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 عاما   37 بعد...  37أكتوبر حرب
 

 جدكتور/ سمير فر .ح.أ لواء

 

 

... مازالت جميع  1791بعد كل هذه السنوات، التي مرت على انتصارنا في حرب أكتوبر 

مراكز الدراسات االستراتيجية، والكليات والمعاهد العسكرية، تؤكد على أن ما قدمته هذه الحرب، 
بالفعل، الركيزة األساسية لعمليات التطوير في مجاالت التسليح،  في العلم العسكري الحديث، هو،

 والتنظيم، والتكتيكات، وأساليب القتال.

ولقد كانت العقيدة القتالية العسكرية الغربية، هي أكبر المستفيدين من دروس تلك الحرب ... فقد 
المسلحة المصرية فكراً  كان الجانب اإلسرائيلي يتبنى فكر العقيدة الغربية، بينما تتبنى القوات

جديداً، في مفاهيم القتال، عبارة عن مزيج بين الفكر الشرقي، التابع للعسكرية السوفيتية، مضافاً 
 إليه خبرة قتال المصريين، في هذه الحرب الحديثة.

 ما يلي:همها، على العقيدة العسكرية الغربية، في عدة مجاالت، أ91وتمثل تأثير حرب أكتوبر 

، بأنها سرائيليالجيش المصري وجيش الدفاع اإلبالرغم من تصنيف نوعية أعمال القتال بين :أول  
،إضافة إلى منظومات جديدة، لم سلحة والمعداتبأحدث األاً مزودكان كالهما  ، إال أنتقليدية اً حرب
 ،ةألول مر،وهذه الحرب إذ اسُتخدم في.. .قد استخدمت من قبل في ميادين القتال الحقيقية تكن 

 Counterلكترونية المضادةسلحة اإل، واألElectronic Warfare (EW)لكترونيةسلحة اإلاأل

Electronic Warfare (CEW)على مستوى من التقنيات العلمية. ، على أالجانبين ، من 

بينما غلبها سوفيتية، ، متسلحاً بمعدات،أشرقيةكان يقاتل، متبعاً العقيدة ال الجيش المصري أنا :ثاني
فكان . .وباألسلحة والمعدات الغربية . ،لعقيدة الغربيةاجيش الدفاع اإلسرائيلي مبادئ  يطبق
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ل المحللين،أنها معركة بين فكر وتسليح العقيدة الشرقية، ضد فكر وتسليح العقيدة لكاً، ضحوا
 . الغربية

، إذ 1791في عام الحرب العالمية الثانية ،منذ تقليدية ميادين القتال لم تشهد حرباً ن أ ثالثا :

الجديدة تدخل في  وبدأت التكنولوجيا ،سلحة والمعدات. وتغيرت األ.. مفاهيم القتال،بعدها،تغيرت
قامت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سواء في كوريا الحروب التي حتى أن . كل سالح ومعدة

 دون ،لحتهسوأ يستخدم معداته ،كانت كلها من طرف واحد قوي ،و غيرهماأو فيتنام أ
في استخدام و ، أساليب القتالفلم يظهر فكر جديد في أخر. مقاومة منظمة من الجانب اآلوجود

 . القتالمعدات 

سواء  ،1799انتصاراته في عمليات ، معتمداً على ن الجيش اإلسرائيلي دخل هذه الحربأ رابعا :

كافة المدارس ،قياساًبحقق سمعة ال بأس بها . فقدو السوريةردنية أو األأعلى الجبهة المصرية 
. ولعل في حاالت أخرى .. وتنفيذه ،تطبيقهاالحتذاء به،و يمكن ،الً اه مثتعتبر،التيأالعسكرية

دليل  ، من وجهة النظر العسكرية،أكبركانت ،1799عام  ،ضد مصر،الضربة الجوية اإلسرائيلية

، أداء عسكري متميز، من  1791 حرب، خالل الجيش المصري هظهرإال أن ما أعلى ذلك.

 ،ن يدرسوا، أوالمحللين العسكرييناإلستراتيجية،  ومعاهد الدراساتالبحثية،  المراكزأجبر، جميع 
ويقطع اليد  ،هذه الهزيمة بجيش الدفاع اإلسرائيلي ،في إلحاقح هذا الجيشانج يةيحللوا كيفأن و

 .1799إسرائيل بعد حرب  ، طالما، تغنت بهايتال ،الطيران اإلسرائيلي(ى)الطول

ستراتيجي اإل ، على المستوييني حققته القوات المسلحة المصريةذال ،المفاجأة عنصرخامسا :
"الرئيس األسبق إلسرائيل، حاييم هيرتزوجفقد دفع ذلك "داء .. على مستوى األما .. أوالتكتيكي .

ن والتي نشرت في كتاب، "أ، كتوبرمذكراته عن حرب أفي ها األسبق،أن يكتب مدير استخباراتو
مام أنحني ، الذيينبات البانتاالتشبهبن يكون قادراَ ، أمستقبالً  ،على جيش الدفاع اإلسرائيلي

.. ثم ينهض بعد ذلك ليكيل له . والمنظمة للقوات المسلحة المصرية ،المخططة ،ولىالضربات األ
 وسريعة.. ما تكون قوية . دائماً  ،للجيش المصري ،المخططة ،ولىالضربات األ... فالضربات 

 "..ومؤثرة..

 .. ولعلنا نذكر. حرب االستنزاف، من إنجازات،خالل ما حققته القوات المسلحة المصرية سادسا :
لقوات لقتال السلوب أتسليح ونمطال يريتغأدت إلى  التي،تلك العملية "عملية إغراق المدمرة "إيالت

 فترة االستنزاف ، فيغرب القناة ،الصواريخ المصري. كذلك بناء حائط بأسرهالبحرية في العالم 
ومنعها من التدخل في  ،في تحييد القوات الجوية اإلسرائيلية ، أثناء الحرب،ودوره الرائع ...
 . ليات عبور القوات المصرية للقناةعم

 دفع، مما التي نفذتها القوات المصرية في هذه الحرب،ساليب القتال الجديدةأو ،التكتيكاتسابعا :
 . منهاواالستفادة  ،دراستها العسكريين،إلى المحللين

هو أن جميع المعاهد العسكرية، حول . .. ني، ويدعو العسكرية المصرية، للفخرولعل ما يدعو

، جزءاً 91كتوبر منها، اعتبرت الدروس المستفادة من حرب أ العقيدة الغربية ذاتوخاصة  ،العالم

 ،ركان حربكلية أو ،ويةلواأل ،والكتائب ،دورات قادة السرايا في ةالدراسي هاهجامنال يتجزأ من 
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في تغيير العديد من مفاهيم ، سبباً القوات المسلحة المصرية ، فقدكان تفوقوكلية الدفاع الوطني
 القتال في العقيدة القتالية الغربية.

إغراق المدمرة  ، وذلك بعدحرب االستنزاف المصرية أثناءتأثيرات التغيير  بشائرجاءت و
 ، تدريجياً، عنقف، في التوفي كافة الدول ،... حيث بدأت القوات البحرية" يالت"إاإلسرائيلية 

االعتماد على اللنشات ، ويبدأ والطرادات... . وحامالت الطائرات .بناء المدمرات الكبيرة .
شرعت قليمية. واإلوالمياه  ،ن السواحليمألتالصغيرة ... ذات السالح المتطور،  ..السريعة .
 لكترونية بهاالتركيزعلى وسائل الحرب اإل،مع وتسليحها ،هذه اللنشاتلتدريع التطوير الدول في 

صبحت اللنشات ،أواليوم ..الخ.وأجهزة الرادار والتشويش .... لكترونية المضادة جهزة اإل.. واأل.
عمال تأمين ،وخاصة في أبيةفي معظم الدول الغر ،هي القوة الضاربة للقوات البحرية،الصاروخية

قامت الدول الغربية بإعادة تنظيم  ،1791كتوبر ،ومع انتهاء حرب أالقطع البحرية الكبيرة. وهكذا

 معو والتجربة المصرية.خبرةالعلى  ،المعتمدالفكر الجديد، إنطالقاً من وتسليح قواتها البحرية
 ذات الحجم الصغير ،حامالت المروحياتظهر بناء ، لغاء حامالت الطائرات الكبيرةإعصر  ايةبد
 كبيرة. النيرانية القوة ال.. و.

 ،فكان في مجال القوات الجوية م القتالية في العقيدة الغربية،ما التأثير الثاني في تغيير المفاهيأ
ل على عنصرين ن عمل القوات الجوية كان يعتمد من قب،فإلمفاهيم مبادئ القتال نه طبقاً ث أحي

ن القوات الجوية تسيطر على ميدان القتال الجوي ، بمعنىأAir Supremacyة الجوية"هما "السياد
 Air"السيطرة الجوية"وال تسمح للقوات الجوية المعادية بأي نشاط. والعنصر الثاني كان  ،بالكامل

Superiority ،لوقت و ، أجزء منهعلى و ، أوهذه السيطرة تكون على ميدان القتال بالكامل
، كتوبرخالل حرب أعمال. وبتنفيذ بعض األن تنشط القوات الجوية المعادية ا يمكن أفيهو محدد،

وهو ، سلوب استخدام القوات الجويةأفيمفاهيم،ثالثاً  ضافت القوات المسلحة المصرية عنصراً أ
، يعني وهذا المفهوم الجديد، Neutralizing Enemy Air Force"تحييد القوات الجوية المعادية"
. وبأعداد .. ذات كفاءة عالية ... قوية ..لديها قوات جوية . ،ن القوات المعاديةمن أرغم النه بأ

ظلت فقد. .نها ال تستطيع المشاركة في ميدان القتال ... إال أتحقق لها السيطرة الجوية . ،كبيرة
، نتيجةلنجاح رضيةجوي لقواتها األ عوني عن تقديم أالقوات الجوية اإلسرائيلية عاجزة 

منع القوات الجوية اإلسرائيلية ، يلصواريخ على الضفة الغربية للقناةمصريون في بناء حائط لال
التي اقتحمت  ،في الهجمات المضادة ضد القوات المصرية ،قواتهم البريةتوفير غطاء جويلمن 

، ليةقائد القوات الجوية اإلسرائي أطلقهالتحذير الذي  ، كانبلغ دليل على ذلكأولعل  .قناه السويس

في كيلومتر،وجاء هذا التحذير  11ن قناة السويس لمسافة ب ماالقتر، بعدمالقواته أثناء الحرب،

القوات محاوالت وظلت !قواتهرسالة مفتوحة ... غير مشفرة ... لضمان سرعة وصولها لجميع 
مساندة ي ، دون أالتي عبرت القناة ،لقوات المصريةلضرباتها المضادة  بتسديدالبرية اإلسرائيلية 

 .لجيش الدفاع اإلسرائيلي ى"اليد الطول، في بتر"جوية. وهكذا نجح حائط الصواريخ المصري

الصدم دون قوة  ،إمكانية قتال عناصر المشاة المترجلة وهوثالث،  ات إلى تأثيرالتأثير تدتامو

 ،باألرضن قوات المشاة ال يمكنها التمسك ، أ91 كتوبرفقد كان المفهوم قبل حرب أالدبابات(. )

قوات ،غالباً، على ما كان ينطبق ، وهوساعات 9-1كثر من ، دون قوات مدرعة ألمنفردة

لذلك كان من عن القوة الرئيسية.و والتي تسقط بعيداً  ،جواَ المبرةالقوات على و ،أالمظالت
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ساعات.   9-1ال تزيد عن  مدةفي  ،وخاصة المدرعات ،ن تلحق بها القوات الرئيسيةالضروري أ

الذي تم  ،91في التوجيه رقم  ،وبتخطيط رائع وضعه المصريون ،كتوبرجاءت حرب ألكن و

 ،الذي أتاح لقوات المشاة العبور ،ركانرئيس األ-/ سعد الشاذليإعداده بمعرفة لجنة رأسها الفريق

 هتم التخطيط ل هو ماوعبور الدبابات. و ،إنشاء الكباري ، هي مدة إتمامساعة 12 ، لمدةبدون دعم

ولى من المشاة المترجلة، وبحسابات دقيقة للموجات األ ،سلحة المضادة للدباباتدام األباستخ
وهذا  .وتدمير االحتياطيات المدرعة اإلسرائيلية شرق القناة في "خط بارليف" ،فتمكنت من صد

تم التخطيط لدعم كل . فقد 1791، قبل حرب أكتوبر ن يقبل بهألي مخطط عسكري ألم يكن  ،مرأ

 ،حملها الجنود المشاة... ومعها الذخيرة الكافية ، "ي.جير.بأمشاة مترجلة بعدد من قواذف "كتيبة 
بالرغم و .المالوتيكا الروسية ،صواريخ المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ،ألول مرة،ومعهم
وتتعرض دقة اإلصابة لقدرة الجندي  ،الذي كان يوجه بالسلك ،ولنها كانت من الجيل األمن أ

نجحت في صد  ،في رأس الكوبري،ن كتيبة المشاة المترجلة، إال ألىالتوجيه تحت نيران العدوع

ن كل ،تمثلت فيأ91في التوجيه  ،خيرةما المفاجأة األأالهجمات المضادة للمدرعات اإلسرائيلية. 

ألول مرة في تاريخ الحروب ،فتكونت، جندي كان يحمل على صدره وظهره لغم مضاد للدبابات
ما يعرف باسم "الستارة المصرية المضادة للدبابات". ويمكن الرجوع لقانون القتال ،ثةالحدي

، لتجد هذا البند ينص راضي المفتوحةواأل، راضي الصحراويةفي بند القتال في األ، البريطاني
"، مشيراً ألنها نتاج فكر المصريين في حرب الستارة المصرية المضادة للدبابات"استخدام على 

 .أكتوبر

شارت ، حيث أDistant Naval Blockade"عدالحصار البحري عن بُ "فكان  ،ما التأثير الرابعأ
ن المصريين نجحوا في غلق مضيق باب المندب ضد المالحة ، إلى أالمراجع العسكرية الغربية

ن و.. حيث استخدم المصري. كتوبر.. فيما يعد أكبر مفاجأة من مفاجآت حرب أاإلسرائيلية .
عن القوات الجوية لجيش الدفاع اإلسرائيلي. فقد كانت كل  بعيداً  ،البحرية في باب المندبقواتهم 

ي تفكير مصري إلغالق المالحة اإلسرائيلية في تعتمد على أن أ تقديرات جيش الدفاع اإلسرائيلي
في مدى  ، حينئذ،ستكون،واثقة بأنها يران وصنافيرن خالل مضايق تسيتم م ،حمرالبحر األ

 بإعالن تواجد،ن براعتهم في إغالق المالحةوذلك أظهر المصريبالجوية اإلسرائيلية. و القوات
أي عن ، ليقف اإلسرائيليون عاجزون، طيلة أيام القتال، في مضيق باب المندب قواتهم البحرية

 ، بعدهم نقاط المباحثاتعليه، فقد كانت أ. وتماماً  ، وظل ميناء إيالت مغلقاً العملضد هذا  رد فعل

، المندب. وهكذا "،أن طلب اإلسرائيليين فتح مضيق باب101مباحثات الكيلو "في  ،توقف القتال

ذلك الفكر  ،في العقيدة الغربية ،ظهر في قوانين القتال البحرية،يكتوبرأبعد حرب وألول مرة،
 .Distant Naval Blockade" عدالحصار البحري عن بُ ".. بعنوان . الجديد

في جميع العقائد  ،مبادئ القتالاً منأهم احديعدو. الذي .عنصر المفاجأة . يالتأثير الخامس ف وتمثل

تحقيق  في إمكانيةكانت كل المراجع العسكرية تشكك ، 1791. فقبل حرب أكتوبر القتالية الغربية

، مفاجأة التكتيكيةو حتى ال.. المفاجأة االستراتيجية، أو المفاجأة التعبوية، أبعادها .أالمفاجأة بكامل 
ولكن  قمار الصناعية... واأل. لكشف المبكراووسائل االستطالع و .في ظل التقنيات الحديثة ..

على  فحشد القوات المصرية كان موجوداً  ؛لتحطم كل هذه االفكار والمفاهيم، كتوبرجاءت حرب أ
كبر ا كانت أ. كمج قوات من جبهة القتالاخرإو ،قواتإدخال ن في وونجح المصري ،القناة

، بخمس فرق مشاة، هي الهجوم على خط المواجهة بالكامل ،نوالتي حققها المصري ،المفاجآت



1 

المصريون يقتحمون ، وجدوا الثانية ظهراَ  تمام كتوبر في، يوم السادس من أنووجد اإلسرائيليف
لذلك عند شرح العقيدة  .مر الذي جعل من الصعب عليهم تحديد اتجاه الهجوم  الرئيسياأل، القناة

مكانية على إ ؤكد، تجدهاتفي كتب علم فنون القتال "التكتيك" عن فترة المفاجأة ،القتالية الغربية
والمعدات الحديثة.  ،مع التطور الحديث في التكنولوجيالألسلحة ،خرىأمرة  ،تحقيق المفاجآت

سرائيليين بالحرب على كل من مفاجأة اإل، 1791المصريون في حرب أكتوبر  حانجهو ما أكده و

قوانين القتال، ن كل المراجع وأ خاصة ،اختيار منتصف النهار لبدء الهجوم بعدو، القتالجبهات 
وهذا ما حقق به ، خر ضوء، أو آول ضوءيكون معأنسب توقيتات الهجوم أن كانت تؤكد على أ

فتح باب العمرة  مثل ،خرىجراءات المصريين األفضالً عن إخرى. مرة أ المصريين المفاجأة
عمال الخداع ، كلها، من أكانت، وغيرها،والتي وتسريح دفعات من االحتياط ،للضباط قبل الحرب

 التي حققت المفاجأة. 

في جميع  ،كانت مبادئ القتال؛ حيث التأثير السادس في إضافة بند جديد في مبادئ القتالوكان 
فكان البند . المناورة... الخ، .. الخداع ..لسرية .. ا.. الحشد ... المفاجأة ..هي . ،العقائدالقتالية

" أساليب غير تقليدية في الحرب الحديثة"استخدام ، وهو 91الجديد الذي تمت إضافته، بعد حرب 

Non-Conventional Methods in Modern Warfareعندما عرضت قوانين القتال الغربية . و

من  ،1791ما حققه المصريين في حرب  وصوالً إلى، منذ حصار طرواده بدأتفإنها ، هذا البند

،إضافة إلى إغالق لم يتوقعه اإلسرائيليون ماوهو  ،فتح الساتر الترابي باستخدام خراطيم المياه
 رليف. اب طنابيب النابالم في خأ

، والتأكيد على التأكيد على بعض مفاهيم القتال في العقيدة الغربية ، فتمثل فيما التأثير السابعأ
ساليب االختراق في هي أحد أو، By-Pass Policyتم التركيز على مفهوم .فقدللتطبيق صالحيتها

ي أمام في حالة التوقف أو ،نه خالل العمليات البرية، والتي تتلخص في أالعقيدة القتالية الغربية
بيتها حتى قوات لتث تاركة خلفها. .بل تستمر . ... ن القوة البرية ال تتوقف، فإدفعات لمدة طويلة

عند اقتحام  ،1791ما فعله المصريون في حرب  ووتستمر باقي القوات في الهجوم. وه ،تسقط

، عمق سيناء، متقدمة إلى ر القناةوعب، ل. فلقد اندفعت الخمس فرق المشاة المصرية.خط بارليف .
المهاجمة ن وصول القوات المصرية . وال شك أتتساقط تباعاً  ف،تاركة وراءها نقاط خط بارلي

فمنها من تم اقتحامه  ؛طافي هذه النق ،سرائيليةحبط القوات المدافعة اإل، قد أرليفاخلف خط ب
التي ، نقطة لسان بور توفيق اهمهة بعد ساعات، ومنها من استسلم ... وكانت أبالقوات المصري
 ... وعتادها.سلحتها أو... . بكامل قواتها .. استسلمت تماماً 

، حيث كان "النوعية"وهو  ،مبادئ القتال في العقيدة الغربيةلفكان إضافة جديدة  ،نما التأثير الثامأ
، والطائرات، والمدفعية ،عداد الدبابات،يعتمد على أكتوبرتجاه في مقارنة القوات قبل حرب أاال

قدمه معهد الدراسات االستراتيجية في يشهر هذه الدراسات ما لعل أو. والمدمرات ،والغواصات
حيث .The Military Balance"التوازن العسكري"الشهير السنوي ي تقريره ، ف(IISS)لندن

. .سلحة التي تمتلكها .المعدات واأل ، وفقاًلعددلكل دولة ،كانت تتم المقارنة بين القوات العسكرية

ظهر هذا التقرير ليوضح  ،كتوبر. فقبل حرب أهذه الموازين تماماً  ، قلبت91 كتوبرإال أن حرب أ

.. وكانت هذه الحسابات لصالح . كامل إلسرائيل ضد مصر وسوريا ودول الطوقالتفوق ال
 سرائيل. الهجوم على إبالحرب و، قطعاً، ن مصر لن تغامرأب ،العديدهو ما أقنع .. و. إسرائيل
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هو الجندي و. .. قبلها لم يكن في الحسابات ،. وظهر عامل جديد.وجاءت حرب أكتوبر .
 ، وأذاعهامعي شخصياً  ، أجراهاكتوبر، في مناظرة عن حرب أنه شارونالذي قال ع ،المصري

ه، فيما يراه المفاجأة في وجهة نظر عنسؤال الجنرال شارون  فعند. .التليفزيون البريطاني .
عيد هو ،واختيار موعد الهجومكان . هل حرب أكتوبر، هل كان توقيت الهجوم في الثانية ظهراَ؟

..هل . السورية في وقت واحد؟والهجوم على الجبهتين المصرية ان كسرائيل؟ هل الغفران في إ
في كانت الجندي المصري  ،كتوبرالحقيقية، في حرب أالمفاجأة ؟؟فجاءت إجابته أن ... هل. ..

فالجندي المصري عام  !1719و عام ،أ1799الجندي في عام  ، الذي اختلف عن1791عام 

،وهو ما روحه المعنوية عظيمة... و البكالوريوس(حاملي كان من المؤهالت العليا ) 1791

هو  كان إذثال اثناء هجوم منطقة الدفرسوار، هم، ضارباً موتوقيتاتهم قوى من حساباتاعتبره أ

هر أمامه سماعيلية، و فجأة ظ.. في اتجاه اإل.دبابات إسرائيلية  10يقود سرية دبابات مكونة من 

ن الخمس من الطبيعي أو، الصاعقة( قوات يقصد منخمسة من"الكوماندورز" مصريين )
في تدمير  نجحواالكوماندوز الخمس  ، إال أنمام عشر دبابات يعني الموت المحقق لهم،أجنود

صيب شارون في أو ،بطال الخمس المصريينوبالطبع استشهد هؤالء األ!!!خمس دبابات إسرائيلية
هذا الجندي الذي قابلته في  "أن.. . ضاف شارونأوتم نقله إلسرائيل بعد ذلك. و ،هذه المعركة

عليه، فإن و. 1719وفي1799.. الذي قاتلته في حربي . . ليس الجندي المصري.. 1791حرب 

ن اً"أنه يجب على إسرائيل أفيض". م. وليس غيره.. الجندي المصري ... يمفاجأة هذه الحرب ه
 . "الجديدنوعية هذا الجندي المصري ... ي حرب قادمة أتضع في اعتبارها في 

 تها، حسابات القوى ومقارنعند بند جديد  في إضافةبدأت معاهد الدراسات االستراتيجية  ،ومن هنا
وكان ذلك بسبب ما حققه المقاتل  ،. و يقصد  بها الفرد المقاتل.. "النوعية القتالية"وهو حساب 

تي الالسابقة، رات كان عامالَ غائباَ عن كل الحسابات والتقدي الذي. و..1791المصري في حرب 

 قادت إلى نتائج خاطئة.

 ، فقد كانMobile Defense"الدفاع المتحرك" فكان تغيير مفهوم واألخير، أما التأثير التاسع
ساسي في سلوب األهو األ ،سلوب الدفاعي الذي تطبقه إسرائيل للدفاع عن خط قناة السويساأل

ثم تواجد  ،مامي للدفاعنقاط قوية على الخط األعلى وجود  والذي يعتمد ،الدفاع في العقيدة الغربية
. ومناطق قتل لتدميرها ،تواجه القوات المهاجمة في مناطق احتواء ،احتياطيات قوية في العمق

. فوجدت .. سرائيليةواختراقها للدفاعات اإل ،اء هجوم القوات المصرية على المواجهة بالكاملوج
تشتتت و ،ي ضرباتتوجيهأال تستطيع  ،ائرة في العمقاالحتياطيات المدرعة االسرائيلية نفسها ح

بدأت  ،مام المواجهة بالكامل، وخسرت معركتها. وبانتهاء الحرباالحتياطيات االسرائيلية أ
وهو الشكل الجديد للنظم ، Active Defense" "الدفاع النشطناتو تطبيق مبدأ قيادات حلف ال

تطوير الدفاع المتحرك  إلىما فرنسا فلقد لجأت أمريكي والبريطاني. في قانون القتال األ ،الدفاعية
عجاب واالحترام للقوات المسلحة يثير اإل، بما بشكل جديد هو "الدفاع المتحرك العنكبوتي"

في تطوير قوانين القتال في العقيدة  ،هذه االفكار الجديدة ... إذجاءت كلالمصرية 

 .1791لمصرية في حرب ال القوات اخبرة قت،نتاجاًلالغربية

خالصة القول، أن ما حققه الفكر العسكري المصري، في هذه الحرب، هو جوهر التطوير 
والتحديث، في مختلف المجاالت العسكرية، في العقيدة الغربية، سواء في مجال التسليح، أو في 
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م فيها اختبار ، يتتقليدية... حرب جديدة أساليب القتال. وسوف يظل الفكر العسكري، في انتظار 

 .91كل ما تم االستفادة به من حرب أكتور 

Email: sfarag.media@outlook.com 


