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خييجل [ئنخلٌخل مدخب [ئخبةرًختب
القاهرة - العلم ورعاية املوهبني لنرش العربية للجميع العلم مجعية رئيس

البحث ملخص

للتمكن من السياسية؛ للمعرفة الغربية النظرية إلى للجوء الباحثين السياسة لعلم محلية تقاليد دفع غياب
. السياسية المفهومات تأصيل

واالستقرار أو االضطراب والشرعية السياسية والعالقة بظهور السلطة؛ المرتبطة الظاهرة تلك هي والسياسة
. سياسية مجتمعات إلى البدائية الجماعات وتحول ، السياسية والحياة السياسي

ظهور وقبل  لها، يخضع ومحكوم  بالسلطة يستأثر حاكم إلى البشرية الجماعات انقسام  السياسة وتعني 
السياسية. تعرف معنى العالقة وال جماعية مباشرة سلطة في ظل تعيش جماعات مجرد هناك كانت السياسة
التفكير بتطور ثم  المشّخصة، السلطة صورة عرفت مجتمعات إلى الجماعات تحولت السياسة  وبظهور
إلى كلها السلطة إسناد  إال وتأبى المشخصة، السلطة ترفض دول إلى المجتمعات تحولت السلطة حول 

. ورغباته المجتمع هذا ممارسة السلطة وقيم بين والربط المجتمع،
الظواهر. تلك بمناهج دراسة السياسي التحليل يهتم السياسية عن الظواهر للكشف مسلكه وفي

إلى وانقسامه غاية التحليل السياسي حيث من السياسي التحليل عن أنواع التي تعبر التصنيفات وتختلف
عملية في المستخدم المنهج وحسب لموضوعه  وفقًا تصنيفه عن  فضًال وجزئي وكلي وحركي وصفي

. التحليل
تطلق أصبحت حتى الغربي في اإلدراك معناها وتطور السياسة مفهوم فقد اتسع االستراتيجية مجال في وأما
إلى النطاق العسكري من وانتقل اتساعًا المفهوم ازداد ثم . وقوتها الشعوب لحياة هو ضروري ما كل على
أوسع في االستراتيجية ثم أضحت األمن القومي؛ بقضية مرتبطًا ظل أنه إال والعلمي الفكري ثم السياسي

. والتنظيم المسبق التخطيط وفن هي علم معانيها
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ومقتطفات أفكار

واخلصائص القيم عــن يعّرب سياســة علم لبناء حماوالت أو السياســة لعلم تقاليــد حملية غيــاب يف *

منطلق النظرية من إطــار يف وحتليلها املفهومات هذه تأصيل عملية تصبــح اإلســالمية ؛ احلضارية
. منها البد للمعرفة السياسية رضورة الغربية

المرتبطة أي المشــخصة؛ الســلطة صورة – تعالى- ظهرت الله بهداية ترتبط لم التي المجتمعــات فــي *

. يشاء كيف يمارسها بشخص

؛ وإعمال الذهن المالحظة بين على الجمع من منهاجية تقوم التي تستمد السياسية المعرفة أن شك وال *

. المعاصرة السياسية العلمية التقاليد في األكثر قبوًال ، هي والتجريد التجريب بين أو

وطــرح إجابات جديدة الســلطة، ظاهرة تفســير في التفكير في عن التطور لتعبِّر الدولة» «مرحلــة تأتــي *

للشرعية جديدًا تعريفًا م كما تقدِّ يمارسها؟ وكيف ولماذا؟ الســلطة؟ من يملك الثالثة: التســاؤالت عن

صة. المشخَّ السلطة مرحلة ساد في التعريف الذي عن يختلف السياسية

هو عملية التحليل؛ خــالل من تفســيرها ومحاولة فهمها إلى والســعي الظواهر المختلفة في التفكير إن *

وتطورها والطبيعية والرياضية اإلنسانية العلوم مختلف نشــأة أساس تمثل منطقية، عقلية فلســفية عملية

السواء. على

ارتباطًا التحليل؛ مناهــج أو مســالك أو أنواع العديد من السياســة يملك علم فإن العلوم؛ من غيره مثــل *

التي السياسية بتعدد الظواهر ثم جانب، من من عالقات يرتبط بها وما السلطة ظاهرة بدراســة باســتقالله

آخر. من جانب السلطة حول العالقات هذه عن تعبِّر

العديد باستخدام يسمح كما االستنباط، وأدوات االستقراء بين أدوات التجريبـي العلمي المنهج يجمع *

واألســاليب للوقائع، الكمي والتحليــل المضمون، وتحليــل النماذج، كبنــاء األخــرى - األدوات مــن

لعملية التجريب كبديل - التاريخي أو المعملي والتحليل اإللكترونية، واإلحصائية، والعقول الرياضيــة

وغيرها.
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نفسها االستراتيجية أن ورغم المنهج واألداة، بين كالفارق Tactics االستراتيجية والتكتيك بين الفارق *

هو بدوره التكتيك فإن العدو؛ مع التعامل وسائل من وسيلة أو منهج هي التي الحرب أدوات من أداة هي

اآلخر الطرف من االقتراب أو أســلوب منهج هي األخيرة هذه تصبح حين االســتراتيجية أدوات من أداة

معه. والتعامل
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مقدمة:
البحث هذا حولها يدور التي المفهومات األساسية
،Analysis والتحليل ،Politics هي: السياسة أربعة؛
ومفهوم ،Political Analysis السياســي والتحليــل

. Strategy االستراتيجية
محاوالت أو السياسة لعلم محلية تقاليد غياب وفي
والخصائــص القيــم عــن يعبِّــر علــم سياســة لبنــاء
هذه تأصيــل عمليــة تصبــح اإلســالمية؛ الحضاريــة
النظرية منطلــق إطار من وتحليلهــا في المفهومــات،
منها؛ يفرضها بد ال السياســية ضرورة للمعرفة الغربية
تلك إن المحليــة. العلمية تقاليدنــا في القصــور هــذا
تمثل والتي الفكري، واقعنــا في المفهومات الســائدة
في الحقيقة سوى السياسية، ليســت المعرفة أســاس
المســتمدة بدورهــا مــن الغربيــة للمعطيــات ترديــد
ألغلب الحقيقي الذي يمثل المصدر اليوناني التراث
عالم في اليوم نتداولها التي والمدركات المفهومــات
تمثل وأن بها، نعترف أن يجب حقيقة هذه السياســة.
في عالمنا السياســي بالتحليل المشــتغلين أمام تحدّيًا

اإلسالمي(١).

السياسة: مفهوم
عن المجتمعات تميز اجتماعية ظاهرة «السياســة»
العالقة حول تــدور وهي عليها، الســابقة الجماعات
نســميها ما وهــي والســلطة، المواطــن بيــن اليوميــة
تقود التي قــد العالقــة تلــك السياســية»، بـ«العالقــة
الســلطة التزمت ما السياســي» - إذا «االســتقرار إلى
لها، بالخضوع المواطــن والتزم بحدودهــا وغاياتها،
«الشــرعية» -، وصف عليه ُنطلق الذي االلتزام وهــو

خروج في حال السياسي» االستقرار «بعدم تنتهي وقد
بسبب والطاعة، سواء الخضوع عن فروض المواطن
الرغبة لمجرد أو ســلطته، حدود عن الحاكم خــروج
الحاكم برغم عدم خروج الســلطة على االستيالء في
دام الصِّ الصراع أو عمليات على الشرعية. ويطلق عن

السياسة». «الحياة اسم والسلطة المواطن بين
الظاهرة المرتبطة تلــك «السياســة» هي فإن وهكذا
السياسية والشرعية السياسية والعالقة السلطة بظهور
الحيــاة ثــم السياســي االضطــراب أو واالســتقرار
إلى الجماعــات البدائية ل تحــوُّ َثــمَّ ومن السياســية،
يســعى كل منها إلقامــة «نظامه سياســية، مجتمعــات
وحفظ شؤون المجتمع إدارة الذي يتولى السياســي»
احتكار عمليــة خالل الداخلي مــن والســالم األمــن
ويصد حدوده أمن العنف، ثم يضمن ألدوات الحاكم
والتي الخارجية»، «عالقاته خالل من اآلخرين عدوان
«الدبلوماسية»، الجهود طريق عن السلم طابع تأخذ قد

«االستراتيجية». خالل من الحرب أو

السياسة: مولد
انقســمت التي اللحظة تلــك في السياســة ظهــرت
فاســتأثر ومحكوم؛ حاكم إلى البدائية الجماعات فيها
العنف مقابل أدوات وحده واحتكر بالســلطة الحاكم
بطاعة المجتمع، والتــزم المحكوم شــئون على قيامه
أما ذلــك. فعل هــو إن لســلطته والخضــوع الحاكــم
تكن ألنه لم سياســة؛ ثمة تكن فلم قبــل هذه اللحظــة
تكن الجماعة ولــم العنف تحتكــر أدوات ســلطة ثمة
تلك في ســادت وإنما ومحكوم، حاكم منقســمة إلى
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يملك حيث المباشرة، الجماعية السلطة صورة الفترة
رغباته إلشباع فرد كل ويسعى العنف الجميع وسائل

. شاء كيف

لم ألنها السياســة؛ تعرف لم البدائية الجماعات إن
طبيعة تدرك كظاهرة ولم السياســية الســلطة تنظر إلى
معين لشــخص في إســنادها ولم تفكر الســلطة هــذه
فإن ولذلك احتــكار أدوات العنــف، له بحق تعتــرف
الســلطة، أو ظهور قبل مرحلة مــا هي المرحلــة هــذه

ما قبل السياسة. مرحلة
وبداية بمولد الســلطة فيقتــرن السياســة مولــد أمــا
حاكم طبقتين: الجماعــات البدائية إلــى هذه انقســام
هذه ففي لهــا. يخضــع ومحكــوم الســلطة، يمــارس
طبيعة ظاهرة تدرك البدائية الجماعات اللحظــة بدأت
تتساءل: أنها بدأت بمعنى تفســيرها وتحاول الســلطة

وكيف يمارسها؟ لماذا؟ يمارس السلطة؟ من

السياسية: اتمعات تطور
إدراك في صفة السياسية جميع المجتمعات تشترك
انقســام ضرورة على وقيامها ظاهــرة الســلطة طبيعــة
نشــأ الخالف ولكن ومحكوم، حاكــم المجتمــع إلى
اإلجابة في أي السلطة، ظاهرة تفســير عملية في بينها
ولماذا؟ الســلطة؟ من يملك الثالثة عن التســاؤالت

المجتمعات ر أو تطــوُّ د تعدُّ وليس يمارســها؟ وكيف
صور في والتطور التعدد لهذا تجسيد سوى السياســية

التساؤالت الثالثة. هذه عن اإلجابة

َصة:
َّ
املشخ السلطة

تعالى- - الله بهداية ترتبط لم التي المجتمعات في
المرتبطــة أي َصة؛ الُمَشــخَّ الســلطة صــورة ظهــرت
تفسير عن النظر شاء. وبغضِّ كيف يمارسها بشخص
البدء نقطة ُتَعدُّ فإنها المرحلة؛ هذه في الســلطة ظاهرة
إدراك بمعنى كظاهرة؛ السياسة عن للحديث الحقيقية
ومحكوم، حاكــم إلــى لحقيقــة انقســامها الجماعــة
واحتكاره باســتئثاره بالســلطة الحاكم تميز ولحقيقــة
والخضوع بالطاعة المحكوم والتزام العنف، ألدوات
أدوات اســتخدام عــن وتنازلــه لهــا الســلطة، لتلــك
أي السياســية؛ العالقة وصف عليه نطلق فيما العنف؛
والخضوع، السلطة عالقة والمحكوم، الحاكم عالقة

والطاعة. األمر عالقة
هذه صة المشــخَّ مرحلــة الســلطة وقــد اســتغرقت
الســلطة أن المجتمعات على اتفقت فيها طويلة، مدة
في اختلفوا أنهــم شــاء، إال كيف يمارســها لشــخص
كل طبيعة بحســب الســلطة ســند أو أســاس تفســير
هذا فيه؛ فــكان األفضلية أو التميــز مجتمــع وعامــل
بعض - عند أو التفويض اإللهــي - الحــق هو الســند
عند الســلطة ســند هي العصبية وكانت المجتمعات،
على مجتمعات لــت حين عوَّ مجتمعات أخــرى، في
غيرها وارتكزت للســلطة، كأســاس العقارية الملكية
عملية أســاس لتفســير كســند أخــرى عوامــل علــى
العسكري األصل أو كالنبالة فيها، االستئثار بالســلطة

غيرها. أو

السياسية: الشرعية
الســلطة إســناد فــي التفكيــر عمليــة ظهــور مــع
Political"السياسية الشــرعية مفهوم برز وتســويغها
السياســي بالتفســير االلتــزام بمعنــى "legitimacy
الســلطة لســند المجتمــع بيــن أفــراد عليــه المتفــق

تعرف لم البدائية  الجماعات 
إلى تنظر لــم ألنها  السياسة؛
ولم كظاهرة السياسية السلطة
ولم السلطة  هذه طبيعة تــدرك 
لشخص ــادهــا إســن ــي ف تفكر
احتكار بحق له تعترف معين
هذه فإن ولذلك العنف، أدوات
قبل مــا مرحلة هــي المرحلة
ما قبل مرحلة أو ظهور السلطة،

السياسة.
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إن بطاعــة الحاكم التــزام المحكــوم أي غها، ومســوِّ
التي العملية وهــي اختياره، وســند غ بمســوِّ التزم هو
من الناجــم السياســي االســتقرار ظاهــرة إلــى تقــود
لها، المجتمع وتفســير الســلطة بين ممارســة التطابق
الجماعي  اإلدراك «الوعــي أو اســم عليه مــا ُنطلق أو
اســتقر ما بمعنى "Collective Consciousness "
تفســير حــول عملية ووجدانــه المجتمــع وعــي فــي
المجتمعات في فالحاكم الشــرعي وسندها. الســلطة
المنتسب هو الحاكم اإللهي الحق بفكرة أخذت التي
شــرعية طاعتــه تصبــح فقــط ولذلــك إلــى اآللهــة،

وفي عليه غير شــرعي. والخروج
على ارتكزت التــي المجتمعــات
الحاكم كان العقارية الملكية فكرة
ملكيته فقــد هو إن يفقــد شــرعيته
لهذا لته التــي أهَّ األرض لمســاحة
الخروج يصبح  المنصب، فحينئذ
شــرعية. غير وطاعته عليه شــرعيًا
الحاكم إلــى بالنســبة وكذا الحال
النبيل أصله أو عصبيته يفقد الذي
بهذه تأخذ فــي المجتمعات التــي

للحكم. كسند غات المسوِّ
المرحلة هــذه الشــرعية في مفهوم ارتبــط وهكــذا
ظاهرة تفســير في التفكير عناصــر مــن واحد بعنصــر
الســلطة، بســند المرتبط العنصر ذلك وهو الســلطة،
يمثال فلم الســلطة؟ وكيف يمارســها؟ يملك أمــا َمن
وحيث التاريخية، المرحلــة في هذه للشــرعية معيارًا
كان أّيًا لفــرد - هــي ملك بأن الســلطة ســاد االعتقاد
قد دام مــا - على هواه - أي شــاء يمارســها كيــف -
النبالة، اإللهــي، (التفويــض الســلطة ســند فيه توفــر
ال - المرحلة هــذه فــي - فالشــرعية العصبيــة،...)؛
عالقة الحاكم وال في سند الســلطة توفر ســوى تعني
ممارســته بطريقة وال الشــخصية الحاكم لها بصفات
الســلطة ســند شــرط الحاكم في توفر فــإن للســلطة،
دون ألوامره والخضوع طاعته ووجبت شــرعيًا صار

من شــرعي غير الخــروج عليه عمًال وصار مناقشــة،
الحاكم، خصائص هذا كانــت مهما المحكوم جانب

للسلطة. ممارسته طريقة كانت ومهما

الدولة:
التفكير التطور في عــن الدولة» لتعبِّر «مرحلة تأتــي
جديدة إجابــات الســلطة، وطــرح ظاهرة تفســير في
ولماذا؟ الســلطة؟ يملك من الثالثة: عن التســاؤالت
للشــرعية تعريفًا جديدًا م تقــدِّ كما يمارســها؟ وكيف
مرحلة في ســاد الذي التعريف عن السياســية يختلف

صة: المشخَّ السلطة
ملــك السياســية فالســلطة -
وليســت ملكًا لشــخص للمجتمع
خصائصــه أو انتمــاؤه كان مهمــا 

الذاتية.
الوحيد الســند هو والمجتمــع -

للسلطة.
لحســاب ُتمــاَرس والســلطة -
مصلحته، مقتضى وعلى المجتمع
للنظام ممارســتها في تخضــع كما
ُتمارس المجتمــع وال يقرره الذي

وفق مشيئته. هوى الحاكم أو على
إلى ال تقف عند حد اســتنادها الســلطة وشــرعية -
أيضــًا بشــخص الحاكم، رهينــة المجتمــع، ولكنهــا
والقواعد بالنظام التزامه ومدى لها، ممارســته وكيفية
يفقد فالحاكم اختــاره، الــذي المجتمع التــي يقررها
أو إن استند المجتمع، إرادة إلى يستند لم شــرعيته إن 
خرج للسلطة ممارسته في ولكنه المجتمع، إرادة إلى
أساســها، على اختير التــي والشــروط القواعد علــى
في فالحاكم الوعــي الجماعــي. في ــخت والتي ترسَّ
ممارســته في ارتكز إن شــرعيته يفقــد علمانية دولــة
ال في حين الدينية؛ والتوجيهــات القيم على للســلطة
االلتزام أيديولوجية إال أو دينيــة لدولة الحاكم يملك
أيديولوجية أو ديــن يقررها التي والمبــادئ بالتعاليــم

عند تقف ال السلطة شرعية
المجتمع، إلى استنادها حد
بشخص أيضًا رهينة ولكنها
ممارسته وكيفية الحاكم،
بالنظام التزامه ومدى لها،
ــي يــقــررهــا ــت ال ــد ــواع ــق وال

المجتمع الذي اختاره.
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يكفي ال فإنه وهكــذا شــرعيته. وإال َفَقَد الدولة؛ هذه
على االختيار يرتكز أن شرعيًا الدولة يكون حاكم ألن
الســلطة)، وإنما (ســند للســلطة وصوله الشــعبي في
الشــخصية وخصائصه صفاته أن تكــون أيضًا يجــب
عــن الوعي تمامًا ــرة معبِّ ممارســته للحكــم وطريقــة

شرعيته. َفَقَد وإال الجماعي؛

والخالصة:
البشــرية الجماعات انقســام تعنــي «السياســة» أن
لها، يخضــع ومحكوم بالســلطة يســتأثر إلــى حاكــم
جماعات مجرد هناك كانت السياســة ظهور قبل وأنه
سلطة جماعية في ظل تعيش وليســت مجتمعات - -
الشرعية. أو السياسية معنى العالقة تعرف وال مباشرة
مجتمعات إلى الجماعات تحولت السياســة وبظهور
التفكير بتطور ثم صة، المشــخَّ الســلطة صورة عرفت
ترفض دول إلى المجتمعــات تحولت الســلطة حول
كلها الســلطة إســناد المشــخصة، وتأبى إال الســلطة
هذا وقيم السلطة ممارســة بين والربط المجتمع، إلى

ورغباته. المجتمع

السياسي: التحليل
تعني «السياســي» هنا صفة فإن ما تقــدم؛ ضوء فــي
االجتماعية الظواهــر تلــك إلــى التحليــل انصــراف
حاكم ومحكوم، إلى المجتمع انقسام المرتبطة بعملية
األمر حــق بمعنــى - «بالســلطة» الحاكــم واســتئثار
المحكوم والتزام - أدوات العنــف واحتكار والنهــي

من السياســية» «العالقة هــذه عن ينشــأ بالطاعة، وما
السياســية)، (الحياة وصدامات وصراعات عالقــات
السياســي)، (النظام وقواعد تنظيمات من تتطلبه ومــا
(الفكر السياسي حدود االلتزام دائم حول تفكير ومن
بغيره عالقته في حركة المجتمع يحكم وما السياسي)،
في هي وهذه (العالقات الخارجية)، من المجتمعات
علم اســتقل عن الذي (علم السياســة) فروع النهايــة
وصياغة السياسية الظواهر بدراسة ليختص االجتماع
بينها، وتحكم العالقات تفســرها التي القوانين العامة
الذي السياســية) (النظرية بنــاء في كل ذلك وليــودع
التي تســمح بفهم والنظريات هذه القوانين كل ينتظم
الذكر. سالفة الفروع في وتفسيرها السياسية الظواهر

التحليل: مفهوم
يعنــي  Synthesis التركيــب عكــس - التحليــل
خالل تفســيرها مــن أو الظاهرة طبيعــة فهــم عمليــة
مختلــف أجزائها بتمييز وذلك أصلهــا، عن الكشــف
غير عناصرها األولية إلى وردها مكوناتها وفصلها أو
هذه المكونات األصلية إخضــاع ثم للتحليل، القابلة
بينها، والعالقات طبيعتهــا اكتشــاف بهدف لالختبــار
في وصياغتها هــذه العمليــة نتائــج بتقريــر واالنتهــاء

. أو قانون علمي(٢) فرض شكل
خالل مــن وتفســير فهم عمليــة هــو التحليــل إذن
موضع وفصــل المكونات الداخلية للظاهرة التجزئة،
عن الكشف ثم أجزائها، أصغر إلى والوصول التحليل
عالقتها أو الظاهرة نســبة أو حجم أو وظيفة أو طبيعة
وأدوات باســتخدام إجــراءات الظواهــر بغيرهــا من
الظواهــر االجتماعية بيــن ذلك فــرق في ال مالئمــة؛

والرياضية. والطبيعية

التحليل: منطق
فهمها والسعي إلى المختلفة الظواهر التفكير في إن
عملية هو عملية التحليل؛ خالل من تفسيرها ومحاولة
مختلف نشــأة منطقية، تمثل أســاس فلســفية عقليــة

التــي الذهنيــة العمليــات إن
أو المحلِّل بها الباحث يقــوم
للظاهرة تحليله في السياسي
هــي العمليــات االنتخابيــة؛
إليها يلجأ التي نفسها الذهنية
للماء. تحليله في الكيميائــي



والفكر النظرية

٧٤

صقر العزيز عبد د. - االستراتيجية ومفهوم السياسي التحليل

٧٥

وتطورهــا والرياضيــة والطبيعيــة اإلنســانية العلــوم
هذه التحليــل العلمي عملية فــإن ولذا الســواء، على
أن العلــوم»، كما «بفلســفة ى ُيســمَّ نطاق ما في تدخل
مختلف في التــي تُمنح للباحثيــن العلمية الدرجــات
هذه بفلســفة أيضًا ترتبط العلمــي التحليل مجــاالت
في الفلســفة بيــن دكتوراه ذلك فــي فــرق العلــوم، ال
أو الكيمياء فــي الفلســفة ودكتوراه العلوم السياســية
عملية التحليل ارتكاز من انطالقًا الهندســة؛ أو الجبر

عناصر: ثالثة على العلوم هذه مختلف في
محلِّل. -

بالتحليل. مستهدفة مادة -
من التجزئة بمعنى للتحليــل؛ وأدوات إجــراءات -

التفسير. أجل
أو الباحث بهــا يقــوم التــي العمليــات الذهنيــة إن
هي االنتخابية؛ للظاهرة تحليله في السياســي المحلِّل
في الكيميائي إليها يلجأ التي نفسها الذهنية العمليات
في النفســي المحلل إليها يلجأ التي أو للماء، تحليلــه
للمعادالت تحليله في الرياضي أو للشخصية، تحليله

الجبرية.

التحليل: منهج
أو الباحثين لين الُمحلِّ هؤالء بين الوحيد الفــارق إن
المســلك في يكمن إنمــا اختــالف مجاالتهم؛ علــى
طبيعة للكشــف عن منهم كل يتبعه الــذي الطريــق أو
االســتقراء إلى يلجأ قد السياســي فالباحث الظاهرة،
للظاهرة تحليله فــي والمقارنة المالحظة على القائــم
للماء تحليله في الكيميائي يعتمد حين في االنتخابية،
على يعتمد فقد النفس عالم أما التسخين، عملية على

للشخصية. تحليله في المغناطيسي التنويم
الظواهر مــن االقتراب مســلك في االختالف هــذا
المســتهدفة المــواد طبيعــة فــي االختــالف يفرضــه
إجــراءات تفــرض ظاهــرة كل  فطبيعــة بالتحليــل،
الظواهر تخضع ر أن تصوُّ يمكن وال وأدواته، تحليلها
والرياضية والكيميائية والسلوكية والقانونية السياسية

تخضع كانت وإن نفسها، وأدواته التحليل إلجراءات
من نفســها (التجزئة التحليل فلســفة أو لمنطق جميعًا
التحليل ال تقبل االنتخابــات التفســير)، فظاهرة أجل
النفســي والمريض المغناطيســي، التنويم باســتخدام
عــن طريــق شــخصيته وتحليــل معالجتــه يمكــن ال

التسخين.

البحث): مناهج (علوم التحليل أنواع

المستهدفة، للمادة االختبار نوع من التحليل هو إن
خالل مســالك من طبيعتها الكشــف عــن إلى يهدف
نفســها. المادة هذه طبيعة تفرضهــا محددة ووســائل
التي نتبعها في الطــرق هذه على تســمية اصُطلح وقد
بـ«المناهج». وقد الظواهر حقيقة إلى ســبيل الوصول
العلمية نطــاق المعــارف في المناهج اســتقلت هــذه
البحث»، «مناهج علم نطاق في وانتظمت المختلفــة،
ظواهر االقتراب من بمســالك ُيعنى الذي الفرع وهــو
بتلك اإلمســاك لعملية المالئمة المناهج أو علم، كل

حقيقتها. عن والكشف الظواهر
ُيعنى الذي العلم هو هذا فـ«التحليل السياســي» وعلى
النفسي» و«التحليل الظواهر السياســية، دراســة بمناهج
عن الكشــف في النفســي مناهج التحليل اســتخدام هو
أو الكيميائي» «التحليــل أن كما البشــرية، النفس أغــوار
لمســالك العلم الكاشــف أن يكون يعــدو ال الرياضــي
أو الكيميائية الظواهر مــن االقتراب أســاليب أو التعامل
مناهج أو علوم التحليل أنواع تتعدد الرياضيــة... وهكذا
الظواهر طبيعة اختــالف َثمَّ ومن العلوم، بتعــدد البحث
منطق جميعــًا حول اتفقــت وإن بالتحليــل، المســتهدفة
وحول الظاهــرة، عــن أصل الكشــف بمعنى التحليــل؛

إلى الحقيقة. الوصول وهو من التحليل؛ الهدف
مناهج تفرض التــي علم هي كل ظواهــر طبيعــة إن

علم كل ظواهر طبيعة
مناهج تفرض التي هي
معها. التعامل ومسالك
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ومســالكه، ولذلــك فــإن معهــا ومســالك التعامــل
ظواهره، طبيعــة تتــالءم مع التي مناهجــه علــم لكل
والجبر والقانون والهندسة والفلك والطب فالسياسة
مناهج مســتقلة تملك علوم كلها والكيميــاء وغيرها؛
أن يخضع تصور يمكن ظواهرهــا، وال بطبيعة ترتبــط
المعادلة الجبرية، مثل ظواهر تحليل للمنهاجية نفسها
حاالت وكثرة االنتخابي، وخسوف القمر، والســلوك
األماكن مــن والخوف المعــادن، وتمــدد االنتحــار،

الظواهر. من وغيرها ما، مرض وانتشار الضيقة،
التحليل أســاليب الواحد تختلف إطار العلم بل في
المادة المســتهَدفة، طبيعة باختالف البحث مناهج أو
عن للكشــف الوحيد األســلوب ليس هو فالتســخين
بعض الظواهر تفرض فقد الطبيعة، كل ظواهر طبيعــة
التحريق التكثيف أو أو كالتبريد طرق أخرى استخدام
نطاق التحليل السياســي تتعدد وكذا في ذلك. أو غير

الظواهر طبيعة بتعدد التحليل مسالك
أو تنظيمية تكــون التــي قد السياســية
ومن ســلوكية، أو قانونية أو تاريخيــة
مختلفة مسالك استخدام تستدعي َثمَّ
الوظيفي كالمســلك إليها، للوصــول
التجريبـي أو القانوني أو التاريخي أو

مع منهــا كل يتــالءم التــي المســالك مــن غيرهــا أو
المناســب فالمنهج غيرها. دون خاصة ظاهرة طبيعــة
السلوك لفهم مالئمًا ال يكون السياسي النظام لتحليل
أو القيم للتعامل مع يصلح األخير ال السياسي، وهذا

السياسي. الفكر
التحليل- أســاليب - أو المناهــج تتعــدد وهكــذا
لكل أن كل علــم، فكما وبتعدد ظواهر العلوم بتعــدد
مناهجه كل علم فــروع من مناهجه؛ فلــكل فرع علــم
العلم مناهج فــروع بيــن كان يجمــع وإن المســتقلة،
التحليل وحــدة مع للتعامــل مالئمــة كونهــا الواحــد
في علم السياســة، (الســلطة العلم هــذا النهائيــة فــي
فكل النفس...)، علم في الســلوك الكيمياء، في الذرة
لدراســة تصلح أن السياســي يجب التحليــل مناهــج

أن تكون بد الكيمياء ال مناهج السلطة، وجميع ظاهرة
الذّرة. مع للتعامل مالئمة

السياسي: التحليل أنواع
يملك السياســة علــم فإن غيره مــن العلــوم؛ مثــل
أو مسالك أو مناهج التحليل؛ ارتباطًا من أنواع العديد
من بها يرتبط وما الســلطة ظاهرة بدراســة باســتقالله
التي السياســية بتعدد الظواهر ثم جانب، من عالقات
آخر، جانب العالقات حول الســلطة من هذه تعبِّر عن
يختلف السياسية القيم من لقيمة فالتحليل السياســي
أو اإلضراب، كالتظاهــر سياســي ســلوك تحليل عن
عن يختلف أسلوبًا تفترض السياســي النظام ودراسة
تختلف والوقائع الخارجية، العالقات أسلوب معالجة
وال السياسية، واآلراء المواقف عن دراستها في منهج
المختلفة األنواع بين هذه يختار من أن للباحث يمكن
مقتضى على إال للتحليل السياســي
تفرض والتي نفســها، التحليل مادة
المنهج األســلوب أو أو النوع عليه
عن والكشف للتعامل معها المالئم
الظاهرة غموض أن كمــا جوهرها.
ارتباط أو البحــث نطــاق اتســاع أو
ظاهرة؛ من أكثر بين العالقات عن موضوعه بالكشف
أو مســلك من اســتخدام أكثر الباحث يفرض على قد

التحليل. في واحد منهج
التصنيفات مــن العديد وضع أنــه يمكننا والحقيقة
في السياســي التحليل من مختلفة أنواع عن التي تعبِّر

متنوعة: منطلقات أو معايير ضوء
السياســي: التحليل مســتوى أو غاية حيث * فمــن
التي األبعــاد تعكس أنــواع بيــن أربعة التمييز يمكــن
من الغاية ضــوء فــي التحليل إليهــا يصــل أن يمكــن
والتوقــع، والتفســير،  الوصــف، وهــي: البحــث،

السياسي(٣). والتخطيط

منهج في تختلف الوقائع
المواقف عــن دراســتــهــا

السياسية. واآلراء



والفكر النظرية

٧٦

صقر العزيز عبد د. - االستراتيجية ومفهوم السياسي التحليل

٧٧

(الوصفي): األول: النوع
عند يقف إذ السياســي؛ التحليــل أنــواع أبســط هو
التطرق دون الهيــكل الخارجي للظاهــرة وصف حد
باســتخدام المتابعة الزمنية الداخلية؛ مثل لمكوناتهــا
السياســي النظــام تحليــل  أو التاريخــي، المنهــج
إحــدى تحليــل أو القانونــي، األســلوب باســتخدام
حكومي) لمعرفة اســتقرار عدم - (مظاهــرة الوقائــع
األســلوب خالل مــن والكميــة الكيفيــة خصائصهــا
مجرد هو المعنى بهذا الوصفي التحليــل اإلحصائي.
أو التنظيمي اإلطــار وصف عند يقف هيكلي تحليــل

التحليل. موضع للظاهرة الخارجي

(التفسريي): الثاني: النوع
وهي وصفها، مجــرد وليس الظاهرة بتفســير ُيعنى
وهذا للظاهرة، العميــق الفهم تفتــرض التي العمليــة
والوصول طبيعــة الظاهــرة اكتشــاف يفترض بــدوره
بعــض تفســير محاولــة ذلــك مثــال إلــى جوهرهــا.
أو الدولي اإلرهــاب المظاهــرات أو الوقائــع؛ مثــل
عند يقف ال بأســلوب الحكومــي؛ االســتقرار عــدم
التفســير محاولة يتعدى ذلك إلى وإنما حد الوصف؛
الظواهر هذه بين والعالقات األســباب عن والكشف
أو الحكم، المظاهــرة وفســاد كالربــط بين وغيرهــا؛
الوســطى الطبقة وســيادة االســتقرار السياســي بيــن
وعجز الدولي» «اإلرهاب ى ُيسمَّ ما أو بين (أرسطو)،
الخارجية التهديدات مواجهــة عن الحكومات بعض
بين الرأسمالية أو ومصالحها، شعوبها وسيادتها لقيم

(ماكس فيبر). والقيم البروتستانتية

الثالث: (التوقعّي): النوع
وتفســيره، وصــف الواقــع مســتوى عنــد يقــف ال
المســتقبل الذي لتصور الواقع هذا من ينطلــق ولكنه
المرتبط التحليل إنه الواقع. لهذا طبيعيًا امتــدادًا يمثل
فتكــرار المحَتمــل، أو ــع المتوقَّ بالتطــور السياســي
في تغيير محتمل علــى مؤشــرًا يكون قد المظاهرات

يقود قد الدولي» دور«اإلرهاب وتزايد الحكــم، نظام
الدول الخارجية لبعض السياســات في تغييرات إلــى

النظام الدولي. الفاعلة في

(التخطيطي): الرابع النوع
المســتقبل ليضــع الخطــط مــن توقعــات ينطلــق
إن فيها. منعهــا أو التحكــم أو لمواجهتهــا المالئمــة
مقتضى على قد تأتــي السياســية المتوقعة التطــورات
تشــكل قد أنها كما وغاياتــه، معين مجتمــع مصالــح
ومصالحه، وهنا آخر مجتمع قيم علــى كبيرة خطورة
لمواجهة هذه الالزمة الخطط لتقديم العلــم دور يأتي
كل مصلحة ما تقتضيه وفق فيهــا والتحكم التطورات

مجتمع.
النســل وزيــادة أو فتحــه، الهجــرة بــاب غلــق إن
الهادفة القــرارات قبيــل تلــك مــن تحديــده؛ هــي أو
معالمه اكتشــفت الــذي في المســتقبل التحكم إلــى
فــإن وكــذا النــوع. هــذا مــن السياســية التحليــالت
هذه في المتحدة الواليــات تخوضها التــي الحروب
«اإلرهاب تســّميه وما اإلســالمية الدول ضد اللحظة
السياسية الدراســات لنتائج تأتي اســتجابة الدولي»؛
وتحكمها اإلســالمية، القــوى تعاظــم التــي توقعت
والتكتل، ــد التوحُّ إلى واتجاهها الطاقــة، مصادر فــي
تســويغها يمكن ال اآلن الحروب الدائرة فإن ولذلــك
إطار الخطط فــي وإنما المعلنة، األســباب ضــوء في
في للتحكم خاصة بصفــة واألمريكية عمومًا الغربيــة
أو اإلسالمية القوى تكتل دون والحيلولة المســتقبل،

مصادر الطاقة. على أو الحكم مقاليد سيطرتها على
التحليــل تصنيــف يمكــن أخــرى ناحيــة ومــن *
اســتاتيكي أو وحركــي، وصفــي إلــى: السياســي
يتغلغل تجزيئي والثانــي األول هيكلي، وديناميكــي:
ويسعى وتطورها، حركتها ويتتبع الظاهرة، أعماق في

وتوجيهها. فيها للتحكم
التحليــل بيــن  أيضــًا التمييــز  يمكــن كمــا *
الماكروكوزمــي أو الجزئــي، والتحليــل الكلــي
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ظاهرة يعالج الــذي التحليــل أي والميكروكوزمــي:
األمم أو العدالــة مفهــوم السياســي أو كالنظام كليــة
أو عناصر بأحد فقط ُيعنــى الذي والتحليل المتحدة،
في نظام للقضاء السياســي كلية؛ كالدور ظاهرة أجزاء
حق الســتخدام السياســية الدوافع أو معين، سياســي

األمن. مجلس في الفيتو
عدة بين نميز أن نســتطيع رابعة؛ فإننا ناحية ومــن *
الموضوعات مــن انطالقًا للتحليل السياســي؛ أنــواع
باختالف تختلف والتي التحليل، بعملية المســتهدفة
التحليل فهناك والحضارات، والمناطق المجتمعــات
العالمي الجديد النظام ومحوره األمريكي، السياســي
وحتى الدولي. واإلرهاب للعالــم األمريكية والقيادة
الشــيوعي السياســي التحليل كان هناك وقت قريــب
اهتمامــات عــن يعبِّــر كان والــذي االشــتراكي، أو
تميز والعالــم الثالث المعســكر، هــذا وموضوعــات
ومشكالته، من واقعه النابعة بتحليالته السياسية أيضًا
تســتتر التــي وتوجهاتــه قيمــه اإلســالمي وللعالــم
فإن وكذلك اإلســالمية، الكتابــات مختلــف خلــف
دة الموحَّ أوروبــا في السياســي التحليل موضوعــات
مادة لت شــكَّ التي نفســها الموضوعات هــي ليســت
يرتبط وهكذا الوحدة. على السابقة الفترة في التحليل
اهتماماته ويظهر مجتمع كل بواقع السياســي التحليل

الخاصة.
من في التمييز االنطالق فإن ناحية خامســة؛ ومن *
أنواع لنا خمسة يقدم للتحليل؛ الظواهر الخاضعة نوع
واحدًا منهــا نوع كل يعالــج السياســي، التحليل مــن
يدور حولها التــي للظواهر الخمســة األنواع هذه من
والنظم، القيــم، وهــي: عموًمــا، السياســي التحليــل
هذا إلى أضفنا والمواقف، والقرارات. فإذا والوقائع،
أو التحليل هــو الغاية من عمليــة المعيــار معيارًا آخر
تعنى أنواع أربعة في وحددناها سبق والتي مســتوياته،
السياســي، والتخطيط والتوقــع بالوصــف والتفســير
التحليــل أنــواع نوعــًا مــن عشــرون عندنــا ألصبــح
إلى وتهــدف بالقيم ترتبــط أنــواع السياســي: أربعــة

(تحليل التوقــع أو التخطيط: أو التفســير أو الوصف
قيمي - تحليل قيمي تفســيري تحليل - وصفي قيمي
ترتبط أنواع وأربعة تخطيطي)، قيمي تحليل - توقعي
- - وقائعي تفسيري بالوقائع: (تحليل وقائعي وصفي
بالنســبة وهكذا تخطيطي)، وقائعي - توقعي وقائعي

والقرارات. والمواقف النظم إلى
التقســيم الكبيــر للتحليــل هنــاك وأخيــرًا؛ فــإن *
المستخدم المنهج أو األســلوب بحســب السياسي،
الهندســي، هي: أنواع؛ إلى ثالثة التحليل، عملية فــي

واالستقرائي. واالستنباطي،

السياسية: اهلندسة
إلى ال يهدف مــن التحليالت السياســية النوع هــذا
وإنما يسعى الظاهرة المستهدفة، حقيقة الكشــف عن
طريق عن ســلفًا َد موقــف تحدَّ أو قرار لتســويغ فقــط
بتحقيق فقط تســمح التي المعلومات وعرض تجميع
تحول قد المعلومات التي من دون غيرها الهدف هذا
وااللتزام الحياد غياب مــن يعنيه ذلك بما ذلك؛ دون
والذاتية ز التحيُّ التحليل على يسيطر المنهجي، وحيث

والغائية.
فــي األجهــزة التحليــل هــذا النــوع مــن ويســود
واالســتخبارية، واإلعالميــة والحزبيــة الحكوميــة
البحوث إلــى منه التقارير أســلوب إلــى أقرب وهــو
هندســة على فقط العتماده السياســية؛ والتحليــالت
الباحث غاية تؤيــد التي المعلومات وعــرض تجميع
على القائمة العلميــة المنهاجية للتقاليد ره وتؤكد تنكُّ
من النوع هذا في نطاق والموضوعية. ويدخل الحياد
لمكيافيللي (األمير) كتــاب السياســي: التحليل أنواع

لبودان(٤). للدولة الستة والكتب

االستنباطي: التحليل
العقلي   أو عليــه أيضــًا التحليــل المنطقــي وُيطلــق
أو المثالــي أو  الذاتــي أو العقــدي أو الفلســفي أو
إلى الوصول عمليــة يرتكز في أنــه بســبب الصوري؛
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في وحدها؛ العقلــي التدليــل عمليــة علــى الحقيقــة
هذا التجريبية. ويسود ومعطياته الواقع تام عن انقطاع
المتعلقة السياســية الدراســات في التحليل من النوع
المثاليــة والحكومــة والدســاتير والمبــادئ  بالقيــم
في المستخدم نفسه التحليل وهو السياســي، والفكر
والذي والرياضيــة، والقانونية الفلســفية الدراســات
المنطقي االســتنباط وعلــى العقل علــى يعتمــد كلية
التحليل: هذا نطاق في ويدخل مقدماتها، من للنتائــج
(Leviathan)و ألفالطــون، (الجمهوريــة) كتــاب

للوك(٥). المدنية) و(الحكومة لهوبز،

االستقرائي: التحليل
وفي الطبيعية قاطبة، العلوم في التحليل السائد وهو
ترفض ال التــي اإلنســانية العلوم جوانب مــن بعــض
واالختبــار. التجريــب لعمليــة  الخضــوع بطبيعتهــا
وصف أيضــًا مــن التحليل النــوع علــى هذا وُيطلــق
أنه ناحية مــن الموضوعــي؛ االختبــاري أو التحليــل
ويعطي البحث، نتائــج في بالتأثير للباحث يســمح ال
لكي بالتحليل المستهدفة نفسها للمادة كاملة الفرصة
عن وتكشــف حقيقتها، وتعبِّر عن ذاتهــا، عن ُتفصح
وفي الباحث، مــن دون تدخل وعناصرها؛ مكوناتهــا
ال فلسفية مقدمات أو قيمية أو أخالقية مؤّثرات غياب
المســتخدم المنهج هو وهذا تجريبًيا، اختبارها يمكن

والكيميائية. الطبيعية الدراسات أغلب في

التجريبي: العلمي التحليل
التجريب بني اجلمع  عىل  يقوم الذي التحليل وهو
عملية أساس وجعله التجريب تغليب مع والتجريد؛
عن التجربة ملساندة للعقل املجال وإفساح التحليل،
الفرض كتصوير الذهنية؛ العمليات بعض طريق
العلمي.. القانون  وصياغة النتائج، وتعميم يل،  األوَّ
تستمد التي السياسية  املعرفة أن شك وال وغريها.
وإعامل املالحظة بني اجلمع عىل تقوم منهاجية  من
قبوًال األكثر  هي والتجريد، التجريب بني أو الذهن،

من به ملا تتسم املعارصة؛ السياسية العلمية التقاليد يف
التحليل يف وعمق يف التعبري، دقة صارمة مع موضوعية
لكال خالفًا والتعميم؛ عىل التفسري وقدرة والتأصيل،
معرفة يقدمان اللذين والتجريبـي التجريدي املنهجني
يف الواقع، وإما عن العقل بعيدًا نطاق يف إما حمدودة؛
غياب يف والزمان؛ املكان حيث من حمدود واقع نطاق
وصياغة والتعميم التفسري أجــل من العقل إعــامل

القانون.
هذا عىل املقال- هذا -كاتب الباحث اعتمد وقد
حقيقة الكتشاف  حماولته  يف التجريبـي العلمي املنهج

الغريب: القومي السيايس الواقع يف الدين دور
هذا يف  فعاًال دورًا  يؤدي الدين أن بمالحظة  فبدأ 
بني الفصل عىل يقوم أنه املفرتض من الذي الواقع 

(جتريب). والسياسة الدين
ارتباط وجــود مفاده أّويل فرض بتصوير  قام ثم
الدولة ظل يف الغريب الواقع  يف والسياسة الدين بني
الوظيفي االنفصال مبدأ عىل أصًال قامت التي القومية
بام والديني؛ والنشاط السيايس النشاط بني  واحلركي
احلياة يف الدينية القوى  تدخل عدم  من ذلك يفرضه 
أو بالقيم السياسية احلركة ارتباط وعدم السياسية، 

النشاطات الدينية (جتريد).
بالتحليل المســتهدف الغربي الواقع إلى عاد ثم إنه
ومتابعة لي عليه، األوَّ الفرض هذا وعرض لمالحظته،
الدول مختلف في الحياة السياسية في الدين دور واقع
بالمالحظة والمقارنة الواقع الغربــي إلى تنتمــي التي

(تجريب).
شــأن علمي في تفســير تقديم إلى أخيرًا  لينتهي ثم
الفرض بالتجريب صحــة ثبــت بعدما العالقــة؛ هــذه
حاالت أو نماذج شــتى في للواقع ومطابقته لــي، األوَّ

المستهَدف. الغربي الواقع
البحث لنتيجة تعميمًا يكون أن يعدو ال التفسير هذا
أن ذلك العقلــي؛ التدليل أو االســتنباط منطلــق مــن
من إليه قادت وما لية األوَّ في المالحظة إعمال الذهن
صة بالمالحظة الُمَمحِّ الواقع اســتقراء ثم أولي فرض
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أن وهي منطقية، حقيقة إلى يقود أن بــد ال والمقارنة؛
السياســة من جهة، العالقة متغيــرات الدين هــو أحد
االجتماعي التجانــس والتكتل مقومات عملية وأحد
هــذا النموذج ظل فــي أخرى؛ جهــة من والسياســي
في يعتمد أنــه يســود االعتقاد الذي الغربــي القومــي
عامل على السياســية وحركتــه االجتماعــي تجانســه

(تجريد). وحده القومي الشعور
فتجريد. تجريــب ثــم وهكــذا: تجريــب فتجريد،
الذي التفســير أو أو التعميم القانون، هذا على وُيطلق
أي العلمي»؛ وصــف «الفــرض البحث، إليــه انتهــى
ســوى ليس النهاية في تجريبًيا، وهو اختباره تم الذي
تمامًا معطيــات المالحظــة؛ شــأن في إعمــال للذهن
صياغته في العقل علــى لي األوَّ الفرض اعتمد مثلمــا

وتصويره(٦).
المالحظة بين والعقل، أو بيــن الواقع التداخل هذا
أكثر المناهج هذا المنهج جعل من والتدليــل العقلي،
إلى تهدف السياسية التي البحوث وقبوًال في شــيوعًا

وُيطلق التحليــل والتأصيل. في الموضوعيــة والحياد
«المنهج وصــف وحــده المنهج هــذا علــى بعضهــم
هذا على تقــوم ال مناهج عداه مــن مــا دون العلمــي»
المنهج الشــائع وهو والتجريد، بين التجريب الجمع
السياسية، والحياة السياسية، النظرية دراســة في حاليًا

الدولية. والعالقات

السياسي: التحليل أدوات
المســتهدفة أو الظاهــرة - البحــث مــادة أن كمــا
منهج تحليلها؛ مســلك أو تحدد التي هي بالتحليــل-
ولذا الخاصــة؛ منهــج بــدوره يملــك أدواته كل فــإن
بتحديد يرتبط السياســي التحليل أدوات اختيــار فإن
للحديث موضع وال التحليل، هذا مناهج أو مســالك

اختيار المنهج. قبل أدوات التحليل عن
كل عملية أو السياسي، التحليل عملية وهكذا؛ فإن

تفترض: أخرى، علمي تحليل
التحليل. موضع الظاهرة طبيعة تحديد أوًال:

السياسي التحليل عملية متطلبات
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من لالقتراب يصلــح الذي المنهج تحديــد وثانًيــا:
عناصرها. عن والكشف الظاهرة هذه

هذا يعتمــد عليها التي األدوات تحديــد ثالًثــا: ثــم
الظاهرة. تحليل في المنهج

مالئمة تكون أن يجــب المعنى بهــذا التحليــل أداة
فليســت التحليل، موضع الظاهرة طبيعة مع للتعامــل
وقــد تكــون ظاهــرة، كل لمعالجــة تصلــح أداة كل
مــع الظاهرة، يمكنهــا التعامــل أداة مــن أكثــر هنــاك
صالحية األدوات هذه أكثــر يختار أن الباحث وعلى
أداة من أكثر يســتخدم وقد الظاهرة، ومالئمــة لطبيعة
بها تمر التي والمرحلــة طبيعــة الظاهرة مقتضى على
اتســاع أو الظاهرة غموض أن ذلك التحليــل؛ عمليــة
منهج أكثر مــن اســتخدام يفــرض قد البحــث نطــاق
المرتبطة بهذه األدوات مــن العديــد َثمَّ ومن واحــد،
األنواع بتعدد التحليل أدوات تتعدد وهكذا المناهج.
االســتنباطي» فـ«المنهج التحليل؛ لظواهر والمناهــج
القيــاس والتصوير بعمليــات تســمح التي أدواتــه له
يعتمد التي األدوات مــن وغيرها والتعميم والصياغة

المنطقي. أو العقلي التحليل عليها
تســمح أخرى أدوات االســتقرائي» لــه و«المنهــج
واالســتبانة. كالمالحظة واختباره الواقع له باســتقراء
على ترتكز أيضًا السياســية» التقارير «هندســة أن كما
المطلوبة، المعلومات النتقاء األدوات؛ من مجموعة
اتخاذ عمليــة وتوجيه اإلقنــاع، والتأثيــر، وممارســة

القرار.
يقوم التي الرئيســة األداة العقلي هو االســتدالل إن
ينطلق هنــا فالباحــث االســتنباطي، التحليــل عليهــا
الفكرية مات المســلَّ بعــض أو بإحــدى التســليم من
منطوقها تأكيد إلــى يســعى ثم أو المبادئ األخالقية،
يلجأ قد وهــو المنطــق المجرد، خالل من أو رفضــه
كالتعميم، منطقيــة أدوات اســتخدام إلى تحليلــه في
(االســتنباط)، العــام إلــى الخــاص واالنتقــال مــن
(االســتقراء المنطقي) الكل إلى الجزء من واالنتقــال
االســتخدام شــائعة من األدوات وغيرهــا والقيــاس،

والفلســفة والقانون كالمنطق االســتنباطية العلوم في
السياســية كالفكر المعرفة فــروع وفي بعض والفقــه،
السياســية، والقيم السياســية، والفلســفة السياســي،
الدســتوري، والقانون واأليديولوجيــات السياســية،

الدولي. والقانون
بدوره السياسي في التحليل «المنهج االســتقرائي»
المباشــر االحتكاك مــن نــه تمكِّ التــي أدواتــه يملــك
المباشرة وغير المباشرة بالواقعة، وجمع المعلومات
المالحظة مثــل العقــل، عن تــام اســتقالل في عنهــا
المعلومات المباشــرة وجمع الواقعــة، مع والتفاعــل
وجمــع االســتبار،  أو االســتبانة طريــق عــن عنهــا
الكتــب والمصادر المباشــرة مــن غيــر المعلومــات
الحياة لظواهــر المالئمــة األدوات وهــي التوثيقيــة،

والعالقات الدولية. السياسية
أدوات التجريبـــي بيــن المنهــج العلمــي ويجمــع
يسمح باستخدام كما االســتنباط، وأدوات االستقراء
النمــاذج، كبنــاء - األخــرى األدوات مــن العديــد 
للوقائــع، الكمــي والتحليــل المضمــون،  وتحليــل
والعقــول واإلحصائيــة، الرياضيــة واألســاليب
كبديل - التاريخي أو المعملي والتحليل اإللكترونية،

وغيرها. التجريب لعملية
إعداد أســلوب بمعنــى «التحليــل الهندســي» أمــا
ترتبط محددة باســتخدام أداة يلتــزم ال التقاريــر؛ فإنه
علمي- غير نفعي تحليل - ولكنــه مالئمة، بمنهاجية
العلمية، غير غاياته ممكنة لتحقيــق كل أداة إلى يلجــأ
مالئمة ميدانية، أم األدوات كانت هذه وســواء منطقية
ذاتية، أم موضوعية التحليل، لموضوع غيــر مالئمة أم
صحيحة معلومات على األدوات هذه وسواء ارتكزت
ذلك في ويدخل مفتعلــة. أم فعلية ووقائع قــة، ملفَّ أم
وقواعــد والنصائــح، واالســتنتاجات،  الفــروض،
الشــهود، وشــهادات والوقائــع، واألرقــام، العمــل،
والتقارير الصوتية، والتسجيالت والصور، واألفالم،
من المعلومات وجمــع االســتخباراتية، والبالغات،

ذلك(٧). وغير الرسمية، واألجهزة ات الملفَّ
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االستراتيجية: مفهوم
المتداول Strategy االستراتيجية مفهوم أن برغم
الناس وتنوعت المعاني التــي يفهمها اتســع قد اليوم
بظاهرة الصلة وثيق للكلمة اليونانــي فإن األصل منه؛
Stratégia اليونانية فكلمــة الخداع، وصفة الحــرب
Generalship البراعــة العســكرية أو القيــادة تعنــي
العســكري القائد stratégos وهو كلمــة وهــي مــن
والتي Stratos كلمــة من أو ،General الجنــرال أو
Stratégéma كلمــة من أو ،Army تعنــي الجيــش
والخداع الغــش عن اليونانية التقاليــد فــي تعبِّر التــي
تعاملــه العســكري فــي للقائــد كســلوك والتضليــل
المرادف مــن نفســه المفهــوم وهــو  الخصــوم، مــع
والتي ،Stratagem كلمــة وهو للكلمــة اإلنجليــزي
تهدف إلى التــي العســكرية المناورة أو تعنــي الحيلة

تضليل العدو أو خداعه (٨).
إلى يشــير «اســتراتيجية» كلمة أصل وهكــذا؛ فــإن
في النصــر إحــراز متطلبــات مــن التــي هــي الخــدع
عليه والتحايل العــدو خداع ُطرق بمعنــى الحروب؛
جانب منه. فإلــى هزيمتــه والنيــل بهــدف وتضليلــه
وكميات يمكــن تدبيره مــن أنــواع مــا بــكل ح التســلُّ
العنصــر الثاني هــي األســلحة تصبــح االســتراتيجية
النصر األول كشــرط لتحقيق العنصــر لهذا ــل المكمِّ
بال أســلحة، حرب تصور يمكن ال وكما الحرب. في

فالسالح أيضًا بدون اســتراتيجية، تصورها يمكن فال
في للنصر الضامنــان مــان المقوِّ هما واالســتراتيجية

. المعارك(٩)
االســتراتيجية؛ هو لمفهــوم اليوناني التصــور هــذا
فــي التقاليد االســتراتيجية فــن أو علم نشــأة أســاس
ُيعنى بدراسة الذي الفن العلم أو وهو العلمية الغربية،
مختلــف الطاقات وتوظيف العســكرية، التحــركات
والنفسية لدعمها، والعسكرية واالقتصادية السياســية
التي تســبق والمنــاورات والحيــل بالخطــط هــا ومدِّ
بأقل النصر مــن أجل تحقيــق العمليات؛ وتصاحــب

األعباء.

االسرتاتيجية: ملفهوم السياسي الطابع
برغمارتباطاالستراتيجية بالعملالعسكريMilitary؛
يجعل للحرب النهائية لألهداف الطابع السياسي فإن
عمًال - برمتها الحــرب وظاهرة - من االســتراتيجية
الغايات أو المصالــح تحقيق أداة باعتبارهــا سياســيًا
اســتجابة النهاية في هــي الحرب أن كمــا السياســية،
العالقات طبيعة علــى ونتيجــة مترتِّبة سياســي؛ لقرار
الدول نتيجــة لتميز العداء عليها يغلــب التي الدوليــة
ومواردها وأصولهــا وتاريخهــا الجغرافــي بإطارهــا
دولة كل مــن جهة، ثم احتفــاظ ومعتقداتها ونظمهــا
مقتضى القــوة على أدوات امتــالك واســتخدام بحق
ألدوات شــرعي احتــكار غيــاب أي مصالحهــا فــي

أخرى. جهة من دولية هيئة أو منظمة ِقَبل من العنف
واالختــالف علــى التميــز القائمــة الطبيعــة هــذه
الدولية العالقــات طبعــت أدوات العنــف وامتــالك
والحرب استثناًء فيها الســالم وجعلت العداء، بطابع
أدوات من أداة واالستراتيجية أصليًا منهجًا أو أسلوبًا

الحرب.
الِحَيل إحدى ســوى ليس نفسه الســالم أن والواقع
الحرب لوقف الــدول إليها تلجأ التــي االســتراتيجية
فإذا القومية، مصالحهــا مقتضى علــى - العــداء ال -
لتحكم الحــرب عــادت المصلحة تلــك انقضت مــا

حالة مؤقتة سوى السالم ليس
الدول بعض تعاهد من ناتجة
بينها؛ ــحــرب  ال وقــف على
حالة إنهاء يعني ذلك  أن دون
صلب ــي ف الــكــامــن الــعــداء
التميز بحكم الدولية العالقات
أدوات وشيوع واالخــتــالف

العنف.
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مؤقتة حالة سوى فالسالم ليس الدول. بين العالقات
الحرب وقــف على تعاهــد بعض الــدول من ناتجــة
الكامن العــداء حالة إنهاء يعني ذلــك أن دون بينهــا؛
واالختالف بحكم التميز العالقات الدولية صلب في

أدوات العنف(١٠). وشيوع

االسرتاتيجية: وفن علم
في وفن علــم هي - المعنى بهــذا - االســتراتيجية
الحرب، ظاهــرة بدراســة ُيعنى علم فهــي واحــد؛ آن
أن يجــب هــي فن ثــم النصــر فيهــا، وكيفيــة إحــراز
العمليات إدارة يمكنــه حتــى العســكري القائد يتقنــه
باإللغــاء يســمح بمــا بفعاليــة ومرونــة؛ العســكرية
ســير المعركة يقتضيه ما بحســب والتعديل واإلضافة
لضمان تحقيق وذلك األرض؛ على األوضاع وحقيقة
منها الخروج وإما المعركة؛ في الفوز إما وهو الهدف،

قدر من الخسارة. بأقل
علــم بمعطيــات العســكري القائــد إحاطــة  إن
في وبراعته الميــدان، فــي مهارته ثــم االســتراتيجية،
التي تفرضها والمنــاورات الحيل مختلف اســتخدام
مؤهالت أو مقتضيــات أحــد هو عمليــة المواجهــة؛
من الخبرة ابتداًء الغربية، التقاليد في القيادة العسكرية

اليونانية.
تحطيم األقل على أو الطرف اآلخــر، إن اســتئصال
النهائية هو الغايــة على االستســالم، وإجباره إرادتــه
عن تجيب التــي هي واالســتراتيجية حرب. كل مــن
المطلوب الهدف في ضوء بمعنى أنه كيف؟ السؤال:
المســالك هــي مــا المتاحــة العســكرية والقــدرات
هــذه بتوظيــف تســمح التــي والمهــارات واألدوات

المطلوب. المتاحة لتحقيق الهدف القدرات
التحديــد لكيفيــة تحقيق هــذا بدون أنــه وال شــك
المادية؛ العســكرية القــدرات بلغت ومهما الهــدف،
ســرعان المواجهة عملية في القوات المشــاركة فــإن
على وفقــدان القدرة والتشــتت الضياع تعاني من مــا
القدرة امتــالك وعدم المعركــة مســتجدات مواجهــة

وأوضاع ظروف من المعركة تفرضه ما مواجهــة على
قرار الحرب(١١). صاحب تقدير واردة في تكن لم

والمســتمدة اإلنجليزية، Stratagem كلمــة تأتي
الغش بمعنــى ،Stratégéma اليونانــي مــن األصــل
الطابع الفــن أو العلم هــذا لتضفــي على الخــداع، أو
غ تســوِّ الغاية أن فكرة حول يدور الــذي المكيافيللــي
فــي الميدان العســكري القائد ولتطلــق يد الوســيلة،
بينه يحول قــد مــادي أو معنوي قيد من كل وتحــرره
ممكنة. خسارة بأقل االنسحاب أو النصر إحراز وبين
الحيل مختلــف اســتخدام في هــذا البــاب ويدخــل
والتي والمكر، والتضليل الغش والمكايد وأســاليب
من وأعوانه العســكري القائــد ذهــن عنها يتفتــق قــد

مثل هذه «المهارات»(١٢). في المتخصصين

االسرتاتيجية مفهوم تطور
الغربــي اإلدراك فــي االســتراتيجية مفهــوم اتســع
االســتعداد عملية تتطلبها التي الترتيبــات كل ليغطي

محتمــل، أو معــروف عــدو، أي لمواجهــة الدائــم
لحماية وتدبيــر جميــع المــواد والعناصر الضروريــة
العالقة أســاس بأن القناعة منطلق من القومي، األمن
طارئ َعَرض إال الســالم وما الحرب، هي الدول بين

الطرفين. مصلحة تقتضيه
اســتراتيجية، مــادة أضحــى البترول المعنــى بهــذا
استراتيجية، المواقع الجغرافية أهمية لبعض وصارت

في االستراتيجية مفهوم اتسع
كل ليغطي الــغــربــي اإلدراك
عملية تتطلبها التي  الترتيبات
لمواجهة ــم ــدائ ال ــداد ــع ــت االس
محتمل، أو  معروف عــدو،  أي 
والعناصر المواد جميع وتدبير
القومي األمن لحماية الضرورية
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لحياة الضرورية الغذائيــة المــواد لبعض أصبــح كما
فضًال كالقمح المعــارك - فــي وصمودها الشــعوب
تمتعــت وكــذا اســتراتيجية، أهميــة  - الميــاه عــن
الصناعات تتوقف عليهــا التــي الخام المــواد أغلــب
كاليورانيوم- - العســكرية الصناعات خاصة وبصفة
صفة أصبحت وهكــذا خاصــة. بأهميــة اســتراتيجية
أو المواقع هذه بكل لصيقة Strategic االستراتيجية
التي الشرايين لألمن القومي وتغذية الضرورية المواد
وبكل األساسية، بمتطلباتها والجيوش الشــعوب تمد
ومواقع للطاقة ومصادر وعتاد ُعَدد من إليــه ما تحتاج
وفرض َثــمَّ النصر، التفوق ومن لهــا تضمن جغرافيــة

إرادتها وتحقيق مصالحها وحماية أمنها.
صارت االســتراتيجية صفــة فإن أخــرى: وبعبــارة
Essential ما هو ضروري أو جوهري على كل ُتَطلق

متوفــرًا داخل يكــن ولولم وقوتهــا الشــعوب لحيــاة
قد ذاك أو العنصر لهذا افتقادها ألن حدودها القومية؛
في أول إرادتها وانكسار لهزيمة جيوشــها سببًا يكون
العنصر هذا غياب أن كما مع عدو خارجــي، مواجهة
فيها في غيرها وطمع الدولة ضعف في سوف يتسبب

العالقات الدولية. تحكم التي العداء عالقة ظل
تســعى دائمًا  الــدول أن على أضحــى عليــه وبنــاًء
كان حتى لو القومــي مهم ألمنها عنصر كل المتــالك
في ســبيل اضطرت لو حتى حدودها، موجودًا خارج
تحالفات أو عسكرية مواجهات في الدخول إلى ذلك
التي األطراف ذاك من أو هــذا الطرف مع ومعاهدات
إليه تحتــاج الذي االســتراتيجي هــذا العنصر تملــك

الدولة.

االســتراتيجية لمفهوم الغربي التصور هذا ضوء في
عمومًا والغربــي األمريكــي االهتمــام تفســير يمكن
يمكن كما األوسط، والشــرق العربي بمنطقة الخليج
كما ودعمها، إســرائيل زرع الغربــي فــي فهــم الدور
يمكن فهمها ال العــراق فــي الدائرة الحــرب هــذه أن

مفهوم االستراتيجية. منطلق إال من وتفسيرها
األشخاص كل ليشــمل اتســاعًا المفهوم وقد ازداد
التي واألفــكار والمنظمــات والقضايــا والمناصــب
المجتمع، القوة في بعناصر أو باألمن القومي، ترتبــط
األخــرى المجتمعــات مــع المواجهــة بعمليــة أو
فأصبح الطبيعــة معادية، بحكم هي المحيطــة، والتي
استراتيجي، ودراسات وتقرير اســتراتيجي فكر هناك
وقــرار اســتراتيجي مركــز  أو ومعهــد اســتراتيجية،
.Strategist اســتراتيجي ومتخصــص اســتراتيجي
المجال في األول نطاقــه من المفهــوم انتقل وهكــذا
إلــى المجال ثم إلــى المجال السياســي، العســكري
التطورات جميع هــذه أنه في إال والعلمــي، الفكــري
التفوق القومي، وبضمــان األمن مرتبطًا بقضيــة ظــل
األساســية؛ الشــعب حاجــات وبتأميــن العســكري،
الشــعوب؛ من دائمًا في حالة عداء مع غيره أنه باعتبار
لمصــادر القــوة الدائــم عليــه اإلعــداد يفــرض ممــا

للحرب. المستمر واالستعداد
به ابتعد االســتراتيجية مفهــوم فــي األخير التطــور
السياســي، البعد العســكري وذاك المضمون هذا عن
والغش الخــداع صفات من بــه لصق ده مما جــرَّ كما
تأمين أجــل من واالعتــداء علــى اآلخــر والتضليــل
على فقط الضــوء وليســلط القومي، متطلبــات األمن
اإلدراك، فــي عمق من العمليات تتطلبه هــذه مــا كل
القيــادة والتحكم، وقــدرة على التخطيط في وبراعــة
لتحقيق الالزمة واألدوات للمســالك مســبق وإعداد

الهدف.
للعمليات صفــة مجرد االســتراتيجية لقد أضحت
كان ســواء معين؛ هدف إنجاز يتطلبها التي التنظيميــة
الرياضة اإلدارة أو أو العلمي البحــث مجال في ذلك

االستراتيجية -في أضحت
علم هي  معانيها- أوســع 
والتنظيم التخطيط وفــن

المسبق. واإلعداد
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مثل جديدة مفهومــات بــرزت وهكذا غير ذلــك. أو
،Strategic Management االســتراتيجية اإلدارة
،Research Strategy البحــث واســتراتيجية
عــن لتعبِّــر Team؛ Strategyالفريــق واســتراتيجية
لعب أو العلمــي، البحــث أو اإلدارة عمليــة ارتــكاز
واألدوات المســالك تحدد واضحة إلى خطة الفريق
العلمي، هدف البحث أو اإلدارة، غاية الكفيلة بتحقيق
االســتراتيجية أضحت لقد الرياضي. الفريــق فوز أو
عملية عــن تعبير مجــرد ضوء هــذا التطــور - - فــي
أو البحثي أو اإلداري العمل تحكم تخطيط أو تنظيــم
يستبدل بمصطلح عادة ما غيرها، ولذلك الرياضي أو
أو الخطة مصطلــح بهــذا المعنى - - األيديولوجيــة
مثًال: التخطيط فيقال بينهما، ُيقرن وأحيانًا التخطيــط،
الفريق أو خطة Strategic Planning االستراتيجي
أو Research plan البحــث خطــة أو Team plan
Research plan and واســتراتيجيته البحــث خطة

وهكذا. ،(١٣) ( strategy
معانيها- هي أوسع االستراتيجية -في أضحت لقد
وعلى المسبق، واإلعداد والتنظيم التخطيط وفن علم
بمصطلح المقصــود الدقيــق المعنــى عــن الباحــث
طبيعة أوًال يحــدد أن معين؛ في ســياق االســتراتيجية
العسكري ينتمي إلى المجال وما إذا كان السياق، هذا
غير أو الرياضي أو اإلداري أو العلمي أو السياسي أو
في المعنى المقصود يتبين أن يستطيع وبناًء عليه ذلك،
المفهوم. دالالت في من تطور وذكرناه ما سبق ضوء

والتكتيك: االسرتاتيجية
Tactics والتكتيــك االســتراتيجية بيــن الفــارق
االســتراتيجية أن ورغم واألداة، المنهج بين كالفارق
أو هي منهج الحــرب التي أدوات أداة من نفســها هي
العدو؛ فــإن التكتيك مع وســائل التعامل من وســيلة
حين تصبح االســتراتيجية أدوات من أداة هــو بدوره
االقتــراب من أســلوب أو منهــج هي األخيــرة هــذه

والتعامل معه. اآلخر الطرف

لكيفية الشــامل تعني التصور هنــا «االســتراتيجية»
والدفاع بما تتضمنه من أساليب الهجوم الحرب إدارة
وغيرها. والخداع والمناورة والتفاوض والفر والكر

ذاك من أو هــذا األســلوب «التكتيــك» فيعني أمــا
تنفيــذ أداة هــو االســتراتيجية، والتكتيــك أســاليب

االستراتيجية.
في يتضمن معينــة اســتراتيجية وضع فإن وهكــذا؛
تعتمد ســوف التي وضــع التكتيــكات نفســه الوقــت

المرجّوة. األهداف تحقيق في االستراتيجية عليها
أصلها يونانية كلمــة - كاالســتراتيجية - والتكتيك
Taktiké أو والتنظيــم، الترتيــب بمعنــى Taktika
من الحــرب، وكلتاهما فــي القوات نشــر فن بمعنــى
Taktos كلمة هو واألصل بمعنى النظام، Taktikos

م أو ُمرتَّب(١٤). ُمنظَّ بمعنى
على المعاصرة الغربية العلمية التقاليــد لت عوَّ وقد
القتال أعمال ممارســة بأدوات المرتبط المعنــى هذا
بهذا - مــادة التكتيك تعلم من فــي الحرب، وجعلت
والمعاهد الكليــات للتخــرج فــي - شــرطًا المعنــى
كاالســتراتيجية - التكتيــك وصــار العســكرية،
هي كانت «االســتراتيجية» ولكــن إذا وفًنــا. علمــًا -
وهي جملتها، فــي الحرب وإدارة تخطيــط وفن علم
فإن المســلحة، العــام للقوات القائد اختصــاص مــن
وتحقيق االســتراتيجية تنفيذ وفن علم هو «التكتيك»
وفنون بطــرق فيمــا يتعلق خاصــة غاياتهــا، وبصفــة
والســفن والطائرات الجنــود وتوجيــه نشــر وأدوات
بــه قادة ويضطلع الحــرب، المركبــات أثنــاء وســائر
ُيطلــق متخصصــة عســكرية وحــدات أو الوحــدات
عملية خبراء في وتضم ،Tactical Units اسم عليها
يطلق المنــاورات وإنجاز إعــداد فــي مهرة التكتيــك
بهم يســتعين Tacticians، وهــؤالء عليهــم وصــف
وأثناءها؛ استراتيجية القتال قبل وضع االستراتيجيون
المتاحة باألدوات ودراية بالواقع ارتباطًا أكثر لكونهم
االســتراتيجية وإال صارت المختلفــة، الظــروف في
بيــن فالتعــاون التنفيــذ. صعبــة الواقــع عــن بعيــدة
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لبناء الوحيد الضمــان هــو والتكتيكي االســتراتيجي
والفن، العلم بين تجمــع للمعركة، كاملة اســتراتيجية
تحقيقها، ووســائل والممارســة، واألهداف والفكــر
االســتراتيجية الطابع يعطــي ممــا واألداة؛ والمنهــج
فــي إحراز النجاح لهــا الواقعــي، ويضمــن العلمــي

أهدافها.

واخلطة: االسرتاتيجية
ارتباطًا وأكثر plan الخطــة من أعم االســتراتيجية
القيادة وبمستوى والسياسية العسكرية بالنواحي منها
والذي الجوهــر، وحدة بينهما يجمــع ولكن العليــا،
هدف إلنجاز المســبق اإلعــداد عملية إلــى ينصــرف
الفاعلة للعناصر التحديــد عمليات خــالل من محدد
وغير ذلك(١٥). فالقائد والترتيب والتنظيم والجدولة
نفســه رئيس هو قد يكــون والــذي للجيــش - العــام
ككل الحرب اســتراتيجية يضــع الذي هــو الدولــة -
في حيــن يضع كل قائد فــي ،Strategy of the war
أو Plan of attack للهجوم المستقلة خطته الميدان
التي الظروف في ضوء Plan of retreat االنسحاب

الواقع. عليه يمليها
من الجيش محدود قطــاع هنا هي أســلوب فالخطة
إطار في انســحاًبا، أو هجومًا لتنفيذ مهامــه القتاليــة،
القيادة ِقَبــل المحددة ســلفًا من االســتراتيجية العامة
االســتراتيجية من فروع فــرع أو هي للجيــش، العليــا
المواقف أو أحــد الجيــش في أحــد قطاعات يخص
هذا القتــال في معطيــات وحيــث القتاليــة، المواقــع
من نفســها االســتراتيجية ومرونة جانب، الموقع من
لقائد هــذا القطاع بوضع خطة يســمحان جانب آخر،
بأقل االنســحاب النصــر أو بتحقيــق لقواتــه تســمح

األعباء.
ال باالستراتيجية، ولكنها وصفها يصعب الخطة هذه
رســمها في ضوء تم فرعية خطة مجرد تكون أن تعدو

للمعركة. العامة االستراتيجية مقتضى وعلى
وتشــتمل تعقيدًا أقل الخطة فإن أخــرى؛ ناحية من

تستخدم ما وغالبًا االستراتيجية، من عناصر أقل على
Project المشــروع أو Program البرنامــج بمعنــى
مثل إعداد ُمهّمًا قد يكــون معين شــيء إلنجاز الالزم
(خطة درجــة الدكتــوراه علــى للحصــول أطروحــة
مجرد األهمية مثــل محــدود يكــون البحــث)، وقــد
حفل إعداد أو الرحلة)، برنامج أو (خطة برحلة القيام
قضاء (خطة قضاء أمســية أو حتى (برنامــج الحفل)،
من أقل الخطــط وأمثالهــا هذه فجميع العيــد)، ليلــة
عناصر تفترض أنهــا رغم باالســتراتيجية توصــف أن
المســبق، اإلعداد حيــث مــن نفســها؛ االســتراتيجية
وترتيــب وتنظيــم واألدوات، األســاليب وتصــور
خطــة يقــال: أن الالئــق فمــن ولذلــك اإلجــراءات،
غير ومن العالج. خطة أو الحفل، برنامج الرحلــة، أو

باالستراتيجية. من ذلك أي وصف المستساغ

اهلوامش:
تغيري جمرد عىل هنا اجلهود أن تقترص احلال بطبيعة يكفي ال (١)
وإنام إسالمية، معان ذات عربية  بأخرى  األجنبية األسامء
دراسات نطاق  يف  جديدة مفهومات وتأصيل بناء املقصود
العلمية املنهاجية من تنطلق للواقع اإلسالمي، علمية كاملة

الواقع. هذا بخصائص وترتبط اإلسالمية،
عامة: بصفة مفهوم التحليل حول راجع (٢)

 Webster’s New World Dictionary of  the
American Language (N.Y.: Simon and
Schuster, 1984); New International Dictionary
of the English Language (N.Y.: J.G. Ferguson
Publishing Co.,1984); Merriam-Webster

Online Dictionary(Internet).
السيايس: التحليل  ومستويات أنواع خمتلف حول راجع (٣)
االقتصاد (مذكرات، كلية التحليل السيايس حامد ربيع: د.
،١٩ ص الــقــاهــرة،١٩٧١م)، جامعة السياسية، والعلوم
،١٨٢ ،١٣٨ ،١٣٥  ،١٣١  ،١٢٣  ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٢٠
(القاهرة السياسية  النظرية بــدوي: طه د. .١٩٣ ،١٨٣
١٩٨٦م)، ، احلــديــث ــرصي امل املكتب واإلســكــنــدريــة: 

.٣١٠ ص
بدوي، طه وبودان: د. مكيافيليل من حماولة كل حول راجع (٤)

.٢٧٧ -٢٧٦ ص نفسه، السابق املرجع
،٢٧٩ ،٢٧١ ص املرجع السابق نفسه، ذلك: (٥) راجع حول

.٢٨١
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وكيفية التجريبـي العلمي املنهج حول التفاصيل من ملزيد (٦)
التمهيدي القسم راجع الدينية؛ الظاهرة دراسة استخدامه يف
الدينية الظاهرة لدراسة وضعية منهاجية لبناء "حماولة بعنوان
دور صقر: العزيز عبد يف: السيايس" التحليل نطاق  يف 
جتريبـي حتليل ـ القومية الدولة يف السياسية احلياة يف الدين
قسم اإلسكندرية، جامعة  التجارة، كلية دكتوراه،  (رسالة
اجلزء نرش وقد ص١-١٥٠. ١٩٩٠م)، السياسية، العلوم
املنهاجية هذه  بتطبيق واخلاص الرسالة هذه من  التجريبـي
بعنوان الغرب يف والدولة الدين بني العالقة دراســة عىل
ودور الدين ملوقع دراسة الغريب- الواقع والدولة يف "الدين
١٩٩٥م)، للجميع، العلم دار (القاهرة: القومية" الدولة يف

.٥٠- ٣٠٧ راجع ص
عمومًا السيايس التحليل أدوات حول التفاصيل من ملزيد (٧)
،٥١ ،١٢، ٢٩ ،٩ ص سابق، مرجع ربيع، د. حامد راجع:
-١٧٠ ،١٦٩ ،١٢٢ ،١١٩ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٩ ،٥٦ ،٥٢
بدوي: طه د.  ؛  ٢٦٢ ،٢٦٠ ،١٩١  ،١٨٤  ،١٧٤ ،١٧٢

.٢٩٨- ٣٠٧ ص مرجع سابق،
املعاين: هذه حول راجع (٨)

Merriam-Webster Online Dictionary, op.cit;
The American Heritage Dictionary of the
English Language (N.Y.: Houghton Mifflin
Co, 2000); Webster’s New World Dictionary,

op.cit.
تعاىل-: - قوله يف  بوضوح اإلســالم قررها حقيقة هذه  (٩)
ْيِل اْخلَ ِرَباِط َوِمْن ٍة ُقوَّ ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما  ْم َهلُ وا ــدُّ ﴿َوَأِع
عليه اهللا صىل وقوله  ُكــْم﴾، وَّ َوَعــدُ اهللاَّ َعــُدوَّ به ُتْرِهُبوَن
حققته الذي الساحق والنجاح خدعة». «احلرب وسلم: 
يف إال تفسريه ال يمكن الفتوحات عرص اجليوش اإلسالمية يف
امتالك وعنرص إعداد القوة، عنرص العنرصين: ضوء هذين
الفرتة. هذه يف اخلارجي العامل ملواجهة مالئمة اسرتاتيجية
القوة، مصادر عن امتالك ذلك ولعل تقاعس املسلمني عقب
اسرتاتيجي تصور ألي اإلسالمية القيادات امتالك  وعدم
ما يفرس أيضًا هو الدويل؛ املجال اآلخر يف التعامل مع حيكم
"غثاء مرحلة  يفرس كام الكربى، اإلسالمية الدولة اهنيار
سمح ضعفهم وحيث اليوم، املسلمون حيياها التي السيل"
وهتك دمائهم، وإهــدار عليهم، األمم بتكالب  وهواهنم

أمواهلم!! وهنب أعراضهم
بني العالقات يف األصل فإن املتداول؛ اإلدراك عكس عىل (١٠)
إال السالم وما احلرب، منطق حيكمه الذي العداء هو الدول
عىل أدل وليس املعنية. األطراف مصلحة  تقتضيها مرحلة 
واألعداء إىل أعداء، األصدقاء ل حتوُّ أو من تبدل نراه ذلك مما
وكيف القومية، كيف كانت املصلحة مقتىض عىل أصدقاء إىل
بريطانيا بني أو وبريطانيا، أمريكا بني العالقة أصبحت
أو وروسيا، أمريكا بني أو وأملانيا، فرنسا  بني أو وفرنسا،

احلشود إىل أيضًا ننظر أن  ويكفي واليابان.  أمريكا بني
نفسها عىل تطلق دول بني احلدود  عىل تقبع التي والقوات
قيام يف شك هناك وهل الصديقة! أو الشقيقة الدول وصف
مصاحلها اقتضت ما  إذا "الصديقة" الدول هذه  بني احلرب
وأن األصل، أن العداء هو عىل دليل ذلك كل ذلك؟! القومية
تنهي العداء ولكنها ال مؤقتًا احلرب توقف السالم معاهدات
والروس والفرنسيون اإلنجليز يكّنه يزال ال الذي املتبادل
وهبذا لبعض. بعضهم  واألملــان واليابانيون واألمريكيون 
بأهنا العربية  األمريكية  العالقات وصف يمكن ال املعنى
ولكنها - وصفها بذلك لبعضهم حيلو كام صداقة - عالقات
إما املصالح األمريكية؛ حتقيق إىل إال هتدف ال عداء عالقات
خالل من أو إلرسائيل، املطلق الدعم وإما املبارشة باحلرب
عىل واالستيالء الثروات  بنهب هلا تسمح سلمية عالقات
األعباء. وبأقل بالرضا املنطقة يف والتحكم الطاقة  مصادر
بإرسائيل، املتحدة الواليات عالقة ذلك من يستثنى وال
تقتضيها مرحلة هو  وإنام أيًضا،  طبيعتها  من السالم فليس
حيكم كأصل العداء يعود ما ورسعان اآلن، الطرفني مصلحة
الوعي حترر ما إذا أو تعارضت املصالح، ما إذا بينهام العالقة
التعارض هذا  حقيقة لريى الصهيوين التأثري من األمريكي
واإلسالمية العربية القوى نجحت ما إذا أو املصالح، يف
التأثري هذا  إماطة يف وخارجها املتحدة الواليات داخل يف
حتى وعقله وبرصه  األمريكي الشعب سمع  عن اليهودي

القومية. بمصاحله يتعلق فيام يتبني احلقيقة
تعتمد العالقات الدولية، يغلِّف العداء الذي طابع ظل يف (١١)
مصاحلها حتقيق  أجل من اخلارجية  عالقاهتا يف دولــة كل
أو وسيلتني عىل إلرادهتا األخرى األطراف وإخضاع القومية
منهام أسلوب ولكل احلرب، أو السلم منهجني: أو أسلوبني
واالسرتاتيجية السلمي، املنهج أداة فالدبلوماسية هي أداته:
ملا احلرب؛ عىل م مقدَّ السلم  أن  شك وال  احلرب. أداة هي
من املصلحة  حتقيق ومن األرواح، إزهــاق  تفادي من فيه
فإن ولذلك العسكرية. املواجهة وتكاليف أعباء  دون 
أوىل يكون أن جيب الدبلوماسية ــاألداة ب اخلصم إخضاع
أن إال االسرتاتيجية، بــاألداة إخضاعه حماولة من وأسبق
للتحول تدفع اخلصم إرادة  تطويع يف الدبلوماسية إخفاق 
منه ال مفر - كبديل االسرتاتيجية احلرب ـ وأداته منطق إىل
احلرب سيناريو (راجع والتسليم اخلضوع عىل اخلصم إلكراه

العراقية). احلرب األمريكية أو األفغانية األمريكية
قومية، ومصالح إرادة  يملك اآلخر هو اخلصم كان وملا
وكرس اآلخر الطرف إخضاع يف نفسها الرغبة لديه أن كام
وقــوات جليوش ــر اآلخ هو امتالكه  عن فضًال شوكته، 
عىل النرص حتقيق يف عارمة ورغبة عسكرية، ومــعــدات 
الطرفني بني العضوي دام الصِّ عملية فإن  اآلخر؛ الطرف
وموارده اخلصم لقوة مسبقة وتقديرات حسابات إىل حتتاج
يمكن الذي والدعم صموده واحتامالت ضعفه ومواطن
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قياداته العسكري لدى التفكري وأنامط أحالفه يتلقاه من أن
من ذلك وغري اجلوية، ــوال  واألح املعركة أرض  وطبيعة
قوته وتقدير اخلصم طبيعة فهم عىل تساعد التي املعلومات
اخلطة بوضع طرف كل يقوم ضوئها يف والتي احلقيقية، 
النرص حتقيق يكفل بام  العسكرية؛ العمليات املالئمة إلدارة
التمهيدية العمليات هذه اآلخر. بالطرف اهلزيمة وإيقاع
من تتضمنه ومــا وتزامنها املواجهة عملية  تسبق التي 
من نقصدها التي هي وحيل؛ ومناورات وأدوات أساليب
أجل حتقيق من احلرب إدارة فن إهنا مصطلح االسرتاتيجية؛
العدائي الطابع ظل يف للدولة السياسية والغايات املصالح 
الدولية العالقات  طبيعة حول  راجع  الدولية. للعالقات
،٢٦ ص سابق، مرجع بدوي، طه د. االسرتاتيجية: وموضع

.١٩٨- ٢٠٥
احلرب"، فهو "اخلدعة يف ملفهوم خمتلف تفسري (١٢) لإلسالم
اخلروج ال يعني ذلك أن إال احلرب؛ يف اخلدعة يقر كان وإن
أخالقيات عىل التعدي أو املواجهة ورشوط قواعد  عىل
احلرب عىل الدعوة فتقديم اآلخــر. الطرف  مع التعامل
واألمان واإلجــارة بالعهود والوفاء املحاربني يف والعدل
أي حتكم التي املبادئ بعض  هي األرسى؛  معاملة وحسن 
للحديث موضع وال املسلمني وغريهم، بني عضوي صدام
التي املبادئ هذه من ألي  إهدار عليها يرتتب خدعة عن 
اسرتاتيجية حول املسلمني. غري مع مواجهة أي عملية حتكم
وأساليب ــداع  واخل التعريض ومعنى اإلســالم يف احلــرب
وقت يف املسلمني غري مع التعامل وأخالقيات املامرسة
يف اإلسالم اجلهاد نظرية صقر: العزيز عبد راجع: احلرب.
التقاليد يف األساسية  واملقومات املفاهيم تأصيل حول  ـ
والعلوم االقتصاد كلية القاهرة، ماجستري: (رسالة األويل 
صقر: العزيز عبد ٤١٢؛ -٢٧٥ ص ١٩٨٣م)، السياسية،
دراسة :٦ جزء احلرب - وقت يف اإلسالم الدولية العالقات
للفكر العاملي املعهد (القاهرة: القتال لسري املنظمة للقواعد

١٩٩٦م). اإلسالمي،
السيايس، وهي مراحل التحليل هي إحدى االسرتاتيجية (١٣)
بمعنى البحث؛ إجــراء كيفية بتحديد املعنية املرحلة تلك
التحليل موضوع ضوء يف  التحليل وأدوات مسالك حتديد
حتدد التي واخلطوات املفهومات  جمموعة إهنا منه، والغاية
واضحًا طريقًا للباحث وترسم وتوجهه، البحث عنارص
والتحليل، البحث عملية طوال والضياع التشتت من حيميه

البحث". وصف "خطة ُيطلق عليها ما وعادة
ومعناها: التكتيك كلمة أصل حول راجع (١٤)

Merriam Webster Online Dictionary,op.cit;
Webster’s New American Dictionary (Boston,
N.Y: Books,Inc., 1944); New International
Dictionary, op.cit.; The American Heritage

Dictionary, op.cit.

راجع: املفهوم هذا ومرادفات اخلطة معنى حول (١٥)
 The American Heritage Dictionary, op.cit;

Webster’s Revised Unabridged Dictionary
(N.Y.: MICRA,Inc., 1998); World Net
(Princeton University,2003); McLean, Iain
and McMillan, Alistair: Concise Dictionary
of Politics (N.Y.: Oxford University Press

Inc,2003).
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معلومات إضافية

الشرعية

عليها الهيئة تعتمــد التي «األســس بأنه مفهوم الشــرعية االجتماعية الدوليــة الموســوعة ف ُتعــرِّ
ل المحكومين وتقبُّ السلطة ممارسة في الحكومة حق على وتقوم للسلطة؛ ممارستها في الحاكمة

الحق»...... لهذا

للتعريف: ثالثة اتجاهات رصد ويمكن الشرعية، لمفهوم التعريفات من العديد طرحت ولقد

للقانون العامة خضوع الســلطات القانون»، أي «ســيادة بأنها الشــرعية ف ُيعرِّ قانوني: اتجاه - ١
المدونة وغير (الدســتور) المدونة القانونية القواعــد ليشــمل القانون ويمتد بحدوده، وااللتــزام
حد بلغت طويلة فترة الجماعة عليها درجت التي القواعد مجموعة بالُعرف: ويقصد (الُعــرف)-

هذه القواعد. بإلزام مع شعورهم التواتر

اإللهي). (القانون أحكام الدين «تنفيذ بأنهــا الشــرعية ف اإللهي): وُيعرِّ (القانون ديني اتجاه - ٢
الدين (القانون قواعد وتطبيق التزام على يعمل الذي النظام ذلك هو الشــرعي النظام أن وجوهره
في الدين علماء معظم هذا االتجــاه ويضم الُمنزلة. الدين بمعنــى الحقيقة فهم ويجب اإللهــي)،

والحديثة. القديمة العصور

للنظام المجتمع أفــراد "تقبُّل غالبية بأنها الشــرعية ف حيث ُتعرَّ - سياســي: اجتماعي اتجــاه - ٣
قيمها عن الجماعة، ويعبر أهداف لتحقيق يسعى بأنه العتقادهم طواعية؛ له وخضوعهم السياسي

وممارساتها». عن السلطة مع تصورها ويتفق وتوقعاتها،
الين. أون إسامعيل،  إسالم الفتاح عبد الدين ا.د.سيف مفهوم الرشعية 

السلطة إشكالية ماكيافييل طرح فقد . احلديث السياسة علم إىل مدخًال «األمري» ملاكيافييل كتاب يعترب
هذا املؤلف تأثر ينفي ال ذلك لكن . فظ وصارخ للحاجات وبتحديد الصارمة بالواقعية متيز بأسلوب
والسلوك االقتصاد لتدرج التطبيقية العلوم هرم قمة يف السياسة وضعت التي باألرسطوطاليسية 
يف يقدم لنا ماكيافييل فإن أمهية......... هكذا منها أدنى هلا كتوابع والرتبية ) النفس علم ) الشخيص
إنه بل والرتبوية، النفسية العلوم من كبرية جرعة نه ويضمِّ احلديث السياسة لعلم تأسيسًا هذا الكتاب

. الطاغية األمري يف دعم الستخدامها يدعو
املستقبلية. للدراسات العريب املركز السياسة، إىل علم مدخل

وفاة مؤلفيها: حسب مرتبة السياسي الفقه في القديمة المؤلفات بأهم يلي قائمة وفيما

١٨٢هـ ). ت ) بن إبراهيم يوسف يعقوب أبو - [١] الخراج
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هـ). ت ١٨٩ ) الشيباني الحسن بن محمد - السير الكبير [٢]

هـ). ٢٠٤ القرشي (ت بن آدم - َيْحَيى الخراج [٣]

هـ). ٢٢٤ (ت سالم بن القاسم عبيد [٤] األموال أبو

٤٥٠هـ). الماوردي (ت حبيب بن محمد بن علي - األحكام السلطانية [٥]

٤٥٠هـ). (ت - الماوردي الوزارة قوانين [٦]

هـ). ٤٥٠ (ت الماوردي - القاضي أدب [٧]

ت ٤٧٨هـ). ) إمام الحرمين الجويني أبو المعالي - األمم غياث [٨]

٥٨٩هـ). (ت الشيرزي - الحسبة طلب في الرتبة نـهاية [٩]

٦٥٢هـ). (ت القرشي بن طلحة محمد - للملك السعيد الفريد العقد [١٠]

٧٢٨هـ). (ت تيمية ابن - الشرعية السياسة [١١]

هـ). ٧٢٧ (ت تيمية اإلسالم - ابن في الحسبة [١٢]

اإلخوة» «ابــن المعروف بـ شــمس الديــن - إبراهيم الحســبة القربــة فــي أحكام معالــم [١٣]
(ت٧٢٩هـ).

٧٥١هـ). (ت القيم - ابن الشرعية في السياسة الحكمية الطرق [١٤]

٧٥١هـ). (ت القيم ابن - الذمة أهل أحكام [١٥]

المالكي (ت٧٩٩هـ). فرحون ابن - األحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة [١٦]

هـ). ٨١٩ (ت عز الدين بن جماعة - اإلسالم أهل تدبير في اإلسالم تحرير [١٧]

هـ). (ت ٨٢٤ األحكام من بين الخصمين تردد فيما الحكام [١٨] معين

هـ). (ت ٨٨٢ ابن الشحنة األحكام - معرفة في الحكام [١٨] لسان

ولكنها السياسي النظام على قاصرة ليست بعضها عناوين من يتضح كما الكتب هذه أن شك وال
المالي النظام مثل السياســي بالنظام صلة ذات موضوعات في المتخصصة إلى الكتب اتجهــت

النظام القضائي. أو
اإلسالمية. املشكاة شبكة خري. حممد د. بسطامي اإلسالمي (احللقة الثانية)، السيايس الفقه تطور
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االستراتيجية

والشرقية الغربية المدرســتين وعسكريين من سياســيين لمفكرين االســتراتيجية وإليك تعريف
. وكذلك لمفكرين عرب

الغربية المدرسة
. الحرب هدف أجل من االشتباك استخدام فن بأنها االستراتيجية يعرف : كالوزفيتز -١

ومن لالســتراتيجية كالوزفيتز تعريف ليدل هارت على البريطاني العســكري الكاتب عاب وقد
وهذه أمور ، مســتوى لقيادة الحرب أعلى في أو السياســة حقل في الفكرة أنه يدخل هذه عيوبه
الحاكمة السلطة تســتخدمهم الذين العســكريين عمل القادة بحدود ال الدولة تتعلق بمســؤولية
يتعلق فيما االســتراتيجية لمعنى تحديده اآلخر هو والعيب ، وتنفيذها العمليات بإدارة ليقومــوا
عن للبحث الحــرب االعتبــارات واإلمكانيات في كل تكريس أي فقــط ، المعــارك باســتخدام

. الحاسم بقوة السالح الحل المعركة التي تحقق

على والتعرف المناطق الحاســمة في الحرب وتوجيــه الجيش خطة إعــداد فن ليتريــه: هي -٢
. المعارك في لضمان النجاح فيها القطاعات من عدد حشد أكبر يجب التي النقاط

إلى وتحقيق الوصول تستخدم إلدراك التي الوسائل من مجموعة االستراتيجية هي ٣- مولتكه :
. محدد غرض

فن بأنها االســتراتيجية تعرف م عــام ١٩٠٢ الصادرة البريطانية المشــترك كراســة التدريب -٤
المعركة. إلى عدوه لجر القائد إليه األسلوب الذي يسعى وهي ما وتوجيهها، التخطيط لحملة

الحاسمة الجهة إلى القوات تحريك في تســتخدم التي التدابير الواســعة هي : درغولتز فون - ٥
. القيادة علم يسمى أن ويمكن ُمَالئَمًة الظروف أكثر في

. خالفاتها لحل تستخدم القوة التي اإلرادات حوار فن : هي فوش -٦

السياسة؛ لتحقيق هدف العسكرية الوسائط مختلف واســتخدام توزيع فن هي هارت: ٧- ليدل
في المفاهيم المتزايدة باســتمرار بجميع يحط لم هذا تعريفه هــارت أن ليدل أدرك ما وســرعان
الســابق تعريفه إلى أخيرًا أضاف هارت ليدل أن بيرغالوا الجنرال يرى لذلك ، وحجمها عددها
التطبيق االستراتيجية هي وأن الدنيا ، مستوياتها في لالستراتيجية التطبيق العملي هي التعبئة (أن

.( أدنى مستوى في العامة العملي لالستراتيجية

توجيه فهي أما الدبلوماســية ، العســكرية العمليات مجمل وتوجيه قيادة هي : أرون ريمون -٨
. للسياسة والدبلوماسية تابعتين االستراتيجية تكون أن على األخرى الدول مع العالقات
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. أهداف السياسة للوصول إلى القوة استخدام هي فن : أندريه بوفر -٩

لبعض صفة اســتراتيجي هي كلمة وأن ، واحد والتعبئة االســتراتيجية : إن محتوى ١٠- أيوريه
على مسؤوليتها التي تقع الحرب وأن إدارة الحركات العسكرية أو إدارة الحرب في المستويات

. استراتيجية  عملية هي الوطن عاتق حكومة

-أو الخصم المتاحة إلرغــام والوســائل السياســية الفكرة بين المزج فن هــي : بييرغالــوا -١١
. المتوخاة أو الغايات القبول بالغاية على الخصوم-

لعام األمريكية القوات المســلحة ضبــاط أركان دليل فقد عــرف األمريكي المفهــوم ١٢- أمــا
أهداف تحقيق للدولة لغرض القوات المسلحة اســتخدام وعلم (فن بأنها االســتراتيجية ١٩٥٩

. باستخدامها التهديد أو القوة استخدام طريق عن العامة السياسة

االشتراكي التعريف اآلن ســنتناول لالســتراتيجية التعاريف الغربية من جملة اســتعرضنا بعد أن
: لها

الشرقية: املدرسة

فيه يسمح الذي الوقت إلى العمليات التي تتضمن تأخير هي الصحيحة االستراتيجية لينين : -١
وممكنة. سهلة تكون بأن للضربة المميتة للخصم المعنوي االنهيار

. للحرب الكلي قوانين الوضع هي دراسة : تونك ماوتسي -٢

على مــن الحصول السياســة تمكن التي العســكرية الوســائل خلق عملية هــي : ٣- كوزلــوف
أهداف.

وخطط ، لها وتخضع السياسة على مباشرة تعتمد العسكرية االستراتيجية إن : كرازيلفكوف -٤
. السياسة تحددها األهداف التي على أساس تصميمها يتم االستراتيجية الحرب

تعالج التي النظرية المعارف من مجموعة العســكرية االســتراتيجية تمثل : سوكولوفســكي -٥
ضوء في االستراتيجية وتدرس . عن مصالح طبقية محددة دفاعًا مســلح كصراع الحرب قوانين
وأساليب ، والمعنوية االقتصادية والطاقات والعسكرية السياسية واألوضاع العسكرية التجارب
وطرائق وطبيعتها المقبلة الحرب وأوضاع المحتمــل العدو نظر ووجهات ، الحروب تصريــف
باإلضافة االستراتيجي استخدامها وأسس ، المسلحة القوات وفروع دفتها وتســيير لها اإلعداد
السياسية للقيادة العملي النشاط مجال نفسه الوقت في وتظل والتقنية المادية الحرب أسس إلى
وتصريف للحرب البــالد بفن إعداد والمتعلــق ، ومقرها العامــة القيادة في العليــا والعســكرية

. محددة تاريخية أوضاع ظل في المسلحة الصراعات
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العربية:   املدرسة

طبيعة وتدرس الحرب في فن مجال أعلى االستراتيجية على أنها تعرف : المدرسة المصرية - ١
في مسائل يبحث نظري وعملي علمي أسلوب وهي الصراع المســلح، وإدارة وإعداد وتخطيط
العسكرية السياسة أسس على معتمدًا الحرب في للدولة واســتخدامها المســلحة القوات إعداد
المسلح للصراع المهام االستراتيجية تحقيق بهدف العليا القيادة العسكرية تشمل نشاط أنها كما

. العدو لهزيمة

واســتخدامها أو المســلحة وتوزيع القوات إعداد فن على أنها تعرفها : العراقية المدرســة - ٢
. السياسة أهداف العامة لتحقيق االستراتيجية إطار ضمن باستخدامها التهديد

بها التهديد أو القوات المسلحة واستخدام وتوزيع تهيئة في وعلم بأنها فن تعريفها ويمكن - ٣
. العليا أهداف السياسة تحقيق لغرض

الزقورة. موسوعة اإلله العنزي، عبد ؟ العراقية املعارضة هي اسرتاتيجية وما االسرتاتيجية، مفهوم




