
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذي اإلستراتيجي اإلدراك ومفهوم   العسكرية، لإلستراتيجية الفكرية الرؤية   على الضوء المقالةُ  هذه ُتلقي

 اإلطارُ  هي العسكرية العقيدة أن   منطلق من والهجوم، الدفاع حالَتي في التخطيط مداخل أهم   أحدُ  هو

رات بناء وُمنطَلق المرجعي، ر التي العليا، القيادات لدى التصوُّ  اإلستراتيجية. هذه لبناء العملية الناحية في تؤث 

ا، معرفة   بوصفه اإلستراتيجي، فاإلدراُك  بةَ  يعني وتقدير  د مختلف، أسلوب تجر  ية المعلومات تنظيم ُيحد   الحس 

ف وتفسيرها، الت مع والتكيُّ ات، التحوُّ رات، األحداث اتجاهات استشراف على والقدرة والمستجد   والتطوُّ

اتها اإلدراكية العملية منطلقات بناء ادةوإع  اإلستراتيجي. المستوى على ومرجعي 

 الدفاع إستراتيجية

َدها األداء، في التغيير حركةَ  يستصحب الذي الفكر أساُس  هي المعرفة إن    على بناء   باستمرار، الفاعَل  وتجدُّ

مات ى التي الذكية، القدرة مقو  ا تتجل  ز الحاسمة. اللحظة في لصحيحا القرار اتخاذ في إيجاب   اإلدراُك  ويتمي 

 الموقف، مع التعامل في واإلستراتيجي اإلبداعي بالتفكيرين يتصل ألنه عادي؛ غير إدراك   بأنه اإلستراتيجي

ا ويتصل له وما واتخاذه، القرار ُصنع بعملية أيض  ة من العمليةُ  هذه تمث  ة، صعبة مهم  ا فضل   وشاق   تحتاج عم 

 في اإلستراتيجي لإلدراك األساسية المبادئ بعَض  المقال هذا ويستكشُف  المحيطة. بالظروف وعي من إليه

 المعرفة، نظام في اإلرهاب على الحرب موضع وتحديد بها، المرتبطة العملية والمفاهيم العسكرية، الجوانب

ق بما  .اإلنساني األمن يحق 

 اإلستراتيجي المفهوم ألن   ؛«ناشط دفاع إستراتيجية» هابأن اإلرهاب على الحرَب  العسكريون القادة ويصُف 

ع الوقائية التدابير بين يدمُج  راع لتوقُّ ي ومحاولة الص   التي الحرب، عمليات زمن ومفاهيم ومنعه، له التصد 

ق إحراز إلى تسعى ه، الخصم، قُدرات وإجهاض المعركة، أرض في التفوُّ  بما المنتصر، شروط فرض مع وسحق 

د الخطر. لىع يقضي  المناورة، ودفاع والهجومية، الدفاعية العمليات؛ جميع تكامل اإلستراتيجيةُ  وتؤك 

، والهجوم كاته، على والسيطرة صفوفه، تنظيم من ومنعه اإلرهاب معاقل على الهجوم في المضاد   تحرُّ

ب له. لفكريةوا التحتية البنية وتفكيك العمليات، مسارح جميع في عناصره مع االشتباك ومداومة  ويتطل 

 طبيعُتها لها حرب   وهي االقتصادية، تمويله روافد واجتثاَث  العسكرية، إمكاناته تحطيَم  اإلرهاب على القضاءُ 

ة، ية الهَجمات خلف على الخاص  ة الحروب في البر  ي   .األرض اكتساب إلى تطمح التي العاد 

 الَعالقة جدلية

ا ُتَعدُّ  اإلستراتيجي واإلدراك العسكري للتخطيط اكمةالح المبادئ بين الجدلية الَعلقةُ   لتحليل أساس 

رات هان في وتقديرها، المتغي   من تخلو ال هواجُس  تدفعهما والغرُب  فأمريكا اإلرهاب. على الحرب قرار اتخاذ ر 

 العربي الفكر لمنتدى السابق لعاما األمين سوداني، دبلوماسي

 الفقيه الصادق د.

 اإلستراتيجي اإلدراك
 مواجهة في العسكري بالتخطيط الفكرية الرؤية ارتباط

 اإلرهاب



 

 

ا نرى آخر، جانب وعلى لإلرهاب. مانع جامع تعريف   تحديد من تمنُعهما فكرية، رواسَب  ا أكثر تجسيد   وضوح 

 االتحاد ورثت التي روسيا، مثل: فكرية، عقيدة على القائمة الجيوش ذات الكبرى الدول لدى الَعلقة لهذه

ا العسكرية المؤسسة فلسفةُ  ترتبط إذ ضاربة. عسكرية قوة لبناء الزمن ُتسابق التي والصين السوفيتي،  ارتباط 

ا  تقويتها، على وتعمل الفلسفة تلك مع تتوافُق  التي دراكيةاإل البرمجة ألن   للدولة؛ السياسية بالفلسفة وثيق 

رات التحليلية والقدرة المعلومات، امتلك على تعتمد مبتَكرة، ذهنية صناعة   هي  العقلية، الذاكرة في للتصوُّ

س ا وتؤس  ا مرجع  رات طبيعة فهم إلى يستند ذهنيًّ  اقدرته في العسكرية المؤسسة حيويةَ  وُتظهر األداء. متغي 

ا وتغييرها؛ األساسية تركيبتها تطوير على ا، تسليح  ا وتدريب  ا، وتنظيم  رَ  يواكب بما وتوزيع   التي المخاطر تطوُّ

د  .ومصالحها الدولة أمن تهد 

ن  البشرية، اإلمكانات مثل: العسكرية، للموارد األمثل االستخدام بكيفية الوعَي  اإلستراتيجي اإلدراُك  ويتضم 

ات  قُدراته إضعاف أو عليه، والقضاء الخصم على اإلجهاز بهدف االستخباراتية؛ والمعلومات ية،الحرب والمَعد 

ر االستسلم. على وإجباره القتالية، ص، بالتدريب اإلدراُك  هذا ويتطو  لع المتخص   مبادئ على المستمر   واالط 

 . العسكرية العلوم

م  :هي رئيسة مستويات ثةثل إلى الحرَب  الحديثة العسكرية النظريةُ  وتقس 

 . إستراتيجية مستويات .1

 .تشغيلية مستويات .2

 . تكتيكية مستويات .3

رت وقد القديمة، الحروب في أساس   التقسيم ولهذا  الحرب أعقاب في الحديثة النظريات في صياغُته تطو 

َن  البروسية؛ الفرنسية  والتخويف،  اغتة،المب فاعلية وهي: األساسية الخمس العسكريةَ  اإلستراتيجيات   ليتضم 

ا األسُس  هذه وُتدَمج واإلبادة. واإلرهاق، والتخريب،  قوية عسكرية إستراتيجية لتكوين نظري إطار في مع 

ا اإلستراتيجيات هذه بشأن الخلف يُعد ولم ومترابطة.  العسكرية، األركان ألن   الماضي؛ في كان كما قائم 

نة صين، الخبراء من المكو   معرفة من يمتلكونه ما على بناء   اإلستراتيجيات، هذه صياغة ىعل قادرة والمتخص 

 .القيادة هيئة رؤية من أفادت عملية، وخبرة نظرية،

 الحرب طبيعة

كون َمن لدى الحرب إن   ى، مستويات على تقوم حقيقتها، ُيدر   :منها شت 

 ي: المستوى ن الماد  رها، ومدى األسلحة، حجَم  ويتضم  د الدعم وقوةَ  الجنود، وعددَ  تطوُّ  . المسان 

 والشجاعة والجنود، للقادة المعنوية الروح مثل: ملموسة؛ غير   أشياءَ  على وينطوي النفسي: المستوى 

 . واإلقدام

 صائبة قرارات واتخاذ المعركة، ساحة في الموقف تقويم على القادة بقدرة ويهتمُّ  التحليلي: المستوى 

قة ُخطط وصياغة المناسب، الوقت في وفاعلة  . القرارات تلك لتنفيذ العملية؛ الناحية من متفو 

ق التي للفرد، الشخصية النظر وجهات إلى اإلستراتيجية الفلسفة ُتشير السياق هذا وفي  بطبيعة تتعل 

 بمجموعة الفلسفية المرء رؤية تتأثرَ  أن ويمكن والحدس، والخبرة العقل على القائمة التنظيمية اإلستراتيجية

 المتصلة القواعد أو الشخصية، اآلراء أو المعتَقدات، من مجموعة إلى ُتشير الشخصية، العوامل من مختلفة



 

 

ق اإلستراتيجية. بطبيعة َيم المعتَقدات هذه العسكريون القادةُ  ويطب   اتخاذ في للمساعدة والقواعد والق 

ر إستراتيجية قرارات    أو للدولة، اإلستراتيجية األهداف عةلمتاب والدافع والرسالة، والتماسك التوجيهَ  توف 

 . مشترك هدف على يجتمع الذي التحالف

ان في العالم، في األمريكية العسكرية القوات توزيع أن   نرى وبهذا  مواجهة أساس   على ُبنَي  الباردة، الحرب إب 

لها كان التي التهديدات ل ريالعسك وجناحهما االشتراكية، وكتلُته السوفيتي االتحادُ  يمث  ْلف في المتمث   ح 

 الصين إلى بالنظر أكثرَ  األمرُ  ويظهر واضحة. والخطر التهديد ومكامن ُمعَلنة، كانت العدو   عقيدة إن   إذ وارسو؛

دة معرفة على يعتمد موقف تقدير على حلفائها، ُحكم في هم وَمن أمريكا، تعمل إذ الحالي؛ الوقت في  مؤك 

 معارُك  فيها سُتدار التي المحتَملة، المواقَع  للصين تترَك  أن بوسعها يكن لم لذا، الجديد. القديم بالخصم

ى الجديدة، الساخنة أو الباردة الحرب  بريطانيا مع الثلثي «أوكوس» الـ تحالف إنشاءَ  قرارها في ذلك فتجل 

 . وأستراليا

مته وما بة من واشنطن تعل  قه موسكو، مع الباردة الحرب تجر   التي المناطق تعيين بإعادة كين؛ب مع اآلن ُتطب 

ل الباردة الحرب إستراتيجية فإن   هذا، وعلى األمريكية. القواُت  فيها تنزل زة قوات وضع في تتمث  ا مجه   تجهيز 

ا دة؛ مواقَع  في نوعيًّ  به؛ المـُحَكمة اإلحاطة اإلستراتيجية الضرورة تفرُض  معروف، خصم مع للتعامل محد 

د أنها ُيعتَقد التي ة،العسكري حركته لتقييد  .وُحلفائها المتحدة الواليات مصالح تهد 

 الفاعل الدفاع

 المفهوُم  وهذا فاعل. دفاع إستراتيجية بأنها الحالية اإلرهاب على الحرب إستراتيجيةَ  العسكريون القادةُ  يصف

ر العسكري، الفكر في بعيد   تاريخ له ما وال إستراتيجي، فكري إطار إلى عملية مناقشة من يتطو   أواخر في سي 

قبة ل روسيا، ففي السوفيتية. الح  م العسكري، الفن   صنوف أعلى لعسكريةا اإلستراتيجيةُ  تمث   مبادئَ  وتقد 

ة    الحرب، زمن في القوات وإدارة الصراع، منع وطرق الوطني، للدفاع والتحضير وممارستها، الحرب لنظرية عام 

 . اإلستراتيجية العمليات وتحديد

، العسكرية فاإلستراتيجيةُ  ن عملية، مفاهيم من بها يرتبط وما مجتمعة   ،«الحرب في الروسية ريقةالط» تبي 

يارات ُتظهر اإلستراتيجية أن   يعني مما السائد، للفكر المركزية واألطروحات واآلثار  التخطيط، في الفكرية الخ 

 يصُف  َثم   ومن تحقيقها. على القدرة ومدى العمليات، في القوة وهيكل التنظيم، في التشغيلية والمفاهيم

َخذة الوقائية اإلجراءات من كلًّ  العسكرية اإلستراتيجية في النشاط مفهوُم  راع اندالع قبَل  المت   لردعه، الص 

دة   طوارئُ  أنها على اشتعالها؛ أثناء في الحرب إدارة ومبادئ  دول في )متصاعدة( أزمة أو للمجتمعات، مهد 

نة،  محدودة. لقوة وقائيال االستخداُم  ومنها وتهديدها، خطرها لتحييد وقائية   إجراءات   القوات تتخذُ  معي 

د ؛ والهجوم المناورة ُخطَط  الدفاعية اإلستراتيجية وتؤك  ر دفاعي هجوم   فهو المضاد   المستمر االشتباك يتصو 

ن هذا، وعلى العسكري. العمل مسارح جميع في للخصم  اإلرهاب على الحرب في العسكرية اإلستراتيجية تتكو 

نيات دفاعية، عملية مفاهيَم  من  الحرب حالة في الناشط فالدفاُع  لطبيعتها. واضح تمييز دون ية،هجوم وب 

ل اإلرهاب، على  وضع في الفضاء مجال امتيازَ  ويمتلك الهَجمات، في لألرض اإلستراتيجية القيمة من يقل 

 . والمناورة الدفاع

م هاألن العسكري؛ الفن   صنوف أعلى هي اإلرهاب مواجهة في العسكرية اإلستراتيجية إن   أجل،  مبادئَ  تقد 

ة   ا وممارستها؛ الحرب لنظرية عام  ل منع بُطرق وانتهاء   والهجوم، للدفاع التحضير من بدء   والتفجيرات التسلُّ



 

 

تة. والعمليات باغ  ر أن يجب هنا ومن المـُ رة للبيئة استجابة   العسكرية؛ اإلستراتيجية تتطو  ي التي المتغي   إلى تؤد 

ت التي ورة،المنا حرب بنهج االهتمام ا موجودة   ظل   على للتطبيق قابلة قتالية فلسفة   أنها على بها ومعترف 

دارة إلى المناورة حرُب  برزت وقد الماضية. العقود مدى قد في الص  ا مناسبة   ألنها الماضي؛ الع   ئةللبي تمام 

م فإنه كة،المعر لساحة ُمَعد   النهج هذا أن   من الرغم وعلى اإلرهاب. على للحرب الحالية  جديدة طريقة   يقد 

ي إستراتيجية في للتفكير ومفيدة  ُيتيح مما العسكرية، الطبيعة ذات المخاطر من ُأخرى ألنماط التصد 

يات االستسلم من بدال   منها؛ االستفادةَ  للسياسيين عوبات للتحد   على الحرب في يواجهونها التي والصُّ

 .اإلرهاب

 القول ختام

 اإلرهابية، واألعمال الجيوش، وتنظيم العسكرية، العمليات في الحرب أصناف بين شابهالت من الرغم على

ا به ُيستشَهد الذي  العسكرية الحربية المبادئ تطبيُق  الممكن غير من فإنه السياسي، الخطاب في كثير 

دة، قتال ساحات في تكون ال فهي اإلرهاب؛ على الحرب كبيئة مغايرة، بيئة في بالجملة  المدنيين وأرواُح  محد 

ضة فيها  في مضمونة غيرُ  الحرب في الجيوش لسلوك الضابطة األخلقية المعاييرَ  أن عن فضل   للخطر، معر 

. الَكر   صراع  وذات ُمحَكمة إستراتيجية ُخطط على للحصول بقوة اآلن تتنافس الجيوَش  فإن   ذلك، ومع والَفر 

 . اإلرهاب على الحرَب  ُتشبه الفوضى، عليها يغلب ساحة   في َجدوى

، يبدو قد العادية الحربية المعارك ُخطط وضع أن حين وفي  يرتبط اإلرهاب على الحرب مفهوم فإن سهل 

ا ا ارتباط  ر  ر ألنه التحديد؛ وجه على الفكري العمل بإستراتيجية مباش  ا ُيطو   يواجهها التي للظروف َوفق 

هونها العسكريون  تحقيق على القيادة يساعدَ  أن يمكن النهَج  هذا فإن   ولذلك، ة.الخاطف المناورات في ويوج 

ة أهمية   له اإلدراُك  وهذا القوات. النتشار أدنى حد   مع حاسمة، ميزة  عندما اإلرهابية، األعمال بيئة في خاص 

 اإلرهاب. لمواجهة مواردها تخصيَص  الدول تعتزم


