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 . التفكير االستراتيجي ومنطقة في قلب الخطر: مقدمة

التي صرنا  المنطقة  في  تعتمل  التي  التحديات  لمواجهة  استراتيجية  بناء رؤى  إن ضرورة 

  ا وعمال  ا استراتيجي  تحتاج منا نظر  نكابدها ونعايشها ليل نهار، في مشكالت وقضايا شتى،  

 ا.  وخطط  

 : وصناعة االستراتيجية  التفكير االستراتيجي .أ

التفكير االستراتيجي في بالد العرب أمر مهضوم ومظلوم على حد سواء، على الرغم  

خصوص   القصوى،  أهميته  االختالفات  من  وتكون  المخاطر،  باألمم  تحيط  حينما  ا 

من كل جانب،    التي تحيط باألمة   التحدياتفي ظل هذه  ،  والتحزبات والفرقة سمة الموقف

من المهم التأكيد أن صناعة ، وا يعالج هذا األمر غاية في األهمية ا استراتيجي  فإن تفكير  

االستراتيجية تعبر عن ملكاٍت في التفكير، ورشد في التدبير، ووعي في أصول التغيير،  

الستراتيجية أمر في غاية األهمية. ولكن  ذلك أن اجتماع هذا المثلث في تكوين البصائر ا 

االستراتيجيون   والمفكرون  نادر،  العرب  بالد  في  االستراتيجي  الفكر  الشديد،  لألسف 

ومن  يعدون على أصابع اليدين، ذلك أنه ليس أي أحد يحسن ذلك التفكير االستراتيجي،  

االستراتيجيونهؤالء   حمدان  المفكرون  ربيع   ، جمال  فقد  وحامد  بين    أحسنوا،  الربط 

القضايا والمواقف وإنشاء العالقات والروابط والتفكير الشبكي والمنظومي. هؤالء ال تهتم  

بالد العرب بهم لألسف، حينما ال تتخذ من االستراتيجيات منصاٍت إلعمال وعيها وتأسيس  

 عملها.  

تعرف  ومن هنا، فإن أحوال األمة ومشارف الخطر وسيولة األحداث وحروبا تنشب ال  

نهايتها أمور جديرة بأن يجتمع ألجلها بعض هؤالء الذين يهتمون بشأن األمة، ويعينون  

على ضرورة أن يجتمع كل صاحب رؤية استراتيجية في عمل متراكٍم ووفق آليات تبادل  

الرؤى والحوار االستراتيجي، فإن رؤية  استراتيجية وصياغتها من األمور المهمة في هذا  

 المقام. 

اتيجية   صناعة االستر

 

ملكات في 
التفكير

وعي بأصول
التغيير

تكوين 
البصائر 
يةاالستراتيج

رشد في 
التدبير
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 االستراتيجيات بين التطور واالهتمام:   . ب

يمثله من المشروع  تتعلق مسألة التطورات االستراتيجية بمثلث اهتمام غاية في األهمية، ما  

االستراتيجي الذي نحمله، والشارع المتلقي لهذا المشروع والرؤية االستراتيجية، والشرعية  

األهداف،   بلوغ  إلى  يؤدي  ما  العام،  الجمعي  القبول  من  إطاٍر  في  المشروعات،  هذه  لمثل 

 وتحقيق المصالح. 

اتيج     مثلث االهتمام االستر

 

 
 خرائط المجال االستراتيجي: ج. 

ومن المهم في هذا المقام أن نتعّرف على مجموعة من الخرائط، وجب رسمها، لرفع الواقع  

من ناحية، والتعرف على مفاصله وإشكاالته من ناحية أخرى، ذلك أن الخرائط التي تتعلق  

ال يتعلق بعنترية،    بعالم اإلمكانية على سبيل المثال يجب أن تكون واضحة  في األذهان، فاألمر

لكنه يتعلق بعدة وعتاد، فإن من أهم الخرائط أيضا خرائط القدرات، وهي تخرج من عالم 

المقام وهذه الخرائط التي تتعلق بالقدرات   ،اإلمكانية إلى عالم القدرة والمكنة والتمّكن لهذا 

بما ال يزيد عليه، وتوظيفه في مقام التي تستثمر عالم اإلمكانية،  ه واستثماره في  إنما هي 

ومن خرائط القدرات ال بد وأن تُبنى خرائط التحالفات، لتؤصل المعنى الذي يتعلق  ،  أوانه

بزيادة القدرة وتعظيم المنافع وتبادلها في الوقت نفسه، فإن تلك التحالفات من أهم األدوات 

  ، لفاعليةلمواجهة الخصوم، ضمن صناعة موازين قوى مواتية، تقوم على قواعد من التأثير وا

ومن أهم الخرائط أيضا أن نتعلم كيف نرصد خرائط المخاطر والتحديات التي تحيط باألمة  

في امتدادها الجغرافي، وخرائط الفرص والمنح، وكل ما يتعلق بالمساندة والدعم، وخرائط  

االستجابات التي تحقق أفضل تفاعٍل ممكن، واختيار أفضل البدائل فيما يتعلق بتحقيق األهداف  

ياالستراتيجالمشروع

ة المتلقي للرؤيالشارع
االستراتيجية

للمشروعاتالشرعية
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الكبرى والفاعلية العظمى واالنتقال من التعّرف على الخرائط وإمكانات الفعل والفاعلية فيها  

 . يفرض علينا أن نحّدد مجاالت االهتمام االستراتيجي

اتيج     خرائط المجال االستر

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرائط رفع 
الواقع

خرائط الفاعلية

خرائط البدائل

خرائط 
االستجابات

خرائط الفرص 
والمنح

خرائط التحديات
والمخاطر

خرائط التحالفات

خرائط القدرات

خرائط اإلمكانية
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 :  ات واالستجاباتالتحديأوال. 

 مفهوم التحدي:   .أ

؟ أما أن التحدي أوسع ا أو تعامال  الثائرة الحالة التي تتطلب موقف  هل التحديات تعني القضايا  

اآلني؟  أو  المؤقت  أو  العابر  الحدث  امتدادا  من  بين  ، وو وأكثر  التمييز  أن عملية  اقع األمر 

الثابت والمتغير في التحديات، والمستمر واآلني، واآلني في المستمر، والمستمر في اآلني،  

ضايا التي تمثل تحديات أوانها هي من الحوادث الكاشفة عن تلك  هي عمليات مهمة، فإن الق

التحديات وطرائق مواجهتها والتي تشير إلى التحديات كبحث عن العوامل في بناء التحديات  

وتواتر أنماط مواجهتها أو التعامل معها، وعدم الوقوف عند الظواهر واألعراض، إن نظم  

ت ومؤشرات وقرائن في هذا االتجاه هي التي  هذه الظواهر واألعراض في فئات تعد داال

بينها   فيما  العالقات  على  نتعرف  وتجعلنا  واستمرارها،  عمقها  في  التحديات  نفهم  تجعلنا 

  .وشبكات التأثير والتأثر

وفى نفس السياق فإن البحث عن التحديات ليس بعيدا عن المستجدات بأي حال العالقة بينهما  

وا المتغيرات  طبيعة  حول  التحديات  تدور  فإن  للتحديات،  بيئة  تشكل  التي  لمستجدات 

الحقائق   هذه  نغفل  أال  يجب  هنا  االستمرار، ومن  في  تغير طبيعتها  يعنى  واستمراريتها ال 

على سيرها ا  المؤثرة  أنماط  إلى  النظر  أشكالها،  إلى  النظر  التحديات،  طبيعة  إلى  لنظر 

مضافة فيها وإليها، وهو أمر يؤثر ليس  ومسيرتها، النظر إلى أوزانها، النظر إلى العناصر ال

فقط في اإلدراك والتصور، بل في طرائق التعامل وقدرات المواجهة، التحديات تشير بذلك  

 إلى عناصر التنبه الدائم والقادر على التعامل بوعى وسعى متصل. 

استشراف   التفكير  بدورها  تتطلب  لها جميع  والتحديات  بالنسبة  هذاا ومستقبال  ا  أن  ذلك  يعبر    

ا وما يفيد ذلك من  بدوره عن ضرورة النظر إلى مستقبل التحديات وتطورها طبيعة ومسار  

  : عن مناهج النظرآثار على مناهج التعامل والتناول للتحديات فضال  

وعى  "و"  ابتالء"و   " اختبار "و   "عالقة"و   "موقف"و  "وضع" و   "حالة"التحدي وفق هذا االعتبار  

"  بقضايا"هو بهذا االعتبار إن كان يرتبط  ، و على كل المستويات"  استجابة وسعى"و   "وإدراك

، فإن جوهر التحدي ليس في التعرض لمثل هذه الحاالت، ولكنه  "أزمات"أو    "إشكاالت"أو  

يقع في قدرة البشر على إدراكها، والوعي بها، والتعرف على سنة التعامل معها، وإمكانية  

تعظيم اإليجابي منها، وكذلك يتمثل ذلك في أنماط  منها إلى طاقة إيجابية، و   يتحويل السلب 

 االستجابات النابعة ال التابعة، الفاعلة، الواعية.

 . مشكلة الفاعلية في عالم المسلمين:  ب

العالم اإلسالمي لم يبلغ بعد درجة النشاط أو العمل الفني الذي يعد "يؤكد مالك بن نبي أن  

وحده كفيال بتحديد مكانه في العالم الحديث الذي يحتل مبدأ "الفاعلية " أول درجة في سلم  

القيم  وهذا المبدأ من أحرج األمور بالنسبة لنا، وفي عالم األفكار؛ فإن األفكار القاتلة ـ الميتة  

ال ـ  المتقاصرة رغم المخاطر  ـ المميتة  القاصرة  الغافلة واألفهام  مخذولة أسهمت مع الحالة 
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المتصاعدة في نقص الفاعلية عند أبناء األمة، الفاعلية واإلقالع الحضاري ونماذج  التغيير  

السنني، كما أن نقصان الفاعلية في العمل اإلسالمي ناتج عن مواقفنا تجاه األشياء فنحن إما  

لى أنها سهلة وإما أنها مستحيلة وكلتا النظرتان تنقصان من الحركة والنشاط،  أن ننظر إليها ع

البشرية،   بالنفس  بعضها  يتصل  ومعقدة  كثيرة  أسباب  ناتج عن  الفاعلية  نقصان  نرى  نحن 

وبالمحيط الذي تربت فيه، وبالثقافة التي رتعت منها. الفاعلية قوة في النفس تستوجب الحرص  

وعلى رأسها الهمة واالهتمام، ومن المهم اإلشارة إلى أن عدم تقديم  على النفع وترك العجز؛  

الجهد المطلوب، وعدم االستفادة من الوسائل المتاحة، وافتقاد منطق العمل والحركة والجدية  

 . "واالنضباط، فهو إن فكر ال يجسد فكرته في عمل صائب وإذا عمل ال يقدم الجهد المطلوب

 :  يات الكبيرةاالستجابات العليلة للتحد. ج

لما  والسلبية  والكليلة  العليلة  االستجابات  في سياق  استجابات يجب رصدها  أمام عدة  نحن 

 : يمكن تسميته بالتحديات أو ما هو في حكمها هذه االستجابات تتمثل في خمسة أشكال

وهى  األول:الشكل   واالنفعالية،  البالغية  العلمية    االستجابة  المعالجة  حد  عن  تخرج  حالة 

والبحثية إلى خطاب مكرور يتسم باإلنشائية، وفائض الكالم، من دون البحث في األسباب  

بها   الوعى  على  والقدرة  بالتحديات  المتعلقة  الظواهر  خلف  والكامنة  الظاهرة  والعوامل 

   .اوأوزان  ا واالستجابة إليها والتعامل معها، وتحديد التحديات تأثير  

االستجابة اإلغفالية، وهى التي تغفل عناصر مهمة في التحديات مثل: إغفال    الثاني: الشكل  

الداخلي(،   في  )بالسلطة  يتعلق  ما  كل  وإغفال  السياسي(،  في  )الداخلي  وإغفال  )السياسي( 

  عناصر اإلغفال غالبا  ما تترجم فمن لغة اختزالية ال تضع األمور في مقامها وتحدد خريطة 

الداخلي، والسلطة ذاتها تكوينا    التحديات المختلفة ووزن السياسي، ومسئولية  العالقات بين 

بأطراقها  الداخلية  السياسية  العالقة  في  السلبية  العالقات  تحديا  ضمن  باعتبارها  وسياسات 

ومكوناتها. وتنمية سنن الرضا واالختيار داخل هذه العالقة، بينما تحل محلها سنن االستبداد  

 . والعالقة السياسية الفرعونية

تحرك عناصر إدراك للتحدي يحرك عناصر   التياالستجابة االفتعالية، وهى    الثالث:الشكل  

تهويل في الرؤية بما يورث استجابة تعبر عن االستسالم لواقع التحديات السلبى وتكريسه  

وإقراره سكوتا  أو يأسا  ، وهى استجابة مانعة من بناء الرؤية الحضارية واالستراتيجية القادرة  

االستجابة االفتعالية ربما   ،تعامل معهالها، وفاعلية السعي في ال  اإلدراكيعلى تأسيس الوعى  

وهى أمور غالبا   ،  تساعد على إقرار عناق األمر الواقع والوقوف عن االستجابة والمواجهة

ما تنعكس على خطاب التحديات في هذا المقام، والتقليل من قيمة وقدرات المواجهة وفاعلية 

و  االستجابات  فاعلية  ضمن  الطاقات  هذه  واستثمار  استراتيجيا   المجابهة  لها  التخطيط 

 . وحضاريا  

ويمكن اإلشارة كذلك إلى نمط ما يمكن تسميته باالستجابات القاتلة والتي تشكل االستجابات  

هذا المقام، تضاؤل فاعلية    يمثاال  واضحا  ف  والثانية   اإلدراكية مقدمة لها، حرب الخليج األولى
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ى لها يعبر عن نمط آخر يمكن تسميته  البترولية وانخفاض أسعار النفط ألدنى مستو  األوبك 

باالستجابات التي ترتبط بنمط االستجابات المخذولة، وهى أوصاف من المهم استعارتها من  

 .  مالك بن نبي في هذا المقام

تفسير ليس فقط التاريخ وإنما   ي من االستجابة فيتعلق بالمعنى التآمري ف  الشكل الرابعأما  

سنفرد له بعض التفصيل ممثال  في أحد النماذج في إشارة واضحة امتداد التاريخ في المستقبل و 

 .التحدياتلنمط هذه االستجابة وتداعياتها على موضوع 

الشكل   وأما  يتعلق    األخيرالخامس  تفكير  منهج  إطار  في  المتوهمة  االستجابة  في  فيتمثل 

للتذكير بخطورته ضمن نمط االستجابات   ويحتاجباألماني ال بالعمل الحقيقي على األرض،  

 السلبية .

 الفعل االستراتيجي ونظرية المؤامرة .. رؤية سننية: . د

لصراع وبناء االستقالل بصناعة  إن النوايا الحسنة وحدها دون الكفاءة االستراتيجية في إدارة ا

فاسدة تقود دعاتها إلى حتمية الهزيمة والفشل. إن عناصر االستهداف االستراتيجي والتخطيط  

تفكير استراتيجي، يجعل من عملية   إلى ضرورة تكريس أصول  تحيلنا ومن أقرب طريق 

وإلقاء التبعة االستهداف أحد أهم حوافزه، وليس الوقوع في براثنه وتحكماته إلعفاء الذات  

 .على اآلخر

يقوم على   ولكنه  المؤامرة،  ينفي  والسياسات ال  التصرفات  االستراتيجي ووزن  التفكير  إن 

األزمات  إدارة  في  واجبة  وكعناصر  لذلك،  كأدوات  االستراتيجية  الصراع  إدارة  أصول 

 .المترتبة عليه

القيا الفشل االستراتيجي في معالجة األزمات من قبل  الحديث عن  ينفي  إن  العربية ال  دات 

بحال معاني المؤامرة أكثر مما يؤكد أن إدارة األزمات وإدارة الصراع إنما تتم أحيان ا مترافقة 

 مع غفلة القيادات عن التخطيط االستراتيجي وضرورته في إدارة الصراعات الممتدة.

راتيجي رصين،  إن الفعل االستراتيجي هو المبادرة المهمة في البناء واالستناد على فكر است 

يتعرف على أصول الفهم السنني لألحداث وتطورها، والتعرف على النتائج المترتبة عليها،  

التأكيد على معاني "االستهداف" و"العداء" و"أدوات االستدراج واالختراق"   ومن هنا فإن 

 :وعناصر "التخطيط االستراتيجي" في المواجهة إنما يتطلب حركة مختلفة تتسم بعناصر

 .الترقب والتنبه -

 .حشد طاقات المواجهة -

 .القدرة على البناء االستراتيجي والحضاري -

عدم التوظيف اآلني للتسويغ والتبرير بالمؤامرة، وتضييع أصول التعامل االستراتيجي   -

 .في إطار فقٍه واجٍب باألولويات وفقه التزاحم
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كما يعبر عنها بعض الليبراليين،    وفي هذا المقام فإن المؤامرة ال تكون برسومها وأشكالها      

ثقافة  إطار يزكي  الكيان في  وآثارها ومآالتها على  بنتائجها  ولكن هي في حقيقة جوهرها 

 .العجز وشل اإلرادة

ا ذا قيمة إال         ومن هنا فإن الهجوم على المؤامرة والتنبيه على مآالتها السيئة ال يكون أمر 

سننية وتفسير حضاري شامل يصب جميع ا في نظرية    إذا ارتبط بنظرة استراتيجية ورؤية

 .جديدة الستنهاض الهمة واستنفار الفاعلية )إنها نظرية الفاعلية(

في كل مرة ينادي أصحاب نظرية المؤامرة؛ إنها المؤامرة..إنها المؤامرة؛ ولم يتدبروا مطلقا  

 وماذا أعددت لها.

السنن تحدد عناصر الفاعلية   ستجابات:الرؤية للمستقبل، السنن وواقع التحديات ووهن اال

وبما تضفى على األفعال الرؤى والحركة والتصورات قيمة وتعنى أن اإلنسان    الحضارية،

يحرك طاقاته ضمن حقائق ومساحات السببية وإعمال حقيقة األسباب والشروط؛ خروجا من  

فعال ضمن قيم  السنن تحرك األ  االسطورية،  أوهام العبثية أو المصادفة ومساحات الخرافة

إن القيمة والسنة تبرزان من مشكاة الثبات والكليات    ، أو قيمة مضافة إلية  تشكل جوهر الفعل، 

للفعل   واالضطراد والحاضنة  والكليات  الفعالية  أصول  ضمن  عليها  اإلنسان  وحرص 

البنية المعرفية والمنهجية للفعل الحضاري   يإن السنن وفق هذا المدخل قيمة ف.  الحضاري

فأكما   السنن  تبحث    ين  إمكانيات  تعبر عنه من  بما  قيمة  الحضاري   فيذاتها  الفعل  قيمة 

 . وتأثيراته وتراكمه
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 مكانة العقل االستراتيجي من األمة:    .ثانيا

 :مكانة العقل االستراتيجي بين عقيدة التوحيد الدافعة وأمة القطب الجامعة

تأسيسية   أفكار  أوال: 
 لنهوض األمة 

 العقيدة الدافعة نقطة انطالق محورية 

 األمة الجامعة )تمثيل للوحدة اإلسالمية( 

روابط األركان ونواظم   ثانيا:
  :العالقات

 

والفاعلية  األركان  خماسية 
   الحضارية 

 قيدة دافعةع

 إسالمية  لَميةاـع

 مران إنمائي ع

 دل شامل ع

 قل استراتيجي ع

العيون  نواظم   العالقات: 
 :الخمس الناظمة

 هد ع

 قدع

 مق ع

 القاتع

 ون ع

 لمع :ثالثية األداء واألدوات

 مل ع

 ّدةع

األمة   مؤسسات  ثالثا 
 :ووحدتها

 

دلية: )محكمة عدل إسالمية، المحكمة اإلسالمية  عالمؤسسة ال
 لحقوق اإلنسان( 

  - فتاوى األمة   -إسالمية  لمائية: )مؤسسة إفتائيةعالمؤسسة ال
االستراتيجية  الحضاري   -الفتاوى  التدبير  ةالفتاوى  فتاوى   ،
 وصناعة المستقبل( 

قل اإلستراتيجي: )مواجهة التحديات الحضارية عمؤسسة ال
 المحيطة باألمة وصناعة قنوات جامعية األمة( 

ال العالقات  عُ المؤسسة  التنموية،  )االستراتيجيات  مرانية: 
 إلسالمية( ا-اإلسالمية 

 

من األهمية بمكان أن نؤكد على ما يمكن تسميته بالفاعلية الحضارية ذلك أن هذه الفاعلية ال 

يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وضمن مشروع للنهوض إال بحالة مؤسسية، هذه الحالة  

يتعلق باألمة وفاعليتها، وبما يعبر ذلك عن    المؤسسية يجب أن تهدف لتحقيق مقصد أساسي

يتعلق  ضر ما  لتحقيق  ومكوناتها  األمة  هذه  بين  الواجب  والتكافل  الفعال،  التكامل  ورات 

 ."بفروض الكفاية لهذه األمة والتي يمكن تسميتها بحق "فروض نهضة األمة وعمرانها
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 :أفكار تأسيسية لنهوض األمة أ.

من أهم العناصر التي يمكن أن يؤسس عليها الوحدة اإلسالمية وتكامل العالم اإلسالمي أفكاره  

التأسيس   في رؤية  أساسيتين تشكالن ركنين مهمين  فكرتين  التطبيقية  األساسية وممارساته 

الكلية واالستراتيجية التي تؤكد على إمكانات الرقي والنهوض للعالم اإلسالمي؛ أولهما العقيدة 

 .لدافعة، وثانيهما األمة الجامعةا

  :ـ العقيدة الدافعة 1

تعد العقيدة الدافعة نقطة انطالق محورية تمكن أصل الوحدة على قاعدة من قيمة التوحيد،  

توحيد الفكرة، وتوحيد العمل، وتوحيد القدرات؛ إنها العقيدة الدافعة التي تمثل عروة وثقى ال  

ا قيمة بما تشير إليه من التوحيد كنظام معرفي، وأصل  انفصام لها، ومن هنا يمكن اعتباره

 .مبدأها ومرجعها

تتكون العقيدة من نسق من األفكار والمفاهيم والقيم التي تشكل أسس للحركة )المبدأ والغاية(،  

وبما تشكله من دوافع وطاقات للممارسة والعمل، وهي في التحليل األخير تشير إلى تعبيرها  

تحقي  في  المثالية  والوظيفة  عن  العقيدية،  الوظيفة  عناصر  من  إليه  تشير  وبما  للواقعي،  قها 

 .االتصالية، والوظيفة المعنوية وعدد من عناصر الوظيفة الحضارية جملة

فمنها ما يعتبر عقائد سلبية محبذة لبقاء الوضع الراهن داعية إلى الرضا به، بحيث تنعدم   

 Status تطلق على هذه العقائد عقائد األمر الواقع  القدرة التأثيرية أو السعي للتغيير وعادة ما

quo  أما الصنف الثاني فيمكن وصفه بالعقائد اإليجابية وهي العقائد المحركة التي تحرك ،

المجتمعات واألفراد لصياغة الحياة وفق فكرة محددة، فيقيم عالقة تفاعل مع الحياة مجيبة  

ا لمشكالت باحثة لها عن حلول، إال أن تلك  على األسئلة التي يطرحها الواقع وتتعامل مع 

 .العقائد تختلف من زاوية إيجابيتها، وإصالحها للفرد والمجتمع أو عدم إصالحها

إذا كانت العقيدة وفق هذا التصور هي ضرورة فطرية على المستوى اإلنساني العام، فهي  

ا إلنساني العام ضرورة تنظيمية على المستوى الجماعي بامتداداته حتى تصل إلى المجال 

ا  )اإلنسانية( والمساحة الكونية الغيبي منها والمعروف، والعقيدة وفق هذا التصور تقدم معيار 

والمثالية   الممارسات  بين  االقتراب  أو  االبتعاد  والخطأ، ومدى  الصحة  لقياس  ثابت ا  ا  واضح 

تت  التي  الرموز  من  ا  نظام  وتؤسس  العقيدة  تتركها  ذلك من دالالت  يعنيه  بالفاعلية وبما  سم 

صياغة   خالل  من  وذلك  بالديمومة  يتسم  إطار  في  والتفاعالت  الدوافع  من  سياق  وتشكيل 

إدراكات بتصور عام للوجود ومنح هذه اإلدراكات قوة الوجود الواقعي، كما تؤصل عناصر  

التوازن واالستقرار في المجتمع،  وهي كذلك تتعلق بوظيفة توحيدية أو إدماجية بما تحركه  

تجابات مشتركة على مستوى الحكم واآلراء واالتجاهات والقيم والمواقف والسلوك، من اس

واختصاص   تمايز  وعناصر  الواحدة  القبلة  نحو  المتحرك  المتميز  الكيان  عناصر  تكون  إذ 

 .للجماعة عن غيرها بحيث يمكن اعتبارها جسد ا عضوي ا، وبينان ا متماسك ا 
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ه العقيدي معرفة باهلل وتوحيده وتفعيل التوحيد في  يوفر النظام المعرفي اإلسالمي في جانب 

ا  مفهوم  لإلنسان  معرفية  رؤية  يشكل  كما  اإلنساني،  الحضاري  والفعل  الحياة  مناحي  كافة 

للكون   معرفي ا  ا  إطار  ويوفر  وعالقات،  وقدرات  وفاعليات  وإمكانات  ووظيفة  وطبيعة 

ا ا واستثمار  ، كما يوفر أصوالُ معرفية للحياة  ومسخراته وطرائق التعامل معه حفظ ا وإعمار 

والقدرات  والوسائل  الطرائق  على  ويؤكد  والعالقات،  للتفاعالت  كمجال  لها  والنظرة 

الطيبة  الحياة  يحقق مقصود  أن  وتعامالته  تفاعالته  في كل  لإلنسان  يمكن  التي  والفاعليات 

ريكها ضمن  أصول ورؤى تتكامل المعارف بها تكامل الوعي والسعي، لتفعيل العقيدة وتح

 .مساحات الفعل الحضاري المختلفة وعمارتها بمقتضى رؤية توحيدية فاعلة

   ـ األمة الجامعة 2

فكرة األمة الجامعة، كتمثيل لمقصد الوحدة اإلسالمية والتأكيد على الوقوف في وجه التحديات  

على   يقوم  واستراتيجي  فكر وعمل  وتجزئتها من خالل  األمة  هذه  فرقة  تشكل  قاعدة التي 

مواجهة تحديات الفرقة، وكذلك العقبات المتعلقة بالتجزئة؛ إن فكرة الجامعية والتكاملية إنما  

تشكل حقيقة هذه األمة الجامعة في سياق هدف االعتصام }َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل هللا َجِميع ا َواَل  

قُوا{ ]آل عمران:    .[103تَفَرَّ

اعد المثالية اإلسالمية وبلوغ القيم التي تشكل أهم  تعتبر األمة هي المجال الحيوي إلرساء قو 

مقاصدها، كما أنها تعبير عن قمة التجانس اإلدراكي والعقيدي المتمثل في وحدة العقيدة وثبات  

ا   مبادئها، والتأكيد على الجانب المعنوي والفكري، كما يشكل مفهوم األمة في حد ذاته نظام 

داخله، فالمفهوم يجمع في مكنوناته قيم "الوسطية"    قيمي ا يحاول تبصر إشكال تصاعد القيم 

كحركة إيجابية فعالة "األمة الوسط" ليست طرف ا منعزال ، ولكنها وسط يتحرك بين العالمية،  

التاريخ/الزمان،  الجغرافيا/المكان، عناصر  فيه عناصر  تتفاعل  الوسط هنا معنى حضاري 

بالق حركة  هي  الوسطية  الجامعة،  اإلنسان/  عناصر وعناصر  لكل  تحريك  وهي  ومنها،  يم 

التوسط الجامع بين ثنائيات مفتعلة، ثنائيات تتراحم ال تتصارع، ثنائيات تتدافع لتحقيق اإلعمار  

ال الهدم أو التخريب، حركة األمة الوسط تعبير عن الجعل اإللهي بالصيرورة }َوَكذَِلَك َجعَْلَناُكْم  

ة  َوَسط ا{]البقرة:    :مة عناصر ومقومات منها[ ، كما أن لأل143أُمَّ

 .جماعة يسودها اإليمان بالمقومات األساسية للدين اإلسالمي  -

هذه الجماعة تملك إدراك ا واحد ا في كل ما له صلة بالدعوة اإلسالمية ومن أهمها مبدأ   -

 .الخضوع واحترام الشريعة اإلسالمية كنظام متكامل للسلوك الفردي والجماعي

 .لجماعة عالقة التضامن المطلقةتربط جميع عناصر تلك ا  -

محور الوظيفة الحضارية تلك الجماعة المتضامنة هو مفهوم الجهاد بكل ما تعنيه هذه    -

 . الكلمة من معان

الصفة   الشك يؤصل  القطب  لألمة  الكيانية  والخصائص  السمات  وبلورة  استخالص  أن 

وآثار ومآالت، األمة    المركزية الجامعة وهي "األمة الوسط"، ويؤصل لها مكونات وفاعليات
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الوسط هي األمة المستخلفة في األرض أي أنها )األمة( وليست أمة بين األمم، ومن هنا كان  

تصاحب   قد  أحيان ا  التي  السلبية  لإليحاءات  وخالف ا  القطب"،  "األمة  بظاهرة  لها  التوصيف 

اإل معاني  كل  يعكس  مضمون ا  يحمل  اللفظ  فإن  السياسي،  السياق  في  الوسط  يجابية  مفهوم 

 .والخيرية والفعالية في منظور الرؤية اإلسالمية

من حيث كون الجماعة التي يعبر محور جذب واستقطاب ومن ثم فهي مصدر للتوازن  -

 .واالنسجام بين الجماعات البشرية

 .والحركة واجتناب اإلفراط والتفريط أمة وسط من حيث االعتدال في الرؤية   -

الفردية    - القيم  بين  يوازن  عليها:  تقوم  التي  واألنظمة  القيم  موازين  حيث  من  "وسط" 

 .والجماعية، المسئوليات أي الواجبات والحقوق االجتماعية

فهي تشير إلى سياق دالالت الوسطية فهي خاصة بجغرافية الموقع من حيث أنه من    -

أن الحزام القاري اإلسالمي يمثل امتداد ا استراتيجي ا إقليمي ا وبشري ا   -الملفت للنظر حق ا

 . متصال ، يتوسط المعمورة حتى أن هناك من أطلق عليه اسم القارة الوسيطة

 

  :روابط األركان ونواظم العالقات ب.

العقيدة   .1 إليهما؛  اإلشارة  السابق  الفكرتان   : الحضارية  والفاعلية  األركان  خماسية 

الدافعة، واألمة الجامعة، إنما تشكالن في حقيقة األمر قاعدة لفاعلية  حضارية تتشكل  

من خماسية تؤكد ليس فقط على العقيدة الدافعة، ولكنها تشكل هذه العقيدة ضمن رؤية  

م ومسالك أساسية تهدف إلى تحقيق عالقات العدل الشامل،  عالمية إسالمية تؤسس لقي 

عقل   خالل  من  إال  يتحقق  أن  يمكن  ال  ذلك  كل  والعمران،  لإلنماء  الهادف  والبناء 

والعالمية   فاعلة،  الشامل كقيمة  والعدل  الدافعة،  العقيدة  هذه  استراتيجي لألمة يحمل 

باعية التي يحملها هذا العقل  كإسهام حقيقي في رؤية إنسانية تعارفية منفتحة، هذه الر

تحديات وعقبات،   األمة من  يتعلق من هذه  ما  لكل  مواجهة  تمثل  إنما  االستراتيجي 

ضمن هذه الكليات األساسية، هذه العيون الخمس الممثلة لعناصر رؤية كلية "عقيدة،  

عالمية، عمران، عدل، عقل"؛ إنما تشكل أهم عناصر في صياغة تلك الرؤية الدافعة 

  .ستناداتها العقيدية والجامعة ضمن أمة واحدة تهدف إلى التعاون والتكاملضمن ا

نواظم العالقات: فإذا كانت تلك العيون الخمس التي تشكل عناصر مهمة ضمن هذه   .2

الرؤية التأسيسية فإنها في حقيقة األمر تفضي إلى عيون خمس أخرى تنظم بين هذه 

العناصر واألركان، فتؤكد على ذلك العهد التوحيدي الجامع، والعقد التبادلي الشامل، 

وال الممتد،  االستراتيجي  األمة  والعمق  كيانات  بين  والتعارفية  التكاملية  عالقات 

المختلفة، لتحقيق االستفادة واالستثمار من كل تلك األركان والعناصر ضمن عالقات 

األمة  مصالح  تمثيل  على  والقدرة  والتنسيق  التكامل  إلى  تهدف  استراتيجية  تعاونية 

"عهد،   الناظمة  الخمس  العيون  هذه  من خالل  وهي  الكبرى،  عقد، عمق،  وأهدافها 



13 
 

عالقات، عون" إنما تشكل في حقيقة األمر ميثاق هذه العالقات ضمن رؤية استراتيجية  

 .راشدة فاعلة، قادرة على أن تحقق كل ما يتعلق بنفع هذه األمة ومصالحها 

األداء واألدوات: هذه العيون الخمس التي تمثل األركان والعيون الخمس التي تشكل   .3

تتطلب ثالث عيونا أخرى تحقق المعنى والمغزى في وحدة  نظما للعالقات فيما بينها  

األمة اإلسالمية؛ إن هذه الوحدة البد وأن تستند إلى تضافر ثالثية األداء، واألدوات 

معا، بحيث تشكل في الحقيقة مسارات تترجم تلك األركان والنواظم إلى حركة فعلية  

في حقيقة األمر إلى االمتثال    شعارها ذلك المثلث المهم؛ "علم وعمل وعدة"؛ إنها تشير

للقوانين والسنن الماضية والفاعلة ليس لهذه الوحدة إال أن تقوم على علم بصير، وعمل  

سديد، وُعدة كافية، ومن دون هذا االستثمار الذي يؤكد على الخطط العلمية، والعمل  

األدوا من  تجعل  سياقات  والعمل ضمن  العلم  هذا  تحقق  والعدة  يرفعه،  ت  التنفيذي 

والوسائل واآلليات عمال مهما يترجم األداء من خالل شروط الفاعلية واألدوات من  

إنما تشكل علم   النهاية  إن اإلرادة في  الالزمة،  والكفاءات  بالكفاية  استثمارها  خالل 

 .[46ُعدَّة {]التوبة:  ۥأَلََعدُّواْ لَهُ  ْلُخُروجَ ٱوعمل، واإلدارة إعداد وعدة }َولَْو أََراُدواْ 

هذه الروابط والوشائج بين األركان الخمسة ونواظم العالقات الخمس، والثالثية    إن

التي تتعلق باألداء واألدوات واآلليات ال يمكن بأي حال من األحوال أن تجد صداها،  

هذا   في  نقترحها  المؤسسات  إال من خالل رباعية من  الفاعلية وسننها،  وال أصول 

ئمة تحرص على فاعليتها وتوفير تلك الشروط  المجال، أو تقوم على دعم مؤسسات قا

عقل   ومؤسسة  علم،  ومؤسسة  عدل،  مؤسسة  إنجازاتها؛  وتحقيق  وظائفها،  ألداء 

استراتيجي، ومؤسسة عمران، هذه المؤسسات التي تشير إلى مربع العيون تلك إنما  

تتمثل في حقيقة األمر من ضرورة بناء مصفوفة من المؤسسات تعكس وحدة األمة  

وتؤكد على معنى جامعيتها؛ ذلك أن تلك الوحدة والجامعية، والمؤسسية،    مية،سالاإل

  .إنما تشكل بحق عنوان الفاعلية

  :مؤسسات األمة ووحدتها ج.

هذا المقام علينا أن نتحدث عن مربع المؤسسات تلك ضمن مؤسسات مهمة تضمن لهذه    وفي

 .األمة جامعيتها وفاعليتها معا

مؤسسة عدلية: تتمثل في محاكم مهمة تشكل في حقيقة األمر المعنى الذي يتعلق بهذا   .1

مهمين؛   مشروعين  حول  إقامته  أو  تأسيسه  يمكن  ما  األمة ضمن  هذه  بين  التكامل 

الضامنة   محكمة المؤسسات  تلك  اإلنسان؛  لحقوق  إسالمية  ومحكمة  إسالمي،  عدل 

لهذ األمة وجامعيتها، ذلك أن اإلنسان المسلم هو   وانلكرامة اإلنسان المسلم هي عن

الوحدة األساسية لتشييد هذا الكيان الذي يحقق معنى الحقوق لإلنسان، ومعنى العدل  

مية، ولعل ذلك االجتهاد الذي طرح مبكرا بين الجماعات والتكوينات في األمة اإلسال

إليها مالك بن نبي حول    شارفي سياق فكرة الجامعة اإلسالمية، أو تلك الفكرة التي أ

"كومنولث إسالمي"، أو الفكرة التي أكد عليها الدكتور عبدالرازق السنهوري "عصبة  
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يجب أن  تشكل في جوهرها ضمن هذه التمثالت والمؤسسات التي    اشرقية "إنمأمم  

األمة   هذه  أجزاء  بين  الفاعلة  العدل  عالقات  وعلى  اإلنسان،  على  للحفاظ  تنشأ 

 .هاومكونات

افتائيا إسالميا يحفز جامعية هذه األمة،   .2 مؤسسة علمائية، هذه المؤسسة تشكل كيانا 

االفتائية   المؤسسة  هذه  الوقت،  وواجبات  ضرورات  من  باعتبارها  عليها  ويؤكد 

األمة، والفتاوى االستراتيجية، وكذا الفتاوى الحضارية التي    اإلسالمية تنهض بفتاوى 

بمقد وترتقي  باألمة  تحرك    راتها،تنهض  وبصيرة  فتاوى رصينة  تقدم  فإنها  وكذلك 

التدبير، وتصنع المستقبل، هذه المؤسسة االفتائية إنما تتحرك على قاعدة تستلهم فيها  

را لحركة  تؤسس  التي  الفاعلة  اإلسالمي  الدين  وبصيرة  كليات  وسديدة،  شدة 

ومن ثم وجب على العلماء أن يتنادوا بما يتناسب مع حالة   ؛استراتيجية، واعية ومديدة

تجتمع   لماذا  وإال  لألمة..  "اجتهادية"  مجامع  تأسيس  يعني  والتنادي  إليهم،  الفزع 

ا من ذلك بكثير، ال تمس كيان األمة، وتشكل فتنة يجب   المجامع في قضايا أقل إلحاح 

منها؟ ولماذا بدا لنا أن كثيرا  من المفتين قد اعتزلوا الفتوى في قضايا األمة   الخروج

 !هل ذلك من باب تهميشها أم من باب إيثار السالمة؟ تاواها؟وف

العلمائية .3 االفتائية  المؤسسة  هذه  مع  تترافق  فإنها  الثالثة  في  المؤسسة  تمثل  ولكنها   ،

حقيقة األمر عقال استراتيجيا لألمة، تنهض في الحقيقة باألدوار والوظائف لمواجهة  

اإلسالمية   الوحدة  ومسالك  قنوات  وصناعة  باألمة  المحيطة  الحضارية  التحديات 

بما يمثله من خمائر يشكل في حقيقة األمر    االستراتيجيوجامعية األمة؛ هذا العقل  

استرات  رؤية  مواجهة  بناء  في  للعمل  واستراتيجيات  التحديات،  واقع  لمواجهة  يجية 

األزمات، وكذلك تشييد جامعات حضارية، ومراكز بحوث استراتيجية، ومستودعات  

والفاعلية   التغييرتفكير مستقبلية، تمثل أصوال مهمة في التفكير والتدبير والتسيير و 

الثقافية والتربوية في هذه األمة  والتأثير، وهي بذلك تمثل الشبكة العصبية والفكرية و 

بما تستلزمه من وعي رشيد، وسعي سديد، ومنها إقامة مركز بحوث السفينة  انطالقا 

من مدخل السفنية المستند الى حديث النبي عليه الصالة والسالم وهذا المثل النبوي  

بي  بالمقارن   انفي  تفكير وتدبير خاصة في إطار يوحي  أنماط  الى  يشير  إنما  ة  كريم 

الدائبة بين أنماط تفكير سلبي وأخرى إيجابية، ويشير من طرف خفي الى ارتباط ذلك  

 . بمناهج التغيير والفاعلية والتأثير

والبد الجامعات الحضارية أن تؤسس لعالقات مكينة بين عناصر المثلث الحضاري 

  م التسمي   وظواهر  المعنوي   الغزو   عناصر  مواجهة  ضمن(  القيم  –  الحضارة  –)الثقافة  

 الجماعية   العالقات   شبكة  عُضد  في  تفت  التي  العمليات  هذه  والحضاري،  السياسي

مجمع الوظائف الحضارية التي تؤصل    اراالعتب  بهذا وهي والمجتمعية، واالجتماعية

ا أو مهمش ا أو يرتبط بفائض الكالم. استراتيجية   ا عابر  لقضية الهوية وال تجعلها اهتمام 

بناء الهوية هي جزء ال يتجزأ من الجامعة مجمع ا وجامعية، وهي تعني ضمن ما تعني  

و  البشر  وبناء  الحضاري  العمران  لعمليات  "مجمع ا"  الجامعة  تكون  الهندسة كيف 

الحضارية للمجتمعات، وجامعة وجامعية لفاعليات وطاقات األمة الحضارية، وتشكيل  
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وتعي   وظائفها،  تعي  االعتبار  بهذا  وهي  والجماعية.  الفردية  الحضارية  الشخصية 

تكون   بحيث  والرسالة،  والوظيفة  بالدور  للقيام  الحافزة  اآلليات  وتتوسل  أدوارها 

 .يالجامعة رافعة للفعل الحضار

المؤسسة الرابعة؛ فهي المؤسسة العمرانية، تلك التي تقوم على صياغة العالقات   . 4

اإلسالمية ـ اإلسالمية، الثقافية والفكرية والحضارية، وكذلك ما يمكن تسميته العالقات  

اإلسالمية ـ اإلسالمية من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهو ما 

بصياغ القيام  الدول  يعني  نمو  إن  سواء،  حد  على  وتكاملية  تنموية  استراتيجيات  ة 

الوحدة  في  المطلوب  للهدف  ويترجم  ليحقق  تكاملية  رؤية  ضمن  جميعا  اإلسالمية 

  .اإلسالمية وفاعلية جامعية األمة

  :حول الفاعلية الحضارية واالستراتيجية وجامعية األمة الفاعلة د. 

يمكن أن تتحقق عناصر الفاعلية تلك من خالل هذه المؤسسات التي تنهض على أركان    هكذا

خمسة )عقيدة دافعة رافعة، عالمية إسالمية إنسانية، عدل مكين وعدالة  شاملة، عمران إنمائي  

إلى عهد   استنادا  للفاعلية االستراتيجية(  يؤسس  ناهض  استراتيجي  وتنمية مستدامة، وعقل 

دلي وعمق استراتيجي وحضاري وعالقات تنسيقية وتكاملية، وعون وتعاون  تأسيسي وعقد تبا

والفاعلية  الجامعية  في  الهدف  يحقق  والفاعلة  المتكاملة  الحضارية  والتقوى  البر  على 

الحضارية، متوسال مسالك العلم النافع، والعمل الصالح، والعدة الكافية، كل ذلك إنما يشكل  

 . اعلية األساسية في وحدة األمة اإلسالمية وجامعيتهاالف تلكفي حقيقة األمر أصوال ل 

هذه المصفوفات جميعا إنما تشكل مقدمات غاية في األهمية لو أردنا أن نؤشر إلى بعض   

استعراضها جميعا، في عجالة  ولكننا سنقوم على  المقام،  بنا  فربما يطول  فيها  التفصيالت 

 .ة الجامعة، والبصيرة الواعيةتؤصل هذه المعاني التي وردت ضمن هذه االستراتيجي 

األمر الذي يتعلق بالمؤسسات الفاعلة هو من أهم المتحصالت والثمرات التي تضمن    ولعل

فاعلية لهذه األمة، إن هذا التوجيه النبوي الذي يؤكد على أن "أحب األعمال إلى هللا أدومها 

إال في سياق عمل مؤسسي  وإن قل" إنما يحمل معنى االستدامة، واالستدامة ال يمكن تحقيقها  

متراكم الخطة والمحصلة؛ متدفق المبادرات والطاقات متكامل القدرات والكفاءات،   مرمست 

وأن هذا العمل المؤسسي ال يمكن أن يحقق ثماره المؤسسية إال في سياق السعي الذي يحقق  

قيدة دافعة،  قوانين وسنن الفاعلية، عند هذا األمر يجب أن يشكل هذا المثلث في أضالعه من ع

 .فاعلة مؤسساتوأمة جامعة، و

إنها الرسالة التي تجعلها تلك الورقة في قلب وحدة األمة وتوحيدها العقدي، بما يتطلب ذلك  

الفهم الواعي والبصير لكل تلك المتطلبات والمستلزمات التي يمكن أن تجمع هذه العيون التي  

ع والمستقبل، إنها عيون ال تشكل فقط  تشكل أهم أدوات السير في األرض، والنظر في الواق

ولكنها بصائر استراتيجية وجب علينا أن نصوغها وفق أصول مرعية، وقواعد كلية،    ،بصرا

وتطبيقات مؤسسية؛ هكذا يمكن أن نحقق الوعي باألمة في هذا المقام باعتباره وعيا، ووعدا،  
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ضية لرفعتها، وتحقيق معنى  وعهدا بين كل مكونات هذه األمة، فإن لم نعمل بتلك السنن الما

ومعنى خيريتها وغاياتها؛ فإننا بذلك نهدم ركن ا أصيال في معنى األمة    ا،وسطيتها وشهوده

وبلوغ مقاصدها الكلية في الوحدة والرقي والنهوض والعمران ولم نعمل لنداء األمة القرآني 

  ."ون باهلل "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن

المتأمل في واقع األمة اليوم يدرك أن الذي ينقصها ليس البرامج والتصورات وليس الكم   إن

البشري وال حتى األساليب واآلليات، ولكن ما ينقصها فعليا هو التحرك بفعالية بمبادئ اإلسالم 

 هماركنان و   وااللتزام به كعقيدة حية وعبادة شاملة ومعاملة عادلة راشدة فاعلة، وللفاعلية

تحقيق األهداف المنشودة، وإحداث التأثير اإليجابي في البيئة المحيطة، ويمكن أن يقاس التأثير  

من عدة جوانب منها عمق هذا التأثير واتساعه وامتداده الزمني ونفعه ومدى توافقه مع القيم  

 األخالقية. 
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 المفاهيم االستراتيجية   ةمنظومة وشبك  .ثالثا

  ماذا نعني باالستراتيجية؟ .أ

   كلمة إنجليزية األصل والمنشأ ؛ وهي  )وعي وجدية سعي  ةبصير  (  العملاالستراتيجية عقل  

strategy  السراط بالعربية  على  ؛  تعني  داللة  أمرها  بادئ  في  العسكرية  بالمعاني  أطلقت 

أن   يتطلب  للهدف  الوصول  الحرب..  أثناء  بإحكام  )المخطط(  العسكري  التحرك  أسلوب 

تتضمن الخطة "نقالت " محددة ومحسوبة ووضع بدائل لكل نقلة، بحيث يختار من أفضلها 

ت االستراتيجية على أطلق، و من حيث الوصول إلى الهدف بنجاح تام وبأقل خسائر ممكنة

 ."التخطيط المتكامل" الشامل الرؤية، أما التحركات التي تتم في إطاره فتسمى تكتيكا

انتقال المفهوم لحقول معرفية أخرى ألهمية المعنى في الديمومة والشمول والقدرة والتخطيط  

اإلنسانية    واإلرادة والتسيير، وبدت علوم كثيرة خاصة التي تتعامل مع الواقع ومنها العلوم

تستشعر والحضارية  والعمرانية  والتربوية  تحقيق    واالجتماعية  في  المفهوم  لهذا  الحاجة 

فاستخدموا الكلمة ذاتها " استراتيجية " التي    ، خطوات االنتقال من الواقع إلى مستوى المأمول

نتشر  أصبحت تعرف بعلم" براعة التخطيط" أو علم "براعة التدبير" بالمفهوم اإلسالمي الذي ا

 .في كتب السياسة والفكر السياسي اإلسالمي التراثية

تعني االستراتيجية الخطة / االتجاه / منهج العمل الموضوع لتحقيق هدف ما، وهي الممر /  

إلى هناك  يأخذنا من هنا  الذي  العمل.. وهى   ،الجسر  أو / طريقة  أو    وهي األسلوب  مكان 

 ."موقع" أي تحديد مكانة نريد الوصول إليها )الموضع والموقع(

وهى "الطريقة الشاملة" التي يتم اختيارها لتحقيق األهداف على المدى البعيد بحيث تشمل  

 .االعتبارات الزمانية / المكانية / المادية / البشرية / الحسابات الواقعية / والمستقبلية

أو   العام  االتجاه  البدائل وهى  ـ  للغايات  الوصول  طرق  )تعدد  للغاية  وصوال  السير  خط 

االستراتيجية ـ المفاضلة واالختيار ـ وفق )اإلمكانات ـ الظروف ـ العوائق المحتملة ـ الكلفة 

 . ـ المالءمة ـ السرعة ـ العوائد المتوقعة

 واإلسهامات الفكرية التراثية: ..مصادر التأسيس   مرجعية العمل االستراتيجي . ب

 ألصول المرجعية القرآنية:  ا .1

وفي هذا المقام فإن من عناصر الحفز االستراتيجي والدافعية االستراتيجية ما تشكله النداءات  

النداء  ذلك  من  ا  بدء  االستراتيجي  العمل  لمبادرات  والدافعة  الحافزة  القرآنية  الحركية 

" إلى ذلك َف َكاَن َعاقَِبةُ اْلُمْجِرِمينَ قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَانُظُروا َكيْ االستراتيجي المتعلق "

األمر بتمكين سبل االعتصام واجتناب كل األمور التي تؤدي إلى حال من التنازع والفرقة 

قُوا" ِ َجِميع ا َواَل تَفَرَّ ِبَحْبِل َّللاَّ " هذا االعتصام إنما يشكل طاقة إيجابية في عملية  َواْعتَِصُموا 

َباِط اْلَخْيِل  واالستعداد وامتثاال للنداء القرآني "االعداد  ةٍ َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

ُكمْ  َوَعُدوَّ  ِ َّللاَّ َعُدوَّ  ِبِه  االستراتيجية  تُْرِهبُوَن  الشاكلة  أبعاد  على  يتعرف  سياق  في  وذلك   "
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عمل على المكانة، هذه فقط نماذج من  والحضارية وعلى قاعدة من الفعل القويم والمؤثر بال

نداءات حركية قرآنية حافزة ودافعة لعمل استراتيجي يؤكد على الديمومة واالستمرارية التي  

 تتعلق بكل دوافع الفعل الحضاري والعمل االستراتيجي. 

اتيج     النداءات الحركية القرآنية ومبادرات العمل االستر
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الكدح  تسميته  يمكن  بما  ترتبط  القرآني  النظر  في  مرجعية  بأصول  تتعلق  أمور  إنها 

 االستراتيجي وما يتعلق بها من إمكانات إلصالح حضاري شامل وفاعل وراشد. 

اتيج     الكدح االستر

 

 

 النبوية:   في السنةاألصول المرجعية  .2

العقل المسلم وقدراته االستراتيجية  ولعل المصدر القرآني الذي شكل أساسا لمرجعية تشكيل  

تترافق معه أصوال نبوية تتعلق بتلك األصول السفنية وبناء العقل االستراتيجي استناد ا إلى 

ا من األمة السفينة والسفينة األمة وعملية   حديث السفينة الذي يؤكد على تلك األصول، بدء 

هوضها وّرقيها ضمن أدوات ومسارات االستهام واالنخراط في األمة حفاظ ا عليها وتمكين ا لن 

غاية في األهمية يشكلها عقل السفينة وتدبير السفينة واالستراتيجية السفنية ومراكز بحوث  

 السفينة التي تسهم في تشييد العقل االستراتيجي. 
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اتيج     األصول السفنية وبناء العقل االستر

 

اتيج     مراكز بحوث السفينة وبناء العقل االستر

 
عقلية    كما   ضمن  االستراتيجي  الفعل  لبناء  عليها  نؤكد  نبوية  نظريات  خمس  إلى  نشير 

الفأس   نظرية  ورشيدة،  بصيرة  واعدة  واعية  اذهب  استراتيجية   .. فأسا   / قدوما  )اشتري 

الثغر) على  الرباط  ونظرية  َعلَْيَها، واحتطب(،  َوَما  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َخْيٌر   ِ َّللاَّ َسِبيِل  فِي  َيْوٍم    ِرَباُط 

ْوَحةُ يَُروُحَها العَْبُد فِي َسِب  ْنَيا َوَما َعلَْيَها، َوالرَّ يِل  َوَمْوِضُع َسْوِط أََحِدُكْم ِمَن الَجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما َعلَْيَها ِ، أَِو الغَْدَوةُ َخْيٌر ِمَن الدُّ َكْت  َعْيَناِن الَ تََمسُُّهَما النَّاُر: َعْيٌن َب ( وأيضا الحديث ) َّللاَّ

أنت على ثُغرة من ثغر اإلسالم فال  "نعم  (،  ِمْن َخْشَيِة هللاِ، َوَعْيٌن َباتَْت تَْحُرُس فِي َسِبيِل َّللاَِّ 

الفتحة في  "،  يؤتين من قبلك الثُلمة في الشيء، أو  والثغرة موطن الضعف من الحدود، أو 

،  ونظرية التصدق  اإلسالم والمسلمينفإياك يا أخي أن تكوَن أنت سببا  في اإلساءة إلى  ،  الثوب
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إن قامت الساعة وفي يد أحدكم  (، ونظرية الفسيلة )اتقوا النار ولو بشق تمرةولو بشق تمرة )

وتلك النظرية الكبرى التي أشرنا إليها  ( فسيلة، فإن استطاع أال تَقوم حتى َيغِرَسها، فليَغِرْسها

 آنفا، نظرية السفينة.  

 

 

ن   اتيج   السنن  الحضارية والعقل االستر

اتيجية             ومداخل اإلصالح االستر

 

  

 : .. مصادر فكريةاالستراتيجي والتراث. الفكر السياسي 3

 الماوردي واألدب االستراتيجي: ـ 

هكذا يمكننا أن نرى وبكل وضوح كيف أن هذه العقلية االستراتيجية ظلت تسكن تراثنا الفكري  

والسياسي فها هو الماوردي في أدب الدنيا والدين حينما يتحدث عن صالح الدنيا  والحضاري  

فيؤكد أن هذا الصالح ال يحدث إال بست، يترافق معها صالح اإلنسان ضمن بيئة توفر هذه 

 المكنات االستراتيجية في عمليات البناء االستراتيجي وتمكين الفعل الحضاري.
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اتيج   الماوردي واألدب   االستر

 

 

 

 ابن خلدون والتأسيس للعمل االستراتيجي الحضاري العمراني:

البناء االستراتيجي وفي هذا   ولعل هذا كله ليس إال منظومة حضارية شاملة ومتكاملة في 

المقام علينا أن نذكر بعالم االستراتيجية ورائدها في تراثنا الحضاري ابن خلدون الذي أسس 

وا االستراتيجي  الحضاري للعمل  والوسع  التربية  قانون  على  فأكد  والعمراني،  لحضاري 

العمران، وقانون   الظلم وعاقبته في خراب  بالغلبة الحضارية وقانون  يتعلق  الذي  والمعنى 

الوسع  إدارة  في  الحضارية  بالمسؤولية  القيام  في  التغلغل  إمكانات  على  والقدرة  االتساع 

 واالتساع.  
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  التأسيس  
اتيج    الحضاري والعمرانن   للعمل االستر

 الخلدونن

 

 الذكرة الحضارية واالستراتيجية وبناء الهوية:  ج. 

إن شأن األصول المرجعية من خالل النداءات القرآنية واألمثال النبوية المتمثلة في حديث  

السفينة إنما تهدف إلى استثمار كل ما يتعلق بالذاكرة الحضارية واالستراتيجية وبناء الهوية  

 على قاعدة تأسيس المرجعية والنهوض بالمشاركة وتفعيل معنى ومغزى الشرعية. 

اتيجية وبناء الهويةالذاكرة الحضاري  ة واالستر
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 العمل االستراتيجي:   عناصر د.

العمل االستراتيجي من    بعناصربالوعي والسعي اللذان يرتبطان    يتعلق  متراكم  عمل  هناك

الوعي بالمكان والوسط الذي يشكله، وتفاعله مع اإلنسان والزمان ضمن مفهوم استراتيجي  

صكه عالم االستراتيجية جمال حمدان حينما تحدث عن عبقرية المكان، وأن المسألة ليست 

يفرضه  ولكن األمر يكمن في الموقع االستراتيجي بما    ،في مجرد اإلشارة إلى موضع جغرافي

االستراتيجي والعمل  بالفعل  تتعلق  التي  األصول  هذه  كل  بحماية  يرتبط  فعال  عمل  ،  من 

االنتقال من الوعي بالمكان إلى التعرف على المكنون والكامن من قدرات والوعي باإلمكانات ف

والقدرة على تحويل كل ذلك إلى مكنات إنما يشكل في حقيقة األمر القدرة على صناعة المكانة  

واإلنسان  وعل والزمان  بالمكان  بالوعي  فبدءا  التمكين،  مسيرة  تكون  المسار  هذا  طريق  ى 

الممكن وإلى صناعة   فن  إلى  المكنة  فيحول  التمكين  أساسية في عملية  يشكل ذلك مقدمات 

 المكانة وإلى ترسيخ عوامل التمكين. 

 

اتيج     عناص   العمل االستر

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 االستراتيجية وبناء العقل المسلم:  هـ. 

إن االستراتيجية في هذا المقام تبدأ ببناء العقل المسلم وتجعل من عملية البناء تلك مقدمة في  

   .ترشيد الوعي وتسديد السعي

   

اتيجية وبناء العقل المسلم  االستر

 
 

 استراتيجيات التأمين االستراتيجي: . و

تلك األمور حينما   للتأمين  كل  إنما تشكل استراتيجيات  البعض  تتساند وتتواقف مع بعضها 

االستراتيجي والتي تجعل من الجذر اللغوي "أمن" قاعدة تستند إلى اإليمان العقدي والتأمين  

الحضاري واألمن اإلنساني والمهمة االئتمانية وحمل األمانة الحضارية واألمان العمراني  

قي كل ذلك إنما يشير في واقع األمر إلى إمكانات التجدد  كجوهر لالستقرار الفعلي والحقي 

 الحضاري.
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اتيج    ن االستر اتيجيات التأمن   استر

 

 محاور الفعل االستراتيجي:  . ز

ننا  يمك  حتى  والفاعلية  التفعيل  طريق  على  اآلن   من  تأسيسه  يبدأ إن الفعل االستراتيجي عمل

في   ليكون  القادم  التغيير  نحدث  للحركة  أن  الحيوية  المجاالت  كافة  يرتاد  وحتى  مصلحتنا 

في هذا التغيير الذي اجتمعت فيه تلك القوى والذي أشرنا إلى أن بعض آثاره قد ،  والفاعلية

 : محاور تكون علينا وليست لنا فإن األمر يتطلب منا العمل في أربعة

األوان أن نتعلم تلك الرؤية  لتحديات واستثمار الفرص الكامنة فيها آن  با  الوعي  األول  المحور 

وإال سنظل    وإدارتهاالتي تؤمن تبين الفرصة والقدرة على اقتناصها والعمل على تعظيمها  

أسرى في سجون إهدار الفرصة تلو الفرصة وال نحقق أي تقدم على طريق التغيير المأمون  

  .الجذري والشامل

الثانيأما   بالحفاظ على  المحور  يتعلق    إن   والمقاومة،  والكرامة  العزة  خمائر الخمائر، فإنه 

  فيتخير   والتأخر   التقدم  فن  على  التعرف  إطار  في   يتأخر  أو   يتقدم  أن  يمكن  المقاومة  مشروع

  وتراكم   المواجهة  وخمائر  الوعي  خمائر  والمقاومة،  القوة  خمائر  على  للحفاظ  أفضل  مسارا

  .طريق استثمار ذلك في جنبات األمة إعدادا لمشروع التغيير الكامل على األمور هذه كل

  قواعد   من  بكثير  تتمتع  ال  معركة  خضنا  لو   أننا  ذلك الخسائر، يتعلق بتقليل  المحور الثالث  

  مواتية   غير  ظروف  ظل  في  العاتية  القوى  هذه  تأتي  حينما  علينا  الواجب من فإنه والتكافؤ   الندية
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والقوى  إل  الخسائر  تقلل  أن اإلرادة  عناصر  كل  لصناعة  الطريق  وتفتح  األدنى  حدها  ى 

  .الكبير والتغيير المصير معركة  ضمن القوى تلك على  بالحفاظ  يسمح إطار في

الوعي والسعي والفعل والتفعيل والفاعلية  بيئة من  بد أن يصنع  فإنه ال  الرابع  المحور  أما 

واالنطالق للتعرف على مسارات التغير القادم وقدراته والعمل من  لتحقيق شروط اإلقالع  

  .أجل بلوغ أهدافه ومقاصده

األربعةهذه     تخطيط  المحاور  إلى    ضمن آليات وتقديم  خطط   ورسم استراتيجيات تحتاج 

  .الكبير التغيير  لمعركة المقدمات

اتيجية  معالم الرؤية االستر
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اتيج   :   المفهوم والعمليات   الرشد االستر

 

 

 

 خريطة الواقع والمجاالت:  .ح

كل ذلك يرتبط في حقيقة األمر بخريطة الواقع والمجاالت التي تتعلق بالفعل االستراتيجي  

ثالثة تشكل  القدرات   والتي  وتنمية  الحيوي،  المجال  تحديد  األهمية؛  في  غاية  مسارات 

الفعل   لتراكم  مهمة  تشكل مجاالت  جميع ا  هذه  الحقيقية،  باإلمكانات  والوعي  االستراتيجية، 

 االستراتيجي الذي يقوم على قاعدة من الوعي والسعي ضمن هذه المجاالت المهمة. 

 خريطة الواقع والمجاالت 
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 لألمة:   مجال الحيوي االستراتيجيال. ط

االنتقال من التعّرف على الخرائط وإمكانات الفعل والفاعلية فيها يفرض علينا أن نحّدد  إن  

للوعي   ميدانا  تشكل  التي  النواة"  "مربع  في  يتمثل  الذي  االستراتيجي  االهتمام  مجاالت 

االستراتيجي، والعمل بالفاعلية المطلوبة في إحداث التغيير المقصود. وفي هذا اإلطار، فإن  

لمشروع نصنعه ومشاريع نواجهها، أما المشروع الذي نواجهه فال يزال يتمثل    هذا المربع

 ميدانا  تشكل  التي"  األمانة   فلسطين"  القدس  – في القضية االستراتيجية األولى قضية فلسطين  

  لتطويقه   والمكنات  اإلمكانات  كل  على   والتعرف  امتداداته،   بكل   الصهيوني   المشروع  لمواجهة

الفعال.  مال  ومواجهة.  وتفكيكه العمل االستراتيجي  المجاالت في  أهم  شروع الصهيوني من 

ومن المؤسف حقا أن اإلخفاقات في التعامل مع القضية الفلسطينية في كل تطوراتها جعلت  

عنوانا  الممارسات  تلك  مثلت  وقد  مستحيلة.  العرب  وممكنات  ممكنة،  إسرائيل  مستحيالت 

إلخفاقات الكبرى التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.  للهوان والمهانة، وقد آن األوان أن نعرف ا

للمشروع الصهيوني، ومتبنيا مقوالته   المشروع األميركي حاضنا  السياق، يشكل  وفي هذا 

الصهيونية. والتماهي بين المشروعين أمر يراه الجميع واضحا، وال يحتاج لمزيد بيان. هذا  

تي تشكل في مربع النواة ومجال االهتمام  هو المشروع الذي نواجهه، فما هي الثالثة األخرى ال

 عناصر مهمة لتلك االستراتيجية في مشروع نصنعه؟  

العنصر الثاني في هذه المعادلة والنقطة الحيوية في مشروع نصنعه إنما يتعلق بتركيا المكانة  

وصناعة المكانة في تركيا أمر جدير باالهتمام، خصوصا إذا ما مثلت بمشروعها حالة من  

حاالت التقدم التنموي والمكانة الدولية على حد سواء. تركيا المكانة ال بد وأن تتدبر رؤيتها  

ستراتيجية في عمل مهم، يحدث كل ما من شأنه أن يزيد مساحات المكانة في ظل مجال  اال

حيوي، يفِعل تلك الرؤية، ويقدم نموذجا مهما للتدبير والتغيير. تركيا المكانة في هذا السياق 

ال بد أن تحافظ على نفسها فاعال استراتيجيا يعقد مزيدا من التحالفات، وال يحاول بكل شكل  

ثير مزيدا من االختالفات والعداءات، وفق قاعدة ذهبية "إذا لم تستطع أن تكتسب حليفا أن ال ي

فال تكتسب خصما". تأتي بعد ذلك استراتيجية خطاٍب قادرة أن تعبر عن حركة الثورة المقبلة،  

كل   يحرك  مشروعٍ  ضمن  المقاومة  مساحات  على  والتأكيد  المدنية،  المجتمعات  وتمكين 

   قاتها.فاعليات األمة وطا

وأخيرا في نهاية األمر في هذا المقام أن من األهمية بمكان أن نحمل مشروعا  استراتيجيا ،  

يحقق كل هذه األمور التي تتعلق بمربع االهتمام، ما يتطلب عقال استراتيجيا لألمة، آن األوان 

ابات.  أن نؤكد على أهميته، ليفكر بحجم اإلشكاالت والتحديات، وبحجم المتطلبات واالستج 

والتيار   العام  الرئيسي  بالتيار  تتعلق  قاعدة  إلى  العقل االستراتيجي، في جوهره،  يستند هذا 

األساسي في األمة، فيحسن هذا العقل إدارة الصراع، وإدارة األزمات، وإدارة الفرصة، ما  

مجاالت   في  الحيوية  المجاالت  كل  وتحديد  التغيير،  في حركة  الفاعلة  القوى  لعمل  يؤسس 

ة ومساحات الفاعلية. من مربع االهتمام إلى حركة الفعل والفاعلية واآلليات في إطار  الحرك

 الصناعة االستراتيجية. 
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اتيج   لألمة   المجال الحيوي االستر

 
 استراتيجية العمل والتغيير  ي. 

فيؤكد   والتغيير  العمل  استراتيجية  المقام برسم  العقل االستراتيجي مطالب في هذا  على  إن 

البناء على الموجود، وإيجاد المفقود، والبحث عن المنشود، والمسالك التي تؤدي إليه في بالغ  

المقصود؛ عمليات بعضها من بعض تؤكد على تكامل تلك المهام األساسية التي تتعلق بالوعي  

 بسنن العمل الفعال والتغيير االستراتيجي المتكامل. 

اتيجية العمل والتغيت  
 استر

 

 

 

تركيا المكانة

القدس وعاء فلسطين

و

استراتيجية المقاومة

استراتيجة خطاب فاعلة التيار األساسي في األمة

رباعية المجال 
الحيوي في األمة
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 : هجيات العمل والتغيير االستراتيجيمنك. 

وإذا كانت تلك استراتيجية للعمل والتغيير يجب اعتمادها فإنها ترتبط في ذلك الشأن بمنهجيات 

هناك   تكون  أن  يؤكد على ضرورة  ما  االستراتيجي، وهو  بالتغيير  المتعلق  للعمل  متنوعة 

ج التفكير وكذلك مسارات مستودعات تفكير قادرة على ممارسة كل ما يتعلق بالوعي بمناه

 البحث والدراسة ومناهج التغيير وكذا مناهج التدبير والتسيير وأخيرا مناهج الفاعلية والتأثير. 

اتيج     منهجيات العمل والتغيت  االستر

 

 ستراتيجي والتغيير القادم:  اإلعقل ال. ل 

اإلرادة واإلدارة ، وفي هذا المقام يحسن إن هذه األمة تحتاج إلى عقل استراتيجي يجمع بين  

تفاعلها رؤية قادرة على   تقدم في  الذي يشتمل على أركان مهمة  المربع  إلى هذا  أن نعود 

حجم   على  تتعرف  أن  فعليها  ذلك  تحقيق  يمكنها  حتى  والتأثير  والتغيير  والتدبير  التفكير 

احة المتطلبات وقدرات  االشكاالت وتبصر كافة التحديات وكذلك عليها أن تتعرف على مس

يتعلق   إنما  العقل االستراتيجي  لهذا  التي تشكل سندا  المهمة  الحاضنة  أن  إال   ، االستجابات 

والقدرة الصراع  إدارة  يحسن  الذي  لألمة  الرئيسي    وإدارة   األزمات  وإدارة التدافعية بالتيار 

 الفاعلية  أصولو   التغيير  وامكانات  الحركة  بساحات  يتعلق  الذي  المعنى  يؤسس  مما  الفرصة

بهذه األمة من مخاطر وما يتولد من جوفها  يحيط  ما  إلى  نشير  أن  علينا  وجب  السياق  هذا  في

  من فرص.
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 : وخرائطه . العقل االستراتيجيرابعا

 ما المقصود بالعقل االستراتيجي؟: . أ

أزمات   أولويات  استراتيجية تضع  يسير على هدي بصيرة  فاعل  الحاضر هو كيان شبكي 

والبعيد القريب  للمستقبل  الصلبة  األهداف  تفعيل  ،  وترسم  بدوره من خالل  الكيان  يقوم هذا 

التدبير   دوائر  إلى  بها  الدفع  قبل  استراتيجية  لخطط  وتحويلها  االستراتيجية  البصيرة  رؤى 

 والحركة.  

االستراتيجية   خدمة  في  كلها  متنوعة تصب  أوعية ومصادر رصد  بين  أيضا  يربط  الكيان 

 المقررة.

التي تعيق نهضة األمة )مثال: االستبداد،   الكبرى  الحاضر: أي األزمات  بأزمات  المقصود 

التخلف الحضاري في مواجهة قوى السيطرة والهيمنة الغربية، االنقسامات المجتمعية، تراجع  

 الدعوة، نضوب محاضن التربية، تجفيف منابع التعليم الشرعي، أزمة القيادة، .. ونحو ذلك(  

اتيجية  اتيج   ومفهوم االستر  شجرة العقل االستر

 

جملة من العناصر التي تتعلق بتشييد العقل االستراتيجي وأمور غاية في األهمية    نؤكد على

إمكاناته   العقل االستراتيجي في األمة والتأكيد على  تشكل عيون ا استراتيجية في مكانة هذا 

 وفاعلياته في النهوض والرقي فيها.
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اتيج     عملية تشييد العقل االستر

 
 

 

 
 

 خرائط العقل اإلستراتيجيب. 

ضمن خرائط العقل االستراتيجي التي نلحقها بهذا البحث يمكننا الحديث عن أكثر من جانب  

ا معرفي ا في  فيها يجب أن نعمل عليه في إطار سلسلة من البحوث التي يمكن أن تحقق تراكم 

هذا المقام الذي يتعلق بالسبيل إلى بناء عقل استراتيجي لألمة، فإن للعقل االستراتيجي مدخالن  

ان يجب أن يستقر في العقل المسلم باعتبارهما ساقين لهذا العقل االستراتيجي؛ المدخل  مهم

السنني بشروطه التي تتعلق بالوعي والسعي االستراتيجيين، والمدخل المقاصدي الذي يقوم 
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على بناء وصياغة االستراتيجيات ضمن عشريته التي أكدنا عليها في دراستنا لهذا المدخل  

يشكل بناء إلستراتيجيات عدة على كل المستويات التي تتعلق بتشييد عالقة    المقاصدي والذي

  سوية بين الدولة والمجتمع.

اتيج   ومداخله   ساقا العقل االستر

 

وفي هذا المقام يشير إلى هذا المدخل المقاصدي في عشريته، والسنن االستراتيجية التي تعلق  

يجي، وكذلك مسارات التغيير االستراتيجي،  بجوانب عدة من الوعي بأصول التدافع االسترات

االستراتيجية   واإلدارة  االستراتيجية  اإلرادة  تشكيل  في  مهمة  عناصر  إلى  يستند  ذلك  كل 

الوسائل في  علوم  من  بذلك  يرتبط  وما  االستراتيجي،   ،والمؤسسات  ،واألدوات  ، واألداء 

 واآلليات. 

ية المقاصدية اتيجية  العشر  وتأسيس علوم االستر
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اتيجية  ن االستر  السنن

 

وفي هذا المقام فإن العقل االستراتيجي يستند في مسيرته إلى مثلث يرتبط بعلوم أشار إليها  

أستاذنا الدكتور حامد ربيع، أستاذ االستراتيجية المرموق والذي قام على جملة من التنبؤات 

ر من العلماء أن يستشرفوها أو يتوقعوها، وهو إذ يمتلك  المستقبلية التي تتعلق باألمة عجز كثي 

تلك البصيرة االستراتيجية فقد أكد على هذا المثلث المهم ضمن ثالثة علوم يجب تأسيسها؛  

 علم التأسيس االستراتيجي، وعلم التدبر والتدبير واستشراف تقبل، وعلوم الحركة السياسية.

اتيج   وعلومه مثلث   العقل االستر
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كل ذلك يتعلق بمهام أساسية للعقل االستراتيجي في الزمن المعاصر، تأسيس والتعرف على  

أصول المرجعية وقاعدة المصادر، والمهمات األساسية التي تتعلق بتقليل الخسائر، والحفاظ  

  على الخمائر، وإعداد الكوادر، وتمكين البصائر، كل ذلك في إطار يتعلق بإضاءة المنائر في 

الخيارات   دراسة  ضمن  والبدائل  الخيارات  وتحديد  االستراتيجي،  للفعل  المتنوعة  السبل 

للمستقبل   الثقيلة  الصناعة  تسميته  يمكن  ما  ضمن  النهاية  في  يصب  ذلك  كل  والخبرات، 

 والمصائر في سياق يحدد الكيفية التي تتعلق بمواجهة التحديات وكذلك مسارات االستجابات.

  

  الزمن المعاص مهام العقل االستر 
ن
 اتيج   ف
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فيه   الفاعلية  بأجهزة  تتعلق  التي  البناء  وأسس  االستراتيجي  العقل  إلى  نشير  المقام  هذا  في 

 والرشد االستراتيجي الذي يقارن كل فعل حضاري، وكل عمليات التمكين االستراتيجي. 

اتيج   وأسس البناء واألجهزة الفاعلة  العقل االستر

 

 

التجديد الذاتي 
والقدرات 
 التطويرية

جهاز المراجعة 
الذاتية والنقد 

 الذاتي

جهاز 
المناعة 
 الذاتية  

 

يرتبط ذلك  أجهزة الفاعلية اإلصالحية في بناء االستراتيجيات للفاعليات المجتمعية:
 بخماسية مهمة تعد شروطا لصياغة االستراتيجيات اإلصالحية 

 

جهاز 

المتابعة 

 والمحاسبة

)جهاز التنبيه 
 (والمراقبة

جهاز التصحيح الذاتي 

والقدرة على المبادرة 

 والمواجهة
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إن تأسيس العقل االستراتيجي ضمن مسالكه المتعددة يمكن أن يتشكل في مؤسسات كثيرة  

أو رابطة المفكرين  نا على بعضها ضمن تلك المالحق المرفقة سواء في مستودع األفكار أكد

، وهو ما يعني أن  اإلستراتيجيين وتصور أهم وظائفها وأدوارها التي يمكن أن تقوم عليها

بها   البصر  وجب  مختلفة  وأوعية  معالم  االستراتيجي  العقل  عليها ضمن  لكيان  واالشتغال 

 ددة. أشكال مؤسسية متع

اتيج     معالم كيان العقل االستر
 

 
 
 
 
 
 



39 
 

اهتمامين حينما يؤسس لعلوم  يؤكد على أنه يدور بين  فإن العقل االستراتيجي  وعود على بدء  

الحركة والتدبير وعلم اإلدارة االستراتيجية وإدارة الصراع، فتدور تلك الحركة االستراتيجية  

 فقه إدارة األزمة، وفقه إدارة الفرصة. وتلك اإلدارة بين فقهين؛ 

ن    ن فقهن  اتيجية بن   اإلدارة االستر

 
 

اتيج     الروافع والخوافض للعقل االستر

  

 

 

فقه 
إدارة 
ةالفرص

فقه 
إدارة 
األزمة



40 
 

 : فاتحة  خاتمة

وأفكاره   بمختلف عناصره  البحث  هذا  ولكنها يعد  االستراتيجي  للعقل  دراسة متقصية  ليس 

كنا   قبلنا  من  مبادرة  الذين  قد  تشكل  لهؤالء  دعوة  نجعلها  أن  أردنا  أولي  بشكل  عرضناها 

العربي واإلسالمي، خاصة  المختلفة من عالمنا  المنافي  اجتمعوا على أرض إسطنبول من 

لتقى جمع منتديات  صارت أسطنبول بعد الثورات العربية م أنهم من الخبراء والعلماء، وكذلك  

، وضمن هذا المناخ  فيها عقول كبيرة وخبيرةكثيرة، وعقدت فيه مؤتمرات عديدة، والتقت  

الخبرات تلك  من  االستفادة  المهم  من  كان  تركيا  أرض  على  توفر  الطاقات،  الذي  وتلك   ،

طقس   وصار  ومتعددة،  مختلفة  لمؤسسات  عناوين  تحت  والمتعددة  المتنوعة  ا واجتماعاتها 

قضايا تعرض الواحدة تلو ا للقيام بمناقشة قضايا األمة في ندوات تتناثر هنا وهناك و متكرر  

يؤلف  ى  يجمع بين هؤالء، وملتقا  األخرى، فأردت من هذه المبادرة أن تكون تلك الفكرة مجمع  

 ومواجهة تحدياتها.فيما بينهم، وينظم عمله في رؤى مستقبلية تتعلق باألمة  

جميع  ا لتا ومسلك  ولعل هذا األمر الذي يتعلق بالسبيل إلى بناء عقل استراتيجي يكون طريق  

االستراتيجية   الرؤية  هذه  خالل  من  تقدم  واعدة  واعية  راشدة  مؤسسات  في  الجهود  تلك 

أن تستأنف مسيرها الحضاري والنهوض بكل ما  استجابات فاعلة تستطيع من خاللها األمة  

، ومن هنا كانت تلك الدراسة مجرد دراسة استكشافية ما يتعلق بشهودها الحضاري الفعال

المداولة حولها  والتشاور بشأنها ولكن من ضرورة أن تكون هناك    زالت تستحق ليس فقط

من بعض أفكار إليه  رؤية ناضجة واعية لتشييد كيان هذا العقل االستراتيجي وفقا لما أشرنا  

تفكير وتشاور مع بعض الطاقات والخبرات الفكرية بغرض تنضيج تلك  نظمتها من خالل  

فكانت  تلك الدراسة ،  على أسس رصينة، ومن خالل مناهج رشيدةالفكرة ومحاولة بنائها  

أنها لم تكتمل في بنيانها ولكنها فقط اقترحت أن تكون تلك األفكار    أؤكداالستطالعية التي  

يكن هناك من مقام أصلح من منتدى كوااللمبور في  ، ولم   لحوار على مستوى األمةمحال  

إلى يشير  الذي  الكبير  التجمع  هذا  وضمن  هذا  وإشكاالت    مؤتمره  األمة  بهموم  االنشغال 

 النهوض فيها. 

، أرجو أن أكون قد وفقت في  ضمن هذا السياق فقط يمكن أن نناقش تلك الفكرة والمبادرة

     الفكرة إلى حالة مؤسسية فاعلة.  استعراض بعض من أفكارها ومحاوالت ترجمة هذه


