االسرتاتيجية الدفاعية يف اإلسالم،
وتطبيقاتها يف إدارة الدولة

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني
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ملخص:
عا�ش النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – قائدا لهذه الأمة ردحا
من الزمن ،فعلمها منهج حياتها يف العقيدة واحلكم واملجتمع،
ور�سم الطريق نحو بناء دولة متينة ،تقوم على �أ�صول قومية ،ولقد
جاء هذا البحث  -و�إن كان ب�شكل خمت�رص -ويزعم م�ؤلفه ب�أنه قد
تناول �أهم ما يف هذا املو�ضوع من �أ�صول يبنى عليها يف ميدان
ال�سيا�سة واحلرب ،و�إدارة الدولة ،ولقد ات�سم هذا البحث بعنوان
مهم مي�س جانبا هاما يف حياة الأمة الإ�سالمية ،،لأنه يتحدث
عن تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية �ضمن هيئة النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،وم�رشوعيتها يف الإ�سالم ،وعالقتها ب�إدارة الدولة ،فهو
يربط املا�ضي الأ�صيل املتني باحلا�رض وبامل�ستقبل ،الذي ترنو
الأجيال �إليه ،فجاء احلديث يف البداية عن تعريف اال�سرتاتيجية
الدفاعية يف اللغة واال�صطالح ،ومكانتها يف �إدارة الدولة و
م�رشوعيتها يف الإ�سالم ،وعالقة هذه اال�سرتاتيجية ب�إدارة الدولة
ومبكوناتها ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية ،وغريها من م�ؤ�س�سات
الدولة ،ثم ورد احلديث عن م�ستويات اال�سرتاتيجية الدفاعية يف
الإ�سالم ،وتطبيقاتها يف �إدارة الدولة ب�شقيها امليداين ،فيما ي�سمى
عب عنه باال�سرتاتيجية
باال�سرتاتيجية امليدانية والقومي ،وهو ما ُي رَّ
العليا للدولة ،ويف خامتة هذا البحث �أهم النتائج والتو�صيات ،التي
ي�أمل الباحث �أن يتم �أخذها باحل�سبان لدى �صانعي القرار ال�سيا�سي
واال�سرتاتيجي.
الكلمات املفتاحية :اال�سرتاتيجية الدفاعية� ،إدارة الدولة،
النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ال�سيا�سة واحلرب
Defense Strategy in Islam and its Applications in
Managing the State

Abstract:
The Prophet Muhammad - peace be upon him
– lived as the leader of this nation for so long. He
spread the Islamic doctrine and faith as a way of life,
governance, and paved the way towards building
a strong state based on straight origins. This brief
research, as the researcher claims, deals with the most
important bases and principles in the field of politics
and war, and the state administration. The research
has been distinguished by its important title as it
highlights an important aspect in the life of the Islamic
nation, where it talks about the defense strategy
definition within the Islamic political system body,
and its legitimacy in Islam, and its relationship to the
state administration. It joins the authentic glorious
past with the present and the future, that generations
aspires to. At first, it talks about the defense strategy
definition in the language and terminology, its
position in the state administration and its legitimacy
in Islam, and the relationship of this strategy with
the state administration and its political, military,
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security elements, and other state institutions. Then
it talks about the levels of defense strategy in Islam,
and their applications in the two halves of the state
administration, the field one which is called the field
strategy, and the national strategy, which is expressed
as the supreme strategy of the state. At the end, this
research talks about the most important findings and
recommendations, that the researcher hopes to be
taken into account by political and strategic decision
maker.
Key words: Defense Strategy, Islam, managing
the state.

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد اخللق
�أجمعني ،حممد � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -وعلى �أ�صحابه الغر
امليامني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم ال ّدين� ،أما بعد:
فقد قال تعاىل�ُ } :أذِن للذن يقاتَلون ب�أنهم ظُ لِموا ،و�إن اهلل
على ن�رصهم لقدير )1( {...
�رشع اهلل عز وجل للأمة الإ�سالمية اجلهاد يف �سبيله؛ لتذود
عن حيا�ضها ،وتدفع كل عدوان عن حرماتها ،وهناك �سيل من
الآيات القر�آنية الكرمية ،والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،التي تبني
جليا انتهاج �أ�سلوب الدفاع بكافة �أنواعه امل�رشوعة؛ للحفاظ على
مقدرات الأمة املعنوية واملادية .
لقد خا�ض النبي � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -مع قوى الكفر
ومب�رشا بدعوة
حوارا فكر ًيا مداف ًعا عن فكرة الإ�سالم،
وال�ضالل
ً
ً
ال�سماء دعوة العدالة ،واحلرية والكرامة الإن�سانية ال�سامية بكل
�رصاعا ماد ًيا عرب ع�رشات الغزوات
معانيها ،وخا�ض معهم
ً
وال�رسايا؛ ليحفظ دولة الإ�سالم من عدوانهم الغا�شم املتطرف ،الذي
يحمل كل معاين الإرهاب ب�صوره الب�شعة املرعبة لكل ما هو �إن�ساين.
�إن العامل اليوم الذي يزعم احل�ضارة ،والذي تقوده الواليات
مدافع عن مق ّدرات الأمة وحريتها .هم
إ�سالم
ٍ
املتحدة ال ير�ضى عن � ٍ
إ�سالما متقوق ًعا يف زاوية م�سجد ،ال يعرف من ال ّدين �إال
يريدون � ً
�شعائر و�أذكار ،بعيد عن هموم امل�سلمني ال دولة فيه ،هذا الإ�سالم
الذي يريدونه مدج ًنا ،ال يدافع �أ�صحابه عن حريتهم ،وكرامتهم،
وي�سلمون طائعني� ،أو مكرهني كل ما لديهم من مقدرات الأمة ،من
اقت�صاد ،ونفط ،ومعادن ،وخريات ،وثروات .
لذا كان ال بد ويف ظل هذا اال�ستبداد والتخاذل املهني ،الذي
تعي�شه اليوم الأمة الإ�سالمية ،وبالذات ما تتعر�ض له العروبة قلعة
الإ�سالم ،وح�صنه املنيع من هجمة بربرية �رش�سة من قوى الكفر
وال�ضالل ،ومعها مكر املنافقني ،وي�ساعدهم تخاذل احلكام؛ بل
وت�آمرهم �إال من رحم ربي وهم قليل ؛ كان ال بد من النظر والت�أمل
يف كتاب اهلل عز وجل و�سنة احلبيب � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف
ا�ستنباط ما يدل على الأ�سلوب الناجع للدفاع عن الأمة الإ�سالمية
و�أ�رسع الطرق للو�صول �إليه ،مع بيان كيفية تطبيقاته حاليا يف ظل
واقعنا املعا�رص ،فيما ي�سمى ب�إدارة الدولة احلديثة.

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني

االستراتيجية الدفاعية في اإلسالم ،وتطبيقاتها في إدارة الدولة

أهمية املوضوع:
احتياجا مهما للأمة
تنبع �أهمية املو�ضوع كونه يدر�س
ً
الإ�سالمية والعربية ،وحمايتها من �أي تهديد ميكن �أن يواجهها،
خا�صة يف ظل التطور العلمي الهائل يف عامل التج�س�س واالخرتاق؛
وعامل ميوج بالتحديات الكبرية التي تهدد كيان الأمة العربية
والإ�سالمية ،لذا جاء هذا البحث ليبني �أهمية املنظومة الدفاعية
الداخلية واخلارجية للدولة على م�ستوياتها كافة ،وكيفية التغلب
على الإ�شكاليات التي تواجهها.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتدقيق عرث الباحث على العديد من الدرا�سات
العلمية التي حتدثت عن هذا املو�ضوع التي �ستكون قاعدة انطالق
للبحث ،مع ال�شكر والدعاء ملن �أ�سهم يف ن�رش هذا العلم ،ومن هذه
الدرا�سات العلمية :
املدر�سة النبوية الع�سكرية ،د .حممد �أبو فار�س ،دار الفرقان –
الأردن1413( ،هـ 1993 -م).
وتعد هذه الدرا�سة م�صدرا مهما لكل باحث مهتم يف
ق�ضايا الدفاع على م�ستوى الدولة يف الإ�سالم ،وقد �أ�صلت لبناء
اال�سرتاتيجية الدفاعية على م�ستوى الدولة ب�شكله ال�شمويل ،ولكن
بقي لهذه الدرا�سة �أن تبني بع�ض امل�ؤ�س�سات والهيئات يف مكونات
الدولة التي ترعى �ش�ؤون الأمن الدفاعي مثل :جمل�س الأمن القومي.
1.1العقيدة الع�سكرية الإ�سالمية درا�سة ومنهج ومقارنة،
اللواء الركن د� .أحمد ح�سن حممد ح�سني ،القاهرة -مكتبة وهبة
(1998م).
وهي عبارة عن كتاب حتدث فيه الكاتب عن مفاهيم عامة
للجهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،و كذلك �أحلق الكتاب مبجموعة
كبرية من امل�صطلحات الع�سكرية املهمة ؛ فكان الكتاب ي�ضم يف
م�سحا �شاملاً لال�سرتاتيجية الع�سكرية الإ�سالمية .ولكن مل
جنباته
ً
تتعمق الدرا�سة يف بع�ض التفا�صيل الهامة لال�سرتاتيجية الدفاعية
الإ�سالمية من الناحيتني :ال�رشعية والع�سكرية؛ لكنها باملجمل
درا�سة خمت�صة ت�ستحق التقدير.
2.2املدخل �إىل العقيدة والإ�سرتاتيجية الع�سكرية الإ�سالمية،
اللواء حممد جمال الدين حمفوظ ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب
– القاهرة (1976م).
وهذه الدرا�سة عبارة عن كتاب بذل فيه الكاتب جمهو ًدا
ذاكرا
ً
كبريا؛ �إذ ركز على مفهوم اال�سرتاتيجية والع�سكرية الإ�سالمية ً
العالقة بينهما ،وقد �أ�سهب الكاتب يف بيان مبادئ اال�سرتاتيجية
الإ�سالمية ،وذكر تف�صيالت وتعريفات مهمة تفيد الدار�سني يف
جمال اال�سرتاتيجية الدفاعية الإ�سالمية.
3.3املذهب الع�سكري الإ�سالمي ،ب�سام الع�سلي ،دار النفائ�س،
بريوت – لبنان ،الطبعة الأوىل1413( ،هـ 1993 -م).
وهي درا�سة عن كتاب يف جمال التاريخ الع�سكري التحليلي؛
ت�ستعر�ض �أهم املعارك الإ�سالمية مع بيان التعليق عليها ،وبيان
العبقرية الع�سكرية الإ�سالمية للقادة الع�سكريني يف الفتوحات
الإ�سالمية  .ومل تبني الدرا�سة التفا�صيل العلمية الع�سكرية لبع�ض

امل�صطلحات واملبادئ الع�سكرية وذلك كونها درا�سة تاريخية،
وكذلك خلت من ذكر الأحكام ال�رشعية يف امل�سائل املتعلقة
بالنواحي الع�سكرية ،ومع ذلك ف�إنها تعد رائدة يف مثل هذه
الدرا�سات املنهجية املتخ�ص�صة.

منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج الآتي يف البحث:
1.1يتبع الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي يف
عر�ض الن�صو�ص القر�آنية النبوية ،وا�ستنباط الدرو�س امل�ستفادة
منها يف جمال البحث.
2.2ين�سب الباحث الأقوال لأ�صحابها ،مع ذكر املراجع يف
احلا�شية ,ويقدم ا�سم ال�شهرة للم�ؤلف ثم يذكر ا�سم الكتاب ثم يدون
رقم اجلزء وال�صفحة.
3.3ي�ضع الباحث ما نقله بني عالمتي تن�صي�ص ،وذلك
للتفريق بني ما نقل ن�صاً ،وما نقل بت�رصف ،وما نقل باملعني يذكر
يف احلا�شية (انظر) .
4.4يقوم الباحث باتباع املنهج العلمي املعتمد ،فبعزو
الآيات القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ،والآثار من امل�صادر
واملراجع املعتمدة ،و�إي�ضاح غريب اللغة ،وبيان الأماكن الغريبة،
و ترجمة الأعالم.
ويت�ضمن البحث على مبحثني على النحو التايل:
املبحث األول:
تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية ،وم�رشوعيتها يف الإ�سالم،
وعالقتها ب�إدارة الدولة .
♦ ♦املطلب الأول :تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية يف اللغة
واال�صطالح ،ومكانها يف �إدارة الدولة.
♦ ♦املطلب الثاين :م�رشوعية اال�سرتاتيجية الدفاعية يف
الإ�سالم ،وعالقتها ب�إدارة الدولة.
املبحث الثاني:
م�ستويات اال�سرتاتيجة الدفاعية يف الإ�سالم ،وتطبيقاتها يف
�إدارة الدولة.
♦ ♦املطلب الأول :اال�سرتاتيجية الدفاعية (العليا) يف الإ�سالم،
وعالقتها ب�إدارة الدولة .
♦ ♦املطلب الثاين :اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية(الع�سكرية)
يف الإ�سالم ،وعالقتها ب�إدارة الدولة.
وت�ضمنت اخلامتة �أهم النتائج والتو�صيات ،ثم م�رسد
امل�صادر.
واهلل املوفق وامل�ستعان،، ،

املبحث األول :تعريف االسرتاتيجية الدفاعية يف اللغة
واالصطالح ومكانتها يف الدولة
�إن م�صطلح اال�سرتاتيجية الدفاعية من امل�صطلحات احلديثة،
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التي تخت�ص ب�ش�ؤون الدولة احلديثة ،ومن الطبيعي �أنها حتتل موقعا
مهما يف هرم الدولة ،وهذا املبحث يدر�س تعريف اال�سرتاتيجية
الدفاعية يف اللغة واال�صطالح ،وبيان العالقة بينهما ،ومكانتها يف
�إدارة الدولة وم�رشوعيتها يف الإ�سالم.
املطلب األول :تعريف االسرتاتيجية الدفاعية
يرتبط العمل الدفاعي يف الدولة بكل مكونات الهيئات
العاملة فيها ،ويدر�س هذا املبحث تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية
يف الإ�سالم ،من حيث م�رشوعيته يف القر�آن وال�سنة مبينا اهتمام
ال�رشيعة الإ�سالمية بهذا املو�ضوع الذي يحافظ على �أمن الأمة
الإ�سالمية ،واالهتمام بهذا الأمر العظيم ال�ش�أن ،الذي يحمي م�صالح
الدولة ويدافع عن مقدراتها ،وذلك كما يلي:

�أوال  -تعريف اال�سرتاتيجية يف اللغة واال�صطالح:
(كلمة اال�سرتاتيجية م�شتقة من الكلمة الإغريقية (�سرتاتيجو�س
  )Strategosالتي تعني حرفيا قائد اجلي�ش وهي بهذا املعنى ت�شري�إىل فن قيادة املجهود احلربي برمته) (.)2
وجاء يف تعريفها �أي�ضا( :فن ا�ستخدام القوة للو�صول �إىل
�أهداف ال�سيا�سة)( )3فهي فن توزيع وا�ستخدام الو�سائل الع�سكرية
مثل القوات امل�سلحة والإمدادات لتحقيق �أهداف �سيا�سة ما( ،)4وهذا
التعريف يبني مدى ارتباط م�ستوى اال�سرتاتيجية بالقيادة العليا
للدولة و�أهميتها بالن�سبة ملن يديرها.

ثانيا – الدفاع يف اللغة واال�صطالح:

بقوة َد َف َعه َي ْد َف ُعه َدفْع ًا
الدفاع يف اللغة( :دفع) ال َّدفْع الإِزالة ّ
َّا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض
و َدفاعاً ،قال تعاىلَ ...} :و َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ الن َ
ا�س ُم اللهَّ ِ َك ِثريًا
َل ُه ِّد َم ْت َ�ص َوامِ ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َو ٌ
ات َو َم َ�ساجِ ُد ُي ْذ َكرُ فِي َها ْ
َو َل َي ْن�صرُ َ َّن اللهَّ ُ َم ْن َي ْن�صرُ ُ ُه �إِ َّن اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ{ ( .)6( )5ويف قراءة
�أخرى ( :ولوال دفاع)(.)7
مفهوم الدفاع ا�صطالحا يعني( :كل �إجراء عملي ينفذ عرب
ا�ستثمار كافة الو�سائل والإمكانات املوجودة بهدف الت�صدي
للعدو(.)8

ثالثا– اال�سرتاتيجية الدفاعية ا�صطالحا:

�إن م�صطلح اال�سرتاتيجية الدفاعية من امل�صطلحات احلديثة
املتخ�ص�صة ،التي �شاعت يف علم اال�سرتاتيجيات احلديثة ،والباحث
يورد تعريفا لها كما يلي:
(�إعداد الدولة ملواجهة اخل�صم ،وذلك من خالل تطوير،
وا�ستخدام القدرات والإمكانيات املتي�رسة للدولة يف كافة جوانبها؛
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية واالجتماعية والب�رشية – وهي
ما تعرف بقوى الدولة ال�شاملة – لتحقيق الأهداف ،والغايات
الوطنية ،والأمن الوطني للدولة ،و�سالمة �أرا�ضيها)(.)9

ومن خالل التعريف اال�صطالحي ميكن الو�صول �إىل بع�ض
اال�ستنتاجات املهمة كما يلي:
�1.1إن م�س�ؤولية القيادة ال�سيا�سية يف انتهاج ا�سرتاتيجية
دفاعية للدولية هي م�س�ؤولية رئي�سية وعظيمة ،ف�أي خلل يقع يف
هذا امل�ستوى �سيدمر امل�رشوع وبع�صف به ،فالقيادة ال�سيا�سية هي

ال ع���دل �إال �إن تعادل���ت الق���وى

من ت�ستنه�ض الطاقات ،وتوجهها نحو ذلك الهدف املن�شود ،فمهام
احلاكم الأول هي اللبنة الأوىل يف هذا امل�رشوع الأممي الكبري.
2.2عملية امل�شاركة يف م�رشوع اال�سرتاتيجية الدفاعية من
م�س�ؤولية اجلميع يف الدولة ،فكل مقدراتها الب�رشية واملادية يجب
�أن تكون م�سخرة لهذا الهدف املن�شود ،وهو ما يعرف بقوى الدولة
ال�شاملة ،فال�صحة والتعليم واجلي�ش والإعالم ،وكافة قطاعات
ال�شعب مطلوب منها امل�شاركة بكل طاقتها خا�صة يف زمن احلرب
والتهديد .
3.3يجب على منظري الدفاع ال�شامل �أن ي�ضعوا على
�أولوياتهم حتديد �أهداف الدفاع مبا يواكب حجم التهديدات ،والعمل
على حتقيق �أق�صى فائدة يف �إطار الغاية الوطنية العليا ،وو�ضع
اخلطط اال�سرتاتيجية؛ ال�ستغالل املوقع والرثوات الطبيعيه املحركه
لعجلة الإقت�صاد وال�صناعة؛ لتخدم الهدف الإ�سرتاتيجي للأمة،
وك�سالح ميكن ا�ستخدامه عند ال�رضورات ال�سيا�سية يف املفاو�ضات،
وال�صفقات ال�سيا�سية والتحالفات الدولية.
�4.4إن من الوا�ضح يف النظرية اجلديدة يف و�ضع اال�سرتاتيجية
الدفاعية هي طريقة لفهم كيفية التطوير للمناهج املنا�سبة ،وانتقاء
اخليارات البديلة مثل :الإعالم ،وبرامج التكنولوجيا ،و�أولويات
امليزانية ،وكذلك االختيار من بينها على �أ�سا�س ت�أثريها على
التنمية الوطنية ال�شاملة.

رابعا – العالقة بني اال�سرتاتيجية الدفاعية والإرهاب:

من خالل تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية للدولة يتبني الفرق
الكبري بني م�صطلح الدفاع ومهامه على نطاق الأمة ،وما ي�سمى
بالإرهاب ،الذي يقوم على العنف الغوغائي ،الذي ال يراعي حرمة،
وال قانونا �أخالقيا� ،أو عرفا �إن�سانيا يف جمال الإن�سانية وحقوق
الب�رش.
والإرهاب هو( :ا�ستخدام طرق عنيفة من قبل طرف ما تهدف
لن�رش العنف والتخريب؛ لإجبار الطرف الآخر على اتخاذ �أو االمتناع
عن موقف معني) (.)10
ولكن �إذا كان الأمر يتعلق بالدفاع عن ق�ضية عادلة ،وكان
الهدف هو ا�سرتجاع احلقوق امل�سلوبة مثل :مقاومة االحتالل
واحل�صار العدواين ،فهو لي�س من قبيل الإرهاب ،وهذا ما قررته
اجلمعية العامة يف الأمم املتحدة يف قرار رقم ( )3034ال�صادر
يف  18دي�سمرب 1972م ،فقد �أكدت على �رضورة الت�سليم با�ستبعاد
الأعمال ،التي تقوم بها حركات التحرر الوطني ،وت�رشيع �أعمالها يف
تقرير امل�صري ،ونيل اال�ستقالل.
لقد ورد ذكر كلمة الإرهاب يف القر�آن الكرمي يف معر�ض
الدفاع ورد العدوان ،كما جاء يف قوله تعاىل َ }:و�أَعِ ُّدوا َل ُه ْم َما
ا�س َت َط ْع ُت ْم مِ ْن ُق َّوةٍ َومِ ْن ِر َباطِ خْ َ
ال ْيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم
ْ
()11
و�آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم ، {...فالوا�ضح من
�سياق الآية �أن الإرهاب موجه جلهة معادية نا�صبت الأمة اخل�صام
والعداء ،وترب�صت بها الدوائر ،حيث كانت النتيجة الأمر بالإعداد
لعدو الأمة ،وعدو اهلل من �أجل ردعها وكفها عن ال�رشور والتخريب
والإرهاب( ،)12ورمبا هذا ما جعل ال�شاعر يقول:

وت�ص���ادم الإره���اب بالإره���اب
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لقد احتل ال�صهاينة بالد امل�سلمني ،وهتكوا املقد�سات
واحلرمات ،وقتلوا ال�شيب وال�شباب والن�ساء والأطفال ،ومل يراعوا يف
ال�شعب الفل�سطيني � اّإل وال ذمة ،ثم بعد ذلك ينادي هذا العدو املجرم
بال�سالم ،ويحاول �أن يقنع العامل ب�أنه يدافع عن وطنه وحدوده ،بل
و�سمى جي�شه املغت�صب املجرم بجي�ش الدفاع.
�إنه من الفطرة وطبيعة الأ�شياء �أن تهب الأمة الإ�سالمية ،ويف
مقدمتها ال�شعب الفل�سطيني للدفاع عن وطنه امل�سلوب ،وحترير
الأق�صى ال�سليب ،فهذا مما قررته ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء والقوانني
والأعراف الإن�سانية يف كل حقب التاريخ .
لقد تبنى الإ�سالم منهاجا يقوم على عقيدة قتالية وا�ضحة
يف نف�س كل مقاتل� ،إنه يقاتل من �أجل هدف نبيل وغاية ف�ضلى
تنخلع من كل �أنحاء الأر�ض التي جتعل الإن�سان املقاتل يخلد �إليها،
�إنه يقاتل من �أجل ر�سالة  .ر�سالة التوحيد والتحرير جلميع الب�رش
بال ا�ستثناء ،ف�إن ا�ست�شهد من �أجل ر�سالته فهو حي مل ميت وله من
حياة ال�شهداء ما يتمناها كل مقاتل ،و�إن ظفر على عدوه كان الثواب
اجلزيل يف الآخرة على كل خطوة خطاها(.)13
املقصد الثاني :أهمية االسرتاتيجية الدفاعية يف الدولة:
�أكد الت�رشيع الإ�سالمي على �رضورة �إعداد الدولة وال�شعب
وحمل امل�س�ؤولية للجميع؛ لكي يكون التجهيز للدولة كامال،
للدفاعّ ،
فال جمال للرتاجع والنكو�ص �أمام املخاطر ،التي حتيق بالأمة
الإ�سالمية ،لذا فقد �أكد اهلل تعاىل على امل�ؤمنني على �رضورة الدفاع
عن مكونات الأمة الإ�سالمية ،ودفع العدوان عنها ،ومن تلك الو�سائل
الدفاعية ما يلي:

�أوال  -امتالك القوة الرادعة:
يع ّد امتالك القوة التي ت�شكل ا�سرتاتيجية الردع مطلب ًا مهما
يف اال�سرتاتيجية الدفاعية الإ�سالمية ،لذا ورد الأمر بامتالكها،
وال�سعي لها بقدر امل�ستطاع ،وذلك يف قوله تعاىلَ }:و�أَعِ ُّدوا َل ُه ْم َما
ا�س َت َط ْع ُت ْم مِ ْن ُق َّوةٍ َومِ ْن ِر َباطِ خْ َ
ال ْيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم
ْ
()14
و�آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم. {...
وجه الداللة:
�إن القوة هي الأ�سا�س الأول التي تنبني عليها ا�سرتاتيجية
الردع يف اال�سرتاتيجية الدفاعية الإ�سالمية ،وقد جاء لفظ القوة
ب�صيغة النكرة التي تفيد العموم ،فهي ت�شمل جميع �أنواع القوة
والإعداد لها ،وقد ف�رس الر�سول � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -القوة
(�س ِم ْع ُت
الواردة يف الآية بالرمي قال ُع ْق َب ُة ْب ُن َعامِ ٍر ر�ضي اهلل عنه َ :
َ
ب َيقُولُ َ ( :و�أعِ ُّدوا
َر ُ�سولَ اللهَّ ِ � -صلّى اهلل عليه و�سلّم َ -و ُهو َعلَى المْ ِ ْن رَ ِ
ا�س َت َط ْع ُت ْم مِ ْن ُق َّوةٍ ) �أَلاَ �إِ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي �أَلاَ �إِ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي �ألاََ
َل ُه ْم َما ْ
ِ�إ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي)( )15وبالتايل ف�إن القوة الع�سكرية الواردة يف الآية
ترتكز يف �أمرين هما:
قدميا،
1.1قوة الرماية بكافة �أنواعها من ال�سهام ،والنبل
ً
واملدافع ،وال�صواريخ ،بكافة �أنواعها يف زماننا املعا�رص.
قدميا
�2.2رسعة احلركة ،واالنتقال بكافة �أنواعها :من اخليل ً
�إىل الطائرات ،وال�سفن ،والزوارق احلربية ،والدبابة ،والآليات يف
الوقت املعا�رص.
وبهذا تت�ضح القوة؛ التي حتقق ا�سرتاتيجية الردع يف

اال�سرتاتيجية الدفاعية الإ�سالمية ومن املعلوم
�أن ات�ساع �إطار التدمري( ،)16و�شموله ،يتطلب باملقابل
ات�ساع �إطار الإعداد ،و�شموله ،ومل يعد ذلك قا�رصاً على املقاتلني
وما يتعلق بهم ،بل �أ�صبح ي�شمل كذلك فئات ال�شعب كله ،ومناطق
الدولة ومن�ش�آتها ،فلكلٍ دور يف احلرب وعليه اال�ستعداد له ،والتدرب
ملواجهة �أخطارها و�آثارها( .)17و�أ�صبح الإعداد عملة ذات وجهني
متالزمني :وقاية ودفاع ،وهما ركنا الإعداد.

ثانيا – الثبات يف وجه العدوان

�أمر اهلل تعاىل بالإعداد لكف العدوان وردعه؛ حتى ال يجر�ؤ
�أحد على التفكري حتى باللجوء للقوة الع�سكرية ،ولكن رمبا يتهور
بع�ض املغر�ضني الطغاة ،فيلج�أ ال�ستخدام القوة الع�سكرية؛ لإيذاء
الدولة الإ�سالمية ،لذا فقد �أمر اهلل تعاىل بالثبات يف وجه تلك القوات
وحرم ال�رشع الإ�سالمي الفرار من الزحف؛ بل وع ّده من
الغا�شمةّ ،
الكبائر املوبقة ،وذلك كما ورد يف القر�آن وال�سنة وبيانه كما يلي:
● ●من القر�آن الكرمي:
قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا �إِذَا َلقِي ُت ُم ا َّلذِي َن َك َفرُوا َز ْحفًا
ُّوه ُم ْ أَ
ال ْد َبا َر َ و َم ْن ُي َو ِّل ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه ِ�إ اَّل ُمت ََح ِّرفًا ِل ِقتَالٍ
َفلاَ ُت َول ُ
ْ�س
�أَو ُمت ََح ِّي ًزا �إِلىَ ِفئَةٍ َف َق ْد َبا َء ِبغَ�ضَ ٍب مِ َن اللهَّ ِ َو َم�أْ َوا ُه َج َه َّن ُم َو ِبئ َ
المْ َِ�صريُ{(.)18
وجه الداللة
تو�ضح الآية �رضورة الثبات يف وجه العدوان ،وجاء يف
تفروا عنهم وال تعطوهم
معنى الآية �أنه (�إذا تدانيتم وتعاينتم فال ّ
�أدباركم والفرار كبرية موبقة بظاهر القر�آن ،والتحرف :الزوال
عن جهة اال�ستواء .فاملتحرف من جانب �إىل جانب ملكايد احلرب
غري منهزم ،وكذلك املتحيز �إذا نوى التحيز �إىل فئة من امل�سلمني؛
لي�ستعني بهم فريجع �إىل القتال غري منهزم �أي�ضا)( )19وهنا يتبني
مدى �أهمية الثبات ،وعدم النكو�ص �أمام القوات الغازية من �أعداء
الدولة الإ�سالمية ،وهذا بالطبع يعمل على بناء ا�سرتاتيجية دفاعية
متينة ال ميكن اخرتاقها.
● ●من ال�سنة النبوية املطهرة
َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َع ْن ال َّنب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�س ْب َع المْ ُو ِبقَاتِ قَالُوا َيا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َو َما ُه َّن قَا َل
قَالَ ْ :
(اج َت ِن ُبوا َّ
َ
ُ
للهَّ
للهَّ
ِال َِّق َو�أ ْك ُل ال ِّر َبا
ال�س ْحرُ َو َق ْت ُل ال َّنف ِْ�س ا َّلتِي َح َّر َم ا �إِ اَّل ب حْ
ال�شرِّ ْ ُك ِبا ِ َو ِّ
َو�أَ ْك ُل َمالِ ا ْل َيتِي ِم َوال َّت َوليِّ َي ْو َم ال َّز ْحفِ َو َقذْفُ المْ ُْح َ�صنَاتِ المْ ُ�ؤْمِ نَاتِ
ا ْلغَافِلاَ تِ ) (.)20
وجه الداللة من احلديث:
يبني احلديث اخلطورة ،التي يرتتب عليها الفرار من زحف
العدو الغزاة ،الذين ي�رصون على مواجهة القوات امل�سلمة ،وذلك
بالطبع �ضمن قيود بينهما القر�آن الكرمي ،حيث يجوز التظاهر
بالفرار حال الكر والفر ،و�ضمن �سياق احلرب خدعة� ،أو للتحيز �إىل
فئة مقاتلة �أخرى للثبات من جديد يف وجه الغزاة املعتدين(،)12
وقرنت هنا ب�أكرب الكبائر املوبقة مثل :ال�رشك باهلل وال�سحر ،وهذا
وير�سخ منظومة الدفاع للدولة،
بالت�أكيد يثبت قلوب املجاهدين،
ّ
بحيث ي�صبح �ش�أ ًنا �أخرو ًيا دينيا ،ال يجوز الرتاخي فيه.
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ثالثا – العمل على تقوية الوحدة بني الأمة الإ�سالمية:

تع ّد قيمة وحدة الأمة الإ�سالمية من القيم ال�ضابطة مل�سرية
احلكم يف الدولة الإ�سالمية ،وذلك ملا متثله من �أهمية كبرية يف قوة
الأمة وا�ستقرارها ،ويكمن �رس هذه القوة يف وحدة املجتمع امل�سلم،
وهذا ما �أكد عليه القر�آن الكرمي ،وو�ضحته ال�سنة النبوية يف كثري
من الن�صو�ص يكتفي الباحث بذكر مثال واحد للداللة عليها كما
يلي:
● ●من القر�آن الكرمي:
اعت َِ�ص ُموا ب َِح ْب ِل اللهَّ ِ َجمِي ًعا َولاَ َت َف َّرقُوا َوا ْذ ُكرُوا
قال تعاىلَ } :و ْ

�إن اجلماع���ة حب���ل اهلل فاعت�صم���وا

ِن ْع َم َت اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم ِ�إ ْذ ُك ْن ُت ْم �أَ ْع َدا ًء َف َ�ألَّفَ َبينْ َ ُقلُو ِب ُك ْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه
�إِخْ َوانًا َو ُك ْن ُت ْم َعلَى �شَ فَا ُح ْف َرةٍ مِ َن النَّا ِر َف َ�أ ْن َق َذ ُك ْم مِ ْن َها َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ
َلكم �آياته َلع َّلكم َته َتدون{()22
ُْ َ ِِ َ ُْ ْ ُ َ
وجه الداللة من الآية:
تبني الآية الكرمية الأمر باالعت�صام و�أهميته ،يقول القرطبي
 رحمه اهلل تعاىل  -يف هذه الآية( :اهلل تعاىل ي�أمر بالألفة وينهىعن الفرقة ،ف�إن الفرقة هلكة واجلماعة جناة ،ورحم اهلل ابن
املبارك( )23حيث قال:

منه بعروت���ه الوثقى مل���ن

● ●من ال�سنة النبوية املطهرة:
َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنهَ ،ع ْن ال َّنب ِِّي �َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه
َو َ�سل ََّم  -قَالَ �« :إِ َّياكُ ْم َوالظَّ َّنَ ،ف�إِ َّن الظَّ َّن �أَكْ ذ َُب الحْ َ دِيثِ َ ،و اَل تحَ َ َّ�س ُ�سوا،
ا�س ُدواَ ،و اَل َت َدا َب ُرواَ ،و اَل َت َباغَ ُ�ضواَ ،وكُ و ُنوا عِ َبا َد
َو اَل تجَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل تحَ َ َ
اللهَّ ِ ِ�إ ْخ َوا ًنا(.)25
وجه الداللة:
يبني احلديث الأمر اجللي الوا�ضح بوحدة الأمة ،وكونها قلبا
واحدا ،ينب�ض باملحبة لبع�ضها البع�ض ،وينهى الر�سول � -صلّى
اهلل عليه و�سلّم  -عن كل �أ�شكال الفرقة والت�رشذم ،وما ي�ؤدي لتفكك
ثم هوانها و�ضياعها.
الأمة ،ومن ّ
�إن العمل على تقوية وحدة الأمة الإ�سالمية ميثل �أهم مقومات
اال�سرتاتيجية الدفاعية ،فال ميكن بناء القوة يف الدولة طاملا بقي
�أفرادها وم�ؤ�س�ساتها تبعا لذلك يف �شتات من �أمرهم ،وت�رشذم يف
قرارهم؛ لذا على العاملني يف جمال اال�سرتاتيجية الدفاعية يف
الدولة �أن ينتبهوا لهذه القيمة العظيمة ،التي قامت عليها دعائم
و�أركان الإ�سالم.

املق�صد الثاين :م�رشوعية الدفاع من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية:
�أوال – م�رشوعية الدفاع من القر�آن الكرمي:
ت�ضمن القر�آن الكرمي يف العديد من الآيات ما يدل االهتمام
بو�ضع ا�سرتاتيجيات الدفاع ،التي حتافظ على مقدرات الدولة
الإ�سالمية ،وترعى م�صالح امل�سلمني ،وميكن االكتفاء ببع�ضها كما
يلي:
1.1قال تعاىل�ِ } :إ َّن اللهَّ َ ُي َدا ِف ُع َع ِن ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ِ�إ َّن اللهَّ َ لاَ ُيحِ ُّب
ك َّل وان كفُور{()26
ُ خَ َّ ٍ َ
وجه الداللة:
يتبني من الآية مفهوم الدفاع مبعناه ال�رصيح ،حيث يو�ضح
رب العزة جل وعال ب�أنه (يدفع عن امل�ؤمنني ب�أن يدمي توفيقهم؛
حتى يتمكن االميان من قلوبهم ،فال تقدر الكفار على �إمالتهم عن
دينهم ،و�إن جرى �إكراه فيع�صمهم حتى ال يرتدوا بقلوبهم)()27
فاهلل �سبحانه وتعاىل تكفل بحفظ عباده امل�ؤمنني املوحدين ،في�سرّ
لهم �سبل الدفاع مبعناه ال�شامل ،وب�أنه � -سبحانه وتعاىل  -كفيل
واملتمعن يف ن�ص الآية
ين(،)28
لر ِّد �أَذَى ا ْلكَا ِف ِر َ
بالدفع َع ِن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ّ
ني َ
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دانا()42

يجد �أن هناك نوعان من الأعداء الذين �سيدفعهم اهلل عز وجل �أولهما:
اخلونة ،وهم مي ّثلون العدو الداخلي يف �صفوف الدولة الإ�سالمية،
وثانيهما :الكفار ،وهم ميثلون العدو اخلارجي للدولة الإ�سالمية،
وهذا هو �أ�سمى معاين الدفاع ،ومكوناته.
َّا�س َب ْع�ضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض
2.2قال تعاىلَ ...} :و َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ الن َ
َ�ضلٍ علَى ا ْلعالمَ ني{ ()29
َلف ََ�س َدتِ َْ أ
ال ْر ُ
َ ِ َ
�ض َو َل ِك َّن اللهَّ َ ذُو ف ْ َ
وجه الداللة:
يتبني من الآية الكرمية اهتمام القر�آن الكرمي ب�أ�سلوب الدفاع؛
لأن الف�ساد يف الأر�ض موجود وم�ستمر ما دامت اخلليقة ومعنى
ذلك « ولوال دفاع اهلل امل�ؤمنني الأبرار عن الفجار والكفار لف�سدت
الأر�ض� ،أي هلكت)( ،)30وقد ورد يف كتاب اهلل عز وجل ما يف�صل
يف ذلك( ،)31ويو�ضح �أهمية الدفاع يف ا�سرتاتيجية الدولة؛ من �أجل
احلفاظ عليها من كل مف�سد وخمرب ،داخل ًيا كان �أو خارجيا ،ويع ّد
تدرج امل�سلمني من من ا�سرتاتيجية الدفاع (ال�سلبي �أوال ثم الإيجابي)
�إىل ا�سرتاتيجية الردع ،فالهجوم نتيجة طبيعية ومنطقية لتطور
قدراتهم ،و�إمكاناتهم الب�رشية واملادية ،وبالتايل الع�سكرية(.)32
الل
3.3قال تعاىلَ } :و َما َل ُك ْم الَ ُتقَا ِتلُو َن فيِ َ�سبِي ِل هّ ِ
ني مِ َن ال ِّر َجالِ َوال ِّن َ�ساء َوا ْل ِو ْل َد ِان ا َّلذِي َن َيقُولُو َن َر َّبنَا
َوالمْ ُْ�ست َْ�ض َع ِف َ
اج َعل َّلنَا مِ ن َّل ُدن َك َو ِل ّياً
ال �أَ ْهلُ َها َو ْ
�أَخْ ِر ْجنَا مِ ْن َهـ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة الظَّ مِ ِ
واجعل َّلنَا ن َّلدن َك نَ�صريا ً {()33
ِ
َ ْ َ
مِ ُ
وجه الداللة:
�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل باجلهاد من �أجل غايةٍ عظمى� ،أال
وهي الدفاع عن ال�ضعفاء امل�ؤمنني من �أيدي الكفرة والطغاة،
ورد الأذى عنهم ،ففي هذه الآية (ح�ض على اجلهاد ،وهو يت�ضمن
تخلي�ص امل�ست�ضعفني من �أيدي الكفرة وامل�رشكني الذين ي�سومونهم
�سوء العذاب ،ويفتنونهم عن الدين ،ف�أوجب تعاىل اجلهاد لإعالء
كلمته ،و�إظهار دينه ،وا�ستنقاذ امل�ؤمنني ال�ضعفاء من عباده ،و�إن
كان يف ذلك تلف النفو�س؛ وتخلي�ص الأ�سارى واجب على جماعة
امل�سلمني� ،إما بالقتال ،و�إما بالأموال)( ،)34فالدفاع �رصيح يف هذه
الآية عن املكونات الب�رشية للدولة الإ�سالمية ،والدفاع عن العقيدة
من واجبات ال�سلطات الإ�سالمية ،وذلك لأن (املحنة يف العقيدة
�أ�شد من املحنة يف املال والأر�ض والنف�س والعر�ض؛ لأنها حمنة
يف �أخ�ص خ�صائ�ص الوجود الإن�ساين ،الذي تتبعه كرامة النف�س،
والعر�ض ،وحق املال والأر�ض ،لذلك ُي�ستنكر القعود عن اال�ستجابة

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني

االستراتيجية الدفاعية في اإلسالم ،وتطبيقاتها في إدارة الدولة

لهذه ال�رصخات)(.)35

ثانيا – م�رشوعية الدفاع من ال�سنة النبوية املطهرة:
1.1جاء رجل للنبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -فقال :يا ر�سول
اهلل �أر�أيت �إن جاء رجل يريد �أخذ مايل؟ قال :فال تعطه مالك .قال:
�أر�أيت �إن قاتلني؟ قال :قاتله ،قال� :أر�أيت �إن قتلني؟ قال :ف�أنت
�شهيد ،قال� :أر�أيت �إن قتلته؟ قال :هو يف النار)(.)36
وجه الداللة:
ا�صد ِ ألَ ْخ ِذ المْ َال ِب َغيرْ ِ َح ّق،
(جواز َق ْتل ا ْل َق ِ
يتبني من احلديث َ
م
ع
ل
ا
ِري
وم الحْ َ دِيث)( ،)37ف�إذا كان هذا
ِ
َ�س َو ًاء كَ َ
ان المْ َال َق ِليلاً �أَ ْو كَ ث ً ُ ُ ِ
احلكم على �صعيد الفرد ،فكيف مبن �أراد �أن يهدد م�صالح الدولة
كافة؟ فالدفاع فيه �أوجب ،والأولوية فيه �أعظم .
2.2قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ( : -من قتل دون
دينه فهو �شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو �شهيد ،ومن قتل دون �أهله
فهو �شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو �شهيد)(.)38
وجه الداللة:
يتبني من احلديث جماالت الدفاع التي يبينها الت�رشيع
الإ�سالمي ،وهي :الدين والعقيدة وما يقا�س عليها من الفكر
واملبادئ الرا�سخة يف دولة الإ�سالم ،واملال وما يقا�س عليه من
م�صالح و�أمالك ثم الأهل والع�شرية وال�شعب والأمة ،ثم النف�س ،وما
يقا�س عليها من �سالمة اجل�سد من كل مكروه ،وال�شك �أن الدفاع عن
الدين والنف�س والأهل واملال والبالد و�أهلها ،من اجلهاد امل�رشوع،
ومن يقتل يف ذلك وهو م�سلم يعترب �شهيداً( ،)39ففي هذا احلديث
داللة �رصيحة يف وجوب الإعداد للدفاع بالطرق امل�رشوعة ،التي
حتقق م�صالح العباد والبالد.
املبحث الثاني :مستويات االسرتاتيجية الدفاعية يف الدولة:
ميكن تق�سيم امل�ستويات لال�سرتاتيجية الدفاعية للدولة
لق�سمني رئي�سيني� ،أولهما :اال�سرتاتيجية الدفاعية العليا للدولة،
وهي التي مت�س مكونات الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية،
وميكن �أن ت�شكل تهديدا �شاملاً للدولة كلها ،ويخت�ص بالتخطيط لها
ما يعرف مبجل�س الأمن القومي ،وثاين امل�ستويات اال�سرتاتيجية
هو ما يعرف باال�سرتاتيجية امليدانية ،وهي التي تخت�ص باجلانب
الع�سكري فقط ،وي�رشف على التخطيط لها وتنفيذها ما يعرف
مبجل�س الدفاع الوطني ،وميكن التف�صيل لبيان هذين امل�ستويني من
اال�سرتاتيجية على ما يلي:

املطلب الأول :اال�سرتاتيجية الدفاعية (العليا) على م�ستوى
الأمن القومي ال�شامل
يرتبط مفهوم اال�سرتاتيجية الدفاعية العليا مب�صطلح الأمن
القومي؛ لذا ال بد من بيان هذا امل�صلح وتعريفه وبيان ن�ش�أته ،ثم
ي�أتي احلديث عن اجلهود ،التي ميكن �أن تقوم بها الدولة للحفاظ
على �أمنها الوطني ،وذلك على ما يلي:
املقصد األول :تعريف األمن القومي ونشأته وجهود الدولة املتبعة
لتحقيقه
كرثت التعريفات مل�صطلح الأمن القومي ،ولعل �أ�شملها،
و�أدقها -ح�سب ظن الباحث -ما يلي( :ت�أمني الدولة من الداخل،

ودفع التهديدات اخلارجية عنها؛ مبا يكفل ل�شعبها حياة م�ستقرة
توفر له ا�ستغالل �أق�صى طاقة ممكنة ،للنهو�ض والتقدم واالزدهار)
(. )40
لذا ،ف�إن ت�سمية الأمن الوطني بهذا اال�سم ،تدل على عمومه،
و�إنه ي�شمل كل امل�ستويات احليوية للأمة ،و�إن عبارة الأمن القومي
ظهرت كم�صطلح �أمني عندما مت �إن�شاء جمل�س الأمن القومي
الأمريكي (عام 1947م) ،وبعدها ظهر ما ُي�سمى جمل�س «الأمن
القومي ال�سوفييتي قبل تفككه ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن املعنى
العام للأمن الوطني مل يكن ظهوره وليد الع�رص ،و�إمنا ن�ش�أ مع قيام
�أول جتمع ب�رشي ،فيما يعرف بالقبيلة والع�شرية ،وحتى ما هو �أكرب
و�صول للدولة ،وذلك كان يتمثل عندما كانت هذه التجمعات
منها
اً
الب�رشية تتعر�ض للخطر العام ،فكان جمل�س القبيلة يلتئم ويطرح
الأفكار والر�ؤى للخروج من هذه الأزمات ،ثم تطور هذا املفهوم
لي�صبح مبعناه احلايل ،وت�شكلت له الهيئات واملجال�س املتخ�ص�صة
على م�ستوى الدولة.

ثانيا – الإجراءات املتبعة يف الدولة لتحقيق الأمن القومي

تعد م�س�ؤولية حماية الأمن القومي من �أهم املهام امللقاة
ا�سة
ا�سة ال ِّدين َو�سِ َي َ
على كاهل الدولة فمهامها تتلخ�ص يف حِ َر َ
الدنيا به( )41كما قرر الفقهاء الكرام ،و�إن الأمة التي ت�ستغل كل
فر�صة يف حياتها؛ فتعد وت�ستعد وتبذل ق�صارى جهودها يف الإعداد
واال�ستعداد للت�صدي لأعدائها؛ ينبغي �أن تتفاءل بالنجاح والن�رص؛
لأنها �أخذت بالأ�سباب املو�صلة �إليه .والأمة التي ي�صيبها الإحباط
والك�سل وترتهل؛ فال تعد وال ت�ستعد اال�ستعداد الكايف لنزال �أعدائها،
تلومن �إال نف�سها �إذا
وتتوانى عن ح�شد كل طاقاتها وقدراتها؛ فال
ّ
منيت بالهزائم ال�ساحقة ،والنكبات املاحقة ،و�أ�صبحت نه ًبا لكل
غاز ،فا�ستبيحت �أرا�ضيها ،ودن�ست مقد�ساتها،
طامع ،وهدفًا لكل ٍ
وخيم
وامتهنت كرامتها ،و�صودرت حريتها ،وقتلت �شخ�صيتها،
ّ
عليها هذا البالء ،الذي ال يرفع �إال �إذا فاءت �إىل ر�شدها؛ ف�أعدت
وا�ستعدت لغ�سل العار (� ،)42إن مفهوم الأمن القومي مرتبط وجودا
وعدما بتكامل املجتمع القومي فهو يحتاج �إرادة قومية متجان�سة
ذات الفاعلية يف الداخل والقدرة احلركية يف اخلارج( )43لدفع �أي
خطر يحدق بالأمة.
هذا وميكن ذكر بع�ض اجلهود التي يجب �أن تقوم بها الدولة
من �أجل احلفاظ على منظومة الأمن القومي لها ،وذلك على ما يلي:

 .1ت�شكيل جمل�س الأمن القومي
ورد يف كتاب اهلل عز وجل ما ي�شري �إىل اهتمام ال�رشيعة
الإ�سالمية مببد�أ الأمن القومي والوطني مبفهومه ال�شامل ،فقال
ال�ص حِالَاتِ
�سبحانه وتعاىلَ }:و َع َد اللهَّ ُ ا َّلذِي َن �آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َو َع ِملُوا َّ
ِّن َل ُه ْم
َل َي ْ�ستَخْ ِل َف َّن ُه ْم فيِ ْ أ
ا�ستَخْ لَفَ ا َّلذِي َن مِ ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َمك نَ َّ
الَ ْر ِ
�ض َك َما ْ
دِي َن ُه ُم ا َّلذِي ا ْرتَ�ضَ ى َل ُه ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُه ْم مِ ْن َب ْع ِد خَ ْو ِف ِه ْم �أَ ْمنًا َي ْع ُب ُدو َننِي
لاَ ُي�شرْ ِكُو َن بِي �شَ ْيئًا َو َم ْن َك َف َر َب ْع َد َذ ِل َك َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َفا�سِ قُو َن{ (.)44
وجه الداللة من الآية:
تبني الآية الكرمية مبفهومها ومنطوقها �أهمية الأمن مبفهومه
ال�شامل ،فقد ورد يف �أ�سباب النزول لها «�أن بع�ض �أ�صحاب النبي -
�صلّى اهلل عليه و�سلّم � -شكا جهد مكافحة العدو ،وما كانوا فيه من
اخلوف على �أنف�سهم ،و�أنهم ال ي�ضعون �أ�سلحتهم»( )45لهذا وعدهم
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اهلل تعاىل بالأمن بعد اخلوف ،وبتمكني الدين لهم ،وبهذا يتبني
�أن الأمن الوطني ال�شامل هو نعمة من اهلل العلي القدير ،يجب على
الدولة الإ�سالمية �أن تتحرك ب�شكل جاد لتحقيق هذا املفهوم ،ولقد
طبق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هذا املفهوم و�سعى �إليه ،حيث ورد
ّ
يف �سرية النبي � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -ما يدل على جهود رئا�سة
الدولة يف احلفاظ على الأمن الوطني للدولة من خالل ت�شكيل جمل�س
ا�ست�شاري ،ولو حتى ب�شكل م�ؤقت لي�ضع احللول للق�ضايا التهديدية
الكربى التي مت�س بالدولة ،وذلك ح�سب ما ورد يف غزوة الأحزاب
عام خم�سة هجري حيث �أراد الر�سول � -صلّى اهلل عليه و�سلم� -أن
يرد فريق ًا من الغزاة املعتدين على املدينة املنورة بالت�ضحية بثلث
ثمار املدينة؛ من �أجل �أن يردهم عن احلرب ،ويخذِّلهم عن غزوه،
وجاء ما ن�صه يف ال�سرية النبوية:
(ملا ا�شتد على النا�س البالء؛ بعث ر�سول اهلل � -صلّى اهلل عليه
و�سلّم � -إىل عيينة بن ح�صن ،و�إىل احلارث بن عوف ،وهما قائدا
غطفان ف�أعطاهما ثلث ثمار املدينة على �أن يرجعا مبن معهما عنه،
وعن �أ�صحابه فجرى بينه وبينهما املراو�ضة يف ال�صلح حتى كتبوا
الكتاب ،ومل تقع ال�شهادة ،وال عزمية ال�صلح ،ثم بعث ر�سول اهلل-
�صلّى اهلل عليه و�سلّم � -إىل �سعد بن معاذ ،و�سعد بن عبادة ،فذكر
لهما ذلك وا�ست�شارهما فيه ،فقاال :يا ر�سول اهلل� .أمراً حتبه فت�صنعه؟
�أم �شيئ ًا �أمرك اهلل به ال بد لنا من العمل به� ،أم �شيئا ت�صنعه لنا؟
قال بل �شيء �أ�صنعه لكم واهلل ما �أ�صنع ذلك �إال �أين ر�أيت العرب قد
رمتكم عن قو�س واحدة ،وكالبوكم من كل جانب ،ف�أردت �أن �أك�رس
عنكم من �شوكتهم �إىل �أمر ما ،فقال له �سعد بن معاذ :يا ر�سول اهلل،
قد كنا نحن وه�ؤالء القوم على ال�رشك باهلل وعبادة الأوثان ،ال نعبد
قرى� ،أو
اهلل ،وال نعرفه ،وهم ال يطمعون �أن ي�أكلوا منها مترة� ،إال ً
بيعاً ،فحني �أكرمنا اهلل بالإ�سالم ،وهدانا له و�أعزنا بك ،وبه نعطيهم
�أموالنا ما لنا بهذا من حاجة ،واهلل ال نعطيكم �إال ال�سيف حتى يحكم
اهلل بيننا ،وبينهم ،فقال ر�سول اهلل � -صلّى اهلل عليه و�سلّم  -ف�أنت
وذلك .فتناول �سعد ال�صحيفة ،فمحا ما فيها من الكتب ،ثم قال:
ليجهدوا علينا) (.)46
وجه الداللة من احلادثة:
تبني لنا هذه احلادثة من ال�سرية النبوية �رضورة عقد جمل�س
ا�ست�شاري �أعلى؛ ليقدم احللول لتهديدات كربى مت�س الأمن الوطني
ال�شامل للدولة ،وهذا ما فعله النبي � -صلّى اهلل عليه و�سلم  -عندما
جمل�سا ي�ضم كبار ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -على �صورة
عقد
ً
�سمى جمل�س الأمن القومي؛ للخروج مبقرتحات مهمة
ما ميكن �أن ُي ّ
تقرر ما �سيفعلون يف مواجهة الأخطار الداهمة ،وميكن ا�ستق�صاء
ذلك فيما يلي:
�1.1أهمية الدفاع عن املقدرات االقت�صادية للدولة� ،إذ �إن
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،عندما �شاورهم الر�سول – �صلّى اهلل
عليه و�سلّم -ب�إعطاء الكفار ثلث ثمار املدينة كان ر�أيهم �أال يعطوهم
متر ًة واحدة ،وذلك لأنهم علموا �أن الإ�سالم �سيحفظ لهم مالهم ،و�أن
اهلل نا�رصهم على عدوهم ،ورف�ضوا �أن يعطوا مالهم قهراً ،واختاروا
أقرهم الر�سول –�صلى
القتال على التفريط ب�أمنهم االقت�صادي ،و� ّ
اهلل عليه و�سلم -على ذلك ،واختار القتال« ،ولقد �أدرك قادة غطفان
مغزى هذا املوقف ،ومل ين�سوه حتى انتهاء احل�صار ،ورمبا �أثر يف
معنوياتهم �أن وجدوا �أنا�س ًا م�ستعدين للقتال حتى املوت؛ دفاع ًا عن
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عقيدتهم ،ومدينتهم»( ،)47وي�ضاف على ذلك عن �أمنهم االقت�صادي.
�2.2رضورة املوازنة يف م�صالح الأمة العليا فقد اجتهد النبي
 �صلّى اهلل عليه و�سلّم  -يف �أن يرد بع�ض املعتدين عن �شعبه يفاملدينة املنورة ،حيث وقعت عدة مفا�سد على الدولة �أولهما :احل�صار
وخطر اال�ستئ�صال وثانيهما :دفع ن�صف ثمار املدينة ،وكلتا
مت�سان ب�شكل مبا�رش ق�ضايا الأمن الوطني .فالأول كان
املف�سدتني ّ
ميثل تهديدا ع�سكر ًيا ،والآخر ميثل تهدي ًدا اقت�صاد ًيا ولقد �أقر النبي
 �صلّى اهلل عليه و�سلّم  -باختيار ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم -ب�ش�أن عدم التفريط بالأمن االقت�صادي للدولة .
وهذه احلادثة تدل ب�شكل وا�ضح على اجلهود التي يجب �أن
تبذلها الدولة وم�ؤ�س�ساتها ال�شورية والتخ�ص�صية من �أجل احلفاظ
على الأمن القومي للدولة ،ورعاية مقدراتها الأ�سا�سية.
هذا وميكن تعريف جمل�س الأمن القومي ب�أنه:
«هيئة ا�ست�شارية عليا لتقدير املواقف ال�سيا�سية الوطنية
(القومية) وت�أثرياتها على �سيا�سات الدولة وا�سرتاتيجيتها الوطنية
 .وي�ضم هذا املجل�س �أع�ضاء من ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية  .ويعد
ر�أ�س الهرم ال�سيا�سي متمثال برئي�س الدولة �أو رئي�س جمل�س الوزراء
– ح�سب النظام ال�سيا�سي -هو امل�رشف الرئي�سي على هذا املجل�س
«()48
وميكن �أن ي�ضاف لهذا املجل�س العديد من اخلرباء
واال�ست�شاريني املتخ�ص�صني ،وه�ؤالء يطلق عليهم يف امل�صطلح
ال�سيا�سي ال�رشعي (�أهل احلل والعقد) ،وذلك ح�سب طبيعة التهديد
الذي مي�س �أمن الدولة ،و�أهمية هذا املجل�س ينبع يف �أنه املعرب عن
الإرادة القومية،
التي هي جمموعة العوامل التي ت�شكل يف جمموعها �إرادة
الدولة ،والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه عند اتخاذ القرار القومي ،ولذلك
ف�إنها تتج�سد يف ثالثة عنا�رص رئي�سة( )49هي:
1.1القيادة ال�سيا�سية.
2.2الأهداف اال�سرتاتيجية.
3.3حجم القاعدة العلمية ،والقدرة التكنولوجية.
وميكن ذكر �أهم املهام املنوطة بهذا املجل�س يف اال�سرتاتيجية
الدفاعية للدولة كما يلي:
  حتديد التهديد الرئي�سي للدولة.
  حتديد موعد و نوع احلرب ،التي على الدولة الإعداد لها.
  الرقابة على ال�سيا�سة الع�سكرية (العقيدة الع�سكرية)
للدولة ،ب�صفتها الوثيقة الع�سكرية للدولة التي تعرب عن �سيا�ستها
وقيمها ال�ضابطة .
 حتديد الهدف ال�سيا�سي الع�سكري ،من احلرب املنتظرة.
 حتديد طبيعة ال�رصاع املنتظر ،وتوقيته املحتمل ،ومداه
ومراحله املرتقبة.
 حتديد حدود و�إمكانيات م�رسح العمليات املنتظر.
 حتديد الدول واملنظمات والهيئات الأجنبية ،التي �سيتم
التعاون معها ،ونوع التعاون املطلوب من كل منهم (احللفاء)،

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني

االستراتيجية الدفاعية في اإلسالم ،وتطبيقاتها في إدارة الدولة

وال�شكل الذي �سيتم من خالله هذا التعاون (�أحالف  -اتفاقيات
دفاع م�شرتك  -مذكرة تفاهم �إ�سرتاتيجي) ،والذي �س ُيحدد على
�أ�سا�سه �شكل العالقات الدولية للدولة.
موعد و�شكل انعقاد جمل�س الأمن القومي:
يعد هذا املجل�س �أعلى جمل�س �أمني �سيا�سي يف الدولة ،وهو
 كما �سبق  -بيانه يناق�ش �أهم الق�ضايا اال�سرتاتيجية يف الدولة،لذا ف�إنه ينعقد �سنويا ب�شكل دوري ،وميكن �أن ينعقد ب�شكل طارئ،
وذلك ح�سب طبيعة التهديد ،الذي يواجه الدولة ،وهناك �أ�شكال عدة
النعقاده كما يلي:
1.1ميكن �أن ينعقد املجل�س اعتياديا� ،إذ يحدد املوعد لهذا
املجل�س ،وا�ستدعاء الأع�ضاء �إليه يف �صورة االجتماع العادي ،ويتم
من خالله طرح الر�ؤى والأفكار ،وتقدير حجم التهديدات ،والأولويات
على م�ستوى ا�سرتاتيجية الدولة .
2.2بع�ض الدول تنتهج �شكل امل�ؤمتر ال�سنوي لهذا املجل�س،
ويغلب عليه الطابع العن�رصي ،وذلك على �شاكلة م�ؤمتر هرت�سيليا
( )50ال�صهيوين ،الذي ت� ّأ�س�س عام (2000م) مببادرة من (عوزي
�آراد) ،وهو �ضابط �سابق يف املو�ساد ،و�شغل من�صب امل�ست�شار
ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو .يجتمع يف هذا امل�ؤمتر
النخب الإ�رسائيلية يف احلكومة ،واجلي�ش ،واملخابرات ،واجلامعات،
ورجال الأعمال ،و�ضيوف من املخت�صني الأجانب من الواليات
املتحدة ،و�أوروبا ،ويتم فيه مناق�شة م�ستقبل كيان �إ�رسائيل،
وو�ضعها اقت�صاديا ،وع�سكريا ،واجتماعيا ،ور�صد الأخطار املحيطة
بها من الداخل واخلارج يف دول اجلوار ،ويف الإقليم ،ويف العامل،
حتت هدف ا�سرتاتيجي هو الأمن القومي لإ�رسائيل)51(.
ويف قطاع غزة يف العام (2015م) ،وحتديدا يف
كلية الرباط اجلامعية التابعة لوزارة الداخلية الفل�سطيينية،
ت�أ�س�س م�ؤمتر علمي �سنوي – ح�سب ما ورد يف تو�صيات
امل�ؤمتر  -ي�شكّل يف م�ضمونه عمليات التفكري الأمني القومي
يف م�ستواه العايل املتقدم ،و�أطلق عليه ا�سم( :فل�سطني
�أ�سباب االحتالل وعوامل االنت�صار) ( ،)52وكانت �أبرز �أهداف امل�ؤمتر
– ح�سب ما �أورده القائمون على امل�ؤمتر  -تتمثل فيما يلي:
♦ ♦بيان �أهمية فل�سطني ،والقد�س املباركة .
♦ ♦الوقوف على �أ�سباب احتالل فل�سطني والقد�س عرب الع�صور،
وبيان املوقف الدويل من ذلك.
♦ ♦التعرف على و�سائل اال�ستعمار و�أ�ساليبه ،التي مكنته من
البقاء لأطول فرتة ممكنة يف فل�سطني.
♦ ♦حتفيز الباحثني ،وامل�ؤرخني املعا�رصين �إىل االهتمام
بالتاريخ اجلهادي الفل�سطيني.
♦ ♦بيان �أنواع اال�ستعمار ،و�أ�شكاله املختلفة التي مرت على
فل�سطني والقد�س عرب الع�صور.
♦ ♦�إبراز �صورة املقاومة الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية،
التي ظهرت على �أر�ض فل�سطني ،من خالل التاريخ الفل�سطيني
والإ�سالمي.
♦ ♦ت�أ�صيل طرق ور�ؤى جديدة لالنت�صار ي�ستنبطها الباحثون،
من خالل درا�سة التجارب ال�سابقة يف التاريخ الفل�سطيني.

♦ ♦توعية القادة و�أ�صحاب القرار ال�سيا�سي ب�أهمية درا�سة
التاريخ الفل�سطيني ،والإفادة منه يف معرفة ما�ضيهم ،وفهم
حا�رضهم ،والتنب�ؤ مب�ستقبلهم .
♦ ♦و�ضع تو�صيات تعمل علي ر�سم �صورة وا�ضحة املعامل؛
لتحرير فل�سطني والقد�س.
ولكن من الوا�ضح �أن هذا امل�ؤمتر ال�سابق من خالل ا�ستقراء
�أهدافه؛ يركز على البعد التاريخي �أكرث من غريه ،ومن اجلدير
بالذكر �أن التاريخ هو �أحد املكونات ،التي ميكن �أن ت�سهم يف بناء
اال�سرتاتيجية الدفاعية العليا للدولة ،ولذلك ال بد من مراجعة �شاملة
لهذا امل�ؤمتر ،يتم من خاللها االهتمام باملجاالت كافة ،التي ت�سهم
يف بناء منظومة الأمن الوطني

� .2إن�شاء كلية الدفاع الوطني :
يعد الن�شاط العلمي يف جماالت الأمن الوطني من الأن�شطة
اال�سرتاتيجية يف الدولة ،حيث يتم �إن�شاء الكليات واملعاهد ،التي
تعنى بهذا اجلانب ،ف�إىل جانب الكليات احلربية والأمنية التي
ت�ؤهل الطالب لديها؛ ليقوموا مبهامهم الأمنية والع�سكرية على �أكمل
وجه ،يتم �إن�شاء املعاهد العليا يف الدولة ،التي من خاللها يكمل
املتخ�ص�صون النابغون فيها درا�ستهم العليا ،و�أما فيما يخ�ص
اجلانب العلمي يف درا�سات الأمن الوطني؛ فقد مت �إن�شاء كليات
متخ�ص�صة يف هذا املجال ،فمثال يف الكيان ال�صهيوين مت �إن�شاء
معهد درا�سات الأمن القومي( ،)53الذي يقوم بت�أهيل قادة دولة
الكيان املدنيني والع�سكريني ،وتدريبهم على مواجهة الأخطار
الداهمة تو�سيع �آفاق التفكري اال�سرتاتيجي املهني .
ويوجد يف الدول العربية مثل هذه املعاهد ،وعلى �سبيل املثال
ال احل�رص يوجد يف م�رص ما ي�سمى بكلية الدفاع الوطني ،و ُتع ّد هذه
كلية �أعلى مراكز الدرا�سات الع�سكرية ،فيما يتعلق مبو�ضوعات
الأمن القومي ،والإ�سرتاتيجية القومية ،و�إعداد الدولة للدفاع،
ومهمتها تكمن يف تو�سيع �آفاق الدار�سني الع�سكريني ،واملدنيني يف
جمال الأمن القومي ،والإ�سرتاتيجية القومية ،وتعريفهم بحقائق
التهديدات ،التي تواجه الأمن القومي امل�رصي ،و�أن�سب دور لكل من
قطاعات الدولة يف مواجهة هذه التهديدات ،والنظرة �إىل امل�شاكل
القومية نظرة �شاملة ،ت�ضم كل الأبعاد ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية واالجتماعية)54(.
ولكن للأ�سف ،و�إن كانت الدول العربية قد بادرت لإن�شاء
مثل هذه الكليات ،لكن يبقى البعد النظري هو امل�سيطر عليها ،وقد
اهتمت بجوانب بعيدة عن واقع ال�رصاع احلقيقي املتمثل بالكيان
ال�صهيوين ،فدولة عربية مركزية مثل :م�رص قد �أنهت ال�رصاع معه
من خالل ما ي�سمى باتفاقية كامب ديفيد ،وركزت كل درا�ساتها
وجمال�سها الأمنية ملجابهة ما ي�سمى بالإرهاب ،وت�سخري طاقة
الدولة بكافة جماالتها ملحاربة املعار�ضني من �شعبها ،وكل من
يرفع �صوته عاليا �ضد الظلم واجلربوت ،الذي يتعر�ض ال�شعب له .يف
�سخر كل مقدراته العلمية والعملية،
مقابل الكيان ال�صهيوين ،الذي ّ
من �أجل و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية الدفاعية طويلة الأمد ،مبا فيها
اجلبهة امل�رصية ،وغريها من الدول العربية الأخرى فمتى ي�ستفيق
العرب من �سباتهم ؟ متى؟.
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املطلب الثاني :االسرتاتيجية الدفاعية امليدانية (العسكرية) ،
وجهود الدولة لتحقيقها:
تعد اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية� ،أو ما ميكن �أن يطلق
عليها ا�سم (اال�سرتاتيجية الدنيا) هي امل�ستوى الثاين يف منظومة
الدفاع للدولة( ،)55فهي التي ي�سعى من خاللها اال�سرتاتيجيون
واخلرباء لو�ضع اخلطط والدرا�سات ،التي تدفع عن الدولة الأخطار
الداهمة �سواء كانت داخلية� ،أو خارجية ،لذا من خالل هذا البحث
�سيتم التف�صيل فيها على النحو التايل:
املقصد األول  :تعريف االسرتاتيجية الدفاعية امليدانية (العسكرية)
وأهميتها يف الدولة

�أوال – تعريف اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية (الع�سكرية)

اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية يتجه معناها �إىل العمل
الع�سكري التخ�ص�صي ،وهي بهذا املعنى ت�شري �إىل فن قيادة املجهود
احلربي برمته»( ،)56وجاء يف تعريفها �أي�ضا« :فن ا�ستخدام القوة
للو�صول �إىل �أهداف ال�سيا�سة»( ،)57فهي فن توزيع وا�ستخدام
الو�سائل الع�سكرية مثل :القوات امل�سلحة والإمدادات؛ لتحقيق �أهداف
�سيا�سة ما( ،)58وحتديدا هنا يف م�سائل الدفاع ،ورد العدوان ،ويفهم
مما �سبق بيانه من تعريف لال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية؛ �أنها
تقوم على ما ي�أتي:
�1.1إن مهمة اال�سرتاتيجية تقع على كاهل القيادة الع�سكرية
العليا يف وزارة الدفاع ،وهيئة قيادة الأركان.
2.2يجب �أن تحُ كم اال�سرتاتيجية امليدانية ب�ضوابط
اال�سرتاتيجية العليا للدولة ،وت�سري �ضمن الأهداف التي ر�سمتها لها،
فال حتيد عنها.
ثانيا – أهمية االسرتاتيجية الدفاعية يف الدولة اإلسالمية:
ورد يف كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل ما ير�شد �إىل �أهمية
اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية (الع�سكرية) ،وذلك من خالل بيان
طبيعة مهام الدفاع يف الدولة� ،ضمن �سري ت�رشيع اجلهاد يف �سبيل
اهلل تعاىل ،وهو ما ي�سمى الباعث على القتال يف الإ�سالم( ،)59بحيث
ت�صبح عملية احلرب من�ضبطة ،فيما ميكن ت�سميته �أخالق احلرب
الإ�سالمية ،فينفي عنها م�صطلح العدوان والعبث ،على خالف من
جتر�أ على الدماء من الذين ال يدينون دين احلق من �شعوب ،ودول
�ضلت الطريق احلق .وميكن �إجمال �أهم البواعث على القتال يف
الإ�سالم على ما يلي:
1.1انتزاع احلق ال�رشعي للدولة الإ�سالمية:
ومثاله :اخلروج يف غزوة بدر؛ النتزاع احلقوق التي يتم
االعتداء عليها من قبل الكفار عندما ا�ستولوا على �أموال وبيوت
امل�سلمني ،ف�أذن اهلل تعاىل لهم باجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،حيث
قال تعاىل�} :أُ ِذ َن ِل َّلذِي َن ُيقَا َتلُو َن ِب�أَ َّن ُه ْم ظُ ِل ُموا َو ِ�إ َّن اللهَّ َ َعلَى َن�صرْ ِهِ ْم
َل َقدِي ٌر  ا َّلذِي َن �أُخْ ِر ُجوا مِ ْن ِد َيا ِرهِ ْم ِب َغيرْ ِ َح ٍّق �إِ اَّل �أَ ْن َيقُولُوا َر ُّبنَا
اللهَّ {(.)60
وعن عبداهلل بن كعب قال� :سمعت كعب بن مالك – ر�ضي اهلل
عنه  -يقول :مل �أتخلف عن ر�سول اهلل – �صلّى اهلل عليه و�سلّم -يف
غزوة غزاها �إال يف غزوة تبوك ،غري �أنى تخلفت عن غزوة بدر ،ومل
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يعاتب اهلل �أحداً تخلف عنها� ،إمنا خرج ر�سول اهلل – �صلّى اهلل عليه
و�سلّم -يريد عري قري�ش؛ حتى جمع اهلل بينهم ،وبني عدوهم على غري
ميعاد»(.)61
وهذا ي�ؤكد �رشعية هذه احلرب ،فهي لي�ست حر ًبا عدوان ًية،
و�إمنا متثل حر ًبا عادلة ،تنتزع احلقوق ال�رشعية لأ�صحابها .فقد
ر�سخ الإ�سالم مفهوم �أخالق احلرب قبل �أن تدرك �أوروبا ذلك مبئات
ال�سنني ،ولقد ر�أى العامل اجلرائم التي �سجلت يف تاريخ حروب
�سواء التي وقعت �ضد امل�سلمني� ،أو فيما بينها فقد «روى
�أوروبا،
ً
مدونو الوقائع من دون �أن يرم�ش لهم جفن ،املذابح التي د ّن�س بها
ال�صليبيون ن�رصهم عند اال�ستيالء على القد�س ،وعرب �أوروبا كلها
خلّفت احلروب الدينية جرائم مهولة ،بينما عكف عدد ال يح�صى من
رجال الالهوت على كال اجلانبني على تربيرها ،با�سم الإجنيل ،بيد
�أن الأهوال يف القرون املا�ضية تبهت باملقارنة باملذابح ،واجلرائم
التي قادت �إليها احلروب ال�صليبية الأيدولوجية للقرن الع�رشين،
واحلرب العاملية الثانية»( ،)62فهذه �أحد ال�شهادات ،التي تبني مدى
قدميا ،وحديثًا ،وما قامت
اجلرائم احلربية ،التي وقعت فيها �أوروبا ً
به �أمريكا ،وما زالت هذه اجلرائم قائمة �إذ �شاهد العامل ما حدث
يف العراق ،و�أفغان�ستان ،وما يحدث يف فل�سطني من قبل ال�صهاينة،
وال�سكوت على جرائمهم ،و�سكوت العامل عما يحدث يف �سوريا
واليمن وم�رص وليبيا ،كل ذلك يدين تلك القوى العاملية ،ويجعل
حروبها حرو ًبا عدوانية مقيتة ،و�أنها ال ت�صلح لأن تكون حامي ًة
حلقوق ال�شعوب.
�2.2صد العدوان عن الدولة الإ�سالمية:
َّا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض
ورد يف قوله تعاىلَ }:و َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ الن َ
للهَّ
ا�س ُم ا ِ َك ِثريًا
َل ُه ِّد َم ْت َ�ص َوامِ ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َو ٌ
ات َو َم َ�ساجِ ُد ُي ْذ َكرُ فِي َها ْ
َو َل َي ْن�صرُ َ َّن اللهَّ ُ َم ْن َي ْن�صرُ ُ ُه ِ�إ َّن اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ{(.)63
وكان  -عليه ال�صالة وال�سالم -يخرج بنف�سه قائداً لبع�ض
املعارك الدفاعية ،وذلك ل�صد العدوان عن الدولة الإ�سالمية الواعدة
يف املدينة املنورة؛ حيث خرج– �صلّى اهلل عليه و�سلّم -يف غزوة
�أحد فقد ورد يف �صحيح م�سلم يف احلديث الذي رواه ثَاب ٍِت َع ْن �أَ َن ٍ�س:
�أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ – �صلّى اهلل عليه و�سلّمُ } -ك�سرِ َ ْت َر َباعِ َي ُت ُه َي ْو َم �أُ ُحدٍ،
َو�شُ َّج فِى َر�أْ�سِ هِ ،ف ََج َع َل َي ْ�سل ُُت ال َّد َم َع ْن ُهَ ،و َيقُو ُل ( َك ْيفَ ُي ْفل ُِح َق ْو ٌم
وه ْم �إِلىَ اللهَّ ِ{( .)64فقد نزف
�شَ ُّجوا َن ِب َّي ُهمَ ْ،و َك�سرَ ُوا َر َباعِ َي َت ُهَ ،و ُهو َي ْد ُع ُ
دفاعا عن دينه ،ووطنه،
ّم-
الدم من ر�سول اهلل – �صلّى اهلل عليه و�سل
ً
فهذا من قبيل احلرب العادلة يف اال�سرتاتيجية الدفاعية الإ�سالمية.
ولكي تبقى هذه اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية م�ضبوطة
باال�سرتاتيجية العليا للدولة ،فال تخرج عما ر�سم لها من اخلطط
والإمكانيات ،ف�إنه يجب على الدولة �أن ت�شكل ما ي�سمى مبجل�س
الدفاع الوطني ،وفيما يلي يبني الباحث هذا املفهوم ،واخت�صا�صاته
يف �ش�ؤون الدفاع.
ثانيا – جهود الدولة يف بناء االسرتاتيجية الدفاعية امليدانية
(العسكرية)
1.1ت�شكيل جمل�س الدفاع الوطني:
املجل�س الأعلى ل�شئون الدفاع (�أو احلرب) وير�أ�سه عادة
رئي�س الدولة ،وي�شمل يف ع�ضويته العديد من ال�شخ�صيات العامة
واملتخ�ص�صة ،وحت ّدد ع�ضويته �إما بناء على الو�ضع الوظيفي (مثل

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني

االستراتيجية الدفاعية في اإلسالم ،وتطبيقاتها في إدارة الدولة

الوزارات التي لها دور رئي�س يف �إعداد الدولة للدفاع)� ،أو على �أ�سا�س
اخلربة والعالقات الدولية والإقليمية ل�شخ�ص بعينه (يحدد باال�سم
يف هذه احلالة) ،ويكون التحديد �إما بن�ص د�ستوري ثابت� ،أو بقرار
من رئي�س الدولة بت�شكيل املجل�س.
وتقوم وزارة الدفاع بدور رئي�سي لإعداد الدولة للدفاع،
ف�إ�ضافة �إىل م�س�ؤوليتها الرئي�سية ،يف جتهيز وتنظيم وتدريب القوات
امل�سلحة و�إعدادها للقتال ،ف�إنها ذات دور فعال ورئي�سي يف �إعداد
باقي املجاالت ،مبا يتالءم مع �أهداف ال�رصاع املنتظر .لذا ،فهي
امل�س�ؤولة عن حتديد متطلبات خطة الإعداد ومراحلها ،وهي التي
تعد للقيادة ال�سيا�سية اخلطوط الرئي�سية للأ�س�س والقيود ،التي تعمل
الأجهزة كافة يف �إطارها ،وقد ُتكلف من ِق َب ْل جمل�س الوزراء للقيام
بدور الرقابة واملتابعة ،لباقي القطاعات ،والتن�سيق بينها� ،أو ت�شكل
جلنة وزارية لذلك ،من ِق َبل جمل�س الوزراء.
و�أهم مهام هذا املجل�س التخ�ص�صي( )65ما يلي:
 درا�سة م�سائل الدفاع عن الدولة ،والبت فيها وتكليف
جهات االخت�صا�ص بتنفيذها ،ومتابعة ذلك.
ثم �إقرارها من
 �صياغة العقيدة الع�سكرية للدولة ،ومن ّ
جمل�س الأمن القومي ،والعمل على االلتزام بها ،و�إلزامها للم�ستويات
الأخرى يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
 درا�سة مقرتحات وزارة الدفاع اخلا�صة ب�إعداد الدولة
للدفاع ،و�إقرارها �أو تعديلها.
 حتديد حجم القوات امل�سلحة والرتكيب التنظيمي لها،
وم�ستوى التدريب القتايل ،ودرجة اال�ستعداد ،واجلهوزية املطلوبة .
 حتديد الأولويات يف ال�صناعات الع�سكرية ،و�أ�سلوب ت�أمني
االحتاجات للقوات الع�سكرية امليدانية.
 اتخاذ قرار �إعالن الطوارئ والتعبئة العامة� ،أو اجلزئية
و�إعالنه.
وتعد هذه املهام ال�سابق هي �أهم ما يناط باال�سرتاتيجية
الدفاعية امليدانية ،التي يتم ترتيبها من خالل جمل�س الدفاع
الوطني .
طبيعة انعقاد جمل�س الدفاع الوطني:
يعد جمل�س الدفاع الوطني من املجال�س التخ�ص�صية يف الدولة
ذات املهام امل�ستمرة ،بخالف جمل�س الأمن القومي ذو الطبيعة
اال�ست�شارية؛ لذا ف�إن املحافظة على دورية اللقاءات واالنعقاد
ملدد ال تطول يحفظ الأمن الدفاعي للدولة ،فيمكن �أن ينعقد هذا
املجل�س ب�صورة �شهرية على الأقل ،ويف حال وجود تهديدات عاجلة
ف�إنه ينعقد ب�شكل دائم؛ حتى ي�ستطيع ال�سيطرة على �سري العمليات
الع�سكرية ح�سب اخلطة املتفق عليها.

اخلامتة:
بعد هذه اجلولة البحثية التي ت�ضمنت درا�سة متخ�ص�صة
ب�ش�ؤون الدفاع ،من حيث الت�أ�صيل ال�رشعي له ،والتطبيق العملي
له من خالل �إدارة ر�شيدة للدولة ،و�إن كانت هذه الدرا�سة ب�شكلها
احلايل ال تعطي املجال للتف�صيل؛ ف�إن الباحث يوجه الن�صيحة

للباحثني ب�أن يقتحموا هذا املجال البحثي الهام ،الذي يخاطب �أهم
�أولويات الأمة العربية والإ�سالمية ،ويبني الباحث هنا �أهم النتائج
والتو�صيات ،التي خل�ص البحث �إليها؛ لتكون نربا�سا ي�ضئ الطريق
لل�سائرين يف حقل ال�سيا�سة والدفاع ،وهي كما يلي:

النتائج :
�1.1أكد الت�رشيع الإ�سالمي على �رضورة �إعداد الدولة وال�شعب
وحمل امل�س�ؤولية للجميع لكي تكون اجلهوزية للدولة كاملة،
للدفاعّ ،
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته.
فكلكم ٍ
2.2العالقة بني املعنى اللغوي واال�صطالحي لكلمة الدفاع
بجامع الإزالة للخطر ،ونفي التهديد وال�رضر ب�شقيه الداخلي
واخلارجي وعلى جميع امل�ستويات يف الدولة ،ف�إن كل اجلهود
املت�ضافرة يف مكونات الدولة يف كافة املجاالت تهدف لغاية
واحدة� ،أال وهي نفي ال�رضر والتهديد.
3.3اال�سرتاتيجية الدفاعية هي من م�س�ؤولية اجلميع يف
الدولة ،فكل مقدراتها الب�رشية واملادية يجب �أن تكون م�سخرة لهذا
الهدف املن�شود ،وهو ما يعرف بقوى الدولة ال�شاملة.
4.4ميكن تق�سيم امل�ستويات لال�سرتاتيجية الدفاعية للدولة
لق�سمني رئي�سيني �أولهما :اال�سرتاتيجية الدفاعية العليا للدولة وهي
التي مت�س جميع مكونات الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية،
وميكن �أن ت�شكل تهديدا �شامال للدولة كلها ،ويخت�ص بالتخطيط لها
ما يعرف مبجل�س الأمن الوطني ،وثاين امل�ستويات اال�سرتاتيجية
هو ما يعرف باال�سرتاتيجية امليدانية ،وهي التي تخت�ص باجلانب
الع�سكري.
5.5يرتبط مفهوم اال�سرتاتيجية الدفاعية العليا مب�صطلح
الأمن القومي الذي يعني ت�أمني الدولة من الداخل ودفع التهديدات
اخلارجية عنها؛ مبا يكفل ل�شعبها حياة م�ستقرة توفر له ا�ستغالل
�أق�صى طاقة ممكنة للنهو�ض والتقدم واالزدهار.
6.6على الدولة �أن ت�سعى ب�شكل حثيث للحفاظ على الأمن
القومي لها من خالل جهود عملية مثل :ت�شكيل جمل�س الأمن القومي،
الذي ي�ضم �شخ�صيات رفيعة يف الدولة ،وير�أ�سه رئي�س البالد �أو
رئي�س جمل�س الوزراء .وعلْمية مثل :االهتمام بكلية الدفاع الوطني
واملحافل العلمية امل�شابهة لها لتعزيز الفكر اال�سرتاتيجي للدولة .
7.7تعد اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية� ،أو ما ميكن �أن يطلق
عليها ا�سم (اال�سرتاتيجية الدنيا) هي امل�ستوى الثاين يف منظومة
الدفاع للدولة ،فهي التي ي�سعى من خاللها اال�سرتاتيجيون واخلرباء
لو�ضع اخلطط والدرا�سات ،التي تدفع عن الدولة الأخطار الداهمة،
�سواء كانت داخلية �أو خارجية .
ً
8.8الإر�شاد �إىل �أهمية اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية
(الع�سكرية) ،وذلك من خالل بيان طبيعة مهام الدفاع يف الدولة
�ضمن �سري ت�رشيع اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،وهو ما ي�سمى الباعث
على القتال يف الإ�سالم ،بحيث ت�صبح عملية احلرب من�ضبطة ،فيما
ميكن ت�سميته �أخالق احلرب الإ�سالمية.
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التوصيات:
�1.1رضورة االهتمام بدرا�سة اال�سرتاتيجيات الدفاعية ودعم
البحث العلمي املتعلق ب�أمن الأمة ،وتفعيل امل�ؤمترات العلمية
املتخ�ص�صة بهذا ال�ش�أن على غرار م�ؤمتر (فل�سطني �أ�سباب االحتالل
وعوامل االنت�صار) الذي عقدته كلية الرباط اجلامعية عام 2015م .
�2.2إذا كانت الدول العربية قد بادرت ب�إن�شاء كليات الدفاع
الوطني التي ُتعنى بدرا�سات الأمن القومي ،فهذا جيد ،ولكن يبقى
عليها �أن تتجه بهذه الدرا�سات للرتكيز على الأولويات ،و�رضورة
حتديد التهديد الرئي�سي لها ،فالعدو الذي يجب الرتكيز عليه هو
الكيان ال�صهيوين ،الذي ميكر للأمة ليل نهار.
�3.3رضورة حتمل اجلميع م�س�ؤولياته ،فعملية امل�شاركة يف
م�رشوع اال�سرتاتيجية الدفاعية هي من م�س�ؤولية اجلميع يف الدولة،
فكل مقدراتها الب�رشية واملادية يجب �أن تكون م�سخرة لهذا الهدف
املن�شود ،وهو ما يعرف بقوى الدولة ال�شاملة ،فال�صحة والتعليم
واجلي�ش والإعالم وكافة قطاعات ال�شعب مطلوب منها امل�شاركة
بكل طاقتها ،خا�صة يف زمن احلرب والتهديد .
�4.4رضورة االهتمام باجلي�ش ،فهو ي�شكل �أحد �أركان
اال�سرتاتيجية الدفاعية امليدانية (الع�سكرية) يف نظام الدولة؛ وذلك
لأنه الذراع التنفيذي لها ،وهذا يتم من خالل الرتكيز على تطوير
الكادر الب�رشي فيه ،واالهتمام بال�صناعات الع�سكرية املتطورة.
5.5يجب �إعادة النظر يف االتفاقات املوقعة بني الكيان
ال�صهيوين وبع�ض الدول العربية ،التي تطبع معه ،فهذا ي�شكل تهديدا
مبا�رشا وخطريا على مكونات الأمن القومي العربي والإ�سالمي،
ف�أ�شد النا�س عداوة للذين �آمنوا هم ه�ؤالء اليهود الغزاة لأر�ض
فل�سطني احلبيبة ،وبيت املقد�س ،م�رسى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم.

اهلوامش:
1.1احلج (.)39
2.2غرين :روبرت 33 ،ا�سرتاتيجية للحرب ،ترجمة� :سامر �أبو هوا�ش ،مكتبة
العبيكان ،الريا�ض– ال�سعودية ،الطبعة الأوىل1430( ،هـ2009 -م)� ،ص
.19
3.3بوفر :اجلرنال �أندريه ،مدخل �إىل اال�سرتاتيجية الع�سكرية ،ترجمة �أكرم
ديري ،والهيثم الأيوبي ،دار الطليعة ،بريوت – لبنان1968( ،م)� ،ص .27
4.4حمفوظ :املدخل �إىل العقيدة واال�سرتاتيجية الع�سكرية الإ�سالمية ،مرجع
�سابق� ،ص .29
(5.5احلج.)40( :
6.6القرطبي � :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح ،اجلامع لأحكام
القر�آن ،حتقيق � :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية -
القاهرة الطبعة  :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.)67 /12( ،
7.7كلية فل�سطني الع�سكرية :تكتيك الدفاع ،من�شورات خا�صة – غزة ،الطبعة
الأوىل (2014م) �ص.23
8.8ح�سني و�آخرون :اال�سرتاتيجيا من�شورات احللبي احلقوقية – بريوت الطبعة
الأوىل 2013م �ص 130
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9.9رفعت � :أحمد و�آخرون ،الإرهاب الدويل ،مركز الدرا�سات العربي الأوروبي،
الطبعة الأوىل (1998م)� ،ص.226
1010الأنفال( :من الآية.)60:
1111انظر .يو�سف :فرج ،مكافحة الإرهاب ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة
الأوىل (2011م) �ص .10
1212انظر � .أبو فار�س ،حممد ،املدر�سة النبوية الع�سكرية� ،ص .13
1313الأنفال( :من الآية.)60:
1414م�سلم ،:م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،اجلامع ال�صحيح دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان،
الر ْم ِي َوالحْ َِّث َعل َْيهِ،
اب ِْ إ
ارةَِ ،باب ف ْ
بدون طبعة �أو تاريخ ن�رش ،.كِ َت ُ
ال َم َ
َ�ضلِ َّ
َوذ َِّم َم ْن َعل َِم ُه ث َُّم نَ�سِ َي ُه( ،ح .)32 /10( ،)3541

�1515ضوابط م�رشوعية ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل:
تدمرييةٍ فائقةٍ  ،و�أث ٍر
ذات قدرةٍ
ملا كانت �أ�سلحة الدمار ال�شامل َ
َّ
خط ٍري على البيئة والإن�سان ،ف�إنه ال يجوز القول بجوازها مطلقاً؛ بل
ال بد من التقييد يف ا�ستخدامها؛ لأ َّنها تهلك احلياة ،وتف�سد الأر�ض
والبيئة ،واهلل �سبحانه وتعاىل ال يحب الف�ساد .وهناك خم�سة �ضوابط
�رشعيةٍ يجب �أخذها بعني االعتبار ،كما يلي:
 ال يجوز ا�ستخدام هذه اال�سلحة �إالَّ يف حال وجود
م�صلحةٍ راجحةٍ متحققةٍ من ا�ستخدامها ،لذلك ينبغي
على �أ�صحاب القرار يف الدولة �أال يت�رسَّ عوا يف اللجوء �إىل
ا�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة املدمرة �إال بناء على وجود
م�سوغ وا�ضح ال�ستخدامها ().
 ال يجوز ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل �إذا علمنا � َّأن �أثرها
�سيتعدى العدو �إىل بالد امل�سلمني� ،أو يف حال وجود
�إخوةٍ م�سلمني لنا بني العدو� ،أو من ال يجوز قتلهم ،كن�ساء
العدو ،و�أطفاله� ،أو �أنها ت�صل بتدمريها �إىل بالد حمايدة .
�أي �أ َّنها ال ُت�ستخدم �إال يف حال ال�رضورة الق�صوى .
 ال يجوز ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل �إذا كُ َّنا قادرين
على هزمية العدو ،وحمله على اال�ست�سالم بالأ�سلحة الأقل
ت�أثرياً منها ،كالأ�سلحة التقليدية من بنادق ،ومدافع ،وما
�شابهها من و�سائل القتال املعروفة .
 �إذا دخل امل�سلمون يف معاهدة دولية متنع من ا�ستخدام
�أ�سلحة الدمار ال�شامل يف احلروب ،والتزمت بها الأطراف
الأخرى؛ ف�إنه يتعني علينا االلتزام بها؛ ل َّأن امل�سلمني
اموا َلك ُْم
ا�س َت َق ُ
عند �رشوطهم ،وقد قال اهلل تعاىل ):ف ََما ْ
ني(� .سورة التوبة( :من
ِيموا َل ُه ْم �إِ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المْ ُ َّت ِق َ
َا�س َتق ُ
ف ْ
الآية .)7
�سواء كانوا
  ال يجوز ا�ستخدام هذا ال�سالح �ضد امل�سلمني ً
حماربني �أم بغاة ملا لها من قوة تدمريية �شاملة وعامة
وهذا يتنافى مع �أحكام قتالهم .انظر .هيكل :اجلهاد
والقتال (ج � ،2ص .)1361
1616الع�ساف� :سو�سن ،ا�سرتاتيجية الردع ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�رش،
بريوت ،الطبعة الأوىل (2008م) �ص .166
1717الأنفال�( :آية.)15-16 :

د .رفيق إبراهيم حسني أبو هاني

االستراتيجية الدفاعية في اإلسالم ،وتطبيقاتها في إدارة الدولة

1818القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن.)333 /7( ،
ِين
اب ق َْولِ اللهَّ ِ َت َعالىَ �{ :إِ َّن ا َّلذ َ
اب َ
الو َ�صا َياَ ،ب ُ
1919البخاري :ال�صحيح ،كِ َت ُ
ْ
ارا َو َ�س َي ْ�صل َْو َن
امى ظُ ل ًْما� ،إِنمَّ َ ا َي�أكُ ل َ
َي�أْكُ ل َ
ُون �أَ ْم َوالَ ال َي َت َ
ُون فيِ ُبطُ و ِن ِه ْم َن ً
ِريا} [الن�ساء( ]10 :ح .)315 /9( ،)2560
َ�سع ً

4040املاوردي� :أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�رصي البغدادي،
ال�شهري باملاوردي (املتوفى 450 :هـ) الأحكام ال�سلطانية والواليات
الدينية� ،ص .3
�4141أبو فار�س :حممد ،املدر�سة النبوية الع�سكرية ،دار الفرقان – الأردن،
1413هـ 1993 -م� ،ص.106

2020انظر .ابن النحا�س :ال�شهيد �أحمد بن �إبراهيم (املتوفى814 :هـ)  ،م�شارع
الأ�شواق �إىل م�صارع الع�شاق يف ف�ضائل اجلهاد ،حتقيق :د� .صالح اخلالدي،
دون طبعة ودار ن�رش(1419هـ 1999 -م) �ص .213

4242انظر .ربيع  :حامد ،نظرية الأمن القومي العربي ،دار املوق العربي ،القاهرة،
دون طبعة1984( ،م)� ،ص .67

�(2121آل عمران )103 :

4343النور (.)55

2222يق�صد �أحد �أبرز علماء احلديث عبد اهلل بن املبارك رحمه اهلل ،ولد �سنة ثمان
ع�رشة ،ومائة ،ويف يوم من �أيام �شهر رم�ضان (�سنة 181هـ) تويف عبد اهلل
عاما ،ويقال:
بن املبارك ،وهو راجع من الغزو ،وكان عمره ثالثة و�ستني ً
�إن الر�شيد ملا بلغه موت عبداهلل ،قال :مات اليوم �سيد العلماء .انظر .اخلطيب
البغدادي�:أحمد بن علي �أبو بكر ،تاريخ بغداد( ،ج� ،10ص .)156

4444القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن.)297 /12( ،

2323القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن (ج�159 ،4ص).
ا�س ِد َوال َّت َدا ُب ِر( ،ح
2424البخاري ،ال�صحيح اجلامعَ ،باب َما ُي ْن َهى َع ْن ال َّت َح ُ
( )5604ج � ،9ص .)81
2525احلج. )38( :
 2626القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن (.)12/67
2727انظر .ابن عا�شور :ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور ،دار �سحنون للن�رش
والتوزيع -تونـ�س ،بدون طبعة تاريخ ن�رش.التحرير والتنوير (.)17/272
2828البقرة ( :من الآية.)251 :
2929القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن (.)3/260
�ض َل ُه ِّد َم ْت َ�ص َوامِ ُع َو ِب َي ٌع
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
3030قال تعاىلَ ... ):ول َْو اَل َدف ُْع اللهَّ ِ ال َّن َ
ِريا َو َل َي ْن�صرُ َ َّن اللهَّ ُ َم ْن َي ْن�صرُ ُ ُه �إِ َّن
ات َو َم َ�س ِ
َو َ�صل ََو ٌ
ا�س ُم اللهَّ ِ كَ ث ً
اج ُد ُيذْكَ ُر فِي َها ْ
اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز ( (احلج.)40 :
�3131سويد :اللواء الركن يا�سني ،معارك خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،الطبعة الرابعة(1989م)� ،ص .117

4545الأندل�سي :االكتفاء مبا ت�ضمنه من مغازي ر�سول اهلل والثالثة اخللفاء،
حتقيق  :د  .حممد كمال الدين عز الدين علي عامل الكتب  -بريوت  -الطبعة
 :الأوىل1417( ،هـ).)105|2( ،.
4646عرمو�ش� :أحمد راتب ،قيادة الر�سول ال�سيا�سية و الع�سكرية ،دار النفائ�س،
�ص . 80
4747ح�سني و�آخرون :اال�سرتاتيجيا� ،ص .198
4848انظر .زهران :جمال ،منهج قيا�س قوة الدول ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
بريوت ،الطبعة الأوىل2006( ،م)� ،ص .80
4949هرت�سيليا :مغت�صبة �صهيونية� ،أقيمت على جتمع للقرى الفل�سطينية منها:
قرية �شبيب الفل�سطينية ،وهي تقع على �شاطئ البحر املتو�سط� ،ضمن لواء
ما ي�سمى تل �أبيب (تل الربيع الفل�سطينية) ،وي�سكنها حوايل 87,000
ن�سمة ح�سب مكتب الإح�صاء الإ�رسائيلي .مت ت�سميتها ن�سبة مل�ؤ�س�س
ال�صهيونية احلديثة تيودور هرتزل .تغطي املدينة م�ساحة مقدارها 26
كيلومرتا مربعا .يقع غربي املدينة حي يعترب من �أرقى و�أغنى الأحياء يف
املغت�صبات ال�صهيونية ،حيث ال�سفارات ،ومنازل الدبلوما�سيني الأجانب،
ورجال الأعمال .ي�شار �إىل �أن املدينة قد ت�أ�س�ست يف عام  1924على يد
املغت�صبني اليهود �إىل فل�سطني .انظر .موقع رام اهلل الند على االنرتنت.
 http://forum.ramallah-land.comبتاريخ 2015 – 3 – 15 :م.
5050انظر  :املوقع الر�سمي مل�ؤمتر هرت�سيليا ال�صهيوين على االنرتنت http://
www.herzliyaconference.org

3232الن�ساء.)75( :
3333القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن (.)5/280
3434قطب� :سيد ،يف ظالل القر�آن ،القاهرة ،الطبعة :ال�سابعة ع�رش 1412( ،هـ ).
(.)2/708
َ�ص َد َ�أ ْخ َذ َمالِ غَ يرْ ِ ِه
اب ْ ِإ
مي َ
ال َ
انَ ،باب ال َّدلِيلِ َعلَى �أَ َّن َم ْن ق َ
3535م�سلم :ال�صحيح ،كِ َت ُ
ان فيِ ال َّنا ِر َو�أَ َّن َم ْن
ان ا ْلق ِ
َا�ص ُد ُم ْه َد َر ال َّد ِم فيِ َح ِّق ِه َو�إِ ْن ُق ِت َل كَ َ
ِب َغيرْ ِ َحقٍّ كَ َ
ون َما ِل ِه َف ُه َو �شَ ِهي ٌد (ح . )340 /1( )201
ُقتِلَ ُد َ
3636النووي� :أبو زكريا يحيى بن �رشف بن مري ،املنهاج �رشح �صحيح م�سلم بن
احلجاج ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الطبعة الثانية1392( ،هـ)
.)262 /1( ،.
ون
اب َم ْن قَا َتلَ ُد َ
3737البخاري :اجلامع ال�صحيح ،كِ َتاب املَظَ المِ ِ َوال َغ ْ�ص ِبَ ،ب ُ
َما ِل ِه (ح .)377 /8( )2300
 http://www.binbaz.org.sa/mat/38443838املوقع الر�سمي لل�شيخ
الراحل عبد العزيز بن باز 30/11/2014م
3939ح�سني و�آخرون ،اال�سرتاتيجيا� ،ص . 20

 /http://www.moi.gov.ps/conference5151املوقع الر�سمي لوزارة
الداخلية الفل�سطينية 2015 – 3 – 18م
 http://www.arabic-military.com5252املوقع الر�سمي لكلية الدفاع
الوطني يف م�رص بتاريخ2015 – 1 – 15 :م
5353مقابلة م�سجلة �أجراها الباحث مع العميد �صفوت الزيات ،القاهرة15 ،
– 2012 – 3م
5454غرين :روبرت 33 ،ا�سرتاتيجية للحرب ،ترجمة� :سامر �أبو هوا�ش ،مكتبة
العبيكان ،الريا�ض– ال�سعودية ،الطبعة الأوىل1430( ،هـ2009 -م)،
�ص .19
5555بوفر :اجلرنال �أندريه ،مدخل �إىل اال�سرتاتيجية الع�سكرية ،ترجمة �أكرم
ديري ،والهيثم الأيوبي ،دار الطليعة ،بريوت – لبنان1968( ،م)� ،ص .27
5656حمفوظ :اللواء جمال الدين حمفوظ ،املدخل �إىل العقيدة و الإ�سرتاتيجية
الع�سكرية الإ�سالمية ،الهيئة امل�رصية للكتاب،القاهرة – م�رص1976 ،م،
�ص .29
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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثاني واألربعون ) - (2صفر 2017

5757انظر .هيكل ،حممد خري ،اجلهاد والقتال يف ال�سيا�سة ال�رشعية ،دار البيارق،
بريوت ،الطبعة الثانية1417( ،هـ 1996 -م).)586 /1( ،
5858احلج (�آية 39-:وجزء من الآية.)40
5959ابن كثري� :أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�رصي ثم الدم�شقي
(املتوفى 774 :هـ) ال�سرية النبوية ،هجر للطباعة والن�رش  -اجليزة الطبعة:
الأوىل1417( ،هـ  1997 -م).)389|2( .
Bugnion: Francois, just war and a war of aggression,6060

 .and international humanitarian lawاملجلة الدولية لل�صليب
الأحمر ،خمتارات من �أعداد 2002م�،ص.37ترجمة موقع منظمة ال�صليب
الأحمر على الإنرتنت.)www.icrc.org(،
6161احلج (من الآية.)40:

(1413هـ 1993 -م).
6.6ابن النحا�س :ال�شهيد �أحمد بن �إبراهيم (املتوفى814 :هـ)  ،م�شارع الأ�شواق
�إىل م�صارع الع�شاق يف ف�ضائل اجلهاد ،حتقيق :د� .صالح اخلالدي ،دون
طبعة ودار ن�رش(1419هـ 1999 -م).
7.7خام�ساً -الكتب اال�سرتاتيجية:
8.8بوفر :اجلرنال �أندريه ،مدخل �إىل اال�سرتاتيجية الع�سكرية ،ترجمة �أكرم
ديري ،والهيثم الأيوبي ،دار الطليعة ،بريوت – لبنان1968( ،م).
9.9ح�سني زكريا ،و�آخرون :اال�سرتاتيجيا من�شورات احللبي احلقوقية – بريوت
الطبعة الأوىل (2013م)
1010ربيع  :حامد ،نظرية الأمن القومي العربي ،دار املوق العربي ،القاهرة ،دون
طبعة1984( ،م)

6262م�سلم :اجلامع ال�صحيح ،كتاب اجلهاد ،وال�سري ،باب غزوة �أحد( ،ح،)4746
(.)179|5

1111زهران :جمال ،منهج قيا�س قوة الدول ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
بريوت ،الطبعة الأوىل2006( ،م).

املصادر واملراجع:

�1212سويد :اللواء الركن يا�سني ،معارك خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،الطبعة الرابعة(1989م).

6363انظر :ح�سني و�آخرون ،اال�سرتاتيجيا� ،ص .199

�1313شفيق :منري ،اال�سرتاتيجية والتكتيك يف فن علم احلرب ،الدار العربية
للعلوم ،بريوت ،الطبعة الأوىل (1429هـ 2008 -م).

أوالً -القرآن الكريم.
ثانياً -كتب احلديث:
1.1البخاري� :أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل ،ال�صحيح اجلامع (�صحيح
البخاري) دار ابن كثري ،دم�شق ،دون تاريخ �أو طبعة.
2.2م�سلم :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،اجلامع ال�صحيح دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان،
بدون طبعة �أو تاريخ ن�رش.

ثالثاً -كتب التفسري:
1.1ابن عا�شور :ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور ،دار �سحنون للن�رش والتوزيع-
تونـ�س ،بدون طبعة تاريخ ن�رش .التحرير والتنوير
2.2القرطبي � :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح ،اجلامع لأحكام
القر�آن ،حتقيق � :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية -
القاهرة الطبعة  :الثانية1384 ،هـ 1964 -م .
3.3قطب� :سيد ،يف ظالل القر�آن ،القاهرة ،الطبعة :ال�سابعة ع�رش 1412( ،هـ ).

1414الع�ساف� :سو�سن ،ا�سرتاتيجية الردع ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�رش،
بريوت ،الطبعة الأوىل (2008م).
1515غرين :روبرت 33 ،ا�سرتاتيجية للحرب ،ترجمة� :سامر �أبو هوا�ش ،مكتبة
العبيكان ،الريا�ض– ال�سعودية ،الطبعة الأوىل1430( ،هـ2009 -م).
1616حمفوظ :اللواء جمال الدين حمفوظ ،املدخل �إىل العقيدة و الإ�سرتاتيجية
الع�سكرية الإ�سالمية ،الهيئة امل�رصية للكتاب،القاهرة – م�رص1976 ،م.

سادساً -مقابالت شخصية مسجلة:
مقابلة م�سجلة �أجراها الباحث مع العميد �صفوت الزيات،
القاهرة2012 – 3 – 15 ،م
سابعاً -مواقع اإلنرتنت:
 www.icrc.org1.1ال�صليب الأحمر الدويل.
 http://www.arabic-military.com2.2املوقع الر�سمي لكلية الدفاع
الوطني يف م�رص

رابعاً -شروح احلديث والفقه والسرية النبوية:

 http://ar.wikipedia.org3.3مو�سوعة الويكيبيديا على االنرتنت

1.1ابن كثري� :أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�رصي ثم الدم�شقي
(املتوفى 774 :هـ) ال�سرية النبوية ،هجر للطباعة والن�رش  -اجليزة الطبعة:
الأوىل1417( ،هـ  1997 -م).

 /http://www.moi.gov.ps/conference4.4املوقع الر�سمي لوزارة
الداخلية

2.2الأندل�سي :االكتفاء مبا ت�ضمنه من مغازي ر�سول اهلل والثالثة اخللفاء،
حتقيق  :د  .حممد كمال الدين عز الدين علي عامل الكتب  -بريوت  -الطبعة
الأوىل1417( ،هـ)
3.3عرمو�ش� :أحمد راتب ،قيادة الر�سول ال�سيا�سية و الع�سكرية ،دار النفائ�س –
بريوت طبعة الأوىل1989( ،م).
4.4النووي� :أبو زكريا يحيى بن �رشف بن مري ،املنهاج �رشح �صحيح م�سلم بن
احلجاج ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الطبعة الثانية1392( ،هـ).
�5.5أبو فار�س :حممد ،املدر�سة النبوية الع�سكرية ،دار الفرقان – الأردن،
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 http://forum.ramallah-land.com 5.5موقع رام اهلل الند على االنرتنت
 http://www.binbaz.org.sa/mat/38446.6املوقع الر�سمي لل�شيخ
الراحل عبد العزيز بن باز

