والفوز علٌه بدون الدخول فً
حرب ،فً هذا السٌاق كتب ســان تزو ":الفاتح-المائد -البارع ٌحبط خطط العدو،
وٌفكن حلفاءه ،وٌخلك تصدعات بٌن الملن والوزراء ،وبٌن الرئٌس واإلتباع،
وبٌن المادة والجنود ،وٌجب أن ٌكون جواسٌسه وعمالءه نشطٌن فً كل مكان
ٌجمعون المعلومات وٌبذرون الخالف وٌنشرون الفتنة ،فً هذه الحالة فان
العدو لد عزل وانخفضت معنوٌاته كما أن إرادة المماومة عنده لد كسرت ،هكذا
بدون حرب فان الجٌش لد لهر ،ومدنه أخذت ،ودولته لد سمطت".

.II

"الموة العسكرٌة كحل أخٌر" ،بالنسبة لسان تزو فإذا فشل األسالٌب الغٌر
عسكرٌة  Non-Military Meansفً هزٌمة العدو ،هو المبررللجوء الستعمال
للموة العسكرٌة  ، Military Powerولكن ٌتم استعمالها بـ"التصاد"أي وفما
لشروط حددها وهً:
أ  -فً الل ولت ممكن :ألنه ٌرى بأنه ال توجد"دولة استفادت من الحرب المطولة".
ب -بألل تكالٌف ممكنة.
ت -بألل خسائر ممكنة تمع على العدو.

 .IIIلال ســـــــان تزو" :فً المعركة ،المائد ٌجب أن ٌدرس العوامل -أوالعناصر-
الخمسة وهً :التأثٌر النفسً والمناخ والتضارٌس والمٌادة والمذهب أو المانون.
التأثٌر النفسً ٌتعلك بعاللة الشعب بدولته ،الن الشعب سٌضحً بنفسه من اجل
دولته دون أي خوف من الخطر ،والمناخ ٌعود إلى التملبات التً لد ٌأتً بها اللٌل
أو النهار كبرد الشتاء أو حرارة الصٌف ،التضارٌس تعود إلى بعد أو لرب و سعة
أو ضٌك ودرجة األمان التً تتمٌز بها خطوط السٌر التً ستتبع ،أما المٌادة
فتعود إلى درجة الحكمة والشجاعة....الخ" ،إن هذه العناصر ال تزال إلى الٌوم
من أهم العناصر التً تحكم الحروب المعاصرة ،فحٌنما ٌتحدث سان تزو عن عاللة
الحاكم بالمحكوم فان هذا المبدأ لد الحظنا تأثٌر فً العدوان األمرٌكً على العراق
سنة  ، 2003فعدم التفاف الشعب حول النظام أدى إلى إسماط النظام العرالً
بسهولة ،وكذلن األمر ٌتعلك بالعناصر األخرى كأهمٌة دراسة مٌدان الحرب ،ولد
الحظنا الخطأ الذي ولع فٌه كل من نابلٌون وهتلر أثناء غزوهما لروسٌا سابما.
 .IVتحدث سان تزو أٌضا عن أهمٌة "االستخبارات" فً الحروب ،فمبل بدا العملٌات
العسكرٌة البد من تجمٌع المعلومات الكافٌة عن مجتمع الخصم وثمافته ومدى والء
الشعب للمٌادة السٌاسٌة ،وفً هذا السٌاق ٌمول سان تزو":

اعرف نفسن واعرف

الطرف األخر،مائة معركة مائة انتصار"
تلخٌص لفصول كتاب "فن الحرب":
ٌتكون الكتاب من ثالثة عشر فصال وهذا ملخصها:
الفصل األول :وضع الخطط  :تحدث سان تزو فً هذا الفصل عن العناصر الخمسة (التأثٌر
النفسً والمناخ والتضارٌس والمٌادة والمذهب أو المانون)،وكٌفٌة االستفادة منها لتعطً
للمائد العسكري مٌزة تنافسٌة على حساب خصومه.
الفصل الثانً  :خوض الحرب :شرح كٌفٌة فهم الطبٌعة االلتصادٌة للحرب ،وضرورة
تخفٌض كلفة الحرب لدر المستطاع.

الفصل الثالث :الهجوم باستعمال الحٌلة :تحدث فً هذا الفصل عن اإلستراتٌجٌة الهجومٌة
وحدد أن الوحدة هً أساس الموة ولٌس العدد ،والعناصر الخمسة الضرورٌة ألي نجاح.
الفصل الرابع  :الترتٌبات التكتٌكٌة :أهمٌة الدفاع عن الموالع الحالٌة ،وكٌفٌة االستثمار
فٌها ،وكٌفٌة التعرف على الفرص ولٌس محاولة إٌجادها.
الفصل الخامس :الطالة :شرح لكٌفٌة استعمال اإلبداع ،وبناء المٌزة التنافسٌة.
الفصل السادس :نماط الموة والضعفٌ :شرح كٌف أن الفرص تأتً من الثغرات المفتوحة
فً البٌئة بسبب الضعف النسبً لألعداء فً مجال معٌن.
الفصل السابع :المناورة:

شرح خطورة المواجهة المباشرة ،وكٌفٌة االنتصار فً

المواجهات التً ٌكتسب فٌها العدو مٌزة علوٌة.
الفصل الثامن :التنوع فً الوسائل :شرح الحاجة للمرونة فً الردود ،وكٌفٌة االستجابة
الفعالة لتغٌر الظروف.
الفصل التاسع :زحف الجٌشٌ :صف الوضعٌات المختلفة فً سٌر الجٌش و المٌزات
التنافسٌة وكٌفٌة االستفادة منها ،مع التركٌز على محاولة فهم نواٌا األطراف المعادٌة.
الفصل العاشر :التضارٌس أو األرض:

دراسة العوامل الثالثة (المسافة ،األخطار،

العمبات) ،والحاالت الستة الناتجة عن هذه العوامل ،كما أن لكل وضعٌة من تلن
الوضعٌات مٌزات وسلبٌات.
الفصل الحادي عشر :الوضعٌات التسعة :وصف تسع أشهر حاالت للحمالت العسكرٌة مع
خطورة ومٌزات كل واحدة والطرٌمة الناجحة لترتٌب الذات بنجاح مع كل حالة لصد
االستفادة المصوى منها.
الفصل الثانً عشر :الهجوم بالنار ٌ Attacking With Fire :وضح كٌفٌة استعمال
األسلحة وخاصة طرق االستفادة من البٌئة كسالح .وفحص األهداف الخمسة ألي هجوم

واألنواع الخمسة للهجوم الذي تستعمل فٌه البٌئة كسالح ،والردود المالئمة ألي نوع من
تلن الهجمات.
الفصل الثالث عشر :استعمال الجواسٌس:

وٌركز فً هذا الفصل على أهمٌة تطوٌر

مصادر فعالة للمعلومات ،وكٌفٌة إدارتها لتعمل بشكل فعال فً فهم واستٌعاب العناصر
الخمسة ألي نصر عسكري كما حددناها سابما.
من خالل مطالعاتً المعممة حول هذا المنظر االستراتٌجً والمائد العسكري فأننً
خلصت إلى إمكانٌة صٌغة محورٌن أساسٌٌن لنظرٌة سان تزو العسكرٌة وهً كاآلتً:
 .1فكر ولف الحرب  :كما وضحنا سابما فان الخٌار العسكري عند سان تزو ٌجب أن
ٌكون هو الخٌار األخٌر نظرا لما ٌمكن أن تلحمه الحرب من عوائد سلبٌة على
األمة ،بل ما ٌعرف عن سان تزو انه دعى إلى ضرورة االنضباط بالمٌم األخاللٌة
حتى أثناء المعركة فكان ٌتحدث عن إسعاف المرضى وإطعام المعتملٌن وغٌر ذلن
من المٌم اإلنسانٌة.
 .2خوض الحرب بفعالٌة :ولكن سان تزو لٌس داعٌة سالم كما ٌحلو للبعض تسمٌته،
فحسب األستاذ رنجٌت -األستاذ بمسم الدراسات اإلستراتٌجٌة بجامعة شمال مالٌزٌا-
فان الذٌن ٌرون بأن سان تزو لٌس من دعاة استعمال الموة العسكرٌة مخطئون فً
فهم المنظومة الفكرٌة لهذا المنظر ،وإنما سان تزو بٌن بأن الوسائل الغٌر العسكرٌة
ٌجب أن تكون أولى باالستعمال للدفاع عن الدولة ،ولكن إذا فشلت تلن الوسائل فً
حماٌة الدولة والشعب فان الوسائل العسكرٌة ٌجب أن ٌتم استعمالها بألصى كفاءة
لتحمٌك نصر سرٌع وشامل ،وفً هذا السٌاق ٌمكن فهم كتابه والربط بٌن األفكار
الداعٌة للسلم وتلن الموجهة لمادة المعارن العسكرٌة من خالل كتابه"فــــن
الحرب".
أما المالحظة الختامٌة التً نختم بها ،فان كتاب سان تزو "فن الحرب" لد أثر على
العدٌد من المادة العسكرٌٌن المدماء والمحدثٌن بما ٌحتوي علٌه من أراء فلسفٌة متكاملة

إلدارة النزاع وتحمٌك النصر ،فمد أثر هذا الكتاب كثٌرا على "ماوتسً تونك" سواء فً
حروبه أو فً صٌاغته لنظرٌته الحربٌة حول"حرب العصابات" ، guerrilla warfare
وهىان أَضا مه َري بأن اٌمُادة األمرَىُت لد استفادث وثُرا مه أفىار سان تسو فٍ عٍمُت
عاصفت اٌصحراء وخاصت فُما َتعٍك بمبادئ اٌمىر واٌسرعت ومهاجمت وماط ضعف اٌعدو.
وأخُرا فان أراء سان تسو تجاوزث مجاي اٌتطبُك اٌعسىرٌٌ ،تتعدي ذٌه إًٌ اٌتطبُك
فٍ اٌمجاي االلتصادٌ ،مه خالي إتباع تىجُهاته ٌتحمُك اٌفىز باٌسبائه واٌسُطرة عًٍ
األسىاق وتطبُمها فٍ مجاي رسم خطظ اٌتسىَك اٌتجارٌ ،بً هىان مه َتحدث عه تىظُف
أراء سان تسو فٍ إدارة اٌعاللاث اٌعاطفُت وىشر اٌجىاسُس مثال ٌجمع اٌمعٍىماث عه
اٌطرف األخر.
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